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ABSTRACT 
 
 
Elomaa, Eeva 
Cheers to the Textbook! Theoretical and Practical Considerations on Enchancing 
Foreign Language Textbook Design  
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2009, 306 p. 
(Jyväskylä Studies in Humanities 
ISSN 1459-4331; 122) 
ISBN 978-951-39-3614-3 (nid.), 978-951-39-5141-2 (PDF)
Diss. 
 
This study focuses on textbook design for adult learners. It explores how to de-
velop textbooks in line with the views presented in current and traditional re-
search on second language learning. Aspects relevant to investigation and com-
pilation of textbooks are extensively discussed. The conclusions derived from 
research results presented in the literature deliver theoretical underpinnings of 
the assumptions about how to produce improved textbooks and to enhance 
their attractiveness for students. Practical applications founded on the hypo-
thetical suppositions are then embodied in a textbook for German. The experi-
mental presentations contain, e.g., an unconventional translation of the entire 
text corpus maintaining the syntactical features of the target language. More-
over, traditional word lists are replaced with vocabulary tables to be completed 
by the learners and a context-based approach to inductive learning of grammar 
is applied. The effects of the deployment of the theoretical framework are eva-
luated based on student feedback. The data measuring the students’ reactions 
to the exceptional methodologies were gathered at the Language Centre of Hel-
sinki University of Technology using structured and free text questionnaires via 
Internet and in classroom. The empirical data comprises statements of 494 stu-
dents. The learners’ responses were analyzed − adhering to the triangulation 
principle − quantitatively and qualitatively. The results show that incorporating 
applicable research findings in textbooks can support their replenishment and 
improved design. Hence the predominant outcomes of this study are to encour-
age autonomy and inventiveness of textbook authors, promote the developing 
of research-based material and thus broaden the current concepts of foreign 
language textbooks. 
 
Keywords: Textbook Development, Textbook Research, Second Language 
Learning, Language Processing 
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ESIPUHE 
 
 
Tutkimustyöni juuret juontavat vuosia taaksepäin alkaen jo kouluajoista kum-
puavasta kiinnostuksestani kielten oppikirjoja kohtaan. Oman vieraan kielten 
opetteluni olen aloittanut perinteistä kielioppi-käännösmenetelmää edustavien 
oppikirjojen välityksellä ja itsekin päätynyt monien välivaiheiden jälkeen kie-
lenopettajaksi. Näin ollen olen päässyt tutustumaan useiden eri aikakausien 
oppikirjakonsepteihin. Itse asiassa vasta tämän tutkimusprosessin aikana olen 
tullut ajatelleeksi, että koulussa saamani kielioppi-käännösmenetelmän mukai-
sen kielenopetuksen ohella sain myös ns. suoraa menetelmää noudattavaa ope-
tusta saksan kielessä. Kävin nimittäin Sveitsissä viettämäni kesän aikana ennen 
lukion viimeiselle luokalle siirtymistä saksan kurssilla Berlitz-koulussa, joka 
aikoinaan on ollut suoran menetelmän tiennäyttäjä. Audiovisuaalista opetusta 
olen puolestaan saanut yhden kurssin verran ranskan kielen alkeissa düsseldor-
filaisessa kielikoulussa. En koskaan ole edennyt alkeita pitemmälle ja nekin 
ovat unohtuneet. Yhä vielä muistan kuitenkin ranskaksi lauseen, joka suomen-
nettuna kuuluu ”syön kaiken suoraan paketista, inhoan tiskaamista” samoin 
kuin siihen ja muutamiin muihin aihepiireihin liittyneet videokuvat. Se kerto-
nee jotain menetelmän vaikutuksesta. Tuolloin en luonnollisesti ollut eri oppi-
misnäkökulmista ja niiden vaikutuksesta oppimateriaaleihin missään määrin 
tietoinen.  

Münchenin yliopistossa 1985 tekemäni Deutsch als Fremdsprache -
tutkimusalaan (DaF, saksa opetettavana vieraana kielenä) liittyvän maisterityön 
aiheena oli Suomen kouluissa tuolloin käytettyjen saksan kielen oppikirjojen 
kaunokirjallinen aines. Jyväskylässä vuonna 2005 tekemääni soveltavan kielitie-
teen lisensiaattityöhön puolestaan liittyi Helsingin yliopiston ja Helsingin Tek-
nillisen korkeakoulun kielikeskusopiskelijoiden saksan kielitaitotavoitteiden 
kartoitus ja sen tulosten vaikutuksen selvitys yhdessä kollegoitteni Kristina 
Mannerin ja Caren Schröderin kanssa laatimaamme WSOY:llä vuonna 2001 il-
mestyneeseen saksan kielen oppikirjaan Fremde in der Nacht … saksan kanssa si-
nuiksi.  

Opiskelijoiden jatkuvasti kiristyvät aika- ja voimavararesurssit nostavat 
kielten aikuisoppimateriaalin laatua koskevat kysymykset yhä voimakkaammin 
esille. Siksi olen päätynyt tässä väitöstutkielmassani syventämään lisensiaatti-
työssä aloittamaani kielenoppimiseen ja opettamiseen liittyvien teoreettisten 
näkemysten ja käytännön välisen suhteen pohdintaa kielten aikuisoppimateri-
aalin laadinnassa. Teoreettisten kysymysten käsittelyyn olen saanut kimmoket-
ta jatko-opinnoista Helsingin yliopiston saksalaisella laitoksella ja Jyväskylän 
yliopiston soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa. Myös käytännön opetus-
työn tuomat ajatukset heijastuvat lopputuloksessa. Varsinkin oppikirjan laatija-
ryhmän jäsenten välinen ajatustenvaihto ja yhteistyö ovat koko tutkimuspro-
sessin ajan olleet ensiarvoisen tärkeitä ja antoisia työn kululle.  

Koska tutkimus on suoritettu opetustoimen ohella, se on vaatinut pitkän 
ajan vain sykäyksittäin edeten, välillä jopa täysin uinuen työni jouduttua unoh-
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tumattoman ohjaajani, emeritusprofessori Kari Sajavaaran äkillisen sairauteen 
menehtymisen vuoksi tuuliajolle. Vuoden 2007 lopulla siihenastisen tekstin 
työstäminen käynnistyi työnantajani arvokkaan kannustuksen myötä uudes-
taan tutkimusraportin loppuun saattamiseksi. Ohjaajieni asiantuntevan, paneu-
tuvan ja ennen kaikkea kärsivällisen avun ansiosta nyt vihdoin on käsillä vaihe, 
jossa voin esittää kiitokseni kaikille työtäni tukeneille henkilöille.  

Sydämelliset kiitokseni saavat tutkimustyöni uuteen ohjaukseen luotsan-
nut professori Tarja Nikula; erinomaiset ohjaajani dosentit Sabine Ylönen ja 
Riikka Alanen; käsikirjoitukseni asiantuntevat ja arvokasta palautetta antaneet 
esitarkastajat professori Annikki Koskensalo ja professori Kaarina Mäkinen; 
oppikirjaa kanssani laatineet ja elämääni niin ammatillisesti kuin yksityisesti 
rikastuttavat kollegani Caren Schröder ja Kristina Manner; Teknillisen korkea-
koulun kielikeskuksen koko luova työyhteisö ja siellä erityisesti minut lempeän 
päättäväisesti tutkimuksen loppuunsaattamiseen ”pakottanut” johtajamme 
Heidi Rontu.  

Koko tutkimustyö ei olisi ollut mahdollinen ilman arkeani kannattelevia 
taustavoimia, perhettäni ja ystäviä. Puolisoni Tapio on tyyneen tapaansa toimi-
nut luotettavana ja joviaalina henkisen ja aineellisen hyvinvoinnin huoltomie-
henä antaen kaiken tukensa myös tutkimuksellisille pyrinnöilleni. Tyttäreni 
Maria alias Niksu kannustaa koko olemassaolollaan ja valoisalla asenteellaan 
tarttumaan tavoitteisiin, uskomaan niihin ja saattamaan ne toivottuun lopputu-
lokseen. Heille omistan rakkauden ja kiitollisuuden tuntein tämän väitöskirjan.  
 
 
Helsinki, 21. kesäkuuta 2009 
Eeva Elomaa 
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1 JOHDANTO 
 
 
Keskeisenä koulutuksellisena tavoitteena EU-maissa on ns. yksilöllinen monikieli-
syys, jolla tarkoitetaan ainakin kahden elävän vieraan kielen hallintaa (ks. esim. 
Hagge ym. 1996; Bausch 1998; Sajavaara, Luukka & Pöyhönen 2007). Euroopan 
Unionin toimintaohjelmissa sekä Euroopan neuvoston tavoitelauselmissa tode-
taankin, että jokaisen kansalaisen tulee osata äidinkielensä lisäksi ainakin kahta 
vierasta kieltä. Euroopan kansallisten kielentutkimuslaitosten yhteistyöelin 
EFNIL pitää sekä eurooppalaisten että kansallisten kielten opetusta olennaisena 
osana yhteiseurooppalaista identiteettiä (ks. esim. Sajavaara, Luukka & Pöyhö-
nen 2007: 21, 28).  

Erityisesti pieniä kieliryhmiä edustaville maille, kuten Suomelle, moni-
puolinen kielitaito on jatkuvasti kansainvälistyvässä yhteiskunnassa tärkeä me-
nestyksen edellytys. Kielenopetuksen monipuolistamis- ja kehittämishankkeen 
loppuraportissa (Opetushallitus 2001) onkin todettu, että ”kansainväliset yh-
teydet ovat yhä useammalle kansalaiselle arkipäivää”. Suomessa on pyritty 
varmistamaan myös muiden kuin englannin ja toisen kotimaisen kielen asema 
opetusohjelmissa. Opetushallituksen taholta (2001: 5) kuitenkin todetaan, että 
”saksaa, ranskaa ja venäjää ei osata tarpeeksi, muista suurista eurooppalaisista 
ja maailmankielistä puhumattakaan”. Tasaisena pysyvä kysyntä eri kielten 
opintoihin esimerkiksi yliopistojen kielikeskuksissa kuitenkin osoittaa, että eri 
alojen opiskelijat ovat tietoisia siitä, että työelämään siirryttäessä englannin ja 
toisen kotimaisen kielen osaamisella ei vielä voi tehdä erityistä vaikutusta, mut-
ta ”harvinaisempien kielten taito sen sijaan saattaa olla uralla etenemisessä hy-
vinkin ratkaiseva tekijä” (Sinkkonen 1997: 3).  

Tätä taustaa vasten on oletettavaa, että kielenopetus säilyttää sijansa osana 
eri oppilaitosten opetusohjelmaa kiristyvistä aika- ja tavoitepaineista huolimat-
ta. Sen myötä korostuu oppimateriaalien kehittämiseen kohdistuvan tutkimuk-
sen tärkeys. Tämän opinnäytteen puitteissa lähestyn siihen liittyviä kysymyksiä 
erityisesti aikuisten kielen opiskelijoiden ja heille tuotettavan oppimateriaalin 
osalta.  

Useissa oppimateriaalitutkimusta koskevissa julkaisuissa päädytään to-
teamaan, että yksi alan ongelmista on empiiristen tutkimuksien puute. Viime-
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aikaista kannanottoa edustaa Brillin (2005) laatima laaja katsaus saksan kielen 
oppimateriaalin laadintaa koskevan metodikeskustelun historiaan. Hän toteaa 
(2005: 358), että teoriakeskustelussa kaikessa moninaisuudessaan käsitelty op-
pimateriaalin laadinnan suhdepunos vaatii mitä ilmeisimmin empiiristä jatko-
tutkimusta. Kautta koko kattavan tutkimusraporttinsa Brill korostaa, että usei-
den tutkijoiden taholta esitettyä vaatimusta empiirisen oppimateriaalitutki-
muksen lisäämisestä tulee mitä painokkaimmin alleviivata. Tähän aukkoon op-
pimateriaalitutkimuksessa pyrin kantamaan korteni tarkastelemalla kielten op-
pimateriaalin tuottamiseen liittyviä kysymyksiä niin teorian kuin empiriankin 
valossa.  

Tutkimukseni teoreettinen viitekehys ja didaktiset implikaatiot pätevät 
useiden eri kielten oppimateriaalien tutkintaan ja suunnitteluun, empiirinen 
aines sen sijaan koskee vain tämän tutkimuksen yhteydessä käsiteltävää saksan 
kielen oppikirjaa Fremde in der Nacht… saksan kanssa sinuiksi (Elomaa, Manner & 
Schröder 2001). Vaikka englanti on eittämättä varsinkin tekniikan, talouden ja 
useiden tieteiden alalla yleisesti käytetty lingua franca, myös saksan voi olettaa 
säilyttävän tärkeän asemansa (Altmayer 1995: 367). Suomen yliopistojen ope-
tushenkilökunnalle tehdyn kyselyn mukaan (Ylönen & Rimpilä 1995) vastaajis-
ta tuolloin yli seitsemänkymmentä prosenttia piti saksaa englannin jälkeen toi-
seksi tärkeimpänä vieraana kielenä. Suomalais-saksalaisissa liikesuhteissa 
kommunikointikieli on Tiittulan (1995) mukaan englannin sijaan ollut enim-
mäkseen saksa. Korkeakoulutasoista saksankielen opetusta annetaan maas-
samme paitsi yliopistojen germaanisen filologian ja kääntäjäkoulutusta antavil-
la laitoksilla, myös kauppakorkeakouluissa ja korkeakoulujen sekä yliopistojen 
kielikeskuksissa, joissa kaikkien tiedekuntien ja osastojen opiskelijoilla on pa-
kollisten kieliopintojen lisäksi mahdollisuus opiskella annetun tarjonnan puit-
teissa haluamiaan vieraita kieliä (Sajavaara 1998). Saksa kuuluu myös monien 
ammattikorkeakoulujen ja useiden muiden aikuisoppilaitosten kielivalikoi-
maan.  
 
 
1.1 Tutkimuksen lähtökohdat 
 
 
Tutkimusprosessini on saanut alkusysäyksensä käytännön opetustyön herättä-
mistä kysymyksistä, erityisesti opettajakollegoiden kanssa käydyistä keskuste-
luista oppimateriaalien vaikutuksesta oppimishalukkuuteen ja tuloksiin sekä 
kielten − tässä tapauksessa saksan kielen − perinteisten oppikirjojen kaavamai-
suudesta. Oppimateriaalin tarkoitus on helpottaa kielikouluttajan työtä tarjoa-
malla tarkoituksenmukainen ja toimiva kehikko, jonka puitteissa opetussuunni-
telman toteuttaminen sujuu jäsennetysti ja samalla joustavasti. Sen tulee tarjota 
suuntaviivat opetuksen etenemisjärjestykselle ja teemoille sekä samalla riittä-
västi väljyyttä aiheiden muokkaukseen tilannesidonnaisten ja ajankohtaisten 
vaatimusten mukaisiksi.  
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Tämä asettaa oppimateriaalien laatijat haasteiden eteen; miten parhaiten 
tarjota opetettava aines ja auttaa opiskelijaa omaksumaan kaikki tavoiteltu? 
Näihin kysymyksiin paneudun käsillä olevassa tutkimuksessa tutkimustiedon 
ja empirian valossa tarkastelemalla kielten aikuisoppimateriaalin suunnitteluun 
liittyviä teoreettisia ja käytännöllisiä näkökohtia, soveltamalla osaa teoreettisista 
näkökannoista edellä mainitussa konkreettisessa oppikirjatoteutuksessa ja ana-
lysoimalla, millaisena oppilaat kokivat kyseisen oppikirjan uudentyyppiset to-
teutukset. Selvityksestä on tarkoitus olla ensisijaisesti hyötyä niille tutkijoille ja 
toimijoille, jotka ovat kiinnostuneita kielenopetuksen oppimateriaalien kehit-
tämistyöstä. Pyrin selvittämään, millaisia teoreettisia näkökohtia kielten oppi-
kirjojen tutkimuksessa, suunnittelussa ja toteutuksessa voi ottaa huomioon ja 
mahdollisesti soveltaa nykykäytänteitä uudistavina ja täydentävinä konkreetti-
sina toteutuksina.  

Koko tutkimusprosessin on tavallaan sysännyt liikkeelle kiinnostukseni 
saada selville millaisia odotuksia ja käsityksiä opiskelijoilla itsellään on kielitai-
don suhteen. Sitä kartoittaa Helsingin yliopiston ja Teknillisen korkeakoulun 
kielikeskusten saksan opiskelijoiden keskuudessa tekemäni ja lisensiaattityös-
säni yksityiskohtaisesti analysoimani oppimistavoitteita koskeva kysely. Opet-
tajana halusin tarkistaa, missä määrin oppilaitosten ja omat käsitykseni oppilai-
den tavoitteista pitävät paikkansa ja mitä oppimateriaalien suhteen on mahdol-
lista huomioida. Olen tässä työssä syventänyt ja laajentanut aiheeseen liittyvää 
lisensiaatin tutkimustani ja kehittänyt tutkimusotetta analyyttisemmäksi.  

Käytännössä teoriat ja konkreettinen toteutus ovat limittyneet toisiinsa eri 
kohdissa eri tavoin, ei välttämättä aina niin, että ensin olisi ollut mietittynä teo-
reettiset perusteet ja sitten siirrytty toteutukseen. Tässäkin, kuten kaiketi tieteis-
sä usein, teoreettinen tarkastelu ja sovellus löytävät lopullisen kosketuspintansa 
vasta laajemmassa jälkitarkastelussa. Myös tämän tutkimusprosessin kulku on 
siten vastannut sitä jo vuosikymmeniä sitten tavalliseksi todettua etenemisjär-
jestystä (Wilkins 1976: 293), että yleensä emme seuraa kielitieteen kehitystä ja 
etsi sitten mahdollisuuksia soveltaa tuloksia käytännössä. Ketju etenee, kuten 
Wilkins toteaa, juuri toisin päin: kun käytännön opetustyössä koetaan yksittäi-
siä ongelmia tai puutteita, niiden ratkaisemiseksi etsitään vastauksia tutkimus-
tiedosta. Omakohtainen, useiden vuosien varrella kertynyt kokemus ja tietämys 
käytännön opetustyön vaatimuksista ja ongelmista on luonnollisesti myös ollut 
mukana vaikuttamassa koko tämän tutkimuksen kulkuun. 

Teoreettisten tutkimustulosten anti saattaa varsinaisessa opetustoiminnas-
sa tuntua usein kaukaiselta. Lingvistiikan detaljoituihin tutkimuskohteisiin tu-
tustuessa herää mahdollisesti kysymys, mikä on niiden käytännön merkitys 
oppimateriaalin ja niihin liittyvien opetusmenetelmien suunnittelussa ja toteu-
tuksessa − tai peräti, onko sitä ollenkaan. Kuitenkin on selvää, että oppimateri-
aalin toteutustavat nojaavat aina tiettyihin teoreettisiin näkemyksiin. Ne on va-
littu joko tietoisesti tai kulloinkin vallalla oleva yleinen suuntaus ja alalla toimi-
vien pedagoginen kokemus ohjaavat käytänteitä ilman, että opettajat ja oppi-
materiaalin laatijat niitä teoreettisessa mielessä erityisemmin pohtivat.  
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Tutkimukseni otsikko on ”Oppikirja eläköön”, jolla haluan korostaa sitä, 
että kaikki näkökohdat liittyvät nimenomaan oppikirjan toteutusmahdollisuuk-
siin. Samalla on selvää, että kirjan voi korvata tai sitä täydentää monilla muun-
laisilla oppimateriaaleilla, esimerkiksi tietokoneavusteisilla opetusohjelmilla. 
Niihin liittyviin kysymyksiin ei kuitenkaan ole tarkoitus tämän tutkimuksen 
puitteissa puuttua. 
 
 
1.2 Tutkimustehtävät ja tutkimuksellinen lähestymistapa 
 
 
Tämän työn tutkimuskohteet ja -tehtävät jakautuvat kahtaalle:  
 

- niistä ensimmäinen käsittelee oppimateriaalien tutkimukseen ja suunnite-
luun liittyviä yleisiä kielenoppimisen ja oppimateriaalin laadinnan teoreet-
tisia ja metodisia näkökohtia,  

 
- toinen tutkimustehtävä on toteuttaa tutkimustietoon pohjautuvia kokeilevia 

sovelluksia oppikirjassa ja analysoida miten oppijat kokevat nämä uuden-
tyyppiset sovellustavat 

 
Keskeisenä tutkimustehtävänä on teoreettisen ja empiirisen tutkimustiedon 
pohjalta esittää periaatteita ja esimerkkejä vieraan kielen aikuisoppimateriaalin 
laadintaan, joiden tavoite on antaa uutta, henkilökohtaisesti puhuttelevaa nä-
kökulmaa kielen oppimiseen ja sitä kautta mahdollisesti suurempaa oppimisha-
lukkuutta. Pyrin hahmottamaan, millaisia mahdollisuuksia ja rajoituksia uudis-
tavien ainesten oppimateriaaleihin integrointiin liittyy.  

Tutkimuksen taustavaikuttimena ja menetelmällisenä lähestymistapana 
toimii oman opetustyöni kehittäminen, joten tarkastelen tutkimusongelmia lä-
hinnä tutkijaopettajan näkökulmasta. Lähtökohtana pätee toteamus (Sajavaara 
1980: 118), että ”kielenopetuksen takana on oltava mielekkäät periaatteet ja kä-
sitykset siitä, mitä kieli ja kielen oppiminen ihmiselle merkitsevät. Siksi kielen 
opettaminen olisi nähtävä samanaikaisesti sekä teoreettiseksi että käytännölli-
seksi toiminnaksi, jossa opetustoimet suhteutetaan taustalla oleviin teoreettisiin 
periaatteisiin”.  

Tutkimus kokonaisuudessaan lukeutuu toimintatutkimuksen piiriin. Tut-
kimuskirjallisuuden tarjoaman tiedon tarkastelu ja käytännöllinen toiminta yh-
distyvät tutkimuksessani toimintatutkimuksen strategioita myötäilevän, kie-
lenopetukseen kohdistetun ns. pragmaattisen välitysmallin (Widdowson 1990) 
periaatteita noudattaen. Sovelluskokeiluista kerätyn opiskelijapalautteen analy-
sointi, jonka perusteella tarkistan esittämieni näkökantojen paikkansa pitävyyt-
tä, sulkee tutkimuskehän. Arvioin palauteaineistoa sekä kvantitatiivisin että kva-
litatiivisin kriteerein. 
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Tutkimusvaiheiden etenemisjärjestys on seuraava:  
 
• Aluksi luon luvussa 2 lyhyen katsauksen oppimateriaalien tutkimuksen 

yleisiin näkökohtiin ja tutkimuksen tarpeellisuuteen selvittäen sen jälkeen 
tutkimukseni lähestymistapaa ja metodisia valintojani.  
 

• Tutkimusprosessin ensimmäisen empiirisen vaiheen muodostaa lisensi-
aattityöhöni (Elomaa 2005) liittynyt oppikirjaprojektin taustaselvityksenä 
suoritettu empiirinen oppimistavoitteiden kartoitus, jonka pääpiirteet esittelen 
luvussa 3. 

 
• Luvussa 4 tarkastelen yleisluonteisesti aikaisempien aikakausien oppimateri-

aalimetodologian vaiheita ja kirjallisuudessa esitettyjä oppimateriaalin suun-
nittelun ja laadinnan lähtökohtaisia suuntaviivoja. 
 

• Luvussa 5 luotaan kielten aikuisoppimateriaalin tutkintaan ja suunnitte-
luun vaikuttavia kielenoppimisen taustatekijöitä pohtien yleisluonteisesti kie-
lenoppimisen tutkimustuloksia oppimateriaalin tuottamisen kannalta. Sen 
nojalla esitän tiivistäen hypoteettisina päätelminä näkemyksiäni aikuisop-
pimateriaalin tutkimiseen tai suunnitteluun liittyvistä huomionarvoisista 
seikoista.  
 

• Luvussa 6 tarkastelen oppimateriaalitoteutusten kannalta merkityksellisi-
nä pitämiäni oppimateriaalitutkimukseen liittyviä teoreettisia näkökohtia ja tut-
kimustuloksia. Niiden nojalla esitän johtopäätöksiä perinteisiä lähestymis-
tapoja uudistavista, oppimishalukkuutta ja oppimista mahdollisesti paran-
tavista toteutustavoista kielten oppikirjoissa.  
 

• Teoriaosassa esitettyihin näkemyksiin pohjautuvat saksan kielen oppikir-
jassa toteutetut kokeilevat sovellukset esittelen luvussa 7.  
 

• Sovellusten toimivuutta analysoin luvussa 8 kirjan käytöstä kerätyn opiske-
lijapalautteen analyysin valossa.  
 

• Palautteen perusteella pyrin luvussa 9 lopuksi tarkistamaan esittämieni 
näkökantojen ja niiden nojalla toteutettujen ratkaisujen paikkansa pitä-
vyyttä. Arvioin mitkä kokeilluista esitystavoista voidaan katsoa toimiviksi 
ja tarjoavan käyttökelpoisen esimerkin kielten oppikirjojen ratkaisuihin, 
mitkä ovat edelleen kehityskelpoisia ja mitä muutoksia niiden mahdolli-
sissa jatkototeutuksissa voi toteuttaa. Tutkimukseni päätteeksi pohdin, 
kuinka sen tuottamia havaintoja voitaisiin kytkeä mahdollisiin jatkotutki-
muksiin ja hyödyntää uusissa didaktisissa toteutuksissa.  

 
 



 18 

1.3 Keskeiset käsitteet 
 
 
Kattorakenteen tutkimukseen liittyvän teoreettisen taustan tarkastelulle tarjoaa 
soveltava kielitiede (applied linguistics, Angewandte Sprachwissenschaft). Sovel-
tava kielitiede käsitetään tässä tutkimuksessa Widdowsonin (1990: 6) tulkinnan 
mukaisesti toiminnaksi, joka pyrkii kielen ja oppimisen tutkimuksen avulla yk-
silöimään pedagogisten periaatteiden määrittelylle ja käytännön toteutuksille 
merkityksellisiä näkemyksiä ja tutkintamenetelmiä. Osittain tutkimus pohjau-
tuu kielen oppimisen ja opetuksen tutkimuksen teoriaan (Second Language Ac-
quisition research / SLA, Sprachlehr- und -lernforschung). Tämä tieteenhaara 
tutkii vieraan kielen oppimista institutionalisoituneen opetuksen erityisolosuh-
teissa. Osa teoreettisesta tarkastelusta puolestaan nojautuu siihen tutkimus-
alaan, joka käsittelee saksaa opetettavana vieraana kielenä (DaF, Deutsch als 
Fremdsprache). DaF’n keskeisenä tutkimuskohteena on saksan kielitiede (ger-
manistische Linguistik), kulttuurienvälinen kirjallisuustiede (interkulturelle 
Literaturwissenschaft) sekä saksan opetuksen ja oppimisen teoria ja käytäntö 
(Theorie und Praxis des Lehrens und Lernens des DaF). (Ks. esimerkiksi Blei 
1997: 5.) 
 
Seuraavassa määrittelen lyhyesti tutkimukseni perusterminologiaa. 

- Oppimateriaaleja käsittelevässä saksankielisessä terminologiassa on näh-
tävissä siirtyminen termin oppikirja (Lehrbuch) käytöstä, jossa kaikki löy-
tyy ”yksien kansien välistä” käyttämään myös nimikkeitä oppimateriaali 
(Lehrwerk tai Lehrmaterial), joka voi muodostua oppikirjasarjan useista eri 
osista (Neuner 1994b: 231). Tomlinson (2001) puolestaan muistuttaa, että 
oppimateriaaliin voi lukeutua kaikki se, mitä voidaan käyttää kielenop-
pimisen helpottamiseksi; kielitieteellinen aines, visuaalinen esitys, kuunte-
lu- tai kinesteettinen materiaali, elävä esitys, kaikki painettu teksti erilai-
sissa muodoissaan, jne. Tämän tutkimuksen yhteydessä oppimateriaali 
kuitenkin selkeästi rajataan tarkoittamaan yksittäistä oppikirjaa ja siihen 
liittyviä äänitteitä.  

 
- Opetus viittaa vieraan kielen opettamiseen nimenomaan formaalien ope-

tusmenetelmien ja institutionalisoituneen opetuksen puitteissa. Oppimi-
sella tarkoitetaan tässä siis ohjattua vieraan kielen oppimista. Termejä kie-
len omaksuminen ja oppiminen käytetään samanarvoisina, vaikka niiden 
tarkkaa sisältöä voidaan problematisoida (ks. esim. Sajavaara 1999b: 
75−67). Vieraan kielen oppimistahan tapahtuu tietenkin myös ilman ohjat-
tua opetusta ns. luonnollisen toisen kielen omaksumisen kautta (natu-
ral/spontaneous second language acquisition, natürlicher Zweitsp-
rachenerwerb), esimerkiksi kaksi- tai useampikielisissä perheissä tai muu-
tettaessa vieraskieliseen maahan.  
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- Kielen opiskelija, oppija sekä oppilas viittaavat kaikki vieraita kieliä opiske-
leviin eri alojen aikuisopiskelijoihin. Saksan opiskelija ei siis tässä tarkoita 
yliopistolla saksalaista filologiaa opiskelevaa henkilöä. 

 
- Tarkkaan ottaen on tehtävä ero toisen kielen ja vieraan kielen välillä. Lar-

sen-Freeman ja Long (1991: 16) määrittelevät, että ainoa seikka, jota termi 
’toinen kieli’ implikoi, on se, että se opitaan tai omaksutaan myöhemmin 
kuin ensimmäinen kieli. He liittävät siihen näin ollen kaikkien ikäkausien 
kielen oppimisen niin kohdekielisessä ympäristössä kuin luokkahuonees-
sa. Joskus ne kuitenkin jaotellaan niin, että ’vieras kieli’ on muodollisessa 
ympäristössä opittava kieli, kun taas ’toinen kieli’ on luonnollisessa kielen 
käyttöympäristössä omaksuttu kieli. Kielitieteellisessä tutkimuksessa ote-
taan useimmiten lähtökohdaksi, että termit vieras kieli ja toinen kieli (foreign 
language / second language1 eli L2, Fremdsprache) molemmat rajataan 
tarkoittamaan sellaista kieltä, jota opiskellaan oppilaitoksissa annettavan 
formaalin opetuksen puitteissa. Nykyinen toinen kieli -käsitteen käyttö 
Suomessa myötäilee lähinnä Ruotsista omaksuttua käytäntöä. Siinä toinen 
ja vieras kieli eivät ole toisiinsa nähden ylä- ja alakäsitteinä, vaan molem-
mat edustavat äidinkielen jälkeen opittuja kieliä. Erottavana tekijänä on 
kielen oppimisympäristö: toinen kieli on ympäristössä käytettävä kieli ja 
vieras kieli taas muualla kuin kohdekielisessä ympäristössä – tyypillisesti 
opetuksen myötä – opittava kieli. Englanninkielisessä kirjallisuudessa se-
cond language, L2 eli toinen kieli sitä vastoin on ”kielenoppimisen perus-
tyyppi ja samalla yläkäsite suhteessa foreign language eli vieras kieli -
käsitteeseen” (Suni 2008: 29). Ilmaisuilla ’vieras kieli’, ’toinen kieli’ tai ’L2’ 
tarkoitetaan tässä tutkimuksessa nimenomaan luokkahuoneopetuksen 
kautta välitettävää vierasta kieltä. 

 
- Didaktiikka, opetusoppi, tarkoittaa tässä tutkimuksessa Hufeisenin ja 

Neunerin (1999: 16) definition mukaista vieraan kielen didaktiikkaa 
(Fremdsprachendidaktik). Heidän määritelmänsä mukaan vieraan kielen 
didaktiikka tutkii vieraan kielen opettamisen ja oppimisen prosesseja (kie-
len opettamisen ja oppimisen tutkimusta) ja kehittää sen perusteella kon-
septeja (didaktiikkaa ja metodiikkaa), kuinka kyseistä vierasta kieltä voi-
daan oppia ja opettaa mahdollisimman hyvin. Tässä tutkimuksessa se 
kohdistuu oppimateriaalin suunnitteluun ja toteutukseen.  

 
- Termi kielioppi voidaan kielenopetuksen yhteydessä määritellä tarkoitta-

maan joko (a) säännöstöjä, jotka sisältyvät tarkastelukohteeseen ’kieli’, (b) 
näiden kielitieteellistä kuvaamista tai (c) sitä säännöstöä, jonka kielen op-
pija oppimisprosessin myötä omaksuu (Jung 1993: 109). Kun puhutaan 

                                                 

1  Ilmaisun ’second language’, ’L2’ suomentaminen muotoon ’toinen kieli’ saattaa siis 
joissakin yhteyksissä olla harhaan johtavaa, koska sen voidaan katsoa viittaavan 
myös henkilön kaksi- tai monikielisyyteen. Myös saksan ’Zweitsprache’ ymmärre-
tään yleensä juuri kyseisessä merkityksessä. 
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kieliopista oppimateriaalin yhteydessä, tarkoitetaan nimenomaan opetus-
tarkoituksiin muokattua ’pedagogista’ tai ’didaktista’ kielioppia. Se on 
määritelty (Funk 1993: 139) lajinimikkeeksi esitystavalle, jossa pyritään ot-
tamaan huomioon sekä oppijaperspektiivi ja sääntöjen ymmärtämispro-
sessit että opetusmetodiset kysymykset. Määritelmiä pedagoginen ja di-
daktinen kielioppi käytetään alan kirjallisuudessa usein synonyymeinä tai 
jopa täysin ristiriitaisesti (ks. esim. Nickel 1993: 48). Synonyymisen käytön 
sijaan voidaan kuitenkin tehdä selkeä tarkennus: termi pedagoginen kie-
lioppi on moniselitteisempi ja laajemmin ymmärrettävä kuin didaktinen 
kielioppi, joka yleensä rajataan tarkoittamaan oppikirjojen laatijoiden ja 
opettajien itsensä käyttämää tai myös oppilaiden varsinaisena oppimateri-
aalina käyttämää kielioppia (ks. esim. Helbig 1985: 47, Welke 1985: 71, Sa-
javaara 1980: 119). Didaktinen kielioppi on täten pedagogisen kieliopin 
spesifinen alalaji. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan nimenomaan didakti-
sen kieliopin aspekteja. 

 
Tieteenalana oppimateriaalituotannon tutkimus on nuori, ja kuten yleensä uu-
sien alojen kohdalla, terminologian käyttö on epäyhtenäistä ja häilyvää. Brill 
(2005: 13) joutuukin kattavassa saksankielen oppikirjoja ja niiden taustalla vai-
kuttavaa metodikeskustelua käsittelevässä teoksessaan toteamaan kriittisen 
katselmuksen alan didaktiseen kirjallisuuteen antaneen tulokseksi, että alan 
keskustelulle koskien oppikirjatutkimusta/-analyysiä on leimaavaa perusolet-
tamusten epäyhtenäisyys. Se puolestaan johtaa käytetyn käsitteistön epäyhte-
näisyyteen. Brillin mukaan riittämätön käsitteellinen erotteluterävyys johtaa 
siihen, että myös tutkimuksen nykytilanteen arviointi on epäyhtenäistä.  

Kattoterminä oppimateriaalin suunnittelun ja tuottamisen taustateorioi-
den tutkimukselle käytetään usein ilmaisua oppimateriaalitutkimus (Lehrwerk-
forschung). Sen tarkka sisältö on kuitenkin vielä vasta hahmottumassa. Oppi-
kirjojen tarkastelua ja arviointia käsittelevistä tutkimuksista (esim. Neuner 
1994b) käytetään saksankielisessä lähdekirjallisuudessa myös termejä oppikirja- 
tai oppimateriaalianalyysi (Lehrwerk-, Lehrmaterialanalyse) ja oppikirja- tai op-
pimateriaalikritiikki (Lehrwerk-, Lehrmaterialkritik). Myös näiden käytössä 
esiintyy epätarkkuutta. Ensiksi mainitun voidaan kuitenkin katsoa tarkoittavan 
etupäässä yleisiä oppimateriaalin suunnitteluun ja laadintaan liittyvien osateki-
jöiden tarkastelua, jälkimmäinen puolestaan jo julkaistujen oppikirjojen arvioin-
tia eri aspektien osalta. 

Tutkimuksessani viittaan useisiin eri joko lähteissä mainittuihin tai itse 
käyttämiini tai tuntemiini oppikirjoihin, ilman että esittelen tai analysoin niitä 
tarkemmin. Lisäksi on korostettava, että myöskään tässä tutkitusta, uusia toteu-
tustapoja soveltavasta oppikirjasta ei suoriteta analyysiä kokonaisuudessaan, 
vaan vain siihen sisältyvien kokeilevien sovellustapojen osalta. Oppimistulok-
sia ei analyysissä mitata, vaan huomio kohdistuu pelkästään oppilaiden mielipi-
teisiin kyselyihin liitetyistä kirjan eri ratkaisuista.  
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1.4 Tutkimuksen teoreettinen tausta  
 
 
On selvää, kuten Messelken (1971: 14−15) on todennut, että empiirisessä kieli-
didaktiikassa ei varsinaisesti suoriteta kielitieteellistä tutkimusta, vaan vain 
hyödynnetään ja sovelletaan sen tuloksia käytäntöön. Tämä pätee myös käsillä 
olevan tutkimuksen periaatteisiin ja tavoitteisiin. Tutkimuksessa esittämäni nä-
kemykset eivät pohjaudu ainoastaan viimeaikaisen vieraan kielen oppimisen ja 
opettamisen alan tutkimustietoon, vaan valitut lähteet edustavat osittain myös 
vanhempaa, relevantiksi katsomaani ainesta. Tutkimuskirjallisuudesta ovat tä-
hän suodattuneet esiin nimenomaan ne seikat, jotka olen arvioinut uudenlaisten 
sovellusten kannalta merkityksellisiksi.  

Tutkimuksen teoreettisten näkökohtien käsittely edustaa yleisten, opetet-
tavasta kielestä riippumattomien kielenoppimiseen ja opettamiseen liittyvien 
tutkimustulosten tarkastelua ja niiden vaikutusta aikuisoppimateriaalin laadin-
taan. Empiirinen aines sen sijaan liittyy vain saksan kieleen. Tarkastelen kielen 
oppimisen tutkimuksen ja oppimateriaalitutkimuksen eri aspekteja siltä kannalta, 
mitä seikkoja voidaan huomioida ja soveltaa vieraan kielen aikuisopetukseen 
suunnatun oppimateriaalin toteutuksissa. Koska useat eri kielen opetus- ja op-
pimisprosessin osatekijät heijastuvat oppimateriaalin laadintaan, tarkasteluissa 
sivutaan monia eri tutkimuksen aloja, joista osa jää vain viitteen tasolle. Tutki-
muksen teoreettisen osuuden näkökulma on sekä ajallisesti että alakohtaisesti 
laaja. Käytetty viiteaines edustaa niin uudempaa kuin vanhempaakin kirjalli-
suutta ja käsiteltyjen aihepiirien kirjo on oppimateriaalien monitahoisesta luon-
teesta johtuen suuri. Sen seurauksena perehtyneisyyteni moniin esille ottamiini 
teemoihin ymmärrettävästi rajoittuu vain oppimateriaalin laadinnan kannalta 
merkittäviin piirteisiin. 

Tutkimuskirjallisuudessa esitettyjen näkökantojen pohjalta esitän tär-
keimpinä periaatteina, että oppimista edistäviä osatekijöitä oppimateriaalissa 
voidaan katsoa olevan mm.:  
 
- arkitason kosketuspintaa kohdekieliseen alueeseen tarjoavat aihepiirit to-

dellisten henkilöiden välittäminä; 
- aito kieli ”räätälöityjen” tekstien sijaan, so. aito, mutta samalla opiskelijoil-

le ymmärrettävissä oleva kohdekieli – ymmärrettävyys varmistettuna 
tekstien äidinkielisen käännöksen välityksellä; 

- pitkät, yhtäjaksoiset kuuntelu- ja lukutekstit (myös) implisiittisen oppimi-
sen hyödyntämiseksi;  

- kohdekielisen ja äidinkielisen tekstin rinnakkain asettelu kontrastiivisen 
(myös implisiittisesti tapahtuvan) tarkastelun mahdollistamiseksi; 

- omaa aktiivisuutta vaativa sanastotyöskentely muistiin painumisen tehos-
tamiseksi; 

- sanojen runsas toistuminen erilaisissa lauseyhteyksissä sanaston ja syntak-
sin (myös implisiittisesti tapahtuvan) oppimisen edistämiseksi; 

- kontekstilähtöinen kieliopin tarkastelu teksteistä esiin nostettujen esi-
merkkien välityksellä; 
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- kielioppisääntöjen itsenäiseen oivaltamiseen johdattelevat esitystavat; 
- monipuoliset ja runsasmääräiset kontekstiin sidotut kielioppiharjoitukset 

sääntöjen kognitiivisen työstön ja syvällisemmän omaksumisen edistämi-
seksi;  

- myös itsenäisen opiskelun mahdollistavat tekstien, tehtävien ja ratkaisujen 
esitystavat.  

Näiden periaatteiden siirtämiseksi käytännön tasolle ja päätelmien paikkansa 
pitävyyden toteamiseksi tutkimukseen on liitetty aiemmin mainittuun saksan 
kielen oppikirjaan sisältyvien konkreettisten sovelluskokeilujen esittely ja nii-
den opetuskäytössä saaman vastaanoton analyysi.  
 
 
1.5 Empiirinen osuus 
 
 
Tutkimukseni empiirisen osan siten muodostaa kokeilevien sovellusten toteutta-
minen WSOY:n 2001 julkaisemassa yleiskielen oppikirjassa Fremde in der Nacht 
… saksan kanssa sinuiksi ja näiden nykykonventioista poikkeavien sovellusten 
toimivuuden analyysi Teknillisen korkeakoulun kielikeskusopiskelijoilta saadun 
palautteen perusteella. Myös tutkimusprojektin taustatyönä suoritettu kysely-
tutkimus Helsingin yliopiston ja Teknillisen korkeakoulun kielikeskusten saksan 
lukijoiden kielitaitotavoitteista on tuottanut empiiristä ainesta, joka osaltaan on 
vaikuttanut oppikirjan toteutustapaan.  

Oppikirja Fremde in der Nacht on laadittu kolmen Teknillisen korkeakou-
lun kielikeskuksen saksan kielen opettajan yhteistyönä. Se on suunnattu kieltä 
kahdesta kolmeen vuotta lukeneille, EU:n CEFR -viitekehyksen B1-tason2 oppi-
joille mm. yliopistojen kielikeskuksissa, ammattikorkeakouluissa ja muussa ai-
kuiskoulutuksessa. Kannustimena ryhtyä laatimaan uutta oppimateriaalia tar-
josi kyseisen kohderyhmän tarpeisiin tarjolla olevien yleiskielen oppikirjojen 
vähäisyys ja osittain vanhentuneet sisällöt. Kustantamo saattoi olettaa juuri pe-
rustason yleiskielen oppikirjalle olevan riittävästi kysyntää, koska merkittävä 
osa saksan lukijoista esimerkiksi korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen kie-
likeskuksissa muodostuu koulun lyhyen oppimäärän suorittaneista opiskelijois-
ta. Tämä tilanne edesauttoi kustannussopimuksen saamista, koska kustanta-
mon tavoitteena ymmärrettävästi on suunnata julkaisunsa mahdollisimman 
laajalle kohderyhmälle. Tämän tason saksan yleiskielen oppikirjalle on pysyväs-
ti kysyntää myös Teknillisen korkeakoulun kielikeskuksen kursseilla, mikä se-
littää juuri kyseiselle käyttäjäkunnalle tarkoitetun oppikirjan laadintaprojektin 
viriämisen. Kuitenkin verrattuna esimerkiksi koulujen kielenopetukseen tarkoi-
tettujen kirjojen menekkiin aikuisopetuksen oppikirjojen kysyntä on yleensä 
huomattavasti suppeampi. Siitä syystä kustantamo ainakin tässä tapauksessa 
edellytti pienen budjetin käyttöä. Tämän vuoksi kirjan toteutuksessa oli merkit-

                                                 

2  Vastaa Yleisten kielitutkintojen YKI-tasoa 3. 
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täviä rajoituksia mm. kuvien määrän, värikuvien ja eri layout-vaihtoehtojen 
käytön suhteen. Esimerkiksi useampien värien käytöllä olisi voitu oleellisesti 
parantaa kirjan visuaalista ilmettä. 

Perusajatuksena oppikirjassa on välttää joitakin opetusuran aikana kulu-
neeksi koettuja oppikirjojen esitystapoja. Kaikkien osapuolten didaktinen ja pe-
dagoginen asiantuntemus, − osittain intuitiivisesti − on ollut myötävaikutta-
massa ratkaisujen valintaan. Toinen laatijaryhmän kahdesta suomenkielisestä 
jäsenestä, jolla on kokemusta mm. suggestopedisen oppimateriaalin laadinnas-
ta, on antanut alkusysäyksen koko kirjaprojektille. Hänen esittämänsä on perus-
idea oppikirjasta, jossa etsitään opiskelijoita henkilökohtaisesti puhuttelevaa 
”ihmislähtöistä” otetta ja sitä kautta toivottavasti oppilaissa mahdollisimman 
vapautunutta suhtautumista kieleen ja siihen liittyvään kulttuuriin. Työryhmän 
yhden jäsenen äidinkieli on saksa, taustanaan suomenkielen ja germanistiikan 
opinnot saksalaisessa yliopistossa ja monipuolinen kokemus oppikirjojen ja sa-
nakirjojen laadinnasta Suomessa. Omien opiskelun ja tutkimustyön myötä 
omaksumieni näkökantojen ohella kirjaan valittujen menettelytapojen taustalla 
vaikuttavat siis oleellisesti myös kirjan laadintaan osallistuneiden kollegoiden 
tietämys ja innovatiivisuus.  

Tavallista on, että oppimateriaalin laadinnassa lähdetään liikkeelle etukä-
teen enemmän tai vähemmän tarkkaan määritellystä lähtökohtatilanteesta. Ta-
voitetaso, käsiteltävät aihepiirit, sanastollisen ja kieliopillisen osuuden laajuus 
sekä kohdekulttuurin välitykseen liittyvät seikat ovat yleensä alusta alkaen 
pääpiirteittäin määriteltyinä. Niiden mukaisesti laaditaan tai valitaan tarvitta-
vat lukukappaletekstit. Lähes poikkeuksetta oppikirjojen tekstit luodaan kirjoi-
tuspöytätyönä, yleisenä esitysmuotona dialogi (näin ainakin saksan kirjoissa). 
Sisältöä saatetaan usein höystää mediasta lainatuilla, tarpeen mukaan muoka-
tuilla tekstiotteilla. Tämän tutkimusprosessin yhteydessä laaditun saksan kielen 
oppikirjan lähtökohta on ollut päinvastainen. Kirjan korpusteksteinä on käytet-
ty saksaa äidinkielenään puhuvien todellisten henkilöiden kirjallisesti toimittamia 
tai suullisesti antamia aitoa kieltä edustavia tekstejä. Henkilöt esittäytyvät kirjas-
sa omilla nimillään valokuvien kera. Heiltä saatu tekstiaines on kirjassa käytetty 
sitä mitenkään muokkaamatta juuri siinä muodossa kuin se on saatu. Haastatte-
luina saadut tekstit on transkriptoitu sanasta sanaan, kyseessä ei siis ole litte-
rointi. Didaktisointi pohjautuu pääosin vain näihin teksteihin, niin että sanasto, 
sanonnat, rakenteet ja kulttuurinen osuus nostetaan eri yhteyksissä ja eri tavoin 
esiin korpusteksteistä. Jos siis perinteisen lähestymistavan voidaan katsoa ole-
van kielen rakenteesta liikkeelle lähtevää, kokoavaa bottom-up -etenemistä 
kohti laajempaa kontekstia, tähän tutkimukseen liittyvässä oppimateriaalissa 
liikutaan osittavaa top-down -tietä, jolloin kokonaisuudesta, edellä kuvatulla 
tavoin kootuista teksteistä, edetään kontekstia purkamalla kohti yksittäisiä ra-
kennusosia kuten sanoja, sanontoja ja kielioppia.  

Koska oppikirja on tarkoitettu viitekehyksen taitotason B1 oppilaille, siis 
vasta kielen A1 ja A2 alkeistasot suorittaneille, tekstikorpuksen aito kieli luon-
nollisesti edustaa heille melkoista haastetta. Mutta tähän haasteeseen oppilai-
den on tässä tapauksessa mahdollista ongelmitta vastata, koska kirjan lukukap-
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paletekstien vieressä kulkee suomenkielinen käännös. Toisen epätavallisen koke-
muksen kielenoppijoille asettaa tekstien huomattava pituus. Suomessa kielen op-
pija saa − usein myös huomaamattaan − runsaasti syötettä ruotsin ja englannin 
sekä usein myös venäjän kielessä. Näillä kielillä ilmestyy meillä lehtiä ja toimi-
tetaan radio- tai TV-lähetyksiä. Sen sijaan esimerkiksi saksan, ranskan tai espan-
jan laajempaan lukemiseen tai kuulemiseen vaaditaan kielen opiskelijoilta oma-
aloitteisuutta. Varsinkin alempien tasojen opiskelijoilta siihen oletettavasti har-
vemmin riittää motivaatiota. Siitä syystä tähän oppikirjaan on sisällytetty ta-
vanomaista pitempiä kuunneltaviksi ja (samalla tai erikseen) luettaviksi tarkoi-
tettuja yhtäjaksoisia lukukappaletekstejä laajemman kielellisen inputin tarjoa-
miseksi. Näin on tarkoitus edistää sekä eksplisiittistä että implisiittistä oppimis-
ta.  

Sanaston opettelun osalta on myös päädytty tavallisesta poikkeavaan rat-
kaisuun. Teksteihin liittyvät tehtävät on sanaston osalta toteutettu learning-by-
doing -periaatteella luopumalla kokonaan perinteisistä kappalekohtaisista sa-
nastoista. Sen sijaan oppilaat itse laativat sanalistoja lisäämällä vastineet taulukoi-
hin, joihin on valmiiksi kerätty vuoroin saksankielisiä ja suomenkielisiä sanoja 
ja sanontoja.  

Kieliopin osalta pyritään käyttämään purkumenetelmää edeten ylhäältä, ko-
ko kontekstissa tarjotusta kielestä, alaspäin kohti rakenteellisten periaatteiden 
yksityiskohtia. Tavoitteena on kielioppisysteemien ja säännönmukaisuuksien 
oma oivaltaminen tekstin tarkkailun, harjoitustehtävien ja lopuksi tapahtuvan 
eksplisiittisen kieliopillisten sääntöjen selityksen myötä. Nämä kirjan perusläh-
tökohdat − todelliset henkilöt, manipuloimaton aito kieli, tekstien suomenkieli-
nen käännös, sanastojen oma työstö ja omaan oivaltamiseen tähtäävä tekstiläh-
töinen kieliopin opettelu − edustavat muista tämän hetkisistä Suomessa aikuis-
opiskeluun tarjolla olevista saksan oppikirjoista poikkeavia esitystapoja.  

Näitä ”uudistushenkisiä” sovelluskokeiluja koskeva palaute on kerätty 
Teknillisen korkeakoulun kielikeskuksen opiskelijoilta. Syyt rajatun kohderyh-
män käyttöön ovat käytännön sanelemia, koska omassa työympäristössä on 
ollut mahdollista toteuttaa empiirisen aineiston keruu pitkällä aikajänteellä ja 
erilaisia kyselymenetelmiä yhdistäen. 
 
 
1.6 Teorian ja empirian yhdistäminen 
 
 
Yleisenä lähtökohtana on, että kielten oppimateriaalin laadinnan tutkimus edel-
lyttää teorian ja käytännön yhdistämistä, näin esimerkiksi Krumm (1994), Wid-
dowson (1990), Tomlinson (2001), Brumfit (2001). Oppimateriaalitutkimukseen 
tulee Tomlinsonin (2001: 66) mukaan sisällyttää tutkimusalana kielten oppimate-
riaalin suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin periaatteiden ja menetelmien 
teoreettinen tarkastelu ja käytännön toimintana materiaalin tosiasiallinen tuotta-
minen, arviointi ja muokkaamisen opettajien toimesta (myös kaupalliset vaati-
mukset huomioiden, kuten Tomlinson lisää). Ihanteellisessa tapauksessa sekä 
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teoriaa että käytäntöä edustavat osapuolet toimivat Tomlinsonin mukaan vuo-
rovaikutteisesti, niin että teoreetikot antavat tietoa käytännön kentälle ja teo-
reettisiin katsantokantoihin vastavuoroisesti saadaan palautetta luokkahuone-
kokemuksista.  

Tutkimuksellisesta lähestymistapaani edustaa toimintatutkimus ja erityises-
ti Widdowsonin (1990) esittämät kielipedagogiset näkemykset, joiden mukaan 
oppimisen ja oppimateriaalin kehittämiseen liittyvä teoria tulee yhdistää konk-
reettisiin sovelluskokeiluihin ja niiden analyysiin. Näiden tulokset puolestaan 
tulee siirtää teoriaan sen rikastamiseksi ja monipuolistamiseksi. Tämä edustaa 
pääpiirteissään sitä lähestymistapaa, joka toimii tämän tutkimuksen teoreettis-
ten perusteiden tarkastelun, toteutettujen sovellusten ja niiden toimivuuden 
arvioimisen lähtökohtana. Seuraava kuvio havainnollistaa tätä kehä- tai spiraa-
limaista jatkumoa (kuva 1).  
 
 
 
 
 
    PALUU   5. TEORIA 
    KEHÄN  Teorian tarkistus 
    ALKUUN  palautteen valossa 
 
       4. KÄYTÄNTÖ & TEORIA 
       Sovellusten  
       palauteanalyysi 
 
       3. KÄYTÄNTÖ 
       Teoreettisten päätelmien  
       käytännön sovellukset 
 
       2. TEORIA 
       Oppimateriaalitutkimuksen  
       tarkastelu 
 
       1. KÄYTÄNTÖ 
       Opetuskokemukset,  
       oppimistavoitteiden kartoitus 
 
      PROSESSIN ALKU  
  
   UUSI PROSESSI 
   saadun tiedon palautuminen  
   teoriaan ja uusiin sovelluksiin 
 
 
KUVA 1 Tutkimusvaiheiden eteneminen 
 
Tutkimusspiraali sysäytyy liikkeelle käytännön opetuskokemuksista ja oppilaiden 
tavoitteiden kartoituksesta. Asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi on tarpeen 
tutustua kielenoppimista ja oppimateriaalin laadintaa käsitteleviin tutkimustu-
loksiin, sen jälkeen kokeilla soveltuviksi katsottuja teoreettisia näkökantoja käy-
täntöön ja analysoida siitä saatuja kokemuksia. Prosessin tuottamat tulokset voi-
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daan palauttaa käytäntöön niihin perustuvien uusien didaktisten ja pedagogisten 
toteutusten muodossa. 

Tutkimuksen teoriaosaan sisältyvä oppimateriaalien suunnittelun ja laa-
dinnan tutkimustulosten pohdinta pohjustaa oppikirjassa toteutettujen kokei-
luhenkisten sovellustapojen tarkastelua. Kirjaan sisältyvät epäkonventionaaliset 
esitystavat edustavat esimerkkejä oppimateriaaleja uudistavista toteutusmah-
dollisuuksista. Esittämieni päätelmien oikeellisuutta pyrin mittaamaan ana-
lysoimalla sovellustapojen käytännön toimivuutta opiskelijapalautteen perus-
teella. Lopputuloksena päädyn tutkimustietoon pohjautuvien päätelmien uu-
delleen arviointiin siten, että sen ja siitä mahdollisesti viriävän lisätutkimuksen 
valossa toivottavasti saadaan käyttökelpoista uutta näkökulmaa kielten ai-
kuisoppimateriaalin tuottamiseen ja sen monipuolistamiseen.  

Kielten oppimateriaalin tutkimukseen ja suunnitteluun liittyvien päätel-
mien muodostamisen taustalla vaikuttavat näkemykset ihmisen oppimisesta 
yleensä ja kielten oppimisesta erityisesti. Oma käytännön opetustyön herättämä 
aktivoitumiseni kielitieteen, kielenoppimisen ja siihen liittyen kielten oppimate-
riaalien tarkasteluun ja tutkimiseen juontaa juurensa 1990-luvun alkupuoliskol-
le. Se selittänee, miksi tutkimukseni teoreettiset päätelmät pohjaavat näkemyk-
seen, että ihminen sijoittaa uutta tietoa aikaisemmin omaksutun tiedon luomal-
le perustalle toimien siis ”rakentaen”, uutta tietoainesta aiemmin omaksutun 
lomaan konstruoiden. Tätä 1980-luvulla behavioristisen lähestymistavan vasta-
painoksi vähitellen kehittynyttä kognitiiviseen konstruktivismiin nojaavaa op-
pimisnäkemystä luonnehdin lyhyesti seuraavassa alaluvussa. Lähden kuitenkin 
samalla siitä, että käsite konstruktivismi on sateenvarjotermi kattaen alleen laa-
jan kirjon lähestymis- ja ajattelutapoja, jotka voivat vaikuttaa opettajan toimin-
nan taustalla. En siis lähde sellaisesta vastakkainasettelusta, että konstruktivis-
mi edustaisi hyvää tai uutta lähestymistapaa, behaviorismi taas huonoa tai 
vanhaa. Sen sijaan näen, että oppimisprosessi tuskin koskaan on niin mustaval-
koinen, että mikään ”ismeistä” toteutuisi täydellisesti.  
 
 
1.7 Taustalla vaikuttava oppimiskäsitys 
 
 
Konstruktivismi on viime vuosikymmeninä kehittynyt oppimisfilosofia, jolla on 
takanaan pitkä historia. Tarkasteluni lähtökohtana on, että kielen oppiminen 
perustuu kognitiivisiin strategioihin. Chomskyn (1957, 1965) jalanjäljissä jotkut 
kielentutkijat uskovat kielellisten universaalien ja ihmiselle luontaisen, aivoihin 
sisään rakentuneen kielenoppimiskoneiston (Language Aqcuisition Device, 
LAD) olemassaoloon. Kiteytettynä ajatus on, että ”me emme osaa emmekä opi 
suomea, englantia, kiinaa jne. vaan suomalaisen, englantilaisen tai kiinalaisen 
version universaalikieliopista” (Leiwo 2002: 81).  

Nykyisistä tutkijoista chomskylaista näkemystä edustaa mm. Pinker 
(1994), joka ajatuksillaan on saanut myös tiedemaailman ulkopuolella paljon 
huomiota osakseen. Hän esittää leikillisessä sävyssä toteamuksensa (1994: 46), 
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että vaikkei kukaan vielä ole paikallistanut ihmisen ”kielielintä” tai ”kielioppi-
geeniä”, etsinnät ovat kuitenkin käynnissä. Vakaumus sen taustalla kuitenkin 
on, että kielen perusrakenne on synnynnäistä eikä sen omaksumista voi selittää 
vain jonkinlaisena matkimisena.  

Nämä ”chomskylaiset” ajatukset puolestaan vakuuttavasti kumoaa esi-
merkiksi Deacon (1997) todeten, että kielen kehitys on ihmisen symbolisen ajat-
telun tulosta. Hänen mukaansa kielen evoluutio ei perustu mihinkään LAD-
”kielielimeen” tai vaistoon eikä se ole yksinkertaisesti seurausta ihmisen kook-
kaista aivoista. Hänen mukaansa kieli heijastaa ihmisen vähitellen kehittämää 
uutta symbolista ajattelua, joka on miljoonien vuosien kuluessa vähittäisen evo-
luution tuloksena luonut kielten ja aivojen välille vastavuoroiset reaktiomallit. 
Deacon (1997: 105) toteaakin tiivistäen, että kielen oppiminen ei ole vain yksi 
prosessi, vaan usean eri prosessin tulos. Deaconin päättelyn mukaan ihmisen 
erityistaipumus kielen oppimiseen ei sijaitse lapsen eikä vanhempien tai opetta-
jien aivojen sisällä – kuten Chomskylaisessa ajattelussa uskotaan – vaan niiden 
ulkopuolella, kielessä itsessään.  

Generatiivisen lingvistiikan näkökulmasta kreativiteetti on kyky tuottaa 
rajaton määrä lauseita rajallisen ja säännönmukaisen rakennekehikon puitteis-
sa. Yhtä suurella oikeutuksella, kuten List (1972: 81) on esittänyt, voidaan kui-
tenkin nimittää kreatiiviseksi kyvyksi myös kaikkea sitä, mitä käyttäytymis-
psykologiset teoriat esittävät ihmisen kyvystä aina uudelleen strukturoida, yh-
distää ja verbalisoida omaksumaansa kielellistä käsitteistöä. Kun hyväksytään 
kreativiteetti tästä näkökulmasta, on tarpeetonta tarttua ajatukseen yksilöihin a 
priori juurtuneesta LAD-mekanismista, joka asettaisi ihmisen käyttöön kaikki 
periaatteelliset kieliopilliset ja loogiset kategoriat etukäteen muotoiltuina. 

Kun kielen omaksumista tarkastellaan konstruktivistiseen lähestymista-
paan nojaten, torjutaan ajatus synnynnäisistä kielellisistä universaaleista. Liik-
keelle lähdetään kielen käsitteellisyydestä eli siitä, että kieli on opittu kognitii-
visten prosessien ja harjoituksen kautta (ks. esim. List 1972: 81). Kristiansen 
(1998: 12) muotoilee tämän oppimiskäsityksen niin, että oppimista voi tarkastel-
la tiedon omaehtoisena konstruointiprosessina; konstruktivistisen oppimiskäsi-
tyksen mukaan oppija organisoi ja rakentaa itse uuden tietoaineksen entisten 
tietorakenteidensa pohjalta. Uutta tietoa omaksutaan aina aiemmin opittua 
hyödyntämällä. Ydinajatuksena on, että kielen omaksumisen vaikeus johtuu 
nimenomaan kielen rakentumistavasta, eli kuten N. C. Ellis (2001: 37−38) sen 
tiivistää, monitahoisuus on itse kielessä, ei oppimisprosessissa. Tästä näkökul-
masta katsoen kielenoppiminen on seuraus inhimillisen induktiivisen järkeilyn 
yleisistä prosesseista, kohdistettuna erityisalueeseen kieli. Se on, kuten N. C. 
Ellis asian ilmaisee, ”samaa ainetta” kuin muutkin kognitiiviset prosessit, mutta 
se on erityinen nimenomaan kognitiiviselta sisällöltään. Konstruktivistinen nä-
kemys siis korostaa sitä, että oppijan kieli ei tule suoraan hänen geeneistään 
vaan pikemminkin aikuisten käyttämän kielen rakenteesta ja oppijan kognitii-
visista ja sosiaalis-kognitiivisista taidoista omaksua se (N. C. Ellis 2001: 38).  

Kielenopetuksessa voi olla samanaikaisesti läsnä − osittain implisiittisiä, 
osittain julkilausuttuja − eri näkökulmia kieleen. Näkökulma voi olla sekä kieli-
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tieteellinen (formalistinen, funktionaalinen), so. miten kieltä kuvataan, mitä kie-
li on ilmiönä, mikä on kielen merkitys. Näkemys voi samanaikaisesti olla kieli-
tietoa koskeva (kognitiivinen, mentaalinen ja/tai sosiaalinen, yhteisöllinen). Se 
voi myös olla − ja todennäköisesti aina onkin − samalla kielenoppimiseen liitty-
vä näkemys kielitiedosta, so. miten kieli opitaan, mitä kielestä opitaan (koskien 
siten tietämistä, muistamista, nimeämistä, käyttöä).  

Opettajan näkökulmaan kielestä liittyy lisäksi oleellisesti kielikasvatuksel-
linen näkötapa, se miten kieltä opetetaan. Vieraan kielen aikuisopetuksessa 
mielenkiinto siten kohdistuu mm. sellaisten kysymysten selvittämiseen ja huo-
mioimiseen opetusmateriaalissa kuten millaisten tekijöiden säätelemänä ihmi-
nen ylimalkaan työstää tarjotun kielimateriaalin, millaisessa suhteessa vieraan 
kielen oppiminen on äidinkielen omaksumiseen ja kuinka hän oppii vieraan 
kielen formaalien opetustoimien välityksellä.  
 
 
1.8 Tutkimuksen tavoitteet 
 
 
Tutkimukseni ensisijaisena tavoitteena on kielentutkimuksen ja kielenopetuk-
sen välisiä suhteita tutkimalla todeta, mitä käytännön hyötyä kielididaktikko voi 
saada teoreettisen tutkimuksen tuloksista oppimateriaalin tutkimiseen ja laa-
dintaan. Tutkimuksen ydintavoite on kartoittaa, minkälaisia näkökohtia on 
löydettävissä kielitieteellisestä teoriasta, erityisesti vieraan kielen oppimisen 
teoriasta ja oppimateriaalitutkimuksesta, jotka tarjoavat käyttökelpoisia suun-
taviivoja kielten aikuisoppimateriaalien uudistamiseen ja täydentämiseen. Tutki-
mukselle asettamani kokonaistavoite siten on valottaa teorian ja käytännön 
esimerkkien kautta joitakin sellaisia kielentutkimuksen tuloksia, joita kielipe-
dagogit voivat halutessaan myös käytännössä soveltaa ja testata. 

Kautta kielenopetuksen historian on eri menetelmin etsitty viisasten kiveä 
vieraan kielen oppimisen nopeuttamiseksi ja tehostamiseksi. Kuinka saada 
”The silent Finn” (Lehtonen & Sajavaara 1985) entistä motivoituneemmin op-
pimaan ja käyttämään vieraita kieliä? Sateenkaaren päästä ei tälläkään kertaa 
voi odottaa löytävänsä kaiken kattavaa aarretta; tavoitteena ei ole tarjota täysin 
uusia menettely- tai esitystapoja oppimateriaalin osaksi, vaan avata uutta näkö-
kulmaa perinteisten oppimateriaaleihin liittyvien didaktisten keinojen täyden-
tämiseksi.  

Käsittelen teoriaosuudessa myös sellaisia oppimateriaalin laadinnalle 
merkityksellisinä pitämiäni aihepiirejä, jotka eivät suoranaisesti liity tässä tut-
kittavan oppikirjan toteutuksiin. Erityisesti kielen, kulttuurin ja viestintätapojen 
yhteyttä pohtivat osiot ovat laajempia kuin oppikirjan konkreettiset ratkaisut 
edellyttäisivät. Ne edustavat tutkimusalueita, joihin mielestäni kielenopetuk-
sessa ja oppimateriaalitutkimuksessa tulisi enenevässä määrin kohdistaa huo-
miota. Siksi pidän tärkeänä esittää näkemyksiä myös näistä ja muista oppimate-
riaalin kannalta huomioitavista seikoista, joista asiasta syvällisemmin kiinnos-
tuneet voivat saada lisävirikkeitä omaan oppimateriaalien tutkimus-, suunnitte-
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lu- ja laadintayöhönsä. Tämän selvityksen voi toivoa johtavan jatkotutkimuk-
siin ja uusiin sovelluskokeiluihin, jolloin se täyttäisi kauaskantoisemman tavoit-
teensa: entistä rohkeamman kokeilunhalun viriämisen mahdollisimman hyvin 
toimivien oppimateriaalien kehittämiseksi ja sitä kautta aikuisopiskelijoiden 
kielenoppimisen tehostamiseksi. 
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2 TUTKIMUKSEN MOTIVAATIO JA METODISET 

LÄHTÖKOHDAT  
 
 
Voitaneen katsoa, että kielten oppimateriaalin tutkimukselle on tilaus, puhekie-
listä ilmaisua käyttääkseni. Oppimateriaaleja on suunniteltu kautta aikojen kie-
lenopetuksen tarkoituksiin. Mitä sen sijaan kielten oppimateriaalin tuottamisen 
tutkimuksen historiaan tulee, ei tarvitse matkata kauas menneisyyteen. Tutki-
musalana se on suhteellisen uusi. Siksi aloitan tarkasteluni kuvailemalla lyhyes-
ti oppimateriaalitutkimuksen yleistä tilannetta ja tarpeellisuutta, jonka jälkeen 
selvitän oman työni tutkimustapaa ja metodisia periaatteita.  
 
 
2.1 Yleisiä näkökohtia kielten oppimateriaalien tutkimuksesta 
 
 
Oppimateriaaleja ja niiden suunnittelua kielen opetuksessa on systemaattisesti 
tutkittu vain parin viime vuosikymmenen aikana. Vasta 1990-luvulla alettiin 
materiaalin suunnittelulle antaa suurempaa painoarvoa ja vasta tuolloin alkoi 
harvakseltaan ilmestyä joitakin oppimateriaalin tuottamisen periaatteita ja me-
netelmiä käsitteleviä julkaisuja. Tomlinson (2001: 66) toteaakin, että aivan viime 
aikoihin asti kielten materiaalin tuottamista on käsitelty metodologian alalajina. 
Tällöin materiaalit itsessään ovat edustaneet vain esimerkkejä käytännön mene-
telmistä sen sijaan että ne olisi käsitetty keinoksi tutkia eri vaihtoehtojen teo-
reettisia periaatteita ja kehittää menetelmiä niiden parantamiseksi. Oppimateri-
aalin suunnittelun tutkimukseen on nykyisin havaittavissa asenteiden muutos-
ta. Tärkeä tekijä siinä on Tomlinsonin mukaan ollut sen seikan tiedostaminen, 
että tehokas ja toimiva tapa auttaa kielen opettajia ymmärtämään ja sovelta-
maan kielen opetuksen teoriaa − ja samalla lisäämään omaa ammatillista osaa-
mistaan − on panostaa teoreettiseen ja soveltavaan tutkimukseen. Ne yhdessä 
tuottavat analysoituja tuloksia oppimateriaalin kehittämisprosessin eri osa-
alueista. Toinen vaikutin muutoksessa on Tomlinsonin mukaan ollut havainto, 
että mikään yksittäinen oppikirja ei voi vastata monien erilaisten oppilasryhmi-
en tarpeisiin. Sen vuoksi opettajien tulisi hänen mukaansa olla riittävän ammat-
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titaitoisia kyetäkseen myös itse arvioimaan, muokkaamaan ja tuottamaan op-
pimateriaaleja, jotka soveltuvat kulloisenkin oppijaryhmän tarpeisiin.  

Brill (2005: 1) viittaa alan keskusteluissa nykyään paljon pohdittuun oppi-
kirjan aseman mahdolliseen heikkenemiseen elektronisten vaihtoehtojen puris-
tuksessa todeten kuitenkin, että opetustodellisuudesta usein hyvin kaukana 
liikkuvat teoriakeskustelut ja konkreettinen opetuskäytäntö ovat kaksi aivan eri 
asiaa. Käyttäen kuvaavaa viittausta ”kuolleeksi julistetut elävät kauemmin” hän 
esittää argumenttina painetun oppimateriaalin elinvoimasta sen, että saksan 
oppikirjojen markkinat ovat viime vuosina kasvaneet ennenäkemättömiin mit-
toihin. Aina lyhyemmiksi käyvin väliajoin saksalaiset kustantamot tuottavat 
aina kunnianhimoisempia ja ”innovatiivisempia” julkaisuja. Se osaltaan kertoo 
myös koko ajan kiristyvästä kilpailusta saksan kielen oppikirjojen saralla. Brill 
mainitsee, että pelkästään vuosien 1993 – 2000 aikana ilmestyi Saksassa koko-
naista kahdeksan saksankielen aikuisopiskelijoille kohdistettua eri perustason 
oppikirja(sarjaa).3 Myös Suomen kouluissa oppikirjan asema kielten opetukses-
sa on edelleen vankkumaton. Laaja kyselytutkimus (Huhta ym., 2008) osoittaa, 
että kyselyyn osallistuneista yhteensä 740:stä äidinkielen ja vieraiden kielten 
opettajista vieraiden kielten osalta lähes 98 prosenttia mainitsee oppikirjan tär-
keimmäksi oppimateriaaliksi.  

Syynä oppikirjan suosioon voi luonnollisesti olla se, että opettajat mielel-
lään tukeutuvat siihen, koska heillä ei ole aikaa itse valmistella omalle kohde-
ryhmälleen tarvittavaa materiaalia. Mahdollisesti he eivät ole myöskään saaneet 
riittävästi koulutusta esimerkiksi uusia toteutustapoja edustavan oppivälineis-
tön ja -materiaalin käyttöön tai siihen, kuinka toimia oppimisprosessin ohjaaji-
na. Käytännön opetustyössä on toisaalta joutunut havaitsemaan, että esimer-
kiksi tarjolla olevia elektronisia opetusohjelmia ei aina ole helppo niveltää 
luokkahuoneopetukseen jo siitäkään syystä, että käytettävissä ei usein ole sii-
hen riittävän hyvin varustettuja luokkatiloja. Myös liikkuminen oppituntien 
puitteissa opetusluokan ja esimerkiksi kielistudion tai tietokoneluokan välillä 
saattaa syödä liikaa niukasta opetusajasta.  

Opetusuran aikana on myös oppilaiden erilaisten niin suullisten kuin kir-
jallisten mielipidetiedustelujen tuloksena käynyt ilmi, että he itse arvostavat 
nimenomaan oppikirjaa. Kirjan suosio perustunee mm. siihen, että sen käyttö 
koetaan pysyvämmäksi kuin muun materiaalin pohjalta työskentely. Siihen voi 
myöhemmin aina tarvittaessa palata ja kerrata oppimaansa. Tämä pätee tieten-
kin esimerkiksi myös jaetun monistemateriaalin ja tietokoneavusteisten kielioh-
jelmien suhteen, jotka oppilaat kaiketi kuitenkin mieltävät helpommin ”katoa-
viksi”. Erilainen lisämateriaali sen sijaan voi oivallisesti täydentää oppikirjojen 
antia. Esimerkiksi autenttisen, interaktiotilanteisiin liittyvän kohdekielen har-
joittelussa multimediaalisten opetusohjelmien avulla on todettu saavutetun hy-
viä tuloksia interaktiovalmiuksien oppimisessa (Ylönen 2008). Toivottavaa oli-
sikin löytää sopivia keinoja erilaisten opetusmedioiden yhdistämiseksi, niin että 
                                                 

3  Saman voi huomata käytännössä myös Suomessa, kun tarkastelee kielten oppilaitok-
siin (tässä havaintotapauksessa Teknillisen korkeakoulu kielikeskukseen) saapuvien 
saksalaisten kustantamoiden oppikirjamainosten määrää.  
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opetuksessa voidaan rinnakkain hyödyntää niin mahdollisen oppikirjan, opet-
tajan itsensä laatiman opetusmateriaalin ja erilaisen muun oheismateriaalin, 
mm. sähköisen median tuomat mahdollisuudet. Oppikirjan elinvoimaisuus lie-
nee kuitenkin selitettävissä ja pysyvää, koska se tarjoaa opetukseen helppokäyt-
töisen rungon, jonka varaan opettajat voivat nojautua ja halutessaan täydentää 
opetusta erilaisin lisämateriaalein. 
 
2.1.1 Oppimateriaalitutkimuksen taustaa  
 
Laajentunut oppimateriaalituotanto edellyttää myös lisääntyvää tutkimusta ja 
tulosta konseptionaalisten uudistusten suhteen, kuten Brill (2005: 1) korostaa. 
Siihen yhtyvät myös Kast ja Neuner (1994: 6) huomauttaen, että tutkimuksessa 
on todellakin syytä ottaa huomioon se epäkohta, että oppimateriaalin kehityk-
sen kysymyksiin on tähän mennessä kiinnitetty aivan liian vähän huomiota. 
Saksankielisellä alueella alati kasvavan oppimateriaalijulkaisujen määrän huo-
mioon ottaen ja eri maiden omia oppikirjaprojekteja silmällä pitäen tämä edus-
taa Kastin ja Neunerin (1994: 7) mukaan keskeistä puutetta alan tutkimuksessa. 
He kuitenkin korostavat, että tutkimusalan luonteeseen kuuluu, ettei se voi 
tuottaa lopullisia vastauksia, sillä kielenopetuksen ja -oppimisen teoria ja käy-
täntö kehittyvät jatkuvasti ja uusia oppikirjasukupolvia syntyy koko ajan. Ja 
näitä taas puolestaan tulee edelleen tutkia, kokeilla ja arvioida. 

Myös englannin kielen osalta Tomlinson (2001: 69) toteaa julkaistuja tut-
kimustuloksia oppimateriaalin suunnittelusta olevan vain niukasti tarjolla 
(vaikkakin hänen mukaansa monissa yliopistoissa jatko-opiskelijat suorittavat 
oppimateriaalisuunnittelun tutkimusta tai jotkut kustantamot rahoittavat luot-
tamuksellisia tutkimuksia omaan käyttöönsä). Toistaiseksi tutkimusjulkaisut 
ovat Tomlinsonin mukaan keskittyneet enimmäkseen eri oppimateriaaliprojek-
tien makrotason analyyseihin, kustantamojen pilottitutkimuksiin ja kurssikirjo-
jen laatu-analyyseihin. Eräs oppimateriaalin arvioinnin ongelmista on hänen 
nähdäkseen useimpien arviointimenetelmien subjektiivisuus, jolloin tutkijan 
näkökannat usein määrittävät, mitä mitataan ja arvotetaan. Tomlinson (2001: 
69) valittaa, että huolimatta viime vuosina havaittavasta pyrkimyksestä suunni-
tella objektiivisia menetelmiä luotettavamman tiedon saamiseksi oppimateriaa-
lien toteutustavoista ja sisällöistä, saatavilla ei kuitenkaan ole kaikkien oppima-
teriaalien suhteen käytettäväksi soveltuvaa kriteerivälineistöä. Hän toteaa siksi 
toistaiseksi päädytyn sellaisiin periaatteisiin ja menetelmiin, joiden avulla voi-
daan kehittää kriteerit tarvittavien spesifisten tilanteiden mukaan. Tällöin käy-
tetty viitekehys tulee kulloinkin määritellä arvioinnin syiden, tavoitteiden ja 
olosuhteiden mukaisesti.  

Lisäongelman muodostaa Tomlinsonin mielestä se, että monet arviointi-
menetelmät ovat tarkoitettu ennen materiaalin käyttöä tapahtuvaan arviointiin 
(ja ovat siitä syystä Tomlinsonin näkemyksen mukaan spekulatiivisia). Lisäksi 
ne ovat opettajien käytettäviksi liian paljon aikaa ja sellaista kokemusta vaati-
via, joita heillä ei useinkaan ole. Kuitenkin viime vuosina on hänen mukaansa 
ollut havaittavissa yrityksiä edesauttaa opettajia suorittamaan toimintatutki-
musta (action research) käyttämistään oppimateriaaleista ja kehittämään mene-
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telmiä oppimateriaalin arvioimiseksi sekä ennen opetuskäyttöä, opetuksen ai-
kana että opetuskäytön jälkeen. Mutta Tomlinson korostaa, että edelleen tarvi-
taan tutkimusta erilaisten oppimateriaalien kehittämistapojen ansioista, toimi-
vuudesta ja puutteista. Kaiken kaikkiaan hän pahoittelee, että oppimateriaalin 
kehittämisen teoriasta on vain vähän julkaisuja. Oppimateriaalin tuottamisen 
eri vaiheita kuvailevat 1990-luvulla ilmestyneet harvalukuiset julkaisut näyttä-
vät hänen mukaansa kaikki kuitenkin osoittavan, että oppimateriaalin laatija 
joutuu ottamaan huomioon suuren joukon muuttujia, jotka nousevat tietoiselle 
tasolle vasta ongelmia kohdatessa ja niitä analyyttisemmin käsitellessä.  

Brill (2005) puolestaan havainnoi, että Saksassa on 1970-luvun lopusta läh-
tien − siis siitä saakka kun tieteellinen ja samalla käytäntöön suuntautunut tut-
kimus oppikirjojen osalta yleensä alkoi – useimmissa teoriaa käsittelevissä jul-
kaisuissa on ollut yhä edelleen edustettuna se näkökanta, että nimenomaan op-
pikirja on vieraan kielen opetuksessa keskeisessä asemassa. Samalla useimmat 
tutkijat Brillin mukaan kuitenkin toteavat vieraan kielten oppikirjojen tieteelli-
sen tutkimuksen olevan vasta alkumetreillään. Tässä suhteessa vallitsee Brillin 
mukaan (2005: 4) ilmeinen ristiriita sen välillä, että oppimateriaalilla katsotaan 
olevan eittämättömän suuri merkitys opetukselle ja sen edistämiselle ja toisaalta 
alan tutkimuksen todetaan olevan puutteellista. Brill (2005: 5) etsii selitystä sille, 
miksi oppimateriaalien analyysi ja tutkimus ovat edelleen vain vähän huomioi-
tu alue didaktisessa tutkimuksessa. Merkittäväksi syyksi tähän epäkohtaan hän 
toteaa muun muassa sen, että empiiristä tutkimusta koskien teoreettisen tiedon 
vaikutusta käytännössä toteutettuihin oppimateriaaleihin on toistaiseksi löydet-
tävissä ainoastaan vieraan kielen didaktiikan toivomuslistoilta. Käytännön to-
teutuksina niitä ei hänen mukaansa juurikaan ole. Tarkemmin sanoen, kuten 
hän toteaa, yhä vieläkään ei ole selvitetty, minkälainen merkitys oppimateriaa-
lilla vieraan kielen oppimisessa oikeastaan on tai edustavatko tietyt uudet me-
todologiset lähestymistavat ja niiden seurauksena tuotetut oppimateriaalit tosi-
asiallisesti myös oppimisprosessin parannusta ja tehostumista. Tämä empiiri-
sesti varmistetun datan puute koskien oppimateriaalin ja oppimisprosessin vä-
listä suhdetta johtaa hänen mukaansa siihen, että useimmat toteamukset uusien 
oppimateriaalien ja uusien teoreettisten tutkimustulosten huomioiminen niissä 
johtaisivat ”parempaan” kielen opetukseen eivät toistaiseksi ole tulleet todiste-
tuiksi. Ne jäävät Brillin tarkastelujen mukaan siten puhtaasti hypoteettisiksi.  

Vaikka oppimateriaalin suunnitteluun liittyviä kysymyksiä käsitteleviä 
julkaisuja saksan kielen osalta ei siis juuri ole tarjolla, kuten myös Neuner 
(1994b: 230) huomauttaa, antavat jotkut oppimateriaalien laatijat kuitenkin hä-
nen havaintojensa mukaan esimerkiksi opettajan oppaissa viitteitä aiheeseen. 
Hän toteaa niiden tosin liittyvän pikemminkin oppikirjojen suunnittelun kul-
kuun. Niissä selvitetään vain sitä, miksi materiaalissa on päädytty kulloisiinkin 
painopisteisiin teemoissa, kieliopin esitystavoissa, jne. Neuner olettaa, että syy 
oppimateriaalin suunnittelun taustateorioita käsittelevien tutkimusjulkaisujen 
puuttumiseen ei suinkaan johdu siitä, etteivät oppikirjojen laatijat haluaisi antaa 
käyttäjien ”vilkaista korttejaan”. Hän katsoo sen pikemminkin johtuvan siitä, 
että koko oppikirjan tuottamisen suurta luovuutta vaativa hahmottelu-, suun-
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nittelu- ja muokkausprosessi yksinkertaisesti ei ole systemaattisesti kuvattavis-
sa. 

Krumm (1994: 25) toteaa, että niin kauan kuin oppimateriaalin vaikutusta 
oppimisprosessiin ei toistaiseksi ole riittävästi tutkittu, täytyy käytännön ope-
tuksen edistämiseen kehitetyn oppimateriaalikritiikin pyrkiä yhdistämään tois-
taiseksi käytössä olevat tieteelliset tutkimustulokset samoin kuin käytännön 
opetustyön tuomat kokemukset ja didaktisesti suositeltavat päätelmät ”her-
meneuttisen oppikirja-analyysin” muodossa. Sen etuna hänen nähdäkseen sen-
tään on, että oppikirjoja tarkastellaan analyyttisesti ja tuotetaan niitä koskevaa 
koottua tietoa. Sen avulla hän katsoo olevan mahdollista esittää arvioita, jotka 
kuitenkaan eivät välttämättä edusta ehdotonta ja lopullista arviota kyseisistä 
oppimateriaalien toteutustavoista. Ne antavat silti, kuten hän toteaa, perustan 
niistä käytävälle jatkokeskustelulle ja samalla virikkeitä kulloinkin tarvittaville 
kokeiluille. 

Suomessa tehdyn oppimateriaalien suunniteluun liittyvän tutkimuksen 
osalta on löydettävissä eri osa-alueita käsitteleviä julkaisuja. Näistä joinakin esi-
merkkeinä mainittakoon Takala (1991) kulttuurienväliseen viestintään tarvitta-
vaan maantuntemukseen liittyen, Sajavaara (1980) kielen oppimisen 
taustatekijöihin liittyen, Sajavaara (1999b) kielten kontrastiiviseen tarkasteluun 
liittyen ja Kaikkonen (2000) kielisyötteen autenttisuuden merkitykseen liittyen. 
Edellä mainittuihin on tässä tutkimuksessa viitattu kyseessä olevissa kohdin. 
Suomalaisia tutkimusjulkaisuja, jotka keskittyisivät kognitivististen näkökohti-
en puitteissa erityisesti juuri kielten oppikirjojen suunnitteluun, ei nähtävästi 
kuitenkaan ole löydettävissä. 
 
2.1.2 Oppimateriaalitutkimuksen kehitysvaiheita  
 
Kast ja Neuner (1994) tarkastelevat kattavasti oppimateriaalien tutkimuksessa 
Saksassa vallitsevaa tilannetta todeten, että systemaattisella tieteellisellä ja käy-
täntöön suuntautuneella oppimateriaalien tutkimuksella todellakin on vasta 
sangen lyhyet perinteet. Vielä 1980-luvulla, kuten he toteavat, järjestelmällinen 
oppimateriaalitutkinta oli tuskin edes alkanut. Ainoastaan oppikirjakritiikin 
osalta oli heidän mukaansa ns. Mannheimer Gutachten -arviokriteeriluettelon 
Engel ym. (1977) antaman alkusysäyksen ja sen aiheuttamien ristiriitojen seura-
uksena ollut havaittavissa edistysaskeleita saksan kielen oppikirjojen arvioinnin 
osalta. Mannheimer Gutachten on oppikirja-arvioita suorittaneen toimikunnan 
julkaisema laaja raportti, jossa esitettiin, kuten Engel ym. (1977: 1) ovat sen il-
maisseet, vain yksittäisten oppikirjojen osa-arviot tarkastelualueiden didaktiik-
ka, lingvistiikka ja aihepiirisuunnitelma (Saksan maantuntemus) yhteenvetona. 
Arviointiraportti sai myös jatko-osan (Engel, Krumm & Wierlacher 1979), jossa 
reagoitiin ensimmäisen osan saamaan kritiikkiin. Siinä painotettiin, ettei edelli-
sen osan noudattama kolmijako didaktiseen, lingvistiseen ja maantuntemuksel-
liseen ainekseen käytännössä toimi. Nämä alueet limittyvät heidän mukaansa 
oppikirjoissa toisiinsa eivätkä ole selkeästi rajattavissa ja siten yksiselitteisesti 
arvioitavissa. Toisessa osassa käsiteltiin myös oppikirjakritiikin teoreettista 
taustaa todeten, että oppikirjakritiikin pohdintojen ja tulosten esittelyistä raken-
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tuva Mannheimer Gutachten edustaa myös oppimateriaalin arvioinnin teorian 
yhtä elementtiä. Näin ollen Engel, Krumm ja Wierlacher (1979: 5) katsovat teo-
riakeskustelun tavallaan alkaneen näistä kirja-arvioraporteista.  

Kuten Krumm (1982: 1) on myöhemmin huomauttanut, kaikki tuolloiset 
lähestymistavat oppimateriaalien analysoimiseksi ja arvioimiseksi liikkuivat 
kuitenkin hermeneuttisen oppikirjakritiikin tasolla. Kukin arvioijista saattoi 
esittää uskottavia perusteluja valitsemilleen arvosteluperusteille ja tekemilleen 
arvioille. Teoreettisesti perusteltua tai yksittäiset oppimateriaaliarvostelut yh-
distävää, teoreettisen kattorakenteen luovaa järjestelmää oppikirja-analyysin 
kriteereistä ei Krummin mukaan kuitenkaan ollut. Myös Krumm (1994: 23) to-
teaa järjestelmällisen oppimateriaalianalyysin ja oppimateriaalitutkimuksen 
ylimalkaan saaneen alkusysäyksensä sangen myöhään − tosiaankin vasta 1970-
luvun alussa. Vieraan kielen opetuksen osalta tuolloin ainoa maininnan arvoi-
nen tutkimusaloite oli hänen mukaansa yritys perustaa työryhmä pohtimaan 
oppimateriaalin arvioinnin ja tutkimuksen kysymyksiä. Työryhmä keskittyi 
kuitenkin vain tarkastelemaan erillisiä oppimateriaaliin liittyviä osatekijöitä, 
kuten esimerkiksi ääntämystä tai kielioppia. Myös eri alojen opetuksen tutki-
mus, mikäli se ylimalkaan käsitteli oppimateriaaliin liittyviä kysymyksiä, otti 
tuolloin esille Krummin (1994: 24) mukaan vain yksittäisiä aspekteja. Kielen-
opetukseen liittyen aloitettiin, kuten hän toteaa, 1970-luvun puolivälissä kui-
tenkin joitakin systemaattisia, tieteellisiin, so. lingvistisiin näkökohtiin perustu-
via kokeiluja oppimateriaalianalyysien muodossa. Oppimateriaalianalyysien 
ohella käytettiin muitakin kvantitatiivisia menetelmiä oppimateriaalien tutki-
miseksi, esimerkiksi ATK-avusteisesti suoritettuja kielitilastollisia analyysejä 
oppikirjoista tai systemaattisia, kvantitatiivisesti määriteltävissä olevia oppikir-
ja-analyysejä. Ne suoritettiin, kuten Krumm toteaa, selkeästi muotoiltujen hy-
poteesien ja kategorioiden (esimerkiksi määrättyjen sanojen esiintyminen ja nii-
den esiintymistiheys) pohjalta. Näiden menetelmien osakseen saama kritiikki 
kohdistuu hänen mukaansa erityisesti kvantitatiiviseen menettelytapaan ja sii-
hen tosiasiaan, että oppimateriaalin ja progression valintaperiaatteet pohjautu-
vat pääasiassa kielen rakenteellisiin ominaisuuksiin. Tällöin oppimiskonteksti ja 
oppilasta koskevat näkökohdat jäivät täysin taka-alalle.  

Vielä 1950-luvulla oppikirja-analyysiä käsittelevät julkaisut puuttuivat siis 
lähes kokonaan alan kirjallisuudesta, kuten myös Neuner (1994a: 10) havainnoi. 
Saksan kielen opetuksessa 1954 ensi kertaa julkaistu oppikirja Deutsche Sprach-
lehre für Ausländer (Schulz & Griesbach 1954) oli 1960-luvulle saakka monopo-
liasemassa. Sen vähitellen murtuessa ja uusien oppikirjojen määrän kasvaessa 
voimistui Neunerin (1994a: 11) mukaan vaatimus oppikirja-analyysiä ja -arviota 
suorittavan tutkimuksen aloittamisesta. Vieraan kielen opetuksen nopean laaje-
nemisen ja kasvun Saksassa hän toteaakin johtaneen siihen, että 1960-luvulla 
voimistui alan keskusteluissa vaatimus oppikirja-analyysin ja -kritiikin etab-
loimiseksi. Lähtökohtana oli muutos koulutuspolitiikassa ja vieraan kielen ope-
tuksen tarjonnan laajeneminen myös aikuiskoulutukseen sekä ammattikoulu-
tukseen. Vieraiden kielien opetuksen valtava kasvu ja tavoitteiden sekä ope-
tusmenetelmien laaja-alaisuus johtivat Neunerin mukaan myös oppimateriaali-
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tarjonnan merkittävään kasvuun. Nämä olivat osittain myös samoille kohde-
ryhmille tarkoitettuina metodologiselta konseptiltaan toisistaan täysin eroavilla 
tavoilla toteutettu. Oppikirja-analyysin eri osia käsittelevien julkaisujen lisään-
tyvä määrä ammattikirjallisuudessa oli hänen mukaansa selvä merkki murrosti-
lanteesta vieraan kielen opetuksessa. Sen seurauksena oppikirja-analyysin ky-
symykset ovat 1970-luvulta lähtien vähitellen muodostuneet osaksi alan didak-
tista tutkimusta ja opetusta (Neuner 1994a: 9−11).  

Yhdeksänkymmentäluvulle tultaessa oppimateriaalianalyysi kuuluu jo 
kiinteänä osana tieteelliseen tutkimukseen saksaa opetettavana vieraana kielenä 
tutkivan DaF’n (Deutsch als Fremdsprache) alalla, kuten Kast ja Neuner (1994: 
6−7) toteavat. Kuitenkaan heidän mukaansa ei voida suinkaan puhua yhtenäi-
sestä oppimateriaaliteoriasta. Silti he katsovat viime vuosikymmenen kuluessa 
julkaistujen artikkelien antavan mahdollisuuden välitaseen luomiseen. Kast ja 
Neuner toteavat sen osoittavan, että oppimateriaalinsuunnitteluun liittyy erit-
täin monisäikeisiä yleisluonteisia ja alakohtaisia osatekijöitä. Yhdenmukaisen 
oppimateriaaliteorian määritteleminen voi siksi tapahtua vain vieraan kielen 
oppimisen ja opetuksen teoriat sateenvarjonaan − jotka nekään eivät, kuten 
Kast ja Neuner toteavat, suinkaan ole löytäneet lopullista muotoaan. Spesifisten 
oppimateriaaliteorioiden puutteesta huolimatta on heidän mukaansa mahdol-
lista ja hyödyllistä tutkia oppimateriaalianalyysin ja oppimateriaalikritiikin 
tuottamia yksittäisaspekteja. Samalla on selvää, että lopullisten teorioiden mää-
rittely tuskin olisikaan mielekästä tai edes mahdollista. Oppiminen, opettami-
nen ja oppimateriaalit elävät ja muuttuvat siinä missä maailmakin muuttuu.  

Käsillä olevan tutkimuksen voi toivoa tuovan oman lisäpanoksensa alan 
tutkimuksen kirjoon. Seuraavassa selvitän työlleni asetetun tutkimustehtävän 
suorittamiseksi valitsemiani metodisia periaatteita.  
 
 
2.2 Toimintatutkimus metodisena lähtökohtana 
 
 
Esimerkiksi McNiff (1995: 49–50) painottaa, että opettajien täytyy olla valmiita 
käyttämään opetuksessaan tutkimustietoon pohjaavia metodeja ja esitystapoja. 
Juuri toimintatutkimus tarjoaa hänen mukaansa menetelmän, jonka avulla he 
voivat itse kehittää tutkimusta ja tietämystä opetusmenetelmien testaamiseksi ja 
parantamiseksi. Brumfit (2001: 153–154) kuitenkin huomauttaa, että toiminta-
tutkimuksen tärkeydestä huolimatta on väärin olettaa, että opettaja-tutkija yh-
distelmä olisi ongelmaton. Siihen liittyy hänen mukaansa voimakasta ja vaike-
asti hallittavaa kahdensuuntaista köydenvetoa; tutkimus vaatii pohdintaa, ope-
tus toimintaa. Hän kuitenkin pitää oleellisen tärkeänä, että myös aktiivityössä 
toimivat opettajat suorittavat toiminta- tai tapaustukimusta, niin että alan tutki-
musta eivät suorita ainoastaan käytännön opetustyön ulkopuolella toimivat 
tahot. Hän katsoo, että opettamiseen ja oppimiseen liittyvä tutkimus pysyy 
parhaiten ”terveenä”, kun siinä yhdistyvät puhtaasti tieteen sisältä tuleva tut-
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kimus, opettajien suorittama tutkimus ja opetuksesta saatu kokemus, siis tapa-
us- tai toimintatutkimus.  

Toimintatutkimukselle, joka toimii tämän tutkimuksen menetelmällisenä 
taustarakenteena, ei kuitenkaan ole löydettävissä yksiselitteistä määritelmää ja 
siinä käytetyt tutkimustekniikat vaihtelevat. Toimintatutkimuksessa ei siten ole 
tarkkaan spesifioitavissa olevaa oikeaa tai väärää toimintasuuntaa. Se tulee 
nähdä pikemminkin tutkimusstrategiana kuin erityisenä tutkimusmenetelmä-
nä. Olennaista kuitenkin on, että tutkija tiedostaa ja selvittää oman tutkimuksel-
lisen lähestymistapansa. (Ks. esim. Kuula 1999.) Yksi toimintatutkimuksen läh-
tökohdista on reflektiivisyys, jonka avulla pyritään uudenlaiseen toiminnan 
ymmärtämiseen ja kehittämiseen. Kuula (1999: 218) on kuvannut toimintatut-
kimuksen syklistä tutkimusprosessia seuraavasti: ensin valitaan tavoitteet, sit-
ten tutkitaan ja kokeillaan käytännön mahdollisuuksia edetä niihin, taas arvioi-
daan uudestaan siihenastisia toimenpiteitä ja muotoillaan ja tarkennetaan ta-
voitteita, tehdään käytännön kokeiluja, arvioidaan näitä jne. Tutkimusproses-
sissa vuorottelevat siis suunnittelu, toiminta ja toiminnan arviointi.  

Tapaus- ja toimintatutkimuksia on monenlaisia ja niistä käytetään erilaisia 
nimikkeitä: puhutaan esimerkiksi tulkinnallisesta tutkimuksesta, laadullisesta 
evaluaatiosta ja toimintatutkimuksesta (Syrjälä & Numminen 1988: 14). Toimin-
tatutkimus pyrkii, kuten Syrjälä ja Numminen määrittelevät, tutkimusstrate-
giana teoreettisen tutkimuksen ja käytännön toiminnan vuorovaikutukseen. Se 
on kiinteästi yhteydessä opettaja-tutkijana -liikkeen syntyyn. Toimintatutki-
muksen katsotaan auttavan käytännön ongelmatilanteiden ratkaisuissa ja sa-
malla laajentavan kyseessä olevien tieteenalojen tietämystä. Kellyn mielestä 
(1999: 213) yksi toimintatutkimuksen eduista muihin metodologioihin verrattu-
na on, että se pitkälti murtaa opettajien traditionaalisen vihamielisyyden tutki-
joita kohtaan ja voi näin ollen auttaa tutkimustulosten esteettömämpää siirty-
mistä opetuskäytänteisiin. Suojanen (1992: 22) mainitsee tämän menetelmän 
hyvänä puolena myös sen, että ”korkeakoulutasoinen koulutus, jossa opettaja 
saa myös perusvalmiudet tutkimuksen tekemiseen, mahdollistaa opettajan jat-
kuvan oman työnsä kehittämisen ilman ulkopuolisia tutkimuskonsultteja”.  

Toimintatutkimuksessa on siis kyse lähinnä tavasta lähestyä tutkimus-
kohdetta eikä erityisestä tekniikasta. Sitä on määritelty (Suojanen 1992: 9−11) 
esimerkiksi seuraavasti:  
 

Toimintatutkimus on itsereflektoivan tutkimuksen muoto, jota suorittavat sosiaali-
siin (mukaan lukien kasvatuksellisiin) tilanteisiin osallistuvat tarkoituksella lisätä 
tarkoituksenmukaisuutta ja pätevyyttä (a) heidän omissa sosiaalisissa ja kasvatuksel-
lisissa käytännöissään, (b) näiden käytäntöjen ymmärtämisessä ja (c) olosuhteissa, 
joissa näitä käytäntöjä toteutetaan.  
 

Suojanen kuitenkin huomauttaa, että koska toimintatutkimus ei ole vakiintunut 
ja yhtenäinen tutkimusmenetelmä, toimintatutkimukseksi voidaan lukea tällä 
hetkellä useita toisistaan poikkeavia käytänteitä. Tutkimussuuntautuneessa toi-
mintatutkimuksessa ovat keskeisinä tavoitteina tutkijan erilaiset teoriaan tai 
tutkimusmenetelmiin ja niiden kehittämiseen liittyvät tavoitteet. Empiirisessä 
toimintatutkimuksessa tehdään jotakin sekä rekisteröidään, mitä on tehty ja 
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mitä tapahtui. Molempia voidaan myös yhdistää, kuten tässä käsillä olevassa 
tutkimuksessa tehdään.  

Toimintatutkimusta voi tehdä yksityinen opettaja, opettajaryhmä tai ulko-
puolinen tutkija yhteistyössä opettajan kanssa. Ymmärrettävää Suojasen mu-
kaan (1992: 16) kuitenkin on, että tutkijan käsite koetaan osittain ongelmallisek-
si, koska ”on ratkaistava, missä määrin tutkimuksen suorittaja on toisaalta tut-
kija ja toisaalta osallistuja”. Kysymykseen ei ole löydettävissä yksiselitteistä vas-
tausta, vaan ratkaisu riippuu kustakin toimintatutkimustilanteesta. Yleinen tut-
kimuksellinen näkemys on, että puhtain toimintatutkimuksen suorittajan rooli 
on yhtaikainen toiminnan käynnistäjän, toiminnassa mukanaolijan ja toiminnan 
tutkijan asema. Tämä on kuitenkin vaikea tehtävä, joka asettaa tutkijalle suuria 
vaatimuksia (Suojanen 1992: 16). Teoreettisena alkulähtökohtana opettaja-
tutkija -hankkeessa voidaan pitää reflektion käsitettä. Käsitteen voi katsoa kät-
kevän sisäänsä ”olettamuksen oman toimintaperustan kriittisestä arvioinnista ja 
omien ajattelu- ja toimintamallien jatkuvasta kehittämisestä” (Kiviniemi 1995: 
7). Reflektiivisyyteen liittyy siten henkilökohtaisen käyttötiedon muodostami-
nen ja sen uudistaminen. Kiviniemi korostaa, että lähestymistapana toiminta-
tutkimus edellyttää myös oman toiminnan arvioivaa tarkastelua. Siinä suhtees-
sa kyse on siis myös itsearvioinnista ja toiminnan ymmärtämisestä eräänlaisena 
oppimistapahtumana. ”Toimintatutkimuksessa korostetaan kehittämisen koh-
teena olevan toiminnan etenemistä suunnittelun, toiminnan, havainnoinnin ja 
reflektoinnin (evaluaation) spiraalisena kehänä” (Kiviniemi 1995: 9). 

Tässä tutkimuksessa spiraalisen kehän alkupisteen muodostavat pohja-
työnä toteutettu opiskelijoiden oppimistavoitteiden kartoitus ja sitä seurannut 
oppimateriaalin lähtökohtaidean ja teoreettisen viitekehyksen pohjalta toteutet-
tu suunnittelu. Siitä edetään toimintaan kirjan laadinnan, julkaisun ja käytön 
myötä. Havainnointi on toteutettu kirjan opetuskäytöstä saadun palautteen 
kautta, ja sen analyysi puolestaan muodostaa reflektointi- eli evaluaatiosyklin. 
Koko projektin tarkoitus on kartoittaa kielenoppimisen tutkimuksen ja opetus-
käytännön yhteistä leikkauspintaa. Siksi on ollut aiheellista liittää tarkasteluun 
myös teoreettisten näkökantojen pohjalta toteutettujen sovellusten saama vas-
takaiku − huolimatta evaluoinnin metodologisesta ongelmallisuudesta, joka 
johtuu siitä, että sama henkilö toimii sekä tutkijana että tulosten arvioijana. 

Oppimateriaalin tutkimuksen teoreettisia perusteita, niiden sovellusta ja 
oppikirjan uudentyyppisistä esitystavoista saatua palautetta käsitellään tässä 
tutkimuksessa siis toimintatutkimuksen puitteissa, johon Widdowsonin (1990) 
hahmottelema ’pragmaattinen mediaatiomalli’ tarjoaa kielenopetukseen sovel-
tuvan tarkentavan alarakenteen. Se edustaa toimintatutkimuksen mukaista lä-
hestymistapaa ja tutkimusstrategiaa. Käsillä olevassa tutkimuksessa esitettyjen 
kielenoppimisen ja opettamisen taustateorioiden yhdistäminen oppimateriaalin 
uudentyyppisiin sovelluskokeiluihin ja niiden toimivuuden evaluointi nojaavat 
tähän seuraavassa alaluvussa lähemmin kuvattuun välitysmalliin.  
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2.3 Teorian ja käytännön välitysmalli tarkentavana  
viitekehyksenä 

 
 
Widdowsonin (1990) ’model of pragmatic mediation’ -lähestymistapa noudat-
taa, kuten edellä todettu, toimintatutkimuksen mukaisia näkökulmia ja prog-
ressiota. Koska tämä toimintamalli edustaa oleellista osaa tutkimuksen teoreet-
tisesta viitekehyksestä, sitä tarkastellaan seuraavassa yksityiskohtaisesti. Prag-
maattisessa välitysmallissa opettaminen nähdään tietoisesti suoritettavana tut-
kimusoperaationa, jonka yhteydessä kielenopetus saa viitekehyksensä kulloinkin 
valituista teoreettisista periaatteista. Periaatteet voivat Widdowsonin mukaan 
(1990: 1−5) olla peräisin hyvin monenlaisista lähteistä: opetuskokemuksesta tai 
kokeiluista, spontaanisti saaduista oivalluksista tai perinteisistä alan tiedoista. 
Teoriat täytyy kuitenkin aina selkeästi perustella ja saattaa julki, mikäli on tar-
koitus asianmukaisesti arvioida niiden pedagogista merkitystä. Widdowsonin 
(1990: 30) perusnäkemys on, että vain refleksiivinen − siis nopeasti (tai auto-
maattisesti) reagoiva − ja vastavuoroinen riippuvuussuhde teorioiden ja tutki-
muksessa kehitettyjen näkemysten välillä yhdistettynä niiden toteuttamiseen 
käytännössä antaa todelliset edellytykset opetusmenetelmien ja oppimateriaali-
en parannuksille. Vasta tämä teorian ja käytännön yhdistäminen voi hänen nä-
kemyksensä mukaan tuottaa sellaiset teoreettiset perusteet, joiden välityksellä 
uusia menetelmiä voidaan eksplisiittisesti yksilöidä yleisempien opetusperiaat-
teiden esimerkeiksi. 

Kielenopetukseen ehdotettuja innovatiivisia menettelytapoja ei Widdow-
sonin mukaan perinteisesti ole yleensä kokeiltu käytännössä. Siksi näiltä teo-
reettisilta suosituksilta puuttuu tuo refleksiivinen luonne. Ne ovat hänen mu-
kaansa pelkästään teorialähtöisinä yksipuolisia, mutta ohjailevat silti yleisesti 
opetuskäytänteitä. Puhtaasti teoriapohjaiselle ohjeistukselle on tyypillistä, että 
opettajan osaksi jää suorittaa opetusmateriaalien myötä uusien ajatussuuntien 
”toisen luokan toteutus”, ’second order realization’ sen sijaan että heillä olisi 
tilaisuutta pohtia taustalla vaikuttavia teorioita ja sitä, ovatko ne sopusoinnussa 
heidän omien näkemystensä kanssa. Widdowson (1990: 30) huomauttaakin, että 
oppimateriaaleja ei yleensä ole laadittu kokeilua vaan toimeenpanoa varten. 
Opettaja toimii välineenä, ’as a medium’. Tätä vastoin Widdowsonin edusta-
man lähestymistavan oleellinen piirre on pedagoginen välitys, ’mediation’. Siinä 
teorian ja käytännön, tausta-ajatusten ja niiden toteutuksen välinen suhde voi-
daan toteuttaa vain sovelluksen, siis käytännön toiminnan kautta. Tässä näkö-
tavassa opetusmateriaalit edustavat Widdowsonin mukaan hypoteettisia raken-
nelmia, esimerkkejä abstrakteista periaatteista, joista tosiasiallinen pedagoginen 
toiminta voidaan kehittää kulloisenkin oppimisympäristön tarpeisiin. Ne ovat 
hänen näkemyksensä mukaan samalla tavalla ideaaleja luonteeltaan kuin kaikki 
muukin todellisuuden mallintaminen ja kanoniset esimerkkitapaukset. Siksi 
niiden suhteuttaminen eri tilanteiden tosiasiallisiin vaatimuksiin edellyttää jat-
kuvaa tulkintaa ja uudelleen arviointia.  
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Malliaan Widdowson (1990: 31) valottaa lähemmin selvittämällä, kuinka 
pedagogisessa välityksessä kaksi toisiinsa liittyvää prosessia vaikuttavat toi-
siinsa. Ensimmäisen vaiheen muodostaa esiarvio. Se keskittyy teoriaan ja muo-
dostuu käsitteiden tulkinnasta tai selvityksestä oman viitekehyksensä puitteissa 
ja niiden periaatteellisen merkityksen arvottamisesta kyseiseen tutkimusaluee-
seen nähden. Arvottaminen on siten prosessi, jolla määritellään ns. teorian siir-
toarvo, ‘transfer value’. Seuraavan pragmaattisen vaiheen muodostaa sovellus. 
Tämä liittyy käytäntöön ja käsittää kaksi vaihetta. Ensin teoreettiset tausta-
ajatukset pannaan täytäntöön ja toisessa arvotuksen vaiheessa seurauksia tark-
kaillaan ideoiden täytäntöönpanon aikaansaamien vaikutusten toteamiseksi. 
Esiarvio on siten käsitteellistä arvioimista. Se perustuu ehdotettujen teoreettis-
ten tausta-ajatusten oikeanlaiseen ymmärtämiseen, ja sen tarkoituksena on yleis-
tettävissä olevien periaateyhdistelmien luominen. Widdowson (1990: 32) painot-
taa, että sovellus voi luonnollisesti johtaa uudelleen arvioitiin aivan samoin 
kuin kokemukseen perustuva tutkimusaineisto muillakin tieteen aloilla voi joh-
taa alkuperäisten hypoteesien uudelleen muotoiluun tai niiden hylkäämiseen. 
Ongelmaksi kuitenkin aina jää, että on mahdotonta määrittää johtuvatko väli-
tysprosessin mahdolliset puutteellisuudet teoreettisista periaatteista vai käyte-
tyistä toteutusmenetelmistä. Ongelma ei ole koskaan lopullisesti ratkaistavissa. 
Juuri tämä lopullisten päätelmien teon mahdottomuus tekee pedagogisesta vä-
litysmallista alati toistuvan tutkinnan ja kokeilun jatkumon. Widdowson (1990: 
32) havainnollistaa välitysmallinsa eri vaiheita seuraavasti (kuva 2): 
 

  TEORIA  
theory 

 

Esiarvio appraisal 
(lähtökohdista in principle) 

= Tulkinta/selitys 
interpretation ↔ Käsitteellinen  

arvottaminen 
conceptual evaluation 

    
 KÄYTÄNTÖ 

practice 
 

 

Sovellus application 
(menetelmästä of tech-

nique) 

= Toiminta/käyttö 
operation ↔ Kokemusten arvot-

taminen 
empirical evaluation 

 
 
KUVA 2 Pedagoginen välitysmalli (Widdowson 1990) 
 
Widdowson (1990: 68) tarkentaa välitysmallin etenemistä todeten, että kun tut-
kittava ongelma on yksilöity, seuraavassa vaiheessa paneudutaan siihen liitty-
vien taustateorioiden tulkintaan ja selvitykseen. Se luonnollisesti edellyttää 
harkittua ja perusteltua lähteiden valintaa. Alkuperäistä ongelmaa voidaan sit-
ten tarkastella uudestaan tämän esiarvion valossa. Tämän jälkeen siirrytään 
sovellukseen ottamalla teoria käyttöön opetuksessa, jonka jälkeen käytettyjä 
menetelmiä arvotetaan. Oleellista Widdowsonin mukaan (1990: 66) tälle kieli-
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pedagogiikan pragmaattiselle lähestymistavalle on sen erityisluonne ja omat 
merkityskriteerinsä: sitä ei sysää liikkeelle ainoastaan jokin teoreettinen näke-
mys, tutkimustulos tai dogmaatikkojen suosittelema lähestymistapa, vaan se, 
mitkä seikat tutkivan opettajan omista näkökohdista ovat selvityksen ja uusien 
ratkaisujen tarpeessa.  

Myös muut tutkijat, mm. Brumfit (2001: 147–150) korostavat opetuskäy-
täntöön yhdistyvän tutkimuksen merkittävyyttä opetusmateriaalien ja -
menetelmien edelleen kehittämiseksi. Hänkin painottaa sen tärkeyttä, että tut-
kimuskohteet valikoituvat nimenomaan käytännön opetustyötä tekevien tahol-
ta ja tutkimuksen tuloksia mitataan käytännössä, esimerkiksi juuri oppimateri-
aalien osalta. Brumfit määrittelee edellä kuvatun kaltaisen tavan etsiä uusia rat-
kaisuja perinteisten menetelmien korjaamiseksi tai täydentämiseksi ’väliintu-
loksi’, interventioksi. Siinä jotkin opettamisen tai oppimisen osat otetaan tutki-
muksen kohteeksi ja tuloksia testataan osana perinteisen opetusympäristön 
menetelmiä.  

Tässä tutkittavaan oppimateriaaliin sisältyvien didaktisten ratkaisujen kä-
sittely sijoittuu, kuten aiemmin todettu, pääpiirteittäin edellä esitetyn Widdow-
sonin hahmotteleman toimintamallin kehyksiin. Välitysmallin periaatteiden 
mukaisesti oppimateriaalien laadinnan taustalla vaikuttavat tekijät ovat lähtöi-
sin opetuskokemuksesta ja halusta parantaa käytännössä koettuja puutteita – 
tässä tapauksessa oppikirjan osalta.  
 
 
2.4 Empiirisen aineksen käsittelyn metodiset periaatteet 
 
 
Tämän tutkimuksen empiirinen aines koostuu kirjaprojektin taustatyönä teh-
dyn opiskelijoiden kielitaidon tavoitteiden kartoituksesta sekä kirjaan sisältyvi-
en sovelluskokeilujen opiskelijoilta saaman vastakaiun arvioinnista. Tavoitekar-
toituksen vaikutuksia esitellään tässä vain lyhyesti. Sen menetelmiä ja tuloksia 
on selvitetty yksityiskohtaisemmin lisensiaattityössäni (Elomaa 2005).  

Kirjan kokeileviin sovelluksiin liittyvistä oppilaskyselyistä saatua vastaus-
aineistoa on käsitelty seuraavassa kuvattujen menetelmien puitteissa.  
 
2.4.1 Palauteaineiston kerääminen ja käsittely 
 
Kirjan sovellusten saamaa vastaanottoa mittaava palauteaineisto on peräisin 
Helsingin Teknillisen korkeakoulun kielikeskuksen saksan kurssien yhteydessä 
suoritetuista erilaisista kyselyistä. Opiskelijoilta on kerätty palautetta seuraavi-
en seikkojen analysoimiseksi:  
 
1. kirjan kurssimateriaalina saama vastaanotto yleisen kurssiarviointilomakkeen 

välityksellä; 
2. kirjan tavallisuudesta poikkeavien sovelluskohtien saama vastaanotto erillisen 

strukturoidun verkkokyselyn välityksellä; 
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3. kirjan erilaisuutta, sen hyviä ja huonoja puolia, sen avulla oppimista ja siihen 
liittyviä lisätoiveita koskevat arviot kirjallisen kyselyn välityksellä; 

4. spontaanit yleiset mielipiteet kirjasta kaikkien kurssien päätteeksi täytettä-
vän yleisen ”rasti ruutuun” -kurssiarviointilomakkeen yhteydessä;  

5. kulttuurienvälinen tiedostaminen kurssin loppukokeen osaksi liitetyn kirjoi-
tustehtävän välityksellä. 

 
Näiden kyselyvastausten antamien ”johtolankojen” valossa tarkastellaan sovel-
luskokeilujen oppilailta saamaa vastaanottoa.  

Alasuutari (1994: 71) puhuu laadullisessa tutkimuksessa tehtyjen havain-
tojen yhteydessä johtolangoista: ”Havaintoa pidetään johtolankana, joka johdat-
taa tutkijaa tutkimuksen tuloksena esitettyihin johtopäätöksiin tai − sama toi-
sinpäin katsottuna − hypoteesien puolesta puhuvana todisteena”. Aineiston 
luokittelun, päättelyn ja tulkinnan prosessit ovat, kuten mm. Mäkelä (1990: 45) 
toteaa, perusteiltaan samoja niin kvalitatiivisessa kuin kvantitatiivisessa tutki-
muksessa. Yhtäläisyyksistä huolimatta ”kvalitatiivinen analyysi on luonnolli-
sesti yksilöllisempää ja vähemmän standardisoitua kuin kvantitatiivisen aineis-
ton käsittely” (Mäkelä 1990: 59).  

Datan keräämisen ja analyysin kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset vaiheet 
suoritetaan yleensä rinnakkain ja tulokset suhteutetaan toisiinsa. Kvalitatiivises-
ti suuntautuvat tutkijat tavallisesti kannattavat lähestymistapaa, jossa kvalita-
tiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien yhdistäminen valaisee samaa kohdetta 
useasta eri perspektiivistä ja antaa siten laajemman ja pitävämmän kuvan. Me-
nettelylle usein annetaan nimitys triangulaatio eli paikan sijainnin laskenta mit-
taamalla eri pisteistä. Tämä kolmiotähystykseen liittyvä metafora on lainattu 
navigoinnista ja maanmittauksesta. Sen on tarkoitus valaista ajatusta, että vaik-
ka kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen menetelmä poikkeavat toisistaan, ne ovat 
metodologisesti samanarvoisia ja että kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetel-
mät yhdistettyinä samaan tutkimuskohteeseen toimivat toistensa täydentäjinä 
(Kelle & Erzberger 2004: 174). Kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten tutkimustulos-
ten integroinnissa menetelmien rinnakkainen käyttö voi johtaa kolmen tyyppi-
seen tulokseen: (a) tulokset konvergoivat eli ne ohjautuvat samaan suuntaan; 
(b) ne muodostavat komplementaarisen suhteen eli vastavuoroisesti täydentä-
vät tosiaan; tai (c) divergoivat eli ovat ristiriidassa keskenään (Kelle & 
Erzberger 2004: 172−175). Syrjälä ja Numminen (1988: 140) toteavat, että ”eri 
menetelmien välisestä triangulaatiosta on kyse silloin, kun verrataan esim. 
haastattelun ja havainnoinnin avulla saatuja tuloksia toisiinsa tai jos halutaan 
tarkastella samaa ilmiötä kvalitatiivisin ja kvantitatiivisin aineiston hankinta-
keinoin”. Ihanteellisessa tapauksessa arvion tekoon liittyy myös neutraali osa-
puoli. Altrichter ym. (1993: 115) määrittelevät, että triangulaatio muodostuu 
tarkkailun ja haastattelujen yhdistelmästä, jonka yhteydessä tietyn tilanteen 
dataa kerätään kolmelta kulmalta: opettajan, yksittäisen oppilaan (haastatte-
luin) ja, mikäli mahdollista, jonkin neutraalin osapuolen taholta.  

Käsillä olevassa tutkimuksessa palaute-evaluaation suorittaa tutkimuksen 
tekijä. Analyysin triangulaatio muodostuu yllä esitetyin tavoin kerätyn palaut-
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teen yhdistämisestä. Osittain voidaan tutkimuksen suorittajan katsoa olleen 
tavallaan neutraalin tahon edustaja, koska yllä lueteltujen datan keräystapojen 1 
ja 2 osalta arviot ovat peräisin kolmen eri opettajan vetämistä opetusryhmistä. 
Muiden kuin tutkimuksen suorittajan vetämien ryhmien vastaajat antavat näis-
sä tapauksissa arvionsa tavallaan ”ulkopuoliselle” taholle, ei omalle opettajal-
leen. Tämä eliminoi mahdollista tarvetta liehitellä tai kritisoida opettajaa tai 
hänen opetusotettaan. Lukuun ottamatta edellä kohdassa 5 mainitun keräysta-
van dataa kaikki opiskelijoiden arviot on saatu nimettöminä, joka osaltaan lisää 
vastaajien rehellisyyden todennäköisyyttä. 
 
2.4.2 Tarkastelunäkökulman rajaus 
 
Kuten Syrjälä ja Numminen (1988: 118) painottavat, kvalitatiivisen tutkimusai-
neiston analysointi ja tulkinta on tutkijan kannalta ongelmallista, koska kvalita-
tiivisen aineiston järjestelystä ja tulkinnasta ei ole olemassa samanlaisia yleispä-
teviä ohjeita kuin esimerkiksi aineiston tilastollisesta käsittelystä. Jokaisen on 
luotava itse omat aineiston järjestelytapansa. Suositeltu käsittelytapa on taulu-
kointi eli havaintomatriisien muodostaminen. (Ks. esim. Alasuutari 1994: 
175−179, McNiff 1995: 76−77, Yin 1989: 106.) Taulukoinnin tai luetteloinnin li-
säksi Mäkelä (1990: 57) mainitsee tulkintaoperaatioiden pilkkomisen vaiheisiin 
ja ratkaisusääntöjen ja tulkintasääntöjen nimenomaistamisen tapoina vähentää 
kvalitatiivisen analyysin vaikutelmanvaraisuutta ja parantaa sen arvioitavuutta 
ja toistettavuutta.  

Näitä kaikkia on käytetty tähän tutkimukseen liittyvää palauteanalyysiä 
suoritettaessa. Palautetta käsitellään sekä numeerisin että tulkinnallisin keinoin, 
mikä menetelmänä ei edusta ristiriitaa: ”Myös laadullista aineistoa analysoides-
sa voi argumentoida määrällisillä suhteilla kuten prosenttiosuuksilla ja tilastol-
lisilla yhteyksillä eri tekijöiden välillä” (Alasuutari 1994: 173). Tämä edellyttää, 
että tapauksia on riittävästi. Tässä tarkastellussa palautteessa eri tavoin kerättyä 
aineistoa on yhteenlaskettuna 494 vastaajan osalta koostuen edeltävässä luvus-
sa kohdissa 1 − 5 lueteltujen keräystapojen osalta seuraavasti: yleiseen kurssiar-
viointiin sisältyvä palaute oppimateriaalista n = 298; verkkokysely n = 121; kir-
jallisen kyselyn arviot materiaalista n = 28; yleiset mielipiteet kirjasta n = 24; 
kulttuurienvälistä tiedostamista koskevat kirjoitelmat n = 23. 
 
2.4.3 Analyysimenetelmät ja luotettavuuden arviointi 
 
Tutkimusaineiston järjestelyssä on useita suuntauksia, mutta karkeasti niistä on 
eroteltavissa tulkinnallinen ja analyyttinen lähestymistapa. Viimeksi mainitussa 
ei juuri tarkastella tutkijan tulkintoja tutkimuskohteestaan. Tulkinnallinen tapa 
sen sijaan keskittyy tulkinnan subjektiivisen momentin selvittelyyn. Keskeistä 
tulkinnallisessa lähestymistavassa on ajatus, jonka mukaan ”on objektiivisem-
paa ja rehellisempää tarkastella tulkintaprosesseja ja pyrkiä kehittelemään tä-
män pohjalta tulkinnalle rationaalisia kriteerejä, kuin unohtaa tämä tulkinnan 
momentti ja pyrkiä jäämään tulkintojen kehän ulkopuolelle ja samalla subjek-
tiivisuuteen” (Syrjälä & Numminen 1988: 119). Tämän tutkimuksen aineistoa 
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lähestytään osin myös tulkinnallisesti ja evaluoinnissa pyritään mahdollisim-
man suureen objektiivisuuteen seuraavassa pohdittavien uskottavuuskriteerien 
huomioimisen myötä. 

Kirjallisuudessa pohditaan laajalti niitä vaikeuksia, joita tutkija-opettaja 
kohtaa toimintatutkimuksessa. ”Outoa on opettajan ja tutkijan kiinteä yhteistyö 
ja se, että opettaja voi yleensä tutkia omaa toimintaansa” (Suojanen 1992: 46). 
Myös Syrjälä ja Numminen (1988: 137) varoittavat, että toimintatutkija voi ta-
kertua liikaa omiin ennakkokäsityksiinsä tai unohtaa muutoksen mahdollisuu-
den aineistosta ensivaikutelman saatuaan. Evaluaation tärkeä kriteeri on luon-
nollisesti kuitenkin nimenomaan tulkintojen luotettavuus. Kvalitatiiviseen ai-
neistoon perustuvan tapaustutkimuksen luotettavuuden arviointi on, kuten 
Syrjälä ja Numminen (1988: 136) painottavat, koko tutkimusprosessia koskeva 
kysymys, josta eri tutkijat ovat esittäneet erilaisia näkemyksiä. Luotettavuutta 
on pyritty määrittelemään kvantitatiiviseen tutkimukseen kehitettyjen reliaabe-
liuden ja validiuden käsitteiden avulla tai useimmiten muuntamalla niitä ensin 
tapaus- ja toimintatutkimuksen tulkinnalliseen lähestymistapaan soveltuviksi. 
Tällöin puhutaan esim. mieluummin uskottavuuden osoittamisesta sekä tulos-
ten soveltamisesta ja toistamismahdollisuuksista. Kriteerinä pidetään rehelli-
syyttä, jolla tarkoitetaan sitä, miten tutkija eteni voidakseen antaa moniulottei-
sesta todellisuudesta puolueettoman kuvan. Oleellisesti on kysymys siitä, miten 
lukija voidaan saada vakuuttuneeksi tehdyn empiirisen tutkimuksen uskotta-
vuudesta, validiteetista.  
 
2.4.3.1 Validius 
 
Määritelmällisesti ”validiteetilla tarkoitetaan yleensä tieteellisten löydösten 
tarkkuutta, ts. sitä missä määrin tutkimuksessa tehdyt johtopäätökset vastaavat 
todellisuutta josta ne on saatu” (Syrjälä & Numminen 1988: 136). ”Validiteetti 
osoittaa, miten hyvin eri menetelmin kerätty aineisto kuvaa tutkimuskohdetta” 
(Suojanen 1992: 50). Tutkimuksen ja mittausten validius- ja reliaabilius- tarkas-
teluissa joudutaan toimintatutkimuksessa edellä esitetyistä syistä käyttämään 
uusia ratkaisuja. Koska toimintatutkimuksen näkökulma on lähempänä tulkin-
nallista paradigmaa, sen luotettavuutta voidaan yleensä tarkastella kvalitatiivi-
sen tutkimuksen näkökulmasta. Yksi kvalitatiivisen tutkimuksen ongelmista on 
juuri validiteetin osoittaminen. Suojasen mukaan empiiriseen tutkimustraditi-
oon liitettyä validiteettikäsitettä onkin päädytty pitämään liian kapea-alaisena 
ja on ehdotettu sen uudelleen määrittelyä, jonka mukaan validiuden sijasta pu-
hutaan perustellun tiedon vaatimuksesta (defensible knowledge claims). Suoja-
nen 1992 (46−48) viittaa toteamuksiin, että validiuteen liitetyt edustavuuden ja 
yleistettävyyden kriteerit on erikseen tulkittavissa opettaja-tutkijalle; toiminta-
tutkijan tulee käytännön toiminnan avulla kyetä todistamaan asian luotetta-
vuus (evidence of practice). Toimintatutkimuksen validiuden kriteeriksi on esi-
tetty myös sitä, onko tutkimuksella saavutettu tietotaito parantanut osallistujien 
toimintaedellytyksiä tutkimuksen kohteena olevassa tilanteessa.  

Usein puhutaan erikseen sisäisestä ja ulkoisesta validiudesta. Pystyäkseen 
arvioimaan sisäistä validiteettia, tutkijan ja/tai tutkimusraportin lukijan on ar-
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vioitava, ”havainnoiko ja mittasiko tutkija todella sitä, mitä hän ajatteli havain-
noivansa ja mittaavansa” (Syrjälä & Numminen 1988: 136). Suojanen (1992: 50) 
puolestaan valottaa samaa todeten: ”Aineiston sisäistä validiutta voidaan tar-
kistaa ns. terveen järjen eli päättelyn avulla, ja se riippuu paljon tutkijan tieteel-
lisestä otteesta ja tutkimuskohteen tuntemisesta”. Ulkoisen validiuden arviointi 
puolestaan edellyttää sen tarkastelua, ”missä määrin tutkijan tutkimuksensa 
perusteella muodostamat oletukset ja käsitteet ovat siirrettävissä toiseen tilan-
teeseen tai toisia ryhmiä koskeviksi” (Syrjälä & Numminen 1988: 136). Ulkoisel-
la validiudella tarkoitetaan yleensä yleistettävyyttä ja tulosten käyttökelpoi-
suuden arviointia. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa erityisesti evaluaatiotutki-
muksessa yleistettävyys nähdään käyttökelpoisuutena vastaanottajan kannalta 
eikä tilastollisena todennäköisyytenä. Vain uskottavilla tuloksilla on käyttöä. 
(Syrjälä & Numminen 1988: 140). Suojanen (1992: 50) määrittelee validiteettia 
koskevat käsitteet seuraavasti: ”Aineiston ulkoinen validiteetti osoittaa sen vas-
taavuuden empiiriseen todellisuuteen”. Sisäisen validiuden kohotessa myös 
ulkoinen validius paranee. Havaintotieto on ulkoisesti validia silloin, kun tutki-
ja on tulkinnut havainnot oikein ja haastattelusta tai keskustelusta saatu tieto on 
ulkoisesti validia, mikäli tiedon antajat ovat olleet rehellisiä. (Ks. Suojanen 1992: 
50.) 

Suojanen (1992: 50) korostaa, että validi aineisto ei vielä takaa sitä, että 
tehdyt johtopäätökset ovat luotettavia. Aineiston analysointi ja johtopäätösten 
tekeminen sisältävät aina tulkintoja, jotka voivat olla virheellisiä. Johtopäätös-
ten sisäistä validiteettia tarkastellessa joudutaan arvioimaan tutkimuksen tu-
loksia. Arviointivaihe on tutkijoiden mukaan toimintatutkimuksen heikoin 
lenkki, sillä siinä törmätään arvioinnin kriteereihin (Suojanen 1992: 52). Johto-
päätösten ulkoiseen validiuteen liittyy ongelma tulosten yleistettävyydestä. 
Toimintatutkimuksen perimmäinen tarkoitus on hankkia tietoa ja muuttaa käy-
täntöjä tietyssä konkreetissa tilanteessa. Suojanen 1992: 54 korostaa, että laadul-
lisen tutkimuksen validius osoitetaan raportoimalla tutkimuksen kulku koko-
naisuudessaan, aineiston keruu sekä johtopäätösten teko siten, että lukija voi 
myös itsenäisesti arvioida tutkimuksen luotettavuutta.  

Sekä tämän tutkimuksen pohjatyönä suoritetun opiskelijoiden oppimista-
voitteiden kartoituksen että kirjan sovelluskokeiluihin liittyvien kyselyjen osal-
ta mittareina käytettiin oppilaille tuttuja käsitteitä. Siten pyrittiin lisäämään tut-
kimuksen sisäistä validiteettia. Validiteettia oli pyrittävä vahvistamaan jo tie-
donkeruun laadintavaiheessa, koska siihen ei enää tiedon keruun jälkeen voi 
vaikuttaa. Validius riippuu kysymysten asettelutavasta eli mitataanko sitä, mitä 
pitikin mitata ja voiko siitä tehdä paikkansa pitäviä johtopäätöksiä. Kysymysten 
ymmärrettävyys siten edistää validiutta. Niin oppimistavoitteiden kartoituksen 
kuin kirjan erikoispiirteisiin liittyviä mielipiteitä mittaavan verkkokyselyn suh-
teen survey-tyyppisen kyselyn tuottama tieto on usein kuitenkin väistämättä 
pinnallista. Vastaajat joutuvat valitsemaan valmiiksi muotoilluista vaihtoeh-
doista ja voivat valita niistä vain tietyn määrän. Niihin vastatessaan tai ne vali-
tessaan he tulkitsevat vastausvaihtoehdot omalla tavallaan. Valmiiksi struktu-
roitujen vastausvaihtoehtojen valintaan liittyy siis aina subjektiivista tulkintaa. 
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Sen lisäksi jokaisen vastaajan valinnat ovat numeerisesti yhtä tärkeitä. Kerätyn 
tiedon luotettavuus riippuu myös tarvittavan tiedon luonteesta. Luotettavinta 
tietoa saadaan tosiasioista, epäluotettavinta asenteisiin ja mielipiteisiin liittyvis-
tä seikoista, joita kyseisissä kartoituksissa juuri mitattiin.  

Kokonaisuudessaan tämän tutkimuksen validius on tarkastettavissa tut-
kimusraportointiin liittyvän prosessin kulun kuvauksen, esitettyjen arviokritee-
reiden ja liitteissä kokonaisuudessaan esitetyn numeerisen ja sanallisen palau-
teaineiston välityksellä. 
 
2.4.3.2 Reliaabelius ja johtopäätösten luotettavuus 
 
Reliaabelius eli toistettavuus ja johdonmukaisuus tai sisäinen yhtenäisyys ovat 
Syrjälän ja Nummisen (1988: 143) mukaan ongelma kvalitatiivisessa tutkimuk-
sessa, kun taas validius on helpommin osoitettavissa. Ulkoisella reliaabeliudella 
tarkoitetaan sitä, miten samanlaisiin tuloksiin ko. tutkimuskohteessa toinen 
tutkija voi päästä samoja metodeja käyttäen. Sisäisessä reliaabeliudessa puoles-
taan on kyse siitä, miten yksimielisiä samassa tutkimuksessa mukana olevat 
useat havainnoijat ja/tai tutkijat ovat tuloksista. (Ks. Syrjälä & Numminen 1988: 
143–1945.)  

Tämän tutkimuksen kohdalla reliaabelius on tarvittaessa tutkittavissa tai 
toistettavuus toteutettavissa uusissa opetuskonteksteissa. On mahdollista va-
paasti valita uusia oppilasryhmiä, joiden kanssa voidaan käyttää samaa oppi-
materiaalia ja toteuttaa samat palauteaineiston keruu- ja arviomenetelmät.  
 
2.4.3.3 Tulkinnan väistämätön suhteellisuus 
 
Kiviniemi (1995: 14) määrittelee tutkivan opettajan toimintaa seuraavasti:  
 

Tulkinnallisesti painottuneessa tutkimuksessa tutkijan rooli saa omat ulottuvuuten-
sa. Tutkija ei ole neutraali, vaan hänen olemassaolonsa on olennainen osa tutkimusta. 
Tässä mielessä kvalitatiivista tutkimusta voi luonnehtia subjektiiviseksi. Kvalitatii-
vista tutkimusprosessia voi nähdäkseni luonnehtia eräänlaiseksi tutkijan oppimis-
prosessiksi, jossa koko tutkimuksen ajan pyritään kasvattamaan tutkijan tietoisuutta 
tarkasteltavana olevasta ilmiöstä ja sitä ohjailevista tekijöistä. Voidaan luonnehtia, et-
tä kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkija itse on pääasiallinen tutkimusväline (human 
instrument), jonka välityksellä tietoa tutkimuskohteesta kertyy.  

 
Myös Widdowson (1990: 25) korostaa, että tutkimus on tuloksiltaan aina suh-
teellista. Ei voida olettaa, että tutkimus tarjoaa missä tahansa olosuhteissa toi-
mivia reseptejä. Tulosten reliaabelius on aina kahdella eri tapaa suhteellista. 
Ensimmäinen suhteellisuuden syy on tutkimuksen metodologiaan liittyvä. Ei 
ole itsestään selvää, että jos kohdehenkilöt toimivat tietyillä tavoilla kontrollin 
alaisissa ihanteellisissa rajoissa, he käyttäytyisivät aivan samoin kun olosuhteet 
ovat vapaammat. Toinen syy liittyy taustalla vaikuttavan teoriakehikon määri-
telmälliseen koherenssiin. (Esimerkkinä Widdowson mainitsee, että jos ei ole 
selkeästi määritelty, mitä käsite ’kommunikaatio’ merkitsee, ei voida myöskään 
selkeästi määritellä, mikä on luotettavaa evidenssiä ja mikä ei.) Widdowsonin 
(1990: 26) mielestä tutkimuksen arvo tästä huolimatta on kiistaton: se voi auttaa 
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määrittelemään selkeämmin ne ongelmat, joita halutaan ratkoa ja se myös tarjo-
aa menetelmän, jolla tutkiva opettaja voi pohtia oman toimintansa implikaatioi-
ta sekä muodostaa ja testata hypoteeseja. Myös esimerkiksi Altrichter ym. (1993: 
132) painottavat, että löydösten kriittinen analyysi ei ole ensi sijassa menetel-
mäkysymys. Tärkeämpää on, kuten he näkemyksensä muotoilevat, tutkijan 
älyllinen rehellisyys ja lahjomaton päätös olla vilpitön itseään ja muita kohtaan. 
Tulosten luotettavuuden testaus on heidänkin mukaansa oleellisimmillaan jat-
kuva prosessi ja ei ole olemassa sellaista tilannetta kuin absoluuttinen luotetta-
vuus.  

Kriittinen prosessi ei pääty datan analyysiin, vaan jatkuu ideoiden toi-
minnallisen toteuttamisen muodossa. Altrichter ym. (1993) korostavat edelleen 
tutkimusprosessin jatkuvuutta: ammatissa toimivat opettajat, ’practitioners’ 
antavat tutkimustuloksilleen toimintastrategioiden muodossa käytännöllisen 
hahmon. Käytänteiden tulee läpäistä adekvaattiustesti opetusympäristön aset-
tamien todellisten edellytysten ristitulessa. Jos opettaja-tutkija havaitsee ristirii-
taisuuksia teorioista johdettujen hypoteettisten odotusten ja sen välillä, mitä 
todella tapahtuu, muodostuu se lähtökohdaksi uudelle teorian ja käytännön 
kehittelysyklille. Toimintatutkimuksen armoton paljastavuus piilee heidän mu-
kaansa (1993: 208) juuri siinä, että tutkivan opettajan täytyy ”elää” oman teori-
ansa virheiden kanssa. Hän saa tuntea ne erittäin kouriintuntuvalla tavalla, kun 
tilanteet todellisessa toiminnassa antavat palautetta. Termi tälle toimintatutki-
mukselle ominaiselle piirteelle on, kuten aiemmassa esitetty, reflektiivisyys. 
Toiminnan ja reflektion välisen jatkuvan vuorovaikutuksen kautta (jotka nime-
tään toiminnan ja reflektion sykleiksi) teoreettiset ongelmakohdat vähitellen 
havaitaan ja se johtaa uusien hyödyllisten toimintastrategioiden kehittämiseen 
ja tutkintaan.  

Tämän tutkimuksen kohdalla tulosten suhteellisuutta lisää se, että kirjan 
laatijatiimin jäsenet itse (opettajan ominaisuudessa) toimivat vastauksia anta-
neiden opetusryhmien vetäjinä ja oppilaspalautteen arvioinnin suorittaa tämän 
tutkimuksen tekijä. Tälläkin tavoin toteutettuna on kuitenkin mahdollista saada 
empiiristä tietoa teoreettisen periaatteiden ja valittujen menetelmien parantami-
seksi. Parannellut periaatteet toivon mukaan löytävät tiensä uusien oppimateri-
aalien myötä myös opetuskäytänteisiin. Jatkotutkimuksen ja mahdollisten uusi-
en sovellusten kokeilun varaan jää se, missä määrin ja miten tämä toimintatut-
kimus taustateorioineen johtaa jatkuvampaan prosessiin.  
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3 TAVOITEKARTOITUS OPPIKIRJAPROJEKTIN 

TAUSTALLA 
 
 
Oppikirjan laadinnan suunnittelua ja aloittamista edelsi opiskelijoiden saksan 
opintojen tavoitteiden kartoitus. Tässä luvussa selvitetään lyhyesti tuon Teknil-
lisen korkeakoulun ja Helsingin yliopiston kielikeskusopiskelijoiden tavoitteista 
tehdyn kyselyn antia. Pragmaattisen välitysmallin (Widdowson 1990) tai väliintu-
lon (Brumfit 2001) periaatteiden mukaisesti oppimateriaalien laadinnan taustal-
la vaikuttavat tekijät ovat lähtöisin opetuskokemuksesta ja halusta parantaa 
käytännössä koettuja puutteita. Keinoina kohti parannuksia tulevat mm. kysy-
mykseen oppilaiden tavoitteiden huomiointi ja uusien ratkaisujen etsintä niitä 
puoltavien teoreettisten näkökantojen mukaisesti. Oppimateriaalin suunnitte-
lussa toistaiseksi ratkaisemattomina seikkoina Tomlinson (2001: 68) listaa har-
kittaviksi seuraavat kohdat kysyen tulisiko oppimateriaalit suunnitella ja laatia 
 
- teorian vai käytännön perustella,  
- opetussuunnitelmien, oppilaiden odotusten vai kaupallisten vaatimusten 

mukaan, 
- oppilaiden toiveet huomioiden vai pikemmin pyrkien muokkaamaan nii-

tä, 
- opettajien tarpeiden ja toiveiden mukaisesti samalla oppilaiden toiveet 

huomioiden, 
- vain kielellisten valmiuksien välitykseen kohdistuen vai myös henkilö-

kohtaisia ja kasvatuksellisia tarkoitusperiä noudattaen, 
- kohdistuen sekä opettajan ammatilliseen kehittämiseen että kielen oppi-

miseen. 

Voiko näihin kysymyksiin vastata muuten kuin toteamalla, että kaikki luetellut 
osatekijät tulisi ottaa oppimateriaalia suunnitellessa ja laatiessa tavalla tai toisel-
la huomioon? Luonnollista on, että useat noista tekijöistä ovat keskinäisessä 
vaikutussuhteessa toisiinsa, mutta usein mitä todennäköisimmin ”ylhäältä 
alaspäin”, niin että koulutuspoliittiset suuntaviivat tai oppilaitoksen ja opetusti-
lanteen sanelemat tavoitteet määräävät mitä ja miten paljon kenellekin tulee 
opettaa. Oppimateriaalien laatijat ja opettajat puolestaan määräävät miten se 
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tehdään. Vasta hännänhuippuina tulevat vuoroon prosessin varsinaiset kohteet, 
oppilaat. Usein he eivät millään muulla tavoin ole osallisina koko ketjussa kuin 
nimenomaan ”objekteina”, eivät päätösten tekoon osallistuvina ”subjekteina”. 
Tämän epäkohdan korjaamiseksi kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukses-
sa on jo varhain nostettu keskusteluun käsite ’subject orientation’, ’Lernerzent-
riertheit’, oppijalähtöisyys (mm. Bausch ym. 1982; Wode 1977), siis oppijanäkö-
kulman huomioiminen kielenopetuksen eri vaiheissa. Ihanteellisessa tapauk-
sessa oppijoille tulisi antaa mahdollisuus olla mukana myös omia tavoitteitaan 
ja toiveitaan koskevien ratkaisujen teossa. Oppimateriaalin suunnittelun vaihei-
ta käsitellessään Hufeisen ja Neuner (1999: 77) lähtevät siitä, että saksan ope-
tuksen oppikirjakonseptia hahmoteltaessa perustan muodostaa taustalla vaikut-
tavien oppimistavoitteiden ja oppisisältöjen pohjalta tehtävä suunnitelma siitä, 
miten aineisto ryhmitellään. He huomauttavat edelleen, että jos tarkkaa opetus-
suunnitelmaa ei taustalla ole − kuten kouluopetuksen ulkopuolella annettavas-
sa kielenopetuksessa usein – tulee tämä jaottelu luonnollisesti muokata tavoitel-
lun oppitason mukaisesti. Määräävässä asemassa tulisi tällöin olla, kuten Hu-
feisen ja Neuner korostavat, ne oppilasryhmät, joille opetus mitoitetaan. Toisin 
sanoen he kehottavat noudattamaan edellä mainitun oppijalähtöisyyden periaa-
tetta. 

Oppimateriaalien suunnittelun alkuvaiheeseen sisällytettävä kartoitus ky-
seessä olevan oppilasryhmän oppimistavoitteista on yksi keino edetä alun pitä-
en oppijalähtöisesti. Oppimateriaalin laatijat ja kustannustahot tuskin ryhtyisi-
vätkään suurta vaivannäköä ja taloudellista panosta edellyttävään oppikirja-
hankkeeseen ilman riittäviä taustatietoja käyttäjäryhmästä, jonka tarpeisiin op-
pimateriaali koostetaan. Kaupallisen kustantamon periaatteisiin ymmärrettä-
västi kuitenkin samalla kuuluu julkaista materiaalia, jonka kohderyhmä on 
mahdollisimman laaja.  

Tässä tarkasteltavaa oppikirjaprojektia toteuttamaan lähdettäessä suoritet-
tiin esitutkimuksena kartoitus Teknillisen korkeakoulun ja Helsingin yliopiston 
kielikeskusopiskelijoiden kielitaitotavoitteista saksan kielen osalta. Kartoituk-
sella haluttiin lähinnä tietoa siitä, mihin osa-alueisiin kielikeskusopiskelijoiden 
oppimistavoitteet erityisesti kohdistuvat. Paitsi korkeakoulutasoisissa kielikes-
kuksissa, julkaistu oppikirja on kuitenkin tarkoitettu käytettäväksi perustason 
yleiskielen opiskeluun mahdollisimman monissa muissa aikuisoppilaitoksissa. 
Siksi jo lähtökohtaisesti oli huomioitava, että kartoituksen tuloksia voitiin hyö-
dyntää oppikirjan laadinnassa vain osittain, huomioiden mm. mahdollisimman 
suuren käyttäjäkunnan edellyttämät seikat.  
 
 
3.1 Kartoitusmenetelmän pääpiirteet 
 
 
Tavoitekartoitukseen osallistuneet kurssiryhmät valittiin harkintaotoksella 
opettajien kanssa käydyn neuvottelun perusteella. Lomakkeita jaettiin alkeis-, 
perus- ja jatkotason kursseille. Vastauksia saatiin yhteensä 618 kappaletta, näis-
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tä 255 Helsingin yliopiston kielikeskuksesta ja 363 Helsingin teknillisen korkea-
koulun kieli- ja viestintäkeskuksesta.  

Mittavälineeksi laadittiin arviointilomake, jossa on yhteensä 56 tavoitelau-
sumaa. Nämä jaoteltiin kielitaidon osa-alueittain seitsemään ryhmään suullisen 
kielitaidon, kirjallisen kielitaidon, yleisten kieleen ja kulttuuriin liittyvien ta-
voitteiden sekä saksan kielen opiskeluun liittyvien omakohtaisten tavoitteiden 
perusteella. Kussakin ryhmässä oli kahdeksan valmista vastausvaihtoehtoa eli 
tavoitelausumaa (7 x 8 = 56). Opiskelijan tuli valita tavoitelausumista kulloinkin 
kolme itselleen tärkeintä seikkaa.  

Tavoitelausumien valinnassa pyrittiin mahdollisimman hyvään edusta-
vuuteen. Jokaisen eri osa-alueen valmiiden tavoitelausumien lisäksi tarjottiin 
yhdeksäs kohta “muu, mikä” omia vaihtoehtoja varten. Osa-alueet kartoittivat 
seuraavia kielitaidon osia: reseptiivinen suullinen kielitaito (kuullun ymmärtä-
minen), produktiivinen suullinen kielitaito (puheen tuottaminen), interaktiivi-
nen suullinen kielitaito (pragmalingvistiset taidot), reseptiivinen kirjallinen kie-
litaito (tekstin ymmärtäminen), produktiivinen kirjallinen kielitaito (kirjoitta-
minen), yleiset tiedolliset tavoitteet (kohdealueen ja kulttuurin tuntemus), oma-
kohtaiset affektiiviset tavoitteet (asenteet, kulttuurienvälisyys).  

Tavoitelausumien laadinnassa käytettiin mallina Yli-Renkon (1985) lukion 
saksan kielen opetuksen tavoitteista suorittaman tutkimuksen kyselylomaketta 
sitä muokaten ja laajentaen.  

Kartoituksella haluttiin saada näkemystä myös saksan opettelun jatkota-
voitteista, jonka vuoksi kysely esitettiin paitsi alkeis- ja perustasolla myös edis-
tyneimmillä kursseilla. Tavoitelausumissa on siksi mukana myös vaativaa kieli-
taitoa edellyttäviä taitoja. Opiskelijat eivät näin ollen vastaa siihen, mitä he 
odottavat saavuttavansa juuri kyseisellä kurssilla, vaan saksan opettelussa 
yleensä. On myös huomattava, että lausumat koskevat nimenomaan oppimisen 
tavoitteita, eivät keinoja, millä niihin mahdollisesti päästään. Täten vastausai-
neistosta puuttuvat pedagogiset ja didaktiset implikaatiot, jotka heijastelisivat 
oppilaiden käsityksiä omista opettelustrategioistaan ja pedagogisiin menetel-
miin liittyvistä toiveista. Vastausaineistoa tarkastellessa on luonnollisesti myös 
pidettävä mielessä, että tavoitelausumien sanamuodot ovat väistämättä johdat-
televia, eivätkä yksiselitteisesti vastaa sitä, miten vastaajat itse spontaanisti il-
maisisivat omat oppimistavoitteensa. Tutkimukseen osallistujia pyydettiin ar-
vioimaan tavoitelausumien tärkeyttä. Arvioinnit tavoitteiden tärkeydestä ovat 
täten asennereaktioita. 

Mittareina käytetyillä oppilaille tutuilla käsitteillä pyrittiin lisäämään tut-
kimuksen sisäistä validiteettia. Valintoja tehdessään oppilaat kuitenkin tulkit-
sevat vastausvaihtoehdot aina kukin omalla tavallaan. Valmiiksi strukturoidun 
kyselylomakkeen tuottamiin tuloksiin liittyy siksi aina oppilaskohtaista tulkin-
taa.  

Opiskelijoille esitetyn kyselylomakkeen vastausvaihtoehdot ovat nähtä-
vissä seuraavassa kuviossa (kuva 3). 
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Kolme minulle tärkeintä syytä opetella saksaa ovat 

 matkustelu saksankielisissä maissa 
 sijoittuminen työelämään, ura  
 yksityiset kontaktit 
 politiikan, kulttuurin, tieteen, talouden seuraaminen 
 media, viihteen seuraaminen 
 yleinen kiinnostus ja itsensä kehittäminen 
 saksankielen taitoa vaativa opiskelu kotimaassa 
 opiskelu tai työskentely saksankielisessä maassa 
 muu, mikä 

 

 
Kirjallisessa kielitaidossa minulle on tärkeintä lukiessa 
ymmärtää 

 yleistekstejä: käyttöohjeet, mainokset, otsikot, tms. 
 henkilökohtaisia viestejä: kirjeet, e-mail, tekstiviestit 
 virallista tekstiä: liikekirjeet, opinto-ohjeet, pöytäkirjat 
 sanoma- ja aikakauslehtien artikkeleita 
 oman erikoisalan artikkeleita ja asiatekstejä 
 kaunokirjallisia tekstejä, sananlaskuja, aforismeja 
 muuta, mitä? 

 

Suullisessa kielitaidossa minulle on tärkeintä kuunnel-
lessa ymmärtää 

 yksinkertaisia ohjeita: liikenteessä, urheilussa, tms. 
 saksankielistä keskustelua käytännön tilanteissa 
 mediakieltä: TV-ohjelmia, laulujen tekstejä, ym. 
 arkielämän puhuttua kieltä ja tulkata äidinkielelle 
 keskivaikeaa yleiskieltä: esitelmiä, yritysesittelyjä 
 “kulttuurituotteiden” kieltä: elokuvat, teatteri, ym. 
 oman erikoisalan vaativantasoista kieltä  
 vaativantasoista yleiskieltä: taiteet, politiikka, tiede 
 muuta, mitä? 

 

Kirjallisessa kielitaidossa minulle on tärkeintä itse kirjoit-
taessa osata 

 täyttää lomakkeita, kaavakkeita: tulli, posti, pankki 
 käydä henkilökohtaista kirjeenvaihtoa: kirjeet, e-mail 
 käydä virallista kirjeenvaihtoa: hakemukset  jne. 
 laatia asiatekstejä yleisluonteisista aiheista 
 laatia oman erikoisalan asiatekstejä 
 kääntää saksankielistä tekstiä äidinkielelle 
 kääntää äidinkielistä tekstiä saksaksi 
 laatia arkielämän tekstejä: viestit, tervehdykset 
 muuta mitä? 

 
Suullisessa kielitaidossa minulle on tärkeintä itse puhu-
essa osata  

 auttavasti kertoa itsestäni ja elämästäni 
 kertoa yleisistä aiheista: sää, uutiset, tms. 
 kohteliasta kieltä: tervehtiä, esittäytyä, kiitellä, jne. 
 auttavasti hoitaa asioita puhelimessa. 
 selvittää puhelimessa vaativiakin työ- yms. asioita 
 pitää puhe, esitelmä tms. tuntemastani aiheesta 
 toimia ekskursion, yritysvierailun tms. vetäjänä 
 esitellä tuotetta, ideaa tms. myyvästi 
 muuta, mitä? 

 

Yleisistä tavoitteista minulle tärkeintä on saada tietoa ko. 
maiden 

 tiede-, talous-, kulttuuri- jne. merkkihenkilöistä  
 maantiedosta ja oloista 
 kansojen tavoista ja tottumuksista 
 kielen erityispiirteistä myös Sveitsissä ja Itävallassa 
 asukkaiden mentaliteetista ja asenteista 
 historiasta ja kulttuurista 
 yhteiskuntajärjestelmistä ja poliittisista oloista 
 alueellisista erityispiirteistä: muoti, viihde, tavat, jne. 
 muusta, mistä? 

 
Suullisessa kielitaidossa minulle on tärkeintä kommuni-
kaatiotilanteissa osata 

 vastata pyyntöihin/tiedusteluihin, yms. 
 kysellä tietoa käytännön tilanteissa 
 keskustella arkiaiheista: Suomi, työolot, ym. 
 keskustella vaativista aiheista: uskonto, talous, ym. 
 matkustustilanteiden kieltä: hotelli, posti, ostokset, ym. 
 ko. maassa opiskelun/työskentelyn vaatimaa kieltä 
 riittävän hyvää saksaa tulkatakseni äidinkieltä saksak-

si 
 small-talk-saksaa  
 muuta, mitä? 

 

Omakohtaisista tavoitteista minulle tärkeimpiä ovat oppia 
 arkailematta puhuman saksaa 
 luomaan henkilökohtaisia tai liikesuhteita ko. maihin 
 pitämään saksankielestä ja jatkaa oppimista 
 ajattelemaan yli kansallisuusrajojen, kulttuurienväli-

sesti 
 asennoitumaan myönteisesti alueen ihmisiin/kulttuuriin 
 suvaitsemaan erilaisia ihmisiä & yhteiskuntajärjestel-

miä 
 noudattamaan kohteliasta saksalaista kielenkäyttöä / 

kohteliaita tapoja 
 entistä paremmin hyväksymään itseni ja suomalaisuu-

teen 
 muuta, mitä? 

 
 
 
KUVA 3  Oppimistavoitekyselyn vastausvaihtoehdot 
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3.2 Kartoituksen tulokset pähkinänkuoressa 
 
 
Laskemalla eniten mainintoja keränneiden tavoitteiden frekvenssit saatiin suo-
datettua oppijoiden kulloinkin kolme tärkeimpinä pitämää osaamisaluetta. Nii-
den erittely keskinäiseen arvojärjestykseen ei ollut tutkimuksen kannalta merki-
tyksellistä, koska tavoitteet kielitaidon suhteen eivät yleensä kohdistu yhteen 
ainoaan prioriteettiin. Muuttujia kuten ikä, sukupuoli, opintoaineet ja opintojen 
kesto ei huomioitu, koska vastaavia tekijöitä ei ole mahdollista eikä tarpeen 
eriyttää oppimateriaalissa. Tulokset taulukoitiin ja vertaillen tarkasteltiin kum-
mankin oppilaitoksen perustason prosenttiosuuksia ja niiden rinnalla vastaavia 
osuuksia koko populaation vastausmateriaalista. Seuraavassa selvitetään pää-
piirteittäin siis vain perustasojen tulosta. Opiskelijoiden valinnat osoittavat, että 
syistä saksan opintoihin molemmissa oppilaitoksissa tärkein on sijoittuminen 
työelämään, ura. Seuraavat kaksi tärkeäksi katsottua syytä ovat yleinen kiinnostus 
ja itsensä kehittäminen ja opiskelu tai työskentely saksankielisessä maassa. Vähiten 
mainintoja syistä opetella saksaa keräsi vaihtoehto median ja viihteen seuraami-
nen.  
 
Kaikista oppimistavoitteista kolme perustason opiskelijoille tärkeintä seikkaa 
ovat  

- omakohtainen tavoite oppia arkailematta puhumaan saksaa, 
- suullisen kielitaidon tavoite kuunnellessa ymmärtää saksankielistä keskustelua 

käytännön tilanteissa, 
- yleinen tavoite saada tietoa ko. kansojen tavoista ja tottumuksista. 
 
Vähiten mainintoja saivat puolestaan seuraavat saksan opiskelun oppimista-
voitteet: 

• omakohtainen tavoite oppia asennoitumaan myönteisesti alueen ihmi-
siin/kulttuuriin, 

• suullisenkielitaidon tavoite kommunikaatiotilanteissa osata riittävän hyvää 
saksaa tulkatakseni äidinkieltä saksaksi, 

• omakohtainen tavoite oppia entistä paremmin hyväksymään itseni ja suoma-
laisuuteni. 

 
Tavoitekysely suoritettiin empiirisen tiedon saamiseksi opiskelijoiden odotuk-
sista palvelemaan perustason yleiskielen oppikirjan yleisten suuntaviivojen poh-
dinnassa. Kartoituksen avulla saatettiin varmistaa, että vallalla oleva, lähinnä 
kommunikatiivista lähestymistapaa edustava suuntaus kielenopetuksen yleis-
linjauksena edelleen puolustaa tutkitun kohderyhmän suhteen paikkaansa. 
Opiskelijat tavoittelevat ensisijaisesti käytännön kielitaitoa yhdistyneenä ope-
tuksessa saatavaan tietoon kohdekulttuurin edustajien taustasta, tavoista ja tot-
tumuksista. Tavoitekartoitus siten osoittaa, että näkemykset (mm. Hunfeld 
1990), joiden mukaan kielen oppijat ovat ensisijassa kiinnostuneita vieraan kie-
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len hyötyarvosta koulutuksessa, opiskelussa tai työelämässä, pitää tutkitun po-
pulaation kohdalla täysin paikkansa. Mielenkiintoista on havaita, että vieraan 
kulttuurin edustajiin ja itseen kohdistuvia asenteita koskevat tavoitteet jäävät 
tärkeydessä aivan loppusijoille. Yksi mahdollisuus tulkita tätä tulosta on, että 
opiskelijoiden näkemys niin saksankielisen kulttuurin edustajista kuin itsestään 
suomalaisina on hyväksyvä ja positiivinen. Ja samalla myönteisen asenteen 
kohdekielen edustajiin voi katsoa selittävän sen, että kyseistä kieltä ylimalkaan 
halutaan oppia ja ylläpitää. 

Jälkitarkastelussa käy ilmeiseksi, että tavoitekartoituksen tulokset olivat 
sangen ennakoitavia. Suotavaa olisikin ollut, että mittareihin olisi sisällytetty 
myös oppilaiden omaa oppimista ja oppimiseen panostusta mittaavia lausumia. 
’Oppia arkailematta puhumaan’ ko. kieltä opettelun tavoitteena on nykyopetta-
jille yleensä itsestään selvä lähtökohta. Tämä nimenomainen tavoite oli jo yli 
kaksikymmentä vuotta sitten ykkössijalla lopputuloksena Yli-Rengon (1985) 
suorittamassa lukion saksan oppilaiden kielitaidon tavoitteiden kartoituksessa. 
Se oli sanamuotoineen kopioitu sieltä myös tämän kartoituksen tavoitelausumi-
en joukkoon. Valitettavasti tämänkaltaisen mittauksen puutteellisuudet käyvät 
ilmi vasta suurtöisen analyysin yhteydessä, jolloin on myöhäistä enää puuttua 
sen suhteen tehtyihin alkuvalintoihin.  

Koko tämän tutkimuksen osalta on huomattava, että niin teoreettisissa 
pohdinnoissa kuin toteutuksessa lähdetään liikkeelle yksittäisen oppikirjan 
suunnittelun ja laadinnan ehdoista, joka on tarkoitettu eri aikuisoppilaitosten 
vaihtuville oppilasryhmille. Tällöin ei yleensä ole tarkkaa tietoa kurssien koos-
ta, kestosta ja opetukseen käytettävissä olevasta ajasta. Perusajatuksena tässä 
tapauksessa on, että käyttäjäkunta muodostuu aikuisopiskelijoista, joiden opin-
tojen pääpaino ja panostus oleellisesti suuntautuvat itse aineopintoihin, joiden 
ohella opetellaan myös kieliä. Oppilasryhmät saattavat olla hyvinkin suuria, 
aika ja tapaamiskerrat tarkkaan rytmitettyjä ja oppilaiden yhteistyömahdolli-
suudet opetuksen ulkopuolella rajalliset. Tämä oleellisesti karsii mahdollisuuk-
sia sisällyttää kirjan tehtäviin tuntien ulkopuolella ryhmä- ja/tai yksilötyönä 
suoritettavia, aikaa ja erityistä satsausta edellyttäviä osia.  
 
 
3.3 Kartoitukseen pohjautuvat toteutukset 
 
 
Tavoitekyselyllä mitattiin mahdollisimman moniin kielitaidon eri alueisiin 
kohdistuvia tavoitteita. Tarkoitus ei luonnollisesti voinut olla sisällyttää niitä 
kaikkia samalla painoarvolla yhden opetuskokonaisuuden oppimateriaaliin. 
Kyselyn tavoitelausumat kattavat niin laajan spektrin, ettei kaikkia sen esille 
tuomia toiveita ole mahdollista toteuttaa perustason yleiskielen kirjan kansien 
välissä. Kartoitus palveli siten lähinnä yleislinjauksen osoittajana, ilman että sen 
kaikkia tuloksia yksityiskohtaisesti ja orjallisesti olisi pyritty huomioimaan kir-
jan ratkaisuissa. Kysely kartoitti vain oppilaiden tavoitteita, eikä sitä, millaisin 
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pedagogisin menetelmin he parhaiten kokisivat oppivansa. Tämän pohdinta ja 
toteutus jää opettajien ja oppimateriaalien kehittäjien tehtäväksi.  

Paitsi pedagogiset ja metodologiset traditiot sekä kielenoppimisen ja opet-
tamisen teoreettiset periaatteet, myös opettajien omat yksilölliset käytännön 
kokemukset ja kohderyhmän tuntemus toimivat tällöin harkintojen ja päätösten 
taustatekijöinä. Tässä tapauksessa ajatuksena oppilaiden tavoitteiden toteutta-
misessa pidettiin lähtökohtaisesti mielessä, että kielen käyttö ja puhuminen 
ovat oppilaille tärkeitä päämääriä. Käytännön opetustyössä saadun kokemuk-
sen mukaan oppilaat itse pitävät erityisesti runsasta kielen kuuntelua tärkeänä 
harjoitusmuotona kuullunymmärtämisen ja sitä kautta myös puheen tuottami-
sen edistämiseksi. Siitä syystä tähän kartoitukseen pohjautuvassa oppimateriaa-
litoteutuksessa paitsi haastattelut, myös kaikki kirjalliset tekstit ovat mukana 
lisäksi äänitteinä. Näin mahdollistetaan kuunteluharjoittelu niin tekstiä näke-
mättä kuin myös sitä samalla kirjasta seuraamalla, aina sen mukaan kuinka 
opettaja katsoo aiheelliseksi toimia. Luokkahuoneessa oppilaiden mielipiteitä 
tiedustellessa on myös aina havaittavissa, että mitä alhaisempi kurssitaso, sitä 
tärkeämmäksi oppijat itse kokevat kirjoitetun kielen rakenteiden ja sanaston tie-
toisen opettelun ja harjoittelun. Itse asiassa opiskelijoilta vuosien varrella saa-
dussa palautteessa aina uudestaan ihmetyttää se, että pitkällekin edistyneillä 
tasoilla ja myös erikoisalojen kurssien yhteydessä oppijat toivovat kieliopin ker-
taamista. Se saattaa osaltaan kertoa koulussa omaksutuista oppimistavoista ja 
toisaalta saksankielen rakenteiden omaksumisen ja sisäistämisen vaikeudesta 
suomalaisille oppijoille. Luonnollinen seuraus tästä − ja perustason opiskelijoi-
den kieliopin ja sanaston hataruuden käytännön tuntemuksesta − on, että pe-
rustason oppimateriaalin ollessa kyseessä, kuten tässä, näiden osatekijöiden 
systemaattinen didaktisointi liittyy kiinteästi oppikirjan rakenteeseen.  

Ratkaiseva perusajatus kartoituksen pohjalta oppimateriaalia suunnitte-
lemaan lähtiessä on ollut, että perustason opiskelussa opiskelijoiden tavoittele-
ma rohkeus ja taito puhua ja ymmärtää kuulemaansa käytännön kieltä välttä-
mättä edellyttää (a) sanaston, (b) kieliopin, (c) tekstin- ja (d) kuullunymmärtämisen 
syventämistä sekä e) puhumisen harjoittelua. Rohkeimmankin kommunikoijan 
keinot käydä keskustelua ehtyvät, jos hän ei sanoja ymmärrä, niitä ei omaan 
tuotokseen yksinkertaisesti löydy tai hän ei saa niitä yhdistetyksi ja ilmaistuksi 
rakenteeltaan ymmärrettävällä tavalla. Keskustelun ymmärtämisen käytännön 
tilanteissa voi siksi mitä suurimmassa määrin katsoa edellyttävän sanavaraston 
laajentamista ja kieliopin tuntemuksen vahvistamista. Kirjan tausta-ajatuksiin ja rat-
kaisuihin vaikuttaa toisaalta myös se vakaumus, että vain niin sanastollisesti 
kuin kieliopillisestikin riittävän hyvä yleiskielinen taito luo pohjan ja edellytyk-
set käytännön keskustelutaidolle. Käytännön tilanteet ovat niin monitahoisia, 
että pyrkimykset harjoittaa oppijaa mahdollisimman moniin kommunikaatioti-
lanteisiin vielä perustasoilla tuskin tuottaa toivottuja keskusteluvalmiuksia to-
dellisia tilanteita silmällä pitäen. Tavoitteista tärkeäksi katsottiin kohdekielen 
edustajien arkielämään ja siihen liittyvään kulttuuriseen ainekseen tutustuminen, 
lähtökohtaisesti niin, että oppijat voivat kokea sen itselleen mahdollisimman 
helposti lähestyttäväksi ja heitä henkilökohtaisesti puhuttelevaksi. 
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Tavoitekyselyn tarjoamien suuntaviivojen perusteella etsittiin siitä syystä 
oppikirjasuunnittelun pohjaksi synteesiä yleiskielistä taitoa sekä kohdekulttuu-
rien edustajien elinolojen tuntemusta edistävien ainesten mielekkääksi yhdis-
tämiseksi. Toteutetussa oppimateriaalissa valittiin ratkaisuksi saksaa äidinkie-
lenään puhuvien ihmisten toimittama aito kieli ja myös heidän ajatuksistaan ja 
asenteistaan välittyvä kulttuurinen aines, jota tekstien antajat (osin sitä itse tie-
dostamattaan) tarjoavat ja opiskelijat (usein myös huomaamattaan) vastaanot-
tavat.  
 
Peruslähtökohtana kirjan suunnitteluvaiheessa toimivat seuraavat näkemykset: 
 
a) Kartoituksessa ylivoimaisesti eniten mainintoja kerännyt kohta oli oma-

kohtaisiin tavoitteisiin lukeutuva tavoite oppia arkailematta puhumaan sak-
saa. Opiskelijoiden ensisijainen tavoite täten sijoittuu affektiiviselle alueel-
le, rohkean otteen omaksumiseen opeteltavan kielen käyttämisessä. Arkai-
lemattomuus on perustason oppilaiden kohdalla ratkaiseva tekijä, koska 
on selvää, ettei vieraan kielen puhuminen B1-tasolla vielä voi olla lähellä-
kään tavoitekielen normia. Tavoitteena tulee siis olla oikean asenteen ai-
kaansaaminen, niin että oppilaat suhtautuvat estoitta opettelutilanteisiin ja 
uskaltavat käyttää kaikkea jo osaamaansa. Oppimateriaalin tulisi siksi on-
nistua luomaan peloton ja vapautunut asenne kohdekieleen ja sen edusta-
jiin, herättämään uteliaisuutta ja kiinnostusta kohdata vieras arkitodellisuus 
kielen takaa. Tätä toteutetussa oppikirjassa pyritään saaman aikaan tutus-
tumalla tavallisiin ihmisiin ja antamalla mahdollisuus heidän kauttaan 
vieraan ja oman arkielämän vertailuun. Lähestymistapa on yksilötasolta 
yleiseen. Samalla tekstien tarjoamasta kielimateriaalista pyritään syste-
maattisesti ammentamaan kieliopillisten, sanastollisten sekä kuuntelu- ja 
puheharjoitusten avulla kyseisen tason oppilaiden kielitaitoa laajentava ja 
syventävä aines. 

 
b) Toiselle sijalle kartoitusta kokonaisuutena tarkastellen asettui suullisen 

kielitaidon tavoite kuunnellessa ymmärtää saksankielistä keskustelua käytännön 
tilanteissa. Arjen tapahtumat ovat hyvin monitahoisia ja erilaisten keskus-
teluaiheiden määrä rajaton. Valmista rekisteriä kaikista mahdollisista käy-
tännön tilanteista on mahdoton laatia. Toisaalta alempien tasojen oppikir-
joissa on lähes poikkeuksetta esitetty tavallisimpiin interaktiotilanteisiin 
liittyvä fraseologia (tervehtimiset, toivotukset, jne.) ja esimerkiksi matkus-
tusta, ostosten tekoa jne. käsiteleviä dialogeja. Toteutetun oppikirjasovel-
luksen tavoite on tarjota tyypillistä aitoa yleiskieltä ja samalla välttää näitä 
aiemmilla kurssitasoilla toistuneita oppikirjatekstien esitystapoja ja sisältö-
jä.  

 
c) Opiskelijoille kolmanneksi tärkein osaamisalue oli yleinen tavoite saada 

tietoa kohdealueen kansojen tavoista ja tottumuksista. Tätä tietoa oppikirjato-
teutuksessa päädyttiin tarjoamaan kirjassa esittäytyvien “uusien tutta-
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vuuksien” välittämien ajatusten ja asiasisältöjen kautta. Sen tavoitteena on 
mahdollistaa henkilökohtaiselta tasolta lähtevä kulttuurienvälinen tiedostaminen 
ja sen myötä kiinnostuksen lisääminen kohdemaiden olosuhteita kohtaan. 

 
Toteutetussa oppikirjassa pääpaino kohdistuu erityisesti luetun ja kuullun yleis-
kielen ymmärtämiseen, sanavaraston laajentamiseen, peruskieliopin kertaamiseen ja 
syventämiseen sekä kuullunymmärtämisen ja puhevalmiuksien lisäämiseen. Perus-
taksi on lähtökohtaisesti valittu tavanomaista pitemmät, yhtenäiset, todellisten 
saksankielisten henkilöiden toimittamat aitoa kieltä edustavat tekstit. Nykyisille 
Suomessa julkaistuille saksan oppikirjoille tyypillisistä, kirjan laatijoiden itse 
kirjoittamista luonnollisia tilanteita simuloivista aihepiireistä roolihenkilöineen 
haluttiin luopua. Kirjassa nimenomaan etsitään myös tekstien osalta totutusta 
poikkeavaa lähestymistapaa, jossa ”annetaan tavallisten ihmisten äänen kuu-
lua”.  

Niin koulu- kuin jatkoasteidenkin saksan oppikirjoissa tavanomaisia rat-
kaisuja ovat dialogeina etenevät tekstit, joissa usein on taustana jokin ta-
rinanomainen ”juoni” ja niiden lisänä oppikirjaan mahdollisesti liittyvät erilaji-
set muut tekstit. Tässä kirjassa opettelukohteeksi valittiin todellisten henkilöi-
den antamien haastattelujen ja itseään ja elämäänsä kuvailevien tekstien välit-
tämä henkilökohtaisen tason yleiskieli. Kirjaa varten ei valittu tilanteita, joihin 
luotaisiin tarvittava kieli, vaan liikkeelle lähdetään itse kielestä: kirjan tekstien 
sisältämiä aineksia pyritään hyödyntämään monipuolisen kommunikaatiotai-
don edistämiseksi niin kuullun, luetun kuin puhutunkin kielen osalta. Kuul-
lunymmärtämiseen ja siitä keskusteluun kirja tarjoaa harjoitusta huomattavan 
runsaasti. Kommunikaatiotilanteiden fraseologiaa puolestaan voi kerrata ja har-
joitella kirjan ns. Ensiapu-sanakirjan välityksellä, josta löytyvät tavallisimmat 
kohteliaaseen kielen käyttöön liittyvät perussanonnat. Suulliseen tuottamiseen 
kirja tarjoaa niin teksteihin kuin kielioppiin liittyen erilaisia harjoituksia. Kirjoit-
tamisen harjoittelua kirja tarjoaa joidenkin harjoitustehtävien muodossa. Mikäli 
kirjoittamiseen halutaan opetuksessa voimakkaammin panostaa, kirjan lähtö-
kohta-ajatuksena on, että ammattitaitoinen opettaja löytää siihen ongelmitta 
sopivia keinoja ja tarvittavaa lisämateriaalia, esimerkiksi kielten opetuksessa 
tavanomaisen ainekirjoituksen muodossa.  

Taloudellisten resurssien niukkuudesta johtuen mahdollisuutta saksankie-
lisissä maissa kirjan laatijatiimin itse suorittamiin henkilöhaastatteluihin ei ol-
lut. Mikäli kaikki tekstit olisi voitu koota kenttähaastatteluina, olisi se mahdolli-
sesti − toteutustavasta riippuen – tarkemmin vastannut kielitaitotavoitekartoi-
tuksen implikaatioita. Todellisten henkilöiden tuottaman tekstimateriaalin ko-
koamiseksi päädyttiin joidenkin Suomessa asuvien tai vierailevien saksankielis-
ten henkilöiden haastatteluun (4 kpl) ja Kölnissä toimivan radio- ja TV-
ammattilaisen ystävänpalveluna Saksassa suorittamiin haastatteluihin (4 kpl) 
sekä kirjan laatijatiimin laajalle saksankieliselle tuttavapiirille lähetettyyn kyse-
lykirjeeseen. Suomessa haastateltuja henkilöitä ovat Saksassa Frankfurt am 
Mainin lähistöllä lukion viimeistä luokkaa käyvä teinipoika, Suomessa liikkeel-
lä oleva heidelbergiläinen katumuusikko, Sveitsin Bernistä kotoisin oleva Hel-
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singissä toimiva ravintola-alan kouluttaja/kokki ja Teknillisellä korkeakoululla 
opiskelijavaihdossa olleet kolme saksalaista opiskelijaa.  

Kirjan laatijoiden saksalaisille ja itävaltalaisille tuttaville ja ystäville lähete-
tyn kirjeen originaali on valitettavasti joutunut kadoksiin, eikä näin ollen ole 
oheistettavissa mukaan liitteisiin. Kaikki näin kerätyt tekstit haluttiin käyttää 
kirjassa sellaisinaan niitä mitenkään editoimatta. Kyselykirjeen vastaanottajia 
pyydettiin vapaasti kertomaan itsestään ja elämästään, esimerkiksi kuvaile-
maan päivärytmiään, tyypillistä viikonloppua, mielilukemistaan ja -
musiikkiaan, asennettaan urheiluun, rotuennakkoluuloihin ja arjen teknistymi-
seen. Vastauksena saadut tekstit (11 kpl) ovat eripituisia. Kolme näistä teksteis-
tä on dialogimuodossa, jolloin kirjoittajat ovat poimineet kirjeessä ehdotettuja 
kysymyksiä ja vastanneet niihin lyhyesti. Suorasanaisissa teksteissä (8 kpl) käsi-
tellään sekä kirjeessä ehdotettuja aiheita että monipuolisesti myös omavalintai-
sia teemoja; esimerkiksi omaa monikulttuurista taustaa ja toimintaa YK:n viras-
tossa Wienissä, moottoripyöriä maahantuovan yrityksen hoitoa pienessä itäval-
talaisessa kylässä, avoliitossa elävän opettajaksi valmistuvan nuoren berliinittä-
ren arkea ja tulevaisuuden näkymiä, wieniläisen eläkeläisrouvan lapsuuden 
kokemuksia sota-ajalta, ympäristörikoksiin erikoistuneen poliisin työtä Berlii-
nissä, itävaltalaisrouvan suhdetta luontoon ja luonnonsuojeluun, saksalaisen 
sinologian tutkijan taustaa, harrastuksia ja elämää Suomessa. Yksi suorasanai-
sista teksteistä on erittäin pitkä käsitellen laajasti ja monipuolisesti Kölnissä 
asuvan nuoren miehen koulutustaustaa, työtä, harrastuksia, toimintaa vapaaeh-
toisessa sosiaaliavustustyössä, kotielämää vastavihittynä nuorena aviomiehenä, 
asumista, sosiaalisia suhteita ja kirjoittajan elämänkatsomuksellisia ajatuksia.  

Edellä kuvatulla tavalla kerätty, todellisten henkilöiden tuottama autent-
tinen tekstikorpus ja sen pohjalta eteneminen on perustavin ero konventionaali-
siin kielten oppikirjoihin. Oppikirjan lukukappaletekstit muodostuvat yksin-
omaan näistä saksankielisten henkilöiden antamista kirjallisista teksteistä ja 
haastatteluista. Termit ’autenttinen’ tai ’aito’ rajataan siis tässä tarkoittamaan 
tiettyyn käyttötarkoitukseen sattumanvaraisesti koostettua tekstiainesta, todel-
listen henkilöiden vapaasti tuottamaa, heille tarjottuihin suuntaa-antaviin aihe-
piiriehdotuksiin perustuvaa suullista ja kirjallista tekstiä. Tekstien sisällöstä 
johdetaan esiin halutut kielelliset ja kulttuuriset yksityiskohdat. Kirjassa ei siten 
”valmisteta” kieltä etukäteen asetettujen tavoitteiden mukaan, vaan tarkastel-
laan kirjan henkilöiden toimittamissa vapaamuotoisissa itsestään ja elämästään 
kertovista teksteissä ja haastatteluissa saatua aitoa kieltä. Sen välityksellä pyri-
tään saamaan aikaan oppijoissa näkemystä ja oivalluksia kielen rakenteesta ja 
siihen kätkeytyvästä maailmasta  

Kuten aiemmassa todettu, tavoitekartoituksen tuloksia ei oppikirjatoteu-
tuksessa ollut tarkoitus eikä mahdollistakaan ottaa kaikilta osin huomioon. To-
teutetun oppikirjan peruslähtökohta on nimenomaan tarjota suomalaisopiskeli-
joille ”henkilökohtaisia” kontakteja saksaa puhuviin eurooppalaisiin − oppikir-
jan puitteissa luonnollisesti vain tekstien ja kuunteluiden muodossa.  

Oppijoiden aktivointi monenlaiseen kielenoppimista edistävään toimin-
taan luokkahuoneessa ja myös sen ulkopuolella luonnollisesti antaa motivoivan 
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pragmaattisen ulottuvuuden kielen opetteluun. Aktivointia voi toteuttaa esi-
merkiksi hyödyntämällä aikakausi- ja sanomalehtiä, kohdekielisten elokuvien 
katselua ja ohjelmien seuraamista televisiosta, eri aihepiireihin kohdennettua 
tutustumista Internetin antiin, käyntejä kohdemaan kulttuuri-instituuttien jär-
jestämissä tilaisuuksissa ja kohdekieleen erikoistuneessa kirjastossa, jne. Onhan 
oletettavaa, että käyttämällä esimerkiksi kansainvälisiä lehtiä oheismateriaalina 
ja kohdistamalla päähuomio kulloinkin käsiteltäviin asioihin kielen ”pänttää-
misen” sijaan, kieli tulee osin niin sanotusti sivutuotteena. Myös kuvat ja niiden 
tulkinta ja esimerkiksi mainokset tarjoavat erinomaista aineistoa soveltavaan 
työskentelyyn. Ihanteellisena tavoitteena luonnollisesti on, että oppilaat har-
jaantuvat käyttämään kieltä kuten elävässä elämässä. Tuota tavoitetta kohti 
edetessä voi kielen opettelun alkutaipaleella perusvalmiuksia syventävä ja laa-
jentava oppikirja tarjota hyvät matkaeväät. Onhan selvää, että edellä mainitun 
kaltaisen soveltavan opetusmetodologian käyttö edellyttää tiettyä osaamistasoa 
opeteltavassa kielessä. Suotavaa olisi, että oppikirjan lisäksi kaikilla tasoilla 
opetukseen integroidaan mahdollisuuksien mukaan muita opetusta monipuo-
listavia todellisen elämän elementtejä. 

Tavoitekartoituksen voi katsoa olevan tämän tutkimuksen spiraalimaisen 
kehän ensimmäinen sykli, jossa empiirisellä kartoituksella selvitettiin mitä oppi-
jat ensisijaisesti haluavat oppia. Seuraava tehtävä on ratkaista miten tavoitteet 
oppimateriaalin osalta voisi tarkoituksenmukaisimmin toteuttaa. Tarkastelen 
seuraavissa luvuissa yleisluonteisesti niitä teoreettisia kielenoppimiseen sekä 
oppimateriaalin suunnitteluun ja laadintaan liittyviä tekijöitä, joita mielestäni 
on mahdollista tavalla tai toisella ottaa huomioon oppimateriaalia suunnitelles-
sa. Ratkaisevaa luonnollisesti on, kenelle oppimateriaalia suunnitellaan ja mil-
laiset ovat suunnittelijoiden omat pedagogiset lähtökohdat ja tavoitteet. Tässä 
käsitellyt aspektit edustavat tutkimukseen ja omiin opettajahavaintoihin perus-
tuvia ja siksi osin subjektiivisia näkemyksiä. Niiden ei siten ole tarkoitus edus-
taa lopullista, kategorista ”totuutta”, vaan antaa virikkeitä, joita on mahdollista 
työstää ja täydentää oman tilanteen ja omien tarpeiden mukaisesti. Oppimateri-
aalin suunnittelun taustatekijöiden tarkastelun aloittaa seuraavan luvun katsa-
us siihen, millaisin periaattein aikaisempien vaiheiden oppimateriaaleja on laa-
dittu – onhan ilmeistä, että uudet toteutukset aina jossain määrin ottavat vai-
kutteita vastaavista edelläkävijöistään. Sen jälkeen tarkastelen lyhyesti, millaisia 
lähtökohtaisia kysymyksiä tutkimuksessa suositellaan harkittavaksi oppimate-
riaalin suunnitteluun ryhdyttäessä.  
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4 AIEMPIEN OPPIMATERIAALIEN VAIKUTUKSIA 

JA UUSIA LÄHTÖKOHTIA  
 
 
Haasteita kielten oppimateriaalin suunnittelussa ja toteuttamisessa on ollut 
kautta aikojen ja niihin on pyritty vastaamaan kulloinkin vallinneiden teoreet-
tisten katsantokantojen mukaisesti. Kielididaktisen ja metodologisen keskuste-
lun jatkokehitystä ovat aina edesauttaneet, kuten mm. Neuner (1994a: 11) tote-
aa, sivuavien tieteiden tuottamat uudet tutkimustulokset. Usein kielitieteen uu-
det ”koulukunnat” − siis uudet tavat tutkia ja kuvata kieltä − luovat perustan 
uusien opetuskonseptien määrittelylle. Niissä yleensä yhdistyvät myös oppi-
misnäkemysten uudet havainnot, joita sovelletaan vieraan kielen opetuksessa. 
Oppimateriaalien suunnittelun taustatietona tarkastellaan siksi seuraavassa 
pääpiirteittäin, millaisia traditioita oppimateriaalitoteutusten tämänhetkisten 
suuntausten taustalla edelleen on tavalla tai toisella vaikuttamassa. Sen jälkeen 
luodaan katsaus kirjallisuudesta löydettäviin suosituksiin ja ohjeisiin oppimate-
riaalin tämänhetkisen suunnittelun pohjaksi.  
 
 
4.1 Aikaisempien kausien oppimateriaalimetodologian vaiheita 
 
 
Oppikirjat laaditaan tiettyjen opetusmetodien mukaisesti ja Neunerin ja Hun-
feldin mukaan (1993: 16) jo pinnallinenkin oppikirjojen vertailu osoittaa selväs-
ti, että on olemassa hyvin erilaisia mielikuvia siitä 
 
- mitä kaikkea tulisi oppia ”hallitakseen” kieltä (esimerkiksi kielioppia, sa-

nastoa, ääntämystä, oikeinkirjoitusta, lukemista, kuuntelua, puhumista, 
kirjoittamista, kääntämistä, maantuntemusta, kirjallisuutta) – jokainen op-
pikirja asettaa tämän suhteen omat painopistealueensa; 

- missä järjestyksessä nämä opeteltavat osuudet tarjotaan ja kuinka ne yh-
distetään toisiinsa; 

- kuinka paljon on opittava ”osatakseen” kieltä ja 
- kuinka opetus parhaiten järjestetään.  
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Neuner (1994a: 12) muistuttaa, että vieraan kielen opetuksessa on aina ollut 
ajanjaksoja, jolloin naapuritieteiden ja oppimisteorioiden ylärakenteina vaikut-
tavat yhteiskunnallis-poliittis-institutionaaliset muutokset ovat synnyttäneet 
uusia lähestymistapoja, jotka ovat sitten johtaneet kielididaktiikassa ja metodii-
kassa uusien mallien määrittelyyn. Näille siirtymille on tunnusomaista uuden-
kaltaisen oppimistavoitteiden ja opetusperiaatteiden määrittely. Nämä uudet 
lähestymistavat ovat aina myös antaneet sysäyksen uusien oppikirjojen tuotta-
miselle. Tähänastista saksan opetukseen kohdistuvaa oppimateriaalianalyysiä 
(Lehrwerkanalyse) tarkastellessa käy ilmeiseksi, että se on mitä suurimmassa 
määrin poikkitieteellistä, kuten Neuner (1994a: 17) painottaa. Oppimateriaali-
analyysin osalta Neuner (1994a: 12−14) esittää, että sen tulee tarkastella sekä 
ylärakenteina vaikuttavien että alakohtaisten osatekijöiden vastavuoroista ver-
kostoa kahdelta eri suunnalta. Näitä kahta eri suuntaa hän kuvailee seuraavasti: 
 
- Synkroninen tarkastelukulma. Tämä lähestymistapa paneutuu niiden osa-

tekijöiden analyysiin, jotka vaikuttavat oppimateriaalin muodostamista-
paan noudatettaessa tiettyä didaktis-metodologista konseptia. Tässä tar-
kastelutavassa vieraan kielen oppikirja on ikään kuin käärittynä ”verk-
koon”, toinen toisiinsa limittyneiden osatekijöiden suhdepunokseen.  

- Diakroninen tarkastelunäkökulma. Tässä tarkastelu kohdistuu erityisesti 
oppimateriaalin laatimisen taustaedellytyksissä tapahtuviin muutoksiin. 
Niitä eritellessä käy ilmeiseksi, että vaikuttimien keskinäisessä suhteessa 
on havaittava tietty hierarkinen järjestys: koulutuspoliittiset ja lainsäädän-
nölliset taustatekijät vaikuttavat institutionaalisiin ja materiaalisiin edelly-
tyksiin koulutuksen suhteen. Nämä puolestaan heijastuvat teoreettisten 
näkökohtien vastaanottoon ja käyttöön didaktis-metodologisten konsepti-
oiden määrittelyssä. Neunerin (1994a: 14) mukaan diakroninen tarkastelu 
tekee erityisen selväksi, kuinka suuressa määrin oppimateriaalit ovat ”ai-
kansa lapsia”.  

 
Kaikkien aikakausien lapsiin varmaankin pätee, ettei ole ”mitään uutta aurin-
gon alla”, joten edeltävien ajanjaksojen lähestymistavat kielen opetuksen meto-
dologiaan heijastuvat aina tavalla tai toisella myös seuraavien vaiheiden teori-
aan ja käytäntöön. Opetuksessa noudatetaan kulloinkin vallalla olevan kieliteo-
rian tai kielitieteellisen kuvausmallin periaatteita ja kuten aiemmassa todettu, 
myös oppimateriaalit heijastavat eri aikakausien kielitieteellisiä näkemyksiä. 
Neuner (1994b: 230) toteaakin, että oppikirjatyylien historian kulussa kielenope-
tuksen eri kehitysvaiheet heijastuvat myös yksityiskohtaisten oppimistavoittei-
den asettamiseen ja opetusmenetelmien valintaan.  

Tämän hetken suuntaukset ovat parhaiten ymmärrettävissä aikaisempien 
katsantokantojen historian valossa. Seuraavassa kuvaillaan siksi pääpiirteittäin 
eri aikakausien kielenopetuksen suuntauksia ja niiden taustalla vaikuttavia op-
pimiskäsityksiä.  
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4.2 Katsaus eri aikakausien kielenopetuksen näkökulmiin 
 
 
Saksassa julkaistuista oppimateriaaleista ja niissä kulloinkin noudatetuista teo-
reettisista lähestymistavoista otetaan vaikutteita muissakin maissa, myös meillä 
Suomessa. Oppikirjojen nykykonventioita tarkastellessa on siitä syystä aiheel-
lista luoda lyhyt katsaus aikaisempiin näkemyksiin kielenoppimisen ja -
opettamisen teorioista. Katsauksen on tarkoitus antaa vain pintapuolinen läpi-
leikkaus eri aikakausien tendensseistä, joiden vaikutukset siis tavalla tai toisella 
yhä ovat nähtävissä tämän hetken oppimateriaaleissa – myös tämän tutkimuk-
sen yhteydessä toteutetussa ja tutkitussa oppikirjassa.  
 
o Kielioppi-käännösmenetelmä (grammar translation method, Grammatik- 

Übersetzungmodell), joka noudatti latinan kieleen nojautuvaa koulukie-
lioppi-/kognitiivista oppimisteoriaa, kehittyi Euroopassa 1800-luvulla uu-
sien kielien opetukseen (ranska, englanti) oppikouluissa. Esikuva oli ns. 
vanhojen kielten (kreikka, latina) opetus, joka hallitsi kielen opetusta luki-
oissa. Kielioppi-käännösmenetelmän klassinen konsepti lähtee siitä, että 
oppilasryhmällä on yhteinen lähtökieli, äidinkieli, että ryhmän ikä ja 
osaamis- ja tietotaso ovat homogeeniset ja että ryhmä on suorituskykyi-
nen. Neuner ja Hunfeld (1993: 19) tiivistävät sen kärjistäen seuraavasti: 
kielioppi on kantava elementti oppiainesprogressiossa, ja se on samalla 
kattava oppimistavoite: joka hallitsee kieliopin, hallitsee vieraan kielen. 
Myös kääntäminen on korostetussa asemassa, se on vieraan kielen käyttö-
tarkoituksen tavoite, jälleen kärjistäen Neunerin ja Hunfeldin mukaan il-
maistuna: joka osaa kääntää oikein, osoittaa että hän todella hallitsee vie-
raan kielen. Kielioppi- käännösmenetelmä hallitsi aina 1950-luvulle saak-
ka, ja sen kehittyneempää muotoa käytetään yhä laajalti eri puolilla maa-
ilmaa. (Tarkemmin aiheesta ks. esim. Richards & Rodgers 1986: 3–7; Neu-
ner & Hunfeld 1993: 19−31; Neuner 1994b: 12−14.) 

 
o Suora menetelmä (direct approach, direkte Methode) syntyi vieraan kielen 

didaktiikassa 1880-luvun loppupuolella niin sanotun reformiliikkeen 
myötä kielioppi-käännösmenetelmän saaman kritiikin synnyttämänä. Se 
edusti vastareaktiota kielioppi-käännösmenetelmän periaatteille ja valmis-
ti tietä sitä seuranneelle maailmanlaajuisesti käytetylle audiolingvaaliselle 
opetustavalle. Suora menetelmä pitää sisällään lukuisia eri teorioita, jotka 
kehittivät tuolloisen vuosituhannen vaihteessa vieraan kielen opetukseen 
uusia teitä ja tavoitteita. Menetelmän päätarkoitus oli suuntautuminen 
kohti aktiivista kielen opetusta, jossa puhutulla kielellä on ehdoton etusija. 
Nimeke ’suora menetelmä’ merkitsee, että vierasta kieltä opitaan ”suo-
raan”, ts. ilman äidinkielen häiritsevää väliintuloa. Äidinkieli suljetaan 
niin pitkälti kuin mahdollista pois opetuksesta. Suora menetelmä yhdiste-
tään ensisijaisesti Berlitz-kielikoulun nimeen. Se tuli myös tutuksi monien, 
usein synonyymisesti käytettyjen nimikkeiden myötä, esimerkiksi anti-
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kielioppi-menetelmä, reformi-menetelmä, rationaalinen menetelmä, luon-
nollinen menetelmä, konkreettinen menetelmä, intuitiivinen menetelmä, 
analyyttinen menetelmä. Suora menetelmä sai osakseen kritiikkiä tutkijoi-
den taholta, koska siltä katsottiin puuttuvan kielitieteellinen perusta. Ar-
vostelua aiheutti varsinkin menetelmän tapa rinnastaa luonnollinen en-
simmäisen kielen oppimistapa ja vieraan kielen oppiminen formaalin ope-
tuksen kautta. Monien opettajien kielitaidon ei myöskään katsottu riittä-
vän opettamiseen tällä menetelmällä. (Tarkemmin aiheesta ks. esim. 
Richards & Rodgers 1986: 5–13, Neuner & Hunfeld 1993: 33−43.) 

 
o Audiolingvaalinen menetelmä, joka noudatti strukturalistis-lingvistisesti / 

behavioristisesti4 suuntautunutta oppimiskäsitystä, kehitettiin USA:ssa 
suoran menetelmän luomalle perustalle. Nimikkeessä yhdistyvät sanat 
’kuulla’ (latinan ’audire’) ja ’kieli, puhe’ (latinan ’lingua’). Menetelmä 
noudatti pragmaattisia tarkoitusperiä: toisen maailmansodan puhjettua 
kävi ilmeiseksi, että vieraita kieliä, varsinkin harvinaisempia kieliä kuten 
esimerkiksi japania, kiinaa, jne. osaavista henkilöstä oli suurta puutetta. 
Puolustusvoimien toimeksiannosta kehitettiin sen takia vuosina 
1941−1943 useita kieliohjelmia, jotka merkittävästi vaikuttivat opetusme-
todiikan uuden suuntauksen syntymiseen. Kehitystehtävän hoitaneet kie-
litieteilijät osoittivat armeijatulkkien koulutuksessa intensiivikursseilla ja 
auditiivisesti suuntautuneella opetuksella, että vierasta kieltä voi opettaa 
myös hyvin suurille ryhmille ja tasoltaan hyvin epätasaisille oppijoille pal-
jon lyhyemmässä ajassa kuin siihen mennessä oli oletettu. Myös sodan jäl-
keen jatkui vieraiden kielien taidon kysyntä voimakkaana. 1930-luvulta 
alkaen kasvoi kiinnostus kielen − erityisesti puhutun kielen − tieteelliseen 
tutkimukseen sekä sen opetukseen. Lingvistiikka etabloitui omaksi tieteen 
alakseen. Myös psykologia ja sosiologia alkoivat käsitellä kieleen liittyviä 
kysymyksiä. Kaikki nämä virtaukset johtivat lopulta USA:ssa audioling-
vaalisen menetelmän5 syntymiseen (Ks. esim. Neuner & Hunfeld 1993: 
45−46.).  

                                                 

4  Behaviorismi tulkittiin melko yksipuolisesti siten, että oppiminen on tapahtuma, 
jossa oppi menee perille tarjoamalla oppijalle jatkuvasti syötemateriaalia (siis kieltä) 
ja sisällyttämällä siihen runsaasti toistoa, ilman että sen rakenteita tietoisesti eritel-
lään. Näissä menetelmissä jätettiin eksplisiittinen, sääntöjä tarkasteleva kieliopin kä-
sittely enimmäkseen opetuksen ulkopuolelle. Lähtien siitä oppimiskäsityksestä, että 
kielen oppiminen on tapojen muodostumista (habit formation) behavioristinen me-
netelmä perustuu matkimiseen, annettujen sanontojen ulkoa opetteluun ja runsaa-
seen toistoon yhdistyneenä strukturalistiseen käsitykseen kielestä. Ferdinand de 
Saussuren avaamaan tutkimussuuntaan pohjaava strukturalismi on kielen rakenteel-
lisuutta korostava lähestymistapa. Strukturalistinen menetelmä perustuu kielen ra-
kenteen kuvaamiseen distribuutioperiaatteella. Siinä huomio kiinnitetään tiettyihin 
peruselementteihin, josta korkeamman tason kielelliset rakenteet koostuvat. (Ks. 
esim. Richards ja Rodgers 1986: 44–63; Kristiansen 1998: 16–17.)  

5  Oppimiskäsityksenä audiolingvaalinen menetelmän taustalla vaikuttavat behavioris-
tisen psykologian ja strukturalismin periaatteet. Noin vuodesta 1920 kuusikymmen-
täluvulle saakka oppimisprosessin tutkimus on ollut ns. behaviorismin eli luonnon-
tieteellisen empiirisen psykologian ydinaluetta. Se perustuu ajatukseen, että moni-
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o Audiovisuaalinen menetelmä on audiolingvaalisen menetelmän jatkokehi-
telmä. Niin kuin nimike kertoo, menetelmä perustuu paitsi kuulemiseen 
(latinan ’audire’) myös näkemiseen (’videre’). Vaikka menetelmän juuret 
ovat samat kuin audiolingvaalisessa opetuksessa, on menetelmien välillä 
tiettyjä eroja. Audiovisuaalinen menetelmä syntyi Ranskassa ajallisesti yh-
tä aikaa USA:n audiolingvaalin menetelmän kehittymisen kanssa. Se sai 
paljolti vaikutteensa amerikkalaisesta kehityksestä. Audiovisuaalisen ope-
tuksen periaate on esittää kieli myös, aina kun vain mahdollista, myös op-
tisen havaintomateriaalin kera. Se tarkoittaa, että ensin tehdään oppilaalle 
tilanteen sisältö visuaalisin keinoin tutuksi, vasta sitten seuraa kielellinen 
osuus (kuuntelu ja oma toisto) ja vasta tämän jälkeen merkitysten selvit-
täminen. Kuvamateriaalia ei käytetä ainoastaan merkityksen välitykseen 
kieltä vastaan ottaessa (johdantovaiheessa), vaan myös kieliaineksen työs-
tössä (harjoitusvaihe) ja kielen käyttämisessä (siirtovaihe). (Tarkemmin ai-
heesta ks. esim. Neuner & Hunfeld 1993: 45−70.) 

 
o Kommunikatiivinen lähestymistapa, jonka taustalla vaikutti pragmalingvisti-

nen / kognitiivis-kreatiivinen oppimisteoreettinen näkemys, omaksuttiin 
1960-luvun lopulla. Sen taustalla vaikuttivat pragmalingvistiikan ideat ja 
’kommunikatiiviseen kompetenssiin’ tähtäävä kielenopetus6. Audioling-
vaalisten menetelmien suosimaa tiettyihin tilanteisiin sopivien fraasien 
ulkoa opettelua ei enää pidetty tarkoituksenmukaisena ja seitsemänkym-
mentäluvulle siirryttäessä syntyi ns. kommunikatiivinen lähestymistapa, 
kommunikatiivinen kielenopetus (Communicative Language Teaching, 
CLT). Se tuleekin nähdä ennen kaikkea juuri lähestymistapana selkeään 
taustateoriaan tukeutuvan menetelmän sijaan, sillä käytännön tasolle tuo-
tuna kommunikatiivinen kielenopetus jättää yksilölliselle tulkinnalle ja 
varioinnille runsaasti tilaa. Se osaltaan selittää kommunikatiivista opetus-
tapaa käsittelevässä kirjallisuudessa havaittavan käsitteiden määrän ja kir-

                                                                                                                                               

mutkaisetkin oppimisprosessit ovat – sekä ihmisillä että eläimillä – ymmärrettävissä 
yksinkertaisten pohjalta, ja se keskittyy siksi oppimisen yleisten perusmuotojen kar-
toitukseen. Behaviorismin soveltamisen kielien oppimiseen katsotaan saaneen alkun-
sa Skinnerin vuonna 1957 ilmestyneestä kirjasta Verbal Behaviour (lähde ks. esim. 
Kristianen 1998: 1–7). 

6  Kommunikatiivisen kompetenssin määritelmän syntyyn ovat vaikuttaneet Choms-
kyn (1957 ja 1965) luomat käsitteet synnynnäisestä kielikyvystä, kompetenssista sekä 
puhesuorituksesta, performanssista. Käsitteen kehittäjä Hymes määritteli 1972 ilmes-
tyneessä artikkelissaan On Communicative Comptence, että kommunikatiivisesti kom-
petentti yksilö kieltä käyttäessään tietää mikä on muodollisesti mahdollista, mahdol-
lista käytettävissä olevilla kielellisillä välineillä, tilanteeseen sopivaa ja mitä ilmaisus-
ta seuraa. Canale ja Swain (1980) kehittivät kommunikatiivisen kompetenssin mallin, 
joka loi tarkemman kuvan kommunikatiivisesta kielitaidosta. Canale (1983) täydensi 
mallin sisältämään neljä ulottuvuutta: kieliopillinen kompetenssin, so. kielikoodin 
hallinta, sosiolingvistinen kompetenssin, so. kyky käyttää kieltä tilanteeseen sopival-
la tavalla, diskurssikompetenssin, so. kyky yhdistellä ja tulkita viestin osia, strategi-
sen kompetenssin, so. kyky käyttää kielellisiä ja ei-kielellisiä strategioita. Melko abst-
rakti Canalen ja Swainin malli on ollut pohjana useille myöhemmille malleille. Hei-
dän määrittelemänsä kielitaidon osa-alueet nostetaan tutkimuksessa edelleen eri ta-
voin korostettuina esiin. (lähteet ks. esim. Richards & Rodgers 1986: 69–70.) 
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javuuden. Saksassa uuden toimintatavan ohjenuoraksi tuli Hans-Eberhard 
Piephon (1974) kehittämä ”teoria kommunikatiivisesta kompetenssista”. 
Kommunikatiivisuuden korostuksen myötä kieli alettiin nähdä entistä 
enemmän merkitysten ymmärtämisen ja ilmaisun välineenä, sen funktio-
naalista ja kommunikatiivista merkitystä alettiin korostaa. Katsottiin, että 
huomio kielenopetuksessa piti siirtää interaktiivisiin taitoihin. Toisin kuin 
audiolingvaalisessa suuntauksessa, nyt omaksuttiin kielenopetuksen teo-
rian oheen myös sosiaalitieteiden ja niitä sivuavien tieteiden näkemyksiä. 
Tavoitteena oli aktiivisen kielen käyttökompetenssin kehittäminen tarjoa-
malla opetuksessa mahdollisimman intensiivisiä ja perusteellisia, pragma-
lingvistiikan tuloksiin pohjaavia kommunikaatiomahdollisuuksia. Kie-
liopin sisällyttäminen opeteltavan ainekseen ei ollut täysin pois suljettua, 
mutta jäi kuitenkin taustalle. (Tarkemmin aiheesta ks. esim. Richards & 
Rodgers 1986: 64–86; Neuner & Hunfeld 1993: 45−70.)  

 
o Funktionaalis-notionaalinen lähestymistapa (functional-notional approach), 

joka pyrkii yhdistämään kielen viestinnällistä funktiota ja semanttis- kie-
liopillista taitoa sai alkunsa 1970-luvulla, kun kommunikatiivisen opetuk-
sen yhteydessä havaittiin, että vaikka opiskelija saattaa hallita kielen ra-
kenneseikat hyvin, hänellä voi olla suuria vaikeuksia selvitä tosiasiallisista 
kielenkäyttötilanteista, ts. vaikeuksia toteuttaa opittuja malleja todellisessa 
tilanteessa. Funktionaalis-notionaalisessa lähestymistavassa pyritään kor-
jaamaan tämä puute integroimalla kielen muodon opetukseen pragmaat-
tinen kohdennus.7 Funktionaalis-notionaalinen kielenopetuksen lähesty-
mistapa luokitellaan kommunikatiiviseen kielenopetussuuntaan kuulu-
vaksi sovellustavaksi. Se pyrki erityisesti ottamaan huomioon sen, että pu-
huminen ei merkitse vain kieliopillisesti korrektien lauseiden ilmaisua, 
vaan vieraalla kielellä kommunikointi vaatii hyvin monitahoisia kykyjä. 
Tavoitteeksi asetettiin siksi, että kielenoppijan tulisi tuntea myös säännöt, 
jotka säätelevät kielen käyttöä kulloisessakin tilanteessa. Perusajatuksena 
on siis lähteä liikkeelle tilanteista, joissa vierasta kieltä oletetaan tarvitta-
van ja niissä käsiteltävistä aihepiireistä, oppijan kielellisistä aktiviteeteistä, 
oppijan tuottamista kielellisistä funktioista, niistä kielellisistä muodoista, 
joita oppija osaa käyttää, siitä kielitaidon tasosta, jota oppijan tulee tavoit-
taa. Funktionaalis-notionaalinen oppimäärä perustuu siten enemmän nii-
hin tarkoitusperiin, joihin kieltä käytetään ja niihin merkityksiin, jota pu-
huja haluaa ilmaista kuin itse ilmaisun muotoon. Tarkoitus on, että oppija 
oppii kuinka käyttää kieltä ilmaisemaan autenttisia kommunikatiivisia 
tarkoitusperiä. Samalla tavoitellaan parempaa oppijan motivoitumista hä-

                                                 

7  Periaatteena on kielen kokonaiskonseptin murentaminen analyysiyksikköihin niiden 
viestintätilanteiden mukaan, joissa sitä käytetään. Käsitteiden ilmaisimet (notions) 
ovat merkitysten rakennuselementtejä, joita tuotetaan substantiiveilla, pronomineilla, 
verbeillä, prepositioilla, konjunktioilla, adjektiiveilla tai adverbeilla. Kulloinkin tar-
vittavien ilmaisimien käyttö riippuu kolmesta päätekijästä: tarkoitusperästä (functi-
on), tilanteesta (situation) ja käsiteltävästä (puheen)aiheesta (topic). Koodi (code) on 
puhujayhteisön yhteinen kieli. 
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nen saadessaan tilaisuuden käyttää kieltä ilmaisemaan omia tarkoituksi-
aan, ajatuksiaan ja tunteitaan. (Aiheesta tarkemmin ks. esim. Richards & 
Rodgers 1986: 64–66.) 

 
o Suggestopedinen opetusmenetelmä, jossa hyödynnetään myös suggestion 

keinoja kielen omaksumiseen, syntyi 1970-luvun lopulla bulgarialainen 
psykiatri Lozanovin kehittämänä. Menetelmä on saanut osakseen sekä 
erittäin innostuneen että erittäin kriittisen vastaanoton. Lozanovin mu-
kaan mielen käyttämätöntä kapasiteettia voidaan vapauttaa oppimiseen, 
jos suggestiota käytetään taitavasti ja tietoinen ja tiedostamaton henkinen 
aktiviteetti orkestroidaan yhteiseen harmoniaan. Menetelmän periaattei-
siin kuuluu miellyttävän ilmapiirin ja rentoutumisen aikaan saaminen se-
kä aivojen integroidun aktivoinnin, siis tietoisen ja tiedostamattoman yh-
distämisen periaate ja lisäksi suggestiivisen interaktion ja musiikin käyttö. 
Perinteinen suggestopedinen oppimateriaali muodostuu dialogin muo-
toon laadituista teksteistä, joiden rinnalla kulkee äidinkielinen käännös. 
Kohdekielinen teksti on sivun vasemmalla palstalla ja vastaava käännös 
sen vieressä oikealla. Suggestiivisesti vastaanottavaista tilaa tavoitellaan 
mm. siten, että opettaja lukee dialogitekstejä ääneen klassiseen taustamu-
siikkiin rytmitetyllä tavalla. Tavoitteena on saavuttaa suullinen kielitaito 
mahdollisimman nopeasti ja rohkaista oppilaita käyttämään kieltä välit-
tömästi jo opetuksen alussa. (Aiheesta tarkemmin ks. esim. Richards & 
Rodgers 1986: 142–153; Laihiala-Kankainen 1988: 18, 87.)  

 
o Kognitiivis-konstruktivistinen oppimiskäsitys on kehittynyt eri tieteenalojen 

yhteistyönä behavioristisen tutkimuksen korvauduttua 1950- ja 60-lukujen 
vaihteessa vähitellen psyykkisiin prosesseihin ja toimintoihin kohdistuval-
la kognitiivisesti suuntautuvalla tutkimuksella. Kognitiivis-
konstruktivistinen suuntaus ei kuitenkaan hylkää kaikkia behaviorismiin 
liittyviä periaatteita. Kognitiivinen näkökanta on vähitellen jakautunut eri 
tutkimussuuntiin, kognitiotieteestä aina sosiaalisen konstruktivismiin eli 
teoriaan siitä, miten merkitykset opitaan, konstruoidaan sosiaalisessa 
kanssakäymisessä. Oppimiskäsityksen uudeksi ajatussuunnaksi nousseen 
konstruktivismiksi kutsutun oppimisprosessia koskevan käsityksen kes-
keinen idea on, että tieto ei siirry, vaan oppija rakentaa sen itse. Hän vali-
koi ja tulkitsee informaatiota, jäsentää sitä aiemman tietonsa pohjalta ja si-
ten laajentaa kokemustensa välityksellä tietovarastojaan. Kielenopetuk-
seen tämä lähestymistapa vaikuttaa mm. siten, että opetettava aines pyri-
tään sitomaan oppijan omaan todellisuuteen. Tavoitteena on saada oppilaat 
kasvattamaan osaamistaan oman aktiviteetin kautta. Opetettavan kielen 
tason tulisi olla mahdollisimman laaja ja myös eri variaatiot tulisi sallia. 
(Aiheesta tarkemmin ks. esim. Kristiansen 1998: 18.)  

 
Oppimateriaalien kehitys seuraa aina joka tapauksessa, kuten mm. myös 
Krumm (1994: 23) toteaa, kielididaktiikan kehitystä − tosin useimmiten tietyllä 
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viiveellä. Kielididaktiikan virtaukset taas puolestaan ovat riippuvaisia kulloin-
kin vallalla olevasta lingvistisistä ja psykologisista teorioista. Tämä selittää eri 
aikakausien hyvinkin erityyliset oppimateriaalitoteutukset.  
 
 
4.3 Eri oppimiskäsitysten mukaiset ”oppikirjasukupolvet” 
 
 
Oppimateriaalien aikajanan tarkastelussa Götze (1994a: 29−30) sijoittaa eri op-
pimiskäsitysten mukaan muotoutuneet saksan kielen oppikirjat tiettyjen oppikir-
jasukupolvien raameihin. Hän lähtee siitä, että saksan kielen opetuksen historias-
sa on erotettavissa toisen maailmansodan jälkeen viisi eri oppikirjojen laadinta-
tyylin vaihetta, joita voi luonnehtia niiden edustamien, edellä hahmoteltujen 
oppimiskäsitysten mukaan. Tällöin nämä menetelmät edustavat, kuten hän sen 
ilmaisee, kulloinkin tiettyjen kielitieteellisten tai oppimisteoreettisten näkökan-
tojen sovelluksia.  
 
• Ensimmäiseksi oppikirjasukupolveksi Götze määrittelee jakson, joka oli hallit-

seva 1950-luvulla ja edusti jatkoa perinteisteisille klassisten kielten ope-
tusmenetelmille. Sille oli, kuten edellä esitetty, tunnusomaista ajatus, että 
kieli on yhtä kuin kielioppi. Tavoitteena oli sääntöjen oppiminen eikä, tai 
mikäli niin erittäin harvoin, kommunikointitaito kohdekielellä. Saksan 
oppikirjoista kielioppi -käännösmenetelmää sovelsi suurta suosiota ja levin-
neisyyttä nauttinut saksan kielen oppikirja Deutsche Sprachlehre für Auslän-
der (Schulz & Griesbach 1954).8  Kieliopin välitys oli oppikirjasarjan kaik-
kien tekstien ja harjoitusten tarkoitusperä. Kirjakieli ja kirjoitettu kieli oli-
vat keskipisteenä. Se oli havaittavissa myös kielioppiprogressiosta. Esi-
merkiksi puhutussa saksan kielessä harvoin käytetty imperfekti käsiteltiin 
ennen perfektiä, joka todellisessa kielenkäytössä on kuitenkin oleellisesti 
yleisempi. Kirjassa käytetty rakenteiden esittämistapa selkeiden ja helppo-
lukuisten taulukkojen muodossa jäi elämään myöhemmissäkin oppikir-
joissa, mutta kirjassa käytetystä metakielisestä sääntöjen selityksestä luo-
vuttiin myöhemmän ajan oppikirjoissa. Tähän metodiin tukeutuvassa kie-
lenopetuksessa aluetta ’kielioppi’ ei katsottu deskriptiiviseksi tai raken-
nemallien säätelyn alaiseksi luovuudeksi, vaan joksikin, joka piti suhteelli-
sen abstraktina prosessina oppia erikseen. Eli se jossain mielessä oli oppi-
mista kielestä, eikä itse kielen oppimista. (Ks. Durrell 1993: 58.)  

 
• Toiseksi oppikirjasukupolveksi Götze asettaa lingvistisen strukturalismin sekä 

behaviorististen opetusmenetelmien sovellusten vaikutuksesta 1960-
luvulta lähtien ilmestyneet useat oppikirjat, jotka noudattivat audiolingvaa-

                                                 

8  Tosin tutkijoiden käsitykset kielioppi-käännösmenetelmän ”puhdasoppisuudesta” 
Schulz ja Griesbachin oppikirjassa eroavat toisistaan: esimerkiksi Jung (1993: 108) ei 
katso sen edustavan puhtaasti kielioppi- käännösmenetelmää. 
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lisen tai audiovisuaalisen opetusmenetelmää. Jäykkä yksikielisyys, siis vain 
kohdekielen käyttö, hallitsi opetusta, kieliopillisten sääntöjen opetus oli 
pannassa ja kuulo- ja drillimenetelmää noudattavien puheharjoitusten vä-
lityksellä ”hioutunut” kommunikaatiomallien hallinta oli korkeassa ar-
vossa. Audiolingvaalinen suuntaus siis johti kuusikymmentä- ja seitse-
mänkymmentäluvulla kokonaan uudentyyppiseen oppikirjamalliin.9 Göt-
ze toteaa audiolingvaalisten oppikirjojen, esimerkiksi kirjan Vorwärts In-
ternational (Arnold & Kayser 1974) dialogit olleen itse asiassa oppikirjakiel-
tä, opetusta varten konstruoituja keskusteluja, joissa useinkaan ei onnis-
tuttu kätkemään todellista tavoitetta, esimerkiksi kieliopillisten ilmiöiden 
(vaikkapa passiivin tai perfektin jne.) esittämistä dialogiin verhottuna. Eri-
tyisesti puhetaidon harjoittamiseen tähtäävänä behavioristinen kielenope-
tus omaksui myös monia suoran menetelmän periaatteita ja menettelyta-
poja. Oppikirjoissa noudatettiin strukturalismin pääperiaatteita ja luovut-
tiin lähes kokonaan metakielisistä selvityksistä ja käytettiin etupäässä sub-
stituutiotyyppisiä harjoituksia. (Ks. lähemmin esim. Richards & Rodgers 
1986: 44–63; Kristiansen 1998: 16–17.)  

Audiolingvaaliselle saksan opetukselle suuntaa-antavia olivat esi-
merkiksi Deutsch als Fremdsprache (Braun, Nieder & Schmöe 1972) ja 
Deutsch 2000 (Schäpers 1972). Näissä kielioppi määräsi dialogien sisällön, 
jotka myös olivat oppikirjojen ainoa tekstilaji. Tämä johti epätyypillisiin 
lauseisiin, joihin opeteltavaa rakennetta oli sisällytetty ylen määrin ja joi-
den pragmaattinen käyttöarvo oli usein olematon. Toisin sanoen tämän 
jakson oppikirjadialogit konstruoitiin kieliopin ympärille, kielioppi do-
minoi drilliharjoituksia ja substituutioharjoituksia. Oppijalle ei kuitenkaan 
samalla tarjottu työkaluja, joilla hän voisi saada näkemystä lukukappa-
leessa käsiteltävään rakenteeseen. Taulukoita ja sääntöjä tai harjoituksia 
kielioppisäännön tietoiseen harjoitteluun tai käyttöön ei ollut tarjolla lain-
kaan. Kielioppi oli siis vain peitetysti esillä ja samalla voimakkaasti kon-
tekstualisoidut kieliopin havaintoesimerkit olivat hallitsevassa asemassa. 
(Ks. Funk 1995; Gnutzmann & Königs 1995.) 

 
• Kolmanneksi oppikirjasukupolveksi Götze määrittelee vaiheen, jota leimaa 

hänen mukaansa niin sanottu ”pragmaattinen käänne”. Uuden toiminta-
tavan ohjenuoran, Piephon (1974) kehittämän ”teorian kommunikatiivi-
sesta kompetenssista” mukaisesti kieli, kuten se sosiolingvistisen lähesty-
mistavan mukaisesti nähtiin, katsottiin oleelliseksi osaksi yhteiskuntaa, 
kielellinen käyttäytyminen siten siis osaksi sosiaalista toimintaa. Tämä kä-
sitys löysi tiensä kolmannen vaiheen oppimateriaaleihin ensinnäkin ling-
vistisen pragmatiikan periaatteita noudatteleva erilaisissa viestintätilan-
teissa tarvittavan ”kielellisen toiminnan” muodossa, toiseksi ”kielireflek-

                                                 

9  Käytännössä 1950-luvulla esiintyi kielioppi-käännösmenetelmän ja audiolingvaalisen 
sekä audiovisuaalisen  menetelmän metodeja yhdistäviä suuntauksia, joista Neuner 
ja Hufeisen (1993: 70−79) käyttävät nimitystä ’välitysmetodi’ (Vermittelnde Metho-
de). 
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sion”, kielellisten ominaisuuksien pohdinnan muodossa perinteisen kie-
liopin sijaan. Kommunikatiivista lähestymistapaa noudattavista saksan 
oppikirjasarjoista laajan käytön saavuttaneita ovat Deutsch aktiv (Neuner 
ym. 1979) ja Themen (Aufderstraße ym. 1983).10 Kumpikaan oppikirja ei, 
kuten Brinker (1977) toteaa, kuitenkaan ole onnistunut luomaan toimivaa 
kielioppikonseptia. Deutsch aktiv -sarjan noudattamassa puhefunktioprog-
ressiossa käsitellään esimerkiksi tervehtimiset, kysymykset mistä kotoisin, 
ostostilanteet jne. ja nämä puheen pragmaattiset mallit asetetaan kaiken 
didaktisen ponnistelun keskipisteeseen. Kielen funktio siis määräsi täysin 
muodon. Jos etukäteen tematisoidut puhefunktiot vaativat akkusatiivi- ja 
datiivimuotoja vierekkäin tai vaikkapa imperfektiä ja perfektiä, niin ne kä-
sitellään kyseisen tekstin yhteydessä. Seurauksena ovat inferenssivirheet 
ja vaikeasti opittavien morfologisten seikkojen kasaumat. Siinä missä 
pragmaattinen suuntautuminen on radikaalia ja peräänantamatonta, on si-
tä myös esitystavan valinta: käytössä ovat pelkästään dependenssikie-
liopin (Dependenz- / Abhängigkeitsgrammatik) kuvausmallit ja termino-
logia. (Tarkemmin ks. esim. Brinker 1977: 91–98.)  

Jotkin oppikirjat, esimerkiksi Sprachkurs Deutsch (Häussermann, 
Woods & Zenkner 1979) ja Deutsch konkret11 (Neuner 1983) pyrkivät yhdis-
tämään parhaat puolet latinan koulukieliopista käyttäen äidinkielen ope-
tuksesta oppijoille ennestään tuttua terminologiaa. Lingvistisen pragma-
tiikan kokonaisalueesta nostettiin esiin ainoastaan Searlen (1969) kehittä-
mä ’puheaktiteoria’ ja kielellinen toiminta kutistettiin sellaisten puhetilan-
teiden kuten esimerkiksi kysyminen ↔ vastaaminen, pyytäminen ↔ 
pyyntöön reagoiminen, jne. harjoitteluksi. Tällä tavoin tuli kaikista luon-
nollisen kielen funktioista nostetuksi esiin ainoastaan kommunikatiivinen 
tai instrumentaalinen osuus; kieli kaventui pelkäksi informaatiovälineeksi. 
Kummisetänä saksan kielen lauserakenteen kuvaukselle toimi enimmäk-
seen dependenssi-verbikielioppi, valenssikielioppi. (Ks. esim. Funk 1995; 
Gnutzmann & Königs 1995.) Lähes kaikki Saksassa julkaistut saksan kie-
len oppikirjat kahdeksankymmentäluvun alusta lähtien siis lähtevät Fun-
kin (1995) mukaan vielä yhdeksänkymmentäluvun puolivälissä oppimis-
tavoitteiden formuloinnissa enemmän tai vähemmän liikkeelle puhefunk-
tiomallista. Puhefunktiot toteutetaan tosin eri kirjoissa hyvin eri tavoin. 

Tärkein uudistus kieliopin osalta on ollut ensinnäkin paluu kognitii-
viseen työstöön ylimalkaan ja eksplisiittisiin kielioppiharjoituksiin liitty-
neenä tekstityöskentelyyn ja puheteksteihin (Funk 1995: 37). Yhdeksän-
kymmentäluvun oppikirjoissa kieliopin opetus tarjoaa erilaisia pedagogi-
sia menetelmiä kieliopin mieltämiseksi. Kognitivioinnin apukeinoina on 
siirrytty erilaisten kielioppityylien rinnakkaisuuteen yksittäisten kie-
lenoppimisteorioiden sijaan. Usein on päädytty hyödyntämään jälleen la-
tinan koulukieliopin terminologiaa, mutta sen ohella käytetään edelleen 

                                                 

10  Themen-kirjasarja on uudistetuin Themen neu- versioin edelleenkin laajassa käytössä. 
11  Nykyäänkin edelleen uusin laitoksin laajassa käytössä. 
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useita dependenssikieliopin käsitteitä (esimerkiksi täydenne, ’Ergänzung’ 
akkusatiivi- ja datiivimääreistä tai prepositionaaliadverbeista ja osoittami-
nen, ’Angabe’ ajan, paikan tai tavan määreistä). Kahdeksankymmentälu-
vun puolivälistä alkaen saksan oppikirjoissa on havaittavissa yleensä va-
rovaisempi, oppijoilla jo entuudestaan olevaan tietoon orientoitunut, sääs-
täväinen terminologian käyttö – jollaista harrastivat jo Sprachkurs Deutsch 
(Häussermann, Woods & Zenkner 1979) ja Deutsch konkret (Neuner 1983). 
(Ks. Funk 1995; Gnutzmann & Königs 1995.)  

 
• Neljänneksi vaiheeksi Götze nimeää suuntauksen, jolle on luonteenomaista 

”kohderyhmän mukaisten” oppimateriaalien suunnittelu, jolloin pyrittiin 
ottamaan huomioon sen ”käyttäjien näkökulma”. Tarkoitus oli hävittää 
siihenastinen etnosentrinen lähtökohta-asenne. Käsitteen kulttuurienväli-
nen germanistiikka ajatussuuntaukset olivat suuntaa-antavia. Tälle ”vierau-
den näkökulmalle” tyypillisinä oppimateriaaleina Götze mainitsee kirjat 
Sichtwechsel (Hog, Müller & Wessling 1984) ja Sprachbrücke (Mebus ym. 
1987). Kieliopillisena lähtökohtana saksan kielen syntaksin opettamiseksi 
toimi yhä valenssiteoria, joka oli Götzen mukaan osoittautunut didaktises-
ti perutelluksi, koska siihenastiset psykologiset muistitutkimukset olivat 
osoittaneet verbin olevan avainasemassa lauseen ja tekstien merkityksen 
ymmärtämisessä.  

 
• Viides oppimateriaalisukupolvi on Götzen mukaan muotoutumassa. Meneil-

lään oli ”mentalistinen käänne”, kuten hän muotoilee. Tehden selkeää 
eroa kolmannen sukupolven oppikirjoihin ja niihin liittyvään puhekielen 
ylikorostamiseen sekä puheakteihin nojautuvaan kielellisen toimintaan 
nämä uudet oppikirjat haluavat Götzen näkemyksen mukaan huomioida 
kaikki neljä osaamisaluetta, ennen kaikkea kuitenkin lukemisen ja kirjoit-
tamisen ja samalla painottaa kognitiivisia opetusmenetelmiä. Psykoling-
vistiikan ja aivopuoliskojen toiminnan sekä myös kognitiivisten tieteiden 
tutkimustulokset näyttelevät merkittävää osaa. Tavoite on, kuten Götze 
huomauttaa, tuoda esiin ja tukea nuorille ja aikuisille ominaisia analyyttis-
sekventiaalista, vaiheesta toiseen etenevää vieraan kielen oppimistapaa. 
Keskeisessä asemassa ovat kielen pohdinta ja interaktiotaitoja edistävät 
harjoitusmuodot. Ensimmäisiä tätä lähtökohtaa noudattavia esitystapoja 
on Götzen mukaan ollut nähtävissä oppikirjoissa Wege (Eggers ym. 
1973/1974) ja Die Suche (Eismann ym. 1993).  

 
Tätä Götzen selkeitä ajallisia ja metodologisia rajoja vetävää jaottelua kritisoi 
voimakkaasti mm. Brill (2005: 2-4) todeten, että oppimateriaalit useimmiten 
edustavat sekamuotoja eivätkä ole asetettavissa tarkkojen sukupolvivaiheiden 
puitteisiin. Hän myös huomauttaa, että eri ”koulukuntiin” jaottelukriteerit eivät 
suinkaan ole yhteismitallisia. Usein erottelu perustuu vain kieliopin käsitys- ja 
esitystavan eroihin, joskus puolestaan esimerkiksi lähestymistapaan kulttuuris-
ten seikkojen huomioinnissa. Myös Neuner ja Hunfeld (1993: 70−82) korostavat, 
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että opetusmetodien syntyminen on riippuvainen monista eri tekijöistä. He 
painottavat, että uusien kielien opetuskäytännössä ei ole ollut ajallisesti tark-
kaan rajattavissa olevia ajanjaksoja − kuten vaikkapa että vuosina 1960−1975 
vieraan kielen opetus olisi tapahtunut vain audiovisuaalisen menetelmän mu-
kaisesti. Opetuskäytänteille on heidän mukaansa pikemminkin luonteenomais-
ta erilaisten menetelmien vierekkäinen käyttö erilaisille oppilasryhmille eri puolil-
la maailmaa ja menetelmien sekoitus ja päällekkäisyys. 
 
 
4.4 Aikaisempien menettelytapojen heijastuminen  

nykytoteutuksiin 
 
 
Eri aikakausien oppimateriaalien menetelmiä on siis edelleen erilaisissa muo-
doissa ja eri määrin havaittavissa myös nykyisissä oppimateriaaleissa. Varsin-
kin viime vuosikymmenen pedagogisessa kirjallisuudessa konstruktivismi ja 
behaviorismi asetetaan vastakkain siten, että konstruktivismi edustaa hyvää 
lähestymistapaa, behaviorismi taas huonoa tai että konstruktivismi on uutta, 
behaviorismi vanhaa. Mutta on aiheellista kysyä, onko tämä kahtiajako miele-
käs. Opetus-opiskelu-oppimisprosessi tuskin koskaan on tai tulee olemaan niin 
mustavalkoinen, että jompikumpi ”ismeistä” toteutuisi täydellisesti. Monet tä-
män hetken opetuskäytännöt nojautuvatkin edelleen, kuten mm. Kristiansenin 
(1998: 17) huomauttaa, suoraan tai välillisesti behaviorismin esiin nostamiin 
oppimisen taustatekijöihin. Behaviorismin tuloksiin pohjautuva opetusteknolo-
gia on yhä etualalla myös kielten oppikirjojen tehtävissä. Behavioristisen ajatte-
lun täydellinen torjuminen ei olekaan esimerkiksi Widdowsonin (1990: 11) mie-
lestä sen viisaampaa kuin sen yksinomainen hyväksyntä. Hänen mielestään 
kielen oppimisessa eittämättä on mukana joitain aspekteja, jotka opitaan ilmai-
sutapojen mekaanisen ”tankkauksen” kautta. Sujuva kommunikaatio on riip-
puvainen välittömästä ja automaattisesta lingvististen muotojen tavoitettavuu-
desta, niin että mieli voi tietoisesti paneutua luovempaan merkityksen selvittä-
mistehtävään. Widdowson korostaa, että mikäli näitä muotoja ei ole sisäistetty 
ihmismieleen ajatuksesta riippumattomina totuttuina mentaaleina puhemallei-
na, niihin ei pääse helposti käsiksi. Kieli ei näin ollen voisi toimia tehokkaasti 
ajattelun ja vuorovaikutuksen välineenä. Puheaktiteoria ja lingvistinen pragma-
tismi ovat puolestaan voimakkaasti vaikuttaneet kommunikatiiviseen kielen 
opetukseen ja siihen tähtääviin oppikirjoihin. Kognitiiviset oppimisteoriat L2:n 
oppimisen tutkimuksessa ja uudelleen henkiin herännyt keskustelu kieliopin 
roolista opetuksessa ovat Krummin mukaan (1994: 23) puolestaan uudemmissa 
oppikirjoissa etuasemassa. Saksassa, kuten mm. Funk (1995: 39) toteaa, on ollut 
yhdeksänkymmentäluvulle siirryttäessä havaittavissa uudempien aikuisille 
tarkoitettujen saksan kielten oppimateriaalien suuntautuminen mielekkäiden ja 
motivoivien sisältöjen ja formaalin oppimäärän yhdistävään esitystapaan. Kir-
jalliset, usein humoristiset ja vaativamman tasoiset tekstit ja aihepiirit ovat val-
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lanneet alaa myös kieliopillisen aineksen tarkastelun pohjana. Tätä suuntausta 
edustaa Funkin mukaan esimerkiksi Eurolingua (Funk & Koenig 1991). 

Tämänhetkisten englannin oppikirjojen esitystavoissa Tomlinson (2001: 
69−70) toteaa myös olevan havaittavissa samansuuntaisia trendejä. Yhdeksää 
eri oppikirjaa verrattuaan hän havainnoi, että eri kustantamojen julkaisemien 
uusien kurssikirjojen välillä on yhteneväisyyksiä. Niissä ilmenee paluuta suu-
rempaan kielen muodon painottamiseen ja kielioppikeskeisyyteen, erityisesti 
alkeis- ja perustason oppikirjoissa. Sen lisäksi yhä useammat kirjat käyttävät 
tekstikorpuksena tosiasiallisesti käytettyä kieltä pelkästään opetustarkoitukseen 
luodun tekstin sijaan. Oppikirjat sisältävät enemmän oppilaiden omaa panosta 
edellyttäviä toimintamuotoja tarkoituksena saada heidät tekemään omia ha-
vaintojaan. Mukana on myös enemmän interaktiivisia oppimiskokonaisuuksia, 
joissa hyödynnetään eri medioita. Näin opiskelijoille tarjoutuu monipuolisem-
pia kielenoppimiskokemuksia ja eri vaihtoehtoisia lähestymistapoja ja reittejä 
oppimiseen. Myös ekstensiivisempiä tekstisarjoja on julkaistu, jotka sisältävät 
aiempaan verrattuna kielellisesti vähemmän hankalaa ainesta ja samalla provo-
katiivisempaa sisältöä.  

Myös tämän tutkimuksen yhteydessä toteutettu ja tutkittu oppikirja Frem-
de in der Nacht sisältää, tosin vain epäsuorasti sovellettuna, elementtejä, joiden 
voi katsoa juontavan juurensa edeltävien aikakausien toteutustavoista: 
 
- kirjassa kielioppi esitetään monilta osin kielioppi-käännösmenetelmän käyt-

tämin keinoin esimerkiksi perinteisin taivutusparadigmoin ja aukko- sekä 
käännöstehtävien muodossa;  

- kokonaisten lauseiden ja yhtenäisen puheen kuulemisen ja ”keksivän” 
kieliopin oppimisen tavoittelun taas voi katsoa saaneen vaikutteita suoras-
ta menetelmästä;  

- siinä mielessä audiolingvaalisen menetelmän voi puolestaan katsoa olevan 
kirjassa edustettuna siinä mielessä, että kirjan perusperiaatteita ovat run-
sas ja intensiivinen tekstien kuuntelu ja sanojen ja sanontojen runsas tois-
tuminen eri yhteyksissä;  

- kirjan kokonaisvaltaista suuntausta edustaa kommunikatiivinen lähestymis-
tapa, jossa kommunikatiivisuuden sovellusmenetelmä vastaa lähinnä kie-
len muodollisia ominaisuuksia ja kielen käyttöä yhdistävää funktionaalis-
notionaalista suuntausta;  

- kirjan lukukappaleteksteihin liittyvät äidinkieliset käännökset puolestaan 
ovat muutoin tavattavissa vain suggestopedisissä oppimateriaaleissa.12  

 
Onko olemassa yleisiä lähtökohtaisia periaatteita, jotka voisivat toimia tämän 
päivän oppimateriaalien ja suunnittelun ja laadinnan perustana? Oppimateriaa-
lit vaikuttavat ratkaisevasti kielen opetukseen ja oppimiseen, kuten mm. 
Krumm (1994: 23) painottaa. Kuitenkin hän toteaa, että vaikka oppimateriaalin 
                                                 

12  Suggestopedistä opetusmenetelmää noudattavia tai sitä osittain hyödyntäviä sak-
sankielen oppikirjoja on Suomessa julkaistu vain muutamia, esimerkiksi Marckwort 
(1984), Kultalahti ja Manner (1987), Manner (1990) ja Danielsson ym. (1990). 
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keskeinen asema on kiistämätön, kysymystä siitä, millaisia konkreettisia vaiku-
tuksia oppimateriaalilla on opetukseen eikä tutkimuksellisesti ole suinkaan vie-
lä selvitetty, millaista ”hyvän” oppimateriaalin tulisi olla.  

Kirjallisuudesta kuitenkin on löydettävissä linjauksia ja ohjeita, joista seu-
raavassa tarkastellaan pääpiirteittäin joitakin keskeiseksi katsottavia seikkoja. 
 
 
4.5 Suuntaviivoja oppimateriaalin suunnittelun lähtökohdiksi 
 
 
Konkreettisesti oppimateriaalin laadinta aina tapahtuu polveillen ja etukäteis-
suunnitelmaa aina tarpeen mukaan muokaten, kuten Neuner (1994a: 17) aivan 
oikeutetusti toteaa. Suunnittelun avuksi on kuitenkin löydettävissä joitakin oh-
jeita ja suuntaviivoja, jotka auttavat kokonaisuuden hahmottamisessa. Hufeisen 
ja Neuner (1999: 78) nimeävät seuraavat soveltavan kielitieteen osatekijät op-
pimateriaalin suunnittelun merkittävinä taustavaikuttajina:  
 
• mikä kielen kuvausmalli valitaan (kuvausmallin soveltuvuus tarkoituspe-

riin, sen tuttuus oppijoille); 
• mitkä samankaltaisuudet ja eroavuudet vallitsevat äidinkielen kielijärjes-

telmässä verrattuna saksankieleen (kielijärjestelmien kontrastiivinen ana-
lyysi); 

• mikä painoarvo tulee antaa niille kieliopillisille ilmiöille, joita tarvitaan 
esimerkiksi tekstin ymmärtämiseen (kuuntelu, lukeminen) ja toisaalta 
tekstin tuottamiseen (puhuminen, kirjoittaminen); 

• mikä merkitys jo olemassa olevalla muiden vieraiden kielten taidolla on 
kielen opetukseen. 

 
Hufeisen ja Neuner (1999: 75−89) tarjoavat seikkaperäisen ohjeistuksen oppikir-
jan suunnittelun eri didaktisten ulottuvuuksien kartoittamiselle. He toteavat, 
että oppimateriaali vaikuttaa enemmän kuin mikään muu yksittäinen tekijä 
oppimistapahtuman kulkuun. Se konkretisoi asetetut oppimistavoitteet, oppisi-
sällöt, etenemisen porrastuneisuuden, osaamisalueiden painottumisen (kuule-
minen, puhuminen, lukeminen, kirjoittaminen ja kielioppi), opetusmenetelmäl-
liset suuntaviivat, eri opettelumuotojen jaksotuksen (aihepiireihin johdattelu, 
kielen harjoittelu, sen käyttö), opetuksen sosiaalisen muodon (frontaaliopetus, 
pari-, ryhmä-, yksilötyö) sekä opettajan ja oppijan toimintatavat. Oppikirja 
myös usein määrittää, mitä oheismateriaalia (kuuntelutekstit, kalvot, sanastolis-
tat, työkirjat, jne.) käytetään. Samalla se mahdollistaa yksittäisten opetusjakso-
jen suunnittelun ja jaksotuksen etukäteen ja testattavan aineksen sekä usein 
myös testaustapojen valinnan. Hufeisen ja Neuner havainnollistavat oppikirjan 
suunnittelun eri vaiheet seuraavan kuvion muodossa (kuva 4). 
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 DIDAKTINEN OSUUS  
    
oppimistavoitteen 
määrittely  

oppisisällön valinta 
ja porrastus  

oppisisällön valmis-
tus 

oppimissaavutusten 
testaaminen 

    
    

OPPIKIRJA 
     
 METODINEN OSUUS  
    
opetuksen jäsentely 
(opetusjaksot) 

opetusmuodot 
(sosiaaliset muodot) 

opetusvälineet 
(kuuntelu/katselu) 

organisointi 
(eri vaiheet) 

    
 
KUVA 4 Oppimateriaalin suunnittelun eri vaiheet (Hufeisen & Neuner 1999) 
 
Suomessa tuotettavien oppimateriaalien kohdalla oppimistavoitteiden määritte-
ly koulujen osalta tapahtuu valtakunnallisten tahojen toimesta, aikuiskoulutuk-
sessa sen sijaan enimmäkseen itsenäisesti, oppilaitosten omien tarkoitusperien 
mukaisesti. Myös oppisisällöt ja progressio valitaan aikuiskoulutukseen tarkoi-
tettuihin oppimateriaaleihin pääsääntöisesti materiaalin laatijoiden toimesta. 
Sama koskee esitystapojen, ohjeistuksen ja sen myötä myös oppimistulosten 
arviointiperiaatteiden valintaa. Tässä suhteessa oppimateriaalin tuottajilla on 
siten suuri vapaus ja myös suuri vastuu. Oppimisympäristö, opettajien ammat-
titaito ja oppilasryhmien laatu puolestaan edustavat meillä oppimateriaalin laa-
tijoiden tiedossa olevia muuttujia, jotka he luontaisesti ottavat lähtökohtateki-
jöinä huomioon. Saksassa julkaistavat oppikirjat laaditaan useiden eri käyttäjä-
maiden ja useimmiten myös monikulttuuristen oppilasryhmien tarpeita silmäl-
lä pitäen, joten siellä tilanne on sen suhteen huomattavasti haastavampi. 

Johnson (1983: 56–59) on esittänyt, että oppimateriaaliin sisällytettävän 
oppimäärän valinnan pohdinta analyyttisessä mielessä tarkoittaa yksinkertai-
sesti osaamisen tavoitetason jakamista eroteltavissa oleviin osaelementteihin. 
Luonnollisissa olosuhteissa, kuten Johnson esittää, todennäköisesti tapahtuu 
oppijan oman sisäisen oppimäärän sanelemien ehtojen mukaan. Ohjatun ope-
tuksen perusperiaate kuitenkin on, kuten Johnson toteaa, että oppimisprosessia 
mahdollisesti voidaan nopeuttaa ulkopuolelta tarjotun jäsentelyn avulla. Sopi-
valla annostelulla ja järjestyksellä luodaan puitteet yksityiskohtien asianmukai-
selle pedagogiselle käsittelylle. Kurssiin tai oppimateriaaliin sisältyvän oppi-
määrän tarkoitus onkin hänen mukaansa jaotella tavoitetason materiaali peda-
gogisesti mielekkäästi käsiteltävissä oleviin osiin, joihin opiskelija johdatetaan 
kiinnittämään huomionsa ja joita hän voi harjoitella.  

Neuner (1994b: 230−231) esittää, että mikäli tarkkaa opetussuunnitelmaa 
ei ole asetettu, kuten aikuiskoulutuksessa usein ja myös tämän tutkimuksen 
yhteydessä on asianlaita, täytyy tavoitteet ja toteutukset määritellä opiskelijoi-
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den aiemmin suorittaneiden kurssitasojen mukaan. Hän luettelee viisi vaihetta 
didaktis-metodisen oppimateriaalikonseptin kattorakenteen konkretisointiin:  
 
1. oppiaineksen annostelu käytettävissä olevien aikajaksojen, kuten luku-

kausi, opintojakso jne., mukaan, 
2. kirjan oheisaineiston kuten erillisten harjoituskirjojen, äänitteiden, kalvo-

jen, opettajan oppaiden jne. mukaan ottaminen, 
3. taustalla vaikuttavan periaatteellisen opetuskonseptin kehittäminen, siis 

aineiston jakaminen lukukappaleittain esimerkiksi johdanto, harjoitus, so-
vellusosioihin ja kieliopin esitystapojen määrittely, maantuntemuksen vä-
littäminen, jne.,  

4. ulkoasun sopiminen, so. kuvien osuus, värien käyttö, kirjan formaatti jne.,  
5. opetettavan aineksen etenemisjärjestyksen, progression määrittely.  
 
Progressio on, kuten Neuner (1994b) toteaa, luonnollisesti sidoksissa opetus-
opilliseen ja metodologiseen konseptiin. Menetelmä voi olla lineaarinen, syste-
maattisesti etenevä vaatimustason korotus tai tarvittavien osioiden syklinen esit-
tely ja toistuva esiin nostaminen niitä laajentaen ja syventäen. Lineaarisessa 
etenemistavassa pyritään porras portaalta, lukukappale lukukappaleelta syste-
maattisesti kohottamaan sisältöjen vaatimustasoa. Syklisesti etenevässä esitys-
tavassa oppimäärään sisältyvä aines asetetaan samanarvoisena rinnakkain ja 
sen eri osiin palataan oppijakson aikana niitä jaksoittain syventäen. Progression 
määrittelyssä voidaan, kuten Neuner esittää, nostaa määräävään asemaan myös 
jokin yksittäinen ainesosa, esimerkiksi vaikkapa kielioppi, jota palvelemaan 
valitaan muut progressioelementit kuten esimerkiksi aihepiirit, kielelliset tilan-
teet, sanasto jne. Hufeisen ja Neuner (1991: 80−81) esittävät, että periaatteena 
voi olla myös progressioelementtien, esimerkiksi kielellisten valmiuksien, kie-
lellisten osajärjestelmien, sisältöjen jne. integrointi. Tämä johtaa siihen, että 
suunnitteilla olevan oppikirjan yksittäisiin lukukappaleisiin sijoitetaan eri pai-
nopistealueita. Myös yksittäisten progressioelementtien puitteissa voidaan 
käyttää erilaisia menettelytapoja progression toteuttamisessa riippuen siitä, ase-
tetaanko opittavan aineksen systematiikka, oppija- vai opettajanäkökulma voi-
makkaammin etusijalle. He esittävät edelleen, että progression määrittelyssä 
voidaan myös lähteä siitä, että useammat elementit saavat johtoaseman, esimer-
kiksi kielioppi, sanasto, tilanteet, maantuntemukselliset aiheet, kielenkäyttötaito 
jne. Tämä johtaa siihen, että suunnitellun oppikirjan yksittäisissä lukukappa-
leissa asetetaan erilaisia, kunkin progressioelementin mukaisia painopisteitä. 
Progression voi heidän mukaansa toteuttaa myös niin, että jossain kirjassa tai 
kirjasarjan osassa juoksutetaan yksittäisiä progressioelementtejä lukukappaleen 
eri jaksoissa vierekkäin, toisin sanoen melko irrallaan toisistaan.  

Oppikirjatoteutuksissa tavataan usein eri progressiovaihtoehtojen yhdis-
telmiä. Neuner (1994b) katsoo, että opittavan aineksen progression määrittely, 
siis eri ainesten sijoittelu oppikirjan yksittäisiin lukukappaleisiin ja yksittäisten 
progressioelementtien toisiinsa yhdistäminen, lukeutuu suunnitteluvaiheessa 
oppikirjan rakenteen luonnostelun tärkeimpiin – ja Neunerin käsityksen mu-
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kaan vaikeimpiin – tehtäviin. Yksittäisten lukukappaleiden toteutusvaiheessa 
sitä täytyy hänen mukaansa aina uudestaan harkita ja tarvittaessa muuttaa.  

Mikäli oppikirjaa laaditaan erityyppisiä oppilaitoksia ja heterogeenisiä 
kohderyhmiä silmällä pitäen – kuten tämän tutkimuksen yhteydessä on asian-
laita − oppikirjan laatijat ovat oppimäärän jaksotuksen ja annostelun suhteen 
vaikean päätöksenteon edessä. Tämän tutkimuksen kohteena olevassa oppikir-
jassa valittu materiaali on jaoteltu noin 12−14 viikkoa kestävän opetusjakson 
mukaisesti 14 kappaleeseen ja viiteen lisäkuuntelutekstiin. Oheisaineistona kir-
jaan liittyy lukukappaletekstien äänitteet ja verkkosivu, joka sisältää mm. tehtä-
vien ratkaisuoppaan. Maantuntemuksellinen ja kulttuurinen tietous nitoutuu 
lukukappale- ja kuunteluteksteihin, joista eri aiheita nostetaan harjoitustehtävi-
en myötä esiin. Tekstiaineksen progressiossa teemoja ei ole asetettu tärkeysjär-
jestykseen, vaan periaatteena on ollut saada sopivalla sijoittelulla aikaan vaihte-
leva ja tasapainoinen eteneminen. Oppikirjassa käytetty progressiomenetelmä 
on syklinen siinä mielessä, että teksteihin sisältyviä eri aihepiirejä ja niihin liit-
tyvää sanastoa nostetaan erilaisten harjoitusmuotojen kautta esiin ja useasti sa-
moja aihepiirejä käsitellään eri yhteyksissä eri tavoin painotettuina. Mikään yk-
sittäinen elementti ei toimi kirjassa progression määrittäjänä. Kieliopin esityk-
sessä ja harjoittelussa on valittu progressio kasvavan kompleksisuuden mu-
kaan, so. helpommasta vaikeampaan. Sen suhteen siten noudatetaan perinteistä 
koulukielioppien etenemistapaa. Korpusteksteistä suodatetaan tämän mukai-
sesti esiin kulloinkin käsiteltävään kielioppiseikkaan liittyviä esimerkkejä. Kie-
lioppi ja siihen liittyvät harjoitustehtävät on sijoitettu kunkin kappaleen yhtey-
teen. Erillistä kielioppiosiota ei kirjassa ole. Kirjan tekijöiden monipuolinen ko-
kemus opetustyöstä ja oppikirjajulkaisujen laadinnasta ovat osaltaan tarjonneet 
kriteerit eri osakomponenttien valintaan sopivalta tuntuvan progression toteut-
tamisessa.  
 
 
4.6 ”Valmiin” oppikirjan paradoksi 
 
 
Parhainkin oppikirja vaatii käyttäjiltään improvisaatiohalua -kykyä. Oppikirja 
siis ”eläköön”! Esimerkiksi Neuner (1994b: 231) haluaakin alleviivata, että jo-
kainen kielen opetusta oppikirjan välityksellä antanut opettaja on havainnut, 
ettei oppikirja ei ole sama kuin opetustapahtuman ”käsikirja”, joka määräisi 
kaikki yksittäiset opetuksen kulun osiot.  

Neuner (1994b: 236−237) korostaa, ettei oppikirjan suunnittelussa tule aja-
tella vain sitä, että opetussuunnitelmaan kuuluvat kohdat tulevat käsitellyiksi. 
On ajateltava myös oppikirjan ja opetuksen välistä suhdetta, siis sitä, miten op-
pimateriaali vaikuttaa opetukseen. Neuner painottaakin, että opettajan tulee im-
provisoida, jättää osia oppikirjan materiaalista käyttämättä ja puolestaan täyden-
tää tai muuttaa joitakin osia. Hän myös korostaa sitä tosiasiaa, että konkreettisen 
opetuksen suunnittelu ja toteutus on riippuvainen koko joukosta erilaisia tekijöi-
tä, joita oppikirjan laatijat eivät voi ennalta tuntea valitessaan oppikirjan tekstejä, 
harjoituksia, kieliopin esitystapoja jne. Näihin lukeutuvat mm. eri oppilaitoksissa 
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vallitsevat olosuhteet, oppimateriaalia käyttävien opettajien ammatilliset val-
miudet ja kulloisenkin opetusryhmän kokoonpano ja oppimisedellytykset. Neu-
ner korostaa siksi, että opettajan tulee mukauttaa ja varioida oppikirjan konseptia 
näiden taustatekijöiden mukaisesti oppimateriaalia käyttäessään. Tämä koskee 
sekä oppikirjaan nojautuvan opetuksen suunnittelua että opetuksen toteutusta. 
Tässä opettaja voi lähteä liikkeelle, kuten Neuner huomauttaa, vain opetuksen 
näkökulmasta, mutta ei oppimisen näkökulmasta. Se, minkä oppilaat tosiasialli-
sesti omaksuvat, mitä he painavat mieleensä ja myöhemmin muistavat, mitä hei-
dän päässään varsinaisesti tapahtuu kun opettaja pyrkii antamaan heille tehokas-
ta opetusta, sitä hän ei tiedä. Opettaja ei tiedä, mitä he todella oppivat ja hän ei 
myöskään tiedä, miten he oppivat. Opettaminen ei ole yhtä kuin oppiminen, 
Neuner (1994b: 237) painottaa. Oppimateriaalin tuottamisen suhteen tämä mer-
kitsee hänen mukaansa seuraavaa: Oppikirja voi jäsennellä opeteltavan aineksen 
tarjonnan, mutta ei ”ohjelmoida” opettajan menettelytapoja tai oppilaiden oppi-
miskäytänteitä. Oppikirjan täytyy sisältää käyttökelpoista opetettavaa ainesta, 
mutta jättää niin opettajalle kuin oppilaille riittävästi vapaata ”temmellyskent-
tää”, niin että opetus ja oppiminen voi tapahtua kulloisenkin oppilasryhmän tar-
peiden mukaisesti. Didaktis-metodologisen konseptin tulee siksi, kuten hän 
huomauttaa, olla avoin ja joustava, mikäli opetuksen ei ole tarkoitus jähmettyä 
opetusta kahlitsevaksi muotiksi.  

Oman merkittävän lisänsä oppi- tai oheismateriaalina tarjoaa uuden me-
dian − kuten Internetin kirjallisen, sanallisen ja kuvamateriaalin, tietokoneavus-
teisten opetusohjelmien, autenttisten tilannetaltiointien jne. − käyttö. Mm. Ylö-
nen (2002: 437) onkin todennut uuden median hyödyntämisen ja kehittämisen 
asettavan uusia vaatimuksia kielten opettajille ja lingvisteille. Opetuskokemuk-
sen ja lingvistisen koulutuksen ohella (kieli-, sisältö- ja vuorovaikutuskompe-
tenssi mukaan lukien) vaaditaan ennen muuta reseptiivistä ja produktiivista 
mediaosaamista, kuten hän toteaa. Joten siinä missä opiskelijoiden mediatekni-
set tiedot ja taidot sekä sitä myöten myös vaatimukset yhä lisääntyvät, kasvavat 
myös oppimateriaalien laatijoille asetetut haasteet.  

Miten vastata näihin haasteisiin oppikirjan laadinnan osalta? Mitkä kie-
lenoppimisen ja opettamisen teorian oppimateriaaleihin jo aiemmin heijastu-
neet ja mahdolliset uudet seikat voidaan katsoa tämän hetken tietämyksen va-
lossa relevanteiksi tai käytännön sovelluksen kannalta mielenkiintoisiksi? Sitä 
siirryn seuraavassa selvittämään. Tässä, kuten muissakin elämän ilmiöissä, his-
toria toistaa itseään. Seuraavat teoreettiset näkemykset edustavat sekä uudem-
paa että vanhempaa ainesta. Kuten jo johdannossa on todettu, käsittelen oppi-
materiaalin laadintaan liittyviä kysymyksiä osittain laajemmin kuin mitä empii-
risen havainnoinnin kohteena olevan saksan kielen oppikirjan toteutusten pe-
rustelu ja tarkastelu edellyttävät. Oppimateriaali on monen eri osatekijän muo-
dostama kokonaisuus. Seuraavien lukujen oppimateriaalin laadinnan yleisten, 
tutkimukseen nojaavien periaatteiden tarkastelun voi toivoa tarjoavan hyödyn-
nettävissä olevaa taustatietoa useiden erilaisten oppikirjaprojektien tutkimuk-
seen, suunnitteluun ja arviointiin.  
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5 KIELENOPPIMISEN YLEISIÄ TAUSTATEKIJÖITÄ 

JA PÄÄTELMIÄ OPPIMATERIAALIN 
SUUNNITTELUN PERUSTANA 

 
 
Vieraan kielen oppimiseen vaikuttavat taustatekijät ovat monien erillisten pro-
sessien tulosta, joista seuraavassa tarkastelen tärkeinä pitämiäni, aikuisoppima-
teriaalin suunnittelun kannalta huomioitaviksi soveltuvia osatekijöitä niistä 
johdettuine hypoteettisine päätelmineen. Pyrkimyksenäni ei suinkaan ole huo-
mioida kaikkia mahdollisia kielenoppimiseen vaikuttavia tekijöitä. Oma kielen-
opetuksen, -oppimisen ja oppimateriaalien välisen suhteen pohdinta yhdistet-
tynä käytännön opetustyön herättämiin kysymyksiin ovat toimineet vaikutti-
mina esille ottamieni seikkojen valinnassa. 

Kuten kaupallisen kustantamon kohdalla on ymmärrettävää, tässä tutkit-
tavan oppikirjan on tarkoitus tavoittaa eri ikäluokkien aikuisopiskelijat mahdol-
lisimman monissa eri oppilaitoksissa. Kirjan kohderyhmänä ovat periaatteelli-
sesti siten eri-ikäiset ja eri aloja edustavat aikuiset vieraan kielen opiskelijat. 
Kirjan takakannessa oppimateriaalia suositellaan käyttäjille seuraavasti: ”Yleis-
kielen oppikirja saksaa 2−3 vuotta lukeneille yhden tai kahden lukukauden opiskeluun 
mm. yliopistoissa, korkeakouluissa, ammattikorkeakouluissa, yrityskoulutuksessa sekä 
muussa aikuisopiskelussa”. Mitä taustatekijöitä on otettu tai tulisi ottaa huomioon 
tämäntasoisen ja -tyyppisen oppikirjan suunnittelussa ja laadinnassa? Niitä kä-
sitellään tässä luvussa kielididaktikon näkökulmasta. Oppimateriaalin suunnit-
teluun liittyvää tutkimustietoa tarkastellaan omien opetuskokemusten ja tutki-
musintressien herättämistä näkökohdista liikkeelle lähtien ja johdetaan siitä 
hypoteettisia päätelmiä oppimateriaalin laadinnan kannalta huomioitavien 
seikkojen osalta. 

Kognitiivinen ja konstruktivistinen oppimisnäkemys tarkastelee ihmistä 
oman tietonsa rakentajana; kognitiivisessa psykologiassa tutkitaan sitä, miten 
ihminen havaitsee, ajattelee, oppii, muistaa, kuvittelee, suunnittelee, jne. Näitä 
kaikkia pyritään tarkastelemaan saman tiedonkäsittelyprosessin eri vaiheina, 
missä kaikki liittyvät toisiinsa ja edellyttävät toisiaan. Kognitiivisen oppimisen 
tutkimuksessa keskeisiä kohtia ovat siten ajattelu, ongelmanratkaisu, muisti ja 
kieli sekä valikoiva tarkkaavaisuus ja toiminnan rakenne (Kristiansen 1998: 20). 
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Koska kognitiivis-konstruktiivisen näkökulman perustava ajatus on, että tieto 
rakentuu aikaisemman tiedon varaan, oppimisen kokonaisvaltaisessa tarkaste-
lussa myös opetustapahtuman taustalla vaikuttavilla tekijöillä − kuten oppilai-
den äidinkielellä ja yleisellä kielitietoisuudella, kohdekielen ja muiden kielten 
eroilla, tarjotun kielen sisällöillä, oppimisen edistymisen vaiheittaisuudella ja 
muistamiseen liittyvillä seikoilla − on oma merkityksensä. Aikuisoppimateriaa-
lin tutkimuksessa ja suunnittelussa on siksi aiheellista lähtökohtaisesti olla tie-
toinen ja soveltuvin osin huomioida joitakin kielen oppimiseen vaikuttavia ylei-
siä taustatekijöitä ja pohtia niiden osuutta oppimisessa ja sen myötä niiden 
merkitystä oppimateriaalissa. Pyrkimyksenä tässä siten on luoda − erityisesti 
juuri kielididaktikon näkökulmasta − synteesiä konstruktivististen ja kognitii-
visten oppimisnäkemysten mukaisista lähtökohdista.  

Ainakin osittain pätee edelleen toteamus (Bialystok 1990: 635–637), että 
kielen oppimisen tutkimus on vielä vaiheessa, jossa ongelmakokonaisuuksien 
hahmottaminen on häilyvää ja kysymysten suhde sivuavien alojen teorioihin – 
joista myös monet ovat vielä viimeistelemättömiä – selkeästi määrittelemättä. 
Toisen kielen omaksumisen tai oppimisen teoriat jaetaan usein (Bialystok 1990: 
639) kahteen ryhmään: kompetenssi- ja prosessointiteoriat. Näiden kahden katego-
rian voidaan Bialystokin mukaan katsoa juontuvan chomskylaisesta erottelusta 
kielen taidon, ’competence’ ja kielen käytön, ’performance’ välillä. Tavallinen 
tapa tehdä eroa kompetenssi- ja prosessointimallien välillä on tarkastella kom-
petenssimalleja lingvististen rakennesääntöjen tuntemuksen kuvauksena ja proses-
sointimalleja näiden sääntöjen taltioimismenetelmien kuvauksena. Kompetenssi-
mallit siten tuottavat sääntöjen ja niiden avulla tuotettujen ilmaisujen kuvaa-
mista puuttumatta niihin liittyviin mentaaleihin toimintoihin. Prosessointimal-
lit sen sijaan ovat pikemminkin kielen käytön ja omaksumisen kuvausta esi-
merkiksi juuri vieraan kielen opettelun yhteydessä. Vastaavista kategorioista 
käytetään (esim. N. C. Ellis 1999: 23) myös nimikkeitä laatuteoria (property 
theory), johon lukeutuvat teorian piiriin kuuluvan tiedon rajaus ja sen esitysta-
pa, ja tiedon siirtymisen teoria (transition theory), johon lukeutuu tieto siitä, 
kuinka oppija siirtyy osaamisen/tietämisen tasosta toiseen.  

Seuraavassa pohditaan kielenoppimista siltä kannalta, mitkä tekijät on ai-
heellista ottaa huomioon aikuisen oppijan ja hänelle suunniteltavan oppimate-
riaalin kannalta. Aikuinen oppii itselleen uutta kieltä eri tavoin kuin lapsi. Siksi 
aluksi tarkastellaan joitakin näiden eri oppimistapojen aspekteja. 
 
 
5.1 Aikuisen ja lapsen kielenoppimisen eroavuus 
 
 
Aikuisten kielenoppimisen erityispiirteisiin liittyvän tutkimuksen voi otaksua 
antavan lisäedellytyksiä juuri heille soveltuvien ratkaisujen toteuttamiselle op-
pimateriaalissa. Siitä syystä seuraavassa tarkastellaan pääpiirteissään teorian 
kannalta aikuisen ja lapsen kielenoppimisen välisiä eroja ja aikuisen oppijan edel-
lytyksien huomiointia oppimateriaalin toteutuksissa.  
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Aikuisen lähestymistapa kielenopiskeluun on tiedostetun kognitiivinen. 
Missä oppimisen vaiheessa aikuisuuden sitten voidaan olettaa alkavan? Paljon 
on pohdittu kysymystä, onko vieraan kielen oppimisessa olemassa tietty ikära-
joitus, kriittinen ikä, vai ei. Käytännön havainnoissa vaikuttaa usein siltä, että 
nuoremmat oppijat saavuttavat helpommin äidinkielisen kaltaisen kielitaidon 
toisessa kielessä kuin iäkkäämmät oppijat. Varsinkin ääntämyksen kohdalla 
aikuisena opetellun kielen on vain harvoin todettu saavuttavan äidinkielisen 
osaamisen tason. Yleisesti on otaksuttu aivopuoliskojen erikoistuvan ihmisen 
ensimmäisten elinvuosien aikana kummankin omiin tehtäviinsä niin, että vasen 
aivopuolisko huolehtii kielellisistä toiminnoista ja oikea erilaisista muunlaisista 
toiminnoista; tapahtuu ns. toimintojen lateraalistuminen. Tätä ajanjaksoa, jonka 
yleensä katsotaan päättyvän murrosikään, nimitetään kriittiseksi periodiksi. 
Kielen oppimisille otaksutaan täten olevan tietty biologisesti määräytyvä herk-
kyyskausi, josta seuraa että jos aivojen vasen puolisko ei lapsuusvuosina saa 
työstettäväkseen kielellistä materiaalia, se ei enää myöhemminkään kykenisi 
kieltä omaksumaan. (Ks. Dufva 1999: 36.) Lateraalistumisteoria ei kuitenkaan 
ole kiistaton. Monet neurotutkijat ovatkin vastoin aikaisempia käsityksiä pää-
tyneet holistiseen käsitykseen aivojen toiminnasta ja toteavat eri prosessien ai-
voissa tapahtuvan toisiinsa verkottuneina.  

On havaittu (ks. esim. Götze 1997: 2–7), että aivojen tehokas suorituskyky 
perustuu nimenomaan aivopuoliskojen keskinäiseen vuorovaikutuksellisuu-
teen. Suhde aivolohkojen välillä näyttää toimivan erittäin dynaamisesti, joten 
perinteistä käsitystä aivopuoliskojen asymmetriasta on jouduttu tarkistamaan. 
Dufva (1999: 37–38) toteaa, että eri tutkimusten tulokset iän ja vieraan kielen 
oppimisen keskinäisestä suhteesta myös näyttävät poikkeavan toisistaan. Ei ole 
varmaa näyttöä siitä, että murrosikä olisi ratkaiseva rajapyykki. Kun toiset tut-
kimukset korostavat alle viisivuotiaiden oppivan kaikkein parhaiten, toiset 
osoittavat yli kaksikymmenvuotiaiden aikuisten paremmuuden. Dufva muis-
tuttaa myös, että tutkimustuloksiin varmasti vaikuttaa myös se, mitä kielitaidon 
osa-aluetta tarkastellaan, millaisissa olosuhteissa oppiminen tapahtuu ja mikä 
on motivoituneisuuden aste. Kysymykseen kielitaidon oppimisen parhaasta 
ikäjaksosta ei täten välttämättä löydy kiistatonta vastausta, sillä oppimista sää-
televät sekä psykologisella että sosiaalisella tasolla useat erilaiset tosiinsa vaikutta-
vat osatekijät. 

Vuosisatamme alkupuolen teoreetikoista näkyy erityisesti Piaget’n ja hä-
nen ohellaan myös Vygotskyn vaikutus nykyissäkin oppimiskäsityksissä. Mo-
lemmat ovat tutkineet sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitystä oppimiselle. 
Lasten älyllistä kehittymistä selittävistä teorioistaan tunnettu Piaget korostaa 
kognitiivisen kehityksen yksilöllisyyttä ja sitä, että sosiaalisen vuorovaikutuk-
sen merkitys on aktivoida yksilöllisiä ajatteluprosesseja. Hänen näkemystensä 
mukaan lapsi muodostaa oppimisprosessissa havaintojensa perusteella tieto- tai 
toimintakokonaisuuksia eli skeemoja, joiden hän katsoo kehittyvän akkommo-
daation ja assimilaation välityksellä. Assimilaatio tarkoittaa tällöin uuden infor-
maation liittämistä vanhaan skeemaan, akkommodaatio vanhan skeeman hyl-
käämistä ja korvaamista uudella. Strukturalistisessa ajattelussa, jota Piaget’n 
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lähestymistapa edustaa, keskitytään nimekkeen mukaisesti tutkimaan ajattelun 
rakenteita, ei niinkään sisältöjä. Sen mukaan kognitiivinen kehitys etenee toisi-
aan seuraavina vaiheina. Esimerkiksi kielen oppimisella on tämän näkökannan 
mukaan herkkyyskautensa, jonka mentyä ohi se on vaikeaa. Oppimisvaiheet 
ovat Piaget’n mukaan laadullisesti, ei vain määrällisesti erilaista kognitiivista 
toimintaa ja niiden järjestys on aina sama, vaikka niiden kesto voi vaihdella ja 
ne ovat nimenomaan rakenteita, siis ilmenevät sisällöstä riippumatta ja uusi 
vaihe aina muuntaa edellisiä, ne eivät siis vain kerrostu päällekkäin. Sosiaalisen 
ympäristö voi Piaget’n mukaan hidastaa tai edistää eri vaiheiden omaksumista. 
Piaget’n mukaan lapsella ei siis ole valmiita, perittyjä kykyjä, vaan ainoastaan 
tapa reagoida ympäristöön. Vuorovaikutuksessa fyysisen ympäristönsä ja siinä 
toimivien aikuisten kanssa lapsi muodostaa jäsentyneitä toimintasarjoja eli 
skeemoja, joita hän sulauttaa eli assimiloi uusiin tilanteisiin, tai mukauttaa eli 
akkommodoi uuden tilanteen ratkaisemiseksi uudella tavalla. Myös Vygotskyn 
keskeisimmät teoreettiset ajatukset liittyvät sosiaalisen vuorovaikutuksen mer-
kitykseen oppimisessa sekä kielen ja ajattelun väliseen yhteyteen. Hänen näke-
myksensä mukaan kieli on lapsen kehityksessä aluksi sosiaalisen vuorovaiku-
tuksen väline. Kehityksen myötä se muodostuu myös ajattelun välineeksi, jol-
loin kieli sisäistyy, muodostaa ajattelun ’sisäisen puheen’ (inner speech). Mie-
lenkiintoisen katsauksen Vygotskyn näkökantoihin oppimisesta ja sen taustate-
kijöistä – myös suhteessa Piaget’n näkemyksiin – tarjoaa esimerkiksi Alanen 
(2002).  

Vaikka ensikielen omaksuminen on ajallisesti erillään kouluopetuksesta, 
tuntuu loogiselta, kuten J. Toivainen (1999: 141) arvelee, että ”äidinkielen var-
hainen pohja sopii kyllä vertailtavaksi toisen kielen oppimisen alkuvaiheiden 
kanssa”. Tämän mukaan, kuten esimerkiksi Lyytinen (1980: 98) on korostanut, 
lapsen kognitiivisen kehityksen oletetaan etenevän vaiheittain tasolta toiselle 
siten, että edellisen vaiheen toimintojen sisäistäminen on edellytyksenä uuteen 
vaiheeseen siirtymiselle. Myös (periaatteessa chomskylaista oppimisnäkemystä 
puoltava) Pinker (1997: 36) kuvailee lapsen kielellistä kehittymistä itse asiassa 
konstruktivistista näkemystä tukevalla tavalla. Hän toteaa, että ennen yksivuo-
tissyntymäpäiväänsä lapsi alkaa ymmärtää äidinkielensä sanoja ja suunnilleen 
samaan aikaan hän myös alkaa tuottaa kieltä. Vähän alle kolmivuotiaasta noin 
kolme ja puolivuotiaaseen lapsen kieli puhkeaa kieliopillisesti sujuvaan puhee-
seen nopeassa tahdissa. Oppimisen tarkkaa sekvenssiä ei kuitenkaan, kuten 
Pinker pahoittelee, toistaiseksi ole pystytty selvittämään. Normaalit lapset saat-
tavat oppia eri tahdissa noin vuoden erolla, mutta ne vaiheet, jotka he käyvät 
läpi, ovat periaatteessa samat riippumatta siitä, kuinka tiiviissä tai venytetyssä 
tahdissa oppiminen kulloinkin tapahtuu. Kieliopillisesti noin kolmivuotias on 
hänen mukaansa periaatteessa oikeakielinen niin laadullisesti kun määrällises-
tikin. Virheet, joita lapset tekevät, ovat harvoin sattumanvaraisia. Usein ne seu-
raavat niin selkeästi kieliopillista logiikkaa, että on hämmentävää, miksi ne oi-
keastaan kuulostavat virheiltä. Kolmivuotias hallitsee useimmat äidinkielensä 
rakenteet, noudattaa sääntöjä huomattavasti useammin kuin rikkoo niitä, tekee 
tavallaan mielekkäitä aikuisten kaltaisia virheitä ja kaiken kaikkiaan välttää 
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monet mahdolliset virheilmaisut. Myös kielenoppimista kognitiivisesta näkö-
kulmasta lähestyvä N. C. Ellis (2001: 49−50) antaa vakuuttavia esimerkkejä las-
ten tekemien virheiden kieliopillisesta loogisuudesta. Hän toteaa kielen opette-
lijan, tässä tapauksessa lapsen, abstrahoivan aikaisemmin omaksumistaan ra-
kenteellisesti ja funktionalisesti samankaltaisista ilmaisuista säännönmukai-
suuksia ja soveltavan niitä omiin uusiin ilmaisuihinsa. Kieliopillisen tiedon tal-
tioitumista aivoissa on pyritty selvittämään myös neuropsykologisin mittauksin 
(mm. Friederici 1994). Näyttää siltä, että kieliopilliset rakenteet muodostavat 
aivoissa yhtenäisen kiinteän piirin, jossa tapahtuu jatkuvaa toistoa, eli ne ikään 
kuin kirjautuvat aivojen ”kovalevylle” eikä niitä mietitä koko ajan erikseen. 
Kielenopetuksen kannalta mielenkiintoista on se, että Friedericin mittauksissa 
pikkulapsilla aivojen signaali kieliopillisesta virheestä seuraa aikuista huomat-
tavasti hitaammin, josta voidaan päätellä, että syntaksi ei vielä ole automatisoi-
tunut, kuten aikuisella. 

Sanojen oppimisesta on oletettu, että noin viiteen – kuuteen ikävuoteen asti 
lapset eivät osaa tehdä eroa sanan ominaisuuksien ja sen kohteen välillä, johon 
se viittaa (Bialystok 1991: 77). Lapsen oletetaan toisin sanoen aluksi lähestyvän 
kieltä merkityssuhteiden eikä rakenteellisten suhteiden kautta, toisin kuin ai-
kuinen opetellessaan sanastoa kognitiivisin keinoin.  

On todennäköistä, kuten van den Kerkhoff (1983: 23–24) Vygotskin tutki-
muksiin viitaten on selvittänyt, että lapsilla kielellisen ajattelun ja sanojen mer-
kityksen suhteen vallitsee ajatuksen ja sanan yhteys, joka kehittyy asteittain kä-
sitteen muodostuksen rikastumisen kautta. On saatu näyttöä siitä, että lapset 
alkuvaiheessa luottavat voimakkaasti kielen ulkopuolisiin sisältöindikaattorei-
hin ja etenevät vähitellen kielen pintarakenteiden tarkkailun myötä yhä riip-
pumattomampien kieliopillisten periaatteiden mieltämiseen, mikä koskee esi-
merkiksi yksittäisten sanojen eri sanaluokkiin yhdistämistä, morfologisia joh-
donmukaisuuksia ja keskinäisiä syntaktisia suhteita (Berman 1987: 11).  

Iän karttuessa kielen tulkitsemisessa on aina kysymys uuden heijastami-
sesta entuudestaan tuttuun (Widdowson 1990: 38). Ihmisellä on taipumus sovit-
taa uudet käsitteet niin, että ne niveltyvät entuudestaan taltioituneeseen tie-
toon; uusi projisoidaan olemassa olevia ajatuskategorioita vasten. Olemassa 
olevat kategoriat ovat myös muunnettavissa, jolloin syntyy uusia käsityksiä ja 
asenteita. Oppimisessa on siten käynnissä kaksi vastakkaista prosessia, joiden 
välinen jännite luo olosuhteet vähittäiselle muutokselle. Näitä voidaan Wid-
dowsonin mukaan pitää Piaget’n assimilaation ja akkommodaation laajempina 
muunnelmina. Uusia käsitteitä voidaan yhtäläistää, assimiloida olemassa ole-
viin ajatusmalleihin, tai olemassa olevaa ajatusmallia voidaan sovittaa tai mu-
kauttaa, akkommodoida uusien käsitteiden ”mieleen majoittamiseksi”. Ihmisen 
tietotasoja heijastavilla representaatioilla on kolme ominaisuutta (Bialystok 
1997: 130): ne ovat lajiteltuja, kategoriallisia (categorical), eli tieto on samankaltai-
suuden mukaan klassifioitunutta ja suurempien kategoriarakenteiden mukai-
sesti representoitua; ne ovat pysyviä (stable) eli kategoriarakenne ei helposti 
muutu ajan kuluessa tai kun tietämystä laajennetaan uusilla tapauksilla; ne ovat 
laaja-alaisia (extended) siinä mielessä, että ne voivat rakenteessaan sisältää lu-
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kemattoman määrän tiedon yksiköitä. Nämä ominaisuudet varmistavat tiedon 
jatkuvuuden ja pysyvyyden ajan edetessä, kokemusten monipuolistuessa ja tie-
tokonseptien saadessa uusia piirteitä.  

Ihminen siis kerää tietoa maailmasta laajentamalla ja työstämällä aikai-
sempien kokemuksiensa kautta rakentuneita kategorioita. Bialystok (1997: 130) 
selvittää, että vastakkaisesimerkit joskus johtavat kategorian rajojen uudelleen 
arviointiin, mutta järjestämisen periaatteita ei hylätä joka kerta, kun saadaan 
uutta tietoa. Jos kategorioilla ei olisi tätä pysyvyyttä, oppijan maailma olisi jat-
kuvassa kaaoksessa. Ensimmäisen kielen omaksumisen yhteydessä lingvistiset 
representaatiot rakentuvat ja heijastavat oppijan tuntemusta kielestä ja sen ra-
kenteesta sisältäen tietämyksen syntaktisista, semanttisista, fonologisista ja 
pragmaattisista säännöistä. Ne yksityiskohdat, jotka ratkaisevat kuinka kielellä 
ilmaistaan erilaisia tarkoitusperiä (esim. menneet aikamuodot), mitkä ovat sen 
tärkeät rakenneosaset (esim. foneeminen erottelu) tai kuinka intentiot ilmais-
taan (esim. kohteliaisuusmuodot) ekstrahoidaan opittavana olevasta kielestä ja 
representoidaan lingvistisenä tietona. Koska tämä systeemi on järjestäytynyt 
kategoriallisen rakenteen ympärille, juuri tätä rakennetta hyödynnetään kun 
toista kieltä opetellaan. Sitä vieraan kielen oppimisen sateenvarjorakennetta, 
johon kaikki lingvistiset kategoriat sisältyvät, ei suinkaan rakenneta nollapis-
teestä, vaan kaikki rakentuu jo olemassa olevan kehikon varaan. Ei kuitenkaan 
ole olemassa kahta kieltä, joissa olisi täsmälleen sama organisaatiorakenne. Sik-
si ne kategorioiden rajat, joita tarvitaan edustamaan toista kieltä, poikkeavat 
enemmän tai vähemmän vastaavista ensimmäisen kielen kategorioista (Bialys-
tok 1997: 131).  

Kuinka nämä eroavuudet sitten ratkaistaan? Myös Bialystok (1997) lähtee 
siitä, että näyttää olevan olemassa kaksi erilaista vaihtoehtoa olemassa olevan 
rakenteen adaptoimisessa, muuntamisessa asianmukaisen representaation 
luomiseksi toisessa kielessä. Ensimmäinen vaihtoehto on laajentaa olemassa olevia 
kategorioita, levittämällä niiden rajoja, niin että asioita, jotka eivät ole ihan samo-
ja, käsitellään ikään kuin ne olisivat sitä. Jos ajatellaan, että ensimmäisen kielen 
fonologinen rakenne sisältää äänteen, joka on hieman erilainen kuin vastaava 
opeteltavassa kielessä, se voidaan yksinkertaisesti esittää saman kategorian 
muunnelmana. Näin sen ääntäminen saa saman arvon kuin vastaava ensim-
mäisessä kielessä esiintyvä, ja tuloksena on vieraskielinen korostus. Toinen 
vaihtoehto on luoda uusi kategoria, siis ottaa eroavuus aiheeksi kehittää uusi rep-
resentaatio. Lingvistisessä representaatiossa voidaan esimerkiksi äännettä, joka 
on vain hieman erilainen kuin vastaava ensimmäisessä kielessä vaikka niillä on 
monia yhteisiä ominaisuuksia, pitää erillisenä fonologisena kategoriana, eikä jo 
olemassa olevan kategorian muunnelmana. Tämä representaatio tuottaa tarkan 
pohjan äänteelle, joka ei sekoitu vastaavanlaiseen (mutta hieman erilaiseen) äi-
dinkieliseen äänteeseen. Nämä kaksi vaihtoehtoa, kategoriarajojen laajentaminen 
ensimmäisestä kielestä ottamalla mukaan tietämystä toisesta kielestä ja uusien 
kategorioiden luominen edustamaan vieraan kielen tietämystä irrallisena ensim-
mäisen kielen vastaavista, ovat Bialystokin näkemyksen mukaan molemmat 
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ratkaisuja lingvistisen representaation rakentamiselle sellaisesta toisesta kieles-
tä, joka eroaa ensimmäisestä kielestä.  

Samoin kuin Widdowson (1990: 38), myös Bialystok katsoo, että ne teo-
reettisesti muistuttavat Piaget’n kuvaamaa kahta muuntamis- tai adaptaatio-
mekanismin osaa, samaistamista (assimilation) ja mukauttamista (accommoda-
tion). Ensiksi mainitussa uusia käyttöalueita eli applikaatioita lisätään olemassa 
oleviin skeemoihin ja jälkimmäisessä skeeman rakenne muuttuu sellaisen uu-
den tietoelementin seurauksena, joka ei riittävän hyvin sovi jo olemassa ole-
vaan. Bialystokin mukaan on otaksuttavaa, että nämä vaihtoehdot ovat eri lailla 
käytössä erityyppisillä oppijoilla; aikuisilla on taipumus laajentaa olemassa ole-
via kategorioita (vrt. assimilaatio), kun taas lapsilla on taipumus luoda uusia 
kategorioita (vrt. akkommodaatio). Tämä saattaa johtua siitä, että lapset luovat 
koko ajan uusia kategorioita sitä mukaa kun he oppivat uusia asioita ja tämän 
vaihtoehdon käyttö on luontevaa, kun taas aikuiset ovat tottuneempia yhdistä-
mään tietoa ja etsimään yleistyksiä. Seuraus tästä joka tapauksessa näyttää ole-
van se, että aikuiset pätemättömissäkin kohdin laajentavat ensimmäisen kielen 
säännöstöjä (syntaksi, fonologia, jne.), kun taas lapset luonnollisessa oppi-
misympäristössä eivät yleensä sitä tee. Siksi lapset näyttävät olevan menestyk-
sekkäämpiä kielten oppijia, niin kuin he itse asiassa ovatkin, mutta syy siihen ei 
ole välttämättä löydettävissä kielen oppimisen kypsyysrajoituksista (iästä) vaan 
oppimistyylin eroista eri ikäkausilla. Sitä paitsi nämä erot eivät ole ylitse-
pääsemättömiä, vaan ovat vain tendenssejä (Bialystok 1997: 132).  

Oppimateriaalin suunnittelun kannalta voidaan edellä esitetyn nojalla hy-
poteettisena päätelmänä otaksua seuraavaa: 
 
Aikuinen oppija yleensä pyrkii laajentamaan olemassa olevia tietokategorioita ja tämä 
tapahtuu monelta osin myös tietoisesti. Siksi oppimateriaalissa perinteisesti käytettyjen 
tapojen tarjota kognitiivisin keinoin työstettävää ainesta esimerkiksi sanaston ja kie-
liopin opetteluun voidaan olettaa olevan toimivia. Muun muassa verbien esittäminen 
konjugaatioryhmittäin (heikot, vahvat ja epäsäännölliset, modaaliapuverbit jne.) tai 
suffiksi- tai prefiksiliittein muodostettujen sanajohdannaisten opettelun voidaan katsoa 
olevan tähän sopivia keinoja. Kaiken kaikkiaan tutkimuksen nojalla vaikuttaa siltä, että 
aikuisoppimateriaalissa tulisi pyrkiä tarjoamaan tietoisiin opettelumuotoihin pohjautu-
via esitystapoja, esimerkiksi opeteltavien osioiden selkeää otsikointia ja opetteluohjeiden 
antoa, täydellisten konjugaatio- ja deklinaatioparadigmojen liittämistä kielioppiosioihin 
sekä itsenäisesti suoritettavan opettelun, harjoittelun ja harjoitusten tarkistamisen 
mahdollistavia osioita.  
 
 
5.2 Äidinkielen ja myöhempien kielten vaikuttavuus 
 
 
Tässä tutkitun ja minkä tahansa muun perustason oppikirjan käteensä ottava 
aikuinen ei ole kielenopiskelussaan ”tabula rasa”. Äidinkieli on jo hallussa ja 
paitsi kyseessä olevaa kieltä, mitä todennäköisimmin myös muita kieliä on jo 
opittu. Siksi opettajana ja oppikirjan laatijana tuntuu aiheelliselta myös tarkas-
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tella teorian valossa, mikä mahdollisesti on äidinkielen ja muiden kielten merkitys 
vieraan kielen opettelussa ja voidaanko ne ottaa huomioon oppimateriaalissa.  
Kielididaktiikassa on ollut vallalla myös ajanjaksoja, jolloin on uskottu, että 
menestyksen avain löytyy sulkemalla äidinkieli täysin pois opetuksesta. Tätä 
toteutettiin esimerkiksi suorassa menetelmässä. Taustalla on ollut toive, että 
tällä tavoin olisi mahdollista oppia vieras kieli yhtä ”vaivattomasti” kuin lapsi 
oppii äidinkielensä.  

Mutta kuten Wandruszka (1981: 323) on painottanut, lapsi ei suinkaan opi 
primäärikieltään millään muotoa vaivattomasti, vaikka saattaa pintapuolisesti 
tarkastellen näyttää siltä. Äidinkielen oppiminen on Wandruszkan mukaan lap-
selle erittäin vakava ja voimia vaativa ”leikki”, joka kestää vuosia. Se on lapsen 
ensimmäinen suuri älyllinen suoritus ja tapahtuma, joka ei enää koskaan lap-
suuden jälkeen ole toistettavissa. Kun kerran ensimmäisen kielen muodot, ra-
kenteet ja ohjelmat ja niiden tuhatkertaiset keskinäiset sidokset aistimaail-
maamme ovat piirtyneet aivojen verkostoon, silloin jokainen uusi kieli Wan-
druszkan mukaan eittämättä törmää jo olemassa olevaan kieleen, johon uudet 
muodot, rakenteet ja ohjelmat vaikuttavat toisiaan vahvistaen tai myös estäen ja 
häiriten. Äidinkieli ei siten ole noin vain katkaistavissa pois päältä. Se on kaik-
kien uusien kielten opettelussa sekä hyödyllinen tien tasoittaja että joskus myös 
sen kompastuskivi, Wandruszka toteaa.  

Syynä äidinkielen ja muiden kielten vaikutukseen on se, että oppimisstra-
tegiat ovat tietoisesti käytettyjä tai potentiaalisesti tietoisia kognitiivisia operaa-
tioita. Ne auttavat oppijaa laajentamaan opeteltavana olevan uuden kielen sys-
teemin tuntemusta (Wolff 1995: 276). Näihin strategioihin lukeutuvat, kuten 
Wolff listaa, kielen mallien ja kielellisten osaelementtien mieleen painaminen, 
sääntöjen yleistäminen, merkitysten päättely, aikaisemmin analysoimattomien 
rakenteiden analysointi, rakenteiden yksinkertaistaminen sekä soveltuvien (tai 
joskus myös soveltumattomien) äidinkielisten rakenteiden siirto opeteltavaan 
kieleen. 

Oppimisprosessissa äidinkieli ja muut mahdollisesti aiemmin opitut kielet 
muodostavat tietokantoja, joihin oppija uuden kielen opettelussa ja kommuni-
kaatiossa automaattisesti tukeutuu (Timmermann 2000: 172). Tuo aikaisempien 
kielikokemusten transfer- eli siirtymävaikutus on eittämätön vieraan kielen op-
pimisessa. Kohn (1986: 21) onkin esittänyt, että transfer on yksi merkittävim-
mistä tekijöistä, jotka muokkaavat oppijan opetteluvaiheen kieltä, interlangueta. 
Kohn korostaa kuitenkin, että siirtymäprosessin ja kielellisen tuotoksen välillä 
ei ole yksinkertaista ja suoraviivaista suhdetta eikä siirtymän kaava ole mallin-
nettavissa ainakaan perinteisin virheanalyysin ja interlanguage-tuotosten seu-
rannan välityksellä.  

Faerch ja Kasper (1986: 49) puolestaan lähtevät ajatuksesta, että siirtoa 
voidaan pitää sekä eri tietoisuuden tasoilla tapahtuvana äidinkielisen tietämyk-
sen luovana aktivointina ja myös ilman tietoista kontrollia tapahtuvana täysin 
automatisoituneen äidinkielen osaamisen aktivointina vieraan kielen oppimi-
sessa. Parhaiten siirtovaikutus onkin määriteltävissä, kuten esimerkiksi Saja-
vaara (1986: 66) ja Sharwood Smith ja Kellerman (1986: 1) suosittavat, niiden 
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prosessien määritelmänä, joiden seurauksena oppija siirtää tietämystään muun 
kielen ominaisuuksista opeteltavaan kieleen.  

Edellä esitetyn tavoin ymmärrettynä kaikki ihmisen tuntemat kielet voivat 
jossain määrin vaikuttaa toisiinsa, siis myös niin päin, että vierailla kielillä on 
ristikkäisvaikutusta äidinkieleen. Kysymyksessä on siis eri kielten välinen vuo-
rovaikutus, ’crosslinguistic influence’, jota termiä mm. Sharwood Smith ja Kel-
lerman (1986: 1) suosittelevat käytettäväksi, kun tarkoitetaan kielten monipuo-
lista vaikutusta toisiinsa rajoittamatta näkökulmaa virheiden muodossa ilme-
nevään negatiiviseen häirintäilmiöön (interference) tai joko positiiviseksi ja ne-
gatiiviseksi määriteltävissä olevaan kielielementtien siirtoon kielestä toiseen 
(transfer) tai virhesuoritusten välttämiseen (avoidance) äidinkielen elementtien 
vieraaseen kieleen siirtämättä jättämisen muodossa. Viimeksi mainittu tarkoit-
taa, että äidinkielellä voi olla virheitä estävä rooli vieraan kielen tuottamisessa, 
koska havainnot eroista äidinkielen ja vieraan kielen välillä voivat estää äidin-
kielen rakenteiden aiheetonta siirtoa toiseen kieleen. Kun oppilas on ainakin 
siinä määrin tietoinen siitä, millainen kohdekielen rakenne tulee olla, että hän 
tietää että se ei ole samanlainen kuin äidinkielessä, saa se hänet välttämään suo-
raa siirtoa. (Ks. Sharwood Smith & Kellerman 1986: 1–2.)  

Koska kognitiiviset prosessit ja ymmärtäminen aina perustuvat aiemmin 
muistiin taltioituneeseen tietoon, on mahdotonta ajatella, että vieraan kielen 
oppijat ylimalkaan voisivat irrottautua käyttämästä äidinkielen ja muiden kiel-
ten rakenteita ja prosesseja edes luonnollisessa toisen kielen omaksumisessa, 
saati formaalissa opetuksessa (Sajavaara 1986: 71). Ringbom (1986: 150) painot-
taakin, että uuden kielen oppimisen monitahoisen haasteen edessä on aivan 
luonnollista turvautua niin paljon kuin mahdollista jo olemassa oleviin tietova-
rastoihin ja käyttää kaikki keinot päästä tavoitteisiin nopeinta mahdollista tietä. 
Myös Wode (1986: 182) on painottanut, että kaikkien kielentutkimuksen ja -
opetuksen kanssa työskentelevien on joka tapauksessa opittava ”sietämään” 
siirtovaikutusta, koska ilman sitä luonnolliset kielet luonnollisissa käyttöympä-
ristöissä eivät toimisi yhtä tehokkaasti, kuin ne sen tekevät, saati sitten kieltä 
vasta opettelevien ponnisteluissa käyttää kieltä.  

Sellaiset vieraan kielen oppimisen teoriat ja sitä kautta oppimateriaalit, 
jotka eivät huomioi aikaisemman kielitaidon ja -tiedon vaikutusta, ovatkin siksi 
esimerkiksi R. Ellisin (1994: 300) mukaan riittämättömiä. Käsitys aikaisemmin 
omaksutun kielimateriaalin siirtymävaikutuksesta on laajentunut entisestään; 
siirtymäilmiö on kiistattomasti mukana kaikessa kielen käytössä eikä vain vie-
raan kielen oppimisessa. Siihen sisällytetään, kuten R. Ellis mainitsee, paitsi 
äidinkielen pintarakenteiden siirtyminen kohdekieleen myös muita mitä moni-
naisimpia siirtymävaikutuksia. Virheisiin johtavan ns. negatiivisen siirtymisen 
vaikutusten ohella uudempi tutkimus hänen mukaansa korostaa erityisesti 
mahdollisuuksia käyttää hyväksi äidinkielen ja muiden kielten tuntemusta vie-
raan kielen omaksumisessa ja käytössä.  

Äidinkielen käyttöä ei siksi tulisikaan sulkea pois esimerkiksi oppijoiden 
omissa hypoteesien formuloinneissa, jotka koskevat mahdollisia säännönmu-
kaisuuksia (Funk 1993: 140–143). Kontrastiivisen lingvistiikan keinojen käyt-
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töön oppimateriaalissa kehottavat myös Hufeisen ja Neuner (1999: 23−34) niin 
fonologisten, syntaktisten, semanttisten kuin pragmaattistenkin kielen aspekti-
en osalta. He kannustavat kehittämään ja tarjoamaan keinoja verrata opetukses-
sa kyseistä kieliparia, niiden eroavuuksia ja yhdenmukaisuuksia kuvailevan, 
deskriptiivisen kontrastiivisen lingvistiikan keinoin.  

Äidinkieli voi siis olla tärkeä työkalu vieraan kielen oppimisessa, kuten 
myös Woods (1990: 183) korostaa. Sen poissulkeminen opetuksesta edustaa hä-
nen mukaansa suurta epävarmuustekijää, koska todellakaan ei ole millään kei-
noin vältettävissä, että oppija jatkuvasti vertaa uutta kieltä omaan kieleensä. 
Siksi on viisaampaa positiivisesti hyödyntää opetuksessa tätä myötäsyntyistä 
menetelmää kuin väkivalloin sulkea se pois kieliluokasta. Paitsi äidinkielen, 
myös toisilleen läheisten kielien välillä tapahtuva siirtymävaikutus on merkit-
tävää. Tätä on tutkittu mm. sellaisten suomenkielisten oppilaiden tapauksessa, 
jotka oppivat samanaikaisesti esimerkiksi ruotsia, saksaa ja englantia. Eräs seu-
raus on oppilailta usein kuultava toteamus, että he kieltä tuottaessaan usein 
vahingossa sekoittavat näitä toisilleen läheisiä kieliä (Ringbom 1986: 156). Kiel-
ten opetuksessa ja opettelussa tulisikin hyväksyä ja pitää mielessä se, että todel-
lisessa kommunikaatiossa yleensä vain ymmärtäminen ja ymmärretyksi tulemi-
nen on ratkaisevaa, eikä suinkaan ilmaisun kielellinen korrektius  

Oppimateriaalin suunnittelun kannalta voidaan edellä esitetyn nojalla hy-
poteettisena päätelmänä otaksua seuraavaa: 
 
Laadittaessa vieraan kielen oppimateriaalia yhteisen lähtökielen omaaville oppilasryh-
mille, voi katsoa olevan suotavaa liittää korpustekstien, harjoitusten, kielioppiesimerkki-
en jne. oheen äidinkielisiä selittäviä tekstejä. Näin voidaan varmistaa, että esimerkiksi 
opetteluohjeet, kielioppiselvitykset, tehtävänannot, sanojen ja sanontojen metaforiset 
merkitykset, tyylillisten sävyerot jne. voidaan selvittää oppilaille ymmärrettävästi il-
man, että se tuottaisi heille tarpeetonta ja turhauttavaa kielellistä ”pähkäilyä”. Luku-
kappaletekstien tai tekstiosien ymmärrettävyys voidaan puolestaan toteuttaa äidinkielis-
ten käännösten avulla. Samoin on mahdollista liittää materiaaliin maan- ja kulttuurin-
tuntemusta käsittelevää ainesta myös äidinkielellä. Myös toisilleen läheisten kielien 
välillä havaittu siirtovaikutus voidaan ottaa hyödylliseksi työkaluksi mukaan opetuk-
seen. Eri kielten samankaltaisten ominaisuuksien vertailua esimerkiksi kieliopillisten 
seikkojen selvittämisessä voidaan käyttää opetuksessa oikotienä niiden helpompaan 
mieltämiseen. (Vaikkapa saksan ’zu’- ja englannin ’to’-partikkelia infinitiivin edessä ja 
sen poisjäämistä modaaliverbien yhteydessä voidaan havainnollistaa esimerkein kuten 
’Ich versuche es zu lernen.’ ↔ ’I try to learn it.’ ja ’Ich muss es ø lernen.’ ↔ ’I must ø 
learn it’.) Oppilaiden harmittelu, että kielet ”menevät sekaisin” voidaan keskusteluhar-
joituksissa muuttaa sallituksi ongelmanratkaisuksi puheharjoituksissa, ja viitata siihen, 
että myös todellisessa keskustelussa nykyisin yhä yleistyvissä monikulttuurisissa ympä-
ristöissä kielten sekoittaminen on tavallista ja sallittua.13  
 

                                                 

13  Todellisten tilanteiden simulointiin luokkahuoneessa tällöin luonnollisesti liittyy, 
että suomenkielen tuskin voi olettaa toimivan lingua franca- periaatteella eri kieltä 
edustavien välisissä keskusteluissa. 
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5.3 Yleisen kielitietouden hyödynnettävyys 
 
 
Ensikielen ja mahdollisten muiden kielten opettelun myötä jokainen aikuinen 
oppija tuo kieliluokkaan yksilöllisen määrän myös yleistä kieliin ja niiden opet-
teluun liittyvää tietoutta. Omiin kokemuksiinsa ja omaan tietämykseensä nojau-
tuen hän tarkkaillee ja vertailee – todennäköisesti suurelta osin tiedostamattaan 
− kieltä, siihen liittyviä ilmiöitä ja kielen oppimista yleensä. Kielididaktikon 
mielenkiinto ja tutkimus vaistomaisesti kohdistuvat myös tämän osatekijän, 
yleisen kielitietouden, vaikutuksen pohdintaan oppimateriaalin suunnittelun ja 
laadinnan kannalta.  

Eri oppijat oppivat eri lailla, toiset helpommin, toiset vaivalloisemmin. 
Oppiminen on aina ollut ja tulee aina olemaan monien osatekijöiden summa, 
kuten Skehan (1989: 137) on määritellyt: kukin oppija omaa vahvuuksia ja heik-
kouksia eri osa-alueilla, on eri tavoin motivoitunut ja tähtää erilaisiin oppimis-
tavoitteisiin. Aikuiset opiskelijat tuovat oppitunnille mukanaan aikaisemmat 
oppimiskokemuksensa ja käsityksensä itsestään kielen oppijina ja käyttäjinä 
(Martin 1993: 49). Tätä pyritään määrittelemään nimikkeellä kielitietous (awa-
reness on language, Sprachbewusstsein). Ilmiötä ei ole lopullisesti selvitetty ja 
rajattu. Kielitietoisuuden sateenvarjon alle voidaan mahduttaa monia oppimis-
käsityksiä ja opetuksen menetelmiä (Dufva 1993: 11). Vaikka ilmiön eksakti 
määritelmä puuttuu, on voitu osoittaa (mm. Gnutzmann 1995: 273), että aloitet-
taessa vieraan kielen opetus koulussa oppilaalla on jo hallussaan suuri määrä 
kielitietoisuutta. Gnutzmann toteaakin, että suullisen luonnollisen kielenomak-
sumisen kautta ja etenkin äidinkielisen kirjoitus- ja lukuopetuksen sekä muiden 
vieraiden kielten opettelun kautta on jo hankittu tärkeitä edellytyksiä sille, että 
vieraan kielen oppiminen käsitetään osaksi kielentiedostamisprosessia, jossa 
myös jo olemassa olevaa kielitietoisuutta voidaan hyödyntää.  

Tutkimus (esim. Bialystok 1997: 130) tukee sitä käsitystä, että tärkeä tekijä 
L2:n oppimisessa on ensimmäisen ja mahdollisten muiden kielten omaksumi-
sen yhteydessä saatu lingvistinen tietämys. On myös todettu (esim. Mißler 1999: 
303), että aiempien kielten oppimisessa käytetyillä oppimisstrategioilla on suuri 
merkitys uuden kielen oppimisessa. Myös kieliopin tarjonnassa olisi muistetta-
va, että oppijoilla on taipumus myös uusissa oppimistilanteissa kääntyä omien 
aikaisempien oppimistapojensa ja -kokemuksiensa puoleen ja hyödyntää niitä. 
(Ks. esim. Jung 1993: 113; Gnutzmann & Königs 1995: 16.) Useampia kieliä 
opiskelleet hyödyntävät hyvin monipuolisesti aikaisempia oppimiskokemuksi-
aan. Aikuisella oppijalla on myös käytettävissään muiden kielten opetuksessa 
omaksuttu kieliopillinen kielen kuvaustapa. Yleensä se meillä pohjaa traditio-
naaliseen latinapohjaiseen termistöön. Tarkoituksenmukaista on siksi myös 
opettaa kielioppia sellaista terminologiaa käyttäen, joka on oppijoille entuudes-
taan tuttua ja laajentaa sitä tarpeen mukaan. On havaittu (Weydt 1993: 132), että 
oppijia usein hämmentää uusien ”innovatiivisten” kieliopin selitystapojen ja 
metakielen käyttö. Se saattaa johtaa koko asian torjuntaan tai hämärtää aiem-



 88 

min opittujen seikkojen mieltämistä. Esimerkiksi taivutusparadigmojen esittä-
misessä pitäisi pyrkiä noudattamaan oppijan entuudestaan tuntemia tapoja.  

Ensimmäisen kielen ja muiden kielten oppimisen myötä saatu tietoisuus 
kielestä on siis vierasta kieltä opeteltaessa jo monipuolisesti kehittynyt, minkä 
vuoksi on korostettu (mm. Gnutzmann 1995: 267), että tämän tietoisuuden hyö-
dyntämistä ei pidä yrittää sulkea pois uuden kielen oppimisprosessista. Ope-
tuksessa tarvittava kielitietoisuus ei kuitenkaan välttämättä (eikä ehkä olennai-
simmillaan) ole tietoisuutta kielen morfologian tai syntaksin rakenteesta. Kieltä 
voi tarkastella myös funktionaalisesti (Dufva 1993: 14).  

Oppimateriaalin suunnittelun kannalta voidaan edellä esitetyn nojalla hy-
poteettisena päätelmänä otaksua seuraavaa: 
 
Vieraan kielen aikuisoppimateriaalia laadittaessa olisi huomioitava, että äidinkielen 
omaksumisessa ja koulun äidinkielen opetuksessa sekä muiden kielten opetuksessa saatu 
kielitieto ja tietoisuus itsestä kielen opiskelijana voidaan ottaa huomioon vieraan kielen 
oppimista säätelevänä tekijänä. Jo olemassa olevaan kielitietoisuuteen liittyviä osateki-
jöitä voi sulauttaa sopivin tavoin opetukseen ja myös oppimateriaaliin. Oppimateriaa-
lissa oppilaiden mukanaan tuomaa kielitietoisuuden hyödyntämistä voi toteuttaa esi-
merkiksi ottamalla lähtökohdaksi äidinkielen ja kohdekielen jatkuva vastakkainasettelu 
molemmilla kielillä esitettyjen rinnakkaisten tekstien muodossa. Kielitietoa voi hyödyn-
tää ja lisätä myös kielellistä päättelykykyä edistävillä esitystavoilla. Tämä voi merkitä 
esimerkiksi sitä, että sanojen vastineet tarjotaan mahdollisuuksien mukaan vain ensisi-
jaisissa perusmerkityksissään, joista oppija joutuu itse johtamaan kontekstiin sopivan 
variantin. Samoin oppimateriaaliin sisältyvät sanojen ja sanontojen mahdolliset vasti-
neet voidaan esittää stilisoitujen sijaan ”suorina” käännöksinä, jolloin oppija paremmin 
hahmottaa niiden taustalla vaikuttavaa ajattelu- ja kielen rakennustapaa.  
 
 
5.4 Kielten välisen vertailun väistämättömyys 
 
 
Myös niillä tekijöillä, jotka aiheutuvat opeteltavan kielen ja äidinkielen eroista 
tai yhteneväisyyksistä voi olettaa olevan merkitystä kielten oppimateriaalin 
laadinnassa. Kun kysymyksessä on toisistaan oleellisesti poikkeava kielipari, 
kuten tässä lähtökieli suomi ja kohdekieli saksa, voidaan kysyä, tuoko tutkimus 
lisävalaistusta siihen, voiko – ja mikäli, niin kuinka − kielikontrastiivisia osatekijöi-
tä huomioida oppimateriaalia toteutettaessa.  

Kontrastiivinen lingvistiikka tarkastelee yhteneväisyyksiä ja eroavuuksia 
kahden tai useamman kielen välillä. Sen piirissä on kehittynyt teoreettiselta vii-
tekehykseltään ja tavoitteiltaan poikkeavia suuntauksia: Länsi-Euroopassa ja 
Pohjois-Amerikassa on etabloitunut kontrastiivinen lingvistiikka (contrastive 
analysis), Itä-Euroopassa puolestaan etupäässä konfrontatiivinen lingvistiikka. 
Kirjallisuudessa nähdään käytettävän myös määreitä komparatiivinen / kom-
paratistinen lingvistiikka (Hufeisen & Neuner 1999: 23.) Selkeintä on tässä yh-
teydessä käyttää määrettä komparatiivinen lingvistiikka, tarkoittaen sillä nimen-
omaan kahden kielen välistä vastakkain asettelua ja (tämän tutkimuksen yh-
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teydessä tutkittavan oppikirjan kohdalla myös implisiittisesti tapahtuvaa) ver-
tailua. On myös tehtävä ero teoreettisen kontrastiivisen lingvistiikan ja kuvaile-
van, deskriptiivisen lingvistiikan välillä. Ensiksi mainittu nimensä mukaisesti 
määrittelee mallit, joiden mukaisesti kieliä voidaan verrata toisiinsa, ehdottaa 
siihen soveltuvia kriteerejä ja parametreja. Deskriptiivinen kontrastiivinen ling-
vistiikka puolestaan kuvailee tosiasiallisesti suoritettua kielten vertailua. Tässä 
tutkimuksessa on kyse viimeksi mainitusta, tosin rajoitetussa mielessä, nimit-
täin lähtö- ja kohdekielisen tekstin konkreettisesta vierekkäin esittämisestä lu-
kukappaleteksteissä. 

Kielen opetuksessa on aina taustalla vaikuttamassa se, että kielellisen ai-
neiston tarkastelussa merkittävä osa on jo perusluonteeltaan kontrastiivista (Sa-
javaara 1999b: 105). Vertaileva lähestymistapa oman ja opeteltavan kielen välillä 
kielenopettelussa on siis osin myötäsyntyistä. Oppimateriaalin laadinnan ja kie-
len oppimisen ja opettamisen tutkimuksen välisen yhteyden tarkastelijaa kiin-
nostaa erityisesti se, että ”nykyaikaisen kontrastiivisen tutkimuksen virikkeen 
antajana on pidettävä pyrkimystä parantaa kielikoulutuksen tuloksellisuutta” 
(Sajavaara 1999b: 105–106).  

Jo lähtökohtaisesti on todettavissa, että vieraan kielen systeemi jo sinänsä 
saa oppijassa aikaan näkökulman muuttumisen, ei vain kontrastina äidinkie-
leen, vaan myös paljon perustavampaa laatua olevalla tavalla enemmän tai vä-
hemmän uudistuvana tapana tarkastella maailmaa ja sen ilmiöitä (Harden 1990: 
221−223). Kielellisten erojen suhteen sitä voi tehostaa tarjoamalla oppimateriaa-
lissa mahdollisuuksia sekä tietoiseen että tiedostamattomaan yhtäläisyyksien ja 
eroavuuksien vertailuun. Taustalla on Hardenin näkemyksen mukaan ajatus, 
että oppija määrätyissä rajoissa tavallaan kokee vieraan kielen kanssa ponnistel-
leessaan oman identiteettinsä laajenemisen. Siinä on silloin kyse myös sellaisiin 
kielen ominaisuuksiin tutustumisesta, joita äidinkielessä ei esiinny, eikä vain 
erillisiin leksikaalisiin yksiköihin. Näiden kautta saadaan käsitystä myös sellai-
sista ilmaistuista, jotka äidinkielessä jäsennetään ja mielletään toisin.  

Kontrastiivisella tarkastelulla on siten tärkeä merkitys uuden kielen leksi-
kon, rakenteen ja niihin liittyvien mieltämistapojen omaksumisessa. Odlin 
(1989: 27) on todennut, että jos ihminen osaa kahta kieltä, molempien tuntemus 
voi vaikuttaa kolmannen kielen oppimiseen. Hänen mielestään on todennäköis-
tä, että kolmen tai useamman kielen tuntemus voi johtaa siihen, että kaikilla 
näillä on oma vaikutuksensa uuden kielen omaksumisessa. Kontrastiivinen ja 
konfrontatiivinen kielentutkimus – tai tarkkaan ottaen sen kielenopetukseen ja 
konkreettiseen kommunikointiin keskittyvä soveltava suuntaus – etsii keinoja 
syventää äidinkielen ja vieraan kielen välisten erojen ja yhtäläisyyksien tiedos-
tamista siten, että tiedosta on hyötyä vieraan kielen omaksumisessa. Tarkastelu 
voidaan kohdistaa kieliparin eri osakomponentteihin: ääntämykseen ja kirjoi-
tusasuun, morfologiaan ja sanaluokkiin, leksikkoon ja fraseologiaan, syntaksiin, 
eri tekstilajien välisiin eroihin ja kielipragmaattisiin seikkoihin.  

Tutkimuksissa on havaittu (Wolff 1995), että myös tietoinen kääntäminen 
äidinkielelle tai kohdekielelle, tietoinen sääntöjen käyttö ja vieraskielisten ele-
menttien klassifiointi toimivat niinä strategisina menetelminä, joita oppija käyt-
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tää selvitäkseen vieraan kielen oppimisen asettamasta valtavasta haasteesta. 
Keskeisenä tekijänä toisen kielen oppimisessa pidetään myös sellaisten oppi-
misstrategioiden omaksumista, jotka perustuvat vieraan kielen struktuurien 
tunnistamiseen kehittämällä oppijoiden näkemystä kohdekielen rakennustavas-
ta (Durrell 1993: 64–66). Parhaiten tämä Durrellin mukaan saavutetaan herät-
tämällä oppijan uteliaisuus äidinkielen ja vieraan kielen välisten vastakkaisten 
rakennustapojen pohtimiseen. Kieliparin rakenteiden havainnoinnin kautta ta-
pahtuvan kielen opettelun ei tarvitse merkitä pelkkää eksplisiittistä sääntöjen 
opettelua, vaan se myötäilee aikuisopiskelijalle ominaisia kognitiivisia prosesse-
ja. Sen tarkoitus on auttaa tiedostamaan, vahvistamaan ja yhdistelemään raken-
teita, jotka jo ovat oppijan passiivisessa tietovarannossa. Durrell toteaa siksi, 
että rakenteet pitäisi nostaa esiin korpuksesta ja johdatella opiskelijat sitä kautta 
tutustumaan erilaisiin rekistereihin ja haluttuihin käsittelyn kohteisiin. Durrell 
esittää myös, että muiden vertailevien menetelmien ohessa kääntäminen äidin-
kielelle tarjoaa tähän yhden mahdollisuuden. Sitä hän pitää tärkeänä siksi, että 
se mahdollistaa oppijan huomion kohdistumisen eroihin kielten välillä.  

Mielenkiintoisia tuloksia aikuisopiskelijoiden toisen kielen oppimisesta 
antaa myös tutkimus, jossa verrattiin englannin- ja saksankielisten opiskelijoi-
den ranskan kielen taitoa (Bialystok 1997). Osa tutkimukseen osallistuneista 
ranskalaisen yliopiston ulkomaalaisista opiskelijoista oli aloittanut ranskan 
opettelun ennen varhaisaikuisuutta, osa sen jälkeen. Tulokseksi saatiin, että tär-
kein vieraan kielen omaksumiseen vaikuttava tekijä olivat vastaavuudet ensim-
mäisenä opitun ja opeteltavan kielen rakenteessa (Bialystok 1997: 130). Bialys-
tok pitää siksi oletettavana, että sellaiset vieraan kielen aspektit, jotka ovat ra-
kenteellisesti erilaisia kuin äidinkielessä, ovat yleensä vaikeimmin omaksutta-
vissa. Tämä ei kuitenkaan ole kaikissa tapauksissa täysin kiistatonta, sillä lasten 
toisen kielenoppimisesta tehdyt havainnot viittaavat siihen, että ensimmäisellä 
kielellä näyttää olevan vain vähän vaikutusta opeteltavan toisen kielen kie-
liopin omaksumiseen (Odlin 1989: 21).  

Vertailu englanninkielisten aikuisten vieraan kielen opettelussa tietyn ta-
son saavuttamiseen tarvittavien oppituntimäärien välillä eri kielissä puolestaan 
osoittaa, että aikuiset saavuttavat tavoitetason englannin kanssa samankaltaisis-
sa germaanisissa kielissä (kuten esimerkiksi saksa ja norja jne.) tai romaanisissa 
kielissä (kuten esimerkiksi ranska ja romania jne.) poikkeuksetta lähes puolta 
lyhyemmässä ajassa kuin rakenteeltaan heille vieraammissa kielissä (kuten 
esimerkiksi suomi, turkki, heprea jne.). Samanlaiseen vaikutukseen viittaavat 
suomen- ja ruotsinkielisten välillä tehdyt havainnot englannin oppimisessa 
(Odlin 1989: 87). Tämä osoittaa, että rakenteellisilla yhtäläisyyksillä ja eroilla on 
vaikutusta oppimiseen. Ringbom (1986: 154) ihmetteleekin, miksi kielentutki-
muksessa ylimalkaan usein esitetään epäilyä sen selvän arkihavainnon suhteen, 
että on huomattavasti helpompaa oppia tai omaksua rakenteeltaan ennen opit-
tujen kaltainen kieli kuin siitä tai niistä paljon poikkeava kieli.  

Ensimmäisen kielen ja muiden kielen tuntemus muodostavat joka tapauk-
sessa aina jalustan, joka ohjailee ja manipuloi kaikkien muiden kielien oppimis-
ta. Empiiriset tutkimukset, jotka koskevat niin ohjattua kuin spontaania toisen 
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kielen oppimista, ovat osoittaneet, että oppijan vertaileva katse kohdistuu 
luonnostaan koko ajan sekä opeteltavaan kieleen että äidinkieleen (Königs 1995: 
15). Königs yksinkertaistaa tämän oppijoiden automaattisesti käyttämän strate-
gian toteamalla, että kielenoppija on aina ’subjektiivisin analyysikriteerein 
kontrastiivisesti työskentelevä lingvisti’.  

Äidinkielen ja tavoitekielen vertaaminen on sitä tuottavampaa ja mielen-
kiintoisempaa oppijalle, mitä enemmän se tuo esille opeteltavan kielen sisältä-
miä systemaattisia erikoispiirteitä ja samalla edistää huomion kiinnittämistä 
molempien kielten rakenteellisiin ominaispiirteisiin. Tarkoituksenmukaisesti 
käytettynä kontrastiivinen menetelmä avaa erityiset mahdollisuudet kieliopilli-
sen ajattelun rajaamiselle, virheiden analysoinnille ja niiden välttämiselle 
(Weißgerber 1982: 123–124). Vertailevan katsantotavan tärkeyttä korostaa myös 
C. Marsh (1993: 98–99) muistuttaen, että lingvistiset rakenteet äidinkielessä 
tunnetaan intuitiivisesti, mutta tämän intuitiivisen tiedon siirtäminen vieraa-
seen kieleen aiheuttaa monia ongelmia. Syynä on se, että – riippumatta siitä, 
minkälaiset käsitykset oppimisesta ovat taustalla ja minkä menetelmän puitteis-
sa opetus toteutetaan – jonkinlainen käännösprosessi on hänen mukaansa aina 
käynnissä oppijan alitajunnassa, varsinkin aikuisopiskelijoiden kohdalla. Tämä 
kääntäminen voi C. Marshin mukaan tapahtua eri tasoilla. Oppiessaan vierasta 
kieltä opiskelijoilla on selkeä toive oppia ”sääntöjä”, tavallisimmin vain syntak-
tisia sääntöjä, koska he ovat tottuneet oppimaan niitä myös äidinkielen opiske-
lun yhteydessä. Heillä on, kuten C. Marsh sen ilmaisee, ”sisäinen tarve” ilmais-
ta asia kielellisesti oikein. Mutta heitä harvoin rohkaistaan analysoimaan, miksi 
jokin on oikein ja toinen väärin; heille ei tarjota keinoja tehdä omia havaintoja 
kohdekielen rakenteista. Opetuksessa ei perinteisesti juuri uhrata aikaa esimer-
kiksi niiden kielellisten elementtien funktion selittämiseen, jotka ovat kieliparil-
le yhteisiä. C. Marsh (1993: 102) hämmästeleekin sitä, kuinka sitkeässä elää se 
perusteeton käsitys, että koska kielenoppija on omaksunut primäärikielen 
luonnollista tietä, hän siksi olisi automaattisesti oppinut myös tämän kielen sys-
teemin ja olisi tietoinen siitä, kuinka se toimii.  

Hufeisen ja Neuner (1999: 30−31) esittävät, että kontrastiivinen syntaksi 
auttaa kahden kielen vertailun tuloksena osoittamaan oppilaille kielten väliset 
erot lauserakenteessa. Kielen opetuksessa tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, 
että ensin kiinnitetään huomio lauserakenteisiin, jotka ovat L1:lle ja L2:lle yhtei-
siä. Tämän jälkeen voidaan tarkastella eroja ja pohtia niiden syitä. Virheet voi-
vat, kuten he otaksuvat, olla helpoimmin selitettävissä tällaisen kontrastiivisen 
analyysin avulla. Sitä, kuinka opeteltava kieli rakentuu ja toimii voidaan edelli-
sessä luvussa esitetyn valossa aikuisten oppijoiden kohdalla siis tarkastella 
kontrastiivisesti.  

Parhaiten vertailun voi olettaa tapahtuvan aitoa kieltä edustavien tekstien 
välityksellä. Muokkaamaton ”täysi” kielisyöte kuitenkin on mitä todennäköi-
simmin oppijoille vaikeaselkoista. Jos Krashenin (1985: 2–3) esittämää edellytys-
tä kielisyötteen ymmärrettävyydestä pidetään oppimisen eräänä peruskriteerinä, 
aitoa kieltä tulisi tämän lähtökohdan mukaan tarvittaessa muokata ja yksinker-
taistaa sen varmistamiseksi, että oppijat voivat myös ymmärtää sen. Krashen 
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pitää ymmärrettävyyttä ensiarvoisen tärkeänä edellytyksenä sille, miten yksilö 
siirtyy nykyiseltä kompetenssin tasoltaan seuraavalle tasolle. Inputin pitää hä-
nen mukaansa olla ymmärrettävää ja sitä on oltava riittävästi. Hypoteesin mu-
kaan oppija etenee luonnollisessa järjestyksessä ymmärtämällä viestejä, jotka 
sisältävät seuraavan tason rakenteita. Ymmärtämistä auttaa konteksti, johon 
kuuluu myös ei-kielellinen informaatio, tietomme maailmasta sekä aikaisem-
min omaksuttu kielitaito. Opettajan tarjoamat apukeinot, kuten kuvat ja esineet, 
helpottavat Krashenin mukaan tällaista ymmärtämistä. Krashen toisaalta myös 
korostaa, että inputin kiinnostavuus kärsii teennäisistä aihepiireistä ja estää ai-
toa kommunikaatiota. Tämä puhuu manipuloimattoman, aidon kielen hyödyl-
lisyyden puolesta.  

Yksi oppimateriaalin tai opettajan ja opetusmenetelmän tarjoama apukei-
no ymmärrettävyyden lisäämiseksi voi olla aidon kielisyötteen äidinkielinen 
käännös. Königs (1995) ehdottaakin, että vaikeaselkoisten, esimerkiksi autenttis-
ten tekstien ymmärrettävyyttä voidaan edistää myös opettajan antaman tai op-
pilaiden itsensä tekemän käännöksen avulla. Hän varoittaa kuitenkin ymmär-
tämästä menetelmää väärin; kysymyksessä ei missään tapauksessa ole kone-
mainen toistaminen tai kääntäminen, vaan siihen tulee liittyä kohdekielisen 
tekstin todellinen ymmärtäminen ja siihen paneutuminen. 

Oppimateriaalin suunnittelun kannalta voidaan edellä esitetyn nojalla hy-
poteettisena päätelmänä otaksua seuraavaa: 
 
Vieraan kielen oppijat mitä ilmeisimmin vaistomaisesti suorittavat vertailua kohdekie-
len, äidinkielen (ja muiden tuntemiensa kielten) välillä. Siksi niin tiedostamattomasti 
kuin tiedostetusti tapahtuvalle oppimiselle on todennäköisesti hyödyttävää sisällyttää 
johdonmukaisesti materiaaliin vertailumahdollisuus lähtökielen ja kohdekielen välillä. 
Jos oppimateriaalissa halutaan pitää kiinni aidoista ja siksi oppijoille oletettavasti vaati-
vatasoisista korpusteksteistä, tulisi samalla huomioida tekstien ymmärrettävyyden vaa-
timus. Mikäli tekstit ovat laajoja, muodostuu niiden kääntäminen oppilaiden toimesta 
ongelmalliseksi sen työläyden ja ajan puutteen takia. Ymmärrettävyyden ja samalla 
kontrastiivisen tarkastelumahdollisuuden voi toteuttaa sisällyttämällä tekstikorpukseen 
tai osiin siitä kohdekielisen tekstin valmis käännös. Menetelmä on luonnollisesti käyttö-
kelpoinen vain sellaisille opetusryhmille tarkoitetuissa oppimateriaaleissa, joilla kaikilla 
on yhteinen äidinkieli tai toinen kieli. 
 
 
5.5 Oppimisen vaiheittaisuus 
 
 
Opetuksen arkihavainnot valitettavasti tuntuvat tekevän tyhjiksi niin opettajan 
kun oppilaankin mahdolliset omat haaveet nopeasta ja vaivattomasta kielen 
oppimisesta. Yksilöllisistä eroista huolimatta formaalin opetuksen avulla tapah-
tuvaa kielenoppimista tuntuu olevan mahdotonta nopeuttaa minkäänlaisin 
poppakonstein. Silti käytännön opetustyössä omaa työtään tarkkaileva ja tutki-
va opettaja aina uudestaan pohtii, onko teorian näkökulmasta olemassa keinoja 
nopeuttaa ja tehostaa oppimisen tahtia. Oma ambitio kehittyä paremmaksi 
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opettajaksi saa kysymään ja tutkimaan, onko oppimisen vaiheittaisuus, toisin sa-
noen se, mikä formaalin opetuksen puitteissa koetaan hitautena, väistämätön 
tosiasia, jota ei voi muuttaa.  

Tutkittaessa äidinkielen ja vieraan kielen oppimisessa erikseen (a) spon-
taania, luonnollista omaksumista ja (b) muodollisen opetuksen kautta oppimis-
ta on havaittu (mm. Wode 1977), että aivan samoin kuin äidinkielen oppiminen, 
myös spontaani vieraan kielen omaksuminen tapahtuu määrätyssä järjestykses-
sä esiintyvien eri etenemisasteiden eli kehityssekvenssien kautta. Toisin sanoen 
lapsi luonnollisissa olosuhteissa ei opi äidinkieltään eikä toista kieltä yhdellä 
kertaa vaan molempia vaiheittain. Tämä pätee myös yksittäisten rakenteisiin tai 
rakennekokonaisuuksiin. Wode toteaa, että oppiessaan lapset tekevät syste-
maattisesti kullekin kehitysasteelle luonteenomaisia virheitä. Nämä kielivirheet 
riippuvat oppimismuodosta, koska jokaiseen kielenoppimismuotoon (ensim-
mäinen kieli ja toiset kielet, spontaanisti tai opetettuna) kuuluu omat tyypilliset 
virheensä. Ja lisäksi nämä niin sanotut virheet ovat sidoksissa kehitysasteeseen 
ja niitä liittyy siten, kuten Wode muistuttaa, kielenoppimisen kaikkiin vaihei-
siin.  

Verrattaessa formaalin opetuksen ja spontaanin kielenoppimisen tuloksia 
– tarkoituksena valottaa kysymystä, onko ihmisellä kaksi erillistä kielen oppi-
mismekanismia riippuen siitä, oppiiko hän formaalien opetusmenetelmien väli-
tyksellä vai omaksuuko hän kielen luonnollisissa olosuhteissa – on havaittu 
(Felix 1977), että myös spontaani toisen kielen omaksuminen on mitä suurim-
massa määrin systemaattinen prosessi. Kielen oppija suodattaa aluksi kohde-
kielen yksittäisiä rakenneperiaatteita ja yhdistää ne myöhemmin osittain itse 
muodostettujen sääntöjen mukaisesti suuremmiksi konstruktioiksi. Nämä mää-
rätyssä kehitysvaiheessa produktiiviset konstruktiot ovat usein kieliopillisessa 
mielessä virheellisiä. Kielellisen kehityksen edetessä kielen opettelija käy mää-
rätyssä järjestyksessä läpi sarjan kielen omaksumisvaiheita, kehityssekvenssejä, 
joiden yhteydessä yksittäiset rakenneperiaatteet systemaattisesti vähitellen jär-
jestyvät kohdekielen rakenteiden hallinnaksi. On tietenkin nopeampia ja hi-
taampia oppijia, mutta jokainen riippumatta lahjakkuudesta, älykkyydestä, mo-
tivaatiosta jne. oppii ympäristönsä toisen kielen enemmän tai vähemmän sa-
mankaltaisissa kronologisissa vaiheissa. Felix huomauttaa, että empiiristen tu-
losten valossa ei ole löydettävissä kiistattomia perusteita sille oletukselle, että 
myöskään vieraan kielen oppiminen olisi kategorisesti erilaista kuin lasten kielen 
omaksuminen luonnollisissa olosuhteissa.  

Havaintojen nojalla näyttääkin ilmeiseltä, että myös vieraan kielen opiske-
lijat suurelta osin työstävät kielellistä materiaalia samalla tavalla kuin kielen 
spontaanissa omaksumisessa (Odlin 1989: 21). Kielen opiskelija ei myöskään 
sisäistä opetettuja rakenteita saman tien, vaan suodattaa joukosta ensiksi yksit-
täisiä rakenneperiaatteita. Monet virheet kielitunneilla muistuttavat rakenteelli-
silta ominaisuuksiltaan kehitysspesifisiä virheitä luonnollisessa toisen kielen 
oppimisessa. Odlin huomauttaakin, että vieraan kielen opetuksessa on tästä 
syystä perinteisesti noudatettu määrättyjä progressioita, jotka perustuvat kul-
loinkin vallalla oleviin käsityksiin oppimista säätelevistä osatekijöistä. On help-
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po yhtyä toteamukseen (N. C. Ellis 1999: 27), että kielen oppiminen on erittäin 
monitahoinen prosessi. Siihen liittyy tuhansia eri osatekijöitä, jotka ovat sidok-
sissa toisiinsa monin eri tavoin. Niihin liittyy, kuten N.C. Ellis painottaa, luke-
mattomia eri ristikkäiskudelmia, joiden eri osat toimivat merkityssisältöjen 
osoittajina. Tämä massiivinen sisältö aiheuttaa sen, että kielen oppiminen, ku-
ten muidenkin monisäikeisten alueiden oppiminen, vaatii tuhansia ja taas tu-
hansia työtunteja. N. C. Ellis korostaa tiedon keräämisen niiden lukemattomien 
osatekijöiden sisäistämiseksi, jotka auttavat ymmärtämään kieltä, olevan suu-
rimmaksi osaksi tiedostamatonta. Me emme tietoisesti laske frekvenssejä käyttä-
essämme kieltä; kuitenkin tämä kielen käyttäminen säätelee ihmisen kielen pro-
sessointijärjestelmiä. N. C. Ellis kiteyttää sen sanoen: opimme kieltä käyttämällä 
kieltä.  

Syystä onkin huomautettu (Hawkes 1983: 102), että tutkimus usein aliar-
vioi näkemyksissään sitä seikkaa, että kielen oppiminen joka tapauksessa ta-
pahtuu vain ajan kuluessa ja vaiheittain ja että yhden vaiheen formaali oppimis-
tulos rakentaa perustan seuraavien vaiheiden kommunikatiiviselle toteutuksel-
le ja taidolle. Kühlwein (1990: 19–20) puolestaan toteaa, että oppija käy läpi vie-
raan kielen oppimisessa jatkuvaa hypoteesien testauksen ja muuntelun välityk-
sellä toteutuvaa oman ”oppijankielensä”, interlingvan jatkumoa, joka prosessil-
taan on samankaltainen kuin ensimmäisen kielen omaksumisen ”luonnollinen” 
järjestys. Siksi opettaja Kühlweinin mukaan toimii viisaasti, jos hän käyttää hy-
väkseen oppijoiden eri interlingva-vaiheita, niin että he voivat järkevästi edetä 
kustakin vaiheesta aina seuraavaan, ja antaa täten mahdollisuuden oppimiselle 
ominaiseen yksinkertaistamisprosessiin. 

Kielitaidon edistyminen tapahtuu jyrkän nousun ja jyrkän laskun, eks-
ponentiaalisen kasvun ja vähenemisen funktion alaisuudessa (N. C. Ellis 2001: 
38−44). Kielenkäytön automaattisuuden ja sujuvuuden edellytyksenä on kieltä 
koskevan tiedon ”niputtaminen” (chunking) suuremmiksi tietokimpuiksi. Ni-
putuksella tarkoitetaan assosiatiivisten ryppäiden muodostamista muistissa; 
nippu tai kimppu (chunk) on muistin mieltämisyksikkö, joka muodostuu, kun 
muistissa hitsataan tietoa yhteen suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Niputus edel-
lyttää kykyä rakentaa näitä rakenteita rekursiivisesti, mikä saa aikaan muistin 
järjestymisen hierarkkisesti. Myös kielitaidon karttumisessa jyrkän nousun ja 
jyrkän laskun funktio sisältää paitsi eksponentiaalisen lisääntymisen, myös jyr-
kän alentumisen periaatteen; ihmisen omaksumien tietojen ja taitojen määrä ja 
laatu sekä suorituskyky, tavallisesti nopeus, lisääntyvät harjoituksen myötä.  

Näyttää siltä, että ihmiset niputtavat lakkaamatta tietoainesta sitä mukaa 
kun he saavat lisää kokemusta ja suoriutuminen tehtävässä on sitä nopeampaa, 
mitä enemmän tehtävälle relevantteja kimppuja on rakennettu. Tietoainesten 
kimput kytkeytyvät ympäröivän todellisuuden ilmiöihin ja ympäristön rakenne 
aiheuttaa sen, että korkeamman tason kimppuja esiintyy harvemmin. Mitä 
ylempänä hierarkiassa kimppu on, sitä pienempi on sen yleinen käyttökelpoi-
suus. N. C. Ellis (2001: 38−44) esittää esimerkkinä kirjainkimput ’the’ ja ’ir’ ja 
toteaa, että oppija kohtaa kummankin näistä eri sanojen osina useammin kuin 
vaikkapa korkeamman tason kimpun ’their’. Yllä esitettyjen oletusten yhteys on 



 95

N. C. Ellisin mukaan seuraava: jatkuva tiedon niputtaminen ja nippujen tuoma 
nopeutuminen saavat aikaan sen, että oppiminen kasvaa eksponentiaalisesti, 
”räjähdysmäisen” jyrkästi. Mutta kun korkeamman tason kimppuja rakenne-
taan, ne tulevat aina vähemmän käyttökelpoisiksi, koska tilanteet, joissa niitä 
esiintyy, ovat harvemmassa. Tällöin uuden oppiminen hidastuu ja se liukuu 
jyrkän laskun suuntaan. Nollatasosta vieraan kielen opiskelun aloittanut kartut-
taa siten kielitaitoaan edistyneempien tasojen opiskelijoihin verrattuna suhteel-
lisesti huomattavasti nopeammin. Mitä korkeampi kurssitaso, sitä pienempi on 
uuden opeteltavan kielellisen aineksen suhteellinen määrä.  

Oppimateriaalin suunnittelun kannalta voidaan edellä esitetyn nojalla hy-
poteettisena päätelmänä otaksua seuraavaa:  
 
Seurauksena kehityssekvenssien ja jyrkän nousun ja jyrkän laskun funktion alaisuudes-
ta on aiheellista pohtia erikoistuneiden sisältöjen ja laajempien kasvatuksellisten tavoit-
teiden, vaikkapa vaativien diskursiivisten tai kielipragmaattisten taitojen, liittämisen 
sopivuutta eri opetusasteille. Edistynyttä kielipragmaattista tietoa ja taitoa edellyttävi-
en oppisisältöjen voi olettaa parhaiten soveltuvan vasta jatkotasojen oppimateriaaleihin. 
Tällöin lähtökohtana voi toimia ajatus, että alkeis- ja perustason oppimateriaalien ensi-
sijainen tavoite on hyödyntää jyrkän nousun vaihe varsinkin sanaston ja kieliopillisen 
tiedon laajentamisessa niin hyvin kuin mahdollista. Oppimateriaalia laadittaessa tulisi 
siksi mahdollisimman hyvin olla tiedossa ja huomioida se, mikä on kohderyhmän kieli-
taidon taso, mitkä valmiudet voidaan olettaa olevan jo hallussa, mitä taitoja on aiheellis-
ta kerrata ja syventää ja miten paljon uutta on asianmukaista sisällyttää aineistoon. 
 
 
5.6 Muistamisprosessien monipiirteisyys 
 
 
Oppimiseen kiinteästi liittyvät kysymykset muistin rakenteesta ja toiminnasta 
kiinnostanevat kaikkia kielenopettajia ja oppimateriaalien tutkijoita/laatijoita. 
Samoin opettajat varmaan poikkeuksetta pohtivat, onko olemassa keinoja sen 
tilanteen parantamiseksi, että varsinkin kielen opettelun alkeis- ja perustasoilla 
opitun ja aktiiviseen käyttöön yltävän kielitaidon välillä aina eittämättä näyttää 
olevan lähes ylitsepääsemättömältä tuntuva kuilu. Sen joutuu kielipedagogi − 
ainakin saksankielen ollessa kyseessä − toteamaan erityisesti vapaasti tuotettua 
kirjoitettua ja puhuttua kieltä tarkkaillessaan. Opeteltavan aineksen muistiin 
painuminen ja kielen muodon ja kielen käytön välinen kontrasti ovat kysymyksiä, 
jotka vaativat runsaasti lisätutkimusta ja oletettavasti vielä kauan etsivät ratkai-
suaan. Näihin liittyviä teoreettisia näkökantoja kuitenkin sivutaan tässä oppi-
materiaalin suunnittelun kannalta ilman, että lähtökohtaisestikaan pyrittäisiin 
kattavaan esitykseen ja definitiivisiin johtopäätöksiin. Tässä esitetyt näkökoh-
dat edustavat tutkivan opettajan yritystä hahmottaa sitä, mitä oppimisproses-
sissa mahdollisesti tapahtuu ja miten oppimista ja muistamista mahdollisesti 
voisi oppimateriaalin osalta edistää.  

Vaikka Hufeisen ja Neuner (1999: 88) toteavat vieraan kielen oppimiseen 
suuntautuneen psykolingvistiikan olevan yhä ”lapsen kengissä”, he arvostavat 
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sitä, että sen avulla on kuitenkin jo tehty mm. seuraavia havaintoja oppimateri-
aalin suunnittelun kannalta:  
 
- Oppikirjaa suunniteltaessa tosin tiedetään, mitä tietämystä oppilaille on 

tarkoitus välittää, ts. opettajan näkökulma voidaan systemaattisesti struk-
turoida. Mutta emme voi ohjelmoida sitä, mitä oppilaiden päässä tapah-
tuu – ilmeisesti jokainen ihminen oppii jossain määrin erilailla. Vaikka on 
mahdollista erotella tiettyjä psykolingvistisesti kuvattavissa olevia oppija-
tyyppejä, eikä ihmisistä kukaan ole oppimistavoiltaan keskenään täysin 
samanlainen. Myös oppilaan oppimishetkellä vallitseva psyykkinen oloti-
la (huomion ja kiinnostuksen aste, keskittyminen, väsymys, jne.) ja tilanne 
oppilasryhmässä tai luokassa ovat merkittävässä asemassa sen kysymyk-
sen suhteen, opitaanko ja muistetaanko esimerkiksi oppilaille uudet kielel-
liset ilmiöt, ja mikäli niin miten. 

- Kokemuksen perusteella on tunnettua, että vierasta kieltä opetellessa 
usein jotkut seikat tuntuvat ”kummallisilta” (huomiota herättäviltä ja 
muistamisen arvoisilta), joilla ei kuitenkaan ole mitään tekemistä ”hyvin 
suunnitellun opetuskonseptin” kanssa – usein kysymyksessä voivat olla 
melko absurdit asiat tai toisarvoiset pikkuseikat, jotka kuitenkin tuntuvat 
huomionarvoisilta. Usein muodostetaan omassa päässä – jokainen omalla 
tavallaan − joskus oudotkin yhteydet yksittäisten ilmiöiden välille asian 
muistiin kiinnittämiseksi (esimerkiksi muistin tueksi muodostetut niin sa-
nonut aasinsillat, jotka ovat mitä suurimmassa määrin yksilökohtaisia). 
Oppiminen siis seuraa usein mitä ilmeisimmin toista logiikkaa kuin opet-
taminen. 

- Psykolingvistinen tutkimus on painottanut sitä, että oppiessaan uusia 
elementtejä, yksiköitä ja rakenteita ihminen suhteuttaa ne aina jo olemassa 
oleviin elementteihin, yksiköihin ja rakenteisiin, esimerkiksi äidinkielen 
järjestelmiin. Ne jäävät muistiin vain mikäli meidän onnistuu kiinnittää ne 
jo johonkin valmiiksi mielessä olemassa olevaan – siis joihinkin systemaat-
tisesti järjestäytyneisiin tietokonsepteihin, toiminta- tai tilanneyhteyksiin 
tai itse koettuihin ja muistissa pysyneisiin episodisiin tarinoihin. 

- Aivopuoliskojen toiminnan tutkimus on myös osoittanut, että (vie-
raan)kielen oppimisessa ei olla tekemisissä pelkästään logiikan ja kogniti-
on, tietoisen ja analyyttisen oppimisen kanssa, vaan − varsinkin merkitys-
ten oppimisessa − oppiminen tapahtuu usein päässä muodostuvien kuvi-
en prosessoinnin kautta.  

 
Kielenopetuksen yhteydessä todellakin havaitaan aina uudestaan, että jotkut 
oppilaat oppivat muita nopeammin. Muistitoimintojen perinpohjainen tunte-
minen olisi myös kielenopetuksen kannalta tärkeä aluevaltaus. Mutta ainakin 
toistaiseksi on helpompi mitata muistiin painumisen tulosta kuin sen takana 
piileviä prosesseja. 

Stevickin (1976) aikoinaan esittelemät eri tutkijoiden muistin mittaustu-
lokset ovat oppimateriaalin suunnittelijan kannalta edelleen mielenkiintoisia. 
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Stevick (1976: 13–16) mm. toteaa, että verbaalinen syöte näyttää pysyvän noin 
20 sekunnin ajan välittömästi tavoitettavissa, jolloin se on siis vielä lyhytkestoi-
sessa muistissa. Esimerkiksi irrallisten sanojen muistikokeissa muistetaan par-
haiten viimeiseksi esitetyt sanat, mikäli ne saadaan tuottaa välittömästi. Mieli-
valtaisten irrallisten kirjainten ja toisiinsa määrättyjen sääntöjen mukaan yhdis-
tettyjen kirjainryhmien muistamiskokeet, ’learning of relationships’ osoittavat, 
että systeemisesti yhdistetyt kirjainryhmät opitaan oleellisesti tehokkaammin 
kuin sattumanvaraisesti sekoitetut, vaikka testihenkilöt evät itse ole tietoisia 
oppimisen eron syistä. Useat Stevickin esittämät kokeet osoittavat, että muista-
mista edistää parhaiten aktiivinen mielteiden etsiminen, keksiminen ja visuali-
sointi verrattuna mekaaniseen toistoon, lauseiden lukemiseen tai jopa omien 
lauseiden tuottamiseen. Muistamiseen vaikuttavat emotionaaliset tekijät määri-
tellään syvyysdimensioksi (dimension of depth); opiskelijan päässä tapahtuvilla 
niin tietoisilla kuin tiedostamattomillakin mentaalisilla toiminnoilla ja merki-
tyksellisen kontekstin muodostavilla teksteillä on havaittu olevan merkittävä 
vaikutus muistamiseen, koska ne saavat oppijassa aikaan monitasoisen kielima-
teriaalin prosessoinnin (Stevick 1976: 30–34).  

Myös psykolingvistiset tutkimukset ovat selkeästi osoittaneet (N. C. Ellis 
1999: 26), että monet kielitaidon osatekijät heijastavat oppijan aiempaa kielen-
käyttöä; ne ovat yhteydessä oppijan muihin elämän aikana saamiin kieltä ja 
ympäröivää todellisuutta koskeviin kokemuksiin. N. C. Ellis toteaa, että kukin 
oppija luo uudesta tiedosta oman sisäisen tiivistelmänsä, jossa heijastuvat sekä 
aikaisemmat tiedot asiasta että ympäröivälle kulttuurille ominaiset tulkinnat, 
uskomukset ja arvot. Toisin sanoen kysymyksessä on edellä mainittu Stevickin 
tarkoittama syvyysdimensio. 

Neurologia on tuonut osaltaan lisävalaistusta muistamiseen liittyviin 
mahdollisiin syy-yhteyksiin. Kielen oppimista tutkittaessa (Götze 1997: 2–7) on 
todettu oppilaittain poikkeavaa pikkuaivojen toimintaa, mikä viittaa erilaisiin 
yksilöllisiin oppimistapahtumiin. Neuronitoimintaa tarkkailtaessa eri yksilöillä 
on todettu sijainniltaan ja kestoltaan erilaisia kytkentäpiirejä, mikä antaa aiheen 
olettaa, että oppiminen on suuressa määrin yksilöllinen prosessi. Luokassa, jos-
sa on kolmekymmentä oppilasta, on siis periaatteessa kolmekymmentä eri ta-
paa työstää tarjolla oleva materiaali. Götzen mukaan tämä perustunee aivojen 
arviomekanismeihin. Oppimistapahtumaa edeltää aina arviomenettely, joka on 
sidoksissa oppijan tunnemaailmaan. Götze arvioi, että tämä arviointi on oppi-
mis- ja taltioimisprosessin ratkaiseva tekijä. Jos jokin seikka määrittyy aivojen 
verkostoon taltioitujen aikaisempien kokemusten perusteella ennestään tutuksi 
ja merkityksettömäksi (rituaalit, aina ja ikuisesti sama, rutiinitoimet), se ei pääse 
tietoisuuteen ja se hylätään heti. Tiedot, jotka määrittyvät ennestään tuntemat-
tomiksi mutta epätärkeiksi (liikenteen melu, keskustelun sorina), tosin tunniste-
taan, mutta ne päätyvät korkeintaan lyhytkestoiseen muistiin. Siis se, mikä 
määräytyy tutuksi mutta kuitenkin tärkeäksi, saavuttaa alhaisen tietoisuuden 
tason. Korkeimman tarkkaavaisuuden tason ja vastaavasti muistiin painumisen 
saavuttavat ne tiedot, jotka aivojen arviointikoneisto määrittelee ennestään tun-
temattomiksi (uudeksi) ja tärkeiksi: tärkeiksi yksilölle itselleen, ei suinkaan kaikil-
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le. Tärkeää on se, mikä omassa kokemusmaailmassa on osoittautunut merki-
tykselliseksi, niin positiivisessa kuin negatiivisessakin mielessä. Oleellista on, 
että muistiin tallentuvat vain ne tiedot, jotka liittyvät aikaisempiin tietoraken-
teisiin. (Vrt. Elomaa 2001: 12–14.) 

Muistamisen mekanismeja voidaan tarkastella monesta näkökulmasta. 
Muisti voidaan jaotella (a) deklaratiiviseen eli eksplisiittiseen, (b) proseduraali-
seen eli implisiittiseen ja (c) kategoriaaliseen muistiin, joka on aineiston sisäistä 
luokittelua ja ryhmittelyä. Deklaratiivinen muisti on yleensä tietoisuuden oh-
jaamaa, ja siihen sisältyy mm. tieto kielioppisäännöistä ja sanojen merkitykses-
tä. Proseduraalinen tieto sen sijaan käsittää ne taidot, joita täytyy harjoitella ne 
oppiakseen ja jotka sen jälkeen hallitaan automaattisesti niiden rakennetta enää 
tiedostamatta (Kristiansen 1998: 10). Deklaratiivinen tieto on siis tietoa siitä, 
’miten jokin asia on’ (R. Ellis 1990: 176). Se muodostuu hänen mukaansa infor-
maatiosta, kuten esimerkiksi sanojen määrittely, faktat, säännöt ja muistikuvat 
kaavioista ja kuvista ja tapahtumaketjuista.  

Proseduraalinen tieto on osaamista ja taitoa. Se on edustettuna muistissa 
”tuotantosysteemien” muodossa. Saadun tiedon työstäminen eli elaborointi 
painottaa oppimisteoreettisesti proseduraalista tietoa. ”Se hankitaan deklaratii-
vista tietoa apuna käyttäen runsaalla soveltavalla harjoittelulla (elaborative 
practice) opiskelijan omien skeemojen pohjalta” (Kristiansen 1998: 10). Skeema-
teoriaan kiinteästi liittyvän elaborointiteorian mukaan paras oppimistulos saa-
vutetaan, kun oppija itse konstruoi uudesta tietoaineksesta omat tietoraken-
teensa entisiä hyödyntämällä, niitä työstämällä ja soveltamalla. Tehokkainta 
tämän näkökannan mukaan oppiminen on silloin, kun oppija itse muokkaa uu-
den tietonsa aikaisempiin tietoihinsa sopiviksi (self-generated elaboration). Uu-
den tietoaineksen rekisteröintiä ohjaavat oppijan kognitiivis-emotionaaliset 
skeemat. Ne helpottavat työmuistin toimintaa. Elaboroinnilla varmistetaan 
myös, että asiat ovat palautettavissa kestomuistista useita eri reittejä.  

Kielen opiskelussa edellä esitetty merkitsee käytännössä sitä, että oppijan 
olisi hyvä havaita ja tuottaa opittava rakenne, sana tai sanonta mahdollisimman 
monessa viestinnällisessä lauseessa tai kontekstissa. Yksinkertaistaen on kyse 
monipuolisesta harjoittelusta (Kristiansen 1998: 32 ja seur.). Skeemoja on ole-
massa monenlaisia, kuten Kristiansen (1998: 28) tarkentaa: esimerkiksi henkilö-, 
asia-, esine-, toiminta-, tilanne-, tapahtuma- ja tapahtumasarjaskeemat. Joskus 
termi ’skeema’ on hyvin lähellä termiä ’käsite’ (concept). Skripti on eräänlainen 
tapahtuma- ja kokemusskeema. Skeemat ovat sisällöltään yleisempiä, skriptit 
sisältävät enemmän spesifistä tietoa (esimerkiksi syöminen versus ravintolassa 
syöminen). Kristiansen painottaa, että oppimisessa skripteillä on tärkeä tehtävä. 
Esimerkiksi vieraan kielen viestinnällisessä harjoittelussa hierarkkiset tapahtu-
ma- ja asiaskeemat organisoivat systemaattisesti ja yksityiskohtaisesti opittavaa 
kieliainesta ja toimivat tästä syystä oppimisen tehokkaina helpottajina sekä mie-
leen painamisessa että muistista hakemisessa.  

Oppimisprosessia on pyritty kuvaamaan kolmiportaiseksi tapahtumaksi 
(R. Ellis 1990: 177), jossa limittyvät tosiinsa kognitiivinen vaihe (deklaratiivisen 
tiedon omaksuminen), assosiatiivinen vaihe (uuden tiedon omaksuminen, 
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mahdollisten virheellisten tietojen eliminointi uuden tiedon avulla, kumuloitu-
van tiedon prosessoituminen) ja autonominen vaihe (virheiden pääasiallinen 
häviäminen, vähentynyt työmuistiin turvautuminen ja suorituksen suurim-
maksi osaksi tiedostamaton toteutuminen). Vastaavasti käytetään ilmaisuja 
’analysoitu tekijä’ versus ’analysoimaton tekijä’ ja ’automaattinen tekijä’ (Bialys-
tok 1998: 40). Analysoitu tekijä viittaa siihen, missä määrin kielen oppija on itse 
tietoinen kielellisen tietämyksensä rakenteesta. Analysoimattomassa tiedossa, 
joka on tyypillistä vieraan kielen alkeistason oppimiselle, oppija ei ole tietoinen 
tiedon rakenteesta ja organisaatiosta. Oppimisen edetessä tietoisuus lisääntyy, 
ja oppija kykenee yhä paremmin hahmottamaan formaaleja rakenteita.  

Tietoisuus oman kielellisen tiedon olemassaolosta esiintyy lingvistisen 
tuntemuksen sisäisenä representaationa (propositional mental representation), 
joka voi olla oppijalle joko tietoista tai tiedostamatonta. Analyyttisyyden aste ei 
siis liity tietoisuuden asteeseen, eikä se ole eksplisiittisesti edustettuna oppijan 
päässä: on väärin muodostaa yhden-suhde-yhteen -yhtälöä analysoidun tiedon 
ja artikuloidun tiedon tai sääntöjen osaamisen välille. Analysoitu tieto tekee 
artikuloidun tiedon ja metalingvistisen tiedon mahdolliseksi. Automaattisuus 
tarkoittaa vain tiedon suhteellista saatavuutta (sen nopeutta). Tiedon automaat-
tistuminen lisääntyy sitä mukaa kun oppiminen etenee. Tärkeintä on tietää, että 
analysoitu tieto ja automaattistuminen ovat toisistaan riippumattomia. Kehitys 
analysoidulla tasolla tapahtuu automatisoituneesta tasosta riippumattomasti. 
Oppija lähtee liikkeelle ”merkkaamattomasta” tiedosta, siis tiedosta, joka ei 
(vielä) ole automaattista eikä analysoitua. Molempien samanaikainen kehittä-
minen on kuitenkin vaikeaa, joten oppija on taipuvainen keskittymään jom-
paankumpaan. Jotkut etenevät mieluummin ”automaattista tietä”, toiset puo-
lestaan tahtovat pikemminkin keskittyä saamansa tiedon analysointiin. (Ks. 
Bialystok 1998: 40 ja seur.) 

Oppimateriaalin suunnittelun kannalta voidaan edellä esitetyn nojalla hy-
poteettisena päätelmänä otaksua seuraavaa: 
 
Oppimisen edistämiseksi on suositeltavaa sitoa opetettavat seikat oppimateriaalissa op-
pijoille kontekstiin, jonka voi olettaa olevan oppijoille mielenkiintoista. Vaikuttaa siltä, 
että sanojen irrallisina yksikköinä opettelun sijaan on edullisempaa liittää ne lauseyh-
teyteen tai harjoituttaa niitä mielleyhtymien muodostamisen kautta. Aihepiirit ja sanas-
to olisi aiheellista jakaa skeemaluonteisiin kokonaisuuksiin. Aineistoon voidaan sisällyt-
tää myös runsaasti toistoa sekä kirjallisissa että kuunneltavissa teksteissä ja niihin liit-
tyvissä tehtävissä. Automaattistumisen edistämiseksi opittua tulisi mahdollisuuksien 
mukaan syventää monipuolisilla sekä suullisilla että kirjallisilla harjoituksilla.  
 
 
5.7 Kielen muodon ja kielen käytön välinen problematiikka 
 
 
Aikuisopiskelussa jokainen oppija tuo mukanaan yksilöllisen määrän valmiita 
tietoja ja taitoja, esimerkiksi mm. äidinkielen taidon. Kaikkea ei tarvitse opettaa. 
Opeteltavaa on, kuten Leiwo (1992: 58–60) sen ilmaisee, vain siinä, että kun op-
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pija osaa äidinkielensä, hänen ongelmansa on vieraan koodin huono tuntemus. 
Hän ei osaa vieraan kielen sanoja, rakenteita ja käyttötapoja ja siksi hänelle on 
niitä opetettava. Leiwo viittaa kognitiivisen psykolingvistiikan tapaan kuvata 
puheen tuottamista ja ymmärtämistä koodimalleina, ja toteaa että myös kiel-
tenopetuksessa pätee käsitys kielitaidosta oppijan tietona koodista ja sen käyt-
tämisestä, pragmatiikalla laajennettuna. Koodimalleissa viestintä nähdään vies-
tintäketjuna ja kieli, sanasto ja kieliopillinen rakenne koodina, joka välittää aja-
tukset ja sisällöt, asenteet ja emootiot lauseisiin koodattuina sanomina, jotka 
kuulija purkaa eli dekoodaa; ymmärtäminen on dekoodattu yhteinen tieto. Sa-
noman ymmärtäminen edellyttää sekä päättelyä että koodin purkamista. Kyse 
on tällöin siis, kuten Leiwo toteaa, kommunikatiivisen kompetenssin käsitteen 
mukaisesta kokonaisvaltaisesta kielen käyttötaidosta. Sen saavuttaminen for-
maalin kielenopetuksen kautta tuskin koskaan on täydellisesti mahdollista, 
koska luokassa opiskelijoilta puuttuu luonnollisten kielenkäyttötilanteiden an-
tama kokemus, joka on välttämätön luontevan kielenkäytön onnistumiselle.  

Reseptiivinen kielitaito omaksutaan produktiivista taitoa nopeammin sik-
si, että muut tiedot ja myös Leiwon tarkoittamat edellä mainitut päättelytaidot 
edistävät sen kehittymistä. Varsinkin kielen tuottamisessa kielenoppimisen eri-
tyistuntomerkki on, että opitun ja käyttövalmiin kielimateriaalin välillä on suuri 
kuilu. Usein oppilaat eivät käytä oppimaansa materiaalia tai eivät yksinkertai-
sesti osaa käyttää sitä. Tämä viittaa kahdenlaisen kielellisen kompetenssin ole-
massaoloon.  

Nämä kielenkäyttötaidon eri lajit on Chomskyn (1965) luonnehtimien 
kompetenssi- ja performanssi- käsitteiden perusteella terminologisesti jaettu 
(esim. Felix 1977) reproduktiiviseen eli kaavamaiseen ja kreatiiviseen eli luovaan 
kielenkäyttötaitoon. Reproduktiivinen kompetenssi muodostuu saavutettuun 
kielitaitoon sisältyvää tietoa työstämällä ja sillä voi tietoisesti suorittaa tiettyjä 
kielellisiä toimintoja. Reproduktiiviseen kompetenssiin ei sisälly pelkästään 
kieleen liittyvää kykyä, vaan monia muita henkisiä kykyjä, jotka on aktivoitava 
samoin kuin vaikkapa matematiikan tehtävää ratkaistaessa tai ulkoa opitun 
kaavan tms. mieleen palauttamisessa jne. Opetuksen aktivoimien reproduktii-
visten kykyjen erityistuntomerkki on tietoinen tehtävän suoritus. Kreatiiviseen 
kompetenssiin puolestaan voidaan yleistäen katsoa lukeutuviksi kaikki ne kie-
lelliset taidot, jotka sisältyvät Chomskyn luonnehtimaan ’ihanteelliseen puhuja-
kuuntelija’ -asetelmaan. Sillä tarkoitetaan siis intuitiivista, tiedostamatonta ky-
kyä spontaanisti muodostaa ja ymmärtää uusia virkkeitä, erottaa virheelliset 
ilmaisut, havaita ilmaisun monimerkityksellisyys, pukea merkityssisällöt sa-
noiksi. Felixin (1977) toteamuksen mukaan vaikuttaa siltä, että luonnollinen 
kielenoppiminen, luova kompetenssi ja kehityssekvenssien olemassaolo ovat 
kiinteästi yhteydessä toisiinsa.  

Luonnostaan herää kysymys, onko luovan kompetenssin saavuttaminen 
ylimalkaan mahdollista käymättä läpi määrätyssä järjestyksessä toisiaan seu-
raavia oman aikansa vaativia kielenoppimisen kehitysvaiheita. Näitä kahta kie-
len eri tuotostyyppiä on nimitetty (Stevick 1976: 107) myös produktiiviseksi eli 
tuottavaksi ja reflektiiviseksi eli heijastavaksi. Jos oppilas vain toistaa kaavanmu-
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kaisen reaktion saamaansa impulssiin, hän toimii vain kaavaa ja sääntöjä heijas-
tavasti, reflektiivisesti. Jos taas hän tuottaa kieltä todellisesta kommunikaa-
tiotarpeesta lähtien, hän toimii produktiivisesti.  

Leontiev (1981: 123) puolestaan on tarkastellut tätä luovan ja kaavamaisen 
kielitaidon välistä ristiriitaa psykologian näkökulmasta ja todennut, että osatak-
semme puhua vierasta kieltä on tärkeä hallita ne operaatiot, joista kyseisen kie-
len puheaktit muodostuvat. Mutta osataksemme kommunikoida vieraalla kielellä, 
on paitsi hallittava itse nuo puheaktit myös kyettävä muotoilemaan kulloinkin 
parhaat tilanteen vaatimat ilmaisut. Tässä juuri pragmaattinen kokemus tulee 
esille. Ensiksi mainittu taito (puhuminen) saavutetaan Leontievin mukaan, kun 
hallitaan vieraan kielen (puhe)tavat, ’habits’ ja jälkimmäinen (kommunikaatio) 
puolestaan kun hallitaan vieraan kielen (puhe- ja toiminta)taidot, ’skills’.  

Konstruktiivis-kognitiivisen suunnan termistöllä ilmaistuna edellä maini-
tut osaamisen lajit on puolestaan ilmaistavissa esimerkiksi seuraavasti: ”Maas-
samme katsotaan yleisesti vieraan kielen hallinnan deklaratiivisella tasolla ole-
van suhteellisen hyvä. Oppilaiden toivomus kuitenkin kaikilla tasoilla on vie-
raan kielen käyttötaito, proseduraaliset taidot” (Kristiansen 1998: 40). Automa-
tisoituneen ja hapuilevan kielitaidon eron muodostumisesta puhuttaessa käyte-
tään myös termejä omaksuminen, ’acquisition’ ja oppiminen, ’learning’. (Ks. 
esim. Widdowson 1990: 18.) 

Ristiriita reproduktiivisen (tai deklaratiivisen, reflektiivisen, opitun) ja 
kreatiivisen (tai proseduraalisen, produktiivisen, omaksutun) kompetenssitason 
välillä selittää suuren eron opitun kielimateriaalin ja sen todellisen käytön välil-
lä. Oppilaat saattavat saavuttaa sangen korkean reproduktiivisen kompetenssi-
tason. He osaavat tarvittaessa, joskin usein vain hitaasti, tuottaa, lukea ja kään-
tää kielellisesti vaikeaakin tekstiä. Sen sijaan oikeanlainen kokemus kielenkäy-
töstä ja sen myötä luova kompetenssi puuttuu tai se ainakin on puutteellinen. 
Spontaanissa kielenkäyttötilanteessa oppilaat eivät ymmärrä eivätkä osaa tuot-
taa rakenteita, jotka he todistettavasti ovat opetuksen aikana omaksuneet. Ste-
vick (1976: 18−19) on olettanut, että oppijalla saattaa olla vaikeuksia tuottaa il-
maisuja niiden oppimisympäristöstä irrotettuina, koska opittu aines jää kiinte-
ästi oppimistilanteen viitekehykseen sitoutuneeksi.  

Vaikka syyt voivat olla moninaiset, on selvää, kuten Widdowson (1990: 
18) toteaa, että erilaisissa kielenkäyttötilanteissa vallitsee ero kielitiedon ja tä-
män tiedon tehokkaan tavoitettavuuden välillä. Kielenoppija voi saavuttaa kor-
kean kielellisen oikeellisuuden tason joissakin käyttötilanteissa, mikä viittaisi 
siihen että hän on omaksunut tietyt muodot, mutta suoriutuukin huonosti sa-
mojen muotojen käytössä joissakin toisissa tilanteissa. Tämä vaihtelu saattaa 
johtua myös siitä, että kyseiset muodot ovat sidoksissa tiettyyn kontekstiin ei-
vätkä ole vapaasti siirrettävissä, tai toinen konteksti saattaa sisältää häiritseviä 
tekijöitä, jotka estävät oppijaa poimimasta mielestään ja käyttämästä tietoa, joka 
hänellä kuitenkin ilmeisesti on. Widdowson (1990: 19) päätyykin toteamaan, 
että oppimista voi saada aikaan vain, jos opettelutilanne sallii riittävästi väljyyt-
tä tietoiseen kielen ja sen säännönmukaisuuden pohdiskeluun, jos on aikaa kes-
kittyä muotoon, ’focus on form’. Kun oppijat ovat vuorovaikutustilanteissa pa-
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neutuneina merkitysten ilmaisemiseen, heillä ei ole halua eikä aikaa tarkkailla 
kielellistä suoritustaan. Siinä tilanteessa puolestaan paljastuu, mitä he itse asias-
sa ovat omaksuneet tai todella sisäistäneet  

Kommunikatiivinen kielenopetus on käsitteenä varsin laaja ja sisältää 
useita erilaisia malleja tavoitteena olevan kielitaidon osa-alueista. Niiden tar-
kastelussa tuleekin lähteä siitä, että kommunikatiivinen kompetenssi teoreetti-
sena käsitteenä ja kommunikatiivinen kielenopetus käytännössä ovat kumpikin 
oma alueensa. Widdowson (1990: 117–118) painottaakin kommunikatiivisen 
kielenopetuksen tarkastelun yhteydessä, että on oltava selvillä siitä, tarkoite-
taanko määritelmällä oppimisen tavoitetta vai oppimisen prosessia. Rakenteiden 
painottamisen voidaan katsoa olevan yhteydessä oppimisen prosessiin, keinona 
päästä päämääriin, eikä se Widdowsonin mukaan missään nimessä sulje pois 
kommunikatiivisia tavoitteita, vaan päinvastoin edistää tavoitteisiin pääsyä. 

 Samaan on jo kahdeksankymmentäluvulla päätynyt Portmann (1981: 179–
180). Hän edustaa näkemystä, että kommunikaatioteoriat voivat olla avuksi 
kielen opetuksen yhteydessä vain, jos pidetään mielessä, että kieliluokka edus-
taa kommunikaatio-organisaation erityismuotoa. Kaikki yleisen kommunikaa-
tioteorian sovellukset kielenopetukseen, esimerkiksi tilannesidonnaisuus tai 
opetuksen diskursiivinen toteuttaminen eivät Portmannin mielestä ole käyttö-
kelpoisia vieraan kielen opetuksessa, vaan ne asettavat sekä oppijalle että opet-
tajalle sellaisia vaatimuksia, jotka todellisuudessa ovat täytettävissä vain har-
voissa poikkeustapauksissa. Asiaa on hänen mielestään kuitenkin mahdollista 
lähestyä myös niin, että kun luokassa simuloidaan todellisia tilanteita, se on 
sinänsä luonnollinen tilanne ja todellisuutta. Tuo todellisuus usein vain tarkoit-
taa kieliluokassa sitä, että siellä tarkastellaan kieltä ja se usein tapahtuu opiskel-
tavalla kielellä.  

Kommunikatiivisuuden ylikorostaminen kielen ja kieliopin kustannuksel-
la on mm. Housen (1996a: 3) näkemyksen mukaan osittain johtanut suuntauk-
seen, joka lähtee liikkeelle idealisoidusta käsityksestä vieraan kielen oppimisen 
luonteesta ja vaikeudesta. House huomauttaakin, että aivan liian ihannoitu kä-
site on monin paikoin vallannut alaa vieraan kielen opetusdidaktiikassa. Ää-
rimmilleen ymmärrettynä on hänen mukaansa lähdetty siitä, että kommunika-
tiivisen kielen oppimisessa tulisi pyrkiä luomaan samankaltaiset olosuhteet 
kuin luonnollisessa kielen omaksumisessa. Tämä on hänen mukaansa käytän-
nössä osittain johtanut formaalis-kieliopillisen epäkorrektiuden eksplisiittiseen 
hyväksymiseen. Tämä suuntaus onkin jo varhain johtanut kritiikkiin siitä (esim. 
Hughes 1983: 1), että se tuottaa ”sujuvakielisiä” mutta ei oikeakielisiä kielen 
oppijoita.  

Vaikka kommunikatiivinen opetustapa on eittämättä tuonut parannuksia 
kohdekielellä kommunikoinnin taitoon, aiheuttaa pragmaattisen puolen yksi-
puolinen korostamien ongelmia viimeistään yliopistotasolla puuttuvan kie-
liopillisen tietouden ja oikeakielisyyden vuoksi. Samoin kuin Suomessa, esi-
merkiksi myös Iso-Britannian korkeakoulujen kielten laitoksilla on jouduttu 
toteamaan (Durrell 1993: 56), että saksan opiskelijoiden formaali kielitaidon taso 
oli huomattavan heikko; varsinkin ensimmäisen korkeakouluvuoden aikana 
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opiskelijoille on täytynyt antaa suhteellisen intensiivistä kieliopin opetusta ja 
varustaa oppijat myös korkeakouluopiskelussa tarvittavalla metakielisellä tie-
tämyksellä. Esimerkiksi Townson ja Musolff (1993: 36) korostavat, että oppilaat 
tulee saada sisäistämään se ajatus, että ilmaisun tarkkuus ja lingvistisen reper-
tuaarin monipuolisuuden arvostaminen ovat oman itseisarvonsa omaavia seik-
koja myös akateemista opiskelua silmällä pitäen. Townson ja Musolff (1993: 38) 
esittävätkin siksi, että kielen korrektin käytön hallinta aina edellyttää tietoa ja 
kielellistä tarkkuutta, minkä vuoksi jo opetuksen alusta alkaen myös kieliopille 
tulee antaa oma merkittävä sijansa. Samalla on kuitenkin muistettava, että kie-
lioppiterminologian puute ei ole sama kuin kieli(oppi)taidon puute. Oppijoiden 
tulisi heidän mukaansa ymmärtää, että kielen täysi ymmärtäminen ja toimiva 
kommunikointi eivät ole saavutettavissa ilman relevanttien lingvististen ilmiöi-
den ja niiden käytön tuntemusta ja kykyä käyttää niitä oikein ja sopivalla taval-
la. Myös Gnutzmann (1995: 268–269) painottaa, että kommunikaatioajatuksen 
yliarvostus ja kielellisen muodon laiminlyönti ovat vastoin sitä muodon ja funk-
tion vastavuoroisuutta, joka on kaikille kielille ominaista. Sitä ei hänen näke-
myksensä mukaan voi didaktisten tai emansipatooristen näkökohtien perusteel-
la noin vain hylätä.  

Kommunikatiivisen opetuksen alkuaikojen liian yksipuolinen keskittymi-
nen kommunikatiivisen kompetenssin tavoitteluun vieraan kielen opetuksessa 
onkin jatkossa johtanut pidättyväisempään kommunikaatiovaatimusten esittä-
miseen (Helbig 1991: 16). Niinpä yhdeksänkymmentäluvulta alkaen on voitu 
havaita, että kielioppisääntöjen tuntemukselle on taas kysyntää ja kielen muo-
don tuntemus on selkeässä noususuhdanteessa (Götze 1991: 161). Myös Harden 
(1993: 77) toteaa aiheelliseksi kysyä, onko mielekästä orientoitua vieraan kielen 
opetuksessa etukäteen tarkkaan määritellyn kommunikatiivisen kompetenssin 
tavoitteen mukaan ja häätää kieliopilliseen korrektiuteen tähtäävät tavoitteet 
taka-alalle. Vaatimus kommunikatiivisen kompetenssin opettamisesta tosin on, 
kuten Harden (1993: 83) toteaa, jalo pyrkimys, mutta todellisuudessa valitetta-
vasti liian pitkälle tähtäävä. Hänen mukaansa on suositeltavampaa pyrkiä he-
rättämään opiskelijat itse pohtimaan, kuinka päästä haluttuihin päämääriin.  

Ajatuksena tulisi olla, että kun opetuksessa keskitytään itse kielen opette-
luun, samalla tehdään oppijat tietoisiksi kulttuurieroista myös kielellisen käyt-
täytymisen osalta. Kommunikatiivinen suvereenius on, ehkä varsinkin suoma-
laisilta kielenoppijoilta, perustasoilla saavuttamattomissa. Tärkeintä olisi siis 
selvittää vieraan kielen oppijoille, että on viisasta ja täysin hyväksyttävää roh-
keasti käyttää ns. kohteliaisuusfraaseja kielivirheistä piittaamatta ja turvautua 
myös äidinkielilisiin tai vaikkapa englanninkielisiin tms. ilmaisuihin, jos ne 
kohdekielellä sattuvat olemaan kadoksissa. Epäviisasta sen sijaan on jättää yli-
malkaan reagoimatta vain siksi, että opetellut sanonnat eivät tositilanteessa tule 
mieleen. 

Edellä esitetyn nojalla on järkevää asettaa kielenopetuksen kommunikatii-
visuuden tavoitteen suhteen realistiseksi lähestymistavaksi se mm. Richardsin 
ja Rodgersin (1986: 71) edustama näkemys, että vaikka kielenoppimisen keskei-
sin tarkoitus on kielen oppiminen vuorovaikutuksen ja viestinnän tarpeisiin, 
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ensisijaisessa asemassa on kuitenkin oppia kielen kieliopillisia ja rakenteellisia 
piirteitä. Sen ohessa voi opettaa ja opetella sopivassa määrin myös keskustelus-
sa havaittavia funktionaalisia ja kommunikatiivisia tekijöitä. Kommunikaation 
opetteluun kuuluu siis eri kielitaidon komponenttien yhdistäminen. Tämän 
tulisi tarkoittaa sitä, että sekä lingvistinen kompetenssi että kommunikatiivinen 
kompetenssi otetaan opetuksessa tasapuolisesti huomioon. Itse kielitaidon kehit-
tämisellä on siinä kuitenkin suurin painoarvo. Niin vieraan kielen opetuksessa 
kuin todellisessa kommunikoinnissakin pätee, että ”viestijällä on aina kumppa-
ni, joka on kiinnostunut merkityksestä eikä koodista, mutta kielen opiskelussa 
primääri mielenkiinto kohdistuu nimenomaan koodiin” (Leiwo 1999: 305). Tä-
män ei kuitenkaan tulisi tarkoittaa kielipragmaattisten seikkojen käsittelyn täy-
dellistä laiminlyöntiä.  

Käytännön opetuskokemus yhä uudestaan osoittaa, kuinka vaikeaa juuri 
vieraskielisen puheen tuottaminen ainakin suomalaisille saksan oppijoille on. 
Yritykset sijoittaa alemman perustason opetuksessa edistynyttä pragmaattis-
diskursiivista taitoa edellyttäviä puheenparsia muuten takeltelevan puheen lo-
maan ei siksi ajatuksenakaan tunnu kovin luonnolliselta. Tämä ei tietenkään 
tarkoita sitä, ettei tavanomaisten kohteliaisuusfraasien, tervehdysten, kiittämi-
sen, jne., tärkeyttä tulisi painottaa ja niitä systemaattisesti opettaa ja kerrata.  

Oppimateriaalin suunnittelun kannalta voidaan edellä esitetyn nojalla hy-
poteettisena päätelmänä otaksua seuraavaa: 
 
Mahdollisuuksien mukaan oppimateriaaliin tulisi pyrkiä sisällyttämään sellaisia ainek-
sia, jotka työntävät luovan ja kaavamaisen kompetenssin, so. deklaratiivisen ja prosedu-
raalisen osaamisen välisen ”kuilun” reunoja edes hieman lähemmäksi toisiaan. Tämän 
saavuttaminen vaatii oppijoilta myös riittävää kielen muotoon paneutumista. Sen to-
teuttamiseksi opetuksen voi pohjata runsaaseen tekstien lukuun, kuunteluun, toistoon 
ja puheharjoituksiin, jotka muodollisen taidon lisäksi kehittävät myös puheen tuottami-
seen tarvittavia taitoja. Huomionarvoinen on myös oppilailta usein kuultu toteamus, 
että heillä on ”sanat hukassa”. Toisin sanoen sanavaraston laajentamisen voi katsoa 
olevan perusedellytys proseduraalisen kielitaidon kehittymiselle. Onhan selvää, että 
vasta riittävän laajan sanaston ja kieliopillisten perusvalmiuksien hallinta mahdollista-
vat vähänkään vaativampaan kommunikaatioon tarvittavan kielen tuottamis- ja puheen 
ymmärtämistaidon.  
 
 
5.8 Opetustilanteen ja autenttisuuden välinen ristiriita 
 
 
Lähtökohta-asetelmana tässä tutkittavan saksankielen oppikirjan osalta on, että 
se on laadittu käytettäväksi formaalissa opetuksessa eri oppilaitoksissa. Tällöin 
kielenoppimiskonteksti on muodollinen ja tässä mielessä rajallinen. Todellisen 
elinympäristön tarjoama lisäinput opetuksen ja oppimateriaalin välityksellä 
saatavan kielellisen ja tiedollisen syötteen oheen − esimerkiksi viihteen tai perä-
ti henkilökohtaisten kontaktien muodossa − on yleensä vähäistä, jollei olema-
tonta. Tällöin jää suurelta osalta pelkästään opettajan didaktisten ratkaisujen ja 
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käytettyjen oppimateriaalien varaan, mitä ja kuinka paljon kielisyötettä saa-
daan. Juuri oppimateriaali ja opetustavat usein oleellisesti vaikuttavat oppijan 
motivaatioon ylläpitää panostustaan oppimiseen ja tarjotun aineksen (omien 
edellytystensä mukaiseen) omaksumiseen.  

Edellä mainittu lähtökohtatilanne, formaali, ei-luonnollinen opetustilanne, 
toisilleen kaukainen kielipari ja konkreettisen inhimillisen ja kulttuurisen kos-
ketuspinnan rajallisuus, nostavat kielikouluttajan pohdittavaksi kysymyksen, 
kuinka kompensoida näitä puuttuvia elementtejä. Kirjallisuudessa on löydettä-
vissä runsaasti opetustilanteen ja autenttisuuden välistä kysymystä käsittelevää 
teoreettista pohdintaa, josta tässä käsitellään joitakin aspekteja. Autenttisuusky-
symystä relativoidaan lähtien liikkeelle siitä omakohtaisesta tilanteesta, että 
oppimisympäristön rajaa konkreettisesti luokkahuone ja tarkka lukujärjestyk-
seen merkitty opetusaika ja siinä tilanteessa käytettävä oppimateriaali. Sen ul-
kopuolella tapahtuvaan oppimiseen opettajalla ja oppimateriaalilla on toki 
myös vaikutuksensa, mutta se on pääasiassa vain oppijan oman panostuksen 
varassa. Autenttisuuden tai aitouden pohdinta siten sijoittuu tässä edellä esitet-
tyjen konkreettisen rajoitusten puitteisiin koskien vain oppikirjan mahdolli-
suuksia tarjota ”autenttisuutta”.  

Kommunikatiivisen lähestymistavan noususuhdanteessa autenttisuuden 
merkitys ei rajoittunut pelkästään suositukseen autenttisen materiaalin käytös-
tä, vaan myös kielen ”autenttiseen” käyttöön opetustilanteessa. Sen ajan meto-
dikeskusteluissa se merkitsi, että kieliluokassa opettajan on selvittävä ristipai-
neesta, jonka tuon ajan autenttisuutta koskevat neljä kriteeriä (Johnson 1983: 59) 
synnyttävät: (a) autenttinen data edustaa yksinkertaisesti vain autenttisuutta 
kielen suhteen; tärkeää on myös (b) tarjota oppijoille mahdollisuutta kommuni-
koida autenttisesti luokkahuoneessa, mutta kun/jos tavoitteena on kielen käyt-
tötarkoituksen ja tilanteen aitous (functional and situational honesty), (c) tulee 
pitää mielessä myös tehtävät ja tilanteet, jotka ovat autenttisia oppijalle nimen-
omaan oppijan roolissa, sekä (d) tehtävät ja data, jotka todella ovat autenttisia 
kielen oppimisen erikoistilanteessa.  

Van Lier (1996: 125) ottaa esiin alan kirjallisuudessa paljon käsitellyn ky-
symyksen termin ’autenttisuus’ määritelmästä ja sisällöstä kielen opetuksessa. 
Hän suosittaa Widdowsonin esittämän erottelun noudattamista määritelmien 
’aito’ (genuine) ja ’autenttinen’ (authentic) välillä. Tällöin ’aito’ viittaa muun 
kuin kielenopetusta varten luodun kielimateriaalin, vaikkapa mediasta lainatun 
tekstin tms. käyttöön opetuksessa, kun taas ’autenttinen’ tarkoittaa materiaalin 
ja sen lukijan tai kuulijan välillä tapahtuvaa prosessia. Mikä siinä on autenttista, 
mikä ei, jää van Lierin mukaan kuitenkin pakostakin häilyväksi. Van Lier (1996: 
127–128) määrittelee lopulta kuitenkin autenttisuuden tarkoittamaan oppijan 
omaa henkilökohtaista tapaa sitoutua kieleen. Kielimateriaalin aitoudella ei vält-
tämättä ole vaikutusta oppijan tapaan lähestyä kieltä. Kielimateriaaliin liitettä-
vät ”epäautenttiset” työskentelytavat, esimerkiksi kielioppiseikkojen tarkastelu, 
kääntäminen tms. voivat van Lierin mukaan myös tuottaa sytyttävän, henkilö-
kohtaisen paneutumisen kieleen ja niin ollen toimia autentisoinnin moottorina. 
Sen kaltainen kieleen paneutuminen on myös Widdowsonin (1990: 46) mukaan 
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ensisijaisen tärkeää. Se kommunikatiivisuuden innokkaimpien edustajien kan-
nattama ajatus, että oppilaita tulisi ohjata olemaan kiinnittämättä huomiotaan 
kielen formaaleihin ominaisuuksiin, on hänen mielestään verrattavissa aiempi-
na aikakausina vallinneeseen uskomukseen, että oppilailta tulisi evätä mahdol-
lisuus kääntämiseen. Widdowson toteaa kieltä opettelevan joka tapauksessa 
kiinnittävän huomionsa muotoon ja käyttävän kääntämistä hyväkseen, koska 
oppimisprosessi itsessään vaatii niin tekemään. Keskeinen kysymys ei siten 
Widdowsonin mukaan suinkaan ole se, mitä oppilaiden tulisi tehdä osatakseen 
käyttää kieltä luontevasti, vaan se, mitä heidän on tehtävä oppiakseen käyttä-
mään sitä luontevasti. Widdowson esittääkin, että koko autenttisuutta koskeva 
keskustelu on harhateillä, koska siinä ei yleensä tehdä eroa kahden oleellisen 
seikan välillä: keinot ja tavoitteet sekoitetaan olettamalla, että kommunikointiin 
tähtäävä kielen opetus on sama kuin kielen opetus kommunikointina. Widdow-
son viittaa edellä esitettyyn määritelmään neljästä eri autenttisuuden alueesta, 
joiden mukaan autenttisuus ei tarkoita vain valittua kieltä, vaan myös oppilai-
den suorittamia tehtäviä ja kieliluokassa vallitsevaa koko sosiaalista oppi-
misympäristöä ja toteaa, että tämän näkökannan mukaan epäautenttiset tai epä-
tyypilliset tavat kielen käyttämisessä voivat kuitenkin olla autenttisia tapoja kie-
len oppimisessa. Tällainen määritelmä kuitenkin turhaan hämärtää Widdowso-
nin mukaan autenttisuuden käsitettä. Sen mukaan autenttiseksi voi itse asiassa 
määritellä kaiken, mitä luokkahuoneessa tapahtuu mukaan lukien vaikkapa 
mekaaniset pattern drill -harjoitukset ja verbiparadigmojen ulkoa opettelun, 
koska niiden voi olettaa olevan oppimista edistävää ja edustavan autenttista 
sosiaalista luokkahuonetilannetta. 

Edellä esitetyn valossa Widdowson (1990: 45) toteaakin, että kielen autent-
tisuus kieliluokassa on väistämättä aina jossain määrin illuusio. Se ei suinkaan 
johdu käytetystä materiaalista, vaan oppijoiden tavasta käyttää oppimaansa 
ainesta. Varsinaisessa kielen käytössä, kuten diskurssianalyysi ja pragmatiikka 
osoittavat, merkityssisällöt synnytetään keskusteluun osallistuvien neuvottelun 
tuloksena, ne eivät sinänsä sisälly tekstiin. Kielen oppija − kuten nimike nimen-
omaan kertoo − on kompetenssiltaan vajavainen. Hän ei vielä pysty käyttä-
mään opettelemaansa kieltä sujuvasti kuten synnynnäinen puhuja. Opetukseen 
käytetty kieli voi kyllä olla esimerkiksi tarkka taltiointi synnynnäisen puhujan 
tekstistä, mutta kun siihen ei liity synnynnäisen puhujan vastareaktioita luon-
nollisessa tilanteessa, sitä ei voi Widdowsonin mukaan pitää todella autenttise-
na diskurssina. Mikäli autenttisuus määritellään luonnolliseksi kielelliseksi 
käyttäytymiseksi (ja Widdowsonin mukaan on vaikea nähdä miten se muuten 
voitaisiin määritellä), siihen liittyy aina myös se ongelma, että oppijoilla on 
luonnostaan taipumus kääntyä oman kielensä puoleen tilanteissa, joissa tarvi-
taan etukäteen suunnittelematonta kielellistä kommunikaatiota. Niinpä täytyy 
jotenkin keksiä tilanteet, joilla stimuloidaan opeteltavan kielen käyttöä ja saada 
oppijat mukaan leikkiin ja hyväksymään, että toiminta kieliluokassa on keksit-
tyä ”todellisuutta”. Widdowson (1990: 44−45) toteaa kielen opetuksessa olevan 
vallalla kaksi yleistä oletusta, joita tunnutaan perusteetta pitävän itsestäänsel-
vyyksinä: yhtälö, jonka mukaan keinot ovat sama kuin tavoite (means / ends -
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equation) ja usko luonnollisen oppimisen tehokkuuteen. Keinot ja tavoitteet 
sekoittavalla yhtälöllä hän tarkoittaa, että se mitä oppijan on lopulta tarkoitus 
saavuttaa kielitaidon suhteen, määrää myös sen mitä hänen edellytetään teke-
vän tuon taidon saavuttamiseksi. Siispä jos hänen on määrä oppia kommuni-
koimaan luonnollisella tavalla, häntä tulee harjoittaa tähän vetämällä hänet 
mukaan ”luonnolliseen” kommunikatiiviseen kielen käyttöön kielten tunneilla. 
Lyhyesti, luokkahuonekielen olisi oltava autenttista. Ja kuten edellä näemme, 
yritykset määritellä, mitä tuonkaltainen ’autenttisuus’ olisi, ovat sinänsä absur-
deja. 

Myös Wandruszka (1981: 325) on jo varhain painottanut, että olivatpa me-
todit ja tekniikat mitä hyvänsä, niin korkein päämäärä, todellinen autenttisuus 
ei ole saavutettavissa minkään opetuksen puitteissa. Kuinka tahansa vieraan 
kielen formaali opetus toteutetaankin, se on aina vain ”Tun-als-ob”, todellisuu-
den esittämistä tai leikkitodellisuutta, oppimateriaalin laatijan tai opettajan va-
litsemaa mahdollisimman todellisuuden läheistä leikkiä keksityin roolein. Toi-
sin sanoen on hyväksyttävä Hunfeldin (1990) näkemys, että luokkahuoneope-
tus on senhetkinen reaalinen tila ja olotila; miksi simuloida muuta? Opetus on 
myös Hunfeldin mukaan eräs inhimillisen kanssakäymisen spesifinen – mutta 
omassa lajissaan tavallaan autenttinen – muoto, jonka tunnusmerkit ovat tiet-
tyihin tarkoitusperiin suuntautuminen ja ohjaus. Vieraan kielen opetus tästä 
näkökannasta katsottuna on puolestaan opetuskommunikaation spesifinen 
muoto: siinä opetuskommunikaation väline (ensisijassa kieli) on samalla ope-
tuksen teema ja oppimisen kohde.  

Oppimateriaalin suunnittelun kannalta voidaan edellä esitetyn nojalla hy-
poteettisena päätelmänä otaksua seuraavaa: 
 
Pohdittaessa autenttisen kielimateriaalin käyttöä oppimateriaalissa lähtökohdaksi voi 
ottaa sen ajatuksen, että ’autenttisuutta’ edustaa äidinkielisen puhujan käyttämän kal-
tainen luonteva kieli, ei sen tavoittelu luokkahuoneessa. On oletettavaa, että aikuinen 
kielenopiskelija mieltää kaiken opetustilanteeseen liittyvän toiminnan joka tapauksessa 
oppimista edistämään tarkoitetuiksi lisiksi, olkoon ne roolileikkejä, pelejä, opetusfilmejä 
tms. Oppimateriaalin osalta autenttisuuden pohtiminen tulisi siten ensisijaisesti koh-
distaa kysymykseen tekstien ja äänitteiden aitoudesta tarkoittaen tällöin termeillä ’aito’ 
ja ’autenttinen’ tekstejä, joita ei ole varta vasten laadittu oppimateriaalia varten. Ai-
kuisten kielenopetuksessa aidon materiaalin todennäköisen motivoivuuden, kiinnosta-
vuuden, uskottavuuden, haasteellisuuden ja informatiivisuuden vuoksi oppimateriaalin 
teksti- ja äänitesyötteen tulisi mieluiten edustaa luontevaa äidinkielisten puhujien käyt-
tämää, niin puhuttua kuin kirjoitettua kieltä.  
 
 
5.9 Kielen ja kulttuurin yhteys 
 
 
Kielen ja kulttuurin välinen yhteys ja sen herättämät kielenopetusta ja oppima-
teriaalia koskevat kysymykset ovat omakohtaisesta tutkijaopettajan näkökul-
masta erityisen tärkeitä ja kiinnostavia. Kieli, kulttuuri, kulttuurinvälinen kans-
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sakäyminen kaikki ovat tekijöitä, jotka viime kädessä tekevät kielenopetuksen 
mielekkääksi, jotka sen ylimalkaan sysäävät liikkeelle ja pitävät elinvoimaisena. 
Kuitenkin juuri tämä on se kohta, jossa omien ja varmasti monien muiden opet-
tajahavaintojen perusteella joutuu antautumaan tosiasioiden edessä, ennen 
muuta sen, että oppimisen edistyminen jääväämättä vaatii paljon ponnistuksia 
ja aikaa. Jättääkö opetuksen muihin tavoitteisiin harjaannuttaminen ylipäätään 
tilaa kulttuurisille osioille? Näiden kysymysten pohdinta tuntuu omakohtaisesti 
ensiarvoisen tärkeältä ja haasteelliselta. Toistaiseksi vaillinaisetkin ratkaisut 
voivat lisäpohdintojen ja kokeilujen myötä johtaa uusiin oivalluksiin ja tyydyt-
tävämpiin lopputuloksiin. Onhan kielenoppiminen eittämättä aina jokaisen op-
pijan henkilökohtaista kulttuurista kompetenssia laajentava ”sivistämisproses-
si”, joka kertautuessaan laajentaa koko kansakunnan kulttuurista kompetenssia.  

Kaikki kielenoppimisen osaprosessit joka tapauksessa sijoittuvat taustalla 
vaikuttavaan kulttuuriseen maastoon. Omista lähtökohdistaan vieraan kielen 
oppija kurkottelee kohti vieraan kielen ja siihen liittyvien henkisten ja aineellis-
ten ilmiöiden tuntemusta. Kielenopetukseen liittyy siten aina se peruspiirre, 
että ”on hyvin vaikeaa erottaa kieltä kulttuurista ja kulttuuria kielestä” (Saja-
vaara 1999a: 74). Vieraan kielen oppimiseen sisältyy oleellisesti se, että siihen 
tutustuessamme muutamme käsityksiämme maailmasta ja kehitämme uusia 
tietoisuuden tasoja. ”Tietomateriaalin sisäistäminen ja muuntaminen on oppi-
misen perusta”, kuten Lehtonen (1993: 131) kiteyttää. Tässä sisäistämisessä kie-
lellä on, kuten hän jatkaa, tärkeä rooli: ”Kokemuksen ja opetuksen kautta saatu 
uudistunut tapa tarkastella ympäröivää maailmaa avaa mahdollisuuden muu-
toksille sekä tiedon ja käsittelytavoissa että sen aikaansaamissa toiminnoissa; 
esimerkiksi oikeudentajun kehittymisen ja kulttuurisille eroille herkistymisen 
muodossa”.  

Kielen tutkimuksessa ja kielididaktiikassa palataan usein Wilhelm von 
Humboldtin luomaan käsitteeseen sisäinen kielimuoto, ’innere Sprachform’, 
joka hänelle on ulkoista kielimuotoa merkittävämpi. (Sen merkityksestä kielidi-
daktiikassa ks. esim. Ebneter 1976: 59–60.) Humboldtilaisen ajattelun mukaan 
kieli on sisäisen olemisen elin, oleminen itse. Useampi kieli ei täten voi olla vain 
vastaavaa määrä kielellisiä ilmaisuja asioille, vaan ne ovat kukin erilaisia käsi-
tyksiä kyseisistä asioista. Jokainen kieli muodostaa tässä katsantotavassa maa-
ilmankatsomuksellisen kokonaisuutensa, koska se sisältää ilmaisun kaikille niil-
le mielikuville, jotka kieliyhteisöllä on maailmasta. Tähän nojaten kielididakti-
sissa pohdinnoissa on usein esitetty traditionaalinen näkemys (esim. Helbig 
1973: 12), että uuden kielen oppiminen on aina myös uuden katsantokannan 
omaksumista omaan maailmankatsomukseen nähden. Kielen voi siis katsoa 
olevan enemmän kuin vain kommunikointiin tarvittava työkalu. Küppers 
(1980: 33) on muotoillut sen sanoen, että kieli on kansansa muisti. Tätä hän sel-
ventää toteamalla, että koska meillä on kieli, ajattelevat useat aiemmat meille 
tämän kielen siirtäneet sukupolvet omien ajatustemme mukana. Inhimillistä 
tietoutta välitetään kielen avulla, se tarjoaa mahdollisuuden henkisen pääoman 
jakamiseen. Näin ajatellen sanat ja kielen syntaktinen rakenne pitävät Küpper-
sin mukaan sisällään määrätyn tavan ajatella, nimenomaan kulloinkin kyseessä 
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olevan kieliyhteisön tavan ajatella. Leiwo (1999: 13) onkin todennut, että jokai-
nen, joka on kääntänyt kielestä toiseen, on varmasti huomannut, että eri kielten 
sanastot ja kieliopit eivät vastaa tosiaan, vaan ”kielet jäsentävät todellisuutta eri 
tavalla”. Vaikka kielikouluttajat eivät sitä välttämättä aina tiedosta, on edellä 
esitetyn valossa totta, että ”jokaisen kielenopettajan tulisikin määrittää itselleen 
käsityksensä kielestä ja viestinnästä, sillä ne vaikuttavat hänen suhtautumiseen-
sa kieleen ja – ainakin implisiittisesti – hänen tapaansa opettaa sitä” (Kaikkonen 
2000: 51). Paitsi opettajan oma suhde kieleen ja sen kulttuuritaustoihin, käytetty 
oppimateriaali on myös merkityksellisessä asemassa asenteiden muokkaajana.  

Oppimateriaalin suunnittelun kannalta voidaan edellä esitetyn nojalla hy-
poteettisena päätelmänä otaksua seuraavaa: 
 
Tavoittelemisen arvoiseksi kielitaidon ”oheistuotteeksi” voidaan asettaa se, että opiskeli-
joille niin opetusmateriaalin kuin opetuksenkin kautta välittyy, vaikka vain pieninä 
murusina, käsitys opeteltavaan kieleen kätkeytyvästä tavasta ajatella ja jäsentää ympä-
röivää todellisuutta. Sen voi toivoa luovan oppilaassa halun itse tutustua yksityiskoh-
taisemmin kohdekieltä puhuviin maihin, niiden kulttuuriin ja asukkaiden mentaliteet-
tiin. Jos kielellä ilmaistaan tapa mieltää maailmaa, voidaan nämä käsitykset löytää vain 
itse kielen kätköistä. Niiden havaitseminen edellyttää tutustumista runsaaseen ja moni-
puoliseen kieliaineistoon niin, että sitä lähestytään myös ”pintaa syvemmälle”. Pienikin 
kielensisäisten mielikuvien raottaminen saattaa antaa oppijoille mahdollisuuden oival-
taa siihen kätkeytyvää ajattelutapaa. Mikäli esimerkiksi vastineena saksan verbille ’mit-
teilen’ (ilmoittaa) annetaan lisäselvitykseksi sen ”syvämerkitys”(jakaa mukaan) tai sana 
’Vorurteil’ (ennakkoluulo) käännetään myös tarkalla vastineella (ennakkotuomio) on 
mahdollista oivaltaa niihin sisältyvä mieltämistapa. Merkityksen yksityiskohtainen 
avaaminen joidenkin sanojen tai sanontojen osalta sanaston opettelun lisätekijänä voi 
johdatella oppijat ylimalkaan tarkkaavaisuuteen opeteltavassa kielessä ja äidinkielessä 
piileviä ajatuksellisia eroja ja yhtäläisyyksiä kohtaan. 
 
5.9.1 Pyrkimys kulttuurienvälisen katsantokannan välitykseen 
 
Kulttuurin liittäminen vieraan kielen opetukseen juontaa juurensa useista eri 
lähtökohdista. Kielioppi- käännösmenetelmässä opetukseen liitettiin kirjalli-
suutta ja muuta korkeakulttuurista ainesta. Suorassa ja audiolingvaalisessa me-
netelmässä tarjottiin puolestaan kommunikatiivisen kompetenssin tavoitteluun 
liittyvää kanssakäymistilanteisiin valmentavaa pragmaattista kulttuurintunte-
musta. Nykyinen suuntaus pyrkii välittämään kulttuuria nämä erilliset lähtö-
kohdat yhdistäen (Buttjes 1990: 8–9). Termin ’toisen kielen omaksuminen’ 
oheen on myös otettu (esim. Libben & Lindner 1996) termi ’toisen kulttuurin 
omaksuminen’ (Second Culture Acquisition, SCA) kuvaamaan kulttuurienväli-
syyden merkitystä kielen opettamisen yhteydessä. 

Kielen ja kulttuurin käsitteitä on kuitenkin kaiken kaikkiaan vaikea yksi-
selitteisesti määritellä ja systemaattisesti käsitellä. Kulick (1992: 143) arveleekin, 
että kulttuurista on olemassa yhtä monta määritelmää kuin kulttuurin käsitettä 
tutkivia tieteilijöitä. Libben ja Lindner (1996: 5) argumentoivat, että lingvistisen 
kompetenssin ja kulttuurisen kompetenssin välillä ei voi olla suoraa yhteyttä. 
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Kielellinen järjestelmä on, kuten he painottavat, itsessään jäsentynyt, kun taas 
kulttuuriset erityispiirteet näyttävät olevan pikemminkin itsenäisiä ja toisistaan 
riippumattomia. He havainnollistavat tätä näkökantaa toteamalla, että kielen 
prosessointi on jotain, jota ’sinä teet’ ja kulttuuri monessa suhteessa pikemmin-
kin jotain, jota ’sinä olet’. Joka tapauksessa on kuitenkin ilmeistä, kuten Christ 
(1996: 2) muistuttaa, että oppiessamme vierasta kieltä emme opi ainoastaan kie-
lellisiä nimikkeitä asioille ja ilmiöille. Hänen mukaansa kieli ei ole vain kanssa-
käymisen väline, vaan se on molemminpuolinen henkilökohtainen ilmaisumuo-
to, joka toimii interaktiivisesti. Christ painottaa, että kun kanssakäyminen ym-
märretään laajasti, sen ei tarvitse tapahtua vain henkilökohtaisen tapaamisen 
muodossa vaan myös kaikki muu kosketus vieraan kulttuurin henkisiin tai ma-
teriaalisiin tuotteisiin on kanssakäymistä. Christ suositteleekin, että kulttuu-
rienvälinen oppiminen vieraan kielen opetuksen yhteydessä pitäisi käsittää 
myös harjoitukseksi erilaisuuden ymmärtämiseen (Fremdverstehen). Tällöin vie-
raan kielen opetuksessa tulisi hänen mukaansa määritellä myös se kvalitatiivi-
sesti ’erilainen’, joka pitäisi liittää osaksi kohdekielen opettelua, niin että vie-
raan kielen oppimisesta samalla tulee erilaisuuden ymmärtämisen akti.  

Kallenbach (1996) käyttää tästä erilaisuuden ymmärtämisestä käsitettä 
subjektiiviset teoriat, joilla hän tarkoittaa pyrkimystä kategorisoida erilaisuuden 
kohtaamiseen liittyvien yksilöllisten kokemusten yhteiset nimittäjät. Sanojen 
’vieras, erilainen’ sisältöä määritellessään hän päätyy käsitykseen, että sen suh-
teen jokainen on aina sidoksissa kulttuurisen ympäristönsä mukaan määräyty-
neisiin ajatusmalleihin ja katsantokantoihin. Erilaisuuden ymmärtäminen on 
hänen mukaansa tarkkaan ottaen siksi periaatteessa mahdotonta, koska olem-
me omien ajatusmalliemme ja maailmankuvamme vankeja. Lähentymisprosessi 
on kuitenkin mahdollista, Kallenbach toteaa. Ymmärtäminen ei, kuten hän ko-
rostaa, tarkoita vain sitä, että meillä on käytettävissämme kieli, jolla kommuni-
koida, vaan myös sitä, että haluamme laajentaa omaa näköpiiriämme. Kulttuu-
rienvälinen oppiminen on näin ollen oppimisprosessi, jossa ratkaiseva kriteeri 
ei ole tiedonsaanti vaan omissa näkemyksissä tapahtuva muutos. Se, mikä koetaan 
vieraaksi, on aina jokaisen omista arvioista riippuvainen. Kallenbachin mukaan 
kielenopetuksen pääasiallisena tavoitteena edelleenkin yleensä pidetään sitä, 
että mahdollistetaan kommunikointi eri kieliryhmiin kuuluvien ihmisten välil-
lä. Ensimmäistä lähentymisaskelta epäilemättä edustavat jo oppilaan ponniste-
lut oppia vierasta kieltä. Mutta kielenopetuksella on sen lisäksi tehtävä välittää 
tietoa kohdekielisestä maailmasta. Kallenbach pitää tärkeänä antaa nimen-
omaan sellaista tietoa, jonka avulla on mahdollista nähdä ja ymmärtää vieraan 
kulttuurin yksittäisten edustajien asenteet ja käyttäytyminen kyseisen kulttuurin 
piirissä. Koska vieraus tai erilaisuus ja niiden ymmärtäminen ovat kaksisuun-
taisia kategorioita, joihin aina kuuluu minä ja vastapuoli, erilaisuuden ymmär-
tämisprosessin keskeiseksi tekijäksi muodostuu hänen mukaansa kyky ja val-
mius dialogiin. Tämä vuoropuhelu voi tapahtua, kuten Kallenbach painottaa, ei 
vain henkiöiden välisen suoran kontaktin muodossa vaan myös tutustumalla 
vieraskielisiin teksteihin tai muihin vieraskielisiin kulttuurituotteisiin. Subjektiivi-
siin teorioihin viitaten hän korostaa, että erilaisuuden ymmärtämisen suhteen 
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ne eivät edusta lisäystä ainoastaan sisällöllisellä ja tiedon tasolla. Koska ne am-
mentavat yksinomaan henkilökohtaisten kokemusten varastosta, ne eivät voi 
kohdistua vain tiedon laajentamiseen. Hänen mukaansa ratkaiseva askel, johon 
omien subjektiivisten teorioiden tiedostaminen voi johtaa, on että herätetään 
oppijoissa tiedostaminen omien ja vastapuolen ajatusmallien ja maailmankuvan 
olemassaolosta ja molempien yhtäaikaisesta hyväksyttävyydestä.  

Yksilölähtöisen, tunnepohjaisen lähestymistavan merkitystä korostavat 
myös Byram ym. (1991: 383−384) kehottaessaan ohjaamaan oppijaa vieraan 
kulttuurin, ihmisten ja artefaktien ’kognitiiviseen analysoimiseen ja affektiivi-
seen vastaanottoon’. Myös heidän näkemyksensä mukaan vieraan kielen opis-
kelijan tulee oppia lähestymään toisia kulttuureita tavalla, joka on samalla sekä 
analyyttinen että empaattinen, mutta ei vaadi vieraan eikä oman kansallisen 
kulttuurin kyseenalaistamatonta hyväksymistä. Myös Krumm (2000: 31) puo-
lustaa tällaista näkemystä, jonka mukaan vieraan kielen opetuksen keskeinen 
tehtävä on nimenomaan – kielen välittämisen ohella ja sen kautta – kehittää ky-
kyä käsitellä ja ymmärtää erilaisuutta. Tällä tavoin suuntautuneesta kulttuurisen 
osuuden välityksestä on käytetty (esim. Altmayer 1997: 9–10) myös käsitettä 
subjektiorientoitunut lähestymistapa maan- ja kulttuurintuntemuksen opetuksessa. 
Ennalta tarkkaan määriteltyihin tietotavoitteisiin liikaa sitoutunut kulttuurikä-
sitys, joka ei ole juuri antanut tilaa yksilöllisille valinnoille, onkin Altmayerin 
mukaan johtanut yritykseen tulkita käsite ’kulttuuri’ tieto-orientoituneen lähes-
tymistavan sijaan tarkoittamaan väljempää, henkilölähtöisesti välitettävää kult-
tuuritietoutta. Tässä katsantotavassa kulttuuriteemoja lähestytään yksittäisen 
vieraan kielen oppijan tai yksittäisten kohdekulttuurin edustajien kautta. Traditio-
naalisen kognitiivisen menettelytavan sijaan, jossa tarjotaan etukäteen ja usein 
oppimateriaali- tai opettajajohtoisesti valittua spesifistä informaatiota, tulee 
Altmayerin mukaan pyrkiä tämän näkökulman puitteissa antamaan oppijoille 
sellaista tietoutta, joka auttaa kehittämään omaa yksilöllistä lähestymis- ja em-
patiakykyä vieraan kulttuurin ja sen edustajien suhteen.  

House (1996b: 3) kuitenkin aivan oikeutetusti varoittaa yhtymästä niihin 
kirjallisuudessa runsaasti esiintyviin tulkintoihin kulttuurienvälisestä oppimi-
sesta, jotka sitoutuvat liian yksipuolisesti affektiiviseen alueeseen, empatiaan, 
ymmärtämiseen, toleranssiin jne. itse kielitaitoa edistävien alueiden kustannuk-
sella. Ihannetapauksessa, näin arvioivat mm. House (2000) ja Kramsch (1993), 
intensiivisesti ja tietoisesti niin vieraaseen kieleen kuin sitä ympäröivään kult-
tuuriin – nimenomaan kontrastina omaansa – tutustuvat oppijat voivat vähitel-
len luoda jonkin asteisen oman henkilökohtaisen kulttuurienvälisyyden alueen-
sa, ’sphere of interculturality’. Muistettava on, kuten puolestaan House ja Kas-
per (2000: 112) korostavat, että oppijoiden ei missään tapauksessa tarvitse edes 
pyrkiä kehittymään äidinkielisten puhujien veroisiksi tai kaltaisiksi, vaan heille 
tulisi tarjota mahdollisuus itse aktiivisesti tarkastella omaa etäisyyttään tai lähei-
syyttään kyseisen kulttuurialueen kieleen ja ilmiöihin varsinaisen kielenoppimi-
sen ehdoilla ja alaisuudessa.  

Kulttuurinvälisen oppimisen aspekteja on kuitenkin vaikea normittaa ja 
mitata, valintojen tekeminen on aina tilanteesta riippuvaa. Lähtökohta-ajatus 
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on, että kulttuuri nivoutuu jo kieleen sinänsä: kulttuurinen kerros − kun se niin 
kontekstuoidaan − ei ole erotettavissa kielestä, kuten Thomas (1998) didakti-
seen materiaaliin integroitavien kulttuurienvälisten, pragmalingvististen ja 
kriittisen kompetenssin osatekijöiden analyysissään oikeutetusti huomauttaa. 
Yksinkertaistaen voidaan todeta, että jos ajatellaan ihmisten toimintojen muo-
dostavan kulttuuria (joihin puolestaan taas vaikuttaa nimenomaan kulttuuri), 
niin silloin se, mitä opiskelemme kun opiskelemme kulttuuria, on sen oppimis-
ta, mitä ihmiset tekevät (Kulick 1992: 147).  

Kuinka kulttuuri sitten on liitettävissä kielenopetukseen? Mitä on kielen-
opetuksessa kulloinkin se kulttuuri, joiden välillä kanssakäyminen tapahtuu? 
Mistä lähteä liikkeelle kun, kuten Leontiev (1992: 197) on sen ilmaissut, kulttuu-
ri on funktio, ei ainetta? Kun siis itse asiassa on kysymys siitä, että ihminen so-
siaalisena subjektina käyttäytyy tietyillä tavoilla, joita voidaan kuvata kulttuu-
rin termeillä. Kramsch (1996) jakaa kulttuurin historialliseen, maantieteelliseen 
ja mentaaliseen osaan, jolloin kulttuurien kehiä pyörittävät kolme akselia: ai-
kaan liittyvät aspektit, sijaintiin liittyvät aspektit ja ihmisen mielessään luomat 
aspektit. Hänen ajatuksensa on, että välittäessämme oman yhteiskuntamme 
jäsenille vierasta kieltä ja kulttuurista tietämystä, on todennäköistä että se hie-
nokseltaan muuttaa molempien yhteiskuntien sosiaalista ja kulttuurista yhtälöä 
monipuolistamalla vähä vähältä kummankin valtavirtakulttuureita. Tätä voi 
pitää siinä mielessä realistisena näkökantana, että sen voi katsoa huomioivan ne 
sangen rajoitetut mahdollisuudet liittää yksityiskohtaisia kulttuurisia sisältöjä 
oppimääriin, joita kommunikatiivisesti suuntautunut ja samalla kielen muotoon 
kohdistuva kielenopetus opetustodellisuudessa tarjoaa.  

Opetuksen puitteet todellakin asettavat omat selkeät rajansa syvällisten 
kulttuuriaiheiden käsittelylle. Kokemukset opetustyössä pakottavat ymmärtä-
mään kulttuurinvälisen oppimisen käsitteenä kapea-alaisesti. Siksi on realistista 
määritellä – kuten esimerkiksi Bausch ym. (1994) suosittavat – laaja termi ’kult-
tuurienvälinen oppiminen’ tarkoittamaan vain kulttuurin erojen ja yhtäläisyyk-
sien tiedostamista vieraan kielen opiskelussa. Tätä tukee Edmonsonin (2000: 11) 
näkemys, jonka mukaan vieraan kielen opetuksen ensisijainen tavoite on vain 
helpottaa nimenomaan kielen oppimista. Edmonson katsoo, että kulttuurienvä-
liseen oppimiseen liittyvät sisällöt voivat edustaa vain toissijaisia oheistavoittei-
ta kielen opetusohjelmissa. Ja silloinkin vain, jos ja kun tämäntapaisiin tavoittei-
siin tähtäävien didaktisten menetelmien ja varsinaisen, tehokkaan kielen ope-
tuksen välillä on luonteva selkeä yhteys.  

Kuten kielenoppimisen eri teoreettisia näkökulmia käsittelevässä luvussa 
aiemmin esitetty, kielten opetuksessa ja oppimateriaalien laadinnassa on histo-
rian kulussa ollut nähtävissä erilaisia „muotivirtauksia“, mitä opetusteorioihin 
ja metodologioihin tulee. Tavallaan uudet vaiheet aina pyrkivät korvaamaan 
aiempien aikakausien teorioissa ja toteutuksissa havaittuja puutteita. Myös kie-
lenopetuksen arkitodellisuus usein asettaa omat rajoituksensa teoriassa esitetty-
jen liian korkealentoisten tavoitteiden toteuttamiselle. Edellä esitettyyn Housen 
(1996b) ja Edmonsonin (2000) kritiikkiin yhtyen voidaankin todeta, että − Göt-
zen (1994a) luokittelemalle neljännelle vaiheelle luonteenomaiset − pyrkimykset 
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eksplisiittisesti tematisoida itsen ja vierauden havainnointi osaksi vieraan kielen 
opetusta kulttuurienvälisesti suuntautuneen oppimateriaalin välityksellä saat-
tavat edustaa näkökantaa, jota käytännön asettamien rajoitusten myötä myö-
hempien vaiheiden lähestymistavoissa joudutaan korjaamaan. Saksassa toimite-
tuilla saksan kielen oppikirjoilla oli ja on tässä suhteessa erityistä painoarvoa, 
koska niitä käytetään laajalti ympäri koko maailman ja ne toimivat, joskin usein 
ehkä epäsuorasti, myös eri maissa toimitettujen saksan kielen oppikirjojen mal-
leina. Mielenkiintoista on esimerkiksi havaita se yksityiskohta kulttuurinväli-
tyksen historiassa, että vuosina 1977/1979 ilmestynyt Mannheimer Gutachten -
oppikirjakritiikin ”käsikirja” (Engel ym. 1979) tuolloin katsoi maantuntemuksen 
kohdistuvan ainoastaan Saksaan. Nykyvirtauksen mukaan on puolestaan tär-
keää korostaa, että oppikirjoissa huomioidaan kaikki kolme saksankielistä maa-
ta, Saksa, Itävalta ja Sveitsi. 

Oppimateriaalin suunnittelun kannalta voidaan edellä esitetyn nojalla hy-
poteettisena päätelmänä otaksua seuraavaa: 
 
Yksi mahdollinen tapa yrittää luoda luontevaa selkeää yhteyttä itse kielen oppimisen ja 
kulttuurisen oppimisen välille on valita oppimateriaaliin sellaisia tekstejä, joissa yhdis-
tyvät sekä muodollisen kielen että kulttuurin opetukseen soveltuvat ainekset. Tarkoituk-
senmukaisen, aitoa kieltä edustavan ja kohdekulttuurin edustajien elinoloja valottavan 
tekstiaineksen käytön voidaan olettaa tarjoavan hyvät edellytykset tämän toteuttamisek-
si. Jos oppimateriaali onnistuu kielitaidon välityksen ohella luomaan lähestymistä yllä 
esitetyn kaltaiseen erilaisuuden ymmärtämiseen ja hyväksymiseen ja herättämään hen-
kilökohtaisesti koetun kiinnostuksen kohdekulttuuria ja sen edustajia kohtaan, voi sen 
katsoa saavuttaneen yhden kielenopetuksen pedagogisista osatavoitteistaan.  
 
5.9.2 Vieraskielisen viestintäkulttuurin opettamisen ongelmia 
 
Kommunikatiiviseen kielenopetukseen liittyy läheisesti myös kulttuurienväli-
sen viestinnän opettaminen. Toisin sanoen kielen muodon opettelun ohella 
opiskelijoille pyritään opettamaan kanssakäymistaitoja vierasmaalaisten kans-
sa. Kulttuurienvälinen kommunikaatio määritellään sellaiseksi kanssakäymisen 
alueeksi, joka käsittelee ”kahden tai useamman kulttuurin, alakulttuurin, rodun 
tai etnisen ryhmän jäsenten välistä interaktiota” (Löfman 1993: 148). Kommuni-
kaatio abstraktissa mielessä on esimerkiksi Levinsonin (1983: 44) mukaan jatku-
va ketju toisistaan riippuvia puheakteja, joka muodostuu kahden tai useamman 
puhujan kanssakäymisestä kunkin tarkkaillessa ja täydentäessä vastapuolen 
kommunikointia. Kulttuurienvälisen viestintätaidon opettaminen on siten 
kommunikatiivista kompetenssia laajempi käsite, sillä se sisältää myös kasva-
tuksellisia tavoitteita.  

Yleinen näkökohta on (ks. esim. Kallenbach 1996: 12), että kansainvälinen 
menestys alalla kuin alalla on mahdollista vain, mikäli kielitaitoon sisältyy taito 
ymmärtää ja myötäillä vastapuolen kulttuurista ja affektiivista näkemystapaa. 
Kulttuurienvälisen oppimisen tärkeä osa-alue on siten myös kanssakäymisen 
erojen tuntemus. Virheistä, joilla on syynsä sosiopragmaattisessa taitamatto-
muudessa, ”rangaistaan” kommunikaatiotilanteissa usein voimakkaammin 
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kuin varsinaisista kielellisistä virheistä (Kühlwein 1990: 25). Hunfeld (1990) 
huomauttaakin, että opetuksen ulkopuolella vieraalla kielellä käydyissä keskus-
teluissa harvoin pannaan pahakseen sitä, että keskustelukumppani puhuu vie-
rasta kieltä vain vaillinaisesti. Näissä usein melko mongertavissa keskusteluissa 
syntyy harvoin vakavia väärinkäsityksiä. Kulttuurienvälisten väärinkäsitysten 
vaara kasvaa huomattavasti vasta kun vastapuoli hallitsee vieraan kielen niin 
hyvin, että hän voi keskustella melko vaivattomasti, Hunfeld toteaa. Syynä on 
hänen mukaansa se, että sujuva kieli saa aikaan mielikuvan kulttuurisesta yh-
teisymmärryksestä, joka todellisuudessa ei välttämättä kuitenkaan päde.  

Vuorovaikutustaitojen opettamisen tärkeyden korostaminen vieraan kie-
len opetuksessa on perusteltavissa, mutta samalla ei tule unohtaa sitä jo kom-
munikatiivisen kielenopetuksen alkuaikoina todettua seikkaa (Gutzat & Grau-
erholz 1983: 8), että kaikkien ajateltavissa olevien todellisen elämän tilanteiden 
määrä, joihin kielenoppija tulee mahdollisesti törmäämään, on rajaton. Toisaal-
ta niin oppimateriaalin laatijoiden kuin kielikoulutusdogmaatikoiden mahdolli-
suudet ennakoida niistä todennäköisimmät ovat sangen rajalliset. Gutzat ja 
Grauenholz (1983) ovat huomauttaneet kommunikatiivisen kielenopetuksen 
oppikirjojen suosimista keskustelutilanteita harjoittavista dialogiteksteistä, että 
näiden ennalta valikoitujen tilannesimulointien käyttö oppimateriaaleissa edus-
taa suurta ristiriitaa kielen aitouden tavoitteeseen nähden. Erilaisiin alan kirjal-
lisuudessa esiintyviin tilanneluetteloihin, joihin useiden oppikirjojen tekstit 
pohjaavat, on heidän mielestään siksi syytä suhtautua varauksellisesti. Tällais-
ten tilanneluonnehdintojen pohjana toimii, kuten he kritisoivat, näennäisten 
tilanteiden kaavamaisuus ja käsitys, että tarjotut ilmaisut olisivat sellaisinaan 
mekaanisesti siirrettävissä oppilaan käyttöön. Taustalla on ajatus, että jos oppija 
on tunnilla oppinut esimerkiksi vastaamaan kieltävästi kutsuun, hän myö-
hemmin todellakin reaalitilanteessa osaisi käyttää sitä. Hän ei kuitenkaan, ku-
ten Gutzat ja Grauenholz toteavat, suinkaan aina osaa aktivoida oppimiaan kie-
liyksiköitä. Tällaista oletusta vastaan puhuu myös se, että todellinen tilanne ei 
koskaan ole täysin identtinen opetuksessa käsitellyn aineksen kanssa. Gutzat ja 
Grauenholz (1983) korostavat siksi sitä, että vaikka harjoitellut puhefunktiot 
olisivatkin tavoitettavissa aktiiviseen käyttöön, ne eivät reaalikonteksteissa 
useinkaan ole sellaisinaan käyttökelpoisia. Tässäkin siis tulee esille alaluvussa 
5.7 käsitelty ero deklaratiivisen ja proseduraalisen kielitaidon tasossa. 

Knoblauch puolestaan (1995: 103) on painottanut, että vieraskielisen 
kommunikaation formaali opetus merkitsee kaikille kommunikaation osapuo-
lille että tilanne, jossa arkitodellisuudessa ongelmitta toimitaan intuitiivisesti, 
muuttuukin kommunikatiiviseksi haasteeksi. Myös Aijmer (1992: 32) muistut-
taa, että ongelmana keskustelun ja suullisen ilmaisun harjoituksissa on prag-
maattisista ja diskurssianalyyttisistä näkökohdista niiden sinänsä paradoksaali-
nen lähtökohta-asetelma; nimittäin se, että diskurssiharjoituksissa joudutaan 
formalisoimaan toiminta, joka normaalitilanteissa ei nimenomaan ole staattista 
vaan spontaania, yksilöllistä ja muuttuvaa. Merkittävä syy siihen, miksi prag-
malingvistinen aines ja valmiit sanonnat (conversational routines, collocations, 
Redemittel) tulisi valita oppimateriaaliin hyvin perustelluin kriteerein, on Aij-
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merin näkemyksen mukaan se, että niistä esiintyy suuri joukko variantteja. Niil-
lä voi olla sinänsä sama funktio, mutta niitä säätelevät kuitenkin hyvinkin eri-
laiset käyttökonventiot, jotka kielen oppijan olisi myös tunnettava voidakseen 
käyttää niitä tilanteiden edellyttämällä tavalla. Diskurssitutkimuksen teoria ja 
käytäntö eivät nimittäin hänen näkemyksensä mukaan monessa suhteessa koh-
taa. Myös Levinson (1983: 46) on todennut, että interaktion kulkua säätelevät 
aina omat hienovaraiset ja yksityiskohtaiset lainalaisuutensa, joita itse tietoisesti 
tuskin havaitsemme. Todellinen viestintätilanne muodostuu hänen mukaansa 
useiden taustalla vaikuttavien säikeiden yhteen punoutumisesta, joiden yhteis-
vaikutusta kieltä vasta opettelevan on mahdotonta hallita. Kun luokkahuone-
prosessien tutkimuksessa on tarkasteltu, missä määrin luokkaopetus pystyy 
tarjoamaan tilaisuuksia autenttiseen kommunikointiin, ovat opettajan ja oppijan 
kielen sekä luokassa kehitetyn diskurssin seuranta osoittaneet, että luokassa 
tapahtuva kommunikointi aina poikkeaa suuresti luonnollisten tilanteiden to-
dellisesta diskurssista (R. Ellis 1990: 16). 

Kokonaisvaltainen vieraan kielen taito on ihannetapauksessa kieliopillis-
pragmaattisen koodin osaamista, jossa vuorovaikutuksellisuus sisältää muitakin 
oleellisia elementtejä kuin vain kieli. Pragmaattinen kielitaito ei kuitenkaan ke-
hity automaattisesti muun kielitaidon ohella (Nikula 2000: 352). Vieraskieliseen 
interaktioon aina liittyy kielellisiä puutteita jopa erittäin edistyneen tason saa-
vuttaneilla oppijoilla. Edellä on todettu, että pelkkä valmiiksi muotoiltujen sa-
nontojen tarjoaminen ei tuota käyttökelpoisia pragmaattisia valmiuksia. Koska 
diskurssin kulku ei tiettyjä tilanneympäristöjä lukuun ottamatta – kuten terveh-
timiset tai hyvästelyt – ole ennalta määrättävissä, monitahoisten vuorovaikutus-
taitojen sisällyttäminen oppimateriaaliin on erittäin haasteellista. Levinson 
(1983: 376) onkin huomauttanut, että pragmatiikan anti vieraan kielen opetta-
misen ongelmien selvittämiseen on kaiken kaikkiaan rajallinen, koska huoli-
matta mahdollisista universaaleista merkittäviä eroja on aina olemassa paitsi 
kielten rakenteessa myös niiden käytössä. Hän painottaa, että silloinkin kun 
kielen käytöstä löytyy kaikille yhteisiä piirteitä, kuten joidenkin kohteliaisuus-
muotojen rakenteessa voidaan havaita, kulttuurieroista johtuvat väärinymmär-
rykset ovat todennäköisiä. Kielipragmatiikan tutkimustulokset voivat siten an-
taa virikkeitä kulttuurienvälisen kommunikaation opetukseen tai oppimateriaa-
lien laadintaan, mutta eivät ole sellaisinaan suoraan sovellettavissa.  
 
5.9.2.1 Viestintätapojen erojen tiedostamisen tärkeys 
 
Missä määrin ja miten tätä kulttuurienvälistä viestintätaitoa sitten ylimalkaan 
voidaan opettaa? Fiehler (1995: 152) toteaa, että jopa myös äidinkielisillä oppi-
joilla keskusteluanalyyttisiin näkökohtiin nojaavien kommunikaatiotaitojen 
opettaminen tuottaa vain rajallisesti tuloksia ja niitäkin vain huomattavasti vai-
keamman ja hitaamman prosessin kautta kuin voisi olettaa. Fiehlerin mukaan 
keskusteluanalyysiin perustuvan kommunikaatiotaidon opetuksen tulosten 
tulisikin selkeästi välttää antamasta toiveita nopeista, helpoista ja pysyvistä tu-
loksista. Myös Nikula (2000: 353–354) korostaa, että kielenkäytön pragmaattisia 
periaatteita ei voida nähdä sääntöinä samassa mielessä kuin kielioppisääntöjä. 
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Pragmaattisten periaatteiden noudattaminen on todellakin aina tilannekohtais-
ta, jolloin yleispätevien ohjeiden muotoilu on mahdotonta. Nikulan mukaan 
olisi kuitenkin hyödyllistä ainakin pyrkiä lisäämään vieraan kielen puhujien 
tietoisuutta kielenkäytön viestinnällisistä piirteistä. Päämääränä on Nikulan 
mukaan tällöin vieraskielinen puhuja, joka on siinä määrin tietoinen oman ja 
vieraan kielen ja kulttuurin eroista ja yhtäläisyyksistä, että hän ei tietämättään 
käytä kieltä tavoilla, jotka voivat johtaa ei-toivottuihin reaktioihin. Nikula muis-
tuttaa, että myös äidinkieliset puhujat eivät aina ole tietoisia kielenkäyttönsä 
pragmaattisista ominaisuuksista. Vierasta kieltä opeteltaessa olisi hänen mu-
kaansa ehkä hyvä lähteä liikkeelle oppijoiden äidinkielestä, sillä tietoisuus äi-
dinkielen viestintään liittyvistä ominaisuuksista on luultavasti edellytys sille, 
että puhuja kykenee arvioimaan myös vieraan kielen käyttöään pragmaattisesta 
näkökulmasta.  

D. Marsh (1991: 103) puolestaan haluaa muistuttaa, ettei sille yleiselle käsi-
tykselle ole löydettävissä näyttöä, että olisi olemassa kiinteitä kielisääntöjä, jot-
ka kulttuurienvälisessä kanssakäymisessä tulisi tuntea. On luonnollisesti yleis-
tettävissä olevia piirteitä, jotka vaikuttavat siihen kuinka tietyt sisällöt ilmais-
taan tietyssä tilanteessa, mutta kaikki yritykset opettaa määrättyihin kriteerei-
hin perustuvia kielellisiä käyttäytymissääntöjä ovat D. Marshin mukaan mitä 
suurimmassa määrin ongelmallisia. Vain harvoin on nimittäin tiedossa tarkkaa 
tai yleispätevää näkemystä niistä tilanteista, mihin näitä tulisi käyttää. Varsinai-
sen opettamisen sijaan myös D. Marsh (1991: 104) suosittelee kielenopetukseen 
liitettäväksi kulttuurienvälistä valmennusta, joka kehittää oppilaan herkkyyttä 
ymmärtää kulttuuristen erojen olemassaoloa ja merkitystä. Yhdeksi mahdolliseksi 
menetelmäksi on ehdotettu koordinoitua vieraiden kielten ja äidinkielen tai 
viestinnän opetusta, joka edistäisi myös kulttuurienvälisten erojen havaitsemis-
ta (Luukka & Nikko 1992: 219).  

Varsinkin alkeis- ja perustasoilla vieraan kielen oppikirjaan on siten vai-
kea niveltää suoranaista pragmalingvististä ainesta oppilaiden kielitaidon puut-
teellisuudesta johtuen. Opetuksen toteuttajan on kuitenkin aiheellista tiedostaa, 
että  
 

Vieraan kielen oppimistilanteessa ei siis pidä pyrkiä yksinomaan kielitietoisuuteen, 
vaan myös vuorovaikutus- ja kulttuuritietoisuuteen. Kieltä, vuorovaikutusta ja kult-
tuuria ei tule nähdä erillisinä karsinoina. Opetuksessa ne ovat pikemminkin toisiinsa 
liittyviä ja limittyviä kokonaisuuksia, joista voidaan keskustella sekä kohdekielen et-
tä -kulttuurin kannalta, mutta myös kielten ja kulttuurien eroja ja yhtäläisyyksiä ver-
taillen (Dufva 1993: 15). 

 
Tärkeä osakomponentti kielen opettelussa on siten tietoisuus kanssakäymisen 
konventioihin liittyvistä eroista niin kielen kuin toiminnankin tasolla. Pientä 
kielialuetta edustaville suomalaisille opiskelijoille viestinnällisten kulttuuriero-
jen vertailun voi olettaa olevan erityisen kiinnostavaa. Tarkkailun ja vertailun 
avulla on mahdollista arvioida, kuinka paikkansapitävä tai virheellinen on 
meihin usein liitetty stereotypia kommunikatiivisesti pidättyväisestä kansa-
kunnasta. Seuraavassa alaluvussa luodaan siksi lyhyt (ja siksi vain pintapuoli-



 117

nen) katsaus joihinkin tutkimuksessa esitettyihin näkemyksiin suomalaisten 
viestintätapojen erityispiirteistä. 
 
5.9.2.2 Oman viestinnällisen kulttuuritaustan merkitys 
 
Kulttuurinvälisessä viestinnässä ongelmatilanteet eivät, kuten edellä todettu, 
useinkaan rajoitu pelkästään kielitaidon muodolliseen vajavuuteen, vaan myös 
erot muun kanssakäymisen konventioissa muodostavat oman oppimisen ja 
ymmärtämisen alueensa. Keskustelua strukturoivien viestinnällisten funktioi-
den piiriin luetaan paitsi verbaalisti ilmaistut huomiota, kohteliaisuutta, kiin-
nostuneisuutta jne. ilmaisevat kuuntelijapalautepartikkelit, myös non-verbaali 
reagointi kuten esimerkiksi nyökytys, mimiikka, kädenliikkeet ja asento (esim. 
Henne & Rehbock 1982: 176 ja seur.) Sangen voimakkaan viestin lähettää myös 
signaalien puute, esimerkiksi vaikeneminen tai muu kuulijareagoinnin (back-
channel-behaviour, Hörerrückmeldungssignale) odotusarvosta poikkeava käyt-
tö. Näistä käytetään luonnehdintaa pragmalingvistiset ja sosiopragmaattiset 
virheet. Ensimmäisessä on kyseessä yksittäiset kielelliset seikat ja viimeksi mai-
nitussa käsitykset siitä, mikä ylimalkaan on kielellisesti asianmukaista käyttäy-
tymistä; milloin puhutaan, mistä puhutaan, esitetäänkö kysymyksiä ja jos esite-
tään, niin mitä koskien, voidaanko laskea leikkiä ja mistä, kuinka nopeasti pu-
hutaan, kuinka pitkä voi olla tauko ennen reaktiota, siis kysymys ’epämukavas-
ta hiljaisuudesta’ jne.  

Keskusteluun liittyvät ongelmat voivat johtua myös tempoon liittyvistä 
eroista: kun tauotus, puheen rytmi ja puheenvuorojen vaihto poikkeaa vieras-
kielisen partnerin odotuksista, vakaviakin väärinkäsityksiä voi syntyä vasta-
puolen kiinnostuksen, myönteisyyden, jne. asteesta (Kühlwein 1990: 24). Kieltä 
opettelevan on siis tärkeää tietää, että viestinnän eroissa eri kulttuurien välillä 
ei ole merkitystä vain odotusnormin toteutuksella vaan myös toteuttamatta jät-
tämisellä. Odotetun reaktion toteuttamatta jättäminen saatetaan tulkita vasta-
puolen taholta tahalliseksi, jolloin odotetusta poikkeavalla keskustelukäyttäy-
tymisellä on vaikutuksena kommunikaation myöhempään kulkuun (Gutzat & 
Grauerholz 1983: 8). Vierasta kieltä opetellessaan kielen oppija orientoituu ta-
vallisesti äidinkielen vastaaviin konventioihin. Jos ne johtavat vastakulttuurin 
yleisesti hyväksyttyjen interaktion muotojen huomioitta jättämiseen tai louk-
kaamiseen, se saatetaan tulkita jopa pahantahtoisuudeksi, puutteelliseksi sosi-
aaliseksi käytökseksi, epäystävällisyydeksi ja omahyväisyydeksi (Fetzer 1997: 
8).  

Suomalaisia pidetään yleisesti kommunikoinnin suhteen vaikenevina, 
ujoina ja varautuneina, kuten mm. Lehtonen ja Sajavaara (1985: 196) ovat to-
denneet. Heidän mukaansa vaikeneminen tulkitaan eri kulttuureissa eri tavoin. 
Heidän mukaansa vaikuttaa siltä, että suomalaisella on taipumus esimerkiksi 
oletusarvoa pitempiin taukoihin puheenvuorojen vaihdon yhteydessä tai pu-
humattomiin taukoihin ’täytettyjen’ sijaan, jne. Useissa kulttuureissa suomalai-
selle (oletetusti) tyypillisen kuulijan roolissa vaikenemisen tai verbaalit kuunte-
lun aktiivisuutta ilmaisevan kuulijareagoinnin poikkeavuuden voidaan olettaa 
johtavan vieraskielisen interaktiopartnerin siihen tulkintaan, että suomalainen 
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keskustelukumppani ei ole tarkkaavainen tai että hän on välinpitämätön, huo-
notuulinen tai peräti vihamielinen. Suomalaiselle ominaiseksi katsotun interak-
tiivisen pidättyvyyden on todettu kulttuurienvälisissä kommunikaatiotilanteis-
sa näkyvän erityisesti juuri puheenvuorojen vaihdon kohdalla; vaikeneminen 
tai hitaus odottamattomassa kohdin saattaa johtaa suuriinkin väärinkäsityksiin 
(Lenz 1991: 285).  

Opiskelijoilta kerättyjen kommenttien perusteella (Dufva 1991: 81) suoma-
lainen kokee vaikeaksi saada suunvuoroa keskustelussa saksalaisten kanssa, 
koska hän pitää kohteliaana odottaa vuoroaan, kun taas saksalainen tulkitsee 
sen ujoudeksi ja haluaa ”auttaa” kaikkia osapuolia hämmentävän tilanteen yli 
puhumalla entistä enemmän. Epämiellyttävyyden ja vierauden tunne on myös 
seurausta tulkintavaikeuksista, epätietoisuutta siitä, mitä toinen tarkoittaa. 
Esimerkkinä mainittakoon kommunikaatioeroja kartoittavassa haastattelutut-
kimuksessa (Tiittula 1993: 145) saatu saksalaisen toteamus, ettei hän tiedä, mitä 
suomalainen tarkoittaa vaietessaan, onko se taktiikkaa vai suomalaista mentali-
teettia. Hän ei myöskään tiedä, miten hänen tulisi tähän vaikenemiseen reagoi-
da. Yli-Rengon tutkimuksessa (1993: 69–74) Suomessa asuvien saksan- ja eng-
lanninkielisten käsitykset suomalaisista tukevat kuvaa ujoista, varautuneista ja 
hiljaisista viestijöistä. Hän toteaa, ettei suomalaisessa tapakulttuurissa esimer-
kiksi ihmisten esittely ja heidän nimiensä muistaminen ole läheskään yhtä tär-
keää kuin näitä kieliä edustavien kulttuureissa. Myös kiittäminen ja anteeksi-
pyytäminen ovat suomalaisessa kanssakäymisessä vähäisempää (Yli-Renko 
1993: 75–77). Suomalaisten viestintää kansainvälisestä näkökulmasta tutkittaes-
sa (Yli-Renko 1994) on saatu tulokseksi, että Suomessa toimivat saksan- ja eng-
lanninkieliset liike-elämän edustajat kokevat suomalaiset varautuneiksi ja vai-
keneviksi. Erityisesti ilmeettömyys, eleettömyys ja palautteen puute kuuntelijan 
roolissa koetaan hämmentäväksi. Samoin ilmenee, että englantia ja saksaa syn-
typeräisesti puhuvat arvioijat tulkitsevat suomalaisten pitkät tauot ja palaute-
käyttäytymisen niukkuuden osoitukseksi siitä, että keskusteluaiheet eivät kiin-
nosta heidän suomalaisia kumppaneitaan.  

Tutkijoiden näkemyksiä tarkastellessa on kuitenkin tärkeää muistaa, että 
arviot eivät aina ole objektiivisia, kun tarkastellaan vieraskielisen, esimerkiksi 
suomalaisen, kommunikointia kieltä äidinkielenään puhuvien kanssa. Vaikka 
suomalaisen diskurssitapaa kuvataan yleistäen usein monoloogiseksi verrattu-
na esimerkiksi saksalaisen dialogiseen tapaan, todellisten diskurssikäyttäytymi-
sen erojen todentaminen on vaikeaa (ks. esim. Tiittula 1991).  

Suomalaisen oppijan siten olisi vieraiden kielten opettelun yhteydessä ai-
heellista tulla tietoiseksi myös sellaisista interaktiivisista (myös non-
verbaalisista) ilmaisukeinoista, jotka eivät kaikki kuulu hänen äidinkielisen 
viestintänsä koodistoon. Kielenopetuksessa pitäisikin saada oppilaat tietoisiksi 
paitsi vieraan kulttuurin käyttäytymisnormeista myös oman kulttuurimme kom-
munikointitapojen vaikutuksesta vieraskielisessä viestinnässä ja niiden aiheutta-
mista mahdollisista väärinkäsityksistä (Yli-Renko: 1994: 157–158). Kun oppima-
teriaalilla, niin kuin tässä tutkimuksessa, tarkoitetaan pelkkää oppikirjaa ja sen 
tekstien äänitteitä, on sen laadinnassa rajoituttava sen konkreettisen olomuodon 
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sallimiin mahdollisuuksiin. Ammattitaitoisen opettajan ei kuitenkaan ole vaikea 
löytää havaintomateriaalia ja keinoja oppilaiden kannustamiseen omien tarkas-
telujen tekemiseen. Esimerkiksi Internet tarjoaa runsaasti alati vaihtuvaa ja uu-
distuvaa kulttuurinvälisen viestinnän opetukseen soveltuvaa lisämateriaalia. 
Myös oppikirjoihin voidaan jo laadintavaiheessa oheismateriaalina liittää teks-
tien äänitysten lisäksi myös erillisiä oppaita, harjoituskirjoja, video- tai CD-
materiaalia tai lisäinformaatiota tai mahdollisesti harjoitustehtäviä verkossa. 
Saatavilla on kuitenkin myös kulloinkin käytettävästä oppikirjasta riippuma-
tonta materiaalia viestintätaitojen harjaannuttamiseen (esimerkiksi Euroopan 
komission Sokrates-ohjelman puitteissa opiskelijavaihtoon lähteville kohdistet-
tu EUROMOBIL -verkko-ohjelma http://www.euro-mobil.org/deutsch/). (Sen 
käytöstä saaduista kokemuksista ks. Ylönen 2008.) 

Oppimateriaalin suunnittelun kannalta voidaan edellä esitetyn nojalla hy-
poteettisena päätelmänä otaksua seuraavaa: 
 
Varsinaisen kielen oppimisen ohella voi pitää suotavana saada oppijat tarkkailemaan 
eroja omaan ja opeteltavaan kieleen liittyvän viestintäkulttuurin välillä. Sen tavoitteena 
voi olla mm. se, että oppija tulee tietoiseksi myös oman viestintäkäyttämisensä vaiku-
tuksesta vierasmaalaisiin vastapuoliin. Näiden havainnointiin herättelevän aineksen 
sijoittaminen oppimateriaalin tekstinä oppikirjan kansien väliin tuskin tuottaa tehok-
kainta tiedostamisen elämystä. Opetuksen oheen ulkopuolisesta mediasta liitetyt aihetta 
käsittelevät radio- ja TV-, Internet-, mainos-, elokuva- ja vastaavat taltioinnit – myös 
humoristiset – sen sijaan voivat olla toimiva keino viestinnän erojen havainnollistami-
seen eri kulttuurien edustajien välillä.  
 
Vieraan kielen opettelussa oppikirja kuitenkin on usein keskeinen oppiväline. 
Se on oppilaan oma eikä se ole paikkaan tai aikaan sidottu. Sen voi halutessaan 
pitää mukanaan lähes missä tahansa. Seuraavassa luvussa siirrytään tarkaste-
lemaan oppimiseen panostamista ja sen myötä oppimista edistäväksi katsotta-
via tekijöitä, jotka ovat eri tavoin sovellettavissa ja sijoitettavissa oppikirjan si-
sältöihin, sen kansien väliin rajoittuvaan tilaan. 
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6 TUTKIMUSTIETOA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 

TARKASTELTAVAN OPPIKIRJAN TAUSTALLA 
 
 
Edellisen luvun kielen oppimisen yleisten taustatekijöiden vaikutuksen pohdin-
nasta oppimateriaalien suunnitteluun siirryn tässä luvussa tarkastelemaan 
huomionarvoiseksi katsomiani oppimateriaalin laadintaan liittyviä tutkimustu-
loksia ja niistä tehtäviä johtopäätöksiä konkreettisen toteutuksen kannalta. Kyse 
on siten edellisessä luvussa käsitellyn tiedon − soveltuvin osin − muokkaami-
sesta ja sen laajentamisesta pedagogiseen käyttöön. Tässä ja edeltävässä luvussa 
esitetyt näkökohdat heijastuvat eri tavoin tutkittavana olevan oppikirjan ratkai-
suihin. Tarkasteltaviksi ovat kirjallisuudesta valikoituneet erityisesti sellaiset 
näkökohdat, joiden voi katsoa tarjoavan tietoutta oppilaiden omaa henkilökoh-
taista panostusta ja niin eksplisiittistä kuin implisiittistä oppimista edistävien 
esittämistapojen kehittämiseksi oppimateriaaleissa. Useat esitetyistä näkökoh-
dista siten edustavat alan tutkimukseen pohjautuvia perusteluja tässä tutkitun 
oppikirjan sovelluskokeiluille. Kuitenkaan kaikki käsitellyt aspektit eivät suo-
ranaisesti liity oppikirjan toteutuksiin, vaan niiden tarkoitus on myös laajem-
min kartoittaa sovelluskelpoisia näkökohtia erilaisten kielten oppimateriaalien 
tutkimukseen, suunnitteluun ja konkretisointiin liittyen.  

Johtuen omasta sekä kirjan koko laatijaryhmän työympäristöstä Teknilli-
sen korkeakoulun kielikeskuksessa ovat kohderyhmää koskevat taustaoletukset 
väistämättä olleet vaikuttamassa tarkasteltujen teoreettisten näkökohtien valin-
taan ja sen myötä kirjan ratkaisuihin. Toteutuksiin heijastuu vasta vuosi muu-
tama sitten koulumaailmasta ”oikeaan” elämään siirtyneiden, vähän alle tai 
vähän yli kaksikymmenvuotiaiden nuorten aikuisten oppijoiden edellytysten 
tuntemus. Tätä taustaa vasten ja pitkäaikaisen opetuskokemuksen tuomien ha-
vaintojen myötä on vahvistunut käsitys, että CEFR-B1-tavoitetason kohderyh-
mällä saksan kielen perusrakenteiden hallinta pääsääntöisesti on sangen hata-
ralla pohjalla ja sanavarasto suppea. Siksi jo lähtökohtaisesti on ollut itsestään 
selvää, että näitä osatekijöitä syventäviä ja laajentavia elementtejä on haluttu 
sisällyttää suunniteltuun ja toteutettuun oppikirjaan.  

Kielten oppikirjoihin sisältyvien oppimäärien ja esitystapojen valintaa oh-
jailevat, kuten aiemmassa todettu, pitkälti myös konventiot ja aikaisemmat me-
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netelmät. Varteen otettava muistutus uusia suuntaviivoja kaavailevalle oppikir-
jan tai muun oppimateriaalin laatijalle onkin, että hyvät ja motivoituneet kielen 
oppijat ovat myös aikaisemmilla menetelmillä saavuttaneet riittävän kommu-
nikatiivisen taidon ja saaneet täyden hyötyarvon oppimastaan vieraasta kielestä 
(Hawkes 1983: 91). Myös tässä tutkitun oppimateriaalin nykykonventioista 
poikkeavat esitystavat ovat saaneet vaikutteita useista aikaisemmista ja myös 
nykyisin vallitsevista opetussuuntauksista. Paitsi teoriasta, kirjan ratkaisut ja 
esitystavat ovat, kuten oletettavaa, osaksi kummunneet myös työryhmän kol-
men jäsenen omasta historiasta, pedagogisesta kokemuksesta ja monipuolisesta 
kokemuksesta didaktisen materiaalin tuottamisessa. Valintojen taustalla vaikut-
taa myös oma vieraiden kielten opettelun, kielifilologisten aineiden opiskelun, 
soveltavan kielitieteen jatko-opintojen ja kielenopettajan työn tuomat kokemuk-
set. Opettajanuran aikana on kehittynyt halu tutkia ja kokeilla, millaisin erilai-
sin tavoin opetettavaa ainesta oppikirjoissa voi mahdollisesti tarjoilla. Näiden 
ajatusten pohjalta vanhoista menetelmällisistä aineksista on uudenlaisen yhdis-
telyn seurauksena muodostunut sinänsä nykyisin vallalla olevia suuntauksia 
noudatteleva saksankielen oppikirja, johon kuitenkin sisältyy useita ”yllätys-
momentteja”. Oppikirjan keskeiset erityispiirteet ovat  
 
- tekstien autenttisuus ja epätavallinen pituus,  
- niihin liittyvä suomennos,  
- perinteisten sanalistojen korvaaminen itse täydennettävillä sanastotaulu-

koilla,  
- sanaston runsas toistuminen,  
- kieliopin esiin kasvattaminen kontekstista ja omaan oivallukseen johdatte-

lu kieliopin opettelussa, 
- lukukappaleteksteihin sisältyvien kiinnekohtien mukainen henkilölähtöi-

nen lähestymistapa kulttuurienvälisiin seikkoihin,  
- kirjan Internet-sivusto, joka sisältää mm. tehtävien ratkaisut, lisähaastatte-

lujen transkriptiot niihin liittyvine tehtävineen.  
 
Seuraavassa tarkastelussa ovat lähinnä edustettuina edellisessä luvussa maini-
tun prosessointi- tai transitioteorian piiriin kuuluvat seikat. Seuraavassa tarkas-
tellaan kielenoppimisen tutkimuksen eri osa-alueisiin liittyviä tuloksia. Näistä 
on johdettavissa, kuten edellä todettu, teoreettiset perusteet tämän tutkimuksen 
puitteissa käsiteltävään oppikirjaan valikoituneille esitystavoille.  

Aloitan seuraavassa oppimateriaalien laadintaan liittyvien tutkimustulos-
ten tarkastelun ”katolta”, yleisluonteisten asenteellisten tavoitteiden opettamisen 
pohdinnasta siirtyen sitten muiden yksittäisten kielitaidon osatekijöiden tarkas-
teluun.  
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6.1 Kulttuurienväliseen tiedostamiseen johdattelu 
 
 
Kielenopetukseen ja kulttuurienvälisyyden opettamisen yhteyttä on pohtinut laa-
jasti mm. Byram (1989). Hänen kantansa on, että kieltä ei tule opettaa vain for-
maalina oppimisen kohteena, vaan käyttää sitä samalla myös välineenä kohde-
kulttuurin ihmisiin ja heidän edustamaansa kulttuuriin tutustumiseksi.  

Oppimateriaalissa ja opetuksessa tulisi siis etsiä tapoja yhdistää kieli ope-
tuksen kohteeksi ja samalla informaation antajaksi. Mikäli kulttuurin opetus on 
kiinteä osa vieraan kielen opetusta ja tarjoaa, kuten Byram (1989: 51–52) sen 
muotoilee, ”inhimillistä geografiaa” kohdemaasta ja kulttuurista, se antaa hä-
nen mukaansa ainakin osittain perustelut olettamuksella, että kielenopetus 
osaltaan parantaa kulttuurienvälisiä suhteita.  

Oppikirjoille asetetaankin Risagerin näkemyksen mukaan (1990: 191) kult-
tuuristen sisältöjen suhteen monitahoiset tavoitteet. Sen ohella, että niiden tulisi 
olla hyvä kielen oppimisen ja opettamisen instrumentti, ne vähitellen ovat saa-
massa uudenlaisen roolin kulttuurin opettamisen välineenä. Oppikirjojen mer-
kitys painottuu Risagerin näkemyksen mukaan entistä enemmän kognitiivisten 
ja affektiivisten mielteiden kehittäjänä. Niiden painopistettä on siksi siirrettävä 
yhä enemmän sosiaalisen realismin suuntaan ja nimenomaan niin, että sisällöil-
lä on merkitystä oppijoille itselleen. Samalla hän kritisoi monissa nykyisissä op-
pimateriaaleissa havaittavaa silppumaisen tiedon tarjoamista, sen vieraannut-
tamista hyvin yleiselle tasolle ja keskittymistä ”kirkkaan ulkokuoren” tarjon-
taan ja arvoja tai henkilökohtaisia tunteita ilmaisevien kannanottojen puuttumista. 
Erityisen moitittavana hän pitää pirstalemaista esitystapaa ja katsoo, että tule-
vaisuuden oppikirjojen tulee pyrkiä luomaan sisältöihin systemaattisesti nitou-
tuva kohdemaiden kulttuuria ja yhteiskuntaa valottava esitystapa. Hän jopa 
ehdottaa, että käytettäisiin ammattikirjoittajia, jotka pystyvät tuottamaan mieli-
kuvituksellista ja kiinnostavaa, mutta silti realistista jokapäiväistä elämää hei-
jastelevaa tekstimateriaalia oppikirjoihin. Tyypillistä oppikirjoille on hänen 
mukaansa, että vaikka niiden laatijat ovat tiedossa, lukukappaletekstien kirjoit-
tajat eivät silti käy selville. Hän suosittaa tämän tradition tarkistamista, sillä jos 
kirjoittaja on tiedossa, antaa se lukijalle henkilökohtaisemman tavan lähestyä 
tekstiä ja mahdollisuuden kokea olevansa ajatuksenvaihdossa ihmisen eikä vain 
sanojen kanssa.  

Byram (1990: 17–18) puolestaan kritisoi oppikirjojen yleistä tapaa liittää 
kulttuurinen aines omaksi erilliseksi osakseen lukukappaleiden oheen, usein 
niiden loppuun. Näin meneteltiin varsinkin audiolingvaalisen opetuksen yh-
teydessä. Sama tapa on Byramin mukaan ollut edelleenkin havaittavissa sangen 
laajalti myös uudemmissa oppikirjoissa. Byram olettaa, että se saattaa johtaa 
opettajat käsittelemään näitä osia vaihtoehtoisena ja ylimääräisenä materiaalina, 
joka aikapulan vuoksi usein voi jäädä vähälle huomiolle. Samalla hän painottaa, 
että niin kielellisesti kuin kulttuurisestikaan oppijat eivät lähde liikkeelle nolla-
pisteestä. Taustalla on aina vaikuttamassa äidinkielen, muiden kielten ja yleisen 
kielitietouden sekä oman kulttuurin tuntemus. Siksi Byramin mukaan (1990: 19) 
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olisi lyhytnäköistä ajatella, ettei kulttuuria voitaisi välittää myös äidinkielellä. 
Hän ehdottaa näiden elementtien yhdistämistä äidinkielellä tapahtuvan oman 
ja vieraan kulttuurin vertailun muodossa. Silloin pohjana oleva kohdekielinen 
teksti on samalla sekä kielenoppimisen ja kielitietouden laajentamisen kohde 
että vieraan kulttuurin ilmiöiden kuvaaja. Kommunikatiivisen lähestymistavan 
tähän tarkoitukseen suosima autenttinen tekstimateriaali, jonka tavoite on sa-
malla tarjota malli syntyperäisen puhujan kielenkäytöstä, tulee Byramin mu-
kaan (1990: 21) kuitenkin ymmärrettävyyssyistä valita varsinkin alemmilla 
kurssitasoilla erittäin huolellisesti.  

Kramsch (1993: 6) nostaa tässä yhteydessä esille ristiriidan Krashenin esit-
tämän vaatimuksen ymmärrettävän tekstisyötteen vaatimuksen ja toisaalta sen 
edellytyksen välillä, että tekstien tulisi olla informatiivista ja kiinnostavaa ”laa-
tusyötettä”. Viimeksi mainitun suhteen vallitsee hänen mielestään lisäksi kon-
flikti sen välillä, tuleeko tekstien laatukriteereinä olla kielelliset vai kulttuuriset 
seikat. Tähän ristiriitatilanteeseen Kramsch sitoo lisäksi sen laajemman ongel-
man, että opettajan tehtäväksi katsotaan tiedon välittäminen, mutta samalla 
oppilaiden tulisi itse löytää tuo tieto ja muuttaa se omakseen. Kramsch (1993: 7–
9) huomauttaa, että kulttuuri nähdään hänen mukaansa usein vain kielen väli-
tyksellä ilmaistuna tietona eikä kielen itsensä ominaisuutena. Mutta jos kieli käsi-
tetään sosiaaliseksi ilmiöksi itsessään, kulttuurista tulee, kuten hän toteaa, koko 
kielen opetuksen ydin. Kulttuurista tiedostamista voidaan pitää sekä kielitai-
don mahdollistuttajana että kielitaidon olemuksen pohdiskelun tuloksena. Täs-
sä Kramsch on eittämättä oikeassa. On kuitenkin muistettava, että kirjallisuu-
den käyttö opetuksissa alkeis- ja perustasoilla törmää ymmärrettävyys- ja ajan-
käyttöongelmiin. Varsinaisten oppikirjatekstien tulisi siksi mahdollisuuksien 
mukaan olla niin valittua, että niistä välittyy sekä opittavaksi soveltuvaa kieltä 
että itse kieleen sidottua kulttuuria.  

Byram ym. (1991: 385) kritisoivat, että oppimateriaalit on yleensä laadittu 
enemmän tai vähemmän kielen käsittelyyn kulttuurisen seikkojen muodostaes-
sa vain lisämausteen ”hyödyllisten” faktatietojen muodossa. Heidän hahmotte-
lemansa lähestymistapa edellyttää painopisteen siirtämistä kokonaisuudessaan 
sellaisen materiaalin tarjoamiseen, joka sisältää tasapuolisesti kielen oppimista, 
kielitietouden ja kulttuurisen tiedostamisen kehittämistä sekä kulttuuristen ko-
kemusten tarjoamista. Todelliset kontaktit tai kokemukset ja yhteys kohdemaa-
han tai sen edustajiin ovat suomalaisten kielenoppijoiden osalta kuitenkin 
useimmiten heidän omasta aktiviteetistaan kiinni. Oppimateriaalin tehtäväksi 
suurelta osalta jää korvata tuo puuttuva aito kontakti.  

Takalan (1991: 194–195) mukaan pääasiallinen ongelma kulttuurista tie-
dostamista edistävien ainesten integroinnille oppimateriaaleihin kuitenkin on 
se, että tarjolla ei ole ollut riittävästi teoriatietoa, joka ohjaisi oppikirjojen laatijoi-
ta materiaalin tuottamisessa. Takala huomauttaa myös, että omaa ongelmaansa 
edustavat oppikirjojen julkaisijat. Kustantamot ovat varovaisia tuottamaan in-
novatiivista materiaalia – hän toteaa sellaisten edustavan taloudellista riskiä, 
sillä opettajat saattavat kaihtaa uudistushenkisen oppikirjan valintaa ja pysytel-
lä vain tutuissa ja totutuissa.  
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Kulttuurien välisen viestinnän osalta on edeltävässä luvussa esitetty pää-
telmänä, että kielipragmatiikkaan liittyvien interaktiotaitojen hallinnan voidaan 
katsoa tulevan mahdolliseksi vasta sitten, kun riittävä rakenteiden ja perus-
sanaston osaamistaso on saavutettu. Siksi luontevalta etenemisjärjestykseltä 
tuntuu keskittyä alemmilla tasoilla yleiskielisten valmiuksien opetukseen yh-
distäen siihen osaamistasolle sopivaa retoriikan harjoittelua (esimerkiksi taval-
lisimpien viestintätilanteiden kuten tervehdykset, hyvästelyt, toivotukset ja kiit-
telyt, jne. osalta). Jos kyseessä olevan kohderyhmän formaali kielitaidon taso on 
vielä kovin puutteellinen, on syytä harkita, olisiko vasta edistyneimmillä tasoil-
la aiheellista siirtyä onnistuneen konversaation edellyttämän pragmaattisen 
kielitaidon opetteluun.  

Mikäli käyttökelpoinen pragmaattinen kielitaito olisi aikuisten vieraan 
kielen oppijoiden osalta tavoitettavissa ilman että myös kielen muotoon kohdis-
tetaan riittävää huomiota, olisivat esimerkiksi suoran menetelmän ja suggesto-
pedian opetusmetodologiat varmaan edelleen voimissaan. Ne kuitenkin ovat 
jääneet taka-alalle. Erityisesti silloin, kun oppimisympäristö tarjoaa vain niukal-
ti tai ei tarjoa lainkaan luonnollista kohdekielistä syötettä, korostuu tarve lähes-
tyä kielen opettelua niin tietoisen ”pähkäilyn ja pänttäämisen” kautta kuin 
myös tiedostamattoman – lukemisen, kuuntelun, erilaisten harjoitusmuotojen 
yhteydessä saatavan – tiedostamattoman omaksumisen yhdistelmänä. 

Yhteinen Eurooppalainen viitekehys (Council of Europe 2001) kuvailee ta-
voitetasojen ja oppisisältöjen suuntaviivoja myös vuorovaikutustaitojen osalta. 
Huttunen ja Jaakkola (2004: 10) painottavat kuitenkin erityisesti, että ”viiteke-
hyksen käyttö edellyttää valikointia”. Oppimateriaalien laatijat siis voivat ja 
heidän tuleekin tehdä omia valintojaan ja miettiä yksilölliset ratkaisunsa tun-
temansa kurssitason ja kohderyhmän mukaisesti. 

Tämän perusteella on mahdollista tehdä konkreettisen oppikirjatoteutuk-
sen suhteen seuraavat johtopäätökset kulttuurisen aineksen osalta: 
 
Edellä esitetty antaa teoreettiset perustelut tämän tutkimuksen yhteydessä toteutetun 
oppikirjan todellisten henkilöiden toimittamille lukukappaleteksteille. Kirjassa käytetty-
jen aitojen ja muuttelemattomien tekstien tavoite on tarjota oppilaille henkilölähtöinen 
lähestymisperspektiivi kohdemaan oloihin. Mielenkiinto ja opettelu kohdistetaan synty-
peräisten puhujien käyttämään yleiskieleen tutustuen samalla todellisten henkilöiden 
arkeen ja ajatuksiin. Kirjan lähestymistapaa maantuntemuksen ja kulttuurienvälisyy-
den seikkoihin voidaan siten kuvata toteamalla, että kirjaan sisältyy niiden suhteen 
”piilo-oppimäärä”. Sen suoritettuaan oppilaille on toivottavasti muodostunut henkilö-
kohtainen näkökulma ja kiinnostus saksaa puhuviin maihin ja niiden asukkaisiin ja sen 
myötä halu tutustua yksityiskohtaisemmin maita koskeviin eri aihepiireihin, kuten 
vaikkapa historiaan, politiikkaan, tekniikkaan, taiteisiin, jne. Kaikkiin näihin ja moniin 
muihin aiheisiin kirjan sisältämät tekstit antavat runsaasti yhtymäkohtia. 
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6.2 Korpustekstien aitous ja ymmärrettävyys  
 
 
Koska kielten oppikirjoissa tavallisten, ennalta määriteltyihin oppimistavoittei-
siin laadittujen tai niihin sopeutettujen tekstien on todettu käytännössä yleensä 
vain satunnaisesti onnistuvan valmistamaan oppijoita arkitodellisuudessa koh-
dattaviin tilanteisiin, tutkimuksessa kehotetaan usein oppimateriaalin laatijoita 
tarttumaan autenttiseen materiaaliin (ks. esim. Albert 1995). Tekstiaineksen au-
tenttisuus onkin esimerkiksi Widdowsonin (1990: 45−46) mielestä motivaation 
kannalta suotavaa. Samalla hän kuitenkin painottaa, että oppimisprosessin 
oleellinen osa on kuitenkin kielen taustalla vaikuttavien säännönmukaisuuksien 
havaitsemista ja sen keskeisten piirteiden opettelua. Luonnollinen kielen käyttötapa, 
johon kielenopetus aina lopulta tähtää, on hänen näkemyksensä mukaan tavoi-
tettavissa vain kohdentamalla riittävästi huomiota kielen muotoon ennen kuin 
oppija voi siirtyä todelliseen, spontaaniin merkitysten ilmaisuun. Yleisesti otta-
en voidaan Widdowsonin mukaan lähteä siitä, että luonnollisen kielenkäytön 
omaksuminen, joka on kaiken kielen käytön perimmäinen tavoite, toteutuu 
keskittymällä merkityksiin eikä muotoon, siis pikemmin käsitteellisestä tiedosta 
lähtevän top-down- kuin signaalin ominaisuuksista lähtevän bottom-up -
prosessoinnin tulosta. Kun kysymyksessä on kielen opettelu formaalin opetuk-
sen puitteissa, ei liene olemassa tuota kielen muodon huomiointia ja tietoista 
opettelua ohittavaa oikotietä. 

Eteneminen kohti luonnollista kielen käyttöä edellyttää siis, kuten Wid-
dowson (1990: 46) painottaa, tehokasta muotojen sisäistämistä ja analysointiky-
kyä. Vasta sen avulla voi oppia käyttämään kieltä spontaanisti erilaisten kon-
tekstien rajattomassa ja ennustamattomassa kentässä. Todennäköisimmin par-
haat esimerkit luonnollisesta kielenkäytöstä tarjoaa oppilaille Widdowsonin 
mukaan aito kielimateriaali. Myös Albert (1995: 176) toteaa useissa kielten oppi-
kirjoissa tavallisten, ennalta määriteltyihin oppimistavoitteisiin laadittujen tai 
niihin sopeutettujen tekstien onnistuvan käytännössä yleensä vain satunnaisesti 
valmistamaan oppijoita niihin tilanteisiin, joita he arkitodellisuudessa kohtaa-
vat. Hän korostaa siksi, että oikein valikoitu, autenttisen kielenkäytön tyypilli-
set ominaisuudet huomioiva kielimateriaali on huomattavasti parempaa kuin 
reaalikielelle useimmiten vieras puhdas ”kirjoituspöytäteksti”. Mindt (1982: 41) 
on puolestaan jo varhain korostanut aidon tekstimateriaalin merkitystä myös 
siinä suhteessa, että oppikirjoissa usein käytetty luonnolliselle kielenkäytölle 
epätyypillinen kieli johtaa merkittäviin seuraamuksiin oppijan myöhemmässä 
autenttisten tekstien ymmärtämisessä ja vaikuttaa luonnollisesti myös oppijan 
omaan kielelliseen tuotokseen. Mindt korostaa, että myös äidinkielen oppiminen 
tapahtuu kirjakieleen verrattaessa melko ”epätyypillisen” kieliaineksen perus-
teella. Myös kieleen ja kulttuuriin liittyvien monisäikeisten yhteyksien välityk-
seen suositellaan usein (mm. Redder 1995) autenttisen tekstimateriaalin käyt-
töä, jonka välityksellä voidaan valottaa oppijoille kohdemaan piirteitä.  

Aidon tai autenttisen kielimateriaalin käyttöön liittyy kuitenkin aina kiin-
teästi kysymys sen ymmärrettävyydestä. Oppijoille liian vaikeaselkoinen ja työ-
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läästi aukeava teksti mitä todennäköisimmin vesittää aidon kielen tuomat hyö-
dyt. Kielellisesti vaikeaan tekstiin lähestymistä on siis opetuksessa jotenkin hel-
potettava. Usein käytetty keino on alkuperäisen tekstin yksinkertaistaminen. 
Mutta Brumfit (2001: 37) ottaa kuitenkin esille siihen liittyvän ristiriidan tode-
ten, että kaikki tekstien yksinkertaistaminen huijaa aina jotakuta, kun taas siitä 
luopuminen huijaa aivan kaikkia, koska se jättää oppilaiden ymmärtämisvaike-
uksien takia tekstisisällön sekavaksi. Ja, kuten Brumfit lakonisesti toteaa, opet-
tajien on opittava omassa työssään jotenkin ratkaisemaan tämä paradoksi. Yk-
sinkertaistamisesta on havaittu (Nation 2001: 154) mm. se seuraus, että oppilaat 
ovat taipuvaisia käyttämään hyvin yksinkertaisia syntaktisia rakenteita myös 
omassa kielen tuottamisessaan. Kuten myöhemmässä lähemmin selvitetään, 
tähän tutkimukseen liittyvässä oppikirjassa käytettään aitoja tekstejä, joiden 
ymmärrettävyys on ratkaistu niihin liitettyjen käännösten avulla. Nation (2001: 
85–86) pohtii käännöksen soveltuvuutta ja kielen välityksessä ja sanaston ope-
tuksessa ja mainitsee, että sen on moitittu vievän aikaa itse opeteltavasta kieles-
tä ja houkuttelevan oppijoita virheellisesti uskomaan, että on olemassa tarkka 
vastaavuus oman kielen ja vieraan kielen sanojen välillä. Nation myöntää tä-
män kritiikin pitävän paikkansa, mutta hän muistuttaa samalla, että sama pätee 
lähes kaikkiin muihinkin merkitysneuvotteluihin. Toisaalta hän korostaa, että 
käännöksen suuret edut ovat yksinkertainen toteutettavuus ja sen tuoma täysi 
ymmärrettävyys. Nation (2001: 151–154) pitää tärkeänä luetuttaa oppijoilla al-
kuperäisiä tekstejä heitä kiinnostavista aiheista. Hän viittaa kokeisiin, jotka sel-
keästi osoittavat oppimisen tehostuvan, kun oppilaat lukevat runsaasti yhtenäis-
tä, aitokielistä tekstiä, kirjoittavat sen pohjalta omaa tekstiä ja keskustelevat siitä 
luokassa. Oppimistehon lisääntymisen katsotaan olevan seurausta ekstensiivi-
sestä lukijalle itselleen mielekkäästä tekstisyötteestä, ymmärtävän lukemisen 
yhteydessä tiedostamatta tapahtuvasta kielen omaksumisesta, siihen liittyvästä 
puheen tai kirjoituksen tuottamisesta, keskittymisestä pikemmin merkityksiin 
kuin muotoon ja aidosta motivoituneisuudesta.  

Autenttisten tekstien valinta on luonnollisesti suoritettava sopivuuden kri-
teerit huomioiden Tomlinson (2001: 68) toteaa oppikirjatekstien osalta, että eng-
lannin oppikirjojen kustantajat haluavat välttää tahattomasti loukkaavien ai-
heiden käsittelyä oppimateriaaleissa ja siksi usein toimittavat useissa eri maissa 
käytettäväksi tarkoitettujen oppimateriaalien laatijoille luetteloita arkaluontei-
sista aiheista.14 Jonkinlaiset sensuurin muodot saattavat Tomlinsonin mielestä 
olla pedagogisista näkökohdista toivottavia (todeten, että mielensä pahoittaneet 
tai kiusaantuneet oppilaat tuskin pystyvät juurikaan keskittymään oppimiseen) 
ja taloudellisista syistä aiheellista (todeten, että kustantajat tekevät tappiota, jos 
kirjat joutuvat huonoon huutoon). Monet opettajat ovat hänen mukaansa puo-
lestaan sitä mieltä, että oppimateriaalit ovat usein liian vaisuja eivätkä usein 
onnistu saamaan oppilaissa aikaan riittävää innostusta, joka olisi oppimisille 
ensiarvoisen tärkeää. Tomlinson huomauttaakin, että affektiivinen osuus on tär-
                                                 

14  Näihin Tomlinsonin mukaan yleensä lukeutuvat mm. seksi, huumeet, alkoholi, us-
konto, väkivalta, politiikka, historia ja sianliha. Oppikirjojen laatijoita myös neuvo-
taan, miten välttää seksistisiä ja rasistisia kannanottoja. 
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keä oppimista edistävä tekijä. Hän viittaa näkemykseen, että sopivasti provoka-
tiiviset affektiivista vastakaikua aikaan saavat tekstit todennäköisesti edistävät 
paremmin oppimista kuin neutraalit tekstit. Sopivan tunneperäisen vastaan-
oton herättäjänä autenttisen materiaalin voi siis olettaa toimivan paremmin 
kuin varta vasten oppikirjaa silmällä pitäen didaktisten näkökohtien mukaan 
laaditut tekstit.  

Sopivan aidon tekstimateriaalin käytön ja ekstensiivisen lukemisen voi 
katsoa erityisen tärkeäksi siitäkin syystä, että tämän päivän kielen opiskelijat 
etsivät omiin mielenkiinnon kohteisiin tai opintoihin liittyen eri alojen tietoa 
Internetin erikielisiltä sivustoilta. Tällöin on hyödyksi, että he ovat saaneet run-
saasti harjoitusta myös reseptiivisen kirjallisen taidon osalta. 

Tämän perusteella on mahdollista tehdä konkreettisen oppikirjatoteutuk-
sen suhteen seuraavat johtopäätökset tekstien osalta: 
 
Edellä esitetty antaa teoreettiset perustelut tämän tutkimuksen yhteydessä toteutetun 
oppikirjan aitoa kieltä edustaville lukukappaleteksteille. Korpustekstien kielen vaati-
vuustaso on niiden autenttisuudesta johtuen kyseiselle taitotasolle vaativa. Tekstien 
yhteyteen liitetty suomenkielinen käännös kuitenkin takaa täyden ymmärrettävyyden ja 
samalla mahdollistaa kieliparin välisten rakenteellisten ja sanastollisten erityispiirteiden 
eksplisiittisen ja implisiittisen vertailun. 
 
 
6.3 Runsas yhtäjaksoinen tekstisyöte  
 
 
Paitsi kulttuuritietouden, myös kielen rakenteen ja sanaston oppimisen kannal-
ta on puolustettavaa tarjota oppimateriaalin kielisyötteenä runsasta yhtenäistä 
tekstiä. Opetukseen soveltuvien monipuolisten tekstien lukeminen on vieraan 
kielen opiskelijalle rikas sanaston oppimisen lähde, toteaa mm. N. C. Ellis (1998: 
15). Jotkin sanaston oppimisen piirteistä ovat hänen mukaansa tietoisia ja eks-
plisiittisiä, varsinkin uuden kielen opettelun alkumetreillä. Edistyneemmillä 
tasoilla juuri ekstensiivinen tekstien lukeminen hänen mukaansa tutkitusti edis-
tää sanojen niin eksplisiittistä kuin implisiittistäkin omaksumista. Kielen opis-
kelijalla on N. C. Ellisin mukaan kirjallisten tekstien yhteydessä tilaisuus tarkas-
tella kontekstia, muodostaa rauhassa hypoteeseja ja tarkistaa ja verrata niitä 
toisiinsa sekä siten johtaa ja mieltää merkityksiä. Sana ei kirjoitetusta tekstistä 
karkaa, kun taas puheessa se on usein ehtinyt jo mennä, ennen kuin pohdinta 
on ehtinyt edes alkaa, N. C. Ellis (1998: 16) toteaa. Hän lisää, että alkeisopiskeli-
jaa on sääli, koska häneltä puuttuu vaativampien tekstien lukemisen tarvittava 
deklaratiivinen tieto sanamuodoista ja syntaktisista johtolangoista. Näin hän ei 
saa automaattisesti sitä informaatiota, jonka ymmärtävä lukeminen tarjoaa. Kie-
litaidon kasvaessa karttuvat N. C. Ellisin mukaan tekstien lukemisen tuottaman 
siirtymävaikutuksen tuloksena paitsi sanasto myös useat muut kielitaidon osat 
kuten syntaksin, morfologian, kollokaatioiden, sanaluokkiin erottelun, sanojen 
merkitysvariaatioiden, sanontatapojen, pragmatiikan piiriin liittyvien ilmaisu-
jen ja tyylillisten rekisterierojen tunnistaminen. On viitteitä siitä (Lauerbach 
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2000: 99), että syntaktisesti ja semanttisesti monipuolinen ja riittävän vaativa 
koodisto, siis ei liian riisuttu kieliaines, tarjoaa hedelmällisen kognitiivisen ym-
päristön kieliluokalle, jossa oppijoiden kieleen liittyvä päättelytaito ja ymmär-
täminen (inferential comprehension) kehittyvät. 

Myös vieraskielisten sanojen merkityksen muistamisessa runsas kielellinen 
input toimii paremmin kuin liian pieni syöte. Auvo ja Raija Marcwort (1992: 91–
92) viittaavat suggestopedian luojan Lozanovin muistamiskokeiden tuloksiin 
todeten, että muistamisprosentin riippuvuus kielisyötteen määrästä on ilmei-
sesti melko monimutkainen, eikä sen vaikutus suinkaan toimi lineaarisesti niin 
että pienin määrä jäisi helpoiten muistiin. Pienimmän (alle 100 sanaa) sanasyöt-
teen merkitykset muistetaan yhtä hyvin kuin keskisuurten (200–400 ja 400–600 
sanaa). Paras muistamistulos saadaan noin 100–200 sanan ja taas noin 1000–
1200 syötteellä. Tämä puhuu pitkien tekstien käytön puolesta oppikirjan syö-
temateriaalina.  

Durrell puolestaan (1993: 58) korostaa, että kommunikatiivinen suuntau-
tuminen ei saisi rajoittua vain puhujan aktiivisen kompetenssin kehittämiseen 
eikä varsinkaan vain jokapäiväisen elämän yksinkertaisiin tilanteisiin, vaan 
myös reseptiivisen passiivisen kompetenssin vaatimukset tulisi ottaa huomioon. 
Hänen näkemyksensä on, että runsas input ja sen analysointi ovat erinomaisia 
keinoja reseptiivisten taitojen kehittämiseen. Hän toteaakin, että opiskelijoiden 
yrittäessä parantaa sekä reseptiivistä että produktiivista kompetenssiaan, paras 
tapa jolla edistyä näyttäisi havaintojen mukaan olevan kuunnella ja lukea niin 
paljon kuin mahdollista kohdekielistä tekstiä ja siten omaksua kielen käyttöta-
poja osittain myös luonnollista tietä – oleellisesti siis samaa tietä kuin ensim-
mäinen kieli opitaan.  

Nation (2001: 80) myös korostaa, että kun sanat kohdataan lukiessa tai 
kuunnellessa tai niitä käytetään puheessa ja kirjoituksessa, kontekstista päätte-
lyn avulla oppiminen tehostuu huomattavasti. Kun sanat esiintyvät luku- ja 
kuunteluteksteissä uusissa, erilaisissa lauseyhteyksissä, se helpottaa oppimista 
niin sanaston kuin morfosyntaksin osalta. 

Tämän perusteella on mahdollista tehdä konkreettisen oppikirjatoteutuk-
sen suhteen seuraavat johtopäätökset tekstisyötteen määrän osalta: 
 
Edellä esitetty antaa teoreettiset perustelut tässä tarkasteltavan oppikirjan osittain poik-
keuksellisen pitkien lukukappaletekstien käytölle. Tavoitteena on tarjota niiden kautta 
oppijoille mahdollisimman laajasti kohtaamisia kielen eri rakenteiden, sanojen ja sanon-
tojen kanssa sekä reseptiivisten että – tekstien kuuntelun tuoman aktivoinnin kautta – 
myös produktiivisten valmiuksien edistämiseksi. Paitsi eksplisiittistä oppimista, pitkiin 
teksteihin väistämättä sisältyvän sanastollisen ja syntaktisen toiston avulla on tavoit-
teena edistää myös niiden implisiittistä omaksumista. 
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6.4 Leksikko  
 
 
Funk (1994: 56) pahoittelee, ettei varmaankaan ole liioiteltua sanoa, että sanas-
ton osa-alue oli vielä 1980-luvulla vieraan kielen opetusdidaktiikassa lapsipuo-
len asemassa. Kommunikatiivisesta kielenopetuksesta käydyssä keskustelussa 
sanasto kuului ainakin vuosikymmenen ajan niihin teemoihin, joista alan sak-
sankielisessä kirjallisuudessa oli hänen mukaansa löydettävissä olemattoman 
vähän artikkeleita. Se on Funkin mukaan valitettava tosiasia, joka on selkeässä 
ristiriidassa käytännön opetustyössä kohdatun sanastoproblematiikan kanssa. 
Funk esittää listan perustaksi kriteereille, joita aina tilanteen vaatimusten mu-
kaan voidaan käyttää apuna suunnittelutyössä:  
 
- sanaston valinta ja viitejärjestelmä, 
- asteittain kartuttava ja luokittelukategorioita luova esitystapa, 
- sopiva annostelu,  
- kertaus, 
- kontekstisidonnaisuus, 
- harjoitukset, 
- aakkoselliset sanastot ja sanoja selittävät lisäsanastot. 
 
Kaikkien kielikurssimateriaalien yhteydessä on Funkin näkemyksen mukaan 
(1994: 56) mielekästä tehdä oppilaille selväksi, mitkä sanat lukeutuvat produktii-
visiin, siis aktiivisesti opeteltaviin ja mitkä puolestaan reseptiivisiin sanoihin. 
Reseptiivisiksi luokiteltavia ovat teksteissä esiintyvät sanat, jotka tarvitsee vain 
ymmärtää, mutta ei itse käyttää. Erityisesti autenttisten tekstien käytössä on 
tällaisen erottelun tekeminen Funkin mielestä usein tärkeää.  

Oikeassa Funk (1994: 57) on myös painottaessaan erityisesti sitä, että kan-
tasanojen ohella tulee kehittää oppilaiden taitoa sanajohdannaisten tunnistamista 
ja muodostamista. Hänen mukaansa systemaattinen sanastotyöskentely oppi-
materiaalissa merkitsee sitä, ettei tarjota vain lineaarista uusien sanojen kokoa-
mista oppilaiden muistettavaksi. Heidät tulisi myös alusta alkaen johdatella 
ymmärtämään ja hyödyntämään johdannaisten antamat mahdollisuudet. Mutta 
tavoitteena ei hänen mukaansa suinkaan tulisi olla mekaaninen sanojen yhdis-
tely, johdannaisten muodostamissääntöjen oppiminen, vaan niiden käyttö joh-
dannaissanojen merkityksen ratkaisemisessa ja ”johdannaisten takaisinjohtami-
nen”. Funk (1994: 58) esittää, että kohdan, missä uudet sanat tarjotaan, täytyy 
olla oppijoiden selkeästi erotettavissa oppimateriaalin kappalejaossa ja opetuk-
sen jäsennyksessä. Sen sijaan harjoituksissa ei juuri tulisi tuoda esille ennestään 
tuntematonta sanastoa. Hän katsoo, että se vain vie huomion varsinaisesti har-
joiteltavasta aineksesta. Lukukappaleisiin liittyvät harjoitusosiot ovat hänen 
mukaansa sen sijaan ihanteellinen kohta lukukappaleissa esiintyvän sanaston 
kertaamiseen. Tässä hän on epäilemättä osittain oikeassa, mutta toisaalta hän 
jättää huomioimatta, että sanastoa opitaan myös implisiittisesti. Se voi olla tär-
keä lisä tietoisen ulkoa opettelun ohella. Jos sanastotehtäviin on mukaan raken-
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nettu uusia sanoja helposti ymmärrettävään kontekstiin, on oppilailla mahdolli-
suus omaksua huomaamattaan myös tämä uusi aines. Funk on oikeassa kuiten-
kin siinä mielessä, että liian hankala uusi sanasto usein vain hämärtää ja sotkee 
varsinaisten opeteltavien osioiden mieltämistä ja oppimista. Funk (1994: 59) 
muistuttaa myös arkihavaintojen ja psykologisten tutkimusten selkeästi osoit-
taneen, että mielekkäässä yhteydessä esitetty sanasto, esimerkiksi vaikkapa jär-
jestyksessä esiintyvät kuukausien nimet jne. opitaan parhaiten näissä suurem-
missa yksiköissä. Koko yhteydessään ne omaksutaan nopeammin ja ne pysyvät 
kauemmin mielessä. Yhdistämisperiaatteita voivat hänen mukaansa olla esi-
merkiksi  
 
• yksittäisten sanojen ryhmittäminen otsikkosanan tai -käsitteen alle,  
• konkreettisten yksittäisten sanojen esittäminen tietyn lajityypin osina, 

esimerkiksi elintarvikkeet, eläimet, rakennukset, jne. 
• sanojen ja sanontojen esittäminen (ja tietoinen käyttö opetuksessa) oppi-

laille mielekkäässä ja sisällöllisesti tyypillisissä yhteyksissä, esimerkiksi 
tervehtimiset, kysymyksen esittämiset, jne. 

 
Oppikirja-arvioihinsa liittyen Müller (1994: 61−66) puolestaan pahoittelee, että 
Saksassa julkaistuissa saksan kirjoissa ei, toisin kuin kieliopin esityksen osalta, 
ole leksikon osalta löydettävissä systemaattisia sanaston esitystavan valintaa 
koskevia selvityksiä. Müller (1994: 61) painottaa siksi, että myös oppikirjojen 
laatijoiden tulisi lähestyä sanasto-osuuden esitystapoja selkeämmin oppimis-
psykologisista lähtökohdista (eikä, kuten hän huomauttaa, vain sirotella sinne 
tänne sanaristikkotehtäviä motivaation edistämiseksi). Kieliopin, sanaston, 
tekstien, kuvien ja maantuntemustiedon osuuksien keskinäisestä suhteesta 
Müller (1994: 66) kiteyttää, että sanastolla on edelleen liian vähän huomioitu 
asema oppikirjan suunnittelussa ja toteutuksessa. Myöskään Suomessa julkais-
taville yleiskielten oppikirjoille ei liene löydettävissä yksiselitteistä teoriakehik-
koa sanaston käsittelylle ja se tuskin olisi edes tarpeen. Erilaiset oppilasryhmät, 
osaamistasot, tavoitteet ja metodit vaativat yksittäisratkaisuja tarjottavan sanas-
ton suhteen. Alkeistasoilla on luonnollisesti pyrittävä tarjoamaan relevanttia 
perussanastoa, jonka valinnassa frekvenssi voi toimia valintojen kriteerinä. Jat-
kotasoilla valitut aihepiirit kuitenkin pitkälti säätelevät sanaston laadun.  

Tämän perusteella on mahdollista tehdä konkreettisen oppikirjatoteutuk-
sen suhteen seuraavat johtopäätökset sanaston osalta: 
 
Edellä esitetty antaa teoreettiset perustelut tässä tarkasteltavan oppikirjan huomattavan 
laajoille autenttisille korpusteksteille. Niiden sanasto edustaa vapaasti tuotettua yleis-
kieltä ilman että sitä leksikon suhteen olisi etukäteen mitenkään määriteltyä tai rajoitet-
tu. Siitä on opeteltavaksi nostettu esiin frekventti ja relevantti sekä aihepiireittäin yksi-
löity sanasto. Eri aihepiireihin liittyvää sanastoa laajennetaan ja ryhmitetään lajityy-
peittäin, esimerkiksi ihmiskehon osat, rakennustyypit, jne. Ns. Ensiapu-sanakirjasta 
puolestaan löytyvät aiheen mukaan otsikoituina ja ryhmiteltyinä esimerkiksi kohteliai-
suusfraasit, viikonpäivät, kuukaudet, vuodenajat jne.  
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6.5 Lauseyhteyksissä oppiminen 
 
 
Kieltä tuottaessaan ihmisellä on käytettävissään suuri määrä ilmaisuja, jotka 
toimivat yksittäisinä ”valmiina paketteina”, vaikka ne saattavatkin olla ana-
lysoitavissa osaelementteihin. Jossain määrin tämä saattaa N. C. Ellisin (2001: 
44) mukaan heijastaa samanlaisten tilanteiden toistumista ihmiselämässä: se 
saattaa kuvastaa luontaista taipumusta vaivan säästämiseen tai osittain olla 
seurausta kulloinkin meneillään olevan kommunikaatiotilanteen vaatimuksista. 
Kielenkäyttöä analysoidessa nämä sen taustalla olevat tietoniput tai kimput 
voidaan helposti havaita, kuten N. C. Ellis toteaa. Hän suosittaakin valmiiden 
käyttökelpoisten kollokaatioiden, siis kiinteinä sanontoina yhdessä esiintyvien 
sanojen, sanontojen ja lauseiden opettelua vieraan kielen oppimisen tehostami-
seksi. Hän toteaa, että äidinkielen kaltainen spontaani kielen käyttö on laajalti 
tuttujen, usein esiintyvien idiomien käyttöä, joten kielen opiskelijan olisi opetel-
tava näitä käyttökelpoisia sanasekvenssejä.  

Sanaston oppimisessa on siis tämän tiedon valossa tehokkaampaa lähteä 
tekstin eli viestinnällisen kokonaisuuden opettelusta kuin sanalistojen irrallis-
ten sanojen opettelusta. Sanat tulisi lisäksi sekä opetella että kuulustella itsel-
tään myös niiden taivutuksen oppimisen vuoksi. Saman sanan esiintyminen eri 
fleksiossa auttaa taivutuksen oppimista. Myös Kristiansen (1998: 49) mainitsee 
useiden tutkijoiden jo aikaisin osoittaneen irrallisten sanojen opettelun tehot-
tomuuden. Hän toteaa, että ”kahden sanan harjoittelu visuaalisena kokonaisuu-
tena tuottaa paremman säilyvyyden kestomuistissa kuin irralliset sanat”. Esi-
merkkinä Kristiansen mainitsee, että vaikkapa sanat ’key’ ja ’bowl’ opitaan pa-
remmin yhdistelmänä ’a key in a bowl’ kuin irrallisina sanoina. 

Chunking-periaatteella oppimiseen viitaten myös Stevick (1976: 25) on 
suosittanut opeteltavien sanojen tarjoamista sopiviin ”annospaloihin” yhdistet-
tynä. N. C. Ellis (2001: 45) painottaa puolestaan, että valmiiksi muotoillun fra-
seologian merkityksen osoittaa paitsi kollokaatioiden esiintymisfrekvenssi äi-
dinkielisessä puheessa myös se tosiasia, että keskusteluluonteisessa puheessa 
suuri osa käytetyistä ilmaisuista on tuttuja muistiin painuneita lauseita ja lau-
sesekvenssejä. Ne edustavat normaalin, sujuvan puhutun diskurssin rakennus-
osasia. Samalla ne tarjoavat malleja uusien sekvenssien luomiseksi, jotka myös 
ovat muistiin painettavissa ja siirtyvät vuorostaan käyttökelpoisten sekvenssien 
varastoon. Käyttökelpoisten kollokaatioiden varastossa on ilmaisuja suurelle 
määrälle tuttuja malleja ja puheakteja. Puhuja kykenee ottamaan näitä käyt-
töönsä pitkäkestoisesta muististaan sellaisenaan tai automaattisina pätkinä. 
Näin tehden hän minimoi lauseiden sisäisen rakentamisen eli koodaamisen 
vaivan ja vapauttaa kapasiteettia muihin tehtäviin kommunikaatiossa, esimer-
kiksi suurempien diskurssiyksiköiden suunnitteluun.  

Loogiselta ja uskottavalta tuntuu toteamus (N. C. Ellis 2001: 45−46), että 
oppijat eivät sinänsä välitä kielen yksiköistä niin kauan kuin ne palvelevat ha-
luttujen merkitysten ilmaisua ja että kielen oppimiseen kuuluu sanasekvenssien 
(usein esiintyvien kollokaatioiden, sanontojen ja idiomien) opettelu. Itse asiassa 
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tällaisia kollokaatioita voidaan siis pitää ”pitkinä sanoina”. Nation (2001: 316) 
viittaa kuitenkin kielenopetuksen yhteydessä kohdattavaan ongelmaan siinä, 
että on vaikea määritellä, mikä tarkkaan ottaen voidaan katsoa kollokaatioksi. 
Niitä esiintyy useissa erilaisissa yleisesti käytetyissä muodoissa ja sen muodos-
tavien sanojen välillä on useita keskinäisiä riippuvuuksia. Mitä tulisi opettaa? 
Nation päätyy laajaan määritelmään, jonka mukaan kollokaatioksi katsotaan 
usein yhdessä esiintyviä sanoja, joiden käyttö kuitenkin on jossain määrin se-
manttisesti ennakoimattomissa.  

Myös Widdowson (1990: 43) toteaa saadun näyttöä siitä, että suuri osa 
kommunikaatiosta luodaan kokonaisuuksina omaksuttujen lauseenparsien so-
veltamisen avulla eikä niinkään analysoituja yksiköitä yhteen liittäen. Widdow-
son otaksuu, että koska äidinkielen kielen oppimiselle on tyypillistä mukauttaa 
olemassa olevia kielellisiä malleja eri tilanteiden tarpeisiin, on perusteltua olet-
taa toisen kielen oppijan menettelevän samalla tavalla. Widdowson päätyykin 
ajatukseen, että ehkä kieli tulisi tarjoilla oppijoille ensisijaisesti leksikkopainot-
teisesti ja siten luoda edellytykset syntaksin vähittäiselle esiin piirtymiselle − 
mikä olisi hänen mukaansa perinteisten käytänteiden täydellinen vastakohta. 
Merkityksellisiä kielen ja sanaston oppimisessa ovat myös mm. Sajavaaran 
(1980: 126) mukaan ”ne myönteiset vaikutukset, jotka aktiivisella toiminnalla on 
tiedon hankkimiseksi, merkityksekkäällä ja tavallisuudesta poikkeavalla tiedol-
la ja aineksen pintaa syvemmällä tapahtuvalla prosessoinnilla”.  

Tämän perusteella on mahdollista tehdä konkreettisen oppikirjatoteutuk-
sen suhteen seuraavat johtopäätökset sanaston didaktisointitapojen osalta: 
 
Edellä esitetty antaa teoreettiset perustelut sille, että paitsi aakkosellisia sanastoja, tässä 
tarkasteltavaan oppikirjaan ei sisälly tavanomaisia kaksikielisiä kappalekohtaisia sanas-
toja. Tekstien sanasto esitetään aina erilaisissa lauseyhteyksissä: itse täytettäviin sanas-
totaulukoihin liittyy mallilauseet, kieliopin tarkasteluun poimitaan teksteistä täydet 
esimerkkilauseet, sanastoharjoituksissa sijoitetaan opitut uudet sanat erilaiseen konteks-
tiin ja niiden ratkaisumallissa verkkosivulla nähdään harjoituksiin liittyvä sanasto jäl-
leen täydessä kontekstissaan, ei irrallisina sanoina. Itse täydennettäviin sanastotaulu-
koihin liitetyt erilliset lyhyet esimerkkilauseet on tarkoitettu valaisemaan niiden käyt-
tömahdollisuuksia lauseyhteyksissä. Ne eivät kuitenkaan edusta kielipragmatiikkaan 
mukaisia ”fraaseja” (Redemittel) vaan niiden tarkoitus on antaa lisäesimerkki sanalle 
tyypillisestä esiintymisympäristöstä. Kielipragmaattista fraseologiaa liittyen tavalli-
simpiin sosiaalisiin tilanteisiin, kuten tervehtimiset, hyvästelyt, jne. on koottu kirjan 
erilliseen usein tarvittavien sanojen ja sanontojen ”Ensiapu”-sanakirjaan. Arjen kieli-
pragmatiikkaan tarvittavia perusilmaisuja kuten tervehtiminen, hyvästely, kiittäminen 
ym. harjoitellaan myös erillisen harjoitustehtävän avulla, jossa tavallisimmat kohtaa-
mistilanteissa käytetyt kohteliaat puheenparret ja niihin liittyvät reagointitavat tulee 
yhdistää toisiinsa järkeväksi minidialogiksi. 
 
 



 133

6.6 Kertaaminen ja toisto 
 
 
Tutkimuksissa on todettu (Ellis & Sinclair 1996: 234), että suuri osa kielen op-
pimista todellakin on sanasarjojen, sekvenssien, oppimista. Ihmisen työmuisti 
mahdollistaa sanasarjainformaation lyhytkestoisen taltioinnin samalla tavoin 
kuin esimerkiksi puhelinnumeroiden mieleen painamisen lyhyeksi hetkeksi 
ennen sen valitsemista. Välitön ääneen toistaminen vahvistaa näiden kielellisten 
jaksojen pitkäkestoiseen mieleen painumista. (Tavallista on, että esimerkiksi 
myös puhelinnumero painetaan usein mieleen sanomalla se ääneen.) Tutki-
muksissa kielen ilmaisuja kerranneet tai ääneen toistaneet oppivat ne parem-
min kuin vertailuryhmät, jotka toistivat tai kertasivat sanontoja hiljaa mieles-
sään, samoin kuin ne, joilta kokonaan estettiin toisto- tai kertausmahdollisuus. 
Sujuvuuden saavuttaminen edellyttää sekä äidinkielessä että vieraissa kielissä 
muistiin painettujen kielellisten sanajaksojen omaksumista. Sanaston oppimi-
nen edellyttää, kuten Ellis ja Sinclair huomauttavat, kielen fonologisten ominai-
suuksien (kategoristen yksiköiden, tavurakenteen ja fonotaktisten jaksojen) sar-
joittamista. Diskurssin oppiminen edellyttää kielen leksikaalisten yksiköiden 
(lauseiden ja kollokaatioiden) peräkkäisiin jaksoihin sekventointia. Ellis ja Sin-
clair toteavat uusien sekvenssien mieleen painamista yleisesti pidettävän ihmi-
sen älyllisten taitojen ydinkomponenttina ja lyhytkestoisen muistin suoritusky-
vyn mittaus sanasekvenssien tai numeroiden ja lukujen testaamisen muodossa 
on perinteisesti älykkyystestien osa.  

Ihmisen lyhytkestoinen muisti tuskin on kehittynyt vain esimerkiksi puhe-
linnumeroiden muistamiseen, kuten Ellis ja Sinclair (1996) ymmärrettävästi to-
teavat. Siksi on ryhdytty etsimään vastausta siihen, mikä on lyhytkestoisen 
muistin merkitys inhimillisen peruskognition kannalta. Jos eräs työmuistin en-
sisijaisista toiminnoista on kielellisten sekvenssien mieleen painaminen ja jos 
kielen omaksumisessa sekvenssien oppiminen on oleellisesti mukana, silloin on 
todennäköistä, että kielen omaksuminen on yksi niistä seikoista, jota varten 
työmuisti on olemassa. Tätä näkemystä tukevat Ellisin ja Sinclairin mukaan ko-
keet, jotka osoittavat että yksilön kielellinen kehitys sekä leksikon että syntaksin 
osalta on sidoksissa heidän lyhytkestoisen muistinsa suoritukseen.  

Näyttää siltä, että erityisesti väliaikainen fonologinen muisti säätelee en-
nestään tuntemattoman fonologisen materiaalin pitkäkestoista oppimista. Ellis ja 
Sinclair (1996) mainitsevat kokeiden osoittaneen fonologisella työmuistilla ole-
van osuutta sanaston omaksumisessa ja tulosten antavan lisäpohjaa olettamuk-
selle fonologisen työmuistin osuudelle myös syntaksin omaksumisessa. Vaikka 
jotkin kokeet heidän mainintansa mukaan osoittavat, että uusien sanojen fono-
loginen toisto helpottaa sanaston pitkäkestoista oppimista, samaa ei ole kuiten-
kaan vielä näytetty toteen fonologisen toistamisen vaikutuksesta useita sanoja 
sisältävien ketjujen, ’multi-words utterances’ osalta silloin kun kysymyksessä 
ovat lauseiden ja kollokaatioiden oppiminen ja syntaktisen säännönmukaisuuk-
sien havaitseminen.  
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On voitu osoittaa (Ellis & Sinclair 1996: 245), että fonologista lyhytmuistia 
hyödyntävä toistaminen tai kertaaminen edistää monin tavoin kielen oppimis-
ta. Verrattaessa oppijoita, jotka pakotettiin toistamaan tai kertaamaan, niihin, 
jotka estettiin näin tekemästä, tulokset osoittavat, että vieraan kielen ilmaisujen 
fonologinen kertaaminen tuottaa paremman suoriutumisen 
 
a) reseptiivisissä taidoissa kohdekielen sanojen ja lauseiden ymmärtämisen 

ja kääntämisen osalta, 
b) eksplisiittisessä metalingvistisessä tiedossa liittyen kieliopillisten sään-

nönmukaisuuksien yksityiskohtaisiin ominaisuuksiin,  
c) kohdekielen sanojen ja lauseiden muodon omaksumisessa,  
d) kohdekielen ääntämyksen oikeellisuudessa ja  
e) joissakin produktiivisen (mutta ei reseptiivisen) kieliopillisen sujuvuuden 

ja korrektiuden muodoissa.  
 
Ellis ja Sinclair (1996) huomauttavat, että nämä tutkimustulokset eivät kuiten-
kaan osoita, tuottaako kertaamisella saavutetut edut kielellinen syöte, input, vai 
tuotos, output. Toiston teho voi olla peräisin oppijoiden omasta sanontojen ar-
tikuloinnista (output), oman toiston tai sisäisen puheen kuulemisesta (jolloin he 
saavat kaksinkertaisen syötteen verrattuna ryhmään, jolta estettiin kertausarti-
kulointi) tai molempien yhdistelmästä. Tämä johtaa oletukseen (Ellis & Sinclair 
1996: 244), että kun oppijat harjoittavat vieraan kielen sanojen kuuntelua ja tuot-
tamista, he automaattisesti ja implisiittisesti omaksuvat ja hahmottavat vieraan 
kielen ääntämyksellisiä, semanttisia ja morfosyntaktisia ominaisuuksia. Syöt-
teen tarjoaman eri aineksia sisältävän implisiittisen oppimisen lisäksi työmuis-
tin harjoittama lisähuomio voi saada aikaan ristikkäisten toisiaan tukevien as-
sosiaatioiden yhdisteen. Risteyskohdilla (nodes), jotka ovat samanaikaisesti tai 
jatkuvasti huomion kohteena työmuistissa, on taipumus ennen pitkää muodos-
taa assosiatiivinen yhteys. Ellis ja Sinclair (1996: 245) korostavat, että mitä 
enemmän kielelliset yksiköt tarjotaan pakattuina kokonaisuuksina, sitä suu-
rempi on lisähuomion ja sen aikaan saaman assosiaation syntymisen mahdolli-
suus. On myös tutkittu sitä, edistääkö hiljainen pohdintavaihe uuden aineksen 
mieleen painamista verrattuna menetelmään, jossa opittua ainesta saman tien 
käytetään ja harjoitellaan. Tulokset osoittavat (Sinclair & Ellis 1996: 231), että jos 
oppija saa heti (mieluiten ääneen) toistaa ja harjoitella käsiteltäviä kieliseikkoja, 
ne siirtyvät tehokkaammin lyhytaikaisesta muistista pitkäkestoiseen.  

Myös tutkimus siten tukee perinteistä väittämää, että kertaus – kielen 
opettelussa mieluiten ääneen lausuttu kertaus – on opintojen äiti. Ääneen tois-
taminen näyttää olevan paras menetelmä tuloksellisen kielenoppimisen tavoit-
telussa, Sinclair ja Ellis (1996: 231) toteavat. Myös Nation (2001: 74–75) painot-
taa, että kertaaminen on oleellista sanaston oppimisessa. Jokaiseen sanaan liit-
tyy hänen mukaansa niin paljon tietämisen arvoisia seikkoja, että vain yksi 
”kohtaaminen” sanan kanssa ei riitä kaiken tiedon saamiseen. Hän korostaa, 
ettei riitä että sanayksiköt vain tunnetaan. Ne tulee kielen käyttöä ajatellen osata, 
niin että ne myös ovat sujuvasti esiin saatavissa ja käytettävissä. Nation pitää 
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ehdottoman tärkeänä, että kohtaamisia keskeisten sanojen kanssa − siis toistoa 
− on opetuksessa tarjolla runsaasti ja eri muodoissa.  

Luokkahuonetutkimukset ovat osoittaneet (Woods 1990: 183), että tehok-
kain yhdistelmä oppimisprosessissa on antaa oppijan ensin kuulla kohdekieli-
nen teksti, ymmärtää se ja työstää sitä eri tavoin. Myös Nation (2001: 79) viittaa 
tutkimuksiin, joiden mukaan ensimmäisessä sanoihin tutustumisen vaiheessa 
on paras, jos oppija saa samanaikaisesti tietoonsa sekä sanan että sen merkityk-
sen. Myöhemmissä vaiheissa samoja sanoja ja yhdisteitä tulee tarjota uudelleen, 
jolloin oppijoilla on mahdollisuus miettiä niitä ja painaa ne muistiin tai palaut-
taa ne muistista. Johtopäätös edellä esitetystä on, että jälki lyhytkestoisessa 
muistissa ja kertaaminen saavat aikaan lopulta pitkäkestoisen sekvenssi-
informaation kielestä (Ellis & Sinclair 1996: 247). Mitä enemmän pitkäkestoiseen 
muistiin on taltioitu usein toistuvia kielellisiä sanajaksoja, sitä helpommin ne 
ovat saatavissa ja käytettävissä muidenkin merkityssisältöjen johtamiseen ja 
luokitteluun (labels for meaning reference). Mitä automaattisempaa niiden esiin 
saaminen muistista on, sitä sujuvampaa on tuotettu kieli ja samalla vapautuu 
huomiovarantoja (attentional resources) viestien merkityksen analyysiin tai 
oman tuottamisen suunnitteluun. Siis loppujen lopuksi juuri tämä pitkäkestoi-
nen sanasekvenssien taltiointi palvelee myös kielen rakenteiden omaksumisen 
tietopankkina. Tärkeää on tarjota riittävästi tekstimateriaalia, jossa sanat tulevat 
eri konteksteissa esille.  

Tämän perusteella on mahdollista tehdä konkreettisen oppikirjatoteutuk-
sen suhteen seuraavat johtopäätökset sanaston toistuvuuden osalta: 
 
Edellä esitetty antaa teoreettiset perustelut sille, että tämän tutkimuksen yhteydessä 
toteutettu oppikirja sisältää erittäin runsaasti sanojen ja sanontojen toistoa teksteinä ja 
äänitteinä tarjotuissa osittain sangen pitkissä lukukappaleteksteissä. Toisto jatkuu sa-
nastoharjoituksissa ja niihin liittyvissä esimerkkilauseissa sekä kontrollitehtävissä. 
Edelleen toistoa tuovat kieliopin tarkastelua varten teksteistä uudestaan esiin nostetut 
tekstiosiot ja niihin liittyvät harjoitustehtävät. Harjoittelu päättyy vielä kertaalleen 
toistoon tehtävien koko lauseyhteydessä esitetyissä ratkaisumalleissa.  
 
 
6.7 Leksikaalisen päättelykyvyn harjoittaminen 
 
 
Todellisen kielen ja opetuksessa käytetyn kielen eroja pohtiessaan Stevick (1976: 
36) on todennut, että paitsi sanojen esiintymistiheyden, frekvenssin, ja niiden 
kommunikatiivisen tärkeyden, relevanssin, näkökulmista sanaston valinnassa 
voidaan käyttää myös kriteeriä, jota voidaan kutsua kielialkion valenssiksi. Täl-
lä Stevick tarkoittaa tietyn alkion (esimerkiksi yksittäisen sanan) todennäköi-
syyttä tuottaa lisäoppimista. Siksi Stevickin mukaan on tarkoituksenmukaista 
opettaa rakenteita tai sanojen merkityksiä paitsi niiden frekvenssin perusteella, 
myös siksi että niiden omaksuminen antaa oppijalle perusteet ymmärtää ja op-
pia muita rakenteita tai merkityksiä laajennuksen (extension) välityksellä. Usein 
esiintyvät kielelliset yksiköt eivät aina välttämättä ole kaikkein hyödyllisimpiä 
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yksiköitä opeteltavaksi, Stevick korostaa. Frekvenssi ei esimerkiksi määrää, 
missä järjestyksessä merkitysvastineet sanakirjassa esiintyvät. Äidinkielinen 
puhuja luonnostaan tietää, mikä on kulloinkin sanan ensisijainen perusmerki-
tys, josta muut merkitykset on johdettu. Esimerkkinä Stevick mainitsee verbin 
bet, lyödä vetoa. Oppija kohtaa kyseisen verbin todennäköisesti yhteyksissä ku-
ten Olen varma että … (There is no milk in the fridge, I bet.) tai Siitä voit olla varma 
(You bet) huomattavasti useammin kuin primäärimerkityksessä, jolloin se jää 
hänelle tuntemattomaksi. Modaaliset johdetut merkitykset ovat usein vain ra-
joitetuissa konteksteissa käyttökelpoisia ja niillä on olemattomat tai rajalliset 
uusien merkityksien generointiominaisuus. Niillä on useimmiten idiomin kal-
taiset tarkoin rajatut käyttötilanteensa eikä kieltä opettelevalla yleensä vielä ole 
riittävää sävyerojen tuntemusta voidakseen käyttää niitä turvallisesti. Toisaalta 
modaalinen, perusmerkityksestä johdettu merkitys on generoitavissa kanoni-
sesta leksikaalisesta primäärimerkityksestä, kun taas vastakkaiseen suuntaan 
tämä ei yleensä päde. Jos opiskelija esimerkiksi tietää, että bet on lyödä vetoa, hän 
pystyy kanonisesta leksikaalisesta merkityksestä ja kontekstista päättelemään 
modaalisen merkityksen. Tässä mielessä perusmerkityksillä on suurempi va-
lenssi ja ne ovat siksi tuottoisampia sijoituksia oppimisen suhteen. Siksi Stevick 
(1976: 35) suosittaa perusperiaatteeksi: opettakaamme korkean valenssin alkioi-
ta, jotta korkean frekvenssin alkioita sitä kautta opitaan tehokkaammin. Taus-
talla tässä toimii aiemmin luvussa 5.1 hahmoteltu aikuisen kielenoppimiselle 
tyypillinen olemassa olevien tietokategorioiden hyödyntäminen myös sanava-
raston kasvattamisessa sananmuodostuksen ja merkitysten johtamisen avulla.  

Myös Kristiansen (1998: 64) painottaa, että kyky tunnistaa ja johtaa uusia 
sanoja on tärkeää, kun tavoitteena on viestinnällinen kielen hallinta. Yhtä ope-
tustapahtumaa kohti oppilas voi omaksua vain rajallisen määrän uusia sanoja. 
Siksi Kristiansenin mukaan on merkityksellistä, että sanavarastoa pyritään kar-
tuttamaan kaikin mahdollisin keinoin. Eräänä keinona hän suosittaa totuttaa 
oppija aktiivisesti uusien sanojen muodostamiseen johtamalla niitä ennestään 
tutuista sanoista tai havaitsemaan tekstistä tai harjoitustehtävistä opittuihin 
sanoihin liittyviä johdannaisia. Nation (2001: 232) puolestaan painottaa, että 
sanojen oppiminen erilaisissa tekstiyhteyksissä päättelyn kautta on kaikkein 
tärkein sanaston oppimisen lähde. 

Tämän perusteella on mahdollista tehdä konkreettisen oppikirjatoteutuk-
sen suhteen seuraavat johtopäätökset sanastollisen päättelykyvyn harjoittamisen 
osalta: 
 
Edellä esitetty antaa teoreettiset perustelut sille, että tähän tutkimukseen liittyvän oppi-
kirjan aakkosellisissa sanastoissa ja sanaston käsittelyssä sanojen vastineet annetaan 
kanonisessa perusmerkityksessä. Siitä oppija joutuu johtamaan kuhunkin kontekstiin 
tarvittavan sopivamman tai sujuvamman variaation. Kirjan tekstien ja sanontojen 
käännökset samoin ovat tahallisesti ’sanasta-sanaan’ ja siksi tietoisesti kömpelöitä. Nii-
den on tarkoitus antaa oppijalle mahdollisuus ”nähdä kielikuvan taakse” ja ymmärtää 
siihen sisältyvä rakennus- ja ajattelutapa. Lukukappaletekstit ovat suhteellisen pitkiä ja 
sanat ja sanonnat tulevat toistuvasti eri variaatioissa esiin. Kirjan harjoituksiin liittyy 
myös runsaasti sanastoa laajentavia päättely- ja yhdistelytehtäviä. 
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6.8 Kieliopin niveltäminen muuhun ainekseen 
 
 
Se, että vieraan kielen opetuksessa ylimalkaan tarvitaan kielioppia, ei suinkaan 
ole kiistatonta. On useita teoreettisia lähestymistapoja, jotka lähtevät siitä, että 
muodollinen kieliopin opetus ei ole tarpeen. Näihin lukeutuvat esimerkiksi kie-
lioppi- käännösmenetelmän puutteita korjaamaan kehitetyt suora menetelmä ja 
audiovisuaalinen menetelmä. Myös suggestopedisessä opetusmenetelmässä 
kieliopin osuus on toissijainen. Samoin joissakin kommunikatiivisen kielenope-
tuksen sovellustavoissa kielioppi on ollut taka-alalla. Götze (1994b: 66–67) on 
todennut, että kumpikaan äärimmäinen katsantokanta, kieliopin ehdotonta tär-
keyttä korostava ja sen kokonaan hylkäävä, ei ole puolustettavissa. Hän painot-
taa, että vieraan kielen opetuksessa ei opeteta yhtä kielioppia (eikä yhtä lingvis-
tiikkaa), vaan kieltä, siis kielellisiä valmiuksia, ei tietoa kielestä. Tämän pää-
määrän saavuttamiseen välttämätön väline, nimittäin kielioppi, ei Götzen mie-
lestä ole suinkaan tarpeeton. Helbig (1993: 21) puolestaan toteaa, että käytän-
nössä onkin vähitellen jouduttu toteamaan kauan vallalla ollut vastahakoisuus 
kielioppisääntöjen käyttöön lyhytnäköiseksi ja yksipuoliseksi. Koska sääntöjä 
on pidetty jäykkinä ja jossain kommunikatiivisen opetuksen vaiheessa jopa va-
hingollisina, on syntynyt virheellinen vastakkainasettelu joko kielioppisääntöjä 
tai kommunikatiivisuutta. Helbigin mukaan tässä on menty harhaan siksi, että 
säännöt ovat objektiivisesti kielessä itsessään olemassa ja juuri siitä syystä ne täy-
tyy lingvistiikan keinoin mallintaa ja kielen oppimisen yhteydessä sisäistää ja 
opetella.  

Weydt (1993: 119) mainitsee, että argumentteina rakenteiden tietoisen 
opettelun syrjäyttämiselle vedotaan lasten luonnolliseen kielen yritys ja ereh-
dys- menetelmän kautta tapahtuvaan oppimiseen. Toinen perustelu on hänen 
mukaansa se kaikkien kielten opettajien ja oppijoiden tekemä käytännön ha-
vainto, että monet kielioppiin liittyvät ilmiöt ovat opittavissa myös ilman eri-
tyistä selitystä. Vaikka selitys usein saattaa olla erittäin monimutkainen ja epä-
tyydyttävä, kyseinen rakenneseikka saattaa silti olla helppo omaksua. Kolman-
tena syynä esitetään hänen mukaansa, että moni seikka opitaan käytännön har-
joittelun kautta ja erikseen selittäminen vain häiritsee ”automaattisesti” omak-
sutun rakenteen luontevaa käyttöä. Neljännen näkökohdan mukaan on empiiri-
sesti todennettavissa, että hyvä kielioppitietous ja kommunikaatiokyky eivät 
suinkaan aina ole itsestään selvä aisapari; hyvä kommunikoija voi olla kehno 
kieliopissa ja päinvastoin.  

Kaikki edellä esitetty puhuu kieliopin implisiittisen oppimisen olemassa-
olon puolesta myös aikuisella oppijalla formaalissa opetuksessa. Mutta Weydt 
(1993: 120) kuitenkin viittaa ilman formaalia opetusta hankitun kielitaidon ta-
sosta tehtyihin havaintoihin todeten niiden yksiselitteisesti osoittavan, että oi-
keakielisyyden savuttamiseksi kielioppia on välttämättä opetettava. On havait-
tu, että ilman kieliopillista ohjausta lapsuusiän ohittaneet ja aikuiset kielenoppi-
jat saavuttavat runsaastakin kielen kanssa tekemisissä olosta huolimatta (esi-
merkiksi kauan kielialueella asuessa) useimmiten vain, kuten Weydt sen ilmai-
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see, ”primitiivisen” kielitaidon tason. Aikuisen vieraan kielen opetukseen on 
hänen mukaansa siksi ehdottomasti nivellettävä myös kognitiivinen kieliop-
piseikkojen opettelu. Jo kahdeksankymmentäluvulla Leino (1980: 179) on koros-
tanut seuraavaa: ”Kognitiivinen suuntaus perustuu sille otaksumalle, että vie-
raan kieleen oppiminen on tietoinen prosessi, jota parhaiten edistetään sillä, että 
oppilas ymmärtää kaikki ne kieliopin rakenteet, joita hän joutuu käyttämään”. 
Tämä tarkoittaa Leinon mukaan vieraan kielen äänteiden, sanaston ja rakentei-
den tarkkaa analysointia ja äidinkielen ja vieraan kielen välisten erojen tarkkai-
lua. Rösler (1993: 87–88) taas painottaa eri menetelmien yksipuolisen käytön 
jättävän huomiotta sen, että kielen oppimiseen vaikuttavien tekijöiden moni-
naisuus vaatii myös monipuoliset menetelmät. 

Huomionarvoinen havainto on, kuten Hawkes (1983: 90) toteaa, että uusia 
lähestymistapoja kehitettäessä on usein jäänyt huomaamatta uusien nimikkei-
den alle kätkeytyvän vanhoja tuttuja metodiperiaatteita. Esimerkiksi monet 
”kommunikatiiviset aktiviteetit” eivät hänen mukaansa itse asiassa juuri poik-
kea kontekstualisoiduiksi drilleiksi määritellyistä tai tilannekohtaisista dialo-
geista, joita oppimateriaalit tarjosivat ennen kommunikatiivisuuden aaltoa. 
Leino (1980: 177–178) onkin todennut, että kieliopin opetuksessa ei voida lähteä 
liikkeelle induktion ja deduktion erottamisesta sillä tavalla, että toinen ehdot-
tomasti sulkisi pois toisen. Lingvistiikan vaikutusta vieraan kielen metodiky-
symyksiin tarkastellessa sen saldo onkin mm. Mindtin mukaan (1982: 31) usein 
todettu lopulta pienemmäksi, kuin yleensä saattaisi olettaa. Vaikka kielenope-
tus on käynyt läpi monia erilaisia mallintamistapoja ja kielen kuvaustapoja, 
kommunikatiivisen opetustavan innokkaimpien edustajien usein jo kuolleeksi 
julistama kieliopin opetus on jatkanut elämäänsä opetuksessa ja oppimateriaa-
leissa vaihtelevalla intensiteetillä. Weißgerber (1985: 43) on jo kommunikatiivi-
suuden korostamisen korkeasuhdanteen aikaan huomauttanut, että kielenope-
tukselle ei riitä pelkkä kielen käytön osaamisen tavoittelu, siis kommunikaa-
tiokyvyn saavuttaminen. Sen on Weißgerberin mukaan kohdistuttava myös 
oppijan kykyyn tarkkailla kielen ilmiöitä, koska hänen mukaansa nimenomaan 
juuri älyllisen tarkastelukulman kautta voi kehittyä omakohtainen positiivinen 
suhde kyseiseen kieleen. Tämän suhteen Funk (1993: 138–139) toteaakin, että 
kommunikatiivisen opetustavan edetessä on yhä suuremmassa määrin luovut-
tu metodimonopoleista ja yksipuolisesta suuntautumisesta jonkin yksittäisen 
kielitieteellisen mallin tai teorian mukaiseen esitystapaan.  

Mikä esitystapa siis valita, jos ja kun kieliopin eksplisiittinen opetus kuu-
luu osana kielen opettamiseen ja opetteluun? Ylärakenteena kieliopin tarkaste-
lussa toimii Hufeisenin ja Neunerin (1999: 7) mukaan luontevimmin lause, jonka 
osia sitten tarkastellaan haluttujen yksityiskohtien osalta. Saksan lausekielioppi 
tarkastelee niitä sääntöjä, jotka selittävät kuinka kielelliset yhdistetään toisiinsa 
saksan kielessä ja pyrki määrittelemään, kuinka nämä säännöt ovat kuvattavis-
sa. On olemassa erilaisia kuvausmenetelmiä, jotka poikkeavat suuresti toisis-
taan. Lauserakennetta kuvataan, kuten Hufeisen ja Neuner selvittävät, esimer-
kiksi  
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- dependenssiperiaatteen mukaan, jolloin verbi on tarkastelun keskiössä ja 
siihen suhteutetaan muiden lauseenosien yhteydet; 

- konstituenttiperiaatteen mukaan, jolloin tarkastellaan pääasiallisesti lau-
seiden hierarkkista rakentumista ja yksittäisten lauseenosien suhdetta toi-
siinsa; 

- predikaatioperiaatteen mukaisesti, jolla tarkoitetaan lauseiden ja niissä 
esiintyvien kielellisten yksiköiden yksittäistä esittelyä ja erittelyä (tätä ta-
paa edustaa mm. saksan DUDEN-kielioppi). 

 
Soveltavan kielitieteen kannalta kiintoisa kysymys on, mikä lähestymistapa so-
veltuu parhaiten vieraan kielen opetukseen. Hufeisen ja Neuner (1999) huo-
mauttavat, että on mm. selvitettävä, mikä menetelmä kuvaa parhaiten saksan 
kielen ilmiöitä (kaikki edellä mainitut menetelmät on nimittäin kehitetty mui-
den kielien kuin saksa pohjalta) ja mikä menetelmä on kohderyhmälle mahdol-
lisesti joko äidinkielen tai vieraan kielen opetuksen pohjalta jo entuudestaan tut-
tu. 

Helbig (1993: 19–20) korostaa, että kielioppia ei kielenopetuksen yhteydes-
sä tule ymmärtää liian rajatusti eikä liian laajasti. Kielioppi ymmärretään hänen 
mukaansa liian suppeasti, jos se redusoidaan vain muodolliseen morfosyntak-
siin. Liian laaja-alaisesti se puolestaan ymmärretään silloin, kun siihen sisällyte-
tään turhaa lingvististä tietoa ja edellytetään oppijoilta tarpeettoman yksityis-
kohtaista rakenteiden tuntemusta. Helbig muistuttaa olevan selvää, että pelkkä 
konjugaatio- ja deklinaatioparadigmojen opettelu ei tuota tulokseksi vieraan 
kielen hallintaa eikä esimerkiksi kielioppia korostava käännösmetodi vieraan 
kielen opetuksessa suinkaan aikoinaan yleensä tuottanut täyttä kielellistä, saa-
tikka kommunikatiivista kompetenssia. Helbig korostaa kieliopin ratkaisevana 
ominaisuutena sitä, että muoto ja merkitys liittyvät toisiinsa säännönmukaisel-
la, mutta samalla epäsuoralla tavalla. Yhteisen kielen omaavat puhuja ja kuulija 
yhdistävät kulloinkin samat muodot samaan merkityssisältöön. Hänen mukaan 
ei olekaan sattumaa, että tämä laajempi näkemys kieliopista on vallannut alaa, 
koska rakenteet ja leksikko funktionaalisesti liittyvät täysin toisiinsa. Muun 
muassa tämä seikka on hänen käsityksensä mukaan johtanut siihen, että leksik-
ko on nostettu periferiasta lingvistisen mielenkiinnon keskipisteeksi ja sitä pide-
tään aiempaa enemmän oleellisena osana kielioppia, koska keskinäiset suhteet 
muodon ja merkityksen välityksellä tulevat juuri leksikkoyksiköiden kautta 
esille.  

Kysymys siitä, kuinka paljon ja missä muodossa kielioppia – mahdolli-
simman hyvän input-määrän ja harjoituksen lisäksi – tulisi tarjota, on tilanteesta 
riippuvaa. On todettu (Schubert 1990: 201 ja seur.), että edeltävät oppimisko-
kemukset ja varsinkin kulttuurinen konteksti ja siinä vallitsevat oppimisympä-
ristöt vaikuttavat suuresti oppijoiden haluaman ja tarvitseman eksplisiittisen 
kielioppiopetuksen määrään ja laatuun. Esimerkiksi Japanissa Schubertin ko-
kemusten mukaan yritykset siirtyä saksan kielen opetuksessa perinteisestä puh-
taasti latinapohjaisesta kielioppi- käännösmenetelmästä vaihtoehtoisiin opetus-
tapoihin törmäävät suuriin vaikeuksiin. On myös oletettavaa, että kieliopillisten 
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selitysten tarve on sitä suurempi, mitä enemmän kielipari rakenteellisesti poik-
keaa toisistaan. Näin on esimerkiksi suomen ja saksan kielen kohdalla. Vieraan 
kielen opetuksessa on periaatteessa valittavana kaksi erillistä tietä: lähestymi-
nen joko kielen käytön näkökohdista tai kieliopillisesta systematiikasta. Mutta 
kuten jo kahdeksankymmentäluvun didaktisiin ja metodisiin tutkimuksiin vii-
taten on todettu (Weißgerber 1982: 121), vieraan kielen oppimiselle erityisen 
sopiva muoto näyttää olevan yhdistelmä tilannekohtaisen kommunikaation ja 
rinnakkaisen, kulloiseenkin teemaan ja tekstiin sopeutetun kielioppiopetuksen 
välillä. Tähän yhdistelmään voidaan liittää seuraavissa alaluvuissa esitellyt lä-
hestymiset kieliopin käsittelyyn oppimateriaaleissa. 
 
6.8.1 Kontekstilähtöinen kieliopin tarkastelu 
 
Jo varhain on esitetty näkemys (Mindt 1982: 41), että kieliopin tulisi lähteä liik-
keelle opetuksessa käytetyistä teksteistä eikä päinvastoin. Toisin sanoen olisi 
pidettävä mielessä, että rakenteet ja sanasto eivät periaatteessa ole funktionaali-
sesti erotettavissa toisistaan, koska – kuten Helbig (1993: 20) puolestaan kiteyt-
tää − ei voi olla olemassa sanastoa ilman kielioppia eikä kielioppia ilman sanas-
toa. Kieliopin opetuksen lähtökohdan tulisi muodostaa tekstien tarjoama tavoi-
tekielen data, josta didaktisten ja oppimistavoitteiden mukaisten näkökohtien 
perusteella kehitetään sopivat kielioppiosiot. Myös Gnutzmann ja Königs (1995: 
11–14) esittävät, että kieliopin opetus tulisi sopeuttaa käytettyjen tekstien sisäl-
töön. Heidän mukaansa tavoitteena tulisi olla siirtyminen kielen sääntöihin pa-
kottavasta, preskriptiivisestä kieliopin esittämisestä kielen ominaisuuksia ku-
vaavaan, deskriptiiviseen lähestymistapaan. Myös Rösler (1993: 89) painottaa, 
että riittävän kieliopillisen komponentin integrointiin kurssimateriaaleihin on 
kiinnitettävä huomioita ja että kielioppi tulisi mahdollisimman mielekkäästi 
nitoa muuhun kontekstiin. Mutta Rösler (1993: 92) samalla myös toteaa, että 
tämä on helpommin sanottu kuin tehty. Monen oppimateriaalin laatijan unelma 
on hänen mukaansa kehittää kokonaisuuksia, joissa käsiteltävä aihe, kielioppi, 
tekstityyppi ja kommunikatiivinen funktio ja intentio liittyvät saumattomasti 
toisiinsa. Hän kuitenkin toteaa, että moni sitä yrittänyt yleensä havaitsee kie-
liopin useimmiten olevan irrallinen ”kummajainen”, joka viimeistään rikkoo 
harmonian. Huolimatta kieliopin integroinnin vaikeudesta muuhun kontekstiin 
Rösler kuitenkin uskoo, että kieliopillisten rakenteiden opetuksessa tulee pyrkiä 
tuomaan esiin sekä kielen toimintaperiaatteet että kieliopin kommunikatiivinen 
funktio kokonaisuutena, jolloin on vähemmän tarvetta käsitellä eri kieliop-
piseikkoja erillisinä osioinaan.  

Myös Widdowson (1990: 89) toteaa, että kieliopin ja leksikon välillä on 
kahdensuuntainen suhde: ne kumpikin suorittavat oman osansa semanttisen 
sisällön synnyttämisessä. Widdowson korostaa, ettei niiden välillä todellakaan 
ole selväpiirteistä, tiukkaa semanttista erottelua, vaan vain yleistettävyyden 
aste-eroja. Vaikka on tavanomaista erottaa ’muotosanat’ ja ’täydet sanat’, siis 
kielioppisanat ja varsinaiset sanat, toisistaan ja sijoittaa ensin mainitut pikem-
min kielioppiin kuin sanastoon, täytyy hänen mukaansa pitää mielessä, että 
muotosanat ovat eriytyneet aikojen kuluessa täysistä sanoista ja suurimmaksi 
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osaksi niillä on edelleen havaittavissa olevaa sukulaisuutta niihin, mikä onkin 
selvä merkki niiden keskinäisestä suhteesta. Pohtiessaan kieliopin ja kielen op-
pimisen yhteyttä Widdowson lähtee ajatuksesta. että kielioppi tulisi nähdä 
eräänlaisena lisälaitteena, sanojen ja kontekstin välisenä ”tulkkina”. Tämä laite 
sinänsä on erittäin kompleksinen ja sen monimuotoisuutta ei voida selittää tur-
vautumalla vain kommunikatiiviseen funktioon. Jos kielenoppija oppisi vain 
laitteen hienoudet oppimatta käyttämään niitä, se olisi Widdowsonin vertauk-
sen mukaan samaa kuin oppisi kellon herkät mekanismit osaamatta katsoa kel-
losta aikaa. Se, mikä on tärkeää oppia, on tietää, miten kielioppi toimii yhdyssi-
teenä sanojen ja kontekstin välillä merkitysten ilmaisussa. Widdowson toteaa, 
että perinteisesti toteutettuna kieliopin opettaminen ei edistä tällaisen liiton 
mieltämistä. Kieliopin muodolliset ominaisuudet saavat päinvastoin yleensä 
etusijan. Sanat otetaan mukaan vain silloin kun niitä tarvitaan valaisemaan 
sääntöjä. Toisin sanoen leksikko asetetaan palvelemaan kielioppia. Mutta itse 
asiassa kieliopin toiminnan tulee määräytyä hänen näkemyksensä mukaan lek-
sikon sanelemin ehdoin. Opetus, joka antaa etusijan muodolle ja käyttää sanoja 
yksinkertaisesti vain malliesimerkkeinä itse asiassa kieltää kieliopin varsinaisen 
luonteen välittämisrakennelmana. Widdowsonin mielestä luonnollisempi ja 
tehokkaampi lähestymistapa olisi kääntää perinteinen pedagoginen riippu-
vuussuhde toisin päin ja aloittaa leksikaalisista yksiköistä ja näyttää kuinka nii-
tä tulee kieliopillisesti muunnella, jotta ne täyttävät kulloinkin tarvittavat 
kommunikatiiviset tavoitteet.  

Leksikaalisten yksiköiden kategoriaan Widdowson (1990: 95−96) liittää – 
kuten jo edellä esitetty – myös valmiiksi muotoillut sanonnat, ’formulaic pat-
terns’. Koska ne liittyvät oleellisesti kommunikaatioon, hänen mukaansa ei 
tunnu aiheelliselta jättää huomioimatta niiden olemassaoloa ja jättää niiden 
opettelua sattuman varaan. Tutkimukset ensimmäisen ja toisen kielen omak-
sumisesta antavat hänen nähdäkseen olettaa, että tapa, jolla oppijat etenevät, on 
aloittaa näistä yksiköitä ”sanapaketteina” yhdistettyinä tiettyyn kontekstiin ja 
sitten eritellä niitä analyyttisesti sitä mukaa kun tarvetta ilmenee. Jotkin yhdis-
telmät hajotetaan alkutekijöihinsä erillisiin palasiin, niin että ne voidaan yhdis-
tää uudestaan generatiivisesti vastaavien rakenneperiaatteiden mukaisesti, toi-
set paloitellaan vain osittain, mutta ne jäävät käyttöön muodostaen muunnetta-
vissa olevan valmiiksi muotoillun kielen viitekehyksen, ’formulaic framework’, 
jota sopeutetaan kulloiseenkin tilanteeseen. Jotkut taas jäävät kokonaisuutenaan 
kiinteiksi, edustaen eräänlaisia leksikaalisia jättisanoja, ’large-scale lexical 
items’. Tähän perustuen Widdowson esittää tarkasteltavien kielen osioiden esit-
tämistä leksikaalisina yksikköinä, sekä yksittäisinä sanoina että komplekseina 
pakkauksina ja sellaisten opetustapojen kehittämistä, jotka johdattelevat oppijat 
sanayhdistelmien elaborointiin ja vähittäiseen analyysiin. Tällä tavoin kielioppi 
tuotaisiin esille seurauksena leksikaalisten yksiköiden muuntelun kautta tapah-
tuvasta merkitysten selvityksestä. Tämänkaltainen lähestyminen kielen esitys-
tapaan merkitsee tietysti sitä, että on kehitettävä kontekstit, joiden avulla on 
mahdollista ohjata oppijat erittelevään kieliopin mieltämiseen, Widdowson 
muistuttaa. Perinteinen opetus on hänen mukaansa ollut taipuvainen erotta-
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maan kieliopin kontekstista ja käsittelemään eristettyjä, irrallisia lauseita. Wid-
dowsonin esittämän pedagogiikan tavoitteena on opettaa kieliopin funktionaa-
lista toimintatapaa sellaisten periaatteiden mukaan, jotka saavat opiskelijat mu-
kaan ongelmanratkaisuhaasteisiin. Niiden tulisi edellyttää kieliopin vähittäistä 
elaborointia ja palvella sitä tietä kontekstin tärkeiden piirteiden tarkempaa ha-
vainnointia. Tällä tavoin oppijat tajuaisivat kieliopin kommunikatiivisen arvon 
ja merkityksen nimenomaan sisältömerkityksen hahmottamisen kautta.  
 
6.8.2 Kieliopin progressio  
 
Kun oppimateriaalin tekstejä ei ole laadittu kielioppia silmällä pitäen, vaan kie-
lioppiseikat nostetaan esiin tarjolla olevista teksteistä, nousee esiin kysymys, 
mitä sieltä otetaan esiin ja missä järjestyksessä. Siis kysymys, millaista progres-
siota noudatetaan.  

Kuten mm. Latour (1994: 72−73) esittää, kieliopillinen progressio on si-
doksissa helppouden ja vaikeuden mielikuviin ja siihen, että edellä mainitun 
tulee esiintyä ennen viimeksi mainittua, siis helppo ensin, vaikea sitten. Niinpä 
hänen mukaansa ei ihmetytä, että yleensä vaikeana rakenteena pidetty passiivi 
esitetään oppikirjoissa pikemminkin loppuvaiheessa. Hän toteaa, että juuri tä-
män rakenteen kohdalla tulee ilmeiseksi, mitä progressiolla ymmärretään – ja 
myös, mitä virheitä oppikirjan laatijat voivat tehdä. Esimerkkinä Latour esittää, 
että jos oppimateriaalissa esimerkiksi passiivi esiintyy sellaisessa vaiheessa, että 
sen rakentamiseen tarvittava apuverbi werden tai partisiipin perfekti ole vielä 
tulleet opituiksi, oppilaille kumuloituu tarpeettomasti ongelmallista opittavaa 
samalla kertaa.  

Koska kieliopilla on useimmissa kielten oppikirjoissa johtoasema, Hufei-
sen ja Neuner (1999: 82−81) luovat katsauksen erilaisista kieliopin progression 
määrittelytavoista. Kielioppiprogression valinnasta saksan kielen oppikirjoissa 
tulevat heidän mukaansa kriteereinä kysymykseen esimerkiksi seuraavat sei-
kat:  
 
• kohdekielen järjestelmän kasvava vaikeustaso / kompleksisuus; 
• sellaisten oppimista helpottavien ja opeteltavien kohtien vaikeuden syiden 

selvittäminen, jotka tulevat esille äidinkielen ja kohdekielen kielellisten 
muotojen vastakkain asettelun myötä; 

• suuntautuminen kielen käytön opettelun mukaan, jolloin pragmaattiset, 
siis lähinnä pragmalingvistiset tekijät ovat avainasemassa;  

• progression määrittäminen kielioppi-ilmiöiden opittavuuden mukaan, 
jolloin esimerkiksi signaalikieliopin menetelmät (kieliopin visualisointi 
kuvien, kaavioiden yms. avulla) ovat avainasemassa.  

 
Kohdekielen järjestelmän kasvavan kompleksisuusasteen mukaan etenevä progres-
sio on, kuten he toteavat, puhtaasti oppiainesuuntautunut, ts. taustamäärääjänä 
toimii vain kohdekielen kielinormien järjestelmä. Kielen ilmiöt järjestetään kie-
lellisten muotojen kasvavan kompleksisuuden mukaan. Muut tekijät, kuten 
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kontrastiivisuus, arkikielinen käyttökelpoisuus tai opetettavuus jäävät tällöin 
huomioimatta. Esimerkkinä Hufeisen ja Neuner (1999: 81) mainitsevat saksan 
kielen aikamuodot yksinkertaisemmasta kompleksisempaan: preesens → im-
perfekti → futuuri I → perfekti → pluskvamperfekti → futuuri II. Tällaisessa 
progressiossa annetaan kaikille kielellisille ilmiöille periaatteessa sama paino-
arvo. Vain niiden oletettavissa oleva vaikeusaste määrää etenemisjärjestyksen. 
Hufeisen ja Neuner toteavat edelleen, että jos puolestaan otetaan kielellisten ilmi-
öiden kontrastiivinen analyysi, vastakkain asettelu äidinkielen ja kohdekielen vä-
lillä lähtökohdaksi, tällöin kieliä verrataan keskenään, tosin ensisijaisesti jälleen 
vain kielellisten muotojen ja rakenteiden suhteen. Tässä lähestymistavassa siis 
otetaan progression perusteiden analyysiin mukaan sekä kielijärjestelmiin liitty-
viä että oppijaryhmän (heidän äidinkielensä) huomioivia aspekteja. Kolmas 
progression valinnan tarkastelulähtökohta, pragmaattiset ominaisuudet, lähtee 
heidän mukaansa kysymyksestä, mitkä kieli-ilmiöt ovat merkityksellisiä vie-
raskielisen kommunikaation tarkoituksiin. Vastaus puolestaan riippuu suuresti 
siitä, mitkä kulloinkin ovat kohderyhmän kommunikaatiotarpeet.  

Progression valinnan kehityksen välitase osoittaa Hufeisenin ja Neunerin 
mukaan (1999: 88), että erilaisten lingvististen ”koulukuntien” alaisuus johtaa 
toisistaan hyvin poikkeavien progressiojärjestyksien käyttöön. Systeemilingvis-
tisesti, kielellisten muotojen analyysiin keskittyvät lingvistiset orientoituneet 
lähestymisnäkökulmat järjestävät progression kohdekielen muotojärjestelmän 
kasvavan kompleksisuuden mukaan. Kontrastiivis-lingvistisesti suuntautuneet 
konseptit järjestävät oppimisprogression äidin- ja vieraan kielen kielisysteemien 
samankaltaisuuksien tai erilaisuuksien mukaan ja pyrkivät sen perusteella päät-
telemään, mitkä mahdollisesti ovat oppimista edistäviä ja oppimisvaikeuksia 
tuottavia kohtia. Pragmalingvistisesti suuntautuneet lähestymistavat jäsentävät 
kielellisten muotojen progression kielen käytettävyysnäkökohtien mukaan, en-
nen kaikkea suullista viestintää silmällä pitäen. Tekstilingvistiset tutkimustu-
lokset auttavat vieraan kielen ymmärtämisen osalta suoritettavan progression 
määrittelyssä, erityisesti luetun ymmärtämisen osalta. Kaikki nämä yllä esitetyt 
konseptit keskittyvät pitkälti oppiainesisältöjen ja opettamisnäkökulman jäsen-
tämiseen. Hufeisen ja Neuner toteavat, että uutena alueena lingvististen tutki-
mustulosten käyttöön progression suunnittelussa ovat viime vuosina tulleet 
mukaan psykolingvistiikan näkemykset. Varsinkin muistitutkimuksen he to-
teavat olevan tässä suhteessa merkittävää, koska se tutkii nimenomaan oppijan 
taholta tapahtuvaa ilmiöiden vastaanottamisen ja taltioimisen, siis oppimisen 
kysymyksiä. 
 
6.8.3 Johdattelu kielioppisääntöjen omaan oivaltamiseen 
 
Äidinkielen omaksumisessa pikkulapsilla on jo varhain merkkejä kieliopillises-
ta tietoisuudesta (Götze 1997: 9). Lapsi kokeilee uusia kielellisiä muotoja, leikkii 
eri ilmaisuvaihtoehdoilla ja täydentää – ennen kaikkea virheiden välityksellä − 
opettelukielioppiaan. Nuorten ja aikuisten kohdalla tämä prosessi on vielä sel-
vempi. Siinä määrin kuin oppija on taltioinut äidinkielen sääntöjä uusiin verk-
koihin ja siten herkistynyt kielen säännönmukaisille prosesseille, hän muodos-
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taa hypoteeseja vieraan kielen säännönmukaisuuksista, kokeilee niitä, hylkää 
vääriksi osoittautuneet ja siten lähestyy vähitellen kohdekielen normia. Tehok-
kaimmillaan kieliopillisten sääntöjen oppiminen on Götzen mukaan silloin, kun 
oppija itse havaitsee, miten kukin sääntö rakentuu. Myös Funk (1993: 138) ko-
rostaa, että oppijoita tulisi eri tavoin rohkaista löytämään kielioppisäännöt itse. 
Oppimateriaalin tulee tarjota sopiva kehys, jonka puitteissa tämä sääntöjen löy-
töretki voi onnistua. Tällainen lähestymistapa didaktisessa materiaalissa siirtää 
toiminnan keskipisteen pois opettajasta ja samalla antaa oppijalle mahdollisuu-
den olla itse täydemmin mukana prosessissa johdatellen häntä siten suurem-
paan autonomiaan oppimisessaan.  

Tehokkaimmat mahdollisuudet oppimiseen tarjoaa elävä kieli itse, Woods 
(1990: 187) päättelee. Hän kuitenkin korostaa, että tämä ei tarkoita kieliopin 
laiminlyöntiä. Sen ei kuitenkaan tulisi olla keskipiste vaan se tulee oppia todel-
lisessa kontekstissa eikä abstraktiona. Morfosyntaksin oppimiseen opiskelija 
tarvitsee Woodsin mukaan myös todellisia, eikä vain keksittyjä tai kliinisesti 
puhdistettuja lingvistisiä esimerkkejä. Luonnollisten esimerkkien kautta opiske-
lija omaksuu sanojen tavanomaiset muodot ja niiden yhdisteet. Kielen niin sa-
notut säännöt nähdään siten kuvaavina, deskriptiivisinä selittäjinä eikä säätele-
vinä, preskriptiivisinä määrääjinä ja mahdollisuuksien kaventajina. Opetuksen 
ei tulisi tyrkyttää sitä, mitä kielessä kielioppisääntöjen mukaan pitäisi olla, vaan 
lähteä sen tarkkailusta, mitä siinä todella on. Woods (1990: 188) muotoilee sen 
seuraavasti: tarjotkaamme selityksiä sääntöjen sijaan. Opiskelijaan saattaa täl-
lainen painopisteen siirto hänen näkemyksensä mukaan vaikuttaa vapauttavas-
ti. Hän katsoo, että se saattaa merkitä oppilaalle uutta asennetta omiin virhei-
siin. Kuten Götze päättelee, epäonnistumisen tunteen sijaan hän parhaassa ta-
pauksessa kokee nekin oppimisena. Virheet voidaan käsittää oppimisen väli-
neeksi ja siksi myös tavallaan välttämättömiksi. Götzen ajatus on, että oppies-
saan ilman suorituspaineita tarkkailemaan kieltä oppilas kehittää, mikäli mah-
dollista, omakohtaista näkemystä kielen rakentumistavasta, jolloin merkittä-
väksi muuttuu oman kokemisen kautta kehittyvät hypoteesit ja normistot, sen 
sijaan että mekaanisesti opeteltaisiin muiden valmiiksi muotoilemat säännöt. 

 Samaa korostaa Dufva (1993: 18) selvittäessään kognition merkitystä op-
pimisprosessissa: ”Kun oppijaa ohjataan havaitsemaan kielellistä järjestystä – 
yksiköitä, sääntöjä, hahmoja ja kontrasteja – hänelle annetaan myös eväitä op-
pia uusia kognitiivisia taitoja ja strategioita. Olisi siis viisasta korostaa oppijan 
kokemuksellista näkökulmaa ja se oikeutusta pikemminkin kuin opettajan tie-
toa tieteestä. Ensin oppijan analyysi, sitten opettajan yhteenveto”.  

Kieliopin opetuksen ei siten tulisi olla vain määrätyn sääntöjoukon väli-
tystä, jonka noudattamatta jättämistä seuraa rangaistus, kuten myös Harden 
(1990: 229) tähdentää. Sen sijaan sen tulee hänenkin mukaansa olla mielekkäästi 
koottu joukko ”löytöretkiä”, jotka edesauttavat oppijaa ensin ymmärtämään ja 
vasta sitten itse toteuttamaan opittavalle kielelle ominaista ympäröivän maail-
man vieraanlaista mieltämistä ja jäsennystä − ei kopioiden, vaan oivaltaen, ku-
ten hän sen ilmaisee. Yleinen havainto mm. Funkin (1993) mukaan on, että kie-
liopillisen informaation työstämisessä edelleenkin oppijoilta yleensä edellyte-
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tään ensisijaisesti vain reseptiivistä ja reproduktiivista toimintaa. Harvoin heille 
myöskään annetaan riittävästi aikaa painiskella itsenäisesti säännön mieltämi-
sen kimpussa kognitiivisesti. Ja vielä harvemmin oppikirjat hänen mielestään 
antavat tietoisia ja sopivasti porrastettuja apukeinoja tällaiseen miettimisproses-
siin. Kun säännön oppimisprosessi täten jää tavallaan sattuman varaan, kuten 
Funk ilmaisee, niin sama pätee hänen mukaansa myös itse lopputulokseen, jota 
sitten voidaan jälkikäteen mitata testein – useimmat kielioppitehtävät oppikir-
joissa hän nimittäin näkee eräänlaisina testeinä. Kieliopin opetuksessa koetaan 
vastakkainasetteluna säännön omaksuminen tai osaaminen ja kielen käyttö. 
Funk (1993: 140–143) esittää seuraavat perusvaatimukset sellaisen kielioppiope-
tuksen toteuttamiseksi, joka tähtää myös rakenteiden osalta kielen käyttötaidon 
oppimiseen eikä vain tiedon saamiseen kielestä:  
 
- rakenteiden merkityksen ja kommunikatiivisen funktion tajuamista edis-

tävät tehtävät,  
- oppijan omaan kokemuspiiriin yhdistyvät käyttökontekstit,  
- oppimistekniikoiden tietoinen kehittäminen,  
- ei säännöt itsessään päämääränä vaan tie sääntöjen oivaltamiseen sekä  
- mahdollisimman pitkälle menevä oppijan autonomia säännönmukaisuuk-

sien sisäistämisessä. 
 
Tämän edellytyksinä hän mainitsee läpinäkyvyyden ja pienet askeleet kerral-
laan materiaalin tarjoamisessa, induktiivisen oppilaiden ohjauksen ja sellaisten 
apukeinojen antamisen, jotka helpottavat heitä keräämään, analysoimaan, jär-
jestämään ja systematisoimaan sääntöesimerkkejä. Autonominen oppiminen 
kieliopin opetuksessa edellyttää oppijoilta metakielisiä perustaitoja. Liian pe-
rusteellista terminologiaa tai monimutkaisia visuaalisia keinoja tulisi Funkin 
mielestä kuitenkin välttää. 

Myös kielen vastaanottamisessa tarvitaan kieliopillisiin muotoihin liitty-
vää päättelytaitoa. Helbig (1993: 25) toteaa, että todellisessa vuorovaikutuksessa 
yksittäinen ihminen yleensä ottaa vastaan kieltä enemmän kuin tuottaa. Hän 
olisi siten kvantitatiivisesti mitattuna useammin reseptiivinen kuin produktii-
vinen kommunikaation osapuoli. Helbig katsookin kuulijan tai lukijan kompe-
tenssiin vaadittavan enemmän kieliopillista tietoa kuin tekstin tuottajan aktiivi-
seen kompetenssiin, koska tekstin (puheen, kirjoituksen) tuottaja voi valita ha-
luamansa ja hallitsemansa rakenteet kompetenssitasonsa mukaan. Kuunnelles-
sa ja lukiessa hän sen sijaan joutuu ottamaan vastaan tekstiä, joka useimmiten 
sisältää myös vaativan tason rakenteita (esimerkiksi seuratessaan autenttista 
keskustelua tai julkista mediaa tai lukiessaan kaunokirjallisia ja asiatekstejä). 
Helbigin näkemyksen mukaan kielen reseptio vaatiikin itse asiassa enemmän 
kielioppitietoutta kuin kielen produktio. Reseptiivisten taitojen kehittäminen on 
hänen näkemyksensä mukaan erityisen tärkeää paitsi lukemisen, myös kuunte-
lun osalta, koska kuunteleminen on oleellinen edellytys vieraskieliseen kom-
munikaatioon osallistumiseksi. Kielen reseption suhteen tulee kuitenkin vielä 
huomioida myös se Leiwon (1999: 301) esittämä tosiseikka, että sanoman ym-
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märtäminen on enemmän päättelyä kuin koodin purkamista, jolloin oletetaan, 
että lingvistinen tieto ei yksin toimi päättelyn perusteena. Näin ollen useilla 
osatekijöillä on merkitystä opeteltavan kielen säännönmukaisuuksien ja toi-
minnan oivaltamisessa. 
 
6.8.4 Kieliopin esitystapojen monipuolisuus 
 
Vastoin aikaisempien kausien näkemystä, monet tukijat (esim. Jung 1993: 113–
114) pitävät erittäin tärkeänä sitä, että käsiteltäviä kielioppiseikkoja ei oppima-
teriaalissa tarjota vain kontekstista erotettuina irrallisina fragmentteina. Kul-
loinkin tarkasteltavana olevat rakenneseikat tulee sen sijaan esittää täydellisinä 
ja tarvittavassa laajuudessa, vaikka se oppijan senhetkisen tason mukaan ei vai-
kuttaisi välttämättömältä. Tarkoituksen mukainen, riittävä kattavuus rakenteen 
säännöstön esittämisessä antaa Jungin mukaan oppijalle tarvittavat taustatiedot 
ja mahdollisuuden tutustua myös itsenäisesti kielioppiseikkoihin, kun ne tuo-
daan esille toisiinsa liittyvinä ja kokonaisina. Kompakti esitystapa kieliopissa 
lisää oppijan mahdollisuutta autonomisuuteen. Jung korostaa myös sitä, että 
kieliopin osalta asianmukaisesti laadittu oppikirja palvelee oppijaa myöhem-
missäkin vaiheissa tietolähteenä.  

Funk (1993: 139–140) puolestaan muistuttaa oppijalähtöisyyden merkityk-
sestä kieliopin käsittelyn yhteydessä. Kun eri aikakausien kielioppikonseptien 
tarkastelussa on käyty keskustelua kulloinkin parhaista harjoitusmuodoista eri 
metodikonseptien yhteydessä, kieliopillisen sääntöjen selittäminen ja oppijoille 
välittäminen opetuksessa on hänen havaintonsa mukaan harvemmin ollut di-
daktisen kiinnostuksen kohteena. Usein opettajat ovat Funkin käsityksen mu-
kaan edelleen oppijoiden sijaan aktiivisimmat kieliopin opetukseen osallistujat 
(esittävänä, selittävänä osapuolena). Juuri tässä kohdin hän katsoo informaatio-
kuilun olevan syvin oppijan ja opettajan välillä. Kieliopillinen instruktioteksti 
oppikirjassa ei Funkin käsityksen mukaan useinkaan lyhennä tätä välimatkaa. 
Se ei useinkaan edes puhuttele oppijaa suoraan, esimerkiksi antamalla nimen-
omaan hänelle sanallisesti osoitettuja käsittely- tai opetteluohjeita tai oppimista 
helpottavia nyrkkisääntöjä. Hän toteaa, että useimmiten ohjeistus sisältää oike-
astaan oppimisprosessin tuloksen, mutta ei tienviittoja siihen pääsemiseksi. 
Funk kritisoi, että oppikirjan laatijat ottavat edelleen lähtökohdakseen useimmi-
ten sen sanattomaan sopimukseen nojautuvan premissin, että oppikirjoissa ku-
vatut paradigmat ja säännöt nähtyään oppija siirtää ne omaan päähänsä suh-
teessa yksi yhteen.  

Tämän perusteella on mahdollista tehdä konkreettisen oppikirjatoteutuk-
sen suhteen seuraavat johtopäätökset kieliopin esittämistapojen osalta: 
 
Edellä esitetyt kieliopin käsittelyä koskevat näkökohdat antavat teoreettiset perustelut 
sille, että tässä tarkasteltavassa oppikirjassa kieliopillisia rakenteita lähdetään tarkaste-
lemaan kontekstin pohjalta. Progressio etenee suomalaisille saksan kielen oppikirjoille 
perinteisen kasvavan kompleksisuusasteen mukaan. Samalla korpustekstien suomen-
noksen myötä toteutuu kielellisten ilmiöiden kontrastiivista analyysiä noudattavan 
progression periaate. Opeteltavia rakenneseikkoja tarkastellaan aluksi lukukappaleteks-
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teistä poimittujen suorien lainausten pohjalta. Niiden mieltämisessä pyritään johdatte-
lemaan oppijat rakennustavan omaan keksimiseen esittämällä säännöt osaksi vasta har-
joitustehtävien jälkeen. Myös reseptiivistä kielioppitaitoa kehitetään runsaan tekstien 
lukemisen ja kuuntelun sekä teksteihin liittyvän käännöksen välityksellä. Kieliopilliset 
selitykset annetaan suomeksi, oppilaita mahdollisimman motivoivin tavoin puhutellen. 
Kielioppisäännöt ja paradigmat esitetään aina koko laajuudessaan. Kielioppiasiat liitty-
vät systemaattisesti omana osanaan kunkin lukukappaleen loppuun. 
 
 
6.9 Eksplisiittisen ja implisiittisen oppimisen hyödyntäminen 
 
 
Aikuisopetukselle on ominaista, että ”tietoisista strategioista voidaan myös 
keskustella ja niitä voidaan pyrkiä muuttamaan, jos ne ovat oppimisen esteenä, 
kun taas tiedostamattomien oppimisprosessien kulku jää väistämättä hämäräk-
si: vaikka kenties voimmekin niihin opetuksella vaikuttaa, emme tarkkaan tie-
dä, miten ja millaisin tuloksin” (Martin 1993: 50).  

Vieraan kielen formaalin opetuksen kannalta ei ole erityisen ilahduttavaa, 
vaikkakin ilmeisen selvää, että kieltä oppii kieltä käyttämällä ja paras ennusteen 
antaja kielenoppimisen tuloksellisuudesta on yksinkertaisesti opetteluun käy-
tetty aika. Kannustavampaa tietoa antaa N. C. Ellisin (2001: 63−64) toteamus, 
jonka mukaan implisiittistä ja eksplisiittistä oppimista koskevat tutkimukset 
ovat osoittaneet, että ainakin osa relevanteista kielellisistä assosiaatioista voi-
daan omaksua tarjotusta kohdekielen syötteestä, ilman että oppija itse on varsi-
naisesti tietoinen oppimisestaan. Tosin tällöinkin kielisyötteen oleellisiin seik-
koihin tulee kohdistaa huomiota ja mahdollisesti antaa ohjausta niiden proses-
soimiseksi. Kieliassosiaatioiden omaksumiseksi määrätyt syöteympäristön osat 
voidaan tuoda sopivin keinoin korostetusti esiin, koska oppijat Ellisin näke-
myksen mukaan todennäköisemmin oppivat juuri niistä ympäristön tarjoamista 
ärsykkeistä, joihin he tietoisesti kiinnittävät huomiota. 

On siis olemassa keinoja nopeuttaa vieraan kielen oppimista ja parantaa 
oppimisen laatua, vaikka kielen kanssa voidaankin olla vain rajoitetusti tekemi-
sissä. Näihin keinoihin lukeutuvat N. C. Ellisin (2001) näkemyksen mukaan kie-
liopillisen tietoisuuden kohottaminen, annetun syötteen tietoinen prosessointi 
ja korjaava palaute sekä aiemmin opitun huomioiminen. Kommunikatiiviset 
menetelmät tuovat kielisyötteen ja kielen käyttötilanteiden kannalta lisätehoa ja 
antavat tilaisuuksia yhdistää muoto ja funktio, jotka tietenkin kaikki ovat tär-
keitä kielen oppimisessa välttämättömien assosiaatioiden tuottamiselle. Ellis 
kuitenkin tähdentää olevan epätodennäköistä, että tarvittava muodollinen kor-
rektius saavutetaan ilman fokusointia kielen muotoseikkoihin. Tuijottaminen 
pelkästään muotoihin puolestaan voi auttaa omaksumaan joitakin selittäviä 
kielioppisääntöjä, mutta pahimmillaan se voi saada aikaan sen, että itse kielen 
käytölle omistetaan liian vähän aikaa.  

Yhteenvetona näyttää Ellisin mukaan (2001: 64) pätevän, että huomion 
kohdistaminen kielen muotoa koskevaan tietoon yhdistettynä runsaaseen kie-
len kommunikatiiviseen käyttöön − joka samalla myös tuo oppilaalle esille ra-
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kenteen ja funktion välisiä yhtymäkohtia − edistää kielen omaksumista. Hän 
kuitenkin huomauttaa, että opetuksen tulee luonnollisesti vastata oppilaan sii-
henastista osaamistasoa. 

Jos ajatellaan, että kieleen liittyviä kognitiivisia prosesseja ei voida selkeäs-
ti erottaa muusta kognitiivisesta toiminnasta, jos kieli todellakin on sellainen 
oppimisongelma, joka on erityinen sisällöltään mutta ei itse oppimisprosessin 
osalta, silloin psykologiset tutkimukset oppimisesta yleensä ovat suoraan sovel-
lettavissa myös kielen oppimiseen. Toisen kielen oppimisen tutkimuksessa 
(mm. N. C. Ellis 1999) onkin tutkittu osittain samoja seikkoja kuin kognitiivises-
sa psykologiassa, kuten esimerkiksi tietoisuuden ja huomion tai keskittymisen 
vaikutusta ja eksplisiittisen oppimisen merkitystä. N. C. Ellisin määritelmän 
mukaan eksplisiittinen oppiminen on tietoinen ongelmanratkaisuoperaatio, jossa 
henkilö kiinnittää huomionsa saamansa herätetarjonnan tiettyihin seikkoihin ja 
kehittää ja testaa hypoteeseja etsiessään niihin liittyviä rakenteita. Implisiittinen 
oppiminen taas on taustalla olevan rakennetta koskevan tiedon omaksumista 
monimuotoisesta ärsykeympäristöstä, tiedostamattoman prosessin kautta, au-
tomaattisesti ja ilman tietoisia operaatioita yksinkertaisesti esimerkkien koke-
misen kautta.  

Kielen oppiminen voi siis tapahtua implisiittisesti tai eksplisiittisesti, kos-
ka voimme kommunikoida kielen välityksellä ja siihen voivat vaikuttaa peda-
gogisia sääntöjä koskevat selvitykset, siis eksplisiittinen ohjaus. Psykologisen 
tutkimuksen nojalla kielen oppimisesta on nostettavissa esille seuraavat kolme 
tärkeää periaatetta (N. C. Ellis 1999: 30):  
 

a) Kun opeteltava aines on yksinkertaista tai kun se on melko monimut-
kaista, mutta siihen liittyvien muuttujien määrä on vain rajallinen ja oleel-
liset seikat tulevat selvästi esille, on parasta, että oppilaita kehotetaan 
käyttämään eksplisiittistä oppimistapaa, jolloin hypoteeseja eksplisiittises-
ti generoidaan ja testataan ja sitä mukaa päivitetään kyseisen systeemin 
mallia. 
 

b) Kun opeteltava aines on pikemminkin sattumanvaraisesti jäsentynyttä 
ja siihen liittyy runsaasti muuttujia ja oleelliset keskinäiset suhteet eivät 
ole helposti havaittavissa, silloin eksplisiittiset ohjeet vain häiritsevät ja 
implisiittinen oppimistapa on tehokkaampi. Tämä oppiminen on tilanne-
kohtaista, mutta kun tarjolla on riittävä määrä esimerkkiaineistoa, sen 
kautta oppija tajuaa implisiittisesti taustalla olevat rakenteet. Vaikka tämä 
tieto ei mahdollisesti ole eksplisiittisesti käytettävissä, oppija osaa silti siir-
tää sen konseptiltaan ja rakenteeltaan tai havaintoasultaan samankaltaisiin 
tilanteisiin ja tuottaa oletusarvoisesti oikeita yleistyksiä.  

c) Kun on kyseessä monitahoisten kokonaisuuksien rakenteen, mallin, 
säännön tai niiden taustalla olevan konseptin oppiminen, järjestelmälli-
syys ja selkeä ohjaus ovat parempia kuin oppiminen ilman ohjausta. 
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N.C. Ellis (1999: 30) toteaa tutkimusten osoittaneen, että oppijat, jotka saavat 
sekä eksplisiittistä ohjausta että ovat implisiittisesti runsaan kielellisen syötteen 
kanssa tekemisissä näyttävät saavan parhaan hyödyn molemmista opetus- ja 
oppimistavoista. He voivat hyödyntää eksplisiittistä ohjausta ja kohdistaa 
huomionsa määrättyihin piirteisiin kielimateriaalissa sekä hyödyntää myös im-
plisiittisesti omaksumaansa kieliainesta ja kaventaa luomiensa hypoteesien alu-
etta ja siten havaita tarkasteltavien seikkojen systemaattisuuden ja vahvistaa tai 
aktivoida aivoihin kertyneitä muistijälkiä. Toisen kielen oppimisen laboratorio- 
ja kenttätutkimusten on todettu (N. C. Ellis 1999: 30) osoittavan vastaavia tulok-
sia.  

Samoin myös R. Ellis (1990: 184) toteaa olevan järkevää pyrkiä optimoi-
maan myös implisiittisen oppimisen osuus, koska vierasta kieltä koskeva tieto 
on erikoistunutta, eksplisiittinen ja implisiittinen tieto katsotaan tyyliltään toi-
sistaan erilaisiksi ja niiden oletetaan varastoituvan aivoissa erikseen. Kuten ai-
emmassa todettu, eksplisiittinen tieto on tiedostettua ja deklaratiivista, analy-
soitua. Implisiittinen tieto on tiedostamatonta, alitajuista ja proseduraalista, 
vaikkakaan ei välttämättä täysin automatisoitunutta. Kumpikaan tiedon laji ei 
R. Ellisin (1990) mukaan ole kehitysprosessiltaan ensisijainen, mikä tarkoittaa 
sitä, että oppija saattaa omaksua määrätyn ”säännön” ensin eksplisiittisesti ja 
sitten myöhemmässä vaiheessa edetä omaksumaan saman säännön implisiitti-
sesti, tai päinvastoin. Vain implisiittinen tieto sen sijaan on syvenevää ja edel-
leen kehittyvää, mutta eteneminen ilmenee kehitysspesifisinä sekvensseinä (R. 
Ellis 1990: 185). Toisin sanoen ”automatisoituminen vieraan kielen hallinnassa 
tapahtuu vasta, kun hallitsemme ko. kieliaineksen skeemat monipuolisesti, rik-
kaasti ja myös hierarkkisesti” (Kristiansen 1998: 27). Perusteltavissa on siis ten-
denssi, josta Dufva (1999: 21) toteaa, että ”kun ennen kiisteltiin siitä, onko ym-
märtäminen ensisijaisesti käsitteellisestä tiedosta lähtevä top-down- vai signaa-
lin ominaisuuksista lähtevä bottom-up -prosessi, nykyään yhä useammin näh-
dään molempien osuus”.  
 
 
6.10 Kieliparin vertailumahdollisuus käännöksen myötä 
 
 
Krashenin ymmärrettävän inputin teoriaan viitaten Tomlinson (2001: 67) toteaa, 
että huolimatta sellaisista näkemyksistä, että kieltä oppii implisiittisesti ymmär-
rettävän kielisyötteen välityksellä, useimmat kielten oppikirjat tähtäävät hänen 
mukaansa kuitenkin kielen eksplisiittiseen opetteluun ja harjoitteluun. Poikke-
uksen tosin muodostivat, kuten Tomlinson mainitsee, 1980-luvun oppimateri-
aalit, jotka pyrkivät helpottamaan kielen implisiittistä oppimista kommunika-
tiivisen kielellisen toiminnan kautta, esimerkiksi keskustelun, projektityösken-
telyn, leikkien ja pelien, matkinnan ja näyttelemisen välityksellä. Tomlinson 
toteaakin, että keskustelu tiedostetun kielen oppimisen ja kielen tiedostamat-
toman omaksumisen keskinäisestä suhteesta ja merkityksestä kielenoppimises-
sa yhä jatkuu ratkaisemattomana. Jotkut edustavat sitä näkökantaa, että parhaat 
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tulokset saavutetaan kun kielikontakti tarjotaan harjoitustehtäviin ja teksteihin 
perustuvan lähestymistavan välityksellä, jotkut puolestaan sitä, että kielikon-
takti on paras tarjota liittäen siihen kielitietoutta edistäviä toimintamuotoja. 
Useimmat oppikirjat kuitenkin Tomlinsonin havaintojen mukaan edelleen nou-
dattavat lähestymistapaa, jossa kommunikatiivisia toimintamuotoja yhdistetään 
kielen muotoon ja rakenteeseen keskittyviin opetusmenetelmiin.  

Eksplisiittiseen kielen oppimiseen suunnitellut oppimateriaalien tekstit 
ovat Tomlinsonin (2001: 68) mukaan tavallisesti nimenomaan tähän tarkoituk-
seen erikseen laadittuja. Tällöin niihin tietoisesti sijoitetaan kulloinkin opetelta-
vaksi tarkoitettuja kielellisiä erikoispiirteitä. Tavallisesti nämä tekstiesimerkit 
esitetään, kuten Tomlinson havainnoi, lyhyiden, helppojen dialogien muodossa 
lähtien oletuksesta, että ne parhaiten auttavat oppilasta kiinnittämään huomi-
onsa opeteltavaan kohteeseen. Vastakkainen näkemys puolestaan on, kuten 
Tomlinson mainitsee, että varta vasten laaditut tekstit ylisuojelevat oppilaita 
eivätkä valmenna heitä kielenkäytön todellisin tilanteisin, kun taas autenttiset 
tekstit (tarkoittaen tavallisia tekstejä, joita ei ole laadittu erityisesti kielen ope-
tuksen tarkoituksiin) voivat antaa sopivan kosketuksen kieleen sille tyypillises-
sä muodossaan. Useimmat tutkijat puoltavat Tomlinsonin mukaan autenttisia 
tekstejä ja painottavat sen motivaatiota edistäviä ominaisuuksia. Samalla au-
tenttisten tekstien puoltajat kuitenkin painottavat, että kielen pedagoginen esi-
tystapa välttämättä vaatii metodologista muokkausta, jolloin tarvittavia kielelli-
siä erityispiirteitä eristetään niiden luonnollisesta ympäristöstä. Toisaalta Tom-
linson toteaa joidenkin tutkijoiden vastustavan ’autenttisuuden kulttia’ ja pu-
huvan yksinkertaistetun tekstimateriaalin puolesta, jonka kuitenkin tulee sisäl-
tää autenttiselle kielelle luonteenomaiset piirteet. Tai on niitä, jotka puolestaan 
suosittavat ”rikastettua kielisyötettä”, joka tarjoaa oppilaille kieltä, joka sisältää 
runsaasti malleja opeteltavista kielellisistä piirteistä yhdistyneenä tekstiin koh-
dentuviin harjoitusmuotoihin. (Ks. Tomlinson 2001: 68 ja sen lähteet.) Kuten siis 
voidaan havaita, on monia mahdollisuuksia valita kielisyöte ja kaikella inputilla 
on hyvät ja vähemmän hyvät ominaisuutensa ja siten myös teoreetikkojen pii-
rissä omat kannattajansa ja vastustajansa. 

Tämän perusteella on mahdollista tehdä konkreettisen oppikirjatoteutuk-
sen suhteen seuraavat johtopäätökset tiedostettua ja tiedostamatonta oppimista 
yhdistävien esitystapojen osalta: 
 
Edellä esitetty antaa teoreettiset perustelut tässä tarkastellun oppikirjan perusrakenteel-
le, jossa runsaaseen autenttiseen teksti- ja äänisyötteeseen liittyy äidinkielinen lähes 
sanasanainen suomennos. Sen tarkoitus on johdatella oppijaa kieliparin kontrastiiviseen 
tarkastelutapaan. Tekstit ovat pitkiä. Niissä frekventti sanasto tulee toistuvasti esiin. 
Periaatteena on sanojen toistuvan esiintymisen myötä edistää niiden omaksumista 
myös implisiittisesti. Myös teksteihin ja kielioppiin liittyvissä harjoituksissa sanat ja 
sanonnat toistuvat usein. Sen tavoitteena on edesauttaa ja syventää niiden niin ekspli-
siittistä kuin implisiittistäkin oppimista. Tekstilähtöisen kieliopin tarkastelun puoles-
taan toivotaan tarjoavan mahdollisuuden rakenneperiaatteiden omaan oivaltamiseen ja 
implisiittiseen omaksumiseen. Samalla sen on tarkoitus toimia eksplisiittisen ohjauksen 
ja kognitiivisen työstön pohjustajana.  
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6.11 Mahdollisuus itseopiskeluun 
 
 
Varsinkin aikuisten kohdalla on tarpeellista rakentaa oppimateriaali niin, että se 
tarjoaa mahdollisuuden myös omaehtoiseen opiskeluun. Van Lier (1996: 12) 
palauttaa mieliin sen itsestäänselvyyden, että oppimisen voi toteuttaa vain op-
pija itse. Hän painottaa, että opetus sinänsä ei voi saada aikaan saati pakottaa 
oppimista, vaan se parhaimmillaan voi vain rohkaista ja ohjata oppimaan. Var-
sinaisen liikevoiman oppimiseen on tultava oppijasta itsestään. Van Lier mai-
nitsee kaksi keskeistä itseopiskelun piirrettä: valinta ja vastuu. Omatoimisen 
oppijan tulee voida tehdä itse päätöksiä sen suhteen, mitä hän haluaa erityisesti 
oppia ja myös miten ja milloin hän sen tekee. Sen lisäksi omatoiminen oppija on 
itse vastuussa oppimisestaan tai sen puutteesta, mikäli oppimisympäristö tarjo-
aa itseopiskeluun riittävät ja sopivat mahdollisuudet. Sysäyksen antajana toimii 
aikuisopetuksen kohdalla usein vapaaehtoinen halu oppia.  

Vieraan kielen oppiminen on aikaa ja panostusta vaativa prosessi ja yhden 
alueen oppiminen usein tapahtuu toisten osa-alueiden kustannuksella. Esimer-
kiksi kirjoittamisen taidon heikkeneminen on yleinen havainto, mutta siitä on 
todettu (Durrell 1993: 64), että kaikkea ei samanaikaisesti voi priorisoida. Siksi 
Durrelll katsoo, että aikuisopiskelijoiden kognitiivisia kykyjä tulisi edistää oike-
alla tavalla tai kannustaa oppijoiden autonomiaa motivoiden heitä ulottamaan 
oppiminen myös luokkahuoneen ulkopuolelle. Korkeakoulutason kielen opis-
kelussa on aina suureksi osaksi kysymyksessä oppijoiden motivointi aktivoin-
nin kautta (Woods 1990: 195). Kielen opiskelijoita tulisi aina uudestaan kannus-
taa oppimaan myös itsekseen ja itselleen sekä kehittämään myös ilman opetta-
jan ohjausta omaa lingvististä havaintokykyään. Oppimis- ja työskentelyteknii-
koiden esittelyssään Wolff (1995) luokittelee kaikkien yksityiskohtaisten oppi-
mis- ja työskentelytekniikoiden kattorakenteeksi ”oppimaan oppimisen” eli 
yleiset strategiat, jotka auttavat kielen opiskelijaa tulemaan tietoiseksi omista 
oppimisprosesseistaan. Oppimisprosessien tiedostamiseksi suositellaan ennen 
muuta tavoitteiden ja menetelmien selkeää verbalisointia. Myös niitä tema-
tisoivien kyselylomakkeiden käyttöä Wolff pitää suositeltavana.  

Tämän perusteella on mahdollista tehdä konkreettisen oppikirjatoteutuk-
sen suhteen seuraavat johtopäätökset itseopiskelumahdollisuuden osalta: 
 
Edellä esitetty antaa perustelut tässä tarkastellun oppikirjan sisältämälle runsaalle teks-
ti- ja harjoitusmateriaalille myös omatoimisen oppimisen mahdollistajana. Laajaan ma-
teriaaliin liittyy itseopiskelua haluaville myös eriyttävään käyttöön soveltuvaa tekstiai-
nesta sekä sanasto- ja harjoitustehtäviä, joista voi valita tarvitsemansa. Lukukappale-
tekstien suomennos mahdollistaa tekstien luvun ja ymmärtämisen myös itseopiskeluna. 
Heikkojen taustatietojen, poissaolojen, kertaustarpeen tai oman erityisen motivaation 
kannustamana oppija voi itse valita, missä määrin hän hyödyntää itseopiskelumahdolli-
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suutta. Kirjan verkkosivun15 sisältämä ratkaisuopas mahdollistaa tehtävien itsenäisen 
tarkastamisen. 
 
 
6.12 Yhteenveto johtopäätöksistä  
 
 
Tämän tutkimuksen teoriakehyksenä toimiva Widdowsonin (1990) kehittämä 
’käytäntöön yhdistyvä välitysmalli’ edellyttää, että valittuja teoreettisia näkö-
kohtia kokeillaan ja arvioidaan käytännön toteutusten välityksellä. Seuraavassa 
on koottu lyhyenä yhteenvetona edellä esitetyn pohjalta tehdyt johtopäätökset 
seikoista, joita tutkimuksen valossa voidaan pitää oppimista edistävinä tekijöi-
nä oppimateriaalissa ja joita tämän tutkimuksen yhteydessä tarkastellun oppi-
kirjan sovelluksissa on eri tavoin toteutettu. Aikuisille suunnattua oppimateri-
aalia suunnitellessa voidaan ottaa huomioon ja kulloistenkin tavoitteiden mu-
kaan eri tavoin integroida toteutuksiin seuraavassa lueteltuja osatekijöitä: 
 
o tarkoituksenmukainen aito kieli oppimateriaalin tekstikorpuksena, 
o teksti- ja kuuntelusyötteen riittävä pituus, 
o aikuisille mielenkiintoiset ja tärkeiksi koettavat aihepiirit, 
o kulttuurienvälistä tiedostamista edistävät seikat tekstisisältöjen osana, 
o lähtö- ja kohdekielen vastakkainasettelu niiden kontrastiivisen tarkastelun 

mahdollistamiseksi, 
o sanastoharjoittelun sitominen lauseyhteyksiin, 
o sanaston runsas toistuvuus teksteissä, harjoituksissa ja tehtävien ratkai-

suissa, 
o sanojen ja sanontojen ensisijaisten merkitysten antaminen käännösvasti-

neina päättelykyvyn edistämiseksi,  
o sanaston päättely- ja johtamiskykyä harjoittavat tehtävät, 
o oppijan omaa aktiviteettiä edellyttävät tehtävät sanaston työstössä, 
o kieliopin sitominen kontekstiin, 
o äidinkielen käyttö kielioppiseikkojen selittämisessä,  
o entuudestaan tutun kieliopillisen terminologian käyttö, 
o kielioppiparadigmojen esittäminen koko laajuudessa, mikäli mahdollista 

aikaisemmasta (koulun) kielenopettelusta tutuilla tavoilla. 
o mahdollisuuden tarjoaminen itseopiskeluun. 
 
Edellä esitellyt vieraan kielen oppimisen ja opettamisen alan tutkimustietoon 
tukeutuvat johtopäätökset toimivat, kuten todettu, useiden tässä tutkittavan 
oppikirjan tavanomaisesta poikkeavien esitystapojen perusteina. Näitä kirjaan 
sisältyviä, konventioista poikkeavia toteutustapoja esittelen lähemmin seuraa-
vassa luvussa.  

                                                 

15  WSOY / Aikuiskoulutus / Saksa →ftp://ftp.wsoy.fi/pub/kos/pdf/fremde4.pdf tai 
www.wsoy.fi/oppi 
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7 TEORIASTA EMPIRIAAN: OPPIKIRJAN 

UUDENTYYPPISET ESITYSTAVAT  
 
 
Tässä tutkimuksessa tarkasteltavana olevat didaktiset kokeilut liittyvät saksan 
yleiskielen oppikirjaan Fremde in der Nacht … saksan kanssa sinuiksi (Elomaa, 
Manner & Schröder 2001), joka on suunnattu kieltä kahdesta kolmeen vuotta 
lukeneille opiskelijoille mm. yliopistoissa, korkeakouluissa, ammattikorkeakou-
luissa, yrityskoulutuksessa ja muussa aikuiskoulutuksessa. Kirjaan liittyy Inter-
net- sivustolla (www.wsoy.fi/oppi) oleva verkko-opas, joka sisältää kirjan lu-
kukappaleteksteihin liittyvät sanastotaulukot, lisäkuuntelutekstien transkriptiot 
ja kuunteluihin liittyvät harjoitukset sekä kirjan tehtävien ratkaisuoppaan. Kir-
jan konkreettinen laadintatyö on toteutettu noin kuudessatoista kuukaudessa. 
Synerginen tiimityöskentely ja selkeä työnjako ovat edesauttaneet työn suhteel-
lisen nopeaa etenemistä. Kirjaprojekti on toteutettu kaikkien osalta oman toi-
men ohessa ilman erillistä budjettia tai opetusvapaata. Yksilöllisten näkemysten 
yhteen nivoutuminen on toteutunut sekä yleisen lähestymistavan, teoreettisten 
ja didaktisten näkemysten kuin konkreettisten toteutustenkin suhteen vuoro-
vaikutteisesti kirjan laatijatiimin yhteisen pohdinnan tuloksena.  

Oppikirja on samanaikaisesti sekä perinteinen että uudistushenkinen. 
Konventionaalisia lähestymistapoja edustavat aineksen jaottelu selkeisiin erilli-
siin lukukappaleisiin, lukukappaletekstien tarjoaminen myös äänitteinä, erilais-
ten tekstinymmärtämis- ja puheentuottamis- sekä muiden kielentuottamista 
aktivoivien harjoitusten liittäminen lukukappaleisiin, eksplisiittinen kieliopin 
esittäminen ja opettelu (kuhunkin kappaleeseen integroituna), kieliopin harjoit-
telu mm. aukkotehtävin, aakkosellisen sanaston liittäminen kirjan loppuun. Ta-
vallisuudesta poikkeavaa sen sijaan on 
 

 todellisten, ”tavallisten” saksankielisten henkilöiden esittäytyminen kirjan 
sivuilla heiltä haastatteluina tai kirjallisena saatujen tekstien myötä, jotka 
muodostavat kirjan tekstikorpuksen; 

 lukukappaletekstien osittainen epätavallinen pituus muiden vastaaviin 
oppikirjojen teksteihin verrattuna; 
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 suoran, saksan syntaksia myötäilevän suomennoksen liittäminen luku-
kappaletekstien oheen; 

 kappalekohtaisten sanastojen puuttuminen ja sanaston opettelu oppilai-
den itsensä täydennettäviksi tarkoitettujen sanataulukoiden välityksellä; 

 saman sanaston runsas toistuvuus eri konteksteissa (tekstiin liittyvissä 
harjoituksissa, sanastoharjoituksissa, kielioppiesimerkeissä, kielioppiteh-
tävissä, tehtävien ratkaisussa); 

 kieliopillisiin seikkoihin lähestyminen tekstipohjaisesti, opiskelijoita 
omaan oivaltamiseen johdatellen; 

 kirjaan liittyvä Internet-sivusto, joka sisältää sanataulukot täydennettyinä, 
tehtävien ratkaisut ja lukukappaletekstien lisäksi kirjaan kuuluvien viiden 
haastattelun harjoitustehtävät ja transkriptiot niihin liittyvine tehtävineen. 

 
Oppimateriaalissa toteutettujen uusien menettelytapojen esittelyssä on huomi-
oitava, että ne, kuten aiemmin todettu, yhdistyvät moniin oppimateriaaleissa 
perinteisesti käytettyihin ratkaisuihin; kaikki ei kirjassa suinkaan ole uutta. 
Useita luvussa 4.2 tarkasteltuja edeltävien aikakausien oppikirjametodologioi-
den piirteitä on löydettävissä myös tässä tutkittavana olevassa saksan kielen 
oppikirjassa. Perusperiaatteena on jo kielioppi- käännösmenetelmästä tuttu 
kognitiivisesti suuntautunut lähestymistapa, ja kirjassa käytetään myös tuohon 
menetelmään liittynyttä kieliopin esittämistapaa taivutusparadigmoineen sekä 
käännös- ja aukkotehtävineen. Yhteneväisyyttä (muutoin periaatteiltaan sangen 
erilaiseen) suoraan menetelmään voidaan katsoa olevan siinä, että oppijat tot-
tuvat kuulemaan koko lauseita ja yhtenäistä puhetta samoin kuin siinä, että kie-
lioppi pyritään opettamaan induktiivisesti eli ”keksivästi”. Behaviorismista 
toistuu periaatteena mm. se, että opetustilanteessa luokkahuoneessa äidinkielen 
käyttöä on tarkoitus minimoida. Funktionaalis-notionaalisen lähestymistavan 
taustalla vaikuttava paremman motivoitumisen tavoittelu oppijan saadessa ti-
laisuuden käyttää kieltä omien ajatusten ja tunteiden ilmaisuun on periaatteena 
myös tässä oppimateriaalissa. Jo sieltä on myös tuttua kieliopin osalta eksplisiit-
tisiin kielioppiharjoituksiin liittyvä tekstityöskentely ja puheharjoitukset sekä 
erilaisten harjoittelutyylien rinnakkaisuus. Myös latinan koulukieliopin ter-
minologian (osittainen) hyödyntäminen kuului jo funktionaalis-notionaalisen 
opetuksen piirteisiin. Suggestopediseen oppimateriaaliin puolestaan liittyi (sii-
nä dialogimuotoisten) tekstien rinnalla kulkeva äidinkielinen käännös, jota on 
toteutettu myös tämän oppikirjan lukukappaletekstien osalta. 

Eurooppalainen viitekehys (2001) käyttää tasonimikkeitä alkeis-/perus-, 
keski- ja edistynyt taso (basic, intermediate, advanced level). Ne jaotellaan kuu-
teen eri tavoitetasoon: kielen perusteiden käyttäjä (basic user) A1 ja A2, itsenäinen 
käyttäjä (independent user) B1 ja B2 sekä taitava käyttäjä (proficient user) C1 ja 
C2. Opetushallituksen Yleisten kielitutkintojen perusteet YKI (2002) pohjaavat 
myös kuusiportaiseen taitotasoasteikkoon (perustasot 1 ja 2, keskitasot 3 ja 4, 
ylimmät tasot 5 ja 6), joka on yhteismitallinen viitekehyksen asteikon kanssa. 
Tässä tarkasteltu oppikirja, jonka moniin ratkaisuihin edellisten lukujen teoreet-
tisen tarkastelun päätelmät tarjoavat taustarakenteen, on tarkoitettu indepen-
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dent user B1 tason (viitekehys) tai keskitason 3 (YKI) aikuisopiskelijoille. YKI:n 
(Opetushallitus 2002: määräys 55/011/2001) taitotasokuvaus keskitasolle 3 on, 
että oppija: 
 

Ymmärtää pidempää puhetta ja keskeisen ajatuksen monista televisio- ja radio-
ohjelmista, jos aihepiiri on suhteellisen tuttu. Ymmärtää tavallisia tekstejä, jotka eivät 
vaadi aiheen tuntemusta. Normaalitempoinen puhe ja vaativammat tekstit saattavat 
tuottaa vaikeuksia, jos puhejakso on pitkä ja aihepiiri vieras. Selviää tavallisimmissa 
käytännön puhetilanteissa ja pystyy kirjoittamaan yksinkertaista, yhtenäistä tekstiä 
tavallisista aiheista, vaikkakin kieliopilliset ja sanastolliset puutteet toisinaan vaikeut-
tavat ymmärtämistä. Hallitsee hyvin jokapäiväisiin tilanteisiin liittyvän sanaston ja 
peruskieliopin keskeiset rakenteet. 

 
Nämä ovat pääpiirteissään ne osaamisen alueet, jotka pätevät tämän tutkimuk-
sen empiirisenä kohteena olevan oppimateriaalin tavoitteisiin. Käytännön pu-
hetilanteiden osalta on kuitenkin pidettävä mielessä, että esimerkiksi keskei-
simmät pragmaattiseen kielenkäyttöön liittyvät ilmaisut kuten tervehtimiset, 
toivotukset, eri tilanteissa asioinnit (esimerkiksi matkustustilanteet, ostosten 
teko, jne.) on mitä todennäköisimmin käsitelty aiemmilla kurssitasoilla, kun 
taas vaativampi diskursiivisen käyttäytymisen fraseologia yleensä sijoittuu 
ylemmille kursseille.  

Seuraavassa kirjan uudistushenkiset toteutustavat esitellään pääpiirteit-
täin ja selvitetään, mihin niillä kulloinkin tähdätään. Tämän jälkeen sovellusta-
poja kuvaillaan yksityiskohtaisemmin. Kirjan aineiston esitystavoista tarkastel-
laan tekstikorpuksen valintaa, siihen liittyvää suomennosta, sanaston käsittelyä, 
rakenteiden esittämistä ja harjoitustapaa, autonomisen oppimisen mahdolli-
suutta ja kulttuurisen aineksen nitoutumista kokonaisuuteen. Sovellusten esitte-
lyn jälkeisessä analyysissä luvussa 8 puolestaan evaluoidaan teoreettisten muo-
dostettujen teoreettisten päätelmien toimivuutta sovelluskokeilujen saaman 
opiskelijapalautteen perusteella.  
 
 
7.1 Tarkasteltavan oppikirjan uudet ratkaisut ja tavoitteet 
 
 
Pyrkimys tarjota tyypillistä aitoa yleiskieltä ja samalla välttää aiemmilla kurssi-
tasoilla toistunutta oppikirjatekstien esitysmallia ja sisältöjä on johtanut tässä 
tutkittavan oppikirjan kohdalla ratkaisuun, jossa ei lähdetä liikkeelle luomalla 
suunniteltujen aiheiden mukaista kieltä vaan suunnittelussa edetään itse kieleen 
sisältyvistä aineosista. Kirjan tekstikorpus muodostuu todellisten saksankielis-
ten henkilöiden antamista heille lähetettyyn kyselyyn perustuvista itseään ja 
elämäänsä kuvaavista kirjallisista teksteistä ja Saksassa sekä osin Suomessa tal-
tioiduista haastatteluista. Siksi termit ’aito’ tai ’autenttinen’ tulee tässä rajata 
tarkoittamaan tiettyyn käyttötarkoitukseen sattumanvaraisesti koostettua teks-
tiainesta, todellisten henkilöiden vapaasti tuottamaa, heille tarjottuihin suuntaa-
antaviin aihepiiriehdotuksiin perustuvaa suullista ja kirjallista tekstiä. Yleensä 
oppikirjoja laadittaessa määritellään oppisisällöt ensin ja joko kirjoitetaan itse 



 156 

tai valitaan mediasta niihin soveltuvia tekstejä. Useimmat Suomessa julkaistut 
saksankielen oppikirjat edelleen perustuvat dialogin muotoon laadittuihin teks-
teihin, esimerkiksi tässä tutkitun kirjan kanssa samoihin aikoihin ilmestyneet 
kirjat Land und Leute. Von Aachen bis Zwickau (Kudel 2002) ja Einverstanden 
(Kudel & Kyyhkynen 2003) sekä Fahrplan (Kauppi & Simon 2001 ja 2002). Täl-
laisia perinteisille oppikirjoille tyypillisiä räätälöityjä lukukappaletekstejä ei 
tässä tarkasteltavaan oppikirjaan lainkaan sisälly. Tavanomaisista ”luonnolli-
sia” tilanteita simuloivista aihepiireistä roolihenkilöineen on kirjassa kokonaan 
luovuttu. Myöskään mediasta lainattuja tekstejä ei kirjassa käytetä. Samoin on 
pyritty välttämään nopeasti muuttuvien ja helposti vanhenevien tietojen lisää-
mistä harjoitustehtäviin.  

Perustavin ero konventionaalisiin kielten oppikirjoihin on siten pelkästään 
aidon teksti- ja äänitemateriaalin pohjalta eteneminen. Toisin kuin useimmissa 
oppikirjoissa, joissa edetään deduktiivisesti määritellen oppisisällöt ensin ja laa-
tien/valiten sitten niihin soveltuvia tekstejä, tämän tutkimuksen puitteissa to-
teutetun oppimateriaalin lähtökohta-ajatuksena on siis käyttää lähes16 sattu-
manvaraisesti koostettua autenttista tekstikorpusta, josta ”kaivetaan esiin” ha-
lutut formaalit ja sisällölliset ainekset. Kieltä ei siten ole tuotettu ulkoa asetettu-
jen tavoitteiden mukaan, vaan kirjassa esiintyviltä henkilöiltä kirjallisena ja 
suullisena saatua aitoa kieltä tarkastellen pyritään saamaan aikaan oppijoissa 
näkemystä ja oivalluksia sekä kielestä, sen rakenteesta että kieleen taustalla ole-
vasta maailmasta. Lähtökohta-ajatuksena on hyödyntää näitä todellisten ihmis-
ten vapaasti tuottamia tekstejä didaktisten toteutusten kasvualustana: niiden 
tarjoamasta morfosyntaktisesta ja sisällöllisestä aineksesta liikkeelle lähtien ede-
tään tarkastelemaan eri osakomponentteja, jotka auttavat kehittämään kielellis-
tä ja kommunikatiivista kompetenssia sekä kulttuurienvälistä tiedostamista. 
Oppimistavoitteet näin ollen ikään kuin heijastetaan todellisen kielen tarjoamaa 
ainesta vastaan ja tarkastellaan siitä esiin kohoavia käsittelymahdollisuuksia 
sen sijaan, että ”luotaisiin” kieli palvelemaan asetettuja oppimistavoitteita. Kir-
jaan tekstejä ja haastatteluja antaneet henkilöt olivat tietoisia, että ne on tarkoi-
tettu nimenomaan oppikirjan korpukseksi, mutta muutoin he saivat oman va-
lintansa mukaan vapaasti kommentoida väljästi muotoillun kysymyslistan si-
sältämiä aihepiirejä. Tavoitteena on ollut luoda kirjaan systemaattinen rakenne 
ja samalla saada riittävästi väljyyttä sellaisen korpuksen laadinnalle, joka nojau-
tuu näkemykseen, että oikein valikoitu, autenttisen kielenkäytön tyypilliset 
ominaisuudet huomioiva aito kielimateriaali on parempaa kuin erityisesti op-
pikirjaa varten laaditut ja siksi tavallaan keinotekoiset tekstit.  

Henkilölähtöisen tekstiaineksen kautta on tavoitteena myös saada aikaan 
pakoton asenne saksan opiskeluun tutustumalla tavallisten ihmisten kerrontaan 
ja saada heidän kauttaan mahdollisuus verrata vierasta ja omaa elämää ja yh-
teiskuntaa. Etenemistapa on siten yksilötasolta yleiseen. Yleisenä päämääränä 
oppikirjatoteutuksessa on aidon kielisyötteen pohjalta tapahtuvan kielenoppi-

                                                 

16  ”Lähes” siitä syystä että kirjan henkilöt käsittelivät heille ehdotettuja aihepiirejä, jol-
loin kielellinen aines kuitenkin on vapaasti tuotettua ja siksi sattumanvaraista. 
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misen ohella tarjota oppilaille samalla kirjassa esittäytyvien ”uusien tuttavuuk-
sien” välittämien ajatusten ja asiasisältöjen kautta myös näkemystä kohdealu-
een kulttuurista. Pyrkimyksenä on mahdollistaa henkilökohtaiselta tasolta lähtevä 
kulttuurienvälinen tiedostaminen ja tiedon saaminen. Harjoitustehtävissä ote-
taan teksteihin pohjautuen käsiteltäviksi maantuntemukseen (Landeskunde, 
Kulturkunde) liittyviä eri aihepiirejä. Niissä, kuten todettu, kuitenkin vältetään 
nopeasti muuttuvaa faktatietoa. Toteutuksen tausta-ajatuksena on, että korkea-
koulu- ja opistotasoisessa kielikoulutuksessa toimivilla opettajilla on riittävä 
oma kulttuurinen kompetenssi, jonka avulla he voivat valita oppikirjan teksti-
korpuksen sisältämästä kulttuurisista aihepiireistä ja niihin liittyvistä harjoituk-
sista eri opetustilanteisiin sopivan ja haluttaessaan täydentää käsiteltäviä aihei-
ta ulkopuolisin tiedoin. Monia aiheita otetaan esiin kirjan teksteihin liittyvissä 
harjoituksissa, mutta kohderyhmän tarpeista riippuen tekstien tarjoamien läh-
tökohtien perusteella voidaan valita uusia aihepiirejä tai laajentaa ja syventää 
kirjassa jo esiin nostettuja teemoja.  

Erilaisia käyttö- ja mediatekstejä tai otteita kirjallisuudesta ei ole haluttu 
käyttää, koska sekä opiskelijan että opettajan on helppo hankkia ajankohtaista 
tietoa ulkopuolisista lähteistä, esimerkiksi Internetistä. Julkisen sanan tarjoamaa 
informaatiota on katsottu aiheelliseksi välttää myös siksi, että sen ajankohtai-
suus on usein lyhytkestoista ja saa oppimateriaalin vaikuttamaan aikansa elä-
neeltä, epäuskottavalta ja siitä syystä mahdollisesti sekä opiskelijan että opetta-
jan motivaatiota latistavalta. Ajantasaisen faktatiedon välityksessä on mahdol-
lista − ja oppilaiden motivaation kannalta todennäköisesti suositeltavaa − tarjo-
ta tietoja myös äidinkielisiltä Internet-sivustoilta tai muista lähteistä, varsinkin 
jos informaatiota on runsaasti. Kirjassa on tarkoituksellisesti haluttu välttää sitä 
Takalan (1991: 195) kuvailemaa ajatusta, jonka mukaan kommunikatiivisten ja 
kulttuurienvälisten opintosuunnitelmien uskotaan hoituvan sillä, että opetuk-
sessa toteutetaan, kuten hän sen ilmaisee, rajoitettua turismiin suuntautunutta 
pragmaattista lähestymistapaa. Hän toteaa sen seurauksena useisiin oppimate-
riaaleihin sisältyvän vain irrallista tietoa, sen sijaan että tarjottaisiin syvennettä-
väksi soveltuvia kulttuurisia teema-alueita. Mikäli aikatekijät sen sallivat, on 
tiedon omaehtoisen hankinnan esimerkiksi Internetistä todettu olevan sekä mo-
tivaation että oppimisen kannalta erinomainen tapa toteuttaa maantuntemuk-
sellisen omaksumista. (Aiheesta katso esimerkiksi Halm-Karadeniz 2001.) Suo-
messa, kuten varmaan vastaavasti muissakin maissa, joissa oppijaryhmät ovat 
enimmäkseen samasta kielitaustasta, oppikirjoihin liitetään usein äidinkielellä 
kirjoitettuja informatiivisia tekstejä. Näin oppilaille saadaan välitettyä tietoa, 
mutta vältetään kohtuuttoman suuret sanastolliset ponnistukset sen ymmärtä-
miseksi. Ongelman oppikirjoihin liitettyjen tietoiskutekstien kohdalla kuitenkin 
muodostaa usein informaation lyhytikäisyys. Monet yksityiskohdat ovat nope-
asti muuttuvia ja vanhenevia. Tuoretta tietoa on sen sijaan nykyisin nopeasti ja 
helposti saatavilla. Siksi ”iättömät”, yleisluonteiset korpustekstit puolustavat 
paikkaansa myös oppikirjan pitkäikäisyyden ja yleiskäyttöisyyden näkökul-
masta. Vanhentunut aines turhauttaa ja häiritsee, kun taas tuore tieto, mahdol-
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lisesti yksilö- tai ryhmätyönä hankittuna, tuo luokkahuoneeseen lisää autentti-
suutta ja uskottavuutta. 

Tyypillisestä oppikirjatarjonnasta poikkeavaa on myös kirjan tekstikor-
puksen laajuus; oppimateriaali tarjoaa huomattavasti enemmän kirjallista ja 
äänitettyä syötettä kuin useimmat perinteiset vastaavan tason oppikirjat. Kaikki 
– myös tavanomaista pitemmät – tekstit kuullaan äänitteinä ja kuuntelua voi 
harjoitella sekä ilman kirjan tekstiä että sitä samalla kirjasta ja viiden pitkän 
Plus!-haastattelutekstin osalta myös verkkosivulta (tai sieltä tulostetulta kopiol-
ta) seuraamalla. Tämän avulla halutaan tarjota mahdollisimman runsas ja mo-
nipuolinen harjaantuminen niin luetun kuin myös kuullun ymmärtämiseen.  

Opettelun kohteena on kirjan tarjoama henkilökohtaisen tason yleiskieli. 
Interaktiivisia mallidialogeja, jotka tarjoaisivat erilaisiin tilanteisiin liittyviä pu-
heakteja (kuten esimerkiksi ravintolassa asiointi, ostosten teko, vierailut jne.) ei 
kirjaan sisälly. Tämä johtuu osittain tekstien keräystavasta. Kirjaa laatiessa ei 
ollut mahdollista suorittaa kenttätyötä kohdemaissa ja kerätä taltiointeja erilai-
sista interaktiotilanteista. Siten vastaavan aineksen didaktisoinnin pohdinta ei 
tässä yhteydessä ole aiheellista. Interaktiotilanteita simuloivien, kirjan laatijoi-
den itse räätälöimien mallidialogien poisjättämistä tässä tutkitusta oppikirjasta 
perustelee myös se, että tyypillisiä viestintätilannetekstejä (tien kysyminen, ra-
vintolassa ja hotellissa asiointi, matkustaminen jne.) on yleensä käsitelty 
useimmissa alkeistason oppimateriaaleissa. Vaativampaan vuorovaikutukseen 
liittyvien tilanteiden, kuten esimerkiksi vaikkapa Yleisten kielitutkintojen pe-
rusteiden YKI:n keskitasolle 4 edellyttämän ”Vierailukutsujen esittäminen ja 
vastanottaminen ja näissä tilaisuuksissa isäntänä tai emäntänä esiintyminen” 
(Opetushallitus 2002: 19) ja vastaavien tilanteiden voi puolestaan taas katsoa 
kuuluvan ylempien kurssien osaamistasoon. 

Nyt käytettäväksi on kerätty todellisten henkilöiden kanssa tehtyjä haas-
tatteluja ja heidän toimittamiaan kirjallisia tekstejä. Periaatteena on ollut kielen 
aitouden säilyttämiseksi hyödyntää saadut tekstit sellaisenaan niiden kieliasua 
mitenkään muokkaamatta. Näiden tekstien oheen ei katsottu tarpeelliseksi läh-
teä itse laatimaan kirjoituspöydän ääressä esimerkiksi mallidialogeja tai muita 
lisätekstejä. Opettajan näkökulmasta, useiden vuosien varrella kerätyn koke-
muksen perusteella oppikirjojen dialogitekstit usein vaikuttavat puhutulle kie-
lelle epätyypillisiltä, keksityiltä ja siksi opettajaa turhauttavilta. Tämä on luon-
nollisesti subjektiivinen ja puhtaasti opettajalähtöinen näkemys.  

Maijalan (2008) mukaan suomalaisissa koulujen käyttämissä saksan oppi-
kirjoissa dominoivana tekstilajina on juuri tuo ”oppikirjadialogi”. Ne sisältävät 
usein didaktisesti etukäteen muotoiltuja tilanteita. Maijalan havaintojen mu-
kaan oppilaat myös tunnistavat ne keksityiksi, he eivät siis pidä niitä aitoina. 
Samalla uudemmissa kirjoissa on hänen mukaansa havaittavissa lisääntyvä 
suuntaus sijoittaa dialogeihin kulttuurienvälisiä aspekteja ja kohdemaiden mo-
nikulttuurisuutta valottavaa ainesta. Tällöin kuitenkin, kuten Maijala toteaa, 
luodaan usein henkilöhahmoja, jotka ovat liian täydellisiä vaikuttaakseen us-
kottavilta. Sama vaikutelma voi luonnollisesti syntyä tässä tutkittavan oppikir-
jan henkilöistä, tiesiväthän he tekstiensä ja haastatteluvastaustensa päätyvän 
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oppikirjaan. Aitojen vuorovaikutusesimerkkien integrointi ja didaktisointi tä-
män osaamistason oppimateriaaliin ja sen vastaanoton mittaaminen oppilaiden 
näkökulmasta tarjoaisikin mielenkiintoisen oman tutkimusalueensa. Se edellyt-
täisi runsaan todellisen dialogiaineiston taltiointia. Siihen, kuten jo mainittu, ei 
tämän tutkimuksen kohteena olevan kirjan kohdalla valitettavasti ollut mahdol-
lisuutta.  

Tämän tutkimuksen kohteena olevan perustason oppikirjan kokonaista-
voitteena on laajentaa, kerrata ja syventää yleiskielen taitoa ja keskeisiä kie-
liopillisia rakenteita ja samalla tarjota näkemystä kohdemaiden ihmisten arjesta. 
Perusajatuksena on ensinnäkin poiketa vanhoista kaavoista tekstin tarjonnassa, 
esimerkiksi edellä mainitun kaltaisista tilannedialogeista, ja tarjota aitoa kieltä 
todellisten henkilöiden välittämänä. Toiseksi kirjassa lähdetään siitä va-
kaumuksesta, että vasta edistyneimmillä tasoilla on tarkoituksenmukaista laa-
jemmin tarjota pragmalingvististä taitoa edellyttäviä harjoituksia, jolloin sanas-
ton ja kieliopillisten taitojen voi olettaa sallivan niiden mielekkään käytön.  

Todennäköisesti kaikkein epätavallisimmalta vaikuttava ratkaisu on kirjan 
tekstien viereen liitetty suora suomennos. Se noudattelee esimerkiksi sanajärjes-
tyksessä lähtökielen rakennetta ja useimmat sanojen vastineet on annettu sana-
tarkkoina käännöksinä. Tämän on tarkoitus liittää oppimiseen systemaattisesti 
mukaan kontrastiivinen kieliparin tarkastelu, ilman että sitä tarvitsee erikseen 
ottaa opetuksessa esille. Käännöksen kömpelyyden toivotaan toisaalta saavan 
aikaan sen, että oppija kääntyy sen puoleen vain merkityksiä tarkistaakseen ja 
keskittyvän pääasiassa saksankieliseen tekstiin.  

Oppikirjasovelluksessa käytetyn suomennoksen tavoitteena on, että se  
 
a) auttaa semanttisen sisällön varmentamisessa,  
b) tuo kielten väliset morfosyntaktiset erot korostetusti esille ja saa ne piir-

tymään osin implisiittisesti oppijan mieleen,  
c) vapauttaa kapasiteettia päähuomion kohdistamiseen korpustekstiin koko-

naisuudessaan (vähentämällä ymmärtämisvaikeuksien takia rekisteröi-
mättä jäävien tavoitekielisten tekstikohtien määrää) ja  

d) tarjoaa mahdollisuuden tekstin työstämiseen ja ymmärtämiseen myös it-
seopiskelussa.  

 
Oppilaiden aiemmin omaksumia oppimismekanismeja halutaan myös hyödyn-
tää. Sen vuoksi kielioppia käsitellään kirjassa koulussa tai alemmilla kurssi-
tasoilla käytetyissä oppimateriaaleissa tutuksi tulleiden menettelytapojen mu-
kaan. Kielen käyttötaitoon tähtääviä harjoitusmuotoja yhdistetään muihin pe-
rinteisiin kieliopin opetuksen menetelmiin kuten aukkotehtävät, käännöstehtä-
vät, jne. Aikuisena saksan opintojaan jatkaville opiskelijoille tämän kaltaista 
kieliopin opetusta toteuttavat oppimateriaalit17 ovat jo kouluopetuksesta mitä 
todennäköisimmin entuudestaan tuttuja. 

                                                 

17  Esimerkiksi Kompass Deutsch-sarja (Halonen ym. 1997 ja jatko-osat). 
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Kirjan sivujen reunoilla on valokuvasymbolit seuraavista tehtävälajeista: 
Kirjallinen harjoitus, Haastattelu, Parityö, Internet, Roolileikki, Ryhmätyö, Kielioppi, 
Kuuntelu, Tekstistä etsiminen, Kuullun ymmärtämisharjoitus. Ne kertovat niin opet-
tajalle kuin oppilaalle, minkä tyyppinen harjoitusmuoto on kulloinkin kysy-
myksessä.  

Kaikkiin lukukappaleteksteihin liittyy suullisesti suoritettavia tekstinym-
märtämiseen liittyviä tehtäviä otsikoituina esimerkiksi seuraavasti: Richtig oder 
falsch, ”Oikein vain väärin” ja/tai Fragen zum Text, ”Kysymyksiä tekstiin liitty-
en”. Jokaiseen lukukappaletekstiin liittyy erilaisten kirjallisten tehtävien lisäksi 
useita erityyppisiä pari- tai ryhmätyönä suoritettavia puheharjoitustehtäviä. 
Työohjauksina niihin käytetään esimerkiksi seuraavanlaisia kehotuksia:  
 
- Fragen Sie Ihre Nachbarn …, Kysele pöytänaapureiltasi; 
- Bitte notieren Sie in kleinen Gruppen … , Merkatkaa pienryhmissä; 
- Aufgaben für Kleingruppen, Tehtäviä pienryhmille; 
- Bitte interviewen Sie sich gegenseitig …, Haastatelkaa toinen toisianne; 
- Bitte beantworten Sie die Fragen …, Vastaa/vastatkaa seuraaviin kysymyk-

siin; 
- Denken Sie sich ein paar Fragen aus, die … und fragen Sie sich gegenseitig, 

Miettikää kysymyksiä, jotka …  ja esittäkää ne toisillenne; 
- Studieren Sie die Frühstückskarte … und bestellen Sie …, Tutkikaa aamiais-

ruokalistaa ja esittäkää tilaus …; 
- Rollenspiel …, Roolileikki …; 
- Können Sie die Fragen übersetzen – und beantworten? Osaatko kääntää kysy-

mykset saksaksi – ja vastata niihin? 
- Gruppenarbeit: Kurzreferate zum mündlichen Vortagen, Ryhmätyö: suullisten 

pikku esitelmien pitäminen; 
- Musik: … Bitte verteilen Sie in kleinen Gruppen die Rollen erzählen einander …, 

Musiikki: Jakakaa pienryhmissä roolit ja kertokaa toisillenne …; 
- Wohnen: Suchen Sie für jeden Ihrer Tischnachbarn die passende Wohnung ..., 

“Asuminen: Etsikää jokaiselle pöytänaapureistanne sopiva asunto …“; 
- Was halten Sie von Volksmusik? Mitä mieltä olet kansanmusiikista?; 
- Denken Sie sich mehr Fragen zur … aus. Interviewen Sie die Teilnehmer Ihres 

Kurses. …; Miettikää/mieti lisää kysymyksiä liittyen … Haastatte-
le/haastatelkaa muita kurssilaisia.  

 
Esimerkkeinä kaikille lukukappaleille tyypillisistä eri tehtävälajeista seuraavas-
sa on nimetty lukukappaleen 9 tekstiin (Andreas Jahn – Meine Heimat ist Berlin) 
liittyvät eri harjoitustyypit: 
 
o Pinnwand – Tekstinymmärtämistä helpottava parafrasioitu lyhyt sanaston 

selvennys; 
o Richtig oder falsch? − Kuullun ymmärtämistehtävä; 
o Wörter und Wendungen – Sanataulukko; 
o Die neuen Wörter im Kontext − Sanastoa kertaava aukkotehtävä; 
o Wortfamilien − Sanajohdannaisten etsimistehtävä; 
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o Fragen in Interviewform – Yhdistely- ja haastattelutehtävä; 
o Umweltkripo – Tekstissä esittäytyvän ympäristörikostutkijan kirjoittama 

kuvaus työssään selvittämästä esimerkkitapauksesta; 
o Was ist was? – Tekstissä esiintyneiden sanojen yhdistelytehtävä vastaaviin 

kuviin; 
o Suchen Sie die passenden Verben − Tekstissä esiintyneiden kollokaatioiden 

täydentämistehtävä; 
o Sie sind der Umweltkommissar! … Sie haben eine halbe Stunde Zeit, ein Dreh-

buch zu schreiben und …, − Olet ympäristörikosetsivä! Piennäytelmän esit-
tämistehtävä, johon laaditaan ensin käsikirjoitus; 

o Andrea’s Rezept − Tekstissä mainittujen lihakääryleiden valmistusohje. 
 
Myös kielioppiosioihin liittyy erityyppisiä niin kirjallisia kuin suullisiakin har-
joitustehtäviä. Esimerkkinä tyypillisistä kielioppia harjoittavista tehtävistä seu-
raavassa luetellaan lukukappaleen 8 (Anneliese Reiser – Wir hatten Glück) kie-
liopin harjoitteluun liittyvät tehtävät: 
 

 Tekstipoiminnot, joissa tarkasteltava seikka (imperfekti) esiintyy; 
 Harjoitellaan! − Kirjallinen harjoitus; 
 Imperfektisulkeiset: ”rufen – rief” − Kirjallinen harjoitus, verbien imperfektit 

yksikön 3. persoonassa; 
 Imperfektijumppa − Suullinen ja liikunnallinen harjoitus, imperfektimuoto-

jen kertaus luokassa liikkuen ja numeroitujen verbilappujen mukaan infi-
nitiivi- ja imperfektimuotoja ääneen toistaen; 

 Das waren noch Zeiten… – Olivatpa ne aikoja… Kirjoitustehtävä, jossa omin 
sanoin kuvataan imperfektiä käyttäen kirjan Wieniin ja sota- ja sen jälkei-
seen aikaan sijoittuvaa tekstiä mukaillen omaa fiktiivistä lapsuusaikaa 
30−40-luvun Suomessa; 

 Interview – Haastattelutehtävä, jossa haastateltava kertoo muistonsa im-
perfektiä käyttäen ja haastattelijan tehdessä siitä muistiinpanoja; 

 Das war eine Geschichte! – Tämäpä oli tarina! Suullinen harjoitus, jossa edel-
lisen haastattelun tekijä kertoo muistiinpanojensa pohjalta tarinan muille;  

 Erinnerst du dich noch? – Muistatko vielä? Haastattelutehtävä, jossa pari-
haastatteluna kumpikin kysyy ja vastaa lapsuuttaan koskeviin kirjan vih-
jeiden perusteella ja itse vapaasti muotoiltuihin kysymyksiin; 

 Übung macht den Meister − Harjoitus tekee mestarin. Kirjallinen aukkoteh-
tävä. 

 
Kappaleisiin liittyy myös joitakin ryhmissä toteuttavia leikkejä, esimerkiksi sak-
sankielissä maissa hyvin tunnetut, perinteiset Stadt, Land, Fluss (kaupunki, maa, 
joki), jossa kilpaillaan kuka kerää nopeimmin ja eniten määrätyllä alkukirjai-
mella alkavia kaupunkien, maiden ja jokien nimiä. Värejä kerrataan perinteisel-
lä saksalaisella leikillä Ich sehe was, was du nicht siehst und es ist … blau, (Minä 
näen jotain, mitä sinä et näe ja se on … sininen), jossa osallistujat valitsevat jo-
tain luokkatilassa nähtävissä olevaa mainiten sen värin ja muut arvaavat ja ni-
meävät, mikä on kysymyksessä.  
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Oppimateriaali soveltuu myös omaehtoiseen itseopiskeluun, koska teks-
teihin liittyvä suomennos takaa tekstin ymmärrettävyyden ja kaikkien harjoi-
tusten ratkaisut ovat löydettävissä kirjaan liittyvältä Internet- sivustolta. 

Seuraavassa selvitetään kirjan uudistushenkisiä esitystapoja yksityiskoh-
taisemmin.  

Lukujen lopussa olevat, eri sovellusten saaman vastaanoton yleistendenssiä 
heijastelevat sitaatit opiskelijoiden mielipiteistä on otettu liitteistä 2C, 3B ja 5B. 
Ne on kopioitu sellaisinaan palautekyselyjen vastauksista kieliasuun puutumat-
ta.  

Kirjan eri ratkaisutapoja havainnollistavat esimerkkikuvat julkaistaan 
WSOY:n luvalla.  

+ Yleisesti kirja on mukavaa vaihtelua perinteisille opuksille.  
+ Hyvinkin erilainen kirja mihin olen tähän mennessä törmänny,  

ja erilaisuushan ei koskaan ole huono homma.  
+ Tässä kirjassa on selkeä ulkoasu ja rakenne. Myös kappaleet ovat mielenkiintoisempia. 

 
 
7.2 Kulttuurienväliseen tiedostamiseen liittyvät sisällöt 
 
 
Jo oppimateriaalin nimi Fremde in der Nacht, muukalaiset yössä, antaa viitteen 
sen kokonaiskonseptista: kirjassa kohdataan uusia ihmisiä, joihin tutustumalla 
on mahdollista tulla tutuksi kielen, mentaliteetin ja sitä kautta kohdekielisten 
alueiden kulttuurin kanssa. Keskeisessä asemassa ovat ihmiset. Lukukappale-
tekstien välityksellä on tarkoitus antaa oppijoille mahdollisuus kohdata kansien 
välissä eri kulttuureista peräisin olevia henkilöitä ja havaita yhtäläisyyksiä ja 
eroja oman ja vieraan kulttuurin edustajien välillä. Tekstien tarjoamasta materi-
aalista liikkeelle lähtien on mahdollista edetä erilaisten aihepiirien tarkasteluun 
ja syventämiseen.  

Kirjan nimi liittyy myös kaikille kansallisuuksille yhteiseen kieleen, mu-
siikkiin. Saksalaissyntyisen Bert Kämpfertin säveltämä Strangers in the night ha-
luaa johdatella ”vapautuneesti hyräillen” tekemään uusia tuttavuuksia. Tavoit-
teena on luoda pakoton ja uteliaisuutta herättävä kosketus tarjottuun ainekseen. 
Kirjan alaotsikko … sinuiksi saksan kanssa puolestaan ilmaisee lopputavoitteen: 
tutustumalla yksilöihin, saamalla tietoa heidän elämästään ja ajatuksistaan on 
tarkoitus vähä vähältä tulla sinuiksi kohdekielen ja kulttuurin kanssa. Kirjan 
motto Fremd ist der Fremde nur in der Fremde,18 vieras on vieras vain vieraisilla, 
sisältää pähkinänkuoressa koko lähestymistavan perustan: keskipisteenä on 
yksittäinen ihminen samankaltaisuuksineen ja erilaisuuksineen. Metaforassa on 
siis mukana myös oppija itse, joka vieraalla maaperällä on itsekin vieras. Täten 
kirjan nimi alaotsikkoineen ja mottoineen toimii haluttaessa kulttuurienvälisten 
seikkojen pohdinnan virittäjinä koskien vierauden suhteellisuutta ja haluttaessa 
myös saksankielessä sinutteluun liittyvää erilaista affektiivista sisältöä kuin 

                                                 

18   Carl Valentin, tunnettu saksalainen koomikko ja kirjailija (1882−1948). 
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esimerkiksi englannin- tai ruotsinkielessä. Johdatteleva motto puolestaan voi 
virittää keskustelun monikulttuurisuuden kysymyksistä. Maantuntemukseen 
liittyvä aines on oppikirjassa esitetty verhotusti, kontekstiin nivellettynä. On 
oletettavaa, että kirjan käyttäjät eivät aina tiedosta kulttuuri- ja maantuntemuk-
sellisen osuuden olemassaoloa, koska nopeasti vanhenevan tai muuttuvan tie-
don liittämistä esimerkiksi harjoitustehtäviin on tietoisesti vältetty. Nimettyihin 
Internet-sivustoihin viittaavia tehtäviä on vain harvoja ja nekin pysyviksi oletet-
tavista kohteista, koska tietoverkko tunnetusti muotoutuu uudeksi hyvin nope-
assa tahdissa ja sivustoja katoaa uusien tullessa tilalle.  

Oppimateriaalin kulttuurienvälisen aineksen tarkastelunäkökulma on ta-
vallisen ihmisen arkielämä viitekehyksineen. Kulttuurienväliset teemat tuodaan 
esiin erilaisten harjoitustehtävien ja aktiviteettien muodossa tekstien sisältämi-
en virikkeiden perusteella. Tehtävien yhteydessä käsiteltyjen seikkojen lisäksi 
kirjan tekstit tarjoavat runsaasti kiinnekohtia erilaisten kulttuuristen teemojen 
esiin nostamiselle. Harjoitustehtäviin liittyy myös maantuntemuksellisen ainek-
sen käsittelyä, esimerkiksi Internetistä tiedon etsimistä (Wo liegt eigentlich Gü-
tersloh?, Missä Gütersloh oikeastaan on?), ruokailutottumuksiin liittyvää tietoa 
(mukaan lukien mm. saksalaisen ja sveitsiläisen haastatellun antamat ruoka-
reseptit), ympäristönsuojeluun liittyvien aiheiden käsittelyä yms. Äänityksissä 
kuullaan hyvin erilaista paikallisesti värittynyttä intonaatiota. Pitkät, yhtäjak-
soisen kontekstin muodostavat kuuntelutekstit − erityisesti Plus!-osion viisi 
haastattelua sekä auditiiviseksi kielikylvyksi tarkoitettu erittäin pitkä haastatte-
lutaltiointi − tarjoavat mahdollisuuden puhutun ja kirjoitetun tekstin vertaami-
seen. Useimmista yleiskielen oppikirjoista poiketen maantuntemusta ei kuiten-
kaan tarjota erillisinä lukukappaleiden maantuntemusosioina.19  

Staattista, pätevää teoreettista kehystä kulttuuristen aihepiirien tarjonnalle 
oppimateriaaleissa ei ole helppo laatia. Tosin mm. tässä käsiteltävän oppikirjan 
laadintatyön loppuvaiheessa ilmestynyt Yhteinen eurooppalainen viitekehys 
(Council of Europe 2001, saksannos 2001, suomennos 2003) on tarkastellut kieli-
taitoa elämänpiirin tai aihepiirin kautta, kuten jo varhemmissa kommunikatii-
visen kielenopetuksen lähestymistavassakin oli tapana. Tähän tutkimukseen 
liittyvää kirjaa suunnitellessa summittaisen rasterin tarjosi esimerkiksi Takalan 
(1991: 202–204) laatima sketsinomainen runko ehdotuksena Yhdysvaltoja kos-
kevan kulttuuritietoisuuden herättämiseksi englannin kielen opetuksessa. Seu-
raavassa luettelossa verrataan, mitkä Takalan tuolloin ehdottamista aihepiireis-
tä tulevat mainituiksi ja käsitellyiksi tarkastelemassamme oppikirjassa.  

Vertailuun sisältyvät: A) Takalan ehdottama aihepiiri, B) Kappaleiden lu-
kumäärä, joissa kyseinen aihepiiri esiintyy, C) Lyhyt maininta erillisistä ko. ai-
hetta käsittelevistä tehtävistä. 
 

                                                 

19  Näin tekevät esimerkiksi tarkastelemamme kirjan kanssa samoihin aikoihin julkais-
tut Kudel (2002) ja Kauppi ja Simon (2001 / 2002). 
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A) Aihepiiri (Takala 1991)  B) Aihetta kä-
sittelevät luku-
kappaleet  

C) Harjoitustehtävissä käsitellyt teemat  

   
Luonto, suhtautuminen luontoon useat tekstit Saksalaisen luonnonsuojelualueen kuvaus, 

luonnonsuojelu Itävallassa, ympäristöri-
kokset Saksassa  

Suhde aikaan, ajan käyttö useat tekstit, 
mm. 7  

Katutaiteilijan näkemykset ajan käytöstä, 
useiden henkilöiden päivärytmi 

Näkemys elämästä, mahdollisuuk-
sista 

useat tekstit, 
mm. 2, 3, 7,  

Fiktiivisten henkilöiden tulevaisuuden 
visiointi valokuvien perusteella 

Menestymisen merkitys 3, 2, 8, 12  Työ maahantuontiyrityksessä, eri yritys-
alojen nimikkeet 

Yhteistyö 1, 6, 9, 13, Plus!5 Ulkomaalaisten avustaminen, vammaisten 
kouluttaminen 

Sosiaaliset kontaktit, yhdessäolo useat tekstit Tunne-elämän ”kartta”, parisuhteet, asu-
minen, ateriat 

Lasten kasvatus useat tekstit Toistuva teema, mm. berliiniläisen poliisin 
kasvatusperiaatteet 

Nuorisokulttuuri 3, 6 Siviilipalvelu, koulumuodot ja -aineet, 
opiskelu 

Perherakenne useat tekstit Perhe- ja sukulaisuussuhteet, uudet per-
hemuodot, seurustelu 

Liikkuvuus 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11 Monikulttuurinen henkilötausta, ulkomaa-
laisena Suomessa  

Kirkko ja uskonto useat tekstit ─ 
Politiikka useat tekstit ─ 
Hallinto-organisaatioiden keskittä-
minen vs. hajaantuneisuus 

─ ─ 

Vallan tasapaino useat tekstit Sukupuolten välinen tasa-arvo, toistuva 
teema 

Urheilu useat tekstit Toistuva teema 
Filosofia, elämänkatsomus useat tekstit Syntymään ja kuolemaan liittyvä keskei-

nen sanasto, vaeltavan katumuusikon 
elämänkatsomus 

Sosiaalinen kanssakäyminen useat tekstit Stereotyyppiset käsitykset saksankielisten 
maiden ihmisistä 

Kohteliaisuusnormit ”Ensiapu”-
sanakirja 

Harjoitustehtävät  

 
Kirjan teksteissä ja niihin liittyvissä harjoituksissa käsitellään edellä olevan li-
säksi myös useita sellaisia aihepiirejä, jotka eivät sisälly Takalan luetteloon. Näi-
tä ovat mm. asuminen, musiikki, ruokakulttuuri ja ruokaohjeet, media/TV. To-
sin nämä voitaisiin ehkä myös kategorisoida Takalan nimeämän alueen ’sosiaa-
linen kanssakäyminen’ alle.  

Oman mielenkiintoisen vaihtoehdon kulttuurienväliseen tarkasteluun tar-
joaa se seikka, että monen kirjassa esiintyvän henkilön osalta löytyy tietoja In-
ternetistä. Sen kautta voi aktualisoida ja elävöittää opetusta. Esimerkkeinä sivut 
(tilanne kesäkuussa 2009): 
 
- http://krutak.at/gerhild.htm, kirjassa esiintyvän itävaltalaisrouvan koti-

sivu,  
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- http://krutak.at/, edellä mainitun perheen ja suvun sivusto 
- http://www.stroetgen.de/, kirjaan haastatellun vastavalmistuneen histo-

rioitsijan, nyt museokuraattorina toimivan saksalaismiehen kotisivu 
- http://www.boltzendahl.de/, kirjassa esiintyvän it-alalla työskentelevän 

saksalaisrouvan kotisivu 
- http://schreinerguide.com/jaschi-die_schreiner/page=about_us_page, 

kirjassa esiintyvän vammaisia kouluttavan puuseppäverstaan ohjaajan ja 
oppilaitoksen sivut 

- Näissä kyseiset kirjan henkilöt esittäytyvät kotisivuillaan, joista taas useat 
linkit johtavat erilaisten harrastusten, työympäristön jne. piiriin. Joidenkin 
osalta nimihaulla löytyy erilaisia yksittäisiä tietoja, esimerkiksi linkistä  

- http://www.schau-mal-einer-
an.com/Staedte/PB/Ele/PBE_016_2232.htm saadaan tietoa ja nähdään 
esimerkki kirjassa esittäytyvän saksalaisen naisarkkitehdin maalauksista. 

 
+ Kappaleet olivat mielenkiintoisia, erilaisia ihmisiä eri maista. 

± Ihmiset saksankielisissä maissa ovat erittäin ympäristötietoisia ja ovat luonnosta  
myös huolissaan, koska he pitävät sitä erittäin kauniina. 

 
 
7.3 Tekstikorpus 
 
 
Kirjan tekstikorpuksen osalta perusajatuksena on ainoastaan aidosta kielimate-
riaalista koostuvat lukukappaletekstit. Kaikkien kappaleiden tekstit perustuvat 
yksityisten ihmisten antamiin itsestään ja elämästään kertoviin kirjallisiin teks-
teihin ja haastatteluihin. Kirjan henkilöjoukon mukana seurataan yksityisten 
ihmisten elämää saksankielisillä alueilla ja käsitellään erilaisia aihepiirejä. Teks-
tiaines on kerätty kirjan laatijaryhmän tuttavapiirin välityksellä. Resurssien 
niukkuudesta johtuen jouduttiin käynnistysvaiheessa turvautumaan kiertokir-
jeeseen20 halukkaiden etsimiseksi. Kirjassa esittäytyville henkiöille annettiin 
viitteeksi joukko aiheita, joiden pohjalta he saivat vapaasti puhua tai kirjoittaa 
haluamistaan asioista. Osa teksteistä saatiin kirjallisena, osa kirjan laatijoiden 
Suomessa taltioimina haastatteluina ja osa Saksassa toimivan radio- ja TV-
toimittajan tuttavan palveluksena äänittäminä haastatteluina. Tekstit on kaikki 
otettu kirjaan kieltä muokkaamatta, joskin kirjallisena saatujen tekstien oikein-
kirjoitusta on tarvittaessa paranneltu.  

Oppikirjaan sisältyy neljätoista lukukappaletta, joiden tekstit kaikki kuul-
laan myös äänitteenä sekä Plus!-osion viisi haastattelutekstiä, joihin liittyvät 
taustatiedot ja harjoitustehtävät löytyvät kirjan sivuilta ja haastattelujen täydel-
liset transkriptiot puolestaan verkkosivulta. Kirjallisena saatujen tekstien osalta 
äänitys on toteutettu WSOY:n saksalaisen yhteistyöstudion näyttelijävoimin, 
mutta silloinkin mahdollisimman aidon intonaation tavoittamiseksi aina sellai-

                                                 

20  Kuten jo aiemmin mainittu, kirjeen originaali ei valitettavasti enää ole löydettävissä. 
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sen henkilön avulla, joka on kyseessä olevalta seudulta kotoisin ja vastaa iältään 
haastattelun antanutta henkilöä. Kaikki äänitteet voidaan kuunnella katsomatta 
kirjan tekstiä / verkkosivun transkriptioita (tai sen tulostetta) ja tehdä niihin 
liittyviä tehtäviä tai kuunnellessa seurata tekstiä kirjasta tai transkriptiota joko 
tietokoneen näytöltä tai tulosteena. Etenemisjärjestys voi olla esimerkiksi se, 
että ensin kuullaan teksti ilman siihen liittyvää kirjoitettua versiota ja lopuksi 
vielä syvennykseksi kuunnellen ja samalla tekstiä katsoen. Käytettävissä oleva 
aika luonnollisesti määrää sen, kuinka intensiivisesti tekstit voidaan luokassa 
työstää. Kirjaan liittyy yhteensä yhdeksäntoista eri tekstiä, joista neljätoista on 
varsinaista lukukappaletekstiä, viisi muuta Plus!-osion (yksi Suomessa ja neljä 
Saksassa tallennettua) lisähaastattelua. Lukukappaleiden teksteistä kolme on 
saatu haastatteluina, muut kirjallisena.  

Lukukappaletekstien oheen on liitetty ”suorat” suomennokset. Yksi teks-
teistä on äänitteenä tekstin Suomessa asuvan kirjoittajan itsensä lukemana, 
muut on äänitetty, kuten jo mainittu, kustantajan toimesta saksalaisessa ääni-
tysstudiossa. Teksteistä kolme on dialogin muodossa. Niistä kaksi on peräkkäin 
sijoitettuja lukukappaleita, joissa avoliitossa elävän parin mies ja vaimo vastaa-
vat samoihin toisilleen esittämiin kysymyksiin. Ne voidaan luokkahuoneessa 
käsitellä dialogiharjoituksena. Plus!-haastattelujen tekstitranskriptiot ja haastat-
teluihin liittyvät tehtävät löytyvät kirjan verkkosivulta. Transkriptioihin ei liity 
suomennosta. Näihin haastatteluihin kirjassa on taustatietoa haastatelluista 
henkilöistä ja haastatteluteksteihin liittyviä tehtäviä. Kirjan henkilöt keskittyvät 
kirjallisena toimittamissaan teksteissä monenlaisiin eri aihepiireihin. Niissä ku-
vataan esimerkiksi monikulttuurista työ- ja elinympäristöä Wienissä, nuoren 
yrittäjäperheen työtä ja arkea Itävallan alppiseudulla, berliiniläisen jatko-
opiskelijan elämää, itävaltalaisrouvan lapsuuden kokemuksia ja tuntemuksia 
sodan jaloissa Wienissä, poliisin työtä ja perhe-elämää Berliinissä, oman maan 
luonnon ja sen suojelun merkitystä itävaltalaiselle Suomen ystävälle, Suomen 
kotimaakseen valinneen saksalaisen perheenpään ajatuksia ja kokemuksia, jne. 
Vaikka nämä kirjan henkilöt kulloinkin nostavat keskiöön hyvin monipuolisesti 
eri aihealueita, useat kommentoivat sen lisäksi myös muita saamassaan kysely-
kirjeessä ehdotettuja aiheita. Tämän seurauksena syntyy toistoa, jota kirjan to-
teutusvaiheessa olisi voinut karsia. Lähtökohta-ajatuksesta käyttää saatu mate-
riaali manipuloimattomana olisi tässä suhteessa ollut syytä tinkiä.  
 

+ Henkilöiden arki ja ajatukset ovat kiinnostavia. Antakaa vain ihmisten puhua! 
− Haastatteluiden ohelle olisi kaivannut myös jonkin muun tyylisiä tekstejä.  

 
 

7.3.1 Tutustuminen todellisten henkilöiden arkeen  
 
Kirjan nimen mukaiset haastatteluja ja tekstejään antaneet ’Fremde in der 
Nacht’, muukalaiset yössä, esittäytyvät lukijoille kukin omalla tavallaan. Heille 
annettiin virikkeeksi joukko käsiteltäviä aiheita, joita he saivat oman valintansa 
mukaan karsia tai täydentää. Pyrkimyksenä on luoda kulttuurienvälinen koh-
taaminen arkielämän tasolla, oppimateriaalin sallimissa puitteissa. Kirjan hen-
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kilögalleria koostuu eri saksankielisistä maista kotoisin olevista, eri sukupuolta, 
ammattikuntia ja ikäryhmiä edustavista todellisista henkilöistä, jotka kaikki 
esiintyvät omilla nimillään valokuvien kera. Haastateltujen ikäjakauma ulottuu 
lukiolaisesta eläkeläiseen, kuitenkin niin että enemmistö edustaa keski-ikäisiä 
aikuisia. Käsiteltäväksi kaikille haastatelluille ehdotettiin, kuten mainittu, joka-
päiväisen elämän aihepiirejä kuten perhesuhteet, asuinympäristö, työelämä, 
haaveet ja unelmat, erityinen päivä elämässä, kotipaikkakunnan kuvaus, mieli-
piteet huippu-urheilusta, arkipäivän teknistymisestä jne.  
 

+ Oli kiinnostavaa tutustua eri henkilöihin ja huomata että he ovat ihan tavallisia ihmisiä. 
± Mielestäni tutustuminen todellisten henkilöiden arkeen ja mielipiteisiin  

on ihan kiinnostavaa ja hauskaa, mutta miksi kirjan henkilöt ovat niin kuivia ja tylsiä? 
 
 
7.3.2 Lukukappaletekstien muokkaamaton aito kieli 
 
Kirjassa esittäytyviä henkilöitä pyydettiin kommentoimaan oman valintansa 
mukaan joko kaikkia heille kiertokirjeessä annettuja aiheita tai valita niistä mie-
leisensä tai muuten vapaasti kertomaan itsestään, elämästään ja mielipiteistään. 
Materiaalin keruutavasta ja/tai haastattelutilanteesta johtuen tekstien rekisteri 
edustaa enimmäkseen huoliteltua puhe- tai kirjoitettua kieltä. Tyylin, pituuden 
tms. suhteen heille ei annettu minkäänlaisia erityisohjeita. Kirjeessä ja/tai haas-
tattelutilanteessa selvitettiin vain lyhyesti kirjaprojektin taustaa, joten vastaajat 
tiesivät tekstien päätyvän saksankielen oppikirjaan. Täten vahvasti murteelliset 
ilmaisut ovat luonnostaan karsiutuneet. Kirjaan päätyneet henkilöt eivät kui-
tenkaan olleet tietoisia esimerkiksi kohderyhmän kokoonpanosta tai saksan 
kielen taidon tasosta. Heille annettiin niin sanotusti vapaat kädet puhua tai ker-
toa itsestään ja mielipiteistään aivan omalla tavallaan.  

Saadut tekstit on käytetty sellaisenaan pituutta, kieltä tai sisältöä muok-
kaamatta. Tarvittaessa kirjoitusasua on muutettu vastaamaan saksan uutta oi-
keinkirjoitusta.21 Osa lukukappaleiden teksteistä on suorasanaista kerrontaa, 
osa lyhyitä ja syntaktisesti epätäydellisiä kommentteja tai vastauksia kysymyk-
siin. Kuudessa lukukappaleessa haastateltava pysyttäytyy melko tarkasti anne-
tuissa aihepiireissä, lopuissa kahdeksassa käsitellään vaihtelevan laajasti eri 
aihepiirejä. Yksi kappaleista on erittäin pitkä vain lukukappaleeksi tarkoitettu 
teksti ilman äänitettä, yksi puolestaan erittäin pitkä haastattelun taltiointi, jonka 
on tarkoitus toimia ensisijaisesti auditiivisena kielikylpynä. Tämänkin haastat-
telutaltioinnin transkriptio sisältyy suomennoksineen lukukappaleeseen. Plus!-
osissa haastatellut henkilöt kommentoivat laveasti kaikkia heille esitettyjä aihe-
piirejä. 
 

+Tekstit olivat mielenkiintoisia, koska ne olivat aitoja ja haastateltavat käyttivät eri murteita. 
± Toisaalta on hyvä, että tekstit ovat todellisten ihmisten oikeasta arjesta,  

mutta siitä on myös haittaa. Nyt kaikki tekstit ovat turhan samantyyppisiä. 

                                                 

21  Perusteena Duden (1996). 



 168 

7.3.3 Runsas syöteaineisto: ”kielen virtaan sukeltaminen” 
 
Koska tekstejä ei ole editoitu eikä lyhennetty, niiden pituudet vaihtelevat suu-
resti. Mukana on myös perinteisistä oppikirjoista poiketen epätyypillisen pitkiä 
tekstejä, jotka siis kaikki − paitsi edellä mainittu vain luettavaksi tarkoitettu pit-
kä teksti − kuullaan myös äänitteinä. Suomessa saksan kielen kanssa kosketuk-
sissa olo esimerkiksi viihteessä ja mediassa on vain rajallista. Siksi oppijoille on 
haluttu tarjota oppimateriaalin äänitteiden ja tekstien välityksellä mahdolli-
simman runsaasti luku- ja kuunteluharjoitusta. Pitkien tekstien osalta on tavoit-
teena antaa oppilaille mahdollisuus osittain myös ”sukeltaa” kieleen ilman, että 
heidän aktiivisesti tarvitsisi työstää sitä. Varsinkin kuuntelu voi osin olla myös 
passiivista ja rentoutunutta (vaikkapa silmät ummessa tapahtuvaa) vaikutelmi-
en saantia kielen soinnista ja erilaisista intonaatiotavoista. On myös mahdollista 
kuunnella tunneilla tekstejä niitä samalla kirjasta seuraten ja siirtää aktiivinen 
tekstien läpikäynti kotona itsenäisesti suoritettavaksi tehtäväksi. Kaikkea ei 
myöskään tarvitse käsitellä kurssiohjelman puitteissa, vaan halutut osat materi-
aalista voidaan jättää itsenäisesti työstettäviksi. Korpusteksteihin liittyvä suo-
mennos antaa edellytykset myös tekstien itsenäiseen opiskeluun.  
Seuraavalla sivulla on esimerkki osasta lukukappaletekstiä (kuva 5).  

± No ne muutama kappale oli liian pitkiä, mutta toisaalta monipuolinen kirja on hyvä.  
− Kirjan kappaleet liian pitkiä, niitä ei jaksanut enää uudelleen lukea. 

+ Kappaleet ovat pitkiä, joten kuunteluharjoitusta tulee paljon. 
 
 
7.4 Suomennos 
 
 
Tekstin oheen liitetty käännös ei ole oppikirjametodina täysin uutta. Suggesto-
pedisen opetuksen ja siitä kehitettyjen menetelmien mukaisissa oppimateriaa-
leissa on aina käytetty oppimateriaalien dialogitekstien äidinkielistä käännöstä. 
Myös tässä tarkastellun kirjan kappaleiden saksankielisen tekstin rinnalla kul-
kee käännöstypologisesti dokumentaarisen käännöksen piiriin lukeutuva sa-
nanmukainen suomennos (grammar translation, wörtliche Übersetzung). Täl-
laisessa käännöksessä pysytään mahdollisimman lähellä lähtökielen syntaksia. 
Käännöksessä pyritään antamaan ilmaisujen ensisijainen (perus)merkitys. Ra-
kenteita muutetaan kohdekielen mukaisiksi vain silloin, kun se ymmärrettä-
vyyden kannalta on välttämätöntä. Esimerkiksi varhaisista uskonnollisten teks-
tien suomennoksista tuttua täysin sanasanaista käännöstä (interlinear version, 
Wort-für-Wort Übersetzung) ei ole haluttu käyttää, vaikka kielten väliset kont-
rastiiviset aspektit korostuisivat siinä voimakkaammin, kuten esimerkiksi hep-
reasta sanasanaisena versiona yhä elävässä Isä meidän -rukouksessa Vater un-
ser, der du bist …  / Isä meidän, joka olet … (Ks. esim. Nord 1995, K. Toivainen 
1980.) Kirjan käännöstekstien ymmärrettävyys kärsisi sanasanaisuuden kiinni-
pitämisestä kuitenkin huomattavasti.  
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 KUVA 5 Esimerkki osasta lukukappaletekstiä 
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Kirjan tekstien suomennoksessa pyritään kuitenkin mahdollisimman tarkkaan 
formaaliseen vastaavuuteen käyttäen morfeemimittaista, lähes sanasanaista ja 
lause lauseelta etenevää käännöstä. Mukana on kuitenkin tiettyjä merkitysläh-
töisen, käyttöteksteille tyypillisen tarkoitusperiin suuntautuneen tai tarkoitus-
perää noudattelevan käännöksen (funktionskonstante Übersetzung) piirteitä; 
esimerkiksi genetiivi on suomennoksessa, toisin kuin lähtökielessä, pääsanansa 
jälkeen: der Hut des Vaters / isän hattu eikä ’hattu isän’. Lekseemeille on kään-
nöksessä yleensä valittu laajennettavissa oleva ensisijainen perusmerkitys. Tämä 
kielididaktisiin tarkoituksiin valittu suomennostapa on perusteltavissa myös 
yleisen käännösteorian sisältämän skoposteorian puitteissa (Reiß & Vermeer 
1984: 95, Stolze 1997: 209), jonka mukaan käännöksen tarkoitusperä määrää, 
millaista käännösmenetelmää käytetään. Yleisesti käännökseen vertaamisen 
tarkoitus on tutkia ja kuvata kieliparin välisiä eroja eri kielellisten aspektien 
suhteen (Piitulainen 1995: 36). Kielen opetuksessa sananmukaisen käännöksen 
liittäminen kohdekielisen tekstin yhteyteen tarjoaa pohjan kielisysteemien ero-
jen ja samankaltaisuuksien implisiittiselle havainnoinnille ja tarvittaessa myös 
eksplisiittiselle käsittelylle.  

Suomennos edustaa kontrastiivisen lähestymistavan erästä muotoa. Koska 
kysymyksessä ei sujuvalukuinen käännös, se ei toivon mukaan houkuttele op-
pijaa käyttämään suomennosta tarpeettomasti apukeinona. Siihen voi turvau-
tua, kun autenttinen ja siksi rakenteeltaan kohdekielen standardimuodolle tyy-
pillinen ja samalla usein kompleksinen ilmaisutapa aiheuttaa ymmärtämis- tai 
erittelyvaikeuksia. Suora käännös mahdollistaa aitojen tekstien käytön oppima-
teriaalissa manipuloimattomina. Tällöin sekä kieli että sisällöt pysyvät alkupe-
räisinä. Varsinkin aikuisen opiskelijan voi olettaa kokevan tämän haasteelli-
semmaksi ja älyllisesti motivoivammaksi kuin yksinkertaistetut oppikirjatekstit. 
Suoran käännöksen välityksellä syntaktisten rakenteiden yhteneväisyydet ja 
eroavuudet korostuvat, äidinkielisten vastineiden toisto edesauttaa merkityk-
sen implisiittistä sisäistämistä ja sanojen perusmerkitysten antaminen valaisee 
niihin kätkeytyvää kielellistä mieltämistapaa sekä edistää sanajohdannaisten 
tunnistamis- ja muodostamiskykyä. Samalla sisällöllinen informaatioarvo on 
täysin hyödynnettävissä. Kuten esimerkiksi Nold (1996: 167) toteaa, on selvää, 
että vieraskielistä tekstiä lukiessa (silloinkin kun se mahdollisesti on tasoa vas-
taavasti yksinkertaistettua) sen sisältämän informaation vastaanotto jää vajaak-
si, kun lukijan huomio joutuu jatkuvasti koetukselle syntaktisen ja semanttisten 
yksityiskohtien ratkomisessa sisällöllisten ainesten prosessoinnin sijaan.  

Seuraavalla sivulla on esimerkki tekstiin liittyvästä käännöksestä (Kuva 6). 
 

+ Tekstin suoran suomennoksen lukeminen oli erittäin opettavaista  
ja teki kappaleitten lukemisesta mahdollista heikommallekin oppilaalle. 

± Suomennosmetodi on erilainen ja sanaston työstäminen. Olen tottunut työstämään tekstiä itse 
suomentamalla sanaston avulla, enkä oikein osaa sanoa, onko kirjan metodi hyvä vai huono. 
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KUVA 6 Esimerkki tekstiin liittyvästä käännöksestä 
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7.5 Sanasto 
 
 
Oppikirjassa käytettyjen menetelmien pyrkimyksenä on eri keinoin aktivoida 
oppija sanaston omaksumiseen oman toiminnan kautta. Lukukappaleiden teks-
teihin ei liity kielten oppikirjoille tyypillistä kappalekohtaista kaksikielistä sa-
nastoa. Puhekieliset tai vaikeasti ymmärrettävät ilmaisut ja erityisesti huomion-
arvoiset leksikaaliset seikat on parafrasioitu tai muuten selvennetty jokaiseen 
kappaleeseen liittyvällä erillisellä Pinnwand -ilmoitustaululla. Kirjan loppu-
osaan sisältyy molemmansuuntaiset aakkoselliset sanastot, joissa tietoisesti ra-
joitutaan antamaan vain sanojen ensisijaiset merkitykset, joista oppija itse voi 
johtaa kulloiseenkin kontekstiin sopivan vastineen. Tämän tarkoituksena on 
edistää oppijoiden päättelykyvyn kehittymistä sanaston työstössä. Teksteihin 
liittyvän suomennoksen on tarkoitus auttaa myös sanaston oppimisessa; sano-
jen merkitykset kulloisessakin kontekstissa voidaan selvittää käännöstä tarkkai-
lemalla. Jos aakkosellisessa sanastossa esimerkiksi annetaan sanalle ’Ziel’, sen 
ensisijainen vastine ’päämäärä’ ja tekstiyhteydessä sana esiintyykin merkityk-
sessä ’maali’, oppijat (todennäköisimmin huomaamattaan) tekevät johtopäätök-
siä sanojen erilaisista merkityssisällöistä. Tarkoitus on kannustaa opiskelijoita 
käyttämään kirjan aakkosellisen sanaston ohella myös sanakirjaa. Tottuminen 
sanakirjan käyttöön jo mahdollisimman varhaisessa toisen kielen opiskelun 
vaiheessa on didaktisesti perusteltua (ks. esimerkiksi Fuchs 1994). Useissa kie-
lissä onkin julkaistu nimenomaan opiskelijoiden tarpeisiin laadittuja sanakirjo-
ja.22 Myös verkkosanakirjat, mikäli käytettävissä, tarjoavat tässä suhteessa erin-
omaisen mahdollisuuden tarkastella sanoja erilaisissa merkitysyhteyksissä. 
 

+ Tekstit ovat sanastoltaan rikkaita ja siksi varsin hyödyllisiä sanavaraston kartuttamiseksi. 
+ Kirjan tarinat ovat mielenkiintoisia, sanasto tämän tasoiselle kurssille sopivaa  

ja kieliopin asioita tulee sopivassa tahdissa. 
  

7.5.1 Sanaston itsenäinen työstäminen ja runsas toistuminen 
 
Kielten oppikirjoille tyypillisen kaksikielisen sanaston sijaan jokaiseen luku-
kappaleeseen liittyy aukkokohtia sisältävä ’Wörter und Wendungen’ sanasto- ja 
sanontataulukko, jonka opiskelija itse täydentää. Näissä sanapalapeleissä lek-
seemit ja idiomit esiintyvät vaihdellen joko kohde- tai lähtökielisinä ja oppija 
itse etsii ja lisää kulloinkin puuttuvat vastineet. Sanastotaulukkoa täydentäes-
sään hän joutuu aina uudestaan palaamaan tekstiin tai suomennokseen ja käyt-
tämään tarvittaessa sanakirjaa ja kirjan aakkosellista sanastoa apuna.  

Sanastotyöskentelyyn valittujen tekstien sanoja ja sanontoja on usein laa-
jennettu antonyymein, synonyymein tai samaan sanasukuun kuuluvin sanoin. 
Relevanttius ja valenssi toimivat frekvenssin ohella sanojen ja sanontojen valin-

                                                 

22  Saksan opiskelijoille esimerkiksi Böger, Diekmann, Lenk ja Schröder (1993) ja Böger, 
Diekmann, Lenk, Schröder ja Kärnä (2000). 
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nan perusteena. Valenssi voidaan ottaa kriteeriksi huomattavan usein, koska 
taajaan esiintyvien sanojen merkitys tulee suomennoksen avulla tekstien yh-
teydessä toistuvasti esille, mikä vähentää tarvetta korostaa niitä erikseen.  

Opiskelija voi tarvittaessa kontrolloida sanastotyöskentelyään myös itse-
näisesti; täydelliset sanastotaulukot löytyvät kirjan Internet-sivuilta. Sanasto-
harjoitteluun liittyy usein myös sanojen johdannaisten ja niin sanottujen sana-
perheiden tai -sukujen muodostamis- tai tunnistamistehtäviä. Niissä palataan 
aiemmin työstettyyn sanastotaulukkoon ja etsitään sanat, joihin annetut joh-
dannaiset liittyvät, muodostetaan uusia johdannaisia tai kerätään ja täydenne-
tään aihepiiriin liittyviä sanoja ja sanontoja.  

Leksikon muistiin painumista pyritään edistämään tuomalla tekstien sisäl-
tämää sanastoa toistuvasti esille teksteihin liittyvissä harjoitustehtävissä, sanas-
ton kontrollitehtävissä sekä kieliopin malliesimerkeissä ja niihin liittyvissä har-
joituksissa. Jo tekstejä läpikäydessä tapahtuu toistoa, koska ne ”syötetään” kah-
ta kanavaa käyttäen: kuultuna ja luettuna. Tekstien purkamisessa käydään sit-
ten sanastoa ja sanontoja läpi teksti- ja kuullunymmärtämistehtävien välityksel-
lä, useimmiten pari- tai ryhmäkeskusteluina.  

Yksityiskohtaisemmin sanastoa työstetään poimimalla yksittäiset leksee-
mit tai idiomit tekstikontekstista esiin ’Wörter- und Wendungen’ sanastotaulu-
koita täydentämällä. Sanastotaulukoihin liittyvissä mallilauseissa samat sa-
nat/sanonnat esitetään uudessa lauseyhteydessä (ks. seuraava alaluku). Tämän 
jälkeen tarkastellaan ja käytetään sanoja ja sanontoja taas uudestaan tekemällä 
harjoitustehtäviä, joissa sanat toistuvat uusissa lauseyhteyksissä. Lisäksi kappa-
leisiin liittyy usein sanojen johdannaisharjoituksia, synonyymien yhdistelyteh-
täviä sekä käännösharjoituksia jne. Sanaston toistoa tarjotaan myös kieliop-
piosioissa, joissa johdatuksena opeteltavaan kielioppiasiaan tarkastellaan ensin 
tekstistä poimittuja lauseita ja niissä esiintyviä rakenteita. Toiston ”pakkosyöt-
tö” jatkuu lopulta verkkosivulla olevissa täysin lausein esitetyissä mallivasta-
uksissa.  
 

+ Sanaston omatoimisuus-idea aktivoi tekemään –  
sanoja etsiessä kappaleesta ja niitä kirjoittaessa sanat jäävät jo osittain muistiin -  

tällainen poikkeaa perinteisistä passiivisista kirjoista. Tämän soisi yleistyvän. 
+ Kirjan sanasto on usein järkevämpää kuin edellisissä kirjoissa. On myös hyvä,  

että samoja asioita kerrataan monta kertaa. 
 
 
7.5.2 Ytimekkäät esimerkkilauseet 
 
Sanastotaulukoissa on saksan- ja suomenkielisen sanasarakkeen lisäksi kolmas 
sarake, jossa opeteltava sana tai ilmaisu esiintyy lyhyessä lauseyhteydessä. 
Lauseet ovat sisällöltään tai rakenteeltaan erilaisia kuin lukukappaleen tekstis-
sä. Lauseita lukiessaan ja niiden merkitystä selvittäessään oppija havaitsee, mil-
laiset semanttiset, morfologiset ja syntaktiset piirteet ovat opeteltavalle sanalle 
tai sanonnalle ominaisia. Lauseiden perusajatuksena on tarjota laajemmasta 
kontekstista irrallisia, kielelle tyypillisiä pieniä ”annospaloja” sanojen käyttöta-
pojen mieltämisen ja muistiin painumisen edistämiseksi.  
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Paikoittain mallilausesarakkeessa on tyhjiä kenttiä, joihin oppijoita voi ke-
hottaa harjoituksena itse laatimaan sopivia lauseita. Näiden esimerkkilauseiden 
välityksellä ei ole pyrkimyksenä tarjota diskurssianalyyttisesti motivoitua toi-
siinsa nähden koherenttia kontekstisidonnaista jatkumoa, vaan nimenomaan 
puhekuplan luonteisia yksittäisiä lausahduksia. Ne voivat palvella yhtä hyvin 
vain niissä esiintyvän yksittäisen lekseemin, morfeemin tai syntaktisen piirteen 
tallennuslevykkeenä muistissa kuin myös sopivissa konteksteissa interaktiivi-
sesti käyttökelpoisena kokonaisena repliikkinä.  

Leksikografiassa on periaatteena, että sanakirjan esimerkkilauseiden tulee 
olla ilmaisuvoimaisia, puhuttelevia, aitoja ja ytimekkäitä (Köster 1994: 27–28). 
Sanastotaulukoiden pikkulauseet on laadittu saman suosituksen mukaan. Tau-
lukon täydennettyään ja esimerkkilauseisiin tutustuttuaan opiskelija voi testata, 
mitä jäi muistiin. Sanaluetteloiden yhteydessä on oppimisen kontrolloimiseksi 
aukkotehtävät, joissa sanasto tulee esiin uudessa kontekstissa ja flektiossa. 
Verkkosivulla olevat ratkaisumallit mahdollistavat tarvittaessa myös itsenäisen 
tehtävien tarkistamisen. 
 

± Wörter und Wendungen-osan sanalistat ovat tehokkaampia, jos lauseita keksii itse.  
Siihen pitäisi vaan olla joku motiivi  . . .  

+ Tekstiä on todella vaivatonta lukea, koska ikinä ei tarvitse kääntää kirjan sivua 
 tarkistaakseen käännöstä. Wörter und Wendungen osio lisäksi varmistaa, 

 että asioita jää myös mieleen. 
 
 
7.5.3 Sanaston laajentaminen 
 
Korpuksen tarjoamaa sanastoa laajennetaan eri alojen sanastoa valottavilla, 
kurssitasolle sopivilla esimerkeillä ja harjoituksilla. Lisäsanaston laajuus on pi-
detty sopivan niukkana ja sen myötä mahdollisimman sulatettavana ja kiinnos-
tavana. Siinä keskitytään arkitilanteissa hyödyllisten aihepiirien sanastoon. Lu-
kukappaleiden sisältämien aiheiden mukaan esimerkiksi seuraavien alojen sa-
nastoa työstetään lisäharjoituksin: koulumuodot, kaupan ja teollisuuden toimi-
alat, oppiaineet koulussa, ateriat ja ruokailu, kohteliaat rutiini-ilmaisut, perhe- 
ja parisuhteet, rakennustyypit, sisustus, syntymä ja kuolema, musiikki ja in-
strumentit, sukulaisuussuhteet, oppi- ja tutkimuslaitokset, akateemiset tutkin-
not, ammattinimikkeet, eläinten nimikkeet, harrastustyypit, päivittäiset kulu-
tustavarat, keittiötarvikkeet, ruuan valmistus ja astiat, maasto- ja maisematyy-
pit, media/TV, vierasperäiset sanat. Kirjaan sisältyy myös erillinen ”Ensiapu”-
sanakirja, josta löytyy selkeästi ryhmiteltynä arkisanaston tärkeitä yksiköitä, 
esimerkiksi kohteliaisuustermistö, maiden ja kansallisuuksien nimet, vuoden-
ajat, kuukaudet jne.  

Niin sanaston kuin kieliopinkin osalta kirjan lukukappaleisiin liittyy myös 
kirjoittamista harjoittavia tehtäviä. Kirjallisen tuottamisen osalta opettajalla on 
mahdollisuus valita, missä määrin sitä kirjan harjoitustehtävien (ja mahdollisen 
ainekirjoituksen) välityksellä toteutetaan.  

Seuraavilla sivuilla on esimerkkejä oppikirjan sanaston käsittelymenetel-
mistä (Kuvat 7a ja 7b). Kuvan 7b tehtävässä B sanat ovat kyseisen lukukappa-
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leen ’Wörter und Wendungen’ sanastotaulukon johdannaisia, joten paitsi ker-
tauksena, tehtävä toimii myös sanastollisen päättelykyvyn harjoituttajana. 
 

+ Teemaan liittyvät sanalistat ovat hyviä ja niitä voisi olla enemmänkin. 
± Sanalistat kannattaa tehdä sopivan harvoiksi, jotta niiden yhteyteen saa mahtumaan 

 omia kommentteja/lisäyksiä (lähinnä tehtävien yhteydessä oleva sanasto, 
 joka on nyt usein aika pienellä, esim. s. 114 huonekalusanasto). 

 

 
 
KUVA 7a Esimerkki sanastotaulukosta 



 176 

  

 

KUVA 7b  Esimerkki sanastoa kertaavista harjoitustehtävistä 
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7.6 Kielioppi 
 
 
Kielioppiseikat nostetaan esiin kontekstista. Kielioppia ei esitetä erillisenä liite-
osana, vaan jokaiseen lukukappaleeseen liittyy oma kielioppiosionsa. Kirjan 
alussa olevan rakenteiden sisällysluettelon avulla oppija voi tarvittaessa löytää 
etsimänsä kielioppikohdat lukukappaleista. Rakenteiden harjoittelua lähesty-
tään tietoisen kognitiivisesti.  Kielioppia ei ole naamioitu harjoitusmuotojen tai 
monimuotoisten kaaviokuvien taakse. Se tarjoillaan jokaisen lukukappaleen 
lopussa omana erillisenä yksikkönään. Kulloinkin opeteltavana olevat rakenteet 
on selkeästi rajattu ja otsikoitu. Tavoitteena on, että oppija tietää aina yksiselit-
teisesti, mihin seikkoihin huomio on tarkoitus kohdistaa. Tyyliltään rakenne-
harjoitukset edustavat vaihtelevasti erilaisia perinteisiä tehtävätyyppejä, joita 
oppijat jo kielen opettelun aikaisemmissa vaiheissa ovat tottuneet tekemään. 
 
 

+ Kirjassa oli hyvää: Kieliopin ujuttaminen pieninä selkeinä palasina kappaleiden sekaan. 
− Grammatikka (kielioppi) voisi olla vielä perusteellisemmin kirjoitettu  

(enemmän esimerkkejä esimerkiks.) 
 
 
7.6.1 Kieliopin sopeuttaminen korpukseen  
 
Kielioppia ei ole haluttu vieraannuttaa erillisiksi abstrakteiksi sääntö- tai kaa-
violiitteiksi, vaan rakenteita koskeva tieto pyritään kohdistamaan niin, että 
opiskelija yhdistää sen käsiteltyyn tekstiin eikä koe sitä muusta kontekstista 
irralliseksi. Rakenteiden työstäminen aloitetaan tarkastelemalla poimintoja 
edeltävän lukukappaleen tekstistä. Jokaisen kielioppiosion alussa on sanatark-
koja toistoja sellaisista tekstikohdista, joissa käsiteltävä rakenne esiintyy. Tar-
kasteltavana oleva kieliopillinen seikka tuodaan tekstiotteessa tummennettuna 
tai kursiivilla korostetusti esille. Kielen oppijat usein painiskelevat rakenneteh-
tävien parissa ymmärtämättä täysin tekstiesimerkkien semanttista sisältöä tai 
ymmärtävät sen väärin. Siksi mukana on myös esimerkkilauseiden sujuvasa-
nainen suomennos. Sen tavoitteena on auttaa oppijaa ilman ymmärtämisvaike-
uksia täysin kohdistamaan huomionsa tarkasteltavaan kohdekieliseen lausee-
seen.  

Rakenteiden tarkkailu lähtee siis liikkeelle lukukappaleiden tekstikonteks-
tista. Kielioppiharjoituksissa syvennetään ja laajennetaan lukukappaleiden sa-
naston leksikaalis- semanttisia yhteyksiä tuomalla ne esiin useissa lauseyhteyk-
sissä ja taivutusmuodoissa. Samalla pyritään hyödyntämään rakenneseikkojen 
kognitiivisen työstön ohessa leksikon toistumisen tuoma etu myös sanojen op-
pimisen osalta. Sama kertautuminen jatkuu vielä verkkosivun ratkaisumalleis-
sa, jotka aina annetaan täydessä kontekstissaan. 
 

+ Kiinnostavia tekstejä ja paljon tietoa mm. kieliopillisista erikoisuuksista. 
− Kielioppirakenteiden etsiminen (alleviivaaminen) tekstistä ei ollut mielestäni opettavaista. 
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7.6.2 Ahaa!-elämyksen ja implisiittisen oppimisen tavoite 
 
Kieliopillisten rakenteiden tarkasteluun johdattelevien tekstipoimintojen tavoit-
teena on, että niiden ja niihin liittyvän käännöksen tarkkailun tuloksena oppija 
itse havaitsee, kuinka kyseiset rakenteet kohdekielessä muodostuvat ja myös re-
kisteröi kieliparin väliset yhteneväisyydet ja eroavuudet. Sen jälkeen syvem-
pään ahaa!-elämykseen houkutellaan harjoitustehtäviä ratkomalla. Jokaiseen 
käsiteltävään rakenneseikkaan liittyy suomenkielinen säännön selitys, mutta 
kielioppiharjoitukset on ainakin osittain tarkoitus tehdä, ennen kuin siirrytään 
katsomaan rakenteen sanallista selvitystä tai taivutusparadigmoja. Osittain tai-
vutuskaaviot laaditaan tai täydennetään itse. 

Tekstiesimerkkien ja rakenneharjoitusten toivotaan johtavan omaan oival-
lukseen, jolloin lopuksi tarjotun rakenteen selittämisen tulisi toimia vain var-
mennuksena siitä, että asia on tullut oikein ymmärretyksi. Tätä ei kuitenkaan 
instruktiotekstien sijoittelun osalta ole toteutettu täysin systemaattisesti, vaan 
ne esiintyvät käsiteltävästä rakenteesta riippuen myös ennen harjoitustehtäviä 
tai niiden lomassa. Tehtävänasettelulla pyritään aina mahdollisuuksien mukaan 
aktivoimaan oppijan omat kognitiiviset työstömekanismit. Myös reseptiivistä 
kielioppitaitoa pyritään kehittämään. Kielioppiharjoitukset sisältävät runsaasti 
tehtäviä, joissa palataan korpustekstiin. Lauseenjäsennystä tai tiettyjä rakenteita 
selittävien ”palaa tekstiin” -harjoitusten periaatteena on paitsi kehittää kyseis-
ten morfosyntaktisten yksityiskohtien mieltämistä myös lisätä reseptiivistä kie-
lioppitietoutta. 

Tuomalla rakenteiden tarkastelussa uudestaan esille otteita lukukappa-
leen tekstistä pyritään toiston avulla samalla syventämään sanojen ja rakentei-
den mieleen painumista. Suoran käännöksen osaltaan toivotaan auttavan oppi-
joita tiedostamattaan mieltämään syntaktisia yhteyksiä. Samaan tähtäävät kaik-
kiin kielioppitehtäviin kirjan verkkosivulta löytyvien ratkaisujen täydelliset 
lauseet. Ne eivät missään kohdin sisällä syntaktisesti epätäydellistä kieltä (esi-
merkiksi vain tehtäväkohdan numeroa ja irrallista lekseemiä, taivutusmorfee-
mia, oikein/väärin vastausta tai oikeaa ratkaisua), vaan malliratkaisut ovat aina 
luettavissa kokonaisina lauseina. Omaa tuotostaan niihin verratessa oppilas nä-
kee kielioppiseikat koko kontekstissaan, jolloin myös sanaston osuuden toivo-
taan toiston myötä jäävän paremmin mieleen. 
 

± Kieliopin "oma oivaltaminen" hyvä idea, mutta on melkoisen epämotivoivaa 
 ymmärtää asia väärin ja tehdä iso kasa tehtäviä väärin. 

± Kielioppitehtävät varsin hyviä, keskustelutehtävät saivat välillä itsensä tuntemaan hieman kaka-
raksi. 

 
 
7.6.3 Äidinkielen ja tutut oppimisstrategiat huomioiva esitystapa 
 
Instruktiotekstit puhuttelevat oppijaa suoraan, äidinkielellä, epämuodollisesti ja 
kannustavasti. Esimerkiksi: Jäsennelläänpä hiukan lausetta. / Muistathan nyrkki-
säännön: kenelle→ datiivi; mitä→ akkusatiivi. / Kerrataanpa persoonapronominien 



 179

akkusatiivimuodot. / Pidä edelleenkin mielessäsi määräisen artikkelin taivutus; senhän 
osaat ulkoa. jne. Työstöohjeiden muotoilulla halutaan herättää pakoton, mielen-
kiintoa herättävä asennoituminen tarkasteltaviin seikkoihin. Kaikki kielioppiin 
liittyvät sääntöjen selitykset ja harjoitustehtävien ohjeet on kirjassa esitetty 
suomeksi. Rakenteiden selitykset noudattelevat latinan koulukieliopin traditioi-
ta deklinaatio- ja konjugaatioparadigmoineen. Aikuisopiskelijoiden voidaan 
olettaa entuudestaan parhaiten omaavan metalingvistiset edellytykset raken-
neselitysten mieltämiseen juuri traditionaalisen koulukieliopin pohjalta. Raken-
teiden metakielistä selvitystä on paikoin ryyditetty mieleen painamista helpot-
tavilla kohdekielisillä loruilla tai hokemilla.  

Kaikki oppikirjassa käsitellyt rakenneseikat esitetään tiivistettynä, mutta 
kuitenkin täydessä laajuudessaan. Taivutusparadigmat sisältävät kyseiset ra-
kenteet aina kokonaisuudessaan. Näin kirjan käyttäjä voi halutessaan myös 
edistyneemmillä tasoilla tarkistaa kirjasta kielioppiseikkoja. Kielioppiosiot sisäl-
tävät erityylisiä harjoitustehtäviä. Harjoitusmuotoihin sisältyy sekä interaktiivi-
sesti toteutettavia kommunikatiivisia tehtäviä että itsenäisesti suoritettavia kir-
jallisia tehtäviä. Täydennettävien aukkotehtävien lisäksi harjoituksiin sisältyy 
esimerkiksi tehtäviä, joissa valitaan annetuista vaihtoehdoista oikea, täydenne-
tään taivutusparadigmasta puuttuvat osat, käännetään määrättyä kieliop-
piseikkaa harjoittavia lauseita kohdekielelle, etsitään tekstistä tarkasteltavana 
olevaa rakennetta, jne. Materiaaliin on sisällytetty runsaasti luokassa pari- ja 
ryhmätyöskentelyyn tarkoitettuja suullisia, osin drilling-tyyppisiä harjoituksia. 
Niissä opeteltavaa rakennetta toistetaan ääneen eri lauseyhteyksissä (artikulato-
rinen kertaaminen). Tavoitteena on paitsi kyseisen kielioppikohdan syventämi-
nen, myös kielen käyttötaidon kehittäminen.  

Seuraavilla sivuilla on esimerkkejä kieliopin esitys- ja harjoitustavoista 
(kuvat 8a ja 8b). 
 

+ Hyvin toteutettu kirja, jossa kielioppi tuli kerrattua kunnolla, ja uutta sanastoakin tarttui mieleen. 
− Kirja täynnä aivan ihmeellisiä tehtäviä (lähinnä puhe-), joita ei (onneksi...) koskaan tehty.  

Ja muutenkin kirjassa paljon "turhaa", halvempikin saisi olla. 
+ Kirja oli mielenkiintoinen ja palaan siihen varmasti jatkossakin halutessani 

 virkistää saksan kielen taitojani. 
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KUVA 8a Esimerkki kieliopin esitystavasta 
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KUVA 8b Esimerkki kielioppiharjoituksesta 
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7.7 Mahdollisuus itseopiskeluun 
 
 
Kaikki kirjan oppisisällöt lukuun ottamatta luokkahuoneessa tapahtuvia inter-
aktiivisia tehtäviä voidaan suorittaa ja tarkastaa täysin itsenäisesti. Itseopiskelu, 
omaehtoinen kertaaminen tai opetuksesta poissaolon aiheuttamien aukkojen 
paikkaaminen on näin ollen aina mahdollista. Kaikkien tehtävien ratkaisut ovat 
kontrolloitavissa kirjan Internet-oppaan avulla. Kirjaan liittyvä verkkosivu ei 
kuitenkaan ole itseohjaavaan opiskeluun tarkoitettu monivalinta- tai täyden-
nyskohtia sisältävä tietokoneohjelma, vaan se sisältää vain sanastotaulukkojen 
ja kielioppiharjoitusten ratkaisumallit sekä Plus!-kuunteluiden tekstit ja tehtä-
vät. Oppitunneilla on usein havaittavissa, että kirjaan liitetty ratkaisuavain saa 
opiskelijan helposti käyttämään sitä oikotienä. Internet-sivun käyttöön ratkai-
suoppaana onkin päädytty myös siksi, että fyysinen välimatka ratkaisujen ja 
tehtävien välillä vähentää mahdollisuutta tarkistaa ratkaisuja jo tehtäviä tehtä-
essä, jollin suoritus saattaa muuttua mekaaniseksi ja oma prosessointi jäädä vä-
hemmälle. Useimmiten oppikirjoihin sisältyvät tehtävien ratkaisumallit on tilan 
säästämiseksi tiivistetty taivutuspäätteiden tai irrallisten sanojen luetteloiksi. 
Verkkosivulla ei ole tarvetta samaan tilan säästöön kuin kirjassa, joten ratkaisut 
on voitu esittää täydellisinä ja varustaa ne rajoituksitta tarvittavilla vaihtoehto-
ratkaisuilla ja lisäselvityksillä.  

Kirjan lukukappaleiden tekstejä voi kuunnella erikseen, lukea erikseen ja 
tehdä molempia yhdessä. Menetelmiä voi varioida: vain lukea ilman kuuntelua 
tai kuunnella äänite ensin ilman kirjaa, sitten kirjasta saksankielistä tekstiä seu-
raten, sitten toistamiseen samalla käännöksen avulla ongelmakohtia kontrolloi-
den. Lukukappaleteksteihin liittyvä suomennos mahdollistaa sekä semanttisen 
että leksikaalisen sisällön itsenäisen varmentamisen. Kuunteluihin liittyvät teh-
tävät testaavat sisällön ymmärtämistä ja myös niiden oikeat ratkaisut ovat näh-
tävissä verkkosivulla. Kaikki Plus!-kuuntelutekstit voi kuunnella sekä tran-
skriptiota seuraamalla (verkkosivu tai tuloste) että ilman. Myös näiden kuunte-
lutekstien harjoitusten ratkaisut löytyvät verkkosivulta. Äänitteiden osalta itse-
opiskeluun olisi oltava käytettävissä itsepalvelukielistudio tai vastaava, jossa 
tätä kuunteluharjoittelua voi oppituntien ulkopuolella tehdä.23  

Myös sanaston itseopiskelu on mahdollista. Kaikki sanastotaulukoihin ja 
sanaston kontrolliharjoituksiin täydennettävät sanat löytyvät sekä teksteistä 
että kirjan aakkosellisista sanastoista. Sanalistan ja siihen liittyvän aukkotekstin 
täydennettyään opiskelija voi tarvittaessa tarkistaa myös itsenäisesti verk-
kosivulta niiden oikeellisuuden. 

Rakenteiden opiskelu sujuu myös itse toteutettuna, koska niihin liittyvien 
harjoitustehtävien ohjeet ja kieliopilliset instruktiotekstit ovat suomeksi, jolloin 

                                                 

23  Kirjan ilmestymisen aikoihin ei ollut tavallista liittää äänitteitä kirjan oheismateriaa-
liksi. Joissakin Saksassa viime vuosina ilmestyneissä kielten oppikirjoissa on äänitteet 
CD:llä mukana, mutta Suomen oppikirjojen osalta ne toistaiseksi ovat kaiketi yleensä 
vielä tarkoitettu vai opettajien ja oppilaitosten ostettaviksi. 
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ymmärtämisvaikeudet eivät häiritse kieliopin omaehtoista työstämistä. Kaikki 
tehtävät ovat itsenäisesti tarkastettavissa verkkosivun ratkaisuoppaan avulla. 
 

+ Mahtava homma, että vastaukset olivat netissä. Sain mm. sanastolistat täydellisinä ja siisteinä, 
samoin tehtävien vastaukset. Itseopiskelu todellakin mahdollista. 

+ Siinä on enemmän tekstiä, vaikeampia sanoja. 
Se on vähemmän "koulumainen" ja sopii hyvin itseopiskeluun, koska siinä on paljon tietoa 

 
 
Tässä luvussa esitellyt kirjan toteutustavat edustavat luvussa 5 kielenoppimisen 
yleisten taustatekijöiden teoreettisen tarkastelun pohjalta muodostettujen hypo-
teettisten päätelmien ja luvussa 6 teoreettisten näkökohtien nojalla tehtyihin 
oppimateriaalin laadintaa koskeviin johtopäätöksiin tukeutuvia sovelluksia. 
Seuraavassa luvussa siirrytään tarkastelemaan, kuinka nämä kirjaan liittyvät 
erikoispiirteet on otettu opiskelijoiden taholta vastaan. 
 

+ Muitten kielten kurssien materiaaliin tai esim. pelkkään prujuun verrattuna 
 kirja on eheä kokonaisuus ja opiskelu johdonmukaista 

 koska sama rakenne toistuu joka kappaleen ja tehtävien yhteydessä.  
− Kirja on sekava. Jäsentely on jotenkin ontuva, koska esim. kielioppia on ripoteltu sinne tänne, 

 jolloin aina täytyy selata koko kirja läpi. 
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8 PALAUTTEEN ARVIOINTI: MITEN OPPILAAT 

KOKIVAT UUDET ESITYSTAVAT?  
 
 
Seuraavassa esitettävän tarkastelun osalta on korostettava, että kysymyksessä ei 
suinkaan ole koko oppikirjan Fremde in der Nacht … saksan kanssa sinuiksi (2001) 
analyysi, vaan kirjan erityispiirteiden vastaanoton arviointi. Aikuisopiskelijoiden 
vieraan kielen opetuksessa ollaan yleensä tilanteessa, jossa oppijaryhmässä on 
eri oppijatyyppejä edustavia, erilaisia yksilöllisiä oppimisstrategioita noudatta-
via ja eri tavoin motivoitavissa olevia ja usein myös eri kielellistä lähtötasoa 
edustavia opiskelijoita. Koska kaikkia eri oppimistyylejä ja -strategioita tai kai-
kille sopivia motivoinnin keinoja – saati sitten mukana tuodun kielitaidon tark-
kaa tasoa – ei yksittäisen oppikirjan puitteissa ole mahdollista ottaa huomioon, 
tässä tutkimuksessa ei spesifisesti käsitellä näitä seikkoja. Affektiivisia ja kogni-
tiivisia tekijöitä on vaikea tutkimuksen keinoin erottaa toisistaan. Asenteita ja 
motivaatiota voidaan tutkia vain epäsuorasti. Toisaalta tutkimuksessa ei olla 
edes yksimielisiä siitä, mitä esimerkiksi motivaatio vieraan kielen oppimisessa 
itse asiassa tarkoittaa. Käsillä olevassa tutkimuksessa ei puututa yksityiskohtai-
sesti motivaation kysymyksiin. Opiskelijapalautteen analyysi kohdistuu vain 
kirjan tavallisuudesta poikkeavien esitystapojen oppijoiden taholta saaman ylei-
sen vastaanoton arviointiin. Kysymyksessä ei siten ole varsinainen oppikirja-
analyysi, vaan kirjan osittaisen muista vastaavista oppikirjoista poikkeavuuden 
aikaansaamien reaktioiden tarkastelu. Oppimateriaalissa toteutettuja ratkaisuja 
ja niiden vastaanottoa arvioidaan pelkästään yleiskielisten käsitteiden ’toimi-
vuus’ tai ’tehokkuus’ näkökulmasta oppilaiden antaman mielipidepalautteen 
perusteella. Palauteanalyysiin ei myöskään sisälly oppimistulosten testausta ja 
arviointia. Samoin ei oppimisympäristöä, oppilasryhmien rakennetta ja eri op-
pijatyyppejä tai heidän mukanaan tuomaa aikaisempaa kielitaitoa tarkastella 
erikseen. Palauteanalyysi kohdistuu vain oppijoiden näkemyksiin uusien mene-
telmien toimivuudesta, ei varsinaisiin oppimistuloksiin. Niiden mittaaminen 
jää kunkin oppilaitoksen ja opettajan yksilöllisten evaluointikäytäntöjen varaan. 
Oppimateriaaliin ei myöskään sisälly oppimisen itsearviointi-osioita. 
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8.1 Vastausaineisto 
 
 
Kirjan sovellusten saamaa vastaanottoa mittaava palauteaineisto on peräisin, 
kuten mainittu, Helsingin Teknillisen korkeakoulun kielikeskuskurssien yhtey-
dessä suoritetuista erilaisista kyselyistä. Kielikeskuksen kurssitaso, jolla kirjaa 
käytetään, on Saksa 4, jota edeltävät Saksa 1 (nollatasosta alkava), Saksa 2 ja 
Saksa 3. Kolmen eri opettajan vetämiltä, tutkittavaa oppikirjaa käyttäviltä Saksa 
4 kursseilta on kerätty palautetta seuraavien seikkojen analysoimiseksi:  
 
1) kirjan kurssimateriaalina saama vastaanotto yleisen kurssiarviointilomakkeen 

välityksellä, jossa oppilaat arvioivat asteikolla ’huono / tyydyttyvä / hyvä 
/ erittäin hyvä’ kurssilla käytettyä materiaalia (LIITE 1), otos 298 vastaa-
jaa; 

2) kirjan tavallisuudesta poikkeavien sovelluskohtien saama vastaanotto erillisen 
strukturoidun verkkokyselyn välityksellä, jossa oppilaat arvioivat kirjan 
kymmenen eri uudentyyppisen toteutustavan kiinnostavuut-
ta/toimivuutta/motivoivuutta asteikolla ’erittäin / melko / vähän’ kiin-
nostava, jne. (LIITE 2A), otos 121 vastaajaa; 

3) kirjan erilaisuutta, sen hyviä ja huonoja puolia, sen avulla oppimista ja siihen 
liittyviä lisätoiveita koskevat arviot kirjallisen kyselyn välityksellä, jossa 
opiskelijat vastaavat lomakkeella näistä seikoista esitettyihin kysymyksiin 
(LIITE 3A), otos 28 vastaajaa; 

4) spontaanit yleiset mielipiteet kirjasta kaikkien kurssien päätteeksi täytettävän 
yleisen ”rasti ruutuun”-kurssiarviointilomakkeen yhteydessä, jossa opis-
kelijoita pyydettiin kurssin yleisen arvioinnin lisäksi vapaasti kommen-
toimaan mielipiteitään kirjasta (LIITE 4A), otos 24 vastaajaa;  

5) kohdemaiden oloja ja asukkaita koskevat tiedot ja käsitykset kurssin loppuko-
keen osaksi liitetyn kirjoitustehtävän välityksellä (LIITE 5A), otos 23 vastaa-
jaa. 

 
Yleisen kurssiarviointilomakkeen (1) arvioiden valossa tarkastellaan siis kirjan 
saamaa yleistä vastaanottoa numeerisesti mitattuna. Kielikeskusopiskelijat ovat 
tottuneet täyttämään vastaavan rastitettavan palautelomakkeen kaikkien kieli-
kurssien lopuksi, joten kurssilla käytetty oppimateriaali vertautuu opiskelijan 
muiden mahdollisesti suorittamien kurssien materiaaleihin. Verkkokyselyllä (2) 
puolestaan mitataan yksityiskohtaisemmin eri kokeilevien sovellustapojen saa-
maa palautetta. Kirjallisen kyselyn välityksellä (3) halutaan puolestaan saada sel-
ville, mitkä seikat nousevat opiskelijoiden taholta esille tiedusteltaessa oppima-
teriaalin herättämiä yleisiä vaikutelmia, ilman että erityisesti tiedustellaan eri esi-
tystapojen vaikutusta (esittäen hyvin yleisluonteisesti kysymyksiä koskien ai-
noastaan sitä, minkä opiskelijat kokevat kirjassa hyväksi ja mitä eivät). Kurssiar-
viointilomakkeen yhteydessä annettujen spontaanien kommenttien avulla (4) verra-
taan niiden ja edeltävissä kyselyissä saatujen sanallisen kommenttien mahdolli-
sia yhteneväisyyksiä ja eroja. Vaikka verkkokyselyyn (2) ja kirjalliseen kyselyyn 
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(3) ei liittynyt spesifisiä kulttuurisiin tekijöihin liittyviä kysymyksiä, niissä saa-
tuja mainintoja tarkkaillaan erikseen myös siinä suhteessa, mitä kulttuurienvä-
liseen tiedostamiseen liittyviä implikaatioita ne mahdollisesti sisältävät. Lisäksi 
yhden kurssin loppukokeen yhteyteen liitettiin erityisesti kulttuurista kompo-
nenttia koskeva kirjoitustehtävä (5), jossa opiskelijoiden tuli kertoa avainsanoin 
saksaksi, mitä tietoa ja vaikutelmia he saivat kirjan välityksellä saksankielistä 
maista ja niiden ihmisistä. 

Kyselyihin vastanneet opiskelijat koostuvat kolmen eri opettajan vuorot-
tain ja osaksi rinnakkain ohjaamien kurssien osallistujista. Tarkastelussa muka-
na oleva yleinen kurssiarviointi (1) on kerätty neljältätoista satunnaisesti valitulta 
vuosien 2001–2006 aikana pidetyltä kurssilta. Palautetta kurssien laadusta kerä-
tään Helsingin Teknillisen korkeakoulun kielikeskuksessa jokaisen kurssin lo-
pussa ja siinä mitataan materiaalin laadun lisäksi kurssin hyödyllisyyttä, ope-
tuksen tasoa, kurssin ilmapiiriä ja oman panoksen osuutta Tässä on huomioitu 
palaute vain oppimateriaalin osalta. Kurssiarviointiin sisältyvän oppimateriaalia 
koskevan palautteen numeerinen tulos on laskettu yhteensä 298 vastaajan va-
linnoista. Verkkokysely (2) suoritettiin vuosien 2001–2003 aikana pidetyille 
kursseille. Aineistoa saatiin 121 vastaajalta. Vapaamuotoinen kirjallinen palaute 
(3) kerättiin kevätlukukaudella 2005. Siihen osallistuivat yhden kurssin yhteen-
sä 28 opiskelijaa. Mielipiteet opiskelijoiden spontaanisti valitsemista seikoista 
perinteisen yleisen kurssiarviointilomakkeen yhteydessä (4) on kerätty kevätlu-
kukaudella 2006. Kommentteja saatiin yhteensä 24 opiskelijalta. Kokeen yhtey-
dessä saatuja kulttuurisiin eroihin tai yhteneväisyyksiin liittyviä mainintoja (5) 
saatiin yhteensä 23 oppilaalta. Näin ollen koko aineisto koostuu yhteensä 494 
opiskelijan eri tavoin antamasta palautteesta. 

Haastattelukyselyjä ei resurssisyistä ole ollut mahdollista suorittaa. Kirjal-
lisesti saadut mielipiteet kuitenkin puolustanevat paikkaansa, koska ”lomake-
kysely ei sinällään ole sen tylympi ja virkavaltaisempi kuin syvähaastattelu, ja 
lomakevastaukset ovat yhtä totta tai epätotta kuin sisimmän purkaminen” 
(Mäkelä 1990: 50). Toisaalta on totta myös havainto (McNiff 1995: 78), että juuri 
oikeanlaista lomaketta on vaikea laatia. Mutta samalla McNiff arvioi, että kyse-
lylomakkeita todennäköisimmin käytetään selittävänä tietolähteenä, jonka avul-
la ei tavoitella eksaktia tietoa vaan käsitystä ajatussuuntauksista. Juuri se on 
myös tämän tutkimuksen tavoitteena. 

Koko palauteaineisto on kerätty Teknillisen korkeakoulun kielikes-
kusopiskelijoiden kursseilta. Kysymyksessä oleva kurssitaso on EU:n viiteke-
hyksen B1-tavoitetason ns. peruskurssi, josta opiskelijat saavat yhteensä 4 opin-
topistettä. Kurssin kesto on 14 viikkoa. Kurssille osallistuja koostuvat suuri-
maksi osaksi koulussa saksan lyhyen oppimäärän tai saksan opettelun korkea-
koulussa nollatasolta aloittaneista ja kolme edeltävää kurssia suorittaneista 
opiskelijoista. Eri tavoin kerätty palaute on saatu nimettömänä. Ainoan poikke-
uksen muodostaa kokeen yhteyteen liitetty oppimateriaalin välittämiä kulttuu-
risia vaikutelmia mittaava kysely, johon oppilaat kirjoittivat saksaksi avainsa-
noin ajatuksiaan. Siinä saadut tekstit on analyysivaiheessa kirjoitettu mahdolli-
simman sanatarkkana käännöksenä erilliseen tiedostoon ja käsitelty nimettö-
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mänä. Muu vastausmateriaali on numeroitu saapumisjärjestyksessä (verkko-
kysely) tai satunnaisjärjestyksessä ja ovat nähtävissä kyseisissä liitteissä nume-
rojärjestyksen mukaan lajiteltuna koko kontekstissaan. Sukupuolta ja ikää ei ole 
katsottu tarpeelliseksi eritellä, koska oppimateriaali on kohdistettu koko ikä-
ryhmälle ja sen sekä nais- että miespuolisille oppijoille. Oppimateriaalin osalta 
ei siten ole tarpeen huomioida näiden yksilöllisten tekijöiden mahdollista vai-
kutusta, koska sen käyttäjäkunta aina on niiden suhteen heterogeeninen. Ana-
lyysiin poimittuja sitaatteja ei ole yksilöity edes numeroinnin mukaan, koska 
palautteen tulokset on myös kvantifioitu. Niiden antajien sukupuolella, iällä 
saati kommentin saapumisjärjestyksellä ei ole arvioinnin kannalta relevanssia. 
Kommentit joka tapauksessa tulee huomioida ryhmän mielipiteinä, joiden vai-
kutukset on tarkoitus huomioida eri sukupuolta, ikää, osaamistasoa, mielty-
myksiä jne. edustavista osallistujista koostuville oppilasryhmille tarkoitetuissa 
oppimateriaaleissa. 
 
 
8.2 Palauteanalyysit 
 
 
Seuraavia arvioita tarkastellessa on syytä korostaa, että mikään tässä tutkitussa 
oppikirjassa toteutetuista ja tutkituista didaktisointitavoista ei ole sinänsä täysin 
uusi ja ennen kokeilematon. Toteutuksissa yhdistetään eri valintoja ja menetel-
miä oppimateriaalin laadinnan nykykonventioista poikkeavalla tavalla. Erilais-
ta lähestymistapaa edustaa siten lähinnä uudistushenkinen kokoonpano. Tar-
kastelun kohteena ovat siten pääasiallisesti yksittäiset sovelluskohdat, eikä op-
pikirja kokonaisuutena. Tulokseen vaikuttaa myös se, että kirjaa käytettiin kai-
killa tutkituilla kursseilla 12 opetusviikon (48 h) mittaisen opetusjakson puit-
teissa, vaikka oppimateriaali mitoitukseltaan soveltuisi parhaiten huomattavas-
ti pidemmille opintojaksoille, jolloin jäisi aikaa aihepiirien syventämiseen. 
 
 
8.3 Yleisen kurssiarvioinnin oppimateriaalia koskeva palaute 
 
 
Kurssiarviointitiedot ovat Teknillisen korkeakoulun kielikeskuksen sisäiseen 
tulosseurantaan liittyvää arkistoitua tilastomateriaalia. Kielikeskuksessa kerä-
tään kaikkien kurssien lopussa opiskelijapalaute (ks. LIITE 1), jossa struktu-
roidulla lomakkeella arvioidaan oppimateriaalia, kurssin hyödyllisyyttä, ilma-
piiriä, opetusta ja oman panoksen määrää neliportaisella asteikolla ’huono, tyy-
dyttävä, hyvä, erittäin hyvä’. Kaavake on yksinkertainen sisältäen vain neljän 
eri yllä mainitun vaihtoehdon ruudut, joista opiskelijat rastittavat sopivimmak-
si katsomansa arvion. Tässä on otettu tarkasteluun pelkästään tutkittavan oppi-
materiaalin saama palaute yhteensä neljältätoista satunnaisesti valitulta vuosien 
2001–2006 aikana pidetyltä kurssilta, joilla tutkittavaa oppikirjaa on käytetty. 
Kurssien vetäjinä ovat toimineet vuorotellen ja osaksi rinnakkain kolme eri 
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opettajaa. Taulukko 1 osoittaa prosentteina materiaalin saamat arviot kursseit-
tain ja kaikkien keskiarvon. Kunkin vaihtoehdon korkein prosenttiosuus on 
esitetty lihavoituna ja alhaisin kursivoituna. Alimmalla rivillä on laskettu kes-
kiarvo. 
 
TAULUKKO 1 Oppimateriaalia koskeva palaute  
 
LUKUKAUSI Huono % Tyydyttävä 

% 
Hyvä % Eritt. hyvä 

% 
Vastaajia /kurssi 

Syys 2001 0 7 71 22 14 
Syys 2001 0 10 79 11 19 
Kevät 2002 0 6 78 16 18 
Kevät 2002 0 17 72 11 18 
Kevät 2002 0 16 68 16 19 
Syys 2002 0 21 74 5 19 
Kevät 2003 0 13 74 13 23 
Syys 2003 0 12 64 24 17 
Syys 2003 10 0 70 20 20 
Kevät 2004 0 10 76 14 21 
Syys 2004 0 30 59 11 27 
Syys 2004 0 8 73 19 26 
Kevät 2005 0 16 78 6 32 
Kevät 2006 0 24 60 16 25 
KESKIARVO  1 % 13 % 71 % 15 % Vastaajia yht. 298 
 
Silmiinpistävintä taulukkoa tarkastellessa on, että syyslukukauden 2003 kurs-
seista toisen kohdalla on 10 prosentin merkintä sarakkeessa ’huono’. Yhdessä 
yhteensä neljästätoista kurssista oppikirja siis otettiin kriittisemmin vastaan 
kuin lopuissa kolmessatoista. Kyseisellä kurssilla on ollut 20 vastaajaa, joten 10 
prosenttia edustaa kahden oppilaan mielipidettä. Kokonaisuudesta (298 vastaa-
jaa) se edustaa 0,7 prosenttiyksikköä. Kokonaisuutena voidaan siten todeta, että 
enemmistö pitää materiaalia hyvänä, erittäin hyvän ja tyydyttävän arvioiden 
osuuksien ollessa keskenään lähes samaa prosenttiluokkaa. 

Luonnollisesti tällainen yleisen kurssiarviointilomakkeen kaltainen ”rasti-
ruutuun” -arvio on sangen ylimalkainen, mutta luvut antavat yleiskuvan ten-
densseistä. Sen avulla voidaan havaita, että eri kurssien arvioiden välillä oppi-
materiaalia koskevissa arvioissa on osittain suurtakin hajontaa. Kuitenkaan ei 
ole pääteltävissä, vaikuttavatko myös ryhmän kokoonpano, opiskelijoiden lu-
kumäärä, opettajan toiminta, vuodenaika tai muut tekijät materiaaliin saamaan 
vastaanottoon. Nämä ovat aina olemassa olevia muuttujia, jotka myös yleistet-
tävyyden näkökulmasta ovat sattumanvaraisia. Oppilaiden ajatussuuntauksien 
luotauksena materiaalia koskevat kurssipalautteen tulokset voidaan kiteyttää 
seuraavaan summittaiseen muotoon: Lähes kolme neljännestä pitää sitä hyvä-
nä, loppukolmanneksen osalta mielipiteet jakautuvat lähes tasan tyydyttävän ja 
erittäin hyvän välille. Seuraava piiraskaavio havainnollistaa tulosta (kuva 9). 
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KUVA 9 Arviot oppikirjasta neljäntoista kurssin osalta 
 
Kielikeskusopiskelijoiden palautekäytöksen valaisemiseksi ja vertailukohdan an-
tamiseksi seuraavassa (taulukko 2) verrataan yhden opintojakson osalta myös 
kahdella muulla kurssitasolla käytetyn kahden eri oppikirjan saamia arvioita 
kirjan Fremde in der Nacht palautteeseen. Arviot on kerätty kurssien lopuksi esi-
tetyn yleisen kurssiarviointilomakkeen oppimateriaalia koskevista merkinnöis-
tä (jossa siis vaihtoehtoina ovat erittäin hyvä / hyvä / tyydyttävä / huono). Kurssien 
valinta perustuu helppoon saatavuuteen ja tulokset toimivat vain summittaisi-
na osoittimina opiskelijoiden oppimateriaaleja koskevien arvioiden mahdolli-
sesta suuntautumisesta. Käytetyt kurssiarviolomakkeet ovat tutkimuksen teki-
jän vetämistä kevätlukukauden 2005 kursseista tasoilla Saksa 3 (CEFR-
tavoitetaso A2), Saksa 4 (tavoitetaso B1) ja Saksa 5 (tavoitetaso B1/B2). Vertai-
lun tarkoitus on siis vain antaa ”tilannekuva” opiskelijoiden mielipiteiden ja-
kaumasta kolmen eri oppikirjan suhteen. 
 

 Kurssitasolla 4 käytettiin tässä tutkimuksessa käsiteltyä oppikirjaa 
Fremde in der Nacht.  

 Kurssitasolla 3 käytettiin kirjaa Fahrplan 2 (Kauppi & Simon 2002). Sen 
sisältämät lukukappaletekstit ovat kirjan tekijöiden itsensä laatimia 
dialogeja ja useisiin kappaleisiin liittyy niiden lisäksi muokattuja me-
diatekstejä. Kirjaan liittyy perinteiset lukukappalekohtaiset kaksikieli-
set sanastot. Kuhunkin kappaleeseen liittyy suomeksi selitetty kieliop-
piosio ja harjoituksineen. Kirjan rakenne on systemaattisen selkeä.  

 Kurssitasolla 5 käytettiin saksalaisen kustantamon tuottamaa oppikir-
jaa em neu (Perlmann-Balme & Schwab 2005). Kirja em neu sisältää 
enimmäkseen eri lähteistä lainattuja ja muokattuja mediatekstejä. Lu-
kukappaleet on jaettu aihepiireittäin sisältäen teemaan liittyvää eripi-
tuista ja -tyylistä tekstimateriaalia. Jokaisen lukukappaleen lopussa on 
erillinen saksankielinen kielioppiosio harjoituksineen. Kappalekohtai-
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sia sanastoja ei kirjaan sisälly myöskään yksikielisessä glossary-
tyyppisessä muodossa. Sanastotyöskentely toteutettiin siksi opettajan 
laatiman lisämateriaalin välityksellä. Kirjan rakenteen yleisvaikutelma 
on sirpalemainen.  

 
Palautteen kohteena olevia oppikirjoja siis käytettiin saman opintojakson aikana 
kirjoittajan vetämillä eri tason kursseilla. Vertailun on tarkoitus tarjota vain viit-
teitä opiskelijoiden arviointitavoista saman opettajan käyttäessä eri oppikirjoja 
eri kurssitasoilla. 
 
TAULUKKO 2 Eri oppikirjoja koskevat arviot 
 
Kunkin sarakkeen ylin prosenttiosuus on taulukossa kirjattu tummennetulla 
kursiivilla. 
 
Saksa 3 Huono % Tyydyttävä % Hyvä % Erittäin 

hyvä % 
Vastaajia yht. 

Fahrplan 0 21 68 11 19 

      

Saksa 4 Huono % Tyydyttävä % Hyvä % Erittäin 
hyvä % 

Vastaajia yht. 

Fremde in der 
Nacht 

0 16 78 6 32 

      

Saksa 5 Huono % Tyydyttävä % Hyvä % Erittäin 
hyvä % 

Vastaajia yht. 

em neu 0 46 48 6 35 

 
Verrattaessa kirjan Fremde in der Nacht saamia prosenttiosuuksia kahdella muul-
la kurssitasolla käytettyjen kirjojen osuuksiin havaitaan että se, kuten kaksi 
muutakaan kirjaa, eivät saa yhtään arviota ’huono’. Arvion ’tyydyttävä’ kohdal-
la Fremde in der Nacht kerää vähiten mainintoja, toiseksi vähiten Fahrplan, kun 
taas em neu kerää niitä selkeästi eniten. Arvion ’hyvä’ saa suurimmalla prosent-
tiosuudella Fremde in der Nacht, seuraavaksi suurimmalla Fahrplan ja em neu 
pienimmällä osuudella. Arvio ’erittäin hyvä’ lankeaa kirjoille Fremde in der 
Nacht ja em neu molemmille samalla prosenttiosuudella, kun taas kirjan Fahrplan 
opiskelijat katsovat selkeästi suurimmalla osuudella sen olevan ’erittäin hyvä’. 
Voidaan siis todeta, että kirja Fremde in der Nacht sijoittuu tässä vertailussa sa-
malle sijalle kirjan Fahrplan 2 kanssa. Se saa korkeimman arvion ’hyvä’, mata-
limman arvion ’tyydyttävä’ ja tästä etumatkasta niin sanotusti tasapeliin johta-
van (Fahrplanin tulosta alemman) arvion kohdassa ’erittäin hyvä’24.  

                                                 

24  Jos pisteytämme laatukategoriat esimerkiksi siten, että arvio huono = 0 pistettä, tyy-
dyttävä = 1 piste, hyvä = 2 pistettä, erittäin hyvä = 3 pistettä ja kerromme ne kirjojen 
saamilla prosenttiosuuksilla, niin kirjat Fahrplan ja Fremde in der Nacht päätyvät mo-
lemmat kokonaispistemäärään 190, kirjan em neu jäädessä pistemäärään 160.  
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Tarkastelussa on tietenkin huomioitava, että kirja em neu kilvoittelee aivan 
toisista lähtökuopista kuin suomalaisen kustantamon tuottamat kirjat. Saksalai-
set oppimateriaalit on laadittu monikulttuurisille oppijaryhmille, jolloin yksi-
kielisyys huomattavasti rajoittaa eri toteutusmahdollisuuksia varsinkin sanas-
ton ja kieliopin osalta. Saksalainen oppikirjakonsepti on suomalaisille oppilaille 
jo lähtökohtaisesti vieras. Tasolle B2 ja ylemmille CEFR-tavoitetasolle sopivaa 
kotimaisten kustantamojen tuottamaa materiaalia saksan yleiskielen aikuisope-
tukseen ei kuitenkaan kyseisenä ajankohtana juurikaan ollut saatavilla.  
 
 
8.4 Verkkokyselyn palaute 
 
 
Opiskelijoiden tyytyväisyyttä kirjan uusiin didaktisiin toteutuksiin mitattiin 
neljän eri opetusjakson ajalta valmiiksi jäsenneltyjä valintavaihtoehtoja ja va-
paan kommenttikentän sisältävän verkkokyselyn välityksellä (ks. LIITE 2A). 
Palautetta oppikirjan kokeilevista ratkaisuista kerättiin Teknillisen korkeakou-
lun kielikeskusopiskelijoiden keskuudesta kolmen eri opettajan vetämän ope-
tusryhmän oppilailta. Täten vastausmateriaalissa heijastuvat todennäköisesti 
myös eri opettajien käyttämien toisistaan poikkeavien käsittelytapojen vaiku-
tukset.  

Opiskelijoille lähetettiin sähköpostitse linkki palautelomakkeeseen, jossa 
he voivat pudotusvalikosta merkitsemällä valita kunkin kysymyksen kohdalla 
annetusta kolmesta arviovaihtoehdosta omasta mielestään sopivimman. Oppi-
kirjassa toteutettujen epätavallisten esitystapojen arvioinnin kohteena ovat nii-
den kiinnostavuus, motivoivuus25, tehokkuus ja vaikeusaste. Vastaukset on 
muotoiltu kolmiportaisella asteikolla (hyvin toimiva / melko hyvin toimiva / ei 
hyvin toimiva), sanamuotona kysymyksestä riippuen kiinnostava – melko kiin-
nostava – ei kiinnostava / motivoiva – melko motivoiva – ei motivoiva / help-
po – sopiva – vaikea / hyödyllinen – melko hyödyllinen – ei hyödyllinen / te-
hokas – melko tehokas – ei tehokas. Lisäksi kaavakkeeseen liittyy avoin kenttä 
kirjallisille arvioille, jossa opiskelijat voivat vapaasti kommentoida mitä tahansa 
oppimateriaaliin liittyviä ajatuksiaan. Vastaukset palautuivat sähköpostitse ni-
mettöminä kyselyn lähettäjälle. Arviopalautteita lähetettiin yhteensä 167 opis-
kelijalle ja saatiin palautettuna 121, joten vastausprosentti oli 72,4 %. Vastaukset 
ovat tulkittavissa valmiiden arviovaihtoehtojen osalta kvantitatiivisesti ja kaa-
vakkeen vapaaseen kommenttikenttään kohtaan saatujen arvioiden osalta kva-
litatiivisesti.  

Jälkitarkastelussa käy ilmeiseksi, että lomakkeessa olisi ollut tarkoituk-
senmukaisempaa laatia valmiiksi annettujen vaihtoehtojen skaala laajemmaksi. 
Näin toteutettuna kysely tarjoaa suhteellisen pintapuolista tietoa, jonka tulkit-
seminen valikon niukkuudesta johtuen on ongelmallista. Kuitenkin tuloksen 

                                                 

25  ’Motivoiva’ sanan yleiskielisessä merkityksessä tarkoittaen työstämiseen, perehtymi-
seen jne. innoittava. 
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tulkinnan välityksellä saadaan käsitystä opiskelijoiden asenteiden tendensseis-
tä, joille kommenttiruutuun kirjoitetut vapaamuotoiset arviot antavat lisävalais-
tusta. 
 
8.4.1 Verkkokyselypalautteen kvantitatiivinen analyysi 
 
Palautearvioiden tuloksia tarkastellaan seuraavassa ilmaistuina frekvenssiin 
perustuvina prosenttiosuuksina kaikkien palautteen antaneiden osalta. Tulok-
set taulukoitiin (ks. LIITE 2B) laskemalla eri valintakohtien keräämät lukumää-
rät yhteen ja määrittelemällä niiden prosenttiosuus. Seuraava kaavio (kuva 10) 
esittää graafisessa muodossa taulukon arvot kokonaisotoksen prosenttiosuuksi-
en osalta. Se osoittaa pylväin vaihtoehtojen keräämät prosenttiosuudet, joista 
jakaumat ovat helposti luettavissa. Eri arviovaihtoehtojen saamia osuuksia tällä 
tavoin rinnastaessa on luonnollisesti muistettava, että kunkin sovelluskohdan 
todellista tilastollista sijoittumista mittaa kaikkien kolmen vaihtoehdon kes-
kiarvo. Saman sovelluskohdan saama prosenttiosuus esimerkiksi ’ei hyvin toi-
miva’ -arvion osalta saattaa kompensoitua vastaavasti ’hyvin toimiva’ -arvion 
osuudella ’melko hyvin toimiva’ -vaihtoehdon jäädessä vastaavasti pienem-
mäksi. Näin tapahtuu esimerkiksi sovelluskohdan pitkät tekstit / vaikeusaste 
kohdalla.  

Alaluvussa 8.4.1.2 esitettävä kaavio (kuva 11) puolestaan havainnollistaa 
saman tuloksen myös arvioitujen kohteiden saamien akateemisten arvosanojen 
muodossa.
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Kuvan 10 kaaviota tarkastellessa voidaan havaita, että pisimmät tyytyväisyyttä 
osoittavat pylväät löytyvät kohdista 2, 20 ja 23. Se kertoo, että autenttisten teks-
tien vaikeusaste, erityylisten kielioppitehtävien vaikeusaste ja verkko-oppaan 
käyttö työskentelyn välikappaleena saavat opiskelijoilta hyvän vastaanoton.  

Pylväiden loppupäät eli heikoimman arvion saaneet seikat ovat pisimmät 
kohdissa 18, 17 ja 5. Siten kielioppiseikkojen selityksen osittainen tehtävien jäl-
keen esittämisen motivoivuus ja vaikeusaste sekä pitkien tekstien vaikeusaste 
kohtaavat eniten tyytymättömyyttä. Kohdista 1, 7, 16, 18, 19 ja 22 havaitaan, että 
niissä ’melko toimivaksi’ arviointi ylittää parhaan mahdollisen arvion prosent-
tiosuuden. Enemmistön mielestä siis todelliset henkilöt tekstikorpuksen tuotta-
jina koetaan melko kiinnostaviksi, tekstien osittain poikkeuksellinen pituus 
melko motivoivaksi, otteet tekstikorpuksesta kielioppiasioihin johdattelijoina 
samoin melko motivoiviksi, rakenteiden selityksen osittainen sijoittaminen vas-
ta harjoitusten jälkeen melko motivoivaksi ja melko tehokkaaksi sekä kielioppi-
tehtävien eri tyylit melko tehokkaiksi. 

Seuraavassa (taulukko 3) on vielä taulukoituna prosenttiosuudet, jotka 
osoittavat mihin kirjassa toteutettuihin sovelluskohtiin vastaajat ovat tyytyväi-
siä, mihin vain melko tyytyväisiä ja mihin puolestaan tyytymättömiä.  
 
TAULUKKO 3 Verkkokyselyn ilmaisemat tyytyväisyysasteet 
 
Yli puolet vastaajista toteaa olevansa tyytyväinen seuraaviin kirjan erikoispiirtei-
siin:  
 
Sovelluskohta tyytyväinen % 
Korpustekstin kieli / vaikeusaste 86,8 
Ratkaisut verkossa 85,1 
Kielioppitehtävien eri tyylit / vaikeusaste 76,0 
Pitkät lukukappaletekstit / vaikeusaste 67,8 
Esimerkkilauseet sanastotaulukoissa / hyödyllisyys 66,9 
Sanastotaulukot / vaikeusaste 64,5 
Kielioppitehtävien eri tyylit / motivoivuus 64,5 
Autenttisten tekstien kieli / motivoivuus  64,5 
Sanastotaulukoiden esimerkkilauseet / vaikeusaste 63,6 
Korpustekstin suomennos / hyödyllisyys 63,6 
Kieliopin selitys vasta tehtävien jälkeen / vaikeusaste 58,7 
Pitkät lukukappaletekstit / hyödyllisyys 55,4 
Kielioppitehtävien eri tyylit / tehokkuus 54,5 
Autenttisten tekstien kieli / kiinnostavuus 52,9 
Esimerkkilauseet sanastotaulukoissa / motivoivuus 52,9 
Itse täydennettävät sanastotaulukot / motivoivuus 50,4 
Tekstiotteet kielioppiosioiden alussa / hyödyllisyys 50,4 

(jatkuu) 
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TAULUKKO 3 (jatkuu) 
Noin puolet opiskelijoista on melko tyytyväinen seuraaviin ratkaisuihin:  
 
Sovelluskohta melko tyytyväinen % 
Todelliset henkilöt haastatteluissa / kiinnostavuus 55,4 
Kieliopin selitys osittain tehtävien jälkeen / tehokkuus 52,1 
Pitkät lukukappatekstit / motivoivuus 48,8 
 
Seuraaviin sovelluskohtiin oltiin yli kahdenkymmenen prosentin osalta tyyty-
mättömiä:  
 
Sovelluskohta ei tyytyväinen % 
Kielioppiselitykset harjoitusten jälkeen / motivoivuus  36,4 
Kielioppiselitykset harjoitusten jälkeen / vaikeusaste 27,3 
Pitkät tekstit / vaikeusaste 26,4 
Kielioppiselitykset harjoitusten jälkeen / tehokkuus 24,8 
 
 
8.4.1.1 Verkkokyselyn prosentuaalinen tulos 
 
Seuraavassa tarkastellaan laskennan pohjalta (ks. taulukko liitteessä 2B) ensin 
eri sovelluskohtien saamaa kolmea arviovaihtoehtoa toisiinsa verrattuna las-
kematta niiden keskinäistä suhdelukua. Varsinaisen arvojärjestyksen osoittaa 
myöhemmin alaluvussa 8.4.1.2 eritelty keskiarvotulos.  
Prosenttiosuuksia tarkastellessa voidaan siis havaita, että noin kahdeksankym-
mentä prosenttia antaa parhaan mahdollisen maininnan seuraaville kirjan to-
teutuksille:  
 

+ Aito kieli vaikeusasteensa puolesta,  
+ Internetin käyttö tehtäväratkaisujen sijoituspaikkana ja  
+ erityyliset kielioppiharjoitukset vaikeustasonsa osalta.  

 
Vastaajista yli puolet katsoo, että myös seuraavat kirjan erikoispiirteet ansaitse-
vat arvion ’sovellus hyvin toimiva’:  
 

+ Se, että kirjassa on mukana joitakin melko pitkiä kirjallisia ja kuuntelu-
tekstejä kieleen intensiivisemmin sisään sukeltamiseksi todetaan vai-
keustasoltaan enemmistön mielestä sopivaksi. 

+ Sanalistoihin liittyvät esimerkkilauseet sanojen oppimiseksi lauseyhte-
yksissä koetaan enemmistön mielestä hyödylliseksi. 

+ Kielioppitehtävien runsaus ja eri tyylit kohtaavat tyytyväisyyttä paitsi 
vaikeusasteensa (ks. yllä) enemmistön mielestä myös motivoivuutensa 
suhteen. 

+ Autenttiset tekstit ja muokkaamaton aito kieli koetaan paitsi vaikeusas-
teeltaan sopivaksi (ks. yllä) enemmistön mielestä myös motivoivaksi  
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+ Sanaston opettelu ’Wörter und Wendungen’ sanalistoja itse täydentä-
mällä ja tekemällä niihin liittyviä aukkotehtäviä on vaikeusasteeltaan 
enemmistön mielestä sopivaa  

+ Tekstien vieressä kulkeva sanasta-sanaan suomennos on enemmistön mie-
lestä hyödyllinen.  

 
Yli tai lähes puolet vastaajista arvioi seuraavat sovellukset kiinnostavuudeltaan, 
motivoivuudeltaan tai tehokkuudeltaan ’melko hyvin’ toimiviksi:  
 

± kiinnostavuus: tutustuminen todellisten henkilöiden arkeen ja mielipi-
teisiin  

± tehokkuus: kirjan kielioppitehtävien kanssa painiskelu ennen säännön 
selitystä  

± motivoivuus: kirjassa on mukana olevat jotkut melko pitkät luettavat 
/ kuunneltavat tekstit.  

 
Kaikkien muiden kohtien suhteen ’melko hyvin’ toimiviksi arvioitujen seikko-
jen prosenttiosuus vaihtelee 5 – 45 %:n välillä.  

Kirjan toteutustavat, joiden kohdalla kertyy yli 20 %: mainintoja heikoim-
man mahdollisen arvion sarakkeeseen ovat  
 

- motivoivuus: kirjan kielioppitehtävien kanssa painiskelun ennen 
säännön selitystä 

- vaikeusaste: kirjan kielioppitehtävien kanssa painiskelu ennen sään-
nön selitystä  

- vaikeusaste: mukana joitakin melko pitkiä kirjallisia ja kuuntelutekste-
jä.  

 
Kaikkien muiden seikkojen kohdalla heikoimpien arvioiden määrä on alle kak-
sikymmentä prosenttia prosenttiosuuksien vaihteluvälin ollessa 0,8 − 19,8 %. 
 
8.4.1.2 Kirjan erikoispiirteiden ”laatuarvosanat”  
 
Verkkokyselyn kvantitatiivisen tuloksen voi esittää myös ”akateemisen arvosa-
nan” muodossa liitteen 2B taulukossa lasketun painotetun keskiarvon perus-
teella, jolloin kaikkien kolmen vaihtoehdon (hyvin toimiva / melko hyvin toi-
miva / ei hyvin toimiva) keskiarvo muodostaa kyseisen kohdan saaman numee-
risen arvon. Tällöin − toisin kuin edellisen luvun yksittäisiä prosenttiosuuksia 
vertailevassa tarkastelussa − tulos kertoo niin sanotusti koko totuuden, koska se 
huomioi saman sovelluskohdan saamien eri arviovaihtoehtojen keskinäisen 
suhteen. Yhteen lukuun puristettu tulos luonnollisesti on kuitenkin informaa-
tioarvoltaan edellä esitettyä kokonaistarkastelua huomattavasti köyhempi. 

Seuraavassa tarkastellaan kunkin erityispiirteen keskinäistä sijoittumista 
edellä esitellyn numeerisen laatuarvion eli keskiarvon pisteytyksen valossa. 
Havainnollisimmin tuloksen esittää seuraava kaavio (kuva 11). 
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Erikoispiirteiden arvosanat akateemisella asteikolla yhdestä 
kolmeen
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Kaavion 3 numerokohdat viittaavat seuraaviin tiedusteltuihin kirjan piirteisiin: 

1. Henkilöt: kiinnostavuus 9. Sanastotaulukot / vaikeusaste 17. Selitys teht. jälk. / vaikeusaste 
2. Kieli / vaikeusaste 10. Sanastotaulukot / motivoivuus 18. Selitys teht. jälk. / motivoivuus 
3. Kieli / kiinnostavuus 11. Sanastotaulukot / tehokkuus 19. Selitys teht. jälk. / tehokkuus 
4. Kieli / motivoivuus 12. Esim.lauseet / vaikeusaste 20. K-oppiteht. tyylit / vaikeusaste 
5. Pitkät tekstit / vaikeusaste 13. Esim.lauseet / hyödyllisyys 21. K-oppiteht. tyylit / motivoivuus 
6. Pitkät tekstit / hyödyllisyys 14. Esim.lauseet / motivoivuus 22. K-oppiteht. eri tyylit / tehokkuus 
7. Pitkät tekstit / motivoivuus 15. Tekstiotteet k.o. / hyödyllisyys 23. Ratkaisut verkossa 
8. Suomennos / hyödyllisyys 16. Tekstiotteet k.o. / motivoivuus  

 
KUVA 11 Kirjan eri sovelluskohtien ”akateeminen arvosana” 
 
Kysymyksessä siis ovat laatuarvioluvut, jotka on laskettu kunkin erikoispiirteen 
saavuttaman keskiarvon mukaan. Näin on määritelty kunkin sovelluksen saa-
ma laatuarvosana asteikolla yhdestä (huonoin) kolmeen (paras). Tämä laatuar-
vosana on esitetty yhden desimaalin tarkkuudella. Taulukon viimeinen sarake 
osoittaa siten kunkin kohdan saavuttaman ”akateemisen” arvosanan. Se on 
numeerinen laatumääre,26 jolloin sovellus, jonka keskiarvo on > 2,5 saa arvosa-
nan 3, jos keskiarvo > 2,0 arvosana on 2 ja > 1,5 arvosana on 1. Eri kohtien ha-
jonnan/varianssin laskenta ei anna suppean skaalan vuoksi oleellista lisäarvoa 
datan tulkintaan, jonka vuoksi niitä ei ole sisällytetty kaavioon. Koska opetus-
ryhmät ovat aina heterogeenisiä niin ryhmäkoon, opiskelijoiden sukupuolen 
kuin iänkin suhteen, niitä ei ole tarpeen huomioida muuttujina. 
                                                 

26  Valittu perinteisen akateemisen tenttiarvosteluskaalan mukaan, jossa arvosanaan 1 
vaaditaan ½ kokonaispistemäärästä, ˜ 2/3 arvosanaan 2 ja ˜ 5/6 arvosanaan 3.  
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Kunkin erityispiirteen kohdalla erikseen laskettu keskiarvo edustaa kysei-
sen menetelmän saamaa numeerista sijoittumista välillä yhdestä kolmeen. Aka-
teemisessa arvosteluasteikossa korkein luku kolme vastaisi arvosanaa 3 = erit-
täin hyvä, keskimmäinen luku kaksi arvosanaa 2 = hyvä ja alin luku yksi ar-
vosanaa 1 = tyydyttävä. Kyselyn sanamuotoa myötäillen voidaan vastaavat ar-
vot luokitella myös määrein suurin luku = hyvä, keskimmäinen luku = tyydyt-
tävä, pienin luku = välttävä. 

Kuten kuvan 11 kaavio osoittaa, kohdassa 18 ja 19 mainitut sovellukset, 
joiden keskiarvo on < 2,0 saavat alimman arvosanan eli 1. Sovellustavat kohdis-
sa 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16 ja 17 saavat arvosanan 2 (keskiarvo = 2,0). Ar-
vosanaan 3 (so. kohdat joiden keskiarvo > 2,5) yltävät kaavion kohdissa 2, 4, 8, 
9, 12, 13, 20, 21, 22 ja 23 mainitut sovellukset. Arvosanan mukaan parhaiten si-
joittuvat siten sovellukset autenttisen kielen vaikeusaste, kielen motivoivuus, 
suomennoksen hyödyllisyys, sanastotaulukoiden vaikeusaste, esimerkkilausei-
den vaikeusaste ja hyödyllisyys, kielioppitehtävien vaikeusaste, motivoivuus ja 
tehokkuus sekä ratkaisujen löytyminen kirjan Internet-sivulta. Huonoimmaksi 
koetut sovelluskohdat ovat kielioppiselitysten osittainen esittäminen vasta har-
joitustehtävien jälkeen motivoivuudeltaan sekä tehokkuudeltaan. 

Lisävalaistusta yllä todetun numeerisen tuloksen taustoihin antaa kyselyn 
avoimeen kohtaan esitetty vapaamuotoinen palaute. Sitä analysoidaan seuraa-
vassa kvalitatiivisesti. Sen avulla etsitään viitteitä siitä, miksi jotkut sovellus-
kohdat saavat muita huonomman vastaanoton.  
 
8.4.2 Kirjallisten kommenttien kvalitatiivinen analyysi 
 
Verkkokyselylomakkeen (ks. LIITE 2A) kirjan kymmentä eri erityispiirrettä mit-
taavan pudotusvalikon kolmen vaihtoehdon lisäksi oppilailla oli mahdollisuus 
kirjoittaa vapaasti mielipiteitään lomakkeen lopussa olevaan vapaaseen kent-
tään. Siihen heitä kehotettiin seuraavasti: Kommenttikenttään voit kirjoittaa 
KAIKEN mieleesi tulevan palautteen kirjasta, niin risut kuin ruusutkin! Näin oppi-
lailla oli mahdollista rajoituksitta lisätä omia mielipiteitään oppimateriaalista. 
Yhteensä 121 palautteesta 69 sisälsi myös sanallista palautetta. Numeerisesti 
arvioitu palaute antaa melko suurpiirteistä tietoa opiskelijoiden mielipiteistä 
oppikirjan kokeilevista esitystavoista. Tarkempaa indikaatiota saadaan tästä 
sanallisesta vapaamuotoisesta palautteesta. Sen analysoinnin tulos on kuitenkin 
eittämättä vain osittain tyydyttävää objektiivisuuden suhteen, kuten aiemmassa 
(luvussa 2) laadullisen tutkimuksen luonteesta on todettu. Kyseessä on nimen-
omaan tulkinta. Siinä kuitenkin pyritään kaiken kaikkiaan mahdollisimman 
suureen kriittisyyteen ja kattavuuteen. Tarkastelussa ovat mukana siksi kaikki 
arviot jaoteltuina eri sovelluskohtia käsitteleviin osiin. Opiskelijoiden kommen-
tit on kopioitu verkkokyselykaavakkeesta sellaisenaan mahdollisia kirjoitusvir-
heitä tai muita muotoseikkoja korjaamatta.  

Asiayhteyden mukaan pilkotut kommentit väistämättä hämärtävät koko-
naisen palautetekstin antamaa vaikutelmaa. Siksi kaikki palautemateriaali on 
kokonaisuudessaan esitetty liiteosassa, niin että lukija voi halutessaan muodos-
taa myös oman näkemyksen palautteesta. LIITE 2Cc sisältää kaiken kirjoitettu-
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na saadun palautteen koko kontekstissaan, LIITE 2C puolestaan sisältää palaut-
teen taulukoituna aihepiireittäin havaintomatriisin muotoon. Sanallisen palaut-
teen kategorisoinnissa tulevat esille kvalitatiiviselle evaluaatiolle ominaiset mo-
niselitteisyyden ongelmat. Samassa lauseessa ilmaistaan usein sekä negatiivisia 
että positiivisia mielipiteitä eri aiheista.  

Alla käsitellään arvioita jaettuna eri aihepiireihin. Koska yksittäiset lauseet 
eivät kontekstistaan irrotettuina aina antaisi oikeaa kuvaa ko. aihepiiriin liitty-
vän kommentin asiasisällöstä, ne on osittain esitetty kokonaisuudessaan. Tämä 
aiheuttaa toistoa, mutta toivottavasti auttaa tulkitsemaan kannanottoa opiskeli-
jan tarkoittamalla tavalla. Toistetut kohdat on erotettu varsinaisesta kyseiseen 
aihepiirin liittyvästä kommentista hakasulkein ja pienennetyllä kirjasinkoolla (jol-
loin lukijan on helpompi halutessaan jättää ne huomiotta). Mainittakoon vielä 
kertaalleen, että opiskelijoiden kirjoittamien mielipiteiden kieliasuun ei ole puu-
tuttu, vaan ne on kopioitu sellaisinaan. 

Palaute on merkityksellistä nimenomaan hypoteettisten päätelmien ja teo-
reettisten johtopäätösten testaamiseksi ja vihjeiden saamiseksi niiden paranta-
miseen. Siksi tarkastelussa pyritään systemaattisesti huomioimaan myös kriitti-
set elementit. Havaintoyksikköinä toimivat siis eri aihepiirit ja niiden saama 
palaute asenteina ilmaistuna, joiden pohjalta sovellusten tausteoriat voidaan 
arvioida yhdessä kvantitatiivisen tuloksen kanssa joko toimiviksi tai toimimat-
tomiksi. 

On pidettävä mielessä, että palautevastauksissa heijastuu kursseille osal-
listuneiden heterogeeninen tausta. Palautetta antaneiden joukossa on myös 
edistyneen tason koulun viisi vuotta käsittävän oppimäärän suorittaneita oppi-
laita, jotka haluavat kurssilla aktivoida unohtuneita tai passivoituneita taito-
jaan. Useat osallistuvat kurssille koulun kaksi vuotta käsittävän oppimäärän 
taitoja kartuttaakseen ja useat taas puolestaan niitä opiskelijoita, jotka ovat suo-
rittaneet korkeakoulun kielikeskuksessa vasta kolme edeltävää alkeiskurssia. 
Sitaatteja lukiessa on myös aiheellista muistaa, että ne on kopioitu opiskelijoi-
den palautteesta sellaisenaan kieli- ja kirjoitusvirheitä korjaamatta. Samassa 
vastauksessa arvioidaan usein monia eri sovelluskohtia. Niitä tarkastellaan seu-
raavassa siis aihepiirin mukaisissa osissa.  
 
8.4.2.1 Tutustuminen todellisten henkilöiden elämään 
 
Edeltävän luvun kvantitatiivisessa arviossa tutustuminen todellisten henkilöi-
den arkeen ja mielipiteisiin sai kiinnostavuuden osalta keskiarvoksi melko 
kiinnostava 55,4 % (kiinnostava 36,4 %, ei kiinnostava 8,3 %). Sanalliset arviot 
selittävät tämän vain keskinkertaisen vastaanoton syitä. 
 
Pelkkiin henkilöihin tutustumiseen perustuvaa rakennetta eivät kaikki opiskeli-
jat koe kiinnostavaksi, vaan myös muunlaisia tekstejä kaivataan. 
 

- Olisi saanut olla muunkin tapaisia tekstejä kuin pelkkiä ihmisiin tutustu-
mista. 
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- Kappaleet toistavat toisiaan liikaa, kun kaikki kappaleet ovat haastatteluja, 
joissa ihmisiltä on kysytty samoja asioita. 

- Kirjassa olisi mielellään saanut olla lukiokirjojen tapaan dialogeja jota olisi 
voinut lukea ryhmissä. 

- Haastatteluiden ohelle olisi kaivannut myös jonkin muun tyylisiä tekstejä. 
Silti parempi kirja tämä oli kuin ne mitä lukiossa käytettiin.  

- Olisi parempi, jos kirjassa olisi enemmän eri tyyppisiä ja mielenkiintoisem-
pia tekstejä. Esimerkiksi artikkeleja nuoria aikuisia kiinnostavista asioista. 

 
Henkilöiden aitoutta ei sanallisissa kommenteissa sinänsä arvostella, mutta kir-
jan tekstien teemojen samankaltaisuus saa runsaasti kritiikkiä osakseen. Samo-
jen aihepiirien liika toistuvuus siten selittänee sen, miksi yli puolet kirjan käyt-
täjistä kokee autenttisiin henkilöihin tutustumisen vain osittain mielenkiintoi-
seksi. Vaikka vaikuttaa siltä, että aidot henkilöt sinänsä ovat mielenkiintoa he-
rättäviä, niin aihepiirien yksipuolisuus latistaa kiinnostuksen. 
 

- Mielestäni tutustuminen todellisten henkilöiden arkeen ja mielipiteisiin on 
ihan kiinnostavaa ja hauskaa, mutta miksi kirjan henkilöt ovat niin kuivia ja 
tylsiä? Enemmän nuoria aikuisia ihmisiä ja ihmisiä, joihin teknillisen korkea-
koulun opiskelija voi samastua, eikä "pummeja" kuten Josef aus Heidelberg. 

- Aluksi oli ihan jännä tutustua tavallisiin ihmisiin, mutta kirjan loppupuolel-
la se alkoi jo tylsistyttämään, varsinkin kun kysymykset olivat aina samat ja 
niin tuntuivat vastauksetkin olevan. 

- Kappaleet [olivat turhankin pitkiä ja] muistuttivat liikaa toisiaan. Toisten ihmisten 
elämästä ja mielipiteistä lukeminen alkoi kurssin lopulla jo vähän kyllästyt-
tää. 

 
Seuraavien arvioijien kohdalla todellisten henkilöiden tuottamat tekstit saavat 
osakseen pikemminkin myönteistä palautetta. 
 

+ Vihdoin erilainen opas; oikein onnistunut. Pidän varsinkin siitä, että saa 
tirkistellä saksan elijöiden oikeeta elämää. 

+ Kappaleet olivat mielenkiintoisia, erilasia ihmisiä eri maista. 
+ Erityyliset kappaleet on hyvä keksintö, [mutta lomaketyyppisiä sanastonopettelukappa-

leita voisi olla vähemmän.] 
+ Henkilöiden arki ja ajatukset ovat kiinnostavia. Antakaa vain ihmisten pu-

hua! 
+ Tekstit mukavia [ja suomennokset siinä vieressä todella hyvät.] 
+ Kirja oli aika hyvä ja tekstit sopivia, [mutta hinta????? Vähän kallis 2ov:n kurssikirja-

na.] 
 
Mielenkiintoista on havaita, että seuraavassa siteerattu kommentoija on havah-
tunut huomaamaan henkilöiden aitouden vasta kurssin loppupuolella. Sen syy-
tä voi vain arvailla. Tekstien ja henkilöiden aitous onkin periaatteessa uskon 
kysymys ja tämän oppimateriaalin kohdalla se on siinä suhteessa vain osittain 
totta, että osa äänityksistä on toteutettu ammattinäyttelijöiden voimin. Palaut-
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teessa ei ole mahdollista arvioida, kokeeko kommentoija loppuhavaintonsa po-
sitiivisena vai negatiivisena. 
 

± Minulle selvisi vasta ihan viimeisimmillä kurssin tunneilla, että henkilöt oli-
vat oikeita.  

 
 
8.4.2.2 Autenttiset tekstit, muokkaamaton aito kieli 
 
Edellisen luvun kvantitatiivisessa arviossa autenttiset tekstit todettiin 52,9 %:n 
taholta kiinnostaviksi (40,5 %:n melko kiinnostaviksi, 6,6 %:n ei kiinnostaviksi) 
ja 64,5 %:n osalta motivoiviksi (32,2 %:n melko motivoiviksi, 3,3 %:n moti-
voiviksi), joten enemmistö antoi molemmista seikoista arvion ’sovellukseen tyy-
tyväinen’. Sanallisessa palautteessa tekstit saivat kuitenkin runsaasti kritiikkiä 
osakseen sisällön samankaltaisuuden vuoksi. Numeerisesti mitatun palautteen 
suhteellisen hyvä arvo, jonka mukaan yli puolet piti tekstejä kaikesta huolimat-
ta kiinnostavina ja motivoivina, selittynee siten tekstien ja henkilöiden autentti-
suudella. Sanallisesta palautteesta voidaankin päätellä, että aidot tekstit ja haas-
tattelut tuntuvat menetelmänä sinänsä olevan tervetullut sovellus, mutta kirjal-
lisia tekstejä lähettäneille henkilöille ehdotettujen aihepiirien ja haastatelluille 
esitettyjen kysymysten olisi oltava vaihtelevampia. 
 

± Kirja on muuten ihan hyvä ja hyödyllinen, mutta kappaleet ovat loppujen lo-
puksi aika pitkästyttäviä, koska ne ovat aika täydellisesti samanlaisia. Niihin 
olisi voinut keksiä jotain eroja, eikä vain laittaa joukkoa ihmisiä vastaamaan 
täsmälleen samoihin kysymyksiin. 

± Ehkä kirjassa olisi pitänyt olla erilaisia ihmisiä, nythän kaikki olivat melkein 
kaikista asioista samaa mieltä. Kokonaisuutena silti hyvä kirja. 

± Kirjan haastattelut olisivat voineet olla eri henkilöiden osalta erilaisempia. 
Teksteissä pohdittiin aika pitkälti samoja asioita. 

± Kirjan tekstit olisivat voineet olla hieman monipuolisemmat. Kappaleiden 
tyyli oli aina sama. Muuten kirja oli oikein hyvä.  

± Haastateltavana voisi olla vieläkin erilaisempia ihmisiä ja kysymykset haasta-
teltaville voisivat vaihdella enemmän. Muuten kirja oli hyvä ja hiukan erilai-
nen kuin aiemmat käyttämäni kirjat. Mielenkiinto opiskeluun ainakin säilyi. 

± Kappaleiden tekstit pyörivät hyvin samoissa aiheissa, vähän liikaakin.  
± Kirjan kappaleet olivat ehkä liian samanlaisia sisällöltään. Haastateltavilta 

olisi ehkä voinut kysellä kirjan tekovaiheessa hieman monipuolisempia kysy-
myksiä eikä aina vain asumisesta ja päivärutiineista.  

± Teksteissä voitaisiin käsitellä enemmän erilaisia asioita - nyt henkilöiltä kysy-
tään jatkuvasti samoja kysymyksiä (eutanasia, rasismi, normaali päivä...). 
Tämä tekee tekstit hieman epäkiinnostaviksi. 

± Kaikki kirjan kappaleet ovat todella saman tyylisiä. Kirjaan on valittu ihmisiä 
joiden mielipiteet asioista eivät pahemmin poikkea toisistaan. [Muuten kirjan ra-
kenne oli hyvä (tehtävät, itsetäytettävä sanalista).] 
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± [Kysymyksessä kahdeksan tuli mieleen, että rakenteiden selityksiä oli vaikea löytää, muuten kuin tehtä-
vien tekemisen yhteydessä.] Toisen miinuksen voisin antaa siitä, että kappaleet oli-
vat hyvin samantyyppisiä. Samaan kaavaan alkoi ehkä pikku hiljaa kyllästyä, 
kun kaikilta oli kysytty täsmälleen samoja asioita. [Kokonaisuutena kirja oli kuitenkin 
iloinen yllätys, vaikka tässä otinkin esille vain näitä risuja.] 

± Risuja annan kirjan tekstien sisällölle. Kappaleet olivat todella tylsiä ja jau-
hoivat aina vaan samoja asioita. Hyödyllisempää olisi ollut, jos haastattelut 
olisi tehty eri aihepiireistä. Ei ole kauhean mielenkiintoista lukea 14. kertaa 
jonkun mielipidettä huippu-urheilusta.  

± Kirjassa pitäisi olla enemmän nuoria ihmisiä kiinnostavia aiheita. 
 
Sisällön samankaltaisuus näyttää johtavan opiskelijat myös ajatukseen, että sa-
nasto-osuus ja erityyppisten tekstien tuntemus yksipuolistuvat yhtenäisen ky-
sely- ja haastattelumenetelmän vaikutuksesta. Se on sisältökritiikin lisäksi luet-
tavissa seuraavista kommenteista.  
 

± Risuina tulee lähinnä mieleen henkilöiden samankaltaisuus, kaikilla taisi ol-
la melkein samat asenteet Rassismusta jne suhteen. Tervetullutta olisi myös 
ns kiihkoilijat joiden kautta saisi myös arkipäiväisemmän sanasto-osion mu-
kaan. 

± Sanoja oppi suhteellisen pienestä aihepiiristä, kun kaikilta oli kyselty samat 
kysymykset. 

± Kirjassa olisi voitu haastatella vähän nuorempiakin ihmisiä. Kokonaisuute-
na silti hyvä kirja. Ensiksi henkilö kertoo nimensä, ikänsä, asuinpaikkansa, 
ammattinsa, hiukan historiaansa ja vähän harrastuksistaan, minkä jälkeen 
kaikki kertovat mielipiteensä samoihin aiheisiin eli eutanasiaan, tasa-arvoon 
jne. Tekstien lukeminen on siksi melko tylsää ja kaiken lisäksi kirja opettaa 
vain tietyntyyppisten tekstien lukemiseen. 

 
Toisaalta mukana on myös sellaisia kommentteja, joista voi päätellä opiskelijoi-
den huomioivan kielen implisiittisen oppimisen toiston myötä. Ensimmäisen 
arvion voi tulkita ironiseksi, mutta se kertoo silti toiston tuoman lisähyödyn 
havainnoinnista.  
 

± [Itse en kokenut kirjaa mullistavalla muista kielten oppikirjoista poikkeavaksi. Toki joissain asioissa 
on suuriakin eroja, mutta perussisältö on kuitenkin se sama.] Tosin kappaleissa oli paljon 
päällekkäistä sanastoa, kun kaikki henkilöt vastasivat samoihin kysymyksiin. 
Toisaalta kertaushan on opintojen äiti! Opinhan ainakin sanat "Schwäche" 
ja "Leidenschaft". 

+ Haastatteluissa toistuneet samat teemat on hyvä idea, koska toistuvasti esil-
lä olevat sanat jäävät väkisinkin mieleen. 

 
Sanaston oppimisen suhteen tekstit saavat myös kiitosta osakseen. 
 

+ Sanavarasto karttui kurssin aikana huomattavasti ja aktiivinen kielitaito 
parani selkeästi. Vaikka saksaa olen opiskellut jo useamman vuoden, se on 
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silti ikään kuin jäänyt aina roikkumaan tyhjän päälle. Kurssista ja kirjasta 
jäi tunne, että tällä taidolla pärjää maailmalla ja pystyy osallistumaan kes-
kusteluun. Eli olen varsin tyytyväinen kirjaan ja kurssiin. 

+ [Kirja sopii mielestäni täydellisesti henkilölle joka on lukenut 5 vuotta saksaa mutta ei ole viimeseen 
pariin vuoteen tehnyt kielen eteen mitään (kuten minä), tärkein kielioppi tuli käytyä juuri sopivassa 
tahdissa läpi ja] sanasto oli juurikin sopivan haastavaa. 

+ Hyvin toteutettu kirja, [jossa kielioppi tuli kerrattua kunnolla,] ja uutta sanastoakin 
tarttui mieleen.[(kirjan vaikeusaste lukion C-saksan jatkolle oli juuri sopiva.)] 

 
Äänitteiden ja puheharjoitusten osalta saadaan sisällöltään hyvin erilaisia 
kommentteja. Seuraava tekniseen laatuun viittaava kommentti mitä todennä-
köisimmin johtuu käytetyn laitteiston eikä itse äänitysten tasosta.  
 

± Kirjassa ei mitään huonoa, ainoastaan kappaleisiin liittyvät äänitteet olivat 
joskus hermoja raastavan kuuloisia ja hieman epäselviä. 

 
Seuraava kommentoija kokisi hyödylliseksi verkon käytön laajentamisen myös 
kaikki äänitteet sisältäviksi. 
 

± [Tehtäväratkaisujen löytyminen verkosta on todella hyvä idea.] Vieläkin hyödyllisempää 
olisi saada lisäksi kirjan äänitteet verkkoon, niin että voisi harjoitella omal-
lakin ajalla kuullunymmärrystä ja luontevaa ääntämystä. 

 
Seuraavat opiskelijat pohtivat kuuntelu- ja puheharjoitusten merkitystä. Niihin 
suhtaudutaan kaksitahoisesti. 
 

± Ehkä mukaan olisi mahtunut hieman dialogia kuunneltavaksi, ihan haaste-
mielessä. Nyt tekstipätkät olivat selkeästi esitystyyppisiä, sisältäen pitkiä 
lauserakenteita, jotka taitavat sittenkin olla enemmän valmisteltujen esitys-
ten ja kirjoitetun tekstin alaista kamaa, suurin osa keskustelusta käydään 
kuitenkin kohtalaisen lyhyillä lauseilla, eikö? Näin ollen, jos ajattelee käy-
tännön hyötyä, nopean mutta yksinkertaisen puheen kuuleminen olisi var-
mastikin hyvästä. [Mutta toisaalta, kun kurssi tuntui keskittyvän enemmän kieliopin kertauk-
seen, oli ratkaisu varmaan harkittu]. 

± Suulliset harjoitukset olivat liian vaikeita ja sitä kautta tehottomia, näin al-
keiskurssilla ei mielestäni kovin paljoa oo hyötyä puhua koska sanavarasto 
on naurettavan suppea ja lähes jokaista sanaa joutuu miettimään puhumat-
takaan siitä että puhuminen menisi vielä kieliopin mukaisesti. Tämän takia 
ainakin henkilökohtaisesti puheharjoitukset olivat enemmän tuskaa kuin ki-
vaa vaihtelua. 

± Ajatus natiiveista saksalaisista on oikein hyvä ja se korostuu varsinkin teks-
tien kuunteluissa, kun joutuu ymmärtämään erilaisia murteita. Tosin se 
saattaa olla aika haastavaa näin neljännellä kurssilla. 

± Kuuntelutehtäviä voisi ehkä olla enemmän. Se on ainakin itselleni alue, jo-
hon täytyy kiinnittää vielä huomiota. 
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± Kirjassa pidin siitä, että siinä oli paljon ihan monipuolisia suullisia tehtä-
viä. Puhuminen kun kuitenkin on se mitä ensisijaisesti haluaisi oppia. 

 
Kuunteluiden vaikeustason sopivuus puolestaan selittynee kirjassa tekstien vie-
ressä olevalla suomennoksella. Seuraavat kaksi arviota siten mahdollisesti ta-
vallaan selittävät toinen toistaan. 
 

+ Kirjaan liittyvät kuuntelut varsin sopivia (en ole kovin vahva niissä...) vai-
keustasoltaan. 

+ Kuunteluiden tekstit hyvä olla olemassa, kun voi tarkistaa askarruttavat 
kohdat. 

 
 
8.4.2.3 Mukana joitakin epätavallisen pitkiä tekstejä 
 
Epätavallisen pitkiä lukukappaletekstejä lähes puolet, 48,8 %, piti vain melko 
motivoivina (31,4 % motivoivina ja 19,8 % ei motivoivina), mutta kuitenkin yli 
puolet, so. 55,4 % hyödyllisinä (36,4 % melko hyödyllisinä, 8,3 % ei hyödyllisi-
nä). Sanallisessa palautteessa nimenomaan juuri motivaatiotekijät keräsivätkin 
kritiikkiä. Maininta, että tekstien kieli on ”ehkä helpompaa” selittynee kään-
nöksellä. Sen merkitys jää opiskelijalta tiedostamattomatta, mikä onkin tarkoi-
tus. Tällöin asenne kohdekieleen pysyy vapautuneena, kun sitä ei koeta liian 
hankalaksi. 
 

- Liian pitkät tekstit alkaa nukuttamaan, eikä jaksa seurata 
- Jotkut kappaleista olivat mielestäni ehkä turhankin pitkiä. Ei jaksanut enää 

pysyä mukana koko kappaletta, varsinkin kun neljäs sivu alkoi, eikä lopusta 
ollut vielä tietoa. No toisaalta kieli oli ehkä helpompaa, mitä kautta taas pitkät 
kappaleet olivat mielekkäämpiä, kuin lyhyet, todella vaikeita mutkia sisällään 
pitävät. 

- Kappaleet olivat turhankin pitkiä [ja muistuttivat liikaa toisiaan. Toisten ihmisten elämästä 
ja mielipiteistä lukeminen alkoi kurssin lopulla jo vähän kyllästyttää.]  

- Kirjan kappaleet liian pitkiä, niitä ei jaksanut enää uudelleen lukea. 
- Kirjan tekstit ovat aivan liian pitkiä. Jos kotona semmoisen kunnolliseen läpi-

käymiseen menee melkein kaksi tuntia, lisää se mielestäni kohtuuttomasti op-
pilaan kotona tekemää työmäärää.  

- No ne muutama kappale oli liian pitkiä, [mutta toisaalta monipuolinen kirja on hyvä]. 
 
 
8.4.2.4 Tekstien suora suomennos 
 
Suomennos koettiin palautteen kvantitatiivisen arvion perusteella 63,6 %:n osal-
ta hyödylliseksi (24,8 %:n melko hyödylliseksi ja 11,6 %:n ei hyödylliseksi). Sa-
nallinen palaute sisältää suhteellisen tasapuolisesti sekä menetelmän torjuvia 
että sitä puoltavia kommentteja. ’Sovellukseen tyytymätön’ -valintaa saattaa 
osittain selittää myös menetelmän outous, kuten alla on luettavissa. 



 205

 
- Liekö tottumattomuutta vai mitä mutta suora suomennos ei kyllä lämmit-

tänyt yhtään... 
± Sanasta-sanaan suomennoksen hyöty ei selvinnyt. "Saksalainen" suomi on 

ihan hauskaa, mutta onko siitä hyötyä?  
 
Oppimisstrategioihin keskittyvät kommentit osoittavat, että jotkut opiskelijat 
haluavat mieluiten käyttää entisiä menetelmiään ja kokevat suomennoksen siksi 
itselleen huonosti toimivaksi menetelmäksi. 
 

± Sanasto tekstin vierellä oli ainakin uusi ratkaisu. Siitä oli helpompi katsoa 
koko lauseen käännös mutta vaikeampi katsoa yksittäisen sanan käännös, jo-
ta ehkä useammin tarvitsee. [Toisaalta tällä tavalla oppii juuri kokonaisuuksia eikä vain yk-
sittäisiä sanoja.] Itse olen aikaisemmin opetellut kaikki vieraat sanat kappaleen 
mukana ulkoa. Mikä ei nyt ollut niin helppoa kun ei ollut perinteistä sanas-
toa. 

- Minun kohdalla ainakin tarkka suomennos tekstin vieressä johti siihen, että 
ei kunnolla tullut lukeneeksi joka kappaletta. Minulla on myös ollut tapana 
kieliä opiskellessa kirjoittaa kappaleeseen tekstin yläpuolelle sanat, jotka on 
joutunut katsomaan sanakirjasta. Nyt tätä, ainakin minulle hyvää oppimis-
keinoa, ei voinut käyttää.  

- Tekstin vieressä kulkeva suomennos ei siinä mielessä ole hyvä, että tehtävien 
vastauksia tulee helposti etsittyä sitten vain suomenkielisestä tekstistä. Jos 
sanat pitäisi hakea erikseen sanastosta, saksankielistä tekstiä olisi käytettävä 
enemmän hyödyksi, jolloin sanat jäisivät paremmin mieleen. 

 
Suomennoksen etuna on koettu jo edellä siteeratun kommentoijan kohdalla kri-
tiikistä huolimatta kokonaisuuksien oppiminen. 
 

± [Sanasto tekstin vierellä oli ainakin uusi ratkaisu. Siitä oli helpompi katsoa koko lauseen käännös 
mutta vaikeampi katsoa yksittäisen sanan käännös, jota ehkä useammin tarvitsee.] Toisaalta täl-
lä tavalla oppii juuri kokonaisuuksia eikä vain yksittäisiä sanoja. 

 
Osittain palaute osoittaa, että jotkut opiskelijoista saattavat keskittyä liikaa 
suomenkieliseen tekstiin kohdekielisen alkutekstin tarkastelun sijaan.  
 

- En arvosta sanasta-sanaan suomennosta, koska siitä huolimatta lauseen 
merkitys voi jäädä täysin ymmärtämättä. 

- Mielestäni sanasta sanaan-suomennos ei ole hyvä saksan kaltaisessa kieles-
sä, koska se vähentää ymmärrettävyyttä, kun ei aina pysty tulkitsemaan 
lausetta siten kuin se suomessa oikeasti tulkittaisiin. 

- En pitänyt yhtään sanasta-sanaan suomennoksesta. Suurelta osin kielen-
käyttö menee ilmeisistä syistä varsin kamalan näköiseksi. Useimmiten teks-
tistä kyllä pystyy katsomaan jonkin yksittäisen sanan merkityksen tarvit-
sematta turvautua aakkoselliseen sanastoon tai sanakirjaan. Asiasisällön 
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ymmärtäminen näistä suomennoksista onkin jo toinen juttu, pahimmillaan 
se oli miltei mahdotonta. 

 
Jotkut opiskelijoista kiinnittävät huomionsa käännöstapaan ja kritisoivat sitä, 
ilman että käännös menetelmänä sinänsä selkeästi torjuttaisiin. 
 

± Suomenkielinen käännös saksalaisen tekstin vieressä oli vähän minun mieles-
tä outo kun se oli melkein sana sanasta käännös mutta ei ihan.  

± Muutama marina/pilkun viilaus sitten. Eli suomennokset. Sanottiin, että 
suomennos on sanasta sanaan suomennosta, mutta linja ei ollut ollenkaan 
yhtenäinen. Näin oli välillä ja välillä taas oli käännetty niin, että oli suomek-
sikin järkevän kuuloinen lause. Eipä tämä nyt muuten haitannut, mutta nau-
ratti vain tämä epäyhtenäinen linja.  

± Sanasta sanaan suomennos kirjassa ei kuitenkaan aina ollut ihan sanasta sa-
naan ja muutenkin oikea suomenkielinen teksti olisi monissa tilanteissa hel-
pompi ymmärtää. 

± Tekstin vieressä kulkeva suomennos, olisi voinut olla kunnon suomea, nyt pi-
ti suomentaa suomennoskin. Ja välillä jäi vähän epäselväksi mitä joku ilmaisu 
oikein tarkoitti. 

 
Osittain suomennoksen lisäksi kaivataan myös kappalekohtaisia sanastoja, 
vaikka käännös sinänsä menetelmänä hyväksytään. 
 

± Suomennos on ok, mutta kappalekohtaista sanastoa pitäisi olla myös. 
± Se suomennos siinä viereisellä palstalla on hyvä, mutta ei korvaa kappale-

kohtaista sanastoa Kyllä sellainen pitäisi olla.  
 
Seuraavat arviot puolestaan selittävät suomennoksen suhteellisen hyvää vas-
taanottoa. 
 

+ Tekstin suoran suomennoksen lukeminen oli erittäin opettavaista ja teki 
kappaleitten lukemisesta mahdollista heikommallekin oppilaalle. 

+ Kirja on aika hyvä. Varsinkin valmiit käännökset tekstin vieressä helpotta-
vat ymmärtämistä ja seuraamista. Erittäin hyödyllinen.  

+ [Tekstit mukavia ja] suomennokset siinä vieressä todella hyvät. 
+ Ensinäkemältä suora suomennos tekstin vieressä vaikutti oudolta, tähän tot-

tui kuitenki heti ja idea on oikein hyvä. 
+ Tekstien vieressä oleva käännös oli hyvä ja hyödyllinen. Oli myös hyvä, että 

tekstit oli käännetty sanasta sanaan.  
+ Kirja tuntui todella hyvältä heti ensikokemuksen jälkeen. Varsinkin vieressä 

kulkeva sanasta sanaan käännös oli mielestäni tehokas ja opettavainen 
+ [Mahtava homma, että vastaukset olivat netissä. Sain mm. sanastolistat täydellisinä ja siisteinä, sa-

moin tehtävien vastaukset. Itseopiskelu todellakin mahdolista.] Samoin suomennos kappa-
leen vieressä on hieno oivallus. Tavallisesti menee aikaa, kun tulee etsittyä 
yhtä sanaa, jota ei tietenkään löydy kirjan omasta sanastosta. Nyt ymmärsi 
sanan lukemalla suomennoksen, eikä oppimisprosessissa turhautunut. 
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8.4.2.5 Sanaston opettelu sanataulukoita täydentäen 
 
Puolet eli 50,4 % opiskelijoista pitää numeerisen arvion perusteella sanataulu-
koita motivoivina (35,5 % melko motivoivina, 14 % ei motivoivina) ja lähes puo-
let eli 47,1 % tehokkaina (44,6 % melko tehokkaina, 8,3 % ei tehokkaina). Näiden 
sanapalapelien motivoivuus kärsii mm. siksi, että sanojen suvut ja monikot ei-
vät tule yksiselitteisesti esille. 
 

- Kunnon perinteiset sanastot olisivat tarpeen, [sillä tällä hetkellä suuri osa sanoista ei 
ole sanastoissa ja] niitä pitää opetella tekstin seasta, joista ei kuitenkaan saa sel-
ville niiden sukuja, monikkomuotoja tai taivutusta. Eli takaisin vanhaan pe-
rinteisempään tyyliin niin hyvin menee. 

- Wörter&Wendungeniin voisi esim. laittaa artikkelit valmiiksi todella ärsyt-
tävää arvuutella sanojen sukuja ja monikkomuotoja… 

 
Sanastotaulukoiden oheen kaivataan myös kappalekohtaisia sanastoja ja laa-
jempaa sanastoa kirjan loppuun, johon joidenkin opiskelijoiden mielestä tulisi 
sisältyä myös tekstitehtävien sanat. Palautteesta käy myös ilmeiseksi, että kirjan 
käyttäjille ei käy selväksi se, että aakkoselliset sanastot ovat tarkoituksellisesti 
niukat pidättäytyen vain perusmerkitysten antoon. Sanastojen yläotsikossa on 
lyhyt ja ilmeisesti helposti huomiotta jäävä selvitys tästä periaatteesta. 
 

- Jäin kyllä ehdottomasti kaipaamaan vanhaa kunnon sanastoa, mielellään ai-
na heti kappaleen jälkeen eikä kirjan lopussa.  

- Kappaleita itsekseni lukiessa kaipasin joskus sanastoa tarkistaakseni sanojen 
suvun ja taivutukset. 

- Vaikka kappaleiden jälkeen onkin "Wörter und Wendungen"-osio niin olisi 
kuitenkin mukava jos kappaleista olisi vähän "täydellisemmätkin" sanalis-
tat. 

- Kappalekohtaista sanastoa olisi toisinaan kaivannut.  
- Toivoisin kaikkia tehtävienkin sanoja taakse sanastoon. Ehkä sillä kannuste-

taan sanakirjan käyttöön, mutta aina ei ole sanakirjaa käytettävissä. 
- Kunnon perinteiset sanastot olisivat tarpeen, sillä tällä hetkellä suuri osa sa-

noista ei ole sanastoissa ja niitä pitää opetella tekstin seasta, [joista ei kuitenkaan 
saa selville niiden sukuja, monikkomuotoja tai taivutusta.] Eli takaisin vanhaan perintei-
sempään tyyliin niin hyvin menee. 

- Oppikirjan tehtävissä esiintyvät vieraat sanat saisivat löytyä kirjan sanas-
tosta.  

- Kirjan loppuosan sanastoa voisi laajentaa kattamaan suuremman osan kir-
jan "hankalimmista" ja uusista sanoista. 

- Takana olevien sanalistojen pitäisi olla laajemmat kappaleiden kohdalla. 
- Kirjan takana ollut sanasto oli aivan luokattoman huono.  

 
Seuraava palautteen antaja ei koe sanataulukoiden laadintaa ylimalkaan mie-
lekkääksi. 
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- Sanalistojen täydentäminen ei ollut kivaa, sanasto pitäisi olla valmiina. 
 
Menetelmään tehdään myös parannusehdotuksia, ilman että se sinänsä torjut-
taisiin. 
 

± [Kaikki kirjan kappaleet ovat todella saman tyylisiä. Kirjaan on valittu ihmisiä joiden mielipiteet asiois-
ta eivät pahemmin poikkea toisistaan.] Muuten kirjan rakenne oli hyvä (tehtävät, itse-
täytettävä sanalista). Sanalista voisi olla hieman pidempi, jotta sanoja lukies-
sa oppisi enemmän sanoja.  

± Sanalistat kannattaa tehdä sopivan harvoiksi, jotta niiden yhteyteen saa mah-
tumaan omia kommentteja/lisäyksiä (lähinnä tehtävien yhteydessä oleva sa-
nasto, joka on nyt usein aika pienellä, esim. s. 114 huonekalusanasto). (Ei 
kuitenkaan mitään erillisiä kommenttikenttiä sanalistojen yhteyteen). 

± Erityyliset kappaleet on hyvä keksintö, mutta lomaketyyppisiä sanastonopet-
telukappaleita voisi olla vähemmän. [Tosin suulliseen harjoitteluun ne ovat juuri sopivia.] 

 
Sanataulukot koetaan osittain myös varauksetta hyödyllisiksi. 
 

+ Teemaan liittyvät sanalistat ovat hyviä ja niitä voisi olla enemmänkin. 
+ Wörter und Wendungen -osiot loistavia.! 

 
 
8.4.2.6 Sanataulukoihin liittyvät esimerkkilauseet 
 
Itse täydennettäviin sanataulukoihin liittyviä esimerkkilauseita kommentoi-
daan vain epäsuorasti. Edellä jo esitettyjen kommenttien yhteydessä viitataan 
kuitenkin juuri näihin esimerkkilauseisiin, sekä suullisen että kirjoittamishar-
joitteluun liittyen, joihin niitä opettaja voi halutessaan käyttää. Kolmas palaut-
teen antaja myös viittaa taulukoissa osittain mukana oleviin tyhjiin soluihin, 
joihin on mahdollista laatia lauseita itse, esimerkiksi kotitehtävinä.  
 

± [Erityyliset kappaleet on hyvä keksintö, mutta lomaketyyppisiä sanastonopettelukappaleita voisi olla 
vähemmän.] Tosin suulliseen harjoitteluun ne ovat juuri sopivia. 

± Wörter und Wendungen-osan sanalistat ovat tehokkaampia, jos lauseita 
keksii itse. Siihen pitäisi vaan olla joku motiivi … 

± [Sanalistat kannattaa tehdä sopivan harvoiksi, jotta niiden yhteyteen saa mahtumaan omia komment-
teja/lisäyksiä (lähinnä tehtävien yhteydessä oleva sanasto, joka on nyt usein aika pienellä, esim. s. 114 
huonekalusanasto).] (Ei kuitenkaan mitään erillisiä kommenttikenttiä sanalisto-
jen yhteyteen). 

 
 
8.4.2.7 Tekstipoiminnot kielioppiosioiden alussa 
 
Rakenteiden tarkasteluun johdattelevat tekstipoiminnot puolet opiskelijoista, 
50,4 %, kokee hyödyllisiksi (38,8 % melko hyödyllisiksi, 10,7 % ei hyödyllisiksi), 
mutta vain reilu kolmannes, 38,8 %, motivoiviksi (42,2 % melko motivoiviksi, 19 
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% ei motivoiviksi). Suoranaisia tekstipoimintoja koskevia kommentteja ei sanal-
liseen palautteeseen sisälly, mutta seuraavassa kritisoidaan tekstiin palaamista 
yleensä. 
 

- Kielioppirakenteiden etsiminen (alleviivaaminen) tekstistä ei ollut mielestä-
ni opettavaista. 

 
 
8.4.2.8 Kielioppitehtävät usein ensin, selitys sitten 
 
Vain 28,8 % kyselyyn vastanneista pitää omaan oivallukseen johdattelevaa me-
netelmää motivoivana (35,5 % melko motivoivana, 36,4 % ei motivoivana) ja 
vain 23,1 % tehokkaana (52,1 % melko tehokkaana, 24,8 % ei tehokkaana). Yksi 
mahdollinen syy sille on, että ahaa-elämykseen johdattelu koetaan hankalaksi 
seurata. 
 

- Kieliopin "oma oivaltaminen" hyvä idea, mutta on melkoisen epämotivoivaa 
ymmärtää asia väärin ja tehdä iso kasa tehtäviä väärin. 

- Kieliopissa pitäisi heti aluksi esitellä teoria, sitten vasta esimerkkilauseet ja 
lopuksi sovellustehtävät. 

- [Kysymyksessä kahdeksan tuli mieleen, että rakenteiden selityksiä oli vaikea löytää, muuten kuin teh-
tävien tekemisen yhteydessä.] Mielestäni myös se, että rakenteet oli selitetty vasta 
jälkeenpäin, oli jossain mielessä huono, sillä ainakin itse tein joitain tehtäviä 
siinä luulossa, että teen oikein, ja vasta sen jälkeen luin rakenteen selityk-
sen, ja olinkin tehnyt ihan väärin. Tietysti sitten korjasin, mutta itselleni se 
aiheutti ongelmia, koska oli vaikeaa muistaa kumpi kirjoittamani versio oli 
oikein ja kumpi väärin... Tulipas sekavasti sanottua... 

- Itselleni ei kieliopin opetus harjoitusten jälkeen sopinut lainkaan, mutta toi-
sille tietysti saattaa sopiakin.  

 
Alla oleva, menetelmän suhteen sinänsä neutraali kommentti kertoo samalla 
rakenneosien vaativuustason arvioinnista, joka numeerisesti mitattuna todettiin 
76 % osalta sopivaksi (19,8 % helpoksi, 4,1 % vaikeaksi).  
 

± Kieliopin selitystä vasta tehtävien jälkeen olen jäävi arvioimaan, koska suu-
rin osa kielioppiasioista oli minulle ennestään tuttuja, eikä selitystä siten 
tarvinnutkaan ennen tehtävien ratkaisemista. 

 
 
8.4.2.9 Kielioppitehtävien runsaus ja eri tyylit  
 
Kielioppitehtävien vaikeusastetta pidetään numeerisesti mitattuna 76 %:n osal-
ta sopivana (19,8 % helppona, 4,1 % vaikeana) ja tehtäviä itsessään 64,5 %:n 
osalta motivoivana (33,1 % melko motivoivana, 2,5 % ei motivoivana) sekä 54,5 
%:n osalta tehokkaana (43,8 % melko tehokkaana, 1,7 % ei tehokkaana). Suhteel-
lisen hyvästä kvantitatiivisesta arviosta huolimatta sanallisessa palautteessa 
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saadaan kielioppiosiin liittyen runsaasti negatiivista palautetta. Verkkokysely-
kaavakkeessa ei tiedusteltu erikseen mielipiteitä koskien kieliopin yleistä esitys-
tapaa tai sen sijoitusta muuhun kontekstiin. Vapaamuotoiseen palautteeseen 
sisältyy kuitenkin useita juuri näiden seikkojen arviointeja, koskien myös kie-
liopin opettelun motivoivuutta yleensä, kuten seuraava sitaatti osoittaa. 
 

± Sääli, että mikä tahansa kielioppiin viittaava harvemmin oli motivoivaa. 
[Puhetehtävät olivat kiinnostavampia, niiden suurin haitta tosin oli jonkinlainen kanssaopiskelijoita 
rienaava vaisuus, mikä on jostain syystä yleistä kaikilla TKK:n kursseilla. Ei voi ymmärtää.] 

 
Instruktiotekstit tuottavat osittain ongelmia. Alla olevan ensimmäisen kom-
mentin kohdalla ihmetyttää moite suomeksi esitetyistä rakenneselityksistä, kun 
kaikki tehtävien instruktiotekstit nimenomaan ovat suomeksi, jota seuraava 
kommentoija puolestaan pitää itselleen sopimattomana. 
 

- Kielioppiasioiden pitäisi olla selkeästi jäsennettyjä ja SUOMEKSI kunnolla 
selostettuja. Saksan kielioppi on sen verran monimutkaista (poikkeus vah-
vistaa säännön), että sitä on vaikea ymmärtää edes suomeksi saati saksaksi 
selostettuna. Hyvä kielioppikirja on Viel Erfolg - siitä mallia!!! 

- Kieliopissa olisi ollut hyvä jos olisi vielä enemmän esimerkkejä, minun äi-
dinkieli kun on ruotsi en oikein ymmärtänyt suomeksi selitettyjä kielioppe-
ja- kielioppisanasto kun ei oikein ole hallussa. 

 
Omien totuttujen opettelustrategioiden merkityksellisyys käy ilmi seuraavasta 
sitaatista. 
 

- Erilaisia taivutustaulukoita opeteltaessa oppimista häiritsi se, että eri suvut 
olivat "väärässä" eli epäloogisessa järjestyksessä. Järjestyksen pitäisi olla 
maskuliini, neutri, feminiini ja monikko.  

 
Rakenteiden suullisen harjoittelun osuutta kommentoidaan erikseen, osin moit-
tien, osin varauksella hyväksyen. 
 

± Kielioppitehtävät varsin hyviä, keskustelutehtävät saivat välillä itsensä tun-
temaan hieman kakaraksi.[Hyvinkin erilainen kirja mihin olen tähän mennessä törmänny, ja 
erilaisuushan ei koskaan ole huono homma.] 

± [Sääli, että mikä tahansa kielioppiin viittaava harvemmin oli motivoivaa.] Puhetehtävät olivat 
kiinnostavampia, niiden suurin haitta tosin oli jonkinlainen kanssaopiskeli-
joita rienaava vaisuus, mikä on jostain syystä yleistä kaikilla TKK:n kurs-
seilla. Ei voi ymmärtää. 

 
Seuraavista arvioista ei ole pääteltävissä, tarkoitetaanko nimenomaan rakentei-
siin liittyvä puheharjoituksia. Ne esitetään kuitenkin vain tässä kielioppipalaut-
teen yhteydessä, koska kyselykaavakkeessa oli mainittu myös suulliset harjoi-
tukset. 
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- Varsinainen kielen aktiivinen käyttäminen jää opettajan ja oppilaan vas-
tuulle, kun esim. monessa suullisessa tehtävässä on vain perusfraasi, jota 
toistetaan.  

- Kirja täynnä aivan ihmeellisiä tehtäviä (lähinnä puhe-), joita ei (onneksi...) 
koskaan tehty. [Ja muutenkin kirjassa paljon "turhaa", halvempikin saisi olla. Tekstit mukavia 
ja suomennokset siinä vieressä todella hyvät!] 

 
Kieliopin osalta kaivatan joidenkin kommentoijien taholta myös lisää teoriaa, 
tehtäviä, selkeyttä ja erillisen rakenneosan liittämistä kokonaisuuteen. 

- Kielioppiosioissa olisi saanut ehkä olla hieman enemmän teoriaa. 
- [Kirja on ihan samanlainen kuin edellisinä vuosina käytetty oppimateriaali, mutta yli kaksi kertaa 

kalliimpi. Yhden kurssin kirjaksi se on mielestäni turhan kallis.] Lisäksi kirjassa saisi olla 
mielestäni vielä enemmän kielioppi- ja sanastotehtäviä. 

- Kielioppi olisi saanut olla tukevampana pakettina kokonaisuus kerrallaan, 
ikäänkuin kielioppihakemisto. 

- Kielioppiosion ainakin olisi hyvä olla vaikka kirjan lopussa yhtenä pakettina, 
josta tarvittaessa löytäisi haluamansa nopeasti, ilman että tarvitsee selata 
koko kirjaa läpi. 

- Kielioppiosat ei kovin selkeitä, eikä siksi tullut luettua juurikaan. 
- Kielioppiosiot olivat surkeita. 

 
Tehtävämuotoja myös kiitetään. Seuraavista kommenteista ei ole aina pääteltä-
vissä, onko tarkoitettu kielioppiin vai teksteihin liittyvä tehtäviä. Koska kysely-
kaavakkeessa ei ollut erillistä tekstitehtäviin liittyvää kohtaa voidaan olettaa, 
että tehtäviin viittaavat arviot pikemmin liittyvät juuri kielioppiharjoituksiin. 
Siksi ne on liitetty tähän kielioppitehtävien arviointiin.  
 

+ Kielioppitehtävät varsin hyviä, [keskustelutehtävät saivat välillä itsensä tuntemaan hie-
man kakaraksi.] 

+ Harjoitukset enimmäkseen onnistuneita, ei liikaa kirjoittamista... 
+ Tehtävien monipuolisuus plussaa. 
+ Tehtävät olivat suurimmaksi osaksi hauskoja ja riittävän haasteellisia. 
+ Tehtävien monipuolisuus ihailtavaa. 

 
Kielioppiosioita kokonaisuudessaan pidetään joidenkin arvioiden mukaan toi-
mivina. Kahdesta alemmasta palautearviosta on luettavissa myös vaativuusta-
soa koskevia näkemyksiä. 
 

+ Kielioppiosiot hyviä.  
+ Kirja oli mielestäni todella hyvä kieliopin kertaamiseen.  
+ Hyvin toteutettu kirja, jossa kielioppi tuli kerrattua kunnolla, [ja uutta sanas-

toakin tarttui mieleen. (kirjan vaikeusaste lukion C-saksan jatkolle oli juuri sopiva.)] 
+ Kirja sopii mielestäni täydellisesti henkilölle joka on lukenut 5 vuotta saksaa 

mutta ei ole viimeseen pariin vuoteen tehnyt kielen eteen mitään (kuten mi-
nä), tärkein kielioppi tuli käytyä juuri sopivassa tahdissa läpi [ja sanasto oli 
juurikin sopivan haastavaa.] 
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8.4.2.10 Ratkaisuopas verkossa 
 
Tietoverkon käyttö ratkaisuoppaana saa kvantitatiivisessa palautteessa 85,1 %:n 
osalta arvion hyödyllinen (14 % melko hyödyllinen, 0,8 % ei hyödyllinen). In-
ternetin käyttöön tehtävien kontrolloimiseen suhtaudutaan varauksin seuraa-
vassa kahdessa palautteessa. Ensimmäinen kommentoija viittaa verkko-oppaan 
myöhästyneeseen ilmaantumiseen kirjan ilmestymisen jälkeen syyslukukaudel-
la 2001. 

± WSOYn sivuilta ei meinannut noita oikeita ratkaisuja löytyä. Tai ainakin 
itse sain hakea aika pitkään. Kirjassa saisi siis mainita ihan tarkan osoitteen, 
mistä kyseiset vastaukset löytyvät. No okei. Ratkaisut tulivat sinne vasta 
tässä jossain vaiheessa kurssia, että sikäli ei voinut moista vielä olettaa, 
mutta tulevaisuudessa. PDF oli hyvä formaatti ratkaisuille. 

• Tehtävien ratkaisut olisi ehkä hyvä olla myös paperilla, itse ei ainakaan tul-
lut luettua niitä netistä, koska se on liika hankalaa (?), paperilla olisi ollut 
paljon enemmän hyödyksi ainakin itselleni. 

 
Lopuissa arvioissa opas verkossa koetaan positiiviseksi, usein nimenomaan it-
seopiskelun mahdollistajana. 
 

+ Mahtava homma, että vastaukset olivat netissä. Sain mm. sanastolistat täy-
dellisinä ja siisteinä, samoin tehtävien vastaukset. Itseopiskelu todellakin 
mahdollista.  

+ Erittäin hyödyllistä oli netissä olevat malliratkaisut, koska aina ei ehdi tun-
nille. 

+ Tehtävä ratkaisujen löytyminen verkosta on erittäin hyvä idea, sillä se hel-
pottaa itse opiskelu mahdollisuuksia. 

+ Positiivista oli, että kirjan tehtävien ratkaisut löytyvät netistä- helppo tar-
kastaa, jos ei pääse tunnille. 

+ Tehtäviä en koskaan käynyt verkosta katsomassa, ajatus on tietenkin loista-
va. 

+ Se että harjoitusten vastaukset löytyvät netistä on TODELLA hyvä asia.  
+ Tosi hyvä että verkkoa käytetään opetuksessa hyödyksi. 
+ Hyvänä puolena voi ainakin mainita valmiit ratkaisut verkossa, ei tarvitse 

pelätä jäävänsä jälkeen vaikka ei kaikille tunneille pääsisikään. 
+ Ratkaisut verkossa oli erittäin hyvä juttu.  
+ Hyvä että ratkaisut netissä.  

 
Seuraava palautteen antaja tekee laajennusehdotuksia verkon käyttöön kirjan 
lisäoppaana. 
 

 [Tehtäväratkaisujen löytyminen verkosta on todella hyvä idea. Vieläkin hyödyllisempää olisi saada li-
säksi kirjan äänitteet verkkoon, niin että voisi harjoitella omallakin ajalla kuullunymmärrystä ja 
luontevaa ääntämystä.] Myös Erste-Hilfe-osuus on hyvä ja sitä voisi ehkä laajen-
taa (taaskin nettiin?). Lisäksi voisi ehkä tehdä (kurssille/kursseille) yhteisen 
sivun, johon voisi koota (tunneilla) esille tulleita kysymyksiä ja vastauksia. 
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8.4.2.11 Yleisluonteiset kommentit 
 
Kirjan kokonaisrakennetta sekä kiitetään että kritisoidaan. 
 

± Looginen rakenne, toisaalta pitkäveteinen kun kaikilta kysytään samat asiat. 
± Muuten ihan hyvä ja selkeä kirja. [Kävimme vaan kappaleita läpi hirveällä vauhdilla 

kurssilla ja oikeen mihinkään ei ehitty kunnolla keskittyä....] 
- Kirja oli hieman sekavasti jäsennelty, koska tekstit, kieliopit ja harjoitukset 

olivat sekaisin kappaleittain. 
 
Osa arvioista liittyy materiaalin liian suureen laajuuteen suhteessa käytettävissä 
olleeseen aikaan. 
 

o Kirja oli erinomainen, valitettavasti siitä vain jäi paljon käsittelemättä aina-
kin Deutsch nelosessa. Sisältöä voisi siis tiivistää ainakin TKK:n kurssia 
ajatellen. 

o [Muuten ihan hyvä ja selkeä kirja.] Kävimme vaan kappaleita läpi hirveällä vauhdil-
la kurssilla ja oikeen mihinkään ei ehitty kunnolla keskittyä.... 

o Ihan hyvä oppikirja sinänsä, mutta kahden ov.n kurssille liian laaja. Ei tosin 
liity itse kirjaan, mutta kuitenkin... 

 
Kommenttikenttiin sisältyy myös kustannusteknisiin seikkoihin liittyvää kri-
tiikkiä. Mm. hintaa arvostellaan. 
 

o Kirja oli aika hyvä ja tekstit sopivia, mutta hinta????? Vähän kallis 2ov:n 
kurssikirjana. 

o Vähän kallis kirja, mutta vastaavasti hintansa arvoinen kuitenkin. 
o Kirjan hinta oli myös yllättävän kallis, varsinkin kun ottaa huomioon kerta-

käyttöisyyden. 
o [Kirja on ihan samanlainen kuin edellisinä vuosina käytetty oppimateriaali,] mutta yli kaksi 

kertaa kalliimpi. Yhden kurssin kirjaksi se on mielestäni turhan kallis.  
o [Ja muutenkin kirjassa paljon "turhaa",] halvempikin saisi olla. 
o Kirja oli myös aika kallis. 

 
Samoin väritöntä yleisilmettä arvostellaan. 
 

- Värikkäitä kuvia kivempi ja mielenkiintoisempi katsella. 
- Kirja voisi olla värikkäämpi, esim. kuvat ihmisistä voisivat olla värikuvia.  

 
Joidenkin harjoitustehtävien taustana oleva vaaleansininen väri vaikeuttaa teh-
tävien tekoa. 
 

- Tehtävien sininen pohjaväri on huono, koska se lähtee kumilla pyyhittäessä 
pois ja kirjoitus erottuu huonommin tummaa pohjaa vasten. 

- Sitten se sininen painoväri siinä kirjassa. Siis tehtävät siniseksi painetulla 
paperilla. Ei ollut musta yhtään kiva, että kun kumitti, niin sininen väri jäi 
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kumiin, tehtävän kohdalle tuli vaalea aukkoa ja kun kumitti tunnin jälkeen 
valkoista vihkoa, niin siitä tuli sitten sinine. 

 
Yleisenä palautteena kirja kokonaisuutena saa osakseen seuraavia sekä neutraa-
leiksi että kiittäviksi tulkittavia arvioita. Mielenkiintoista kyllä, kaksi ensim-
mäistä kommentoijaa eivät pidä kirjaa aikaisemmin käyttämistään poikkeava-
na. Kaikissa muissa kommenteissa puolestaan tuodaan esille nimenomaan kir-
jan erilaisuus. 
 

 Kirja on ihan samanlainen kuin edellisinä vuosina käytetty oppimateriaali, 
[mutta yli kaksi kertaa kalliimpi.] 

 Itse en kokenut kirjaa mullistavalla tavalla muista kielten oppikirjoista poik-
keavaksi. Toki joissain asioissa on suuriakin eroja, mutta perussisältö on 
kuitenkin se sama. 

 Hyvinkin erilainen kirja mihin olen tähän mennessä törmänny, ja erilai-
suushan ei koskaan ole huono homma. 

 Yleisesti kirja on mukavaa vaihtelua perinteisille opuksille. 
 [Haastateltavana voisi olla vieläkin erilaisempia ihmisiä ja kysymykset haastateltaville voisivat vaih-

della enemmän.] Muuten kirja oli hyvä ja hiukan erilainen kuin aiemmat käyt-
tämäni kirjat. Mielenkiinto opiskeluun ainakin säilyi. 

 Yleisesti kirja oli ihan ok, juuri sellainen mitä tämän tason kurssilla saattoi 
olettaakin. 

 Ihan hyvä kirja, ei siinä mitään.  
 Ich will im Beifall untergehen.27 
 Kiitos kivasta saksankirjasta ja saksan kielen parissa vietetystä syksystä. 

Herzlichen Dank! 
 Kokonaisuutena kirja oli kuitenkin iloinen yllätys, vaikka tässä otinkin esille 

vain näitä risuja. 
 Kaiken kaikkiin paras saksankirja, johon olen törmännyt. 
 Kirja oli mielenkiintoinen ja palaan siihen varmasti jatkossakin halutessani 

virkistää saksan kielen taitojani. 
 Selkeästi parannus materiaaliin, toivottavasti myös jatkokursseilla tulee 

olemaan (edes joskus, jos ei minun aikanani) kirjat käytössä. 
 Kirja oli kyllä hyvä ja monipuolinen. 
 Ruusuja kimpuittain, kirja on hyvä! 

 
Kokonaisuutena tarkastellen voidaan vapaaseen kommenttikenttään saadusta 
palautteesta todeta, että arviot vaihtelevat laidasta laitaan. Kun otetaan huomi-
oon kirjallisesti kommentoineiden opiskelijoiden määrä (69), ei mielipiteiden 
hajonta yllätä. Kirjallinen palaute korreloi verkkokyselyn numeerisen tuloksen 
kanssa.  

Tekstien pituus, kielioppiselitysten sijoitus, tekstien samankaltaiset sisällöt 
mainittiin kommenteissa usein negatiivisina tekijöinä. Sen sijaan kirjassa esiinty-

                                                 

27  Haluan upota suosionosoituksiin. Suomessakin suurta suosiota nauttivan/nauttineen 
saksalaisen Rammstein-yhtyeen musiikin sanoituksesta. 
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vät aidot henkilöt, aito kieli, tekstien vierellä kulkeva käännös, sanaston itsenäi-
nen työstö ja verkkosivulla olevat ratkaisumallit saivat kiittäviä kommentteja. 
 
 
8.5 Lomakekyselyn tulokset 
 
 
Opiskelijoilta kerättiin palautetta kirjan herättämistä yleisistä vaikutelmista 
myös vapaamuotoisen lomakekyselyn välityksellä. Lomakekyselyyn vastasi 28 
opiskelijaa. LIITE 3A sisältää kopion kyselystä. Kyselyn tavoitteena oli saada 
selville, missä määrin siihen vastanneet opiskelijat nostavat esille samoja seik-
koja, joita verkkokyselyn yhteydessä on kommentoitu. Kyselyssä tiedusteltiin 
vain hyvin yleisesti, kokevatko opiskelijat kirjan erilaiseksi kuin muut käyttämänsä 
kirjat, ja mikäli kokevat, miksi. Sen lisäksi heiltä kysyttiin, mikä kirjassa on hy-
vää, mikä huonoa ja mitä siihen mahdollisesti toivottaisiin lisää. Lopuksi kysyt-
tiin, miten oppijat kokevat oppivansa kyseisen oppimateriaalin välityksellä. LIITE 
3Bb sisältää vastausaineiston koko kontekstissaan ja LIITE 3B puolestaan ha-
vaintomatriisin muotoon taulukoituna. Runsaan vastausaineiston käsittely on 
tässä rajoitettu tietoiseen niukkaan tendenssien vertailuun. Koko palautearvion 
osalta haetaan nimenomaan tietoa uudistushenkisten sovelluskohtien toimi-
vuudesta niiden taustateorioiden pitävyyden analysoimiseksi. Edellä käsitellys-
sä verkkokyselyssä opiskelijoiden näkemyksiä kirjan yksittäisistä sovellusta-
voista tiedusteltiin eksplisiittisesti. Tässä tutkittavan neljä kysymystä sisältävän 
mielipidekartoituksen tarkoituksena on siis vain selvittää, missä määrin verk-
kokyselyn palautteessa esille tulleet asenteet ja aihepiirit esiintyvät etukäteen 
tarkkaan jäsentelemättömässä kyselyssä ja mitä uutta mahdollisesti mainitaan. 
Myös tässä tarkastelussa on siksi käytetty havaintoyksikköinä aihepiiriä ja 
asennetta siihen. Asiasisällöt on nimetty vertailtavuuden vuoksi aina kun mah-
dollista samoin kuin verkkokyselyn kommenttien havaintomatriisissa (ks. liite 
2C), asenteet puolestaan on jaoteltu vastaavien määrein ’kiittää – moittii – tote-
aa’. Kyselyn vastauksia ei sinänsä arvoteta erikseen, vaan yhtymäkohtia ja eroja 
verkkokyselyn tuloksiin arvioidaan esiintymien lukumäärän valossa.  

Seuraavassa tarkastellaan kunkin asennetyypin kohdalla esille tulevia eri 
asiasisältöjä. Jokaisen aihepiirin kohdalla on mainittu suluissa lausuntojen lu-
kumäärä (ks. liite 3B). Mainintojen määriä verrataan verkkokyselyn vapaamuo-
toisessa palautteessa saatuihin vastaavia asioita käsittelevien mainintojen lu-
kumäärään (ks. liite 2C). Oheen on liitetty kulloinkin vain yksi sitaatti lomake-
kyselyn vastausaineistosta käsitellyn kohdan valottamiseksi. Aineistosta saata-
van kuvan täydennykseksi on aiheellista tutustua vastaukset pilkkomattomina 
sisältävään liitteeseen 3Bb. Sitaattien alkuun on asiayhteyden selvennykseksi 
tarvittaessa liitetty lyhennettynä kysymyskohta, jonka alla vastaus on saatu. On 
luonnollisesti mahdollista katsoa jotkin kommentit myös muihin kuin tässä va-
littuihin aihepiireihin kuuluviksi. Myös asenteiden suhteen ovat joissakin tapa-
uksissa myös vaihtoehtoiset tulkinnat ehkä mahdollisia. Tulkinnan pysyttämi-
nen luettavassa laajuudessa vaatii kuitenkin tarkasteluperspektiivin rajoittamis-
ta. Siksi tässä tehdyt valinnat lienevät käsiteltävyyden vuoksi puolusteltavissa. 
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Asiat otetaan seuraavassa tarkastelussa esille samassa järjestyksessä kuin 
LIITTEEN 3B havaintomatriisissa, niin että lukijan on halutessaan mahdollisuus 
vaivatta tarkentaa tulkinnan eri vaiheet ja sisällöt. 

Yleistä oppimista käsittelevä vastausaines käsitellään erillisenä osana tä-
män luvun lopussa. Se ei ole suoraan verrattavissa verkkokyselypalautteeseen, 
jonka kohteena ovat eri sovelluskohdat nimenomaistettuina. Mielipiteet oppi-
misesta eivät näin ollen tule siinä erikseen esille. Samoin käsitellään lopuksi 
erikseen sitä, mitkä seikat erityisesti koetaan kirjassa erilaisiksi kuin opiskelijoi-
den aiemmin käyttämissä oppimateriaaleissa. 
 
8.5.1 Kiittävät lausunnot 
 
Seuraavissa tarkasteluissa (taulukot 4a, 4b ja 4c) mainitaan suluissa kutakin 
asiakohtaa arvioivien kommenttien lukumäärä, niin että lukija voi hahmottaa 
myös niiden välityksellä mainintojen merkittävyyttä. Kyselyn vastauksissa kii-
tetään seuraavia seikkoja: aidot henkilöt (2 mainintaa), Aito kieli (2 mainintaa), 
kieliopin oppiminen (3 mainintaa) ja kieliopin esitystapa (6 mainintaa), kirjan 
rakenne (10 mainintaa), tekstit ja haastattelut (8 mainintaa) ja tekstien kuuntelut 
(2 mainintaa), oppimateriaalin edellyttämä omatoimisuus (3 mainintaa), sanasto 
(5 mainintaa) ja sanaston oppiminen (4 mainintaa) sekä sanaston toistuminen (1 
maininta), sanataulukot (7 mainintaa), suomennos (18 mainintaa), harjoitusteh-
tävät (2 mainintaa), verkko-opas (2 mainintaa) sekä yleinen oppiminen materi-
aalin välityksellä (9 mainintaa).  
 
TAULUKKO 4a  Lomaketiedustelun tulokset − kiittävät lausunnot 
 
Mikä hyvää?  Haastattelut ovat aitoja, jolloin kuulee sellaista saksaa jota "oikeasti" 

puhutaan.  
Oikeat henkilöt 

Mikä hyvää?  "Oikeata" saksan kieltä, saksalaisten puhumana.  Aito kieli 

Miten/mitä 
opit?  

Tärkeimmät kielioppiasiat, sekä tärkeää sanastoa käytännön elämästä.  Kieliop. /oppimi-
nen 

Mikä hyvää?  Kielioppi on hyvin selitetty ja kertaa myös vanhaa.  Kieliop. /esitysta-
pa 

Miksi erilai-
nen?  

Muitten kielten kurssien materiaaliin tai esim. pelkkään prujuun 
verrattuna kirja on eheä kokonaisuus ja opiskelu johdonmukaista 
koska sama rakenne toistuu joka kappaleen ja tehtävien yhteydessä. 

Kirjan rakenne 

Mikä hyvää?  Kirjan tarinat ovat mielenkiintoisia. Sanasto tämän tasoiselle kurssil-
le sopivaa ja kielioppiasioita tulee sopivassa tahdissa.  

Tekstit 

Miten/mitä 
opit?  

Kappaleet ovat pitkiä, joten kuunteluharjoitusta tulee paljon.  Kuuntelut 

Miksi erilai-
nen?  

Kirja sopii hyvin korkeakoulun opiskeluun, jossa joutuu tekemään 
itsenäistä opiskelua. 

Omatoimisuus 

Mikä hyvää?  Paljon sanastoa ja "aitoa" saksaa.  Sanasto 

Mitä/miten 
opit?  

Tärkeimmät kielioppiasiat, sekä tärkeää sanastoa käytännön elämästä. Sanas-
to/oppiminen. 

Mikä hyvää?  Kirjan sanasto on usein järkevämpää kuin edellisissä kirjoissa. On 
myös hyvä, että samoja asioita kerrataan monta kertaa. 

Sanas-
to/toistuminen 

  (jatkuu) 
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 TAULUKKO 4a (jatkuu) 
 

Miksi erilai-
nen?  

Sanaston omatoimisuus-idea aktivoi tekemään - sanoja etsiessä kappa-
leesta ja niitä kirjoittaessa sanat jäävät jo osittain muistiin - tällainen 
poikkeaa perinteisistä passiivisista kirjoista. Tämän soisi yleistyvän 

Sanataulukot. 

Mikä hyvää?  Saksan sanajärjestyksessä olevat käännökset. Tekstiä on todella vaiva-
tonta lukea, koska ikinä ei tarvitse kääntää kirjan sivua tarkistaakseen 
käännöstä. Wörter und Wendungen osio lisäksi varmistaa, että asioita 
jää myös mieleen. Mielenkiintoiset tekstit ovat myös iso plussa.  

Suomennos 

Miten/mitä 
opit?  

Tehokkaasti ja miellyttävästi, sillä tehtävät vaihtelevia ja mielekkäitä.  Tehtävät 

Mikä hyvää?  Ratkaisuopas antaa mahdollisuuden myös itse tarkistaa, mikä on hyvä 
asia.  

Verkko-opas 

 
Lukumääräisesti kyselyn vastauksissa siis − kappaleen lopussa erikseen tarkas-
teltavan oppimisen (9 mainintaa) ohella − kolme eniten puoltavia lausuntoja 
keräävää seikkaa ovat suomennos (18 mainintaa), kirjan rakenne (10 mainintaa) 
ja sekä sanataulukot (7 mainintaa). Myös aiemmassa analysoituun verkko-
kyselypalautteeseen sisältyy kiittäviä lausuntoja koskien suomennosta (9 mai-
nintaa), kirjan rakenteen selkeyttä (3 mainintaa) sekä sanataulukoita (3 mainin-
taa). Sanataulukoita arvioidaan verkkopalautteessa myös neutraaleiksi luokitel-
luin kommentein (4 mainintaa), jotka voidaan kuitenkin katsoa menetelmää 
puoltaviksi, lisäehdotuksia sisältäviksi arvioiksi. Samoin sekä sanasto-osuutta 
(4 mainintaa), sanaston toistumista (1 maininta) että Internet-opasta (11 mainin-
taa) kiittäviä arvioita sisältyy myös verkkokyselyvastauksiin. 

Saldoksi jää siten, että ainoana verkkokyselystä poikkeavana seikkana 
nousevat esiin kyselyssä saadut maininnat kirjan edellyttämästä omatoimisuu-
desta (2 mainintaa), joka katsotaan aikuisopiskeluun sopivaksi. Totuttua suu-
rempi oma vastuu oppimisesta mainitaan (1 maininta) myös alaluvun 8.5.3 totea-
vissa lausunnoissa. 
 
8.5.2 Moittivat lausunnot 
 
Seuraavat seikat saavat osakseen moitetta: hinta (1 maininta), kappalekohtaisen 
sanaston puute (9 mainintaa), kieliopin esitystapa (8 mainintaa), kirjan rakenne 
(3 mainintaa), tekstit ja haastattelut (10 mainintaa) ja tekstien kuuntelut (2 mai-
nintaa), materiaaliin laajuus versus käytössä oleva aika (1 maininta), pitkät teks-
tit (2 mainintaa), suomennos (3 mainintaa), aakkosellinen sanasto kirjan lopussa 
(1 maininta), sanaston oppiminen (1 mainintaa), suullinen harjoittelu (2 mainin-
taa), Ei teht.sanastoa (2 mainintaa), tehtävät (4 mainintaa), vaativuustaso (3 
mainintaa), välimusiikki (1 maininta), värien puute (2 mainintaa). 
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TAULUKKO 4b Lomaketiedustelun tulokset – moittivat lausunnot 
 
Onko erilai-
nen?  

[Kyllä. Suomenkielinen teksti hämää, olisi parempi jos sitä ei olisi.] 
Lisäksi kirja on kamalan kallis. Itse en halua hankkia kielten kirjoja 
kirjastosta ja 33 E on suolainen hinta opiskelijalle.  

Hinta 

Mikä huo-
noa?  

[Selkeästi ryhmitelty (esim. tämä osa kieliopin esitystapaa ja tämä 
sanastoharjoituksia), suomennokset,] mutta ... ... suorien suomen-
nosten lisäksi sanastot, joka kappaleeseen. Täten oppii helpommin 
sanojen "kaikki muodot" ja suvut. 

Kappalekohtai-
sen sanaston 
puute 

Mikä huo-
noa?  

Toisinaan ympäripyöreesti kerrattu kielioppi, Itselläni päässyt se jo 
pahasti unohtumaan.  

Kieliopin eritys-
tapa 

Mikä huo-
noa?  

Kirja on sekava. Jäsentely on jotenkin ontuva, koska esim. kielioppia 
on ripoteltu sinne tänne, jolloin aina täytyy selata koko kirja läpi.  

Kirjan rakenne 

Mikä huo-
noa?  

Kappaleiden aihepiirit on vähän tylsiä, koska jokainen kappale on 
rakennettu saman kaavan mukaan.  

Haastattelut 

Kirjan erilai-
suus?  

En ole käynyt muita kielten kursseja TKK:lla, mutta verrattuna 
lukion kirjoihin tekstien lukijat puhuu etelä-saksalaisesti epäselväs-
ti ja siis vaikeampi saada selvää kuin lukion kirjojen nauhoilla luki-
joista.  

Haastattelujen 
kuuntelut 

Mitä kaipaat 
lisää?  

Oppimateriaalista saisi enemmän irti, jos sen läpikäyminen ei olisi 
niin hektistä. Monissa muissa kielten kursseissa käydään n. 6 kplet-
ta läpi niihin syventyen. Nyt tuntuu että aikaa on vain pintapuoli-
seen raapaisuun.  

Materiaalin 
laajuus aikaan 
nähden 

Mikä huo-
noa?  

Tekstit todella pitkiä ja ihmiset teemana pitkästyttää. Tekstien 
teema ja pituus saisivat olla vaihtelevampia. Esim. saksankielisten 
kirjailijoiden lyhyitä novelleja tai jotain ...  

Pitkät tekstit 

Mikä huo-
noa?  

Joskus suomennosta tulee katsottua liian helposti, esim. etsiessä 
vastauksia kappaletta koskeviin kysymyksiin 

Suomennos 

Mitä kaipaat 
lisää? 

Paremman sanaston kirjan taakse.  Sanasto kirjan 
lopussa 

Miten/mitä 
opit?  

Melko hyvin. Monet asiat tosin ovat tuttuja jo ennestään. Enem-
män keskustelua kaipaisin oppitunneille.  

Suullinen har-
joittelu 

Mikä huo-
noa?  

Harjoituksissa/tehtävissä olevia sanoja ei löydy takaa sanastosta.  Ei teht.sanastoa 

Mitä kaipaat 
lisää?  

Käännöslauseita ja kielioppiharjoituksia.  Tehtävät 

Mikä huo-
noa?  

Osa kappaleista on aika vaativia.  Vaativuustaso 

Mikä huo-
noa?  

Aloitusmusiikit kuunteluaineistossa kappaleiden aluissa kuulosta-
vat rasittavilta  hieman iloisemmat ja aktivoivammat musiikit 
kiitos.  

Välimusiikki  

Mitä kaipaat 
lisää?  

Hiukan lisää väriä tekisi hyvän säväyksen.  Värien puute 

 
Torjuvia lausuntoja kertyy eniten kirjan tekstien (10 mainintaa), kappalekohtai-
sen sanaston puutteen (9 mainintaa) ja kieliopin esitystavan (8 mainintaa) osal-
ta. Lukukappaletekstien saama moite kohdistuu kolmessa arviossa selkeästi 
teemojen liikaan toistuvuuteen teksteissä, eli samaan seikkaan, josta verkko-
kyselyssä saatiin oleellisesti runsaammin kritiikkiä (18 mainintaa). Muut tämän 
mielipidekartoituksen tekstejä kommentoivat arviot käsittelivät kirjassa esittäy-
tyviä ja haastateltuja henkilöitä tai kieltä, eivät teemojen toistumista sinänsä. 
Vähentynyt kritiikki sisällön samankaltaisuudesta tähän kyselyyn vastanneen 
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kurssin kohdalla voi löytää selityksensä siitä, että tutkimuksen tekemisen myö-
tä on nimenomaan tämä puutekohta tullut selväksi ja se on vaikuttanut tämän 
tutkimuksen suorittajan tapaan käsitellä materiaalia opetuksessa. Seuraava op-
pilaan antama kommentti sisältää viitteen juuri tästä seikasta:  
 
Miksi kirja on erilainen? Tunnit ovat siis selkeästi kirjan rakennetta seuraavia, mikä 
on mielestäni hyvä ja edistää oppimista. Lisäksi opiskelijoille on suuri etu siitä että opet-
taja on kirjan tekijä  opetus sujuvaa ja monipuolista.  
 
Kappalekohtaisen sanaston puutetta kritisoivaa yhdeksän mainintaa kertovat 
oppilaiden totuttujen opettelustrategioiden merkityksestä. Sama havaitaan verk-
kokyselyn kohdalla, jossa sanastoja kaipaavia mainintoja kertyi kuusi kappalet-
ta. Siten vastaavuus kirjallinen kysely ↔ verkkokysely on 9 ↔ 6 mainintaa. Seu-
raavassa luvut on merkitty vastaavalla menetelmällä, mainiten kaksoisnuolen 
vasemmalla puolella kirjallisen kyselylomakkeen sisältämä mainintojen määrä 
ja oikealla puolella vastaava verkkokyselyssä saatu määrä. Kieliopin esitysta-
vasta (3 ↔ 4 mainintaa) moititaan sen sijoittamista muuhun kontekstiin ja siitä 
johtuvaa vaikeutta löytää halutut kohdat. Muutoin toivotaan enemmän kie-
lioppia ja esimerkkejä tai selkeyttä teoriaosiin (8 mainintaa). Tässä siis toistuu 
sama tendenssi kuin verkkokyselyn kommenteissa. Se, että kielioppiharjoituk-
set on usein tarkoitus tehdä jo ennen rakenneseikan selvitystä, ei nouse yhdes-
säkään kirjallisen kyselyn kommentissa millään tavoin esille. Samoin ei ole 
mainintoja tekstiotteista rakenneharjoituksiin johdattelijoina. Kirjan hintaa (1 ↔ 
6 mainintaa), rakennetta (3 ↔ 1 mainintaa), tekstien kuunteluja (2 ↔ 1 mainin-
taa), pitkiä tekstejä (2 ↔ 6 mainintaa), suomennosta (3 ↔ 6 mainintaa), aak-
kosellista sanastoa (1 ↔ 3 mainintaa), suullista harjoittelua (2 ↔ 4 mainintaa), 
Ei teht.sanastoatta (2 ↔ 2 mainintaa), tehtäviä (4 ↔ 3 mainintaa), vaativuusta-
soa (3 ↔ 1 mainintaa) ja värien vähyyttä (2 ↔ 2 mainintaa) koskevat kielteiset 
kommentit ovat tuttuja jo verkkokyselyn palautteesta. Niiden määrät verkko-
kyselyn aineistosta on merkitty, kuten myös jo edellä, sulkuihin nuolen oikealle 
puolelle. Kyselyn vastausten voidaan täten myös negatiivisen palautteen osalta 
suureksi osaksi käsitelevän samoja aiheita kuin verkkokyselyn vapaamuotoinen 
palaute.  
 
8.5.3 Toteavat lausunnot 
 
Useisiin lausuntoihin ei sisälly selkeää arvolatausta. Varsinkin vastauksina ky-
symyksiin kirjan erilaisuudesta ja sen avulla oppimisesta saadut vastaukset 
ovat usein neutraaleja sävyltään. Vain yksi vastaaja toteaa, ettei pidä kirjaa ai-
kaisemmin käyttämistään materiaaleista poikkeavana. Muuten erilaisuutena 
mainitaan mm. haastattelut (3 mainintaa), kappalekohtaisten sanastojen puuttu-
minen (1 maininta), kirjan rakenne (3 mainintaa), materiaalin laajuus (2 mainin-
taa), oppimateriaalin edellyttämä omatoimisuus (1 maininta), tekstien pituus (2 
mainintaa) ja kaikkein lukuisimmin suomennos (8 mainintaa). 
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Kyselylomakkeessa oleva kysymys oppimisesta kuului: Miten koet oppi-
vasi tämän oppimateriaalin välityksellä? Monet vastaajat kuitenkin vastasivat 
siihen ilmoittamalla, mitä he kokevat oppivansa. Vastaukset on jaoteltu seuraa-
vassa sen mukaan, mihin on vastattu. 
 
TAULUKKO 4c Lomaketiedustelun tulokset – toteavat lausunnot 
 
 MITEN KOET 

OPPIVASI? 
 

Kiittää Moittii  Kommentoi neutraalisti 
Opiskelu ei ole väkinäistä vaan 
sulavaa tutustumista saksan-
kielisten maiden alkuasukkai-
siin ja muihin hörhöihin. 

Enemmän keskustelua kaipai-
sin oppitunneille. 

Melko hyvin. Monet asiat tosin ovat 
tuttuja jo ennestään 

Materiaali tukee hyvin oppi-
mista 

Ihan ok. Sanastoja kappaleisiin 
kaipaan. 

eos. (en osaa sanoa) 

Tehokkaasti ja miellyttävästi, 
sillä tehtävät vaihtelevia ja 
mielekkäitä 

*Ehkä jotenkin helpommin.* 
Toisaalta sanastoja ei voi 
"tankata" kun kappalekohtai-
sina niitä ei ole 

Niin hyvin kuin vain voin oppia. 

Suhteellisen hyvin, sillä jos ei 
ole käynyt tunneilla, pystyy 
kirjan avulla helposti kiriä 
kiinni. 

- Oman panostukseni mukaan. 

- - Samaan tapaan kuin aiemminkin. 
- - Ehkä jotenkin helpommin. *Toisaalta 

sanastoja ei voi "tankata" kun kappa-
lekohtaisina niitä ei ole.* 

- - Ihan hyvin. / Hyvin. / Hyvin / Hy-
vin. / Ok.  

 
MITÄ KOET OPPIVASI?  

Kiittää / Kommentoi neutraalisti Moittii  
Paljonkin, varsinkin sanastoa, jos pystyisi käyttämään tuplasti 
aikaa kappaleisiin paneutumiseen. 

*Kielioppi ok.* Sanojen oppiminen 
vaikeaa. 

Elävien ihmisten puhumaa saksaa. - 
Sanoja, kielioppia (kertauksena, jos asiat tulisi uusina, tahti olisi 
liian nopea). 

- 

Kielioppia ja toivottavasti myös sanoja. - 
Tärkeimmät kielioppiasiat, sekä tärkeää sanastoa käytännön elä-
mästä. 

- 

Sanoja, tapoja sanoa asioita. - 
Saksaa... - 
Kappaleet ovat pitkiä, joten kuunteluharjoitusta tulee paljon. - 
Kielioppi ok. *Sanojen oppiminen vaikeaa* - 
Toivottavasti käyttökieltä. - 
Käytännönläheisempää saksaa. - 
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Kommenteista käy ilmi, että kappalekohtaisten sanastojen puute vaatii opiskeli-
joilta totuttelua. Toisaalta todellisten henkilöiden, myös ”hörhöjen”, tuottamat 
tekstit ja omatoimisen oppimisen mahdollisuus koetaan plussana.  

Monet kommenteista osoittavat, että oppijat kokevat tarjotun kieliainek-
sen käytännönläheiseksi. Molemmissa osissa (miten / mitä opit) havaitaan myös, 
että oppilaat tiedostavat oman panoksensa ja oppimiseen satsatun ajan merkityk-
sen. 
 
 
8.6 Kurssiarvioinnin lisäkyselyn palautteen tarkastelu 
 
 
Yhden kurssin yleisen kurssiarviointilomakkeen yhteyteen liitettiin lisäkohtana 
yleisluonteinen oppikirjaa koskeva kysely (LIITE 2Aa). Tavanomaisen kurssin 
materiaalia, ilmapiiriä, hyödyllisyyttä, opetusta ja omaa panosta mittaavien ras-
titettavien vaihtoehtojen ja lomakkeeseen aina liittyvän vapaan kommentointiti-
lan lisäksi lomakkeeseen liitettiin huomautus: Erityisen kiinnostavaa olisi saada 
mielipiteesi käyttämästämme oppikirjasta. Mitään tämän yksityiskohtaisempaa tie-
dustelua lisäkyselyyn ei liittynyt. Palautepyyntö on siten täysin sana on vapaa -
luonteinen, opiskelijoiden kommentoinnin aihepiirejä ei haluttu mitenkään oh-
jailla. Palautteen avulla halutaan mitata yhden representatiivisen luokkakurssin 
yksittäisten opiskelijoiden ajatuksia kurssilla käytetystä oppimateriaalista. Tar-
koitus on, että myös oppikirjaa koskevat kommentit ilmaistaan spontaanisti, 
ilman että eri aihepiirejä tuotaisiin valmiiksi esiin. Kyselyllä halutaan tavoittaa 
oppimateriaalin herättämät yleiset mielipiteet ja tarkastella, mitkä asiat nouse-
vat tämän vapaamuotoisen kyselyn yhteydessä esille. Opiskelijoille ei kurssin 
kuluessa ole erityisesti painotettu kirjan erikoisuuksia. Ensimmäisellä tunnilla 
on vain viitattu suomennoksen merkitykseen ja käyttötapaan ja selvitetty, että 
kirjassa esiintyvät henkilöt ovat todellisia ja heidän käyttämänsä kieli aitoa. Kir-
joitettua palautetta saatiin yhteensä kahdeltakymmeneltäneljältä vastaajalta. 

Seuraavassa taulukossa (taulukko 5) vastaukset on kirjattu sanatarkasti, 
lajiteltu aihepiireittäin ja viimeiselle sarakkeelle on merkitty palautteeseen liit-
tyvän arvion laatu.  
 
TAULUKKO 5 Mielipidekyselyn palaute: asiasisältö ja sen arvio 
 
T/ =tekstit 
ASIA VASTAUS ARVIO
Hinta Kirja on hyvä, mutta hieman kallis. moittiva 
Keskustelut Saksankieliset keskustelut ok. kiittävä 
Keskustelut Plussaa: Tunnilla sopivasti puheharjoituksia, jota tarpeeksi helppoja, että saa 

tuotettuakin jotain. 
kiittävä 

Keskustelut Kurssilla mukavan rento ilmapiiri! Onneksi kurssilla täytyi puhua paljon! 
Antaa rohkeutta ja varmuutta käyttää saksan kieltä tosielämässäkin. 

kiittävä 

  (jatkuu)
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 TAULUKKO 5 (jatkuu) 

 
 

Keskustelut Kaipasin tunneille paljon enemmän puheharjoituksia parin kanssa, vaikka 
siten, että käännöslauseita kyseltäisiin parilta toisen nähdessä oikean vastauk-
sen. 

moittiva + 
ehdotus 

Keskustelut Kaverin kanssa jutustelua vähän liikaa. moittiva 
Kielioppi Kielioppiosiot olivat hämäävästi ”ensin esim., sitten teoria”. toteava 
Kielioppi  Tosin kielioppiasiat voisi tiivistää vieläkin selkeämmäksi ja poistaa täydennet-

tävät kohdat teorian seasta.  
ehdotus 

Kielioppi Kirjassa kielioppi hyvin. kiittävä 
Kielioppi Opetuksessa voisi esim. kieliopin käydä konkreettisemmin yhdessä läpi. ehdotus 
Kielioppi Kieliopit ihan hyviä. kiittävä 
Kielioppi Kirjan kappaleet toistivat liikaa itseään, mutta kielioppi ja tehtävät toimivat. kiittävä 
Koko kirja Yleisesti kurssin / kirjan asioissa oli hyvä tasapaino ja tunnelma hyvä! kiittävä 
Koko kirja Kurssilla on mukavan rento ilmapiiri, ei turhaa jännitystä. Kirja hyvä. kiittävä 
Koko kirja  Kirja oli mielestäni hyvä. kiittävä 
Koko kirja Plussaa: Poissaolokäytäntö hyvä! Plussaa: Oppikirja on erinomainen, uuden-

tyyppinen, jonka avulla opiskelu sopii minulle erittäin hyvin. 
kiittävä 

Koko kirja Oppikirja mielestäni ok. kiittävä 
Koko kirja Kirja on hyvä, mutta hieman kallis. kiittävä 
Koko kirja Yleensä ottaen kelpo kurssi ja kirja. kiittävä 
Koko kirja Kurssi / kirja kokonaisuudessaan oli hyvää ja sen vaatima työmäärä oli sopi-

va. 
kiittävä 

Koko kirja Oppikirja oli yllättävän hyvä, vaikka aluksi kauhistelin koko kappaleiden 
suomennoksia.  

kiittävä 

Koko kirja Ihan hyvä kurssi ja kirja minun mielestä. Ei liian vaikea mutta ehkä ei liian 
helppoa silti. Hyvä ilmapiiri eikä koskaan moittiva ”fiilistä”. Ei ole minun 
puolesta mitään risuja annettavana. 

kiittävä 

Koko kirja Miinusta: Kielioppiosuudet ovat hieman hankalasti tehtävien seassa. moittiva 
Koko kirja Hiukan erilaisempi konsepti vähän vierastutti. ☺ toteava  
Kuuntelut, 
määrä 

Kuullunymmärtämisiä enemmän! moittiva 

Kuuntelut, 
määrä 

Kuuntelua studiossa voisi olla vaikka 2 h/ jakso vähintään. ehdotus 

Kuuntelut, 
pituus 

Välillä liian pitkiä kuunteluita ”Sprachlabor”issa. moittiva 

Kuuntelut, 
yleensä 

Plussaa: kuuntelut. kiittävä 

Oma tuotos Kun itse saa puhua, on pakko ajatella saksaksi ja siinä sitä sitten heräilee. kiittävä 
Oma tuotos Liian vähän saa itse puhua ja ääntää. moittiva 
Oma tuotos Oman aineiston tuotanto (aineet ja omien lauseiden kehittäminen) olivat 

hyviä juttuja. 
kiittävä 

Sanasto Sanastoharjoitukset hyviä. kiittävä 
Sanasto Runsaasti sanastoa (hyvä). kiittävä 
Sanasto Hyödyllistä sanastoa oppi paljon.  kiittävä 
Sanasto Sanastossa paljon turhilta vaikuttavia sanoja. Esim. kuivata (lihaa, kalaa). moittiva 
Sanasto Kappaleet vähän liian samanlaisia. Kun kerran TKK:lla opiskellaan, voisi 

kappalemateriaali olla edes hieman tekniikkapainotteista. Myös yrityselämäs-
sä tarvittavaa sanastoa voisi olla enemmän. 

moittiva 

Sanasto Miinusta: W & W (= Wörter & Wendungen sanastotaulukot): liikaa samoja 
sanoja kappaleiden välillä, voisi myös harkita sinne tärkeämpiä sanoja kuin 
esim. vuorikauris. 

moittiva 

  (jatkuu)
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 TAULUKKO 5 (jatkuu) 
 

 

Sanasto Selkeämmät ja monipuolisemmat sanastot olisivat kuitenkin voineet olla hyvä 
juttu. 

moittiva 

Suomennos Oppikirja oli yllättävän hyvä, vaikka aluksi kauhistelin koko kappaleiden 
suomennoksia.  

toteava 

Suomennos  Teksteissä oli hyvää se, että sanasta sanaan suomennos oli vieressä. kiittävä 
Suomennos Plussaa: Reunassa oleva suomennos toimii paremmin kuin sanastosta katso-

minen. 
kiittävä 

Suomennos Plussaa: Kirja oli loppupeleissä mielestäni hyvä, kyllä siitä suomennoksesta 
vieressä oli enemmän hyötyä kuin haittaa. 

kiittävä 

Tehtävät Pienissä ryhmissä tehtävät harjoitukset tuntuvat hyödyllisemmiltä kuin koko 
ryhmän kanssa tehdyt. 

toteava 

Tehtävät Samoin tehtävät mukavia. kiittävä 
Tehtävät Kirjan tehtävät olivat aikaisemmin näkemiäni huomattavasti paremmin laa-

dittuja.  
kiittävä 

Tehtävät Liian helppoja tehtäviä kirjassa. moittiva 
T/aiheet Plussaa: Tekstiosuudet ovat hyviä.  kiittävä 
T/ aiheet Tekstit osittain liian pitkiä, mutta kohtuu kiinnostavia. toteava 
T/pituus Kielistudiossa pitkiä juttuja kuunnellessa alkaa aina nukuttamaan. moittiva 
T/ pituus Jotkut tekstit olivat aika pitkiä. moittiva 
T/pituus Tekstit osittain liian pitkiä, mutta kohtuu kiinnostavia. moittiva  
T/toisto Oppikirja koostuminen pelkistä henkilökuvauksista on pidemmän päälle tyl-

sää, vaikka kuvauksissa sinänsä käsiteltiin mielenkiintoisia asioita. Saksa on 
kuitenkin maa, jonka ihmisistä, historiasta, kulttuurista, tieteestä ja tekniikas-
ta voisia kertoa erityyppisillä artikkeleilla hyvin monipuolisesti. 

moittiva 

T/toisto Kappaleet vähän liian samanlaisia. Kun kerran TKK:lla opiskellaan, voisi 
kappalemateriaali olla edes hieman tekniikkapainotteista. Myös yrityselämäs-
sä tarvittavaa sanastoa voisi olla enemmän. 

moittiva 

T/toisto Aihealueissa liikaa kertausta / mielenkiinto kärsii. moittiva 
T/ toisto Kurssikirjassa on mielestäni toivomisen varaa. Kaikissa kappaleissa kysytään 

samat kysymykset, joista osa on lisäksi aika älyttömiä. ”Miten suhtaudut 
rasismiin?” esim. Monipuolisempi kirja voisi tehdä oppimisesta mielekkääm-
pää. Muuten ei pahaa sanottavaa. ☺ 

moittiva 

T/ toisto  Kirjan kappaleet toistivat liikaa itseään, mutta kielioppi ja tehtävät toimivat. moittiva 
T/ toisto Kirja oli muuten hyvä, mutta mielestäni kappaleet olivat minusta melko tyl-

siä, tai sitten siinä olleet henkilöt eivät olleet kovin mielenkiintoisia paria 
poikkeusta lukuun ottamatta. Tosin oma motivaation hiipui kurssin aikana 
niin, ettei vikat kappaleet jaksaneet innostaa. 

moittiva 

T/toisto Oppikirja tuntui hieman yksipuoliselta ja tylsältä, kun jokaisessa kappaleessa 
on samat kysymykset ja aiheet, esim. luonto ja musiikki. 

moittiva 

T/vaikeus Tekstit ovat kuitenkin sopivan vaikeita ja ymmärrettävissä. kiittävä 
T/vaikeus Plussaa: Rentoa opiskelua, tavallaan hyvä että tentit helppoja, mutta kappa-

leet eivät. 
kiittävä 

Työmäärä Tunnit olivat todella onnistuneita, niille oli miellyttävä tulla hieman ras-
kaampien kurssien välissä. Vaadittu panostus oli juuri sopiva. 

kiittävä 

Työmäärä Kurssi / kirja kokonaisuudessaan oli hyvää ja sen vaatima työmäärä oli sopi-
va. 

kiittävä 

 
Merkille pantava havainto taulukkoa lukiessa on, että vaikka mitään seikkaa ei 
erikseen kysellä, myös tässä strukturoimattomassa palautekyselyssä tulevat 
useat verkkokyselyn ja kirjallisen kyselylomakkeen sisältämistä seikoista esille.  
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Eri aspektien saamia arvioita lukumääräisesti tarkastellessa voi huomioida 
seuraavaa: 
 

 ensi sijalle nousevat kirjaa kokonaisuudessaan (ja usein myös kurssia) 
koskevat arviot (12 kpl), joista suurin osa (10 kpl) on luonnehditta-
vissa kiittäviksi; 

 tekstien toisto kerää seuraavaksi eniten mainintoja (7 kpl), kaikki – ku-
ten oletettavaa – moittivia; 

 seuraavaksi suurin määrä arvioita (6 kpl) kertyy sanaston osalta, jois-
sa arvostellaan sanaston valintaa (3 kpl) ja toisaalta sitä kiitetään (3 
kpl); 

 kielioppia koskevissa kommenteissa (6 kpl) sitä arvioidaan sekä kiittä-
en (3 kpl) että käsittelyehdotuksia tehden (2 kpl). Kieliopin ’esimerkki 
ensin, teoria sitten’ -periaatteella esittämiseen liittyvä kommentti (1 
kpl) on vaikea luokitella puoltavaan tai kieltävään, koska määritelmä 
”hämäävä” ei anna olettaa, onko se oppimisen kannalta arvioitu hy-
väksi vai huonoksi tavaksi; 

 keskusteluharjoitukset keräävät myös useampia mainintoja (5 kpl), 
sekä kiittäviä (3 kpl) että moittivia (2 kpl). Harjoitusten määrän suh-
teen molemmat ääripäät ovat edustettuina, puheharjoituksia toivo-
taan lisää (1 kpl), toisaalta niitä todetaan olevan liikaa (1 kpl); 

 piirteen suomennos kohdalla löytyy ainoastaan kiittäviä arvioita (4 
kpl); 

 kohta tekstit/pituus sen sijaan saa vain moitteita (3 kpl); 
 kirjan tehtäviä kiitetään hyviksi (2 kpl), osin liian helpoiksi (1 kpl); 
 kirjan tavallisuudesta poikkeavuus (2 kpl) mainitaan sitä toisessa kiittä-

en, toisessa todeten, että se ”vähän vierastutti”; 
 kirjan tekstien vaikeusaste (2 kpl), samoin kirjaan / kurssiin liittyvä 

työmäärä (2 kpl) mainitaan sopiviksi; 
 Tekstien kuunteluita arvioidaan hyvin erilailla (4 kpl), sekä lisää toivo-

en (1 kpl), annosteluehdotuksen antaen (1 kpl), liian pitkiksi moittien 
(1 kpl) tai sopiviksi kiittäen (1 kpl); 

 sanastoja toivotaan selkeimmiksi ja monipuolisemmiksi, ilman määri-
telmää tarkoitetaanko vain aakkosellisia sanastoja vai myös kappale-
kohtaisia sanastoja (1 kpl); 

 kirjan hinta mainitaan myös liian korkeaksi (1 kpl).  
 
LIITE 4 sisältää kaikki vastaukset kokonaisuudessaan vastaajittain numeroituina. 
 
 
8.7 Kulttuurienvälisten aspektien esiintulo 
 
 
Tässä tutkitun oppimateriaalin tavoitteeksi kulttuurienvälisen komponentin 
osalta on asetettu kulttuurieroille ja yhtäläisyyksille herkistäminen tekstien si-
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sältämien aihepiirien välityksellä. Kirjaan sisältyvät kulttuuriset seikat ovat 
mukana teksteissä ja niihin liittyvissä tehtävissä ilman, että ne varsinaisesti 
erottuisivat omina yksikköinään muusta kontekstista. Koska oman ja kohde-
kulttuurien erojen ja yhtäläisyyksien tiedostamiseen eksplisiittisesti ohjaavia 
osioita ei tutkittuun oppimateriaaliin sisälly, ei kulttuurisen tiedostamisen eks-
plisiittinen mittaaminen myöskään ole mahdollista. Affektiivisten vaikutusten 
arvioiminen on kaiken kaikkiaan ongelmallista, jollei mahdotonta.  

Tämän tutkimuksen kohteena oleva oppikirja tarjoaa erilaista kohdemaita 
koskevaa asiatietoa pyrkien kuitenkin samalla välttämään nykypäivänä nopeas-
ti muuttuvien ja nopeasti tarkistettavissa olevien yksityiskohtien aiheuttamaa 
ennenaikaista vanhentumista. Periaatteena on antaa yhtymäkohtia ja virikkeitä 
haluttujen maantuntemuksellisten aihepiirien käsittelylle (kirjan henkilöiden eri 
kotimaat ja -seudut, harrastukset, kannanotot politiikkaan, uskontoon, kasva-
tukseen, urheiluun, jne.) opetusryhmän mielenkiinnon mukaan ja käytettävissä 
olevan ajan sallimissa rajoissa. Yhtenä kirjan perustavoitteena on saada suoma-
laisopiskelijat kiinnostumaan saksankielisistä eurooppalaisista ihmisinä ja ko-
kemaan heidät tutustumisen arvoisina ja helposti lähestyttävinä. Tämän toivo-
taan vaikuttavan rivien välissä, varsinaisen kielen opettelun lomassa. Seuraa-
vassa analysoidaan, onko tämän kaltaista vaikutusta havaittavissa opiskelijoilta 
saadussa palautteessa. 
 
8.7.1 Palautteen indikaatiot kulttuurienvälisestä tiedostamisesta 
 
Ihmislähtöisesti tietämystä välittävän niin sanotun piilo-oppimäärän tuottamaa 
kulttuurienväliseen havainnointiin viittaavaa ainesta nitoutuu verkkokyselyn ja 
kirjallisen kyselylomakkeen vastausmateriaaliin. Siitä on poimittu oheen joita-
kin sitaatteja. Erillistä kommentointia tai lausuntojen arvottamista (esimerkiksi 
positiivisiin, negatiivisiin tai neutraaleihin) ei tähän sisälly, koska aiheesta ei ole 
− esimerkiksi teksteihin liittyvien kulttuuriaiheisten tehtävien osalta − esitetty 
opiskelijoille spesifisiä kysymyksiä. Sitaattien voinee katsoa puhuvan jossain 
määrin puolestaan ja kertovan kulttuurienvälisestä tiedostamisesta. Kommentit 
on poimittu liitteistä 2C ja 3B. Osaan liitteestä 3B otettuihin kommentteihin on 
jätetty lausuntoa koskeva kysymys, koska muuten sitaattia on vaikea yhdistää 
kontekstiin.  

Lausumat on luokiteltu seuraaviin kulttuurienvälisen havainnoinnin osa-
alueisiin:  
 

a) tutustuminen/kohtaaminen,  
b) kohdekulttuuria edustavien ihmisten samanlaisuus tai erilaisuus,  
c) ihmisten arkielämä,  
d) interaktiomahdollisuudet.  

 
Useissa lausunnoissa käytetään sanaa ’tarina’ viittaamaan ihmisten tekstiensä 
välityksellä antamiin kuvauksiin itsestään. Tässä se on tulkittu merkityksessä 
tutustuminen tai kohtaaminen.  
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a) Tutustuminen kohdekulttuurin henkilöihin, kohtaaminen kirjan tekstien 
välityksellä: 

 
o Vihdoin erilainen opas; oikein onnistunut. Pidän varsinkin siitä, että saa 

tirkistellä saksan elijöiden oikeeta elämää. 
o Kappaleet olivat mielenkiintoisia, erilaisia ihmisiä eri maista. 
o Kirja oli kuitenkin ihan kiinnostava ja todellisten henkilöiden tarinat kiin-

nostavampia kuin tiettyyn aihepiiriin liittyvät tekstit. 
o Kirjan tarinat ovat mielenkiintoisia.  
o Paljon luettavaa / tarinoita / tekstiä / mielenkiintoinen. 
o Mielenkiintoiset tekstit ovat myös iso plussa. 
o Kiinnostavia tekstejä ja paljon tietoa mm. kieliopillisista erikoisuuksista. 
o Haastateltavilla olisi voinut olla vähän mielenkiintoisemmat elämän tarinat. 

 
b) Vaikutelmat teksteissä kohdattujen henkilöiden mentaliteetista, mahdolli-

nen samankaltaisuus tai erilaisuus oman kulttuuripiirin ihmisiin verrattuna: 
 

 Oli kiinnostavaa tutustua eri henkilöihin ja huomata että he ovat ihan taval-
lisia ihmisiä …. 

 Mielestäni tutustuminen todellisten henkilöiden arkeen ja mielipiteisiin on 
ihan kiinnostavaa ja hauskaa, mutta miksi kirjan henkilöt ovat niin kuivia ja 
tylsiä? Enemmän nuoria aikuisia ihmisiä ja ihmisiä, joihin teknillisen kor-
keakoulun opiskelija voi samastua, eikä "pummeja" kuten Josef aus Heidel-
berg. 

 Haastateltavana voisi olla vieläkin erilaisempia ihmisiä ja kysymykset haas-
tateltaville voisivat vaihdella enemmän. Muuten kirja oli hyvä ja hiukan eri-
lainen kuin aiemmat käyttämäni kirjat. Mielenkiinto opiskeluun ainakin 
säilyi. 

 Katutaiteilijat ja hullut, jotka esiintyvät kappaleissa, ovat välillä vähän tur-
han syvällä omassa maailmassaan. 

 Oudot henkilöt haastateltavina. 
 Opiskelu ei ole väkinäistä vaan sulavaa tutustumista saksankielisten mai-

den alkuasukkaisiin ja muihin hörhöihin. 
 Olisi ehkä mielenkiintoisempaa lukea tekstejä vähän nuoremmistakin ihmi-

sistä. 
 Mitä toivot oppimateriaalilta lisää? Nuorempia haastateltavia ja yhteis-

kuntarealismia. 
 
 
c) Tutustuminen ihmisten arkielämään tekstien välityksellä: 
 

o Henkilöiden arki ja ajatukset ovat kiinnostavia. Antakaa vain ihmisten pu-
hua! 

o Mikä on kirjassa hyvää? Arkipäivä on kuvattu / otettu pääteemaksi. 
o Koetko kirjan erilaiseksi? Kyllä koen. Kirjassa käsitellään elämää, eikä di-

gitaalikameran kytkemistä seitsemännen portin vasempaan piiriin. 
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Arviot puhutun kielen ymmärtämisestä, interaktiovalmiuksen lisäämisen on-
nistumisesta ja/tai puutteista: 
 

 Kurssista ja kirjasta jäi tunne, että tällä taidolla pärjää maailmalla ja pystyy 
osallistumaan keskusteluun. Eli olen varsin tyytyväinen kirjaan ja kurssiin. 

 Tekstit olivat mielenkiintoisia, koska ne olivat aitoja ja haastateltavat käyt-
tivät eri murteita. 

 Erityisen hyvää kirjassa oli kappaleiden autenttisuus, oikeat ihmiset ja oike-
at murteet. Olin kesällä saksassa ja sveitsissä ja saksan ääntämisessä on 
huomattava ero näissä maissa! 

 Ajatus natiiveista saksalaisista on oikein hyvä ja se korostuu varsinkin teks-
tien kuunteluissa, kun joutuu ymmärtämään erilaisia murteita. 

 Haastattelut ovat aitoja, jolloin kuulee sellaista saksaa jota "oikeasti" puhu-
taan. 

 Mikä on kirjassa hyvää? "Oikeata" saksan kieltä, saksalaisten puhumana. 
 Mikä on kirjassa hyvää? Paljon sanastoa ja "aitoa" saksaa. 
 En ole käynyt muita kielten kursseja TKK:lla, mutta verrattuna lukion kir-

joihin tekstien lukijat puhuu etelä-saksalaisesti epäselvästi ja siis vaikeampi 
saada selvää kuin lukion kirjojen nauhoilla lukijoista. 

 Miten (mitä) koet oppivasi? Elävien ihmisten puhumaa saksaa. 
 Miten (mitä) koet oppivasi? Sanoja / tapoja sanoa asioita. 
 Miten (mitä) koet oppivasi? Toivottavasti käyttökieltä. 
 Miten (mitä) koet oppivasi? Käytännönläheisempää saksaa. 

 
Kuten luvun alussa todettu, kommentteja ei ole tarkoitus, eikä kaiketi edes 
mahdollista, analysoida minkäänlaisten spesifisten arvioperusteiden mukaises-
ti. Käyttökelpoisten kriteereiden määritteleminen tuskin olisi edes toteutettavis-
sa. Lukija voi luoda oman käsityksensä kirjan kulttuurienvälisille eroille ja yhtä-
läisyyksille sensibilioinnin onnistumisesta. 
 
8.7.2 Kulttuurin piirteisiin liittyvän kirjoitustehtävän anti 
 
Kulttuurista tiedostamista kartoittavan, loppukokeen osaksi liitetyn kirjoitus-
tehtävän (LIITE 5A) arvioinnissa mielenkiinto kohdistuu siihen, mitä yksityis-
kohtia kirjassa esittäytyvän eri saksankielisistä maista kotoisin olevan yhteensä 
19 ihmisen itsestään ja elämästään kertoman perusteella suodattuu esiin. Tar-
kastelussa ainoastaan havainnoidaan, millaisia mielikuvia opiskelijat luovat 
yksittäisten ihmisten lausumien perusteella pyrkimättä arvottamaan niitä esi-
merkiksi stereotypioiden tai muiden kriteereiden valossa. Kirjoitustehtävän 
ohje annettiin sekä saksaksi että suomeksi. Tarkka suomenkielinen sanamuoto 
kuuluu: Kerro lyhyin avainsanoin saksaksi, mitä kaikkea sait tietoosi oppikirjan väli-
tyksellä saksankielisistä maista ja niiden ihmisistä. Mainitse vähintään 10 eri seikkaa. 
Vastauksessa ovat vaikutelmat ja tiedot tärkeämpiä kuin kielellinen virheettömyys.  

Opiskelijoille ei etukäteen mainittu mitään tämänkaltaisesta koetehtäväs-
tä, joten he kirjoittivat aiheesta täysin valmistautumatta, tavallaan vapaan asso-
siaation periaatteella. Lausumia tulkittaessa on tärkeä pitää mielessä, että opis-
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kelijat ovat kirjoittaneet ne osana koetta ja ainoastaan saksan kielellä. On selvää, 
että se vaikuttaa typistävästi niin ilmaisun kuin sisällön osalta, onhan kyseessä 
viitekehyksen B1-taso, jolloin ei vieraalla kielellä vielä kovin vuolaasti pystytä 
ilmaisemaan tietämystään ja tuntemustaan, varsinkaan abstraktilla tasolla. Jo-
kainen kokeeseen osallistuneen yhteensä 23 oppilaan mainitsema seikka on 
suomennettu mahdollisimman tarkasti sanasta sanaan ja koottu taulukkoon 
aihepiireittäin ryhmiteltyinä (LIITE 5B).  

Aihepiirit on taulukossa nimetty opiskelijoiden mainitsemien seikkojen 
mukaan seuraavasti: luonto (32), asenteet (20), mentaliteetti (18), ruoka/juoma 
(13), kieli (11), historia (10), yhteiskunta (9), arkirytmi (8), sosiaalisuus (8), ateri-
ointi (7), maisemat (7), musiikki (7), liikunta (6), matkat (6), perhe (6), talous (6), 
työ (5), koulutus (4), maantieto (4), asuminen (3), nähtävyydet (3), tietotekniikka 
(2), uskonto (2). Aihepiirin jälkeen on sulkeissa mainittu näihin seikkoihin liit-
tyvien lausumien lukumäärä. Niiden sijoittamien eri aihepiireihin ei aina ole 
täysin yksiselitteistä, mutta vielä runsaampien vaihtoehtojen määrä puolestaan 
vaikeuttaisi lausumien yleispiirteiden hahmottamista.  

Useissa kirjan lukukappaleissa käsitellään henkilöiden päivärytmiä, työtä, 
suhtautumista tasa-arvoon ja rotuennakkoluuloihin, musiikin merkitystä ja har-
rastuksia. Sen takia ei ihmetytä, että näitä seikkoja koskevia kommentteja on 
useita (ks. LIITE 5B ). Sen sijaan herättää huomiota, että lukumääräisesti 
useimmat lausumat kertyvät aiheesta luonto ja luonnonsuojelu. Ympäristötee-
maan liittyviä osuuksia kirjan lukukappaleteksteissä on varsinaisesti vain kah-
desta kolmeen, mutta oppilaille näyttää kautta linjan syntyneen mielikuva 
luontoa ja luonnonsuojelua suuresti arvostavista kansalaisista. Seuraavassa on 
keskenään sangen samankaltaisista kommenteista vain osa.  
 

 Ihmiset rakastavat luontoa, vaikka asuvat suurkaupungeissa  
 Luonnonsuojeluliike on tärkeä saksankielisissä maissa. 
 Myös maan teollisuus on hyväksynyt hampaita kiristellen korkeat ympäris-

töverot. (Itävalta)  
 Ihmiset saksankielisissä maissa ovat erittäin ympäristötietoisia ja ovat 

luonnosta myös huolissaan, koska he pitävät sitä erittäin kauniina. 
 
Runsaasti arvioita annetaan myös koskien ihmisten mentaliteettia ja eettisiä 
asenteita. Se ei sinänsä ihmetytä, sillä monet kirjan henkilöistä selvittävät myös 
asennettaan esimerkiksi eutanasiaan ja rotuennakkoluuloihin. Ja kuten odotet-
tua, kukaan heistä ei julistaudu muukalaisvihamieliseksi. Kuitenkin voi kirjan 
esitysten pohjalta olettaa, että moni maininta sieltä on jäänyt opiskelijoiden mie-
leen ja syntyneen yleisvaikutelman voi tulkita olevan mielikuva avomielisistä ja 
suvaitsevaisista saksankielisistä eurooppalaisista. Lukijan päätettäväksi jää, 
kuinka se vastaa yleisesti vallalla olevia stereotypioita. Seuraavassa on osa toi-
silleen hyvin samankaltaisista kommenteista. 
 

 Ihmiset kunnioittavat kaikkia tasa-arvon muotoja. 
 He osoittavat ennakkoluulottomuutta muita kohtaan. 
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 Ihmiset ovat erittäin ystävällisiä ja heillä ei ole koskaan ennakkoluuloja mui-
ta ihmisiä kohtaan.  

 Rasismi on merkittävä ongelma Saksassa ja Euroopassa.  
 Ihmiset muistavat kansallissosialismin ja ovat siksi avoimempia kaikkia 

muita kohtaan. 
 
Samoin saatiin runsaasti arvioita koskien ihmisten mentaliteettia. Alla ne ovat 
kaikki kopioituna, koska ne ovat osittain toisistaan melko poikkeavia. Yhteistä 
nimittäjää kommenteille ei voine antaa, koska ne edustavat kulloinkin yksittäi-
sen opiskelijan mielessä syntyneitä mielikuvia tekstien takaa tai rivien välistä 
esiin piirtyvistä henkilöistä ja heidän luonteestaan. 
 

 He ovat erittäin rehellisiä ja oikeudenmukaisia. Tämä esikuva on varmaan 
myös muilla ihmisillä. 

 He ajattelevat yleensä ottaen erittäin positiivisesti. 
 Heillä on unelmia, jotka he haluaisivat saavuttaa. 
 He ovat ylpeitä kulttuuristaan. 
 Saksalaiset osaavat nauttia elämästä. 
 He ovat ylpeitä kotiseudustaan. 
 Työ on tärkeää saksalaisille, mutta on myös ”elämänmatkaajia”. 
 Ihmiset ovat avoimia ja ystävällisiä. 
 Ihmiset ovat kiinnostuneita muista kulttuureista. 
 Ihmiset ovat hieman riippuvaisia Alpeista, jotka ovat tärkeä osa heidän iden-

titeettiään. 
 Ehkä te olette vähän pitkäveteisiä. 
 Ihmiset nauttivat pienistä asioista. 
 Ihmiset oppikirjassa eivät ole niin tavanomaisia ja stereotyyppisiä, esimer-

kiksi Tillman, joka on laiska hippie. 
 (Kirjan) Itävaltalaiset puhuvat mielellään. 
 Berliiniläiset eivät ole niin kuin kaikki muut. 
 Ihmiset ovat yhtä tavallisia kuin suomalaiset. 
 Ihmiset kirjassa ovat ihan erilaisia, kuin ne saksalaiset ihmiset, jotka tun-

nen. 
 Kaikilla  (kirjan henkilöillä) on ystävä Suomessa. 

 
Mielenkiintoista on myös todeta, että jos ei aivan rivien välistä, niin siiten nii-
den selkeästi välittäminä nousee esiin mielikuvia kirjan henkilöiden sosiaali-
suudesta.  
 

 Ihmiset haluavat viettää paljon aikaa ystävien ja perheittensä kanssa. 
 Kapakkakulttuuri on saksalaisille tärkeää. 
 He käyvät mielellään kulttuuritapahtumissa ja tapaavat ystäviä. 
 Viikonloppuisin he nukkuvat pitempään ja tapaavat ystäviä. 
 Luottamustoimi, esim. puheenjohtajuus, antaa paljon heidän elämäänsä. 
 Iltaisin nuoret haluaisivat viettää aikaa ystävien kanssa. 
 He eivät ole niin laiskoja sosiaalisen elämän suhteen. 
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 Saksalaiset ihmiset soittavat ystäville ja tapaavat heidän kanssaan erittäin 
mielellään. 

 
Toinen sosiaalisuuteen tai sen muotoihin liittyvä seikka on perheen merkitys, 
jota myös kommentoidaan usein. 
 

 Perhe on hyvin tärkeä. 
 Perhe on tärkeä kaikille. 
 Perhe on hyvin tärkeä kaikille kirjan ihmisille. 
 Perhe on ihmisille tärkeä. 
 He syövät mielellään perheen kanssa yhdessä. 
 Saksalaiset syövät hieman erilailla kuin esimerkiksi suomalaiset, koko perhe 

syö yhdessä illalla. 
 
Ruoka- ja juomakulttuurista kohoaa yksi seikka ylitse muiden: currymakkara. 
Sen taustasta samoin kuin sen kanssa ehdottomasti nautittavasta oluesta on ku-
vaus yhdessä kirjan teksteistä. Mutta siinä ja muissakin teksteissä mainitaan 
myös muita ruokalajeja ja pariin annetaan jopa tarkka resepti. Yksi (sveitsiläisen 
kokin antama) haastattelu on peräti suureksi osaksi ruualle omistettu. Silti 
makkara ja sen seurana olut on ainakin teekkariopiskelijoille mieleenpainuvin 
yhdistelmä. (Tosin eräässä kappaleessa mainittu omenaviinikin on päässyt 
kommentteihin mukaan.)  
 

 Saksassa ei syödä yhtä tukevaa aamiaista kuin Suomessa.  
 Saksalainen ruoka on heille hyvin tärkeää. 
 He juovat kylmää olutta ja syövät lämmintä currywurst- makkaraa. 
 Berliiniläiset syövät mielellään currywurst- makkaraa. 
 He pitävät makkarasta ja oluesta. 
 Saksalaiset ihmiset pitävät makkarasta ja oluesta. 
 Esimerkiksi makkara on eräs niistä asioista, joita ihmiset kaipaavat, kun he 

ovat ulkomailla. 
 Saksassa on eräs hyvä ruokalaji: currywurst- makkara, joka on lähtöisin 

Berliinistä. 
 Ihmiset pitävät makkarasta. 
 Ihmiset pitävät oluesta ja juovat sitä paljon. 
 Saksassa syödään paljon currywurst- makkaraa. 
 Ensimmäinen vaikutelma on, että kaikki saksalaiset juovat erittäin paljon 

omenaviiniä ja syövät currywurst- makkaraa. 
 
Eräs yleisvaikutteisiin liittyvä usein mainittu seikka on saksan kielen erot eri 
maissa. 
 

 Kieli (Sveitsissä) ei ole samanlainen kuin Saksassa. 
 Maan ulkomaalaiset eivät puhu kovin hyvin saksaa. 
 Kaikilla mailla suunnilleen sama kielioppi, mutta sanat ovat erilaisia. 
 Erilaista saksaa puhutaan Saksassa, Sveitsissä ja Itävallassa. 
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 Myös Suomessa on monia ihmisiä, jotka puhuvat äidinkielenään saksaa. 
 Ihmiset puhuvat saksaa monissa maissa, mutta se ei kuulosta näissä maissa 

samalta. 
 Saksa, jota ihmiset puhuvat, on erilaista etelässä, pohjoisessa ja esimerkiksi 

Sveitsissä. 
 Ihmiset Sveitsissä puhuvat toisenlaista saksaa kuin ihmiset Saksan Liittota-

savallassa tai Itävallassa. 
 Saksa maan kielenä Saksassa, Sveitsissä, Itävallassa. 
 Ei ole olemassa vain yhtä saksankieltä. 
 Kieli tekee kodin! 

 
Heimat ist die Sprache meiner Kindheit, kotiseutu on lapsuuteni kieli, toteaa eräs 
kirjan henkilöistä tarkoittaen kasvuseutunsa alasaksin ’Plattdütsch’-murretta. 
Se toistuu viimeisessä sitaatissa, samoin kuin moni muu henkilöiden suoraan 
tai epäsuoraan lausuma ajatus tai asenne. Kaikki eri saksankielisten maiden 
kielen erilaisuuteen viittaavat lausumat ovat seurausta haastatteluissa ja teks-
tien äänityksissä kuultujen eri kansallisuuksien oppilaissa herättämiä vaikutel-
mia. Oppilaita motivoivana ja omaan kielen käyttöön rohkaisevana voitaneen 
myös pitää sitä opetuksessa tematisoitua ja oppilaalle mieleen jäänyttä seikkaa, 
että saksakielisissä maissa asuvat ”ulkomaalaiset eivät puhu kovin hyvin sak-
saa”. Ehkä motivoivaa opiskelijoille on sekin havainto, että myös Suomessa to-
siaan asuu saksaa puhuvia kansalaisia (kirjassa heitä esittäytyy kaksi, yksi sak-
salainen ja yksi sveitsiläinen). 

Kuten tämän kulttuurieroille ja -yhtäläisyyksille havahtumisen osuuden 
tulkinnan aluksi korostettu, käytettävissä ei ole mitään varsinaista mittatikkua 
sen selvittämiseksi, onko sitä tapahtunut ja jos, niin missä määrin. Kokeen osak-
si liitetyn kirjoitelman tarkoituksena oli vain mahdollisesti saada kootuksi vai-
kutelmia opiskelijoiden mielessä tapahtuneista liikkeistä. Ja koska mielenliik-
keet ovat häilyviä, on niitä vaikea vangita yksiselitteiseen tulkintaan. Se väistä-
mättä jää lukijan oman arvion varaan.  
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9 TUTKIMUKSEN TULOKSET 
 
 
Tämän tutkimuksen tavoitteena on, että oppikirjassa toteutetut kielen oppimi-
sen ja oppimateriaalien tutkimukseen pohjautuvat kokeiluhenkiset ratkaisut 
johtavat tuloksiin, joista on yleistettävissä olevaa hyötyä oppimateriaalien 
suunnitteluun.  Sen edellytyksenä on näiden sovellusesimerkeiksi tarkoitettujen 
esitystapojen ja – siinä määrin kuin mahdollista − niihin liittyvien taustaoletus-
ten toimivuuden tai virheellisyyden osoittaminen.  

Premissiksi asetettiin aikuisopiskelijan erityiset vaatimukset ja edellytyk-
set. Taustalla vaikuttavaan teoreettiseen viitekehykseen tukeutuvista tavalli-
suudesta poikkeavista esitystavoista oleellisimmat ovat kirjalliseen kyselyyn ja 
haastatteluihin pohjaavat autenttiset tekstit ja niiden tavallista suurempi laa-
juus, tekstin vieressä kulkeva suora suomennos ja perinteisten kappalekohtais-
ten sanastojen korvaaminen itse täydennettävillä sanastotaulukoilla niihin liit-
tyvine esimerkkilauseineen. Rakenteiden opettelussa yhdistyvät vanha ja uusi 
metodiikka, tavoitteena tietoiseen prosessointiin johdattelu ja omien oivallusten 
aikaan saaminen. Tässä yhtenä sovelluksena kokeillaan kielioppia selittävän 
tekstin osittaista sijoittamista harjoitustehtävien jälkeen. Uutta on myös tieto-
verkkoon sijoitettu tehtävien ratkaisuopas. 

Yleisessä kurssiarvioinnissa saadun kirjaan liittyvän palautteen lisäksi pe-
rinteisistä oppikirjakonseptioista poikkeavat esitystavat koottiin erilliseen verk-
kokyselyyn. Lisäksi opiskelijoiden mielipiteitä kirjasta tiedusteltiin kirjallisen 
mielipidekyselyn välityksellä ja sen antia ristiintaulukoitiin verkkokyselyn sa-
nallisen palautteen kanssa. Myös kulttuurienvälisen tiedostamisen osuutta tut-
kittiin erillisen kyselyn välityksellä.  

Teoriaosassa on luvussa 5 oppimateriaalin laadinnan taustalla vaikuttavan 
kielenoppimisen tutkimuksen tarkastelun pohjalta esitetty päätelminä, että op-
pimateriaalin suunnittelussa tulisi ottaa huomioon mm. aikuiselle soveltuva 
kognitiiviseen työstöön pohjautuva lähestymistapa, äidinkielen ja muiden kiel-
ten taidon merkitys, mukana tuodun kielitietouden hyödyntäminen sekä kielel-
lisen päättely- ja johdannaisten muodostuskyvyn edistäminen, luontevan ja ai-
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don kohdekielen tarjonta, äidinkielen ja kohdekielen vertailumahdollisuus28, 
oppimisen ”jyrkän nousun” vaiheen hyödyntäminen oleellisen leksikaalisen ja 
rakenteellisen aineksen välitykseen29, mielenkiintoisiksi koettavat sisällöt, miel-
leyhtymien välityksellä kontekstissa oppiminen, kommunikatiivisten taitojen 
tavoittelussa myös kielen muotoon ja sanavaraston laajentamiseen keskittymi-
nen yhdistyneenä suullisen taidon harjoittamiseen erilaisin teksteihin ja kie-
lioppiin liittyvin harjoituksin, kulttuurisen aineksen niveltäminen kieleen ja sitä 
kautta kulttuuristen erojen ja yhteneväisyyksien havaitsemiseen herkistäminen. 

Tämän pohjalta on luvussa 6 lähemmin tarkasteltu ja perusteltu oppimate-
riaaleissa toteutettavissa olevien ja tässä tutkitussa kirjassa osin toteuteltujen 
menetelmien tutkimustuloksiin pohjaavaa taustaa. Oppimista edistäviksi teki-
jöiksi oppimateriaalin esitystavoissa on esitetty kielisyötteen osalta sen aitous ja 
sen ymmärrettävyyden varmistaminen lukukappaletekstien äidinkielisen 
käännöksen välityksellä, runsas yhtäjaksoinen teksti- ja kuuntelumateriaali, 
mielenkiintoiseksi ja tärkeiksi koettavissa olevat sisällöt, käyttökelpoinen lek-
sikko ja sen omaa aktiviteettia edellyttävä, kontekstiin sidottu työstötapa, teks-
teihin sisältyvä runsas saman sanaston toistuvuus, leksikaalista päättelykykyä 
edistävät sanaston esitys- ja harjoitustavat, omaan oivallukseen johdatteleva 
kontekstilähtöinen kieliopin esitys, äidinkielen käyttö kieliseikkojen selvittämi-
sessä, entuudestaan tutun kielivälineistön ja menetelmien käyttö kielen ana-
lysoinnissa ja kokonaisuutena eksplisiittisen ja implisiittisen oppimisen yhdis-
täminen eri esitystapojen yhdistelmän tuloksena. Kommunikatiivista kielitaitoa 
edistävinä tekijöinä tärkeiksi katsotaan sanaston ja kieliopin opetuksen ohella 
runsas kuuntelumateriaali ja suullinen harjoittelu. Perustavoite on toteutusten 
yhteisvaikutuksena luoda oppijoissa rohkea asenne käyttää kieltä, vaikka 
osaamistaso on vielä vaillinainen. Toinen kokonaistavoitteista on tavallaan pii-
lo-oppimäärän muodossa herättää opiskelijoissa kulttuurinvälisten aspektien 
suhteen myönteistä vastakaikua saksan kieltä ja saksankielisiä ihmisiä kohtaan.  

Oppikirjan kokeilevien menetelmien saamaan palautteeseen perehdyttä-
essä asetetaan seuraavan tarkastelun taustaksi sovelluksille asetetut tavoitteet 
Täyttyvätkö niille asetetut odotukset? Jos eivät, niin mitkä ovat mahdolliset 
syyt? Mihin lisätutkimuksen tai toimenpiteiden tulee kohdistua tulosten paran-
tamiseksi? Teoreettisen päätelmien paikkansapitävyyden tarkistamisessa tulee 
pitää mielessä, ettei analyyseissä mitata oppimistuloksia, vaan oppilaiden op-
pimistuntemuksia. 
 
 

                                                 

28  Tämän toteutus on mahdollista esimerkiksi tekstisyötteen käännöksen muodossa. 
29  Tämän seurauksena vaativan diskurssi- ja pragmalingvistisen aineksen sijoittaminen 

on aiheellista pääosin vasta edistyneillä tasoilla. 
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9.1 Opiskelijapalautteen pedagogiset implikaatiot  
 
 
Opiskelijoilta saatuja kirjallisia kommentteja tarkastellessa käy ilmi oppilaiden 
tiedostavan monia omaan oppimistapaansa liittyviä tekijöitä. Opiskelijoiden 
antamista kirjallisista kommenteista on seuraavassa poimittu ja irrotettu kon-
tekstistaan sellaisia lausuntoja, joista heijastuu oppilaiden itsensä havaitsemia 
pedagogisesti huomionarvoisia kirjan toteutuksiin liittyviä näkemyksiä. Ne 
edustavat yksittäisten opiskelijoiden kokemustapoja, joiden yleistettävyys on 
suhteutettava luvussa 8 käsiteltyihin koko palauteaineiston tendensseihin. Täs-
sä tarkastelussa otetaan kulloinkin esiin vain yksi esimerkki opiskelijoiden lau-
sunnoista, vaikka vastaavia löytyisikin palauteaineksesta useampia. 

Luettavuuden helpottamiseksi eri piirteet ja niitä heijastelevat kommentit 
on esitetty taulukon muodossa (taulukko 6). Taulukkoon on valittu kulloinkin 
vain yksi tarkasteltavaa piirrettä kommentoiva palaute, vaikka aineistosta niitä 
olisikin löydettävissä useampia. 
 
TAULUKKO 6 Opiskelijapalautteen pedagogiset implikaatiot 
 
Kirjan toteutuksiin liit-
tyvä piirre 

Havaintoa ilmaiseva opiskelijan kommentti 

Oppimateriaalin uudenlainen lähes-
tymistapa kokonaisuudessaan  

Yleisesti kirja on mukavaa vaihtelua perinteisille opuksille.  

Erilaisuutena koettu kirjan ihmis-
lähtöisyys 

Kirjassa käsitellään elämää, eikä digitaalikameran kytkemistä seit-
semännen portin vasempaan piiriin. 

Uuden lähestymistavan vaatima 
totuttelu 

Oppikirja oli yllättävän hyvä, vaikka aluksi kauhistelin koko kappa-
leiden suomennoksia. 

Kirjan tavoite luoda rento asennoi-
tuminen kieleen ja sen käyttöön  

Onneksi kurssilla täytyi puhua paljon! Antaa rohkeutta ja varmuut-
ta käyttää saksan kieltä tosielämässäkin. 

Kirjaan ”piiloutunut” kulttuu-
rierojen tarkastelumahdollisuus ja 
sen vaikutus helpompaan kult-
tuuriseen lähestymiseen  

Ihmiset ovat yhtä tavallisia kuin suomalaiset. 

Luontevan ja aidon kohdekielen 
merkitys oppimiselle  

Erityisen hyvää kirjassa oli kappaleiden autenttisuus, oikeat ihmiset 
ja oikeat murteet. Olin kesällä saksassa ja sveitsissä ja saksan ään-
tämisessä on huomattava ero näissä maissa! 

Äidinkielen ja kohdekielen vertai-
lumahdollisuus  

Sanasta-sanaan suomennoksen hyöty ei selvinnyt. "Saksalainen" 
suomi on ihan hauskaa, mutta onko siitä hyötyä? 

Suomennoksen edut [Samoin] suomennos kappaleen vieressä on hieno oivallus. Tavalli-
sesti menee aikaa, kun tulee etsittyä yhtä sanaa, jota ei tietenkään 
löydy kirjan omasta sanastosta. Nyt ymmärsi sanan lukemalla suo-
mennoksen, eikä oppimisprosessissa turhautunut. 

Suomennokset haitat Joskus suomennosta tulee katsottua liian helposti, esim. etsiessä 
vastauksia kappaletta koskeviin kysymyksiin 

Runsaan tekstisyötteen omatoimi-
sen kertaamisen hankaluus 

Kirjan kappaleet liian pitkiä, niitä ei jaksanut enää uudelleen lukea. 

Tekstien pituuden merkitys resep-
tiivisen taidon harjoittajana 

Kappaleet ovat pitkiä, joten kuunteluharjoitusta tulee paljon. 

Aiemman kielten opiskelun vai-
kutus ja uusien menetelmien ver-
taaminen totuttuihin opettelustra-
tegioihin 

Hiukan erilaisempi konsepti vähän vierastutti. 
 

(jatkuu)
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TAULUKKO 6 (jatkuu) 

Halu turvautua omiin perinteisiin 
menetelmiin kieliopin opettelussa 

Erilaisia taivutustaulukoita opeteltaessa oppimista häiritsi se, että 
eri suvut olivat "väärässä" eli epäloogisessa järjestyksessä. Järjes-
tyksen pitäisi olla maskuliini, neutri, feminiini ja monikko. 

Halu turvautua omiin perinteisiin 
menetelmiin sanaston opettelussa 

Minulla on myös ollut tapana kieliä opiskellessa kirjoittaa kappalee-
seen tekstin yläpuolelle sanat, jotka on joutunut katsomaan sanakir-
jasta. Nyt tätä, ainakin minulle hyvää oppimiskeinoa, ei voinut 
käyttää. 

Halu turvautua omiin perinteisiin 
menetelmiin tekstien käsittelyssä 

Kirjassa olisi mielellään saanut olla lukiokirjojen tapaan dialogeja 
jota olisi voinut lukea ryhmissä. 

Halu turvautua omiin perinteisiin 
kappalekohtaisiin sanastoihin 

Itse olen aikaisemmin opetellut kaikki vieraat sanat kappaleen mu-
kana ulkoa. Mikä ei nyt ollut niin helppoa kun ei ollut perinteistä 
sanastoa.30  

Oleellisen leksikaalisen ja raken-
teellisen aineksen opettelun tärke-
ys perustuen ko. tason sanaston ja 
rakenteiden osaamisen vajavuu-
den tiedostamiseen 

Suulliset harjoitukset olivat liian vaikeita ja sitä kautta tehottomia, 
näin alkeiskurssilla ei mielestäni kovin paljoa oo hyötyä puhua koska 
sanavarasto on naurettavan suppea ja lähes jokaista sanaa joutuu 
miettimään puhumattakaan siitä että puhuminen menisi vielä kie-
liopin mukaisesti.31 

Muistamiseen liittyvien tekijöiden 
ja oman aktiivisen toiminnan 
osuuden tiedostaminen 

Wörter und Wendungen osio [lisäksi] varmistaa, että asioita jää 
myös mieleen. 

Kontekstissa oppimisen merkitys  Sanasto tekstin vierellä oli ainakin uusi ratkaisu. […] tällä tavalla 
oppii juuri kokonaisuuksia eikä vain yksittäisiä sanoja. 

Tekstin vieressä kulkevan suo-
mennoksen merkitys sanaston 
korvaajana, jolloin lauseyhteyksis-
sä oppimista tapahtuu myös im-
plisiittisesti 

Reunassa oleva suomennos toimii paremmin kuin sanastosta katso-
minen. 

Kohdekielisen tekstin tarkastelun 
merkitys 

Tekstin vieressä kulkeva suomennos ei siinä mielessä ole hyvä, että 
tehtävien vastauksia tulee helposti etsittyä sitten vain suomenkieli-
sestä tekstistä. Jos sanat pitäisi hakea erikseen sanastosta, saksankie-
listä tekstiä olisi käytettävä enemmän hyödyksi, jolloin sanat jäisivät 
paremmin mieleen. 

Kielen rakenteiden opettelun ja 
sanavaraston laajentamisen tärke-
ys kommunikatiivisten taitojen 
tavoittelussa  

Sanavarasto karttui kurssin aikana huomattavasti ja aktiivinen 
kielitaito parani selkeästi. Vaikka saksaa olen opiskellut jo useam-
man vuoden, se on silti ikään kuin jäänyt aina roikkumaan tyhjän 
päälle. Kurssista ja kirjasta jäi tunne, että tällä taidolla pärjää maa-
ilmalla ja pystyy osallistumaan keskusteluun.  

Omaa aktiviteettia vaativa sanas-
ton työstön vaikutus  

Sanaston omatoimisuus-idea aktivoi tekemään - sanoja etsiessä kap-
paleesta ja niitä kirjoittaessa sanat jäävät jo osittain muistiin - täl-
lainen poikkeaa perinteisistä passiivisista kirjoista. Tämän soisi 
yleistyvän.  

Sanaston relevanttius Hyödyllistä sanastoa oppi paljon. 
 

(jatkuu)

                                                 

30   Kommentin perusteella jää epäselväksi, tarkoitetaanko kaikkia tekstissä esiintyviä 
uusia sanoja vai perinteisiä kappaleen sanastoja (jollaisia itse laadittavat sanastotau-
lukot täydennettyinä ovat). 

31  Huomionarvoista on, että oppija kokee vielä B1 tasolla puheen tuottamisen yhtey-
dessä olevansa ”alkeiskurssilla”. 
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TAULUKKO 6 (jatkuu) 
 

 

Omalle ikäryhmälle mielenkiin-
toisen nuoriso- ja puhekielisen 
”vallankumouksellisen” sanaston 
vähäisyys 

Tervetullutta olisi myös ns kiihkoilijat joiden kautta saisi myös 
arkipäiväisemmän sanasto-osion mukaan. 

Sanaston runsaan toistumisen 
vaikutus  

Haastatteluissa toistuneet samat teemat on hyvä idea, koska toistu-
vasti esillä olevat sanat jäävät väkisinkin mieleen.  

Kommunikatiivisen taidon har-
joittamisen tärkeys 

Kirjassa pidin siitä, että siinä oli paljon ihan monipuolisia suullisia 
tehtäviä. Puhuminen kun kuitenkin on se mitä ensisijaisesti haluaisi 
oppia. 

Omien pragmaattisten tavoittei-
den tärkeys ja saavuttaminen 

Kirja on hyvä ja monipuolinen materiaali saksan kielen ylläpitämi-
seen, ehkä vihdoin opin ilmaisemaan itseäni saksaksi koska harjoi-
tuksia ainakin on riittävästi. 

Puheharjoitusten oikea vaativuus-
taso  

Tunnilla sopivasti puheharjoituksia, jotka tarpeeksi helppoja, että 
saa tuotettuakin jotain. 

Proseduraalisen kielitaidon edis-
tyminen ja kommunikaation on-
nistuminen kohdekielellä ”ajatel-
len”  

Kun itse saa puhua, on pakko ajatella saksaksi ja siinä sitä sitten 
heräilee. 

Reseptiivisen kielitaidon kehitty-
misen merkitys  

Ajatus natiiveista saksalaisista on oikein hyvä ja se korostuu varsin-
kin tekstien kuunteluissa, kun joutuu ymmärtämään erilaisia mur-
teita. 

Tekstien osittaisen monologisuu-
den ja niiden luonnollisesta dis-
kurssista poikkeamisen tiedosta-
minen 

Ehkä mukaan olisi mahtunut hieman dialogia kuunneltavaksi, ihan 
haastemielessä. Nyt tekstipätkät olivat selkeästi esitystyyppisiä, 
sisältäen pitkiä lauserakenteita, jotka taitavat sittenkin olla enem-
män valmisteltujen esitysten ja kirjoitetun tekstin alaista kamaa, 
suurin osa keskustelusta käydään kuitenkin kohtalaisen lyhyillä 
lauseilla, eikö? 

Aikuiselle soveltuva kognitiivi-
seen työstöön pohjautuva lähes-
tymistapa, itsenäistä työtä edellyt-
tävät esitystavat 

Kirja sopii hyvin korkeakoulun opiskeluun, jossa joutuu tekemään 
itsenäistä opiskelua. 

 
Oppilaiden palautteeseen sisältyviä implikaatiota eri metodologisten toteutus-
ten merkityksestä ja vaikutuksesta on vaikea tässä muodossa toteutetuista kyse-
lyistä yksiselitteisesti ja objektiivisesti mitata. Kommentit antavat vain viitteitä 
siitä, mihin seikkoihin oppijat itse kiinnittävät omien oppimisstrategioidensa 
suhteen huomiota. Oppikirjan sovellusten teoreettisen perusteiden todentu-
vuuden toteaminen jättää erilaisille tulkinnoille tilaa.  
 
 
9.2 Teoreettisten päätelmien todentuvuus jälkitarkastelussa 
 
 
Teorian tarkastelun pohjalta esitettiin tärkeimpinä hypoteettisina päätelminä, 
että oppimista edistäviä osatekijöitä oppimateriaalissa ovat mm.:  
 

1. arkitason kosketuspintaa kohdekieliseen alueeseen tarjoavat aihepii-
rit todellisten henkilöiden välittäminä; 

2. aito kieli ”räätälöityjen” tekstien sijaan, so. autenttinen, mutta samal-
la opiskelijoille ymmärrettävissä oleva kohdekieli – ymmärrettävyys 
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varmistettuna tekstien äidinkielisen käännöksen välityksellä; 
3. pitkät, yhtäjaksoiset kuuntelu- ja lukutekstit (myös) implisiittisen 

oppimisen hyödyntämiseksi;  
4. kohdekielisen ja äidinkielisen tekstin rinnakkain asettelu kontrastii-

visen tarkastelun (myös implisiittisen) mahdollistamiseksi; 
5. omaa aktiivisuutta vaativa sanastotyöskentely muistiin painumisen 

helpottamiseksi; 
6. sanojen runsas toistuminen erilaisissa lauseyhteyksissä sanaston ja 

syntaksin oppimisen (myös implisiittisen) edistämiseksi; 
7. kontekstilähtöinen kieliopin tarkastelu teksteistä esiin nostettujen 

esimerkkien välityksellä; 
8. kielioppisääntöjen itsenäiseen havaitsemiseen johdattelevat esitysta-

vat; 
9. monipuoliset ja runsasmääräiset kontekstiin sidotut kielioppiharjoi-

tukset sääntöjen kognitiivisen työstön ja syvällisemmän omaksumi-
sen edistämiseksi. 

10. myös itsenäisen opiskelun mahdollistavat tekstien, tehtävien ja rat-
kaisujen esitystavat. 

 
Päätelmän 1 mukaisesti oppikirjatoteutuksessa päädyttiin pelkästään autentti-
seen tekstikorpukseen todellisilta henkilöiltä saatujen suullisten ja kirjallisten 
tekstien muodossa. Periaate osoittautuu sinänsä toimivaksi, mutta sisällön mo-
nipuolisuus ja sopivuus kohderyhmälle tulisi varmistaa. Tarkastellun oppima-
teriaalin kohdalla aiheiden toistuminen johtuu tekstimateriaalin kokoamista-
vasta: useille kirjassa esittäytyville henkilöille annettiin (teknisistä ja ennen 
kaikkea kustannussyistä) käsiteltäväksi samat aiheet, joita he saivat oman valin-
tansa mukaan varioida. Teksteissä näkyvää teemojen systemaattista punaista 
lankaa eivät kaikki oppilaat koe motivoivaksi. Toisaalta systemaattinen rakenne 
puolestaan taas saa kiitosta ja useiden kommenttien perusteella rakennetta si-
nänsä pidetään hyvänä, mutta samojen aihepiirien käsittely sekä haastateltujen 
taustat ja osittain myös ikä koetaan epämielenkiintoisiksi. Toteutuksessa teks-
tien aihepiirit osoittautuvat siten turhan yksipuolisiksi.  
 

Parannusvaihtoehtona autenttisen korpustekstin käytössä voisi toimia tekstiaineksen 
esittäminen siten, että eri henkilöiden esittämät kannanotot useasti toistuviin kysy-
myskohtiin (kuten tässä tutkitussa tapauksessa huippu-urheilu, elämän teknistymi-
nen, rasismi, eutanasia, kasvatusperiaatteet) kootaan aihepiireittäin yhteen omiksi 
lukukappaleikseen ja täydennetään aiheisiin liittyvin erillisin tekstein ja tehtävin.  

 
Päätelmän 2 mukaisesti tekstikorpuksen kieli edustaa autenttista yleiskieltä. To-
teutus saa niin numeerisesti mitattuna kuin kirjallisten kommenttienkin perus-
teella hyvän vastaanoton. Todellisten henkilöiden toimittamat tekstit saavat 
menetelmänä kvantitatiivisesti arvioituna enemmistöltä hyvät arviot. Sanallisen 
palautteen kautta käy ilmeiseksi, että teksteissä ja haastatteluissa toistuvat tee-
mat oleellisesti heikentävät autenttisten tekstien kautta tavoiteltua motivoivuut-
ta ja oppimisen tehostamista. Opiskelijoista enemmistö pitää tekstien ja haastat-
telujen kielen kiinnostavuutta sinänsä hyvänä, ja sen motivoivuus saa lähes 
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kahden kolmanneksen osalta hyvän arvion, mutta sisältöjä pitää samankaltai-
suutensa vuoksi noin puolet vastanneista vain melko kiinnostavana. Teemojen 
osittaisen yksipuolisuuden voi katsoa vesittävän aitojen tekstien sinänsä saa-
man hyvän vastaanoton. Kielen vaikeusaste koetaan noin yhdeksänkymmentä-
prosenttisesti tekstien autenttisuudesta huolimatta sopivaksi. Sen taustalla vai-
kuttaa mitä todennäköisimmin käännöksen antama mahdollisuus ymmärtää 
sisältö samalla kun opiskelija paneutuu itse kohdekieleen. Oletettavasti kään-
nöksen merkitys tässä suhteessa jää osittain oppilailta tiedostamatta, niin kuin 
alun perin on tarkoituskin. Sen funktio tuleekin olla suurelta osin implisiittisen 
oppimisen mahdollistaja. Palaute lisäksi osoittaa, että opiskelijat kohdistavat 
huomiota myös kuuntelu- ja puheharjoituksiin. Tämän voi olettaa johtuvan sii-
tä, että suullinen osuus koetaan kielen oppimisen vaikeimmaksi alueeksi. Siten 
runsas kuuntelumateriaali on tärkeässä asemassa toimivan oppimateriaalin to-
teutuksessa. Palautteen kirjallisissa kommenteissa materiaalin hyvänä puolena 
usein mainittu kuuntelutekstien autenttisuus ei yllätä, kun verrataan tutkittua 
materiaalia useisiin vastaavien oppikirjojen ääniteosuuksiin. Niissä kuultavina 
olevat, vuodesta ja kurssitasosta toiseen toistuvat samat tutut lukijaäänet vaih-
televissa rooleissa saattavat tuntua aikuisopiskelijasta vähemmän motivoivilta 
kuin autenttinen äänitemateriaali tai, kuten tässä tapauksessa osittain toteutet-
tu, ammattimaisten näyttelijöiden voimin kohdemaissa äänitetyt tekstit. On tie-
tenkin ymmärrettävää, että kustannussyistä usein joudutaan turvautumaan ko-
timaassa käytettävissä oleviin harvoihin syntyperäisiin lukijoihin. Lukijaäänien 
tuttuus ja tunnistettavuus on sen välttämätön seuraus.  
 

Aidon kielen käytön tekstikorpuksena − käännökseen yhdistettynä − voi näin ollen 
katsoa toimivaksi ratkaisuksi. 

 
Päätelmän 3 mukaisesti lukukappaletekstit ovat tavallisuudesta poikkeavan pit-
kiä. Pitkien tekstien vastanotto ei ole ongelmatonta. Tekstien pituuden kokee 
noin kaksi kolmannesta vastaajista kvantitatiivisessa arviossa vaikeusasteeltaan 
ja yli puolet hyödyllisyydeltään hyväksi, mutta lähes puolen mielestä ne ovat 
vain melko motivoivia. Vaikka niiden merkitystä suuremman inputin antajana 
ei varsinaisesti kritisoidakaan, niitä ei kaiketi mielletä oppimista edistäväksi 
tekijäksi, vaan ne päinvastoin toimivat osittain jopa lamaannuttavasti. Tiedos-
tamattoman oppimisen osuus ei luonnollisesti ole mitattavissa, mutta tekstien 
pituuden motivaatioon vaikuttavat tekijät oletettavasti toimivat runsaan syöt-
teen toivottua positiivista vaikutusta vastaan.  
 

Parannusvaihtoehtona ratkaisu voisi olla jo päätelmän 1 kohdalla esitetty aihepiirien 
mukainen jako osasta tekstiä. Toisaalta voidaan ajatella tekstien selkeää jakamista 
vaadittuihin ja valinnaisiin lukuosiin. Tällöin osa pisimmistä teksteistä jäisi eriyttä-
viksi osiksi ja tarjoaisi eripituisille kursseille vaihtoehtoiset käsittelytavat. Tässä tar-
kasteltavan palautteen osalta on kuitenkin muistettava, että se kohdistuu 12 viikon 
mittaisten kurssien kokemuksiin, joissa mahdollisuus syventyä teksteihin ja tehtäviin 
on huomattavan rajoitettua. 

 
Päätelmän 4 mukaisesti korpustekstien rinnalla kulkee sananmukainen käännös. 
Muokkaamattomina käytettyjen aitojen tekstien ymmärtämisongelmien välttä-
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miseksi ja kieliparin implisiittisen vertailun aikaansaamiseksi teksteihin liitetty 
sananmukainen käännös osoittautuu palautteen valossa pääosin toimivaksi. 
Palautekommenttien perusteella useimmat oppilaat menetelmään totuttuaan 
kokevat sen edesauttavan oppimista. Kuitenkin palaute antaa ymmärtää, että 
olisi kiinnitettävä tarkempaa huomiota käännösasun systemaattisuuteen ja se-
littää oppilaille yksityiskohtaisesti menetelmän perusteet ja tavoitteet. Mahdol-
lista olisi tällöin, kun ensin kirjan käytättäjille on tehty selväksi tarkoitusperä ja 
käännöksen laadun syy, harkita vieläkin radikaalimman sanasanaisen käännös-
tyylin käyttöä.  
 

Äidinkielisen käännöksen liittämistä korpustekstin oheen voidaan pitää menetelmä-
nä toimivanan. Parannusvaihtoehtona kuitenkin mahdollisesti toimisi perusteellinen 
käännöksen menetelmällisen perusidean selvittäminen opiskelijoille ja varsinkin 
opettajille. Ennen kaikkea sen voisi katsoa olevan tarpeen opettajien ennakkoluulojen 
eliminoimiseksi, koska he nimenomaan tekevät päätökset käytettävän oppimateriaa-
lin suhteen.  

 
Päätelmän 5 mukaisesti sanaston opetteluun valittiin aikuisen oppijan kognitii-
vista lähestymistapaa myötäilevät omaa toimintaa aktivoivat työstötavat, mm. 
itse täydennettävät sanataulukot. Sanojen opettelua omatoimisesti itse täyden-
nettävien sanataulukoiden välityksellä noin puolet oppilaista pitää kvantitatii-
visessa arviossa motivoivuudeltaan ja tehokkuudeltaan hyvänä. Sanallisessa 
palautteessa saadaan voittopuolisesti sovellusta puoltavia arvioita, joskin niihin 
usein sisältyy parannusehdotuksia.  
 

Sanataulukot voidaan todeta periaatteeltaan toimiviksi. Parannusvaihtoehtona niiden 
suhteen tulisi mahdollisesti harkita (eräältä opiskelijalta saadun vihjeen mukaisesti) 
esimerkiksi artikkelien ja monikkomuotojen etukäteen liittämistä etsittävien sanojen 
yhteyteen opiskelijoiden liian vaivannäön säästämiseksi. Sen lisäksi opiskelijat pa-
lautteen perustella kaipaavat sanataulukoiden oheen myös perinteisiä kappalekoh-
taisia sanastoja. Sopiva ohjailu uusiin oppimistyyleihin on siten tarpeen, jos halutaan 
luopua traditionaalisesta sanaston esittämistavasta. Teoreettisista näkökohdista oma-
toiminen ja kontekstisidonnainen sanaston opettelu on puolustettavissa ja useat 
opiskelijat ottavatkin mielellään tämän uuden haasteen vastaan. Mutta osin tämäkin, 
kuten muut uudet esitystavat vaativat oppijoilta uuden asenteen omaksumista. Myös 
kirjaan valittu aakkosellisen sanaston perusmerkityksiin pidättäytyminen saa kritiik-
kiä osakseen. Mikäli halutaan myös sitä kautta edistää opiskelijoiden päättelykyvyn 
kehittymistä, on tässäkin ehdottomasti tarpeen opiskelijoille ja opettajille kohdistettu 
tarkka selonteko menetelmän periaatteista ja eduista.  

 
Päätelmän 6 mukaisesti esimerkkilauseiden, harjoitustehtävien ja ratkaisumalli-
en myötä toteutettiin sanaston runsas toistuminen eri lauseyhteyksissä. Numee-
risesti mitattiin mielipiteitä sanastotaulukoihin liittyvistä lyhyistä esimerkkilau-
seista. Ne saavat hyvän vastaanoton. Vaikka sanojen toistumista ei millään ta-
voin kirjassa tai sen ohjeissa tematisoitu, oli useissa sanallisissa palautteissa 
kiinnitetty huomiota siihen, että kertaus auttaa muistamaan. Sen vaikutus ei siis 
kaikilta opiskelijoilta jäänyt pelkästään tiedostamattomaksi, vaan se havaittiin 
oppimista edistäväksi tekijäksi.  
 

Sanaston runsas toistuvuus menetelmänä voidaan luokitella toimivaksi.  
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Päätelmän 7 mukaisesti eri kielioppikohtien tarkastelu aloitetaan teksteistä esiin 
nostettujen esimerkkien ja niiden tarkan suomennoksen välityksellä. Opiskeli-
joista puolet kokee tämän tavan hyödylliseksi ja vain kymmenen prosenttia vas-
taajista katsoo sen olevan vain vähän hyödyllinen. On kuitenkin pidettävä mie-
lessä, että mielipidemittaus ei kerro, missä määrin tätä on opetuksessa tehty 
opettajajohtoisesti tunneilla ja missä määrin se on jäänyt opiskelijoiden oman 
aloitteen varaan. Opetuksen aikapaineet tuntien viimeksi mainittu tuntuu to-
dennäköisimmältä. Se puhuu menetelmän puolesta, jos tavoitteena on oma-
aloitteisen ja ”oivaltavan” oppimisen edistäminen. 
 

Kontekstilähtöinen kieliopin tarkastelu voidaan menetelmänä luokitella toimivaksi. 
 
Päätelmän 8 mukaisesti kielioppiosioissa on tarkoitus edetä niin, että esimerkki-
lauseiden tarkastelun jälkeen siirrytään tekemään asianomaisia kielioppikohtia 
harjoittavia tehtäviä. Kyseisten kielioppisääntöjen selitykset esitetään useissa 
tapauksissa vasta harjoitustehtävien jälkeen. Mielipiteiden mittaus ei luonnolli-
sestikaan kerro, missä määrin opiskelijat ovat edenneet tässä järjestyksessä. Jo-
kainen työskentelee yksilöllisesti ja niin selityksiä, tehtäviä kuin esimerkkilau-
seitakin voi tarkastella missä opettelun vaiheessa tahansa. Saadun palautteen 
perusteella on kuitenkin nähtävissä, että omaan prosessoinnin aktivointiin täh-
täävä ’tehtävät ensin, selitys sitten’ -malli ei kuitenkaan johda toivottuun tulok-
seen. Tämä menetelmä sai kaikista sovelluskohdista prosentuaalisesti kaikkein 
huonoimman vastaanoton. Sitä kritisoidaan myös sanallisesti. Kieliopin itsenäi-
nen oivaltaminen on siten ilmeisesti kaikkein mutkikkaimman tien takana. On 
otaksuttavaa, että kriittisyys sitä kohtaan selittyy oppijoiden aiemmin omak-
sumien oppimisstrategioiden vaikutuksesta. Uusi työjärjestys kieliopin opette-
lussa vaatisi ennestään sisäistettyjen oppimiskaavojen osittaista eliminoimista ja 
totuttautumista uusin menettelyihin. Tähän oppimateriaali ei anna metodin 
periaatteellista selvitystä, joka on katsottava oleelliseksi puutteeksi.  
 

Parannusvaihtoehtona saattaisi toimia periaatteen seikkaperäinen selvittäminen etukä-
teen kirjan käyttäjille. Mikä menetelmässä halutaan pysyä, se tulee toteuttaa nyt käy-
tettyä tapaa systemaattisemmin. Mahdollisesti olisi viisasta sijoittaa teoria omaan 
erilliseen osaansa, johon opiskelija voi turvautua kun tekstiin palaaminen ja harjoi-
tustehtävät eivät yksin riitä ahaa-elämyksen synnyttämiseen. 

 
Päätelmän 9 mukaisesti kirjan kielioppiosioihin liittyy runsaasti monipuolisia 
kontekstiin sidottuja kielioppiharjoituksia. Kielioppiosiot saavat kvantitatiivi-
sesti enemmistön osalta myönteiset arviot monipuolisuutensa ja tehokkuutensa 
suhteen. Sanallisesti kieliopin esitystä ja tehtäviä arvioidaan tasapuolisesti kiit-
täen ja kritisoiden.  
 

Monipuoliset ja erityyliset − sekä kirjalliset että suulliset − kieliopin harjoitusmuodot 
voidaan menetelmänä todeta toimiviksi. 

 
Päätelmän 10 mukaisesti kirja on rakennettu siten, että omatoiminen opiskelu on 
mahdollista. Osaltaan sitä edesauttavat myös tekstien suomennokset. Kyselyllä 
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kuitenkin mitattiin vain Internet-ratkaisuoppaan osuutta, joka saa selkeän kiit-
tävää palautetta.  
Yhteenvetona voidaan todeta, että onnistuneiksi toteutuksiksi osoittautuvat 
kirjan tekstien aitous, niiden rinnalla kulkeva suomennos, itse täydennettävät 
sanastotaulukot, sanaston toistuminen mm. sanataulukoihin liittyvissä pikku 
esimerkkilauseissa ja harjoituksissa, kieliopin esiin nostaminen tekstikontekstis-
ta, runsasmääräiset erityyliset kielioppiharjoitukset ja verkossa oleva ratkai-
suopas. Sen sijaan teksteissä liikaa toistuvat teemat, tekstien pituus ja kieliop-
piselvitysten osittainen sijoittaminen harjoitustehtävien jälkeen osoittautuvat 
kyseisillä sovellustavoilla toteutettuina tarkistusta vaativiksi.  

Palaute siis antaa, kuten oletettua, aihetta jatkopohdintoihin ratkaisujen 
parantamisen suhteen. Tämä onkin päätelmien teon ja niiden toimivuuden tes-
taamisen perusperiaate. Näin kehityksen kehä elää ja etenee. Seuraavassa harki-
taan, mitkä periaatteelliset suuntaviivat vaativat syvempää tarkastelua ja tut-
kimista. 
 
 
9.3 Virikkeet jatkotutkimukselle 
 
 
Tulosten arvioinnissa on huomioitava, että − kuten pragmaattisen välitysmallin 
esittelyssä aiemmin todettu − ongelmaksi aina jää mahdottomuus eritellä joh-
tuvatko välitysprosessin mahdolliset puutteellisuudet teoreettisista periaatteista 
vai käytetyistä toteutusmenetelmistä. Lopullisten päätelmien mahdottomuus 
tekee siksi pedagogisesta välitysmallista toistuvan tutkinnan ja kokeilun kehän. 
Tässä tutkimuksessa jälkitarkastelu johtaa ensisijaisesti pohtimaan, missä mää-
rin ja missä muodossa oppikirjaan tai sen oheismateriaaliin tulisi sisältyä opis-
kelun ohjeistusta ja selvitystä valittujen didaktisten erityispiirteiden päämääristä. 
Myös sitä tulisi tutkia, onko aiheellista tarjota samansisältöinen ohjeistus niin 
opettajalle kuin oppijoille, vai eri omat erisisältöiset oppimateriaalin ”käyttöoh-
jeet” niin opettajille kuin oppilaille. Saatu palaute antaa nimittäin aiheen johto-
päätökseen, että ne kaksi premissiä ovat ristiriidassa keskenään, joiden mukaan 
aikaisemmat oppimisstrategiat tulee huomioida oppimateriaalissa ja toisaalta 
uudet lähestymistavat ovat tutkimustiedon valossa suositeltavia. Tämän tutki-
muksen perusteella voidaan päätellä, että varsinkin rakenteiden opettelun koh-
dalla uudet menettelyt tulevat torjutuiksi todennäköisesti siksi, että oppijat tu-
keutuvat omiin totuttuihin menetelmiinsä. Selvitettäväksi jää tällöin kysymys, 
mikä on eksplisiittisen ohjeistuksen ja tarkoitusperien selvittämisen vaikutus implisiit-
tiseen oppimiseen esimerkiksi juuri rakenteiden opettelun ja tekstien käännöksen 
osalta.  

On oletettavaa, että implisiittinen oppiminen on hyvin yksilöllistä ja ta-
pahtuu eri oppijoilla eri kanavien kautta. On myös mahdollista, että didaktisten 
menetelmien eksplisiittinen etukäteen selvittäminen saattaa tukkia alitajuisia 
tiedon reittejä. Uusien toteutustapojen tarkoituksenmukaisen vastaanoton var-
mistamiseksi jatkotutkimuksessa on erityisesti huomioitava, mikä on sopiva tapa 
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ja määrä antaa informaatiota uudenlaisista periaatteista ja niiden tavoitteista. Samalla 
tulisi myös tutkia, tuleeko opettajille ja aikuisoppijoille kohdistaa samansisäl-
töinen vai eriytetty oppimateriaalia ja opiskelua koskeva ohjeistus. Oppimateri-
aaleissa toteutettavien uusien didaktisten menetelmien onnistumiseksi on siten 
tärkeää suorittaa lisätutkimusta sen selvittämiseksi, kuinka oppijoiden aikaisem-
pien oppimistapojen ja uuden menettelyn välistä kitkaa voidaan pienentää ja kuinka 
implisiittinen ja eksplisiittinen oppiminen voidaan parhaiten sulauttaa yhteen 
ilman, että tietoinen ohjaus häiritsee tiedostamattoman oppimisen prosesseja. 
Tämän voi toteuttaa esimerkiksi eri menetelmiä kokeilevia vertailuryhmiä 
muodostamalla ja niillä saatuja oppimistuloksia vertaamalla. 

Oppimateriaalin suunnittelun ja laadinnan kannalta mielenkiintoinen ja 
hyödyllistä taustatietoa antava tutkimusalue olisi kartoitus oppilaiden mielipi-
teistä koskien heidän käsityksiään erilaisten opetus- ja oppimismenetelmien eduista 
ja ongelmista. Luonnollisesti oppilasryhmissä, joille oppimateriaalia laaditaan, 
on aina edustettuina monia erilaisia oppimisstrategioita eri tavoin hyödyntäviä 
oppilaita, mutta sopiva kartoitus saattaisi tuoda valaistusta siihen, mihin didak-
tisten ratkaisujen painopiste oppimateriaaleissa tulisi sijoittaa. 

Kielten oppimateriaalien tutkimusperustaisessa kehittämisessä on mah-
dollista lähestyä esille nousevia kysymyksiä useiden yleisimmin tarkasteltujen 
oppimiskäsitysten ja -teorioiden − behavioristisen, kognitiivisen ja konstrukti-
vistisen – edustamien näkökantojen pohjalta Näistä selkeästi muista erottuva 
onkin vain behavioristinen oppimiskäsitys. Konstruktivismi eri suuntauksineen 
pohjautuu pitkälti behaviorismin oheen 1950-luvulla kehittyneeseen kognitiivi-
seen oppimiskäsitykseen, joka pohjaa kognitiivisten toimintojen, kuten ajatte-
lun, muistin ja kielen tutkimukseen. Siinä oppiminen nähdään lähinnä tiedon 
taltioitumisena muistiin erilaisten prosessien seurauksena. Kun behavioristi-
seen lähestymistapaan usein liitetään perusajatus, että opettajan rooli on olla 
tiedon siirtäjä opiskelijalle, konstruktivismissa taas korostetaan opiskelijan tai 
oppijan aktiivista roolia ja omaa kokemusmaailmaa. Opettajan rooli on olla op-
pimisprosessin ohjaaja, taustahenkilö. Konstruktivismi siten perustuu käsityk-
selle oppijasta aktiivisena tiedon muokkaajana, ei tiedon passiivisena vastaanot-
tajana. Konstruktivismin perusajatuksena oleva painotus sosiaaliseen vuoro-
vaikutukseen toteutuu silloinkin, kun oppimista tarkastellaan – kuten suurelta 
osin tässä tutkitun oppimateriaalin osalta − kognitiivisen konstruktivismin hen-
gessä yksilöllisenä prosessina. Kielenopetuksessa nimenomaan oppilaan pään-
sisäinen kognitiivinen ulottuvuus kaiketi aina kattaa merkittävän osan koko 
monivaiheisesta oppimistapahtumasta. Mutta myös kielenopettelussa oppija 
voi sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta artikuloida ja työstää omaa ajatteluaan. 
Yhteistoiminnalliset opiskelumuodot, jotka tarjoavat tilaisuuden yhteisen poh-
dintaan, tiedon jakamiseen, keskusteluun, neuvotteluun, tulkintojen ja peruste-
luiden esittämiseen voivat vielä entistä enemmän löytää tietään myös kieliluok-
kiin. Oppilaiden yhteistyötä ja omaa aktiviteettia edellyttäviä tehtävämuotoja 
ovatkin kaikki ammattitaitoiset ja aikaansa seuraavat opettajat epäilemättä jo 
kauan toteuttaneet omassa opetuksessaan, muuta myös oppimateriaalien osalta 
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on ajateltavissa lisätä niiden sosiokonstruktivismin näkökantojen mukaisten ja 
sisältöjen ja yhteistyömuotojen osuutta.  

Tämän tutkimuksen yhteydessä toteutetun oppikirjan osalta antoivat 
opiskelijoiden tavoitteiden kartoituksen tulokset selkeät indikaatiot lähestymis-
tavalle, jossa myös yhteisöllisempien näkemysten kielestä ja kielenoppimisesta tu-
lisi saada sijansa. Mutta kuten tutkimuksen ja kirjatoteutuksen kulun kuvauk-
sesta toivottavasti on riittävän selkeästi käynyt ilmi, oppimateriaalin laadinnan 
alkuasetelmaan liittyvät ehdot – täyspäiväisen opetustyön ohessa suoritettu 
tutkimus ja kirjan laadinta, sen toteuttamiseen varatun ajan ja ennen kaikkea 
kustantamon asettamien varojen niukkuus – eivät valitettavasti mahdollistaneet 
esimerkiksi riittävän runsaan ja monipuolisen autenttisen interaktiivisen haas-
tattelumateriaalin keruuta kohdemaissa, jotka olisivat voineet toimia kirjan 
tekstikorpuksen ja harjoitusten pohjana. Näihin kysymyksiin pureutuva jatko-
tutkimus, sen selvittäminen miten kognitiivisen konstruktivismin periaatteiden 
pohjalta voidaan edetä oppimateriaalien ja niiden tutkimuksen osalta uusiin 
suuntiin, avaa monitahoisia haasteita jatkotutkimukselle. Mahdollisen uuden 
oppimateriaaliprojektin haasteena tuleekin olemaan autenttisten interaktiivisten 
tekstien käytön mahdollisuuksien ja ongelmien selvittäminen esimerkiksi keskus-
telunanalyysin ja sosiokulttuurisen kielentutkimuksen tuomien tutkimustulos-
ten ja voimakkaammin sosiokonstruktivismiin nojatuvan oppimisnäkemyksen 
valossa. 
 
 
9.4 Loppupohdintaa  
 
 
Käytännön opetustyössä saadut kokemukset ovat antaneet virikkeen tämän 
tutkimuksen suorittamiseen. Kielten opiskelun suosio esimerkiksi korkeakoulu-
jen kielikeskuksissa osoittaa, että opiskelijat ovat tietoisia monipuolisen kieli-
taidon tärkeydestä ja ovat siksi valmiita panostamaan varsinaisten aineopinto-
jensa ohella myös kielten opiskeluun. Koska vieraita kieliä opiskellaan suurelta 
osin myös vapaaehtoisesti, vaatii se opiskelijoilta erityistä motivoituneisuutta. 
Se puolestaan haastaa soveltamaan alan tutkimusta oppimateriaaleihin niiden 
kehittämiseksi ja uudistamiseksi, niin että ne mahdollisimman hyvin ylläpitävät 
ja entisestään lisäävät kiinnostusta kieliin.  

Edellä käsitelty kielenoppimisen ja oppimateriaalin laadinnan teoria sekä 
oppikirjatoteutus analyyseineen pyrkivät osaltaan antamaan lisänäkemystä uu-
distushenkisten toteutusten suunnitteluun. Oppimateriaalin laadinnan viimeai-
kaisia virtauksia ja tulevaisuuden suuntaviivoja on hahmoteltu (Tomlinson 
2001: 70−71) mm. seuraavasti:  
 

- Kielten oppikirjat jatkavat kielelliseen oikeellisuuteen, sujuvuuteen ja 
tilannesopivuuteen tähtäävällä linjalla, samalla annetaan suurempaa 
painoarvoa sille, että oppilasta tuetaan parhaan mahdollisen oppi-
mistuloksen saavuttamisessa.  
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- Oppimateriaalit tulevat tarjoamaan dialogiharjoitusten sijaan yhä 
enemmän harjoitustilanteita, joissa kieltä joutuu tosiasiallisesti käyt-
tämään eri tarkoitusperien saavuttamiseksi.  

 
- Oppikirjoja ei toivottavasti enää laadita vain unelmaoppilaalle (joka 

on analyyttinen ja kiinnittää huomiota kielen muotoihin ja hyödyn-
tää tietoisella tavalla oppimisstrategioita), vaan se yhä enemmän 
kohdistetaan niille monilukuisille oppilaille, jotka ovat oppimistaval-
taan kokeilevia, siis pikemminkin oppivat yrityksen ja erehdyksen 
kautta. Oppimateriaalin tulee siirtyä pois kirjoitetun kielen kieliopin 
suullisesta harjoittelusta ja alkaa ottaa enemmän huomioon puhutun 
kielen kielioppi.  

 
- Oppimateriaalin tulee mukaan sisältämään kiehtovampia aihepiirejä, 

joilla on myös oppilaita kehittäviä arvoja ja jotka samalla tarjoavat 
hyvän omaksumismahdollisuuden kielen käytöstä.  

 
Näiden tavoitteiden toteuttamisessa riittää työsarkaa ja tutkimuskohteita moni-
en eri teoreettisten periaatteiden kehittämiseen ja soveltamiseen. Oppimateriaa-
lin suunnittelun, edelleen kehittämisen ja käytön tutkiminen on, kuten Tomlin-
son (2001: 71) painottaa, tehokas keino yhdistää lingvistiikan eri alojen teoriat ja 
lisätä opettajien tietoisuutta erilaisista metodologisista vaihtoehdoista ja paran-
taa oppimateriaalien toimivuutta ja tehokuutta. Hän uskoo, että oppimateriaali-
tutkimuksesta kehittyy yhä keskeisempi osa soveltavan kielitieteen opettajakou-
lutuksen opinnoissa ja sen seurauksena kasvavat sekä kvalitatiiviset että kvanti-
tatiiviset tutkimukset tulevat suuresti lisäämään tietämystä niistä tekijöistä, jot-
ka edistävät kielen oppimista.  

Paraskaan oppimateriaali ei kuitenkaan toimi hyvin ilman ammattinsa 
osaavaa opettajaa. Uudistuneet oppimateriaalit edellyttävät uudistumista paitsi 
oppijoiden asenteissa, myös kielikouluttajan kompetenssissa. Kaiken kaikkiaan 
opettajalta vaaditaan yhä monipuolisempaa tietämystä niin kielipragmaattisis-
ta, lingvistisistä kuin didaktisista ja pedagogista sekä kulttuurienvälisistä sei-
koista. Mielenkiintoista onkin havaita, että samoin kuin Suomessa, myös Sak-
san yliopistoille on suositeltu kielten opettajien koulutuksen luotsaamista yhä 
käytännönläheisempään suuntaan (ks. Elomaa 2002). Brumfit (2001: 165) toteaa, 
että kaiken kaikkiaan opettajat on nähtävä kielen oppimisen teorian luomisessa 
tärkeinä myötävaikuttajina – väistämättä ja samalla toivottavasti, kuten hän sen 
muotoilee. ’Väistämättä’ siksi, että teoria, jossa opettajat eivät ole mukana vai-
kuttamassa eivät hänen näkemyksensä mukaan myöskään voi vaikuttaa muihin 
opettajiin niiden käytön ja muokkauksen toteuttamiseksi. ’Toivottavasti’ siksi, 
että työelämänsä oppijoiden kanssa viettäviltä henkilöiltä saadulla todistusai-
neistolla täytyy olla erityisen suurta arvoa teoreettisten tulosten ja päätelmien 
tulkitsemisessa. Jolleivät kielipedagogiikan piirissä, siis usein opettajien toimes-
ta, tehdyt yksilölliset ponnistukset tule liitetyiksi yleisempiin teoreettisiin kon-
septeihin, ei mm. Widdowsonin (1990) mukaan myöskään ole keinoja saattaa 
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kokemuksia yleiseen tietoon eikä mahdollisuuksia siirtää yksilöllisten koke-
musten tuottamaa hyötyä muille. Artikuloidut teoreettiset periaatteet tuovat 
näitä kokemuksia julkisesti saataville, avoimiksi keskustelulle ja siten mahdolli-
sen laajemman relevanssin piiriin. Tuon ajatuksen voi toivoa toteutuvan tässä 
dokumentoidun ja testatun oppimateriaalikokeilun myötä.  

Kaiken pohdinnan taustalla on myös aiheellista pitää mielessä, että min-
kään teorian tai teoreettisen oppimiskäsityksen perusteella ei automaattisesti 
voida johtaa tulkintaa eri opetustilanteisiin sopivista didaktisista tai pedagogi-
sista periaatteista. Tavoitteisiin voidaan useimmiten päätyä monin keinoin – 
sekä opettaja- että oppilaskeskeisesti toimien. Loppujen lopuksi teoria ja kaikki 
"ismit" ovat vain välineitä opetuksen ja oppimisen tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Niihin on siis syytä tutustua avoimin mielin ja olla valmis yhdistämään omat 
kokemukset, tietämys ja myös intuitio teoriassa alati kehittyviin ja muuttuviin 
näkökantoihin. Koko tämän tutkimuksen osalta on toivottavaa, että tarkasteltu 
teoria ja siitä johdetut sovelluskokeilut analyyseineen edellä esitetyin varauksin 
omalta osaltaan ja myös jatkotutkimuksen muodossa kuljettavat kaikkia kielen 
opetuksen kehittämisestä kiinnostuneita askelen pari lähemmäksi tehokkaam-
paa – ja mikäli mahdollista myös kaikille osapuolille antoisampaa – kielenope-
tusta. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
 
LANG LEBE DAS LEHRBUCH!  
Theoretische und praktische Ansätze zur Erneuerung von Sprachlehrbüchern 
 
Die vorliegende Dissertation befasst sich mit theoretischen und praktischen 
Fragen zur Gestaltung von Lehrbüchern des Fremdsprachenunterrichts für Er-
wachsene. Im Rahmen von Aktionsforschung werden lerntheoretische Grund-
lagen, didaktische Konzeptionen und praktische, experimentelle Anwendungs-
beispiele eingehend besprochen und untersucht.  

Ausgehend von dem momentanen Stand der Lehrwerkforschung − unter 
Einbeziehung einer kurzen Übersicht über die Methodologien der früheren 
Lehrwerkgenerationen − werden aufgrund einschlägiger Ergebnisse und 
Standpunkte der Sprachlehr- und Lernforschung hypothetische Annahmen 
über alternative, effektive Darstellungsweisen der Lehrbuchinhalte gestellt. 
Diese finden ihre konkrete pädagogische Realisation in dem DaF-Lehrwerk 
Fremde in der Nacht… saksan kanssa sinuiksi (Elomaa, Manner & Schröder 2001).  

Zu den unkonventionellen Darstellungsmethoden des Lehrbuchs zählen 
u.a. die Wahl und Gestaltung des Textkorpus, die Bearbeitung der Vokabeln 
und der kontextbezogene Grammatikansatz. Das Textkorpus besteht aus-
schließlich aus authentischen Berichten und Interviews über den Alltag von 
und mit Bürgern aus dem deutschen Sprachraum. Die gesamten Lektionstexte 
sind mit funktionskonstanter muttersprachlicher Übersetzung versehen. Tradi-
tionelle Vokabellisten sind durch Worttabellen ersetzt worden, die von den 
Studenten selbst auszufüllen sind. An die Grammatik wird kontextbezogen he-
rangegangen. 

Die Reaktionen der Studierenden auf die ungewohnten Elemente des 
Lehrbuchs werden mittels diverser Befragungen unter den Deutschlernern des 
Sprachenzentrums der Technischen Universität Helsinki gemessen und quanti-
tativ wie auch qualitativ analysiert. Die Angemessenheit der im Theorieteil ge-
stellten hypothetischen Annahmen wird anhand der von insgesamt 494 Studen-
ten gesammelten Stellungnahmen bewertet.  

Die Analyse des Feedbacks erlaubt die Feststellung, dass die Integration 
lerntheoretisch fundierter, innovativer Vorgehensweisen in traditionellen 
Sprachlehrwerken von den Studenten generell begrüßt wird und somit die 
Lernmotivation fördert. Besonders haben sich die Authentizität der Lektions-
texte, die dazugehörigen Übersetzungen und die eigenständige Bearbeitung der 
Vokabeltabellen bewährt. Der beabsichtigte, zum induktiven Lernen leitende 
Grammatikansatz hingegen bedarf einer Überprüfung der theoretischen 
Grundsätze und deren Realisierung.  

Die durch diese Untersuchung gewonnenen Einsichten und Erkenntnisse 
sollten zur Entwicklung neuer Ansätze in der Forschung und zum Entstehen 
weiterer, neuer Konzeptionen als Ergänzung der herkömmlichen Sprachlehrbü-
cher  ermutigen. 
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LIITE 1 − KIELIKESKUKSEN KURSSIARVIOINTILOMAKE 
 
 

KURSSIARVIOINTI 
 
Lukukausi:  sl / kl  ____________ 
Kurssi:    KIE 98. ___________ 
 
 
      huono  tyydyt  hyvä  erittäin 
        -tävä     hyvä 
 
1. Kurssilla käytetty  
     materiaali            
 
2. Kurssin  
    ilmapiiri            
 
3. Kurssin 
    hyödyllisyys            
 
4. Opetus             
 
5. Oma panoksesi           
 
 

Ihre eigenen Kommentare sind auch willkommen! 
 

Kirjoita omat kommenttisi alla olevaan tilaan,  
sekä ruusut että risut ovat tervetulleita. 
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LIITE 2A –  OPPIKIRJAN ERIKOISPIIRTEISIIN LIITTYVÄ VERKKOKYSELY 
 
Mitä mieltä olet Fremde in der Nacht - oppimateriaalin seuraavista 
erityispiirteistä? Rastita valitsemasi vaihtoehto ja kirjoita muita mielipiteitäsi 
kommenttikentälle. 

 
1. Tutustuminen todellisten henkilöiden arkeen ja mielipiteisiin. 

 
kiinnostava  

 
2. Autenttiset haastattelut, muokkaamaton aito kieli. 

 
motivoiva  
helppo  
kiinnostava  

 
3. Mukana joitakin melko pitkiä kirjallisia ja kuuntelutekstejä kieleen 

intensiivisemmin "sisään sukeltamiseksi" 
 

motivoiva  
helppo  
hyödyllinen  

 
4. Tekstien vieressä kulkeva sanasta-sanaan suomennos. 

 
hyödyllinen  

 
5. Sanaston opettelu "Wörter und Wendungen" - sanalistoja itse 

täydentämällä ja tekemällä niihin liittyviä aukkotehtäviä. 
 

motivoiva  
helppo  
tehokas  

 
6. Sanalistoihin liittyvät esimerkkilauseet sanojen oppimiseksi 

lauseyhteyksissä. 
 

motivoiva  
helppo  
hyödyllinen  

      
     
 (jatkuu) 
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LIITE 2A (jatkuu) 
 
7. Kielioppiosien alussa teksteistä poimitut esimerkkilauseet, joissa ko. 

rakenteet esiintyvät. 
 

motivoiva  
hyödyllinen  

 
8. Kirjan kielioppitehtävien kanssa painiskelu ensiksi (oma oivallus!), 

rakenteen selitys kirjassa vasta sen jälkeen. 
 

motivoiva  
helppo  
tehokas  

 
9. Kielioppitehtävien runsaus ja eri tyylit (aukkotehtävät, suullisesti 

suoritettavat, tekstistä etsimiset. 
 

motivoiva  
helppo  
tehokas  

 
10. Kaikki tehtäväratkaisut ja lisäkuunteluiden tekstit verkossa. 

 
hyödyllinen  

 
Kommenttikenttään voit kirjoittaa KAIKEN mieleesi 

tulevan palautteen kirjasta, niin risut kuin ruusutkin!  
 

 
Lähetä Tyhjennä lomake

 
 
 

Vielen herzlichen Dank für Deine Kommentare ! 
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LIITE 2B – VERKKOKYSELYN NUMEERINEN TULOS TAULUKOITUNA 
 
 

Verkkolomakkeella suoritetun palautekyselyn prosentuaalinen tulos 
 valmiiksi jäsenneltyjen vastausvaihtoehtojen osalta 

 
 

 
           
sl 2001, kl 02, sl. 02, kl 03           

YHT. 121 vastannutta  yht.  yht.  yht.  yht.  yht.  yht.  Keski- 
ARVIOITAVA SEIKKA  kpl %  kpl %  kpl % arvo  
HENKILÖT / kiinnost   kiinnostava 44 36,4 melko  ~ 67 55,4 ei  ~ 10 8,3 2,28 
KIELI / vaikeusaste   sopiva 105 86,8 helppo 6 5,0 vaikea 10 8,3 2,79 
KIELI / kiinnostavuus   kiinnostava 64 52,9 melko  ~ 49 40,5 ei  ~ 8 6,6 2,46 
KIELI / motivoivuus   motivoiva 78 64,5 melko   ~ 39 32,2 ei  ~ 4 3,3 2,61 
PITKÄT TEKSTIT / vaikeus   sopiva 82 67,8 helppo 7 5,8 vaikea 32 26,4 2,41 
PITKÄT TEKSTIT / hyödyll.   hyödyllinen 67 55,4 melko  ~ 44 36,4 ei  ~ 10 8,3 2,47 
PITKÄT TEKSTIT / motiv.   motivoiva 38 31,4 melko  ~ 59 48,8 ei  ~ 24 19,8 2,12 
SUOMENNOS / hyödyll.   hyödyllinen 77 63,6 melko  ~ 30 24,8 ei  ~ 14 11,6 2,52 
SANATAULUKOT / vaikeus   sopiva 78 64,5 helppo 40 33,1 vaikea 3 2,5 2,62 
SANATAULUKOT / motiv.   motivoiva 61 50,4 melko  ~ 43 35,5 ei  ~ 17 14,0 2,36 
SANATAULUKOT / tehokk.   tehokas 57 47,1 melko  ~ 54 44,6 ei  ~ 10 8,3 2,39 
ESIM.LAUSEET / vaikeus   sopiva 77 63,6 helppo 38 31,4 vaikea 6 5,0 2,59 
ESIM.LAUSEET / hyödyll.   hyödyllinen 81 66,9 melko  ~ 32 26,4 ei  ~ 8 6,6 2,60 
ESIM.LAUSEET / motiv.   motivoiva 64 52,9 melko  ~ 46 38,0 ei  ~ 11 9,1 2,44 
TEKSTIOTTEET ko / hyödyll.   hyödyllinen 61 50,4 melko  ~ 47 38,8 ei  ~ 13 10,7 2,40 
TEKSTIOTTEET ko / motiv.   motivoiva 47 38,8 melko  ~ 51 42,1 ei  ~ 23 19,0 2,20 
SELITYS JÄLK. / vaikeus   sopiva 71 58,7 helppo 17 14,0 vaikea 33 27,3 2,31 
SELITYS JÄLK. / motivoiv.   motivoiva 34 28,1 melko  ~ 43 35,5 ei  ~ 44 36,4 1,92 
SELITYS JÄLK. / tehokk.   tehokas 28 23,1 melko  ~ 63 52,1 ei  ~ 30 24,8 1,98 
KO.TEHT. / vaikeus   sopiva 92 76,0 helppo 24 19,8 vaikea 5 4,1 2,72 
KO.TEHT. / motiv.   motivoiva 78 64,5 melko  ~ 40 33,1 ei  ~ 3 2,5 2,62 
KO.TEHT./ tehokk.   tehokas 66 54,5 melko  ~ 53 43,8 ei  ~ 2 1,7 2,53 
RATKAISUT verkossa   hyödyllinen 103 85,1 melko  ~ 17 14,0 ei  ~ 1 0,8 2,84 

 
 
Arvioitavat seikat, lyhenteiden selitykset 
 
kiinnost.   = kiinnostavuus 
hyödyll.  = hyödyllisyys 
motiv.  = motivoivuus 
tehokk.  = tehokkuus 
tekstiotteet ko = tekstiotteet kielioppiosioiden alussa 
ko    = kielioppi 
ko. teht.  = kielioppitehtävät 
selitys jälk. = kieliopin selitys usein tehtävien jälkeen 
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LIITE 2C – VERKKOKYSELYN KOMMENTIT, HAVAINTOMATRIISI 
 

Verkkokyselyn sanalliset arviot aihepiireittäin  
havaintomatriisiin taulukoituna 

 
Havaintoyksikköinä asenteet aihepiireittäin 

 
• Palautteet on taltioitu tekstitiedostoina saapumisjärjestyksessä.  
• Kommentit on kopioitu liitteeseen tekstitiedostoista sellaisenaan sanamuotoa 

muuttamatta ja mahdollisia kirjoitusvirheitä korjaamatta.  
• Koska samassa palautetekstissä usein käsitellään samalla useampaa sovel-

luskohtaa, kommentit on liitteessä jaettu aihepiirin mukaisiin osiin.  
• Kutakin sovelluskohtaa kommentoivat palautteiden osat on taulukoitu jao-

teltuna kiittäviin, neutraaleihin ja kritisoiviin arvioihin. Neutraaleiksi on 
merkitty mm. sellaiset palautteet, joissa esimerkiksi tehdään parannusehdo-
tuksia tai pohditaan menetelmää yleisesti. 

• Usein samassa lauseyhteydessä esitetään eri kohtia käsitteleviä arvioita, jol-
loin se esiintyy useampaan kertaan eri aiheen kohdalla.  

• Eri asenteiden lukumäärät on merkitty aihepiireittäin oikeanpuoleiseen sa-
rakkeeseen, joten myös määrällinen vertailu on haluttaessa mahdollista. 

 
HAVAINTOMATRIISI 

 
Et = ei tiedettävissä, onko moite vai kiitos / K = kiittää / M = moittii / N = on 
neutraali (osassa merkintä K/N, jolloin kiitos on esitetty varauksen kera) 
 
  Kommentti Aihe 
    

Kpl  Et /K / M /N  

1 Et Itse en kokenut kirjaa mullistavalla tavalla muista kielten oppikirjoista poikkeavaksi. 
Toki joissain asioissa on suuriakin eroja, mutta perussisältö on kuitenkin se sama. 

Yleinen arvio 

2 Et Kiitos hyvästä kurssista. Yleinen arvio 
3 Et Ich will im Beifall untergehen.32 Yleinen arvio 
1 K Hyvin toteutettu kirja, jossa kielioppi tuli kerrattua kunnolla, ja uutta sanastoakin tarttui 

mieleen. (kirjan vaikeusaste lukion C-saksan jatkolle oli juuri sopiva.) 
Yleinen arvio 

2 K Yleisesti kirja on mukavaa vaihtelua perinteisille opuksille. Yleinen arvio 
3 K Kokonaisuutena kirja oli iloinen yllätys. Yleinen arvio 
4 K Kaiken kaikkiin paras saksankirja, johon olen törmännyt. Yleinen arvio 
5 K Kiitos kivasta saksankirjasta ja saksan kielen parissa vietetystä syksystä. Herzlichen 

Dank!  
Yleinen arvio 

6 K Kirja oli mielenkiintoinen ja palaan siihen varmasti jatkossakin halutessani virkistää 
saksan kielen taitojani. 

Yleinen arvio 

7 K Kirja oli kyllä hyvä ja monipuolinen. Yleinen arvio 
8 K Selkeästi parannus materiaaliin, toivottavasti myös jatkokursseilla tulee olemaan (edes 

joskus, jos ei minun aikanani) kirjat käytössä. 
Yleinen arvio 

9 K Kirja oli erinomainen, valitettavasti siitä vain jäi paljon käsittelemättä ainakin Deutsch Yleinen arvio 

                                                 

32  "Haluan upota suosioon". Suomessakin suurta suosiota nauttivan/nauttineen saksalai-
sen Ramstein-yhtyeen musiikin sanoituksesta. 
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nelosessa.  
10 K Ruusuja kimpuittain, kirja on hyvä! Yleinen arvio 
11 K Kurssista ja kirjasta jäi tunne, että tällä taidolla pärjää maailmalla ja pystyy osallistu-

maan keskusteluun. Eli olen varsin tyytyväinen kirjaan ja kurssiin. 
Yleinen arvio 

12 K Kirja tuntui todella hyvältä heti ensikokemuksen jälkeen. Varsinkin vieressä kulkeva 
sanasta sanaan käännös oli mielestäni tehokas ja opettavainen. 

Yleinen arvio 

13 K Kurssista ja kirjasta jäi tunne, että tällä taidolla pärjää maailmalla ja pystyy osallistu-
maan keskusteluun. Eli olen varsin tyytyväinen kirjaan ja kurssiin.. 

Yleinen arvio 

1 K/ 
N 

Kappaleiden tyyli oli aina sama. Muuten kirja oli oikein hyvä! Yleinen arvio 

2 K/ 
N 

Kappaleet olivat turhankin pitkiä ja muistuttivat liikaa toisiaan. ... Kokonaisuutena silti 
hyvä kirja. 

Yleinen arvio 

3 K/ 
N 

Haastateltavana voisi olla vieläkin erilaisempia ihmisiä ja kysymykset haastateltaville 
voisivat vaihdella enemmän. Muuten kirja oli hyvä ja hiukan erilainen kuin aiemmat 
käyttämäni kirjat. Mielenkiinto opiskeluun ainakin säilyi. 

Yleinen arvio 

4 K/ 
N 

Ehkä kirjassa olisi pitänyt olla erilaisia ihmisiä, nythän kaikki olivat melkein kaikista 
asioista samaa mieltä. Kokonaisuutena silti hyvä kirja. 

Yleinen arvio 

1 M Kirja täynnä aivan ihmeellisiä tehtäviä (lähinnä puhe-), joita ei (onneksi...) koskaan 
tehty. Ja muutenkin kirjassa paljon "turhaa", halvempikin saisi olla. 

Yleinen arvio 

1 N Vähän kallis kirja, mutta vastaavasti hintansa arvoinen kuitenkin. Yleinen arvio 
2 N Yleisesti kirja oli ihan ok, juuri sellainen mitä tämän tason kurssilla saattoi olettaakin. Yleinen arvio 
3 N Ihan hyvä kirja, ei siinä mitään.  Yleinen arvio 
4 N Kirjassa ei mitään huonoa, ainoastaan kappaleisiin liittyvät äänitteet olivat joskus her-

moja raastavan kuuloisia ja hieman epäselviä. 
Yleinen arvio 

5 N Kirja oli aika hyvä ja tekstit sopivia, mutta hinta????? Vähän kallis 2ov:n kurssikir-
jana. 

Yleinen arvio 

6 N Ihan hyvä oppikirja sinänsä, mutta kahden ov.n kurssille liian laaja. Ei tosin liity itse 
kirjaan, mutta kuitenkin... 

Yleinen arvio 

7 N Kirja on aika hyvä. Varsinkin valmiit käännökset tekstin vieressä helpottavat ymmärtä-
mistä ja seuraamista.  

Yleinen arvio 

8 N Haastatteluiden ohelle olisi kaivannut myös jonkin muun tyylisiä tekstejä. Silti parempi 
kirja tämä oli kuin ne mitä lukiossa käytettiin. 

Yleinen arvio 

9 N Ihan hyvä oppikirja sinänsä, mutta kahden ov.n kurssille liian laaja. Ei tosin liity itse 
kirjaan, mutta kuitenkin... 

Yleinen arvio 

10 N Kirja on muuten ihan hyvä ja hyödyllinen, mutta kappaleet ovat loppujen lopuksi aika 
pitkästyttäviä, koska ne ovat aika täydellisesti samanlaisia.  

Yleinen arvio 

11 N No ne muutama kappale oli liian pitkiä, mutta toisaalta monipuolinen kirja on hyvä. Yleinen arvio 
12 N Hyvinkin erilainen kirja mihin olen tähän mennessä törmänny, ja erilaisuushan ei kos-

kaan ole huono homma. 
Yleinen arvio 

    
1 M Yhden kurssin kirjaksi se on mielestäni turhan kallis. Lisäksi kirjassa saisi olla mieles-

täni vielä enemmän kielioppi- ja sanastotehtäviä. 
Kirjan hinta 

2 M Kirja oli aika hyvä ja tekstit sopivia, mutta hinta????? Vähän kallis 2ov:n kurssikir-
jana. 

Kirjan hinta 

3 M Vähän kallis kirja, mutta vastaavasti hintansa arvoinen kuitenkin. Kirjan hinta 
4 M Kirjan hinta oli myös yllättävän kallis, varsinkin kun ottaa huomioon kertakäyttöisyyden. Kirjan hinta 
5 M Kirja oli myös aika kallis. Kirjan hinta 
6 M Kirja täynnä aivan ihmeellisiä tehtäviä (lähinnä puhe-), joita ei (onneksi...) koskaan 

tehty. Ja muutenkin kirjassa paljon "turhaa", halvempikin saisi olla. 
Kirjan hinta 

    
1 K Looginen rakenne, toisaalta pitkäveteinen kun kaikilta kysytään samat asiat. Kirjan rakenne 
2 K Muuten ihan hyvä ja selkeä kirja. Kävimme vaan kappaleita läpi hirveällä vauhdilla 

kurssilla ja oikeen mihinkään ei ehitty kunnolla keskittyä.... 
Kirjan rakenne 

3 K Muuten kirjan rakenne oli hyvä (tehtävät, itsetäytettävä sanalista).  Kirjan rakenne 
1 M Kirja oli hieman sekavasti jäsennelty, koska tekstit, kieliopit ja harjoitukset olivat sekai-

sin kappaleittain. 
Kirjan rakenne 

    
1 M Muuten ihan hyvä ja selkeä kirja. Kävimme vaan kappaleita läpi hirveällä vauhdilla 

kurssilla ja oikeen mihinkään ei ehitty kunnolla keskittyä.... 
Materiaalin laajuus



 269

2 M Ihan hyvä oppikirja sinänsä, mutta kahden ov.n kurssille liian laaja. Ei tosin liity itse 
kirjaan, mutta kuitenkin... 

Materiaalin laajuus

3 M Kirja oli erinomainen, valitettavasti siitä vain jäi paljon käsittelemättä ainakin Deutsch 
nelosessa. Sisältöä voisi siis tiivistää ainakin TKK:n kurssia ajatellen. 

Materiaalin laajuus

    
1 Et Minulle selvisi vasta ihan viimeisimmillä kurssin tunneilla, että henkilöt olivat oikeita!  Aidot henkilöt 
1 K Vihdoin erilainen opas; oikein onnistunut. Pidän varsinkin siitä, että saa tirkistellä sak-

san elijöiden oikeeta elämää. 
Aidot henkilöt 

2 K Oli kiinnostavaa tutustua eri henkilöihin ja huomata että he ovat ihan tavallisia ihmisiä 
…. 

Aidot henkilöt 

3 K Tekstit olivat mielenkiintoisia, koska ne olivat aitoja ja haastateltavat käyttivät erimurtei-
ta.  

Aidot henkilöt 

4 K Kirja oli kuitenkin ihan kiinnostava ja todellisten henkilöiden tarinat kiinnostavampia 
kuin tiettyyn aihepiiriin liittyvät tekstit. 

Aidot henkilöt 

5 K Henkilöiden arki ja ajatukset ovat kiinnostavia. Antakaa vain ihmisten puhua! Aidot henkilöt 
6 K Erityisen hyvää kirjassa oli kappaleiden autenttisuus, oikeat ihmiset ja oikeat murteet. Aidot henkilöt 
7 K Ajatus natiiveista saksalaisista on oikein hyvä ja se korostuu varsinkin tekstien kuunte-

luissa, kun joutuu ymmärtämään erilaisia murteita.  
Aidot henkilöt 

1 N Mielestäni tutustuminen todellisten henkilöiden arkeen ja mielipiteisiin on ihan kiinnos-
tavaa ja hauskaa, mutta miksi kirjan henkilöt ovat niin kuivia ja tylsiä? 

Aidot henkilöt 

2 N  Aluksi oli ihan jännä tutustua tavallisiin ihmisiin, mutta kirjan loppupuolella se alkoi jo 
tylsistyttämään, varsinkin kun kysymykset olivat aina samat ja niin tuntuivat vastauk-
setkin olevan. 

Aidot henkilöt 

    
1 Et Toisaalta on hyvä, että tekstit ovat todellisten ihmisten oikeasta arjesta, mutta siitä on 

myös haittaa. Nyt kaikki tekstit ovat turhan samantyyppisiä.  
Autenttiset tekstit 

1 K Tekstit mukavia ja suomennokset siinä vieressä todella hyvät!  Autenttiset tekstit 
2 K Kirja oli aika hyvä ja tekstit sopivia, mutta hinta????? Vähän kallis 2ov:n kurssikir-

jana. 
Autenttiset 

tekstit 
3 K Erityyliset kappaleet on hyvä keksintö, mutta lomaketyyppisiä sanastonopettelukappa-

leita voisi olla vähemmän. Tosin suulliseen harjoitteluun ne ovat juuri sopivia. 
Autenttiset tekstit 

4 K Kappaleet olivat mielenkiintoisia, erilaisia ihmisiä eri maista. Autenttiset tekstit 
1 M Haastatteluiden ohelle olisi kaivannut myös jonkin muun tyylisiä tekstejä. Autenttiset tekstit 
2 M Kirjassa olisi mielellään saanut olla lukiokirjojen tapaan dialogeja jota olisi voinnut lukea 

ryhmissä. 
Autenttiset tekstit 

3 M Ehkä mukaan olisi mahtunut hieman dialogia kuunneltavaksi, ihan haastemielessä. Nyt 
tekstipätkät olivat selkeästi esitystyyppisiä, sisältäen pitkiä lauserakenteita, jotka taita-
vat sittenkin olla enemmän valmisteltujen esitysten ja kirjoitetun tekstin alaista kamaa, 
suurin osa keskustelusta käydään kuitenkin kohtalaisen lyhyillä lauseilla, eikö? Näin 
ollen, jos ajattelee käytännön hyötyä, nopean mutta yksinkertaisen puheen kuuleminen 
olisi varmastikin hyvästä. Mutta toisaalta, kun kurssi tuntui keskittyvän enemmän kie-
liopin kertaukseen, oli ratkaisu varmaan harkittu. 

Autenttiset tekstit 

4 M Toisaalta on hyvä, että tekstit ovat todellisten ihmisten oikeasta arjesta, mutta siitä on 
myös haittaa. Nyt kaikki tekstit ovat turhan samantyyppisiä. 

Autenttiset tekstit 

5 M Aluksi oli ihan jännä tutustua tavallisiin ihmisiin, mutta kirjan loppupuolella se alkoi jo 
tylsistyttämään, varsinkin kun kysymykset olivat aina samat ja niin tuntuivat vastauk-
setkin olevan. Gerhildin haastattelusta pidin erityisesti, osasyynä siihen varmaankin 
aiheen kiinnostavuus mutta myös tekstin erilaisuus.  

Autenttiset tekstit 

6 M Kappaleet olivat turhankin pitkiä ja muistuttivat liikaa toisiaan. Toisten ihmisten elämäs-
tä ja mielipiteistä lukeminen alkoi kurssin lopulla jo vähän kyllästyttää. Ehkä kirjassa 
olisi pitänyt olla erilaisia ihmisiä, nythän kaikki olivat melkein kaikista asioista samaa 
mieltä. Kokonaisuutena silti hyvä kirja. Ensiksi henkilö kertoo nimensä, ikänsä, asuin-
paikkansa, ammattinsa, hiukan historiaansa ja vähän harrastuksistaan, minkä jälkeen 
kaikki kertovat mielipiteensä samoihin aiheisiin eli eutanasiaan, tasa-arvoon jne. Teks-
tien lukeminen on siksi melko tylsää ja kaiken lisäksi kirja opettaa vain tietyntyyppisten 
tekstien lukemiseen. Olisi parempi, jos kirjassa olisi enemmän eri tyyppisiä ja mielen-
kiintoisempia tekstejä. Esimerkiksi artikkeleja nuoria aikuisia kiinnostavista asioista.  

Autenttiset tekstit 

    
1 K Kirjaan liittyvät kuuntelut varsin sopivia (en ole kovin vahva niissä...) vaikeustasoltaan. Kuuntelut 
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2 K Kuunteluiden tekstit hyvä olla olemassa, kun voi tarkistaa askarruttavat kohdat.  Kuuntelut 
3 K Tekstit olivat mielenkiintoisia, koska ne olivat aitoja ja haastateltavat käyttivät erimurtei-

ta. 
Kuuntelut 

4 K Erityisen hyvää kirjassa oli kappaleiden autenttisuus, oikeat ihmiset ja oikeat murteet. 
Olin kesällä saksassa ja sveitsissä ja saksan ääntämisessä on huomattava ero näissä 
maissa! 

Kuuntelut 

5 K Ajatus natiiveista saksalaisista on oikein hyvä ja se korostuu varsinkin tekstien kuunte-
luissa, kun joutuu ymmärtämään erilaisia murteita. Tosin se saattaa olla aika haasta-
vaa näin neljännellä saksan kurssilla. 

Kuuntelut 

1 M Kirjassa ei mitään huonoa, ainoastaan kappaleisiin liittyvät äänitteet olivat joskus her-
moja raastavan kuuloisia ja hieman epäselviä. 

Kuuntelut 

1 N Kuuntelutehtäviä voisi ehkä olla enemmän. Se on ainakin itselleni alue, johon täytyy 
kiinnittää vielä huomiota. 

Kuuntelut 

    
1 K Harjoitukset enimmäkseen onnistuneita, ei liikaa kirjoittamista. Harjoitustehtävät 
2 K Tehtävien monipuolisuus plussaa. Harjoitustehtävät 
3 K Tehtävien monipuolisuus ihailtavaa. Harjoitustehtävät 
4 K Tehtävät olivat suurimmaksi osaksi hauskoja ja riittävän haasteellisia. Harjoitustehtävät 
    
1 M Jäin kyllä ehdottomasti kaipaamaan vanhaa kunnon sanastoa. mielellään aina heti 

kappaleen jälkeen eikä kirjan lopussa.  
Kappaleiden 
sanastot 

2 M Kappaleita itsekseni lukiessa kaipasin joskus sanastoa tarkistaakseni sanojen suvun ja 
taivutukset. 

Kappaleiden 
sanastot 

3 M Sanalistojen täydentäminen ei ollut kivaa, sanasto pitäisi olla valmiina. Kappaleiden 
sanastot 

4 M Kunnon perinteiset sanastot olisivat tarpeen, sillä tällä hetkellä suuri osa sanoista ei ole 
sanastoissa ja niitä pitää opetella tekstin seasta, joista ei kuitenkaan saa selville niiden 
sukuja, monikkomuotoja tai taivutusta. Eli takaisin vanhaan perinteisempään tyyliin niin 
hyvin menee. 

Kappaleiden 
sanastot 

5 M Kappalekohtaista sanastoa olisi toisinaan kaivannut Kappaleiden 
sanastot 

6 M Vaikka kappaleiden jälkeen onkin "Wörter und Wendungen" -osio niin olisi kuitenkin 
mukava jos kappaleista olisi vähän "täydellisemmätkin" sanalistat. 

Kappaleiden 
sanastot 

    
1 M Toivoisin kaikkia tehtävienkin sanoja taakse sanastoon. Ehkä sillä kannustetaan sana-

kirjan käyttöön, mutta aina ei ole sanakirjaa käytettävissä. 
Tehtäväsanasto 

2 M Oppikirjan tehtävissä esiintyvät vieraat sanat saisivat löytyä kirjan sanastosta.  Tehtäväsanastot 
    
1 M Kirjan loppuosan sanastoa voisi laajentaa kattamaan suuremman osan kirjan "hanka-

limmista" ja uusista sanoista. 
Aakkosellinen 
sanasto 

2 M Kirjan takana ollut sanasto oli aivan luokattoman huono.  Aakkosellinen 
sanasto  

3 M Takana olevien sanalistojen pitäisi olla laajemmat kappaleiden kohdalla! Aakkosellinen 
sanasto  

    
7 M Itselleni ei kieliopin opetus harjoitusten jälkeen sopinut lainkaan, mutta toisille tietysti 

saattaa sopiakin.  
Kieliopin esitys 

8 M Kieliopin "oma oivaltaminen" hyvä idea, mutta on melkoisen epämotivoivaa ymmärtää 
asia väärin ja tehdä iso kasa tehtäviä väärin.  

Kieliopin esitys 

9 M Kieliopissa pitäisi heti aluksi esitellä teoria, sitten vasta esimerkkilauseet ja lopuksi 
sovellustehtävät. 

Kieliopin esitys 

10 M Kielioppiosat ei kovin selkeitä, eikä siksi tullut luettua juurikaan. Kieliopin esitys 
1 N Kieliopin selitystä vasta tehtävien jälkeen olen jäävi arvioimaan, koska suurin osa 

kielioppiasioista oli minulle ennestään tuttuja, eikä selitystä siten tarvinnutkaan ennen 
tehtävien ratkaisemista. 

Kieliopin esitys 

   
 

 

1 M Kysymyksessä kahdeksan tuli mieleen, että rakenteiden selityksiä oli vaikea löytää, 
muuten kuin tehtävien tekemisen yhteydessä. 

Kieliopin sijoitus 

2 M Kielioppi olisi saanut olla tukevampana pakettina kokonaisuus kerrallaan, ikäänkuin Kieliopin sijoitus 
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kielioppihakemisto 
3 M Kielioppiosion ainakin olisi hyvä olla vaikka kirjan lopussa yhtenä pakettina, josta tarvit-

taessa löytäisi haluamansa nopeasti, ilman että tarvitsee selata koko kirjaa läpi. 
Kieliopin sijoitus 

    
1 K Kielioppitehtävät varsin hyviä, keskustelutehtävät saivat välillä itsensä tuntemaan 

hieman kakaraksi. 
Kielioppitehtävät 

1 M Yhden kurssin kirjaksi se on mielestäni turhan kallis. Lisäksi kirjassa saisi olla mieles-
täni vielä enemmän kielioppi- ja sanastotehtäviä. 

Kielioppitehtävät 

2 M Erilaisia taivutustaulukoita opeteltaessa oppimista häiritsi se, että eri suvut olivat "vää-
rässä" eli epäloogisessa järjestyksessä. Järjestyksen pitäisi olla maskuliini, neutri, 
feminiini ja monikko.  

Kielioppitehtävät 

3 M Kielioppirakenteiden etsiminen (alleviivaaminen) tekstistä ei ollut mielestäni opettavais-
ta. 

Kielioppitehtävät 

1 N Sääli, että mikä tahansa kielioppiin viittaava harvemmin oli motivoivaa. Puhetehtävät 
olivat kiinnostavampia, niiden suurin haitta tosin oli jonkinlainen kanssaopiskelijoita 
rienaava vaisuus, mikä on jostain syystä yleistä kaikilla TKK:n kursseilla. Ei voi ymmär-
tää. 

Kielioppitehtävät 

    
1 K Kirja sopii mielestäni täydellisesti henkilölle joka on lukenut 5 vuotta saksaa mutta ei 

ole viimeseen pariin vuoteen tehnyt kielen eteen mitään (kuten minä), tärkein kielioppi 
tuli käytyä juuri sopivassa tahdissa läpi ja sanasto oli juurikin sopivan haastavaa. 

Sanasto-osuus 

2 K Hyvin toteutettu kirja, jossa kielioppi tuli kerrattua kunnolla, ja uutta sanastoakin tarttui 
mieleen. (kirjan vaikeusaste lukion C-saksan jatkolle oli juuri sopiva.) 

Sanasto-osuus 

3 K Sanavarasto karttui kurssin aikana huomattavasti ja aktiivinen kielitaito parani selkeäs-
ti. Vaikka saksaa olen opiskellut jo useamman vuoden, se on silti ikään kuin jäänyt aina 
roikkumaan tyhjän päälle. Kurssista ja kirjasta jäi tunne, että tällä taidolla pärjää maail-
malla ja pystyy osallistumaan keskusteluun 

Sanasto-osuus 

4 K Tekstit ovat sanastoltaan rikkaita ja siksi varsin hyödyllisiä sanavaraston kartuttamisek-
si. 

Sanasto-osuus 

1 M Sanoja oppi suhteellisen pienestä aihepiiristä, kun kaikilta oli kyselty samat kysymyk-
set. 

Sanasto-osuus 

    
1 M Sanasto tekstin vierellä oli ainakin uusi ratkaisu. Siitä oli helpompi katsoa koko lauseen 

käännös mutta vaikeampi katsoa yksittäisen sanan käännös, jota ehkä useammin 
tarvitsee. Toisaalta tällä tavalla oppii juuri kokonaisuuksia eikä vain yksittäisiä sanoja. 
Itse olen aikaisemmin opetellut kaikki vieraat sanat kappaleen mukana ulkoa. Mikä ei 
nyt ollut niin helppoa kun ei ollut perinteistä sanastoa. 

Sanaston opettelu 

2 M Minun kohdalla ainakin tarkka suomennos tekstin vieressä johti siihen, että ei kunnolla 
tullut lukeneeksi joka kappaletta. Minulla on myös ollut tapana kieliä opiskellessa kirjoit-
taa kappaleeseen tekstin yläpuolelle sanat, jotka on joutunut katsomaan sanakirjasta. 
Nyt tätä, ainakin minulle hyvää oppimiskeinoa, ei voinut käyttää. 

Sanaston opettelu 

3  Tekstin vieressä kulkeva suomennos ei siinä mielessä ole hyvä, että tehtävien vasta-
uksia tulee helposti etsittyä sitten vain suomenkielisestä tekstistä. Jos sanat pitäisi 
hakea erikseen sanastosta, saksankielistä tekstiä olisi käytettävä enemmän hyödyksi, 
jolloin sanat jäisivät paremmin mieleen. 

Sanaston opettelu 

4 M Yhden kurssin kirjaksi se on mielestäni turhan kallis. Lisäksi kirjassa saisi olla mieles-
täni vielä enemmän kielioppi- ja sanastotehtäviä. 

Sanaston opettelu 

5 M Kunnon perinteiset sanastot olisivat tarpeen, sillä tällä hetkellä suuri osa sanoista ei ole 
sanastoissa ja niitä pitää opetella tekstin seasta, joista ei kuitenkaan saa selville niiden 
sukuja, monikkomuotoja tai taivutusta. Eli takaisin vanhaan perinteisempään tyyliin niin 
hyvin menee. 

Sanaston opettelu 

    
1 K Haastatteluissa toistuneet samat teemat on hyvä idea, koska toistuvasti esillä olevat 

sanat jäävät väkisinkin mieleen. 
Toisto 

1 N Tosin kappaleissa oli paljon päällekkäistä sanastoa, kun kaikki henkilöt vastasivat 
samoihin kysymyksiin. Toisaalta kertaushan on opintojen äiti! Opinhan ainakin sanat 
"Schwäche" ja "Leidenschaft". 

Toisto 

    
1 Et Vaikka kappaleiden jälkeen onkin "Wörter und Wendungen" -osio niin olisi kuitenkin Sanataulukot 
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mukava jos kappaleista olisi vähän "täydellisemmätkin" sanalistat. 
1 K Muuten kirjan rakenne oli hyvä (tehtävät, itsetäytettävä sanalista). Sanataulukot 
2 K Teemaan liittyvät sanalistat ovat hyviä ja niitä voisi olla enemmänkin. Sanataulukot 
3 K Wörter und Wendungen-osiot loistavia!  Sanataulukot 
1 M Sanalistojen täydentäminen ei ollut kivaa, sanasto pitäisi olla valmiina. Sanataulukot 
2 M Wörter&Wendungeniin voisi esim. laittaa artikkelit valmiiksi! TODELLA ärsyttävää 

arvuutella sanojen sukuja ja monikkomuotoja..  
Sanataulukot 

1 N Muuten kirjan rakenne oli hyvä (tehtävät, itsetäytettävä sanalista). Sanalista voisi olla 
hieman pidempi, jotta sanoja lukiessa oppisi enemmän sanoja.  

Sanataulukot 

2 N Sanalistat kannattaa tehdä sopivan harvoiksi, jotta niiden yhteyteen saa mahtumaan 
omia kommentteja/lisäyksiä (lähinnä tehtävien yhteydessä oleva sanasto, joka on nyt 
usein aika pienellä, esim. s. 114 huonekalusanasto). (Ei kuitenkaan mitään erillisiä 
kommenttikenttiä sanalistojen yhteyteen!). 

Sanataulukot 

3 N Erityyliset kappaleet on hyvä keksintö, mutta lomaketyyppisiä sanastonopettelukappa-
leita voisi olla vähemmän. Tosin suulliseen harjoitteluun ne ovat juuri sopivia. 

Sanataulukot 

4 N Wörter und Wendungen-osan sanalistat ovat tehokkaampia, jos lauseita keksii itse. 
Siihen pitäisi vaan olla joku motiivi .… 

Sanataulukot 

    
1 Et Sanasto tekstin vierellä oli ainakin uusi ratkaisu. Siitä oli helpompi katsoa koko lauseen 

käännös mutta vaikeampi katsoa yksittäisen sanan käännös, jota ehkä useammin 
tarvitsee. Toisaalta tällä tavalla oppii juuri kokonaisuuksia eikä vain yksittäisiä sanoja. 
Itse olen aikaisemmin opetellut kaikki vieraat sanat kappaleen mukana ulkoa. Mikä ei 
nyt ollut niin helppoa kun ei ollut perinteistä sanastoa. 

Suomennos 

2 Et Sanasta-sanaan suomennoksen hyöty ei selvinnyt. "Saksalainen" suomi on ihan haus-
kaa, mutta onko siitä hyötyä?  

Suomennos 

1 K Tekstit mukavia ja suomennokset siinä vieressä todella hyvät! Suomennos 
2 K Suomennos on ok, mutta kappalekohtaista sanastoa pitäisi olla myös. Suomennos 
3 K Tekstin suoran suomennoksen lukeminen oli erittäin opettavaista ja teki kappaleitten 

lukemisesta mahdollista heikommallekin oppilaalle. 
Suomennos 

4 K Kirja on aika hyvä. Varsinkin valmiit käännökset tekstin vieressä helpottavat ymmärtä-
mistä ja seuraamista. Erittäin hyödyllinen.  

Suomennos 

5 K Ensinäkemältä suora suomennos tekstin vieressä vaikutti oudolta, tähän tottui kuitenki 
heti ja idea on oikein hyvä. 

Suomennos 

6 K Tekstien vieressä oleva käännös oli hyvä ja hyödyllinen. Oli myös hyvä, että tekstit oli 
käännetty sanasta sanaan.  

Suomennos 

7 K Kirja tuntui todella hyvältä heti ensikokemuksen jälkeen. Varsinkin vieressä kulkeva 
sanasta sanaan käännös oli mielestäni tehokas ja opettavainen. 

Suomennos 

8 K Samoin suomennos kappaleen vieressä on hieno oivallus. Tavallisesti menee aikaa, 
kun tulee etsittyä yhtä sanaa, jota ei tietenkään löydy kirjan omasta sanastosta.. Nyt 
ymmärsi sanan lukemalla suomennoksen, eikä oppimisprosessissa turhautunut. 

Suomennos 

9 K Se suomennos siinä viereisellä palstalla on hyvä, mutta ei korvaa kappalekohtaista 
sanastoa! Kyllä sellainen pitäisi olla. 

Suomennos 

1 M Tekstin vieressä kulkeva suomennos ei siinä mielessä ole hyvä, että tehtävien vasta-
uksia tulee helposti etsittyä sitten vain suomenkielisestä tekstistä. Jos sanat pitäisi 
hakea erikseen sanastosta, saksankielistä tekstiä olisi käytettävä enemmän hyödyksi, 
jolloin sanat jäisivät paremmin mieleen. 

Suomennos 

2 M En arvosta sanasta-sanaansuomennosta, koska siitä huolimatta lauseen merkitys voi 
jäädä täysin ymmärtämättä. 

Suomennos 

3 M Liekö tottumattomuutta vai mitä mutta suora suomennos ei kyllä lämmittänyt yhtään.. Suomennos 
4 M Mielestäni sanasta sanaan-suomennos ei ole hyvä saksan kaltaisessa kielessä, koska 

se vähentää ymmärrettävyyttä, kun ei aina pysty tulkitsemaan lausetta siten kuin se 
suomessa oikeasti tulkittaisiin. 

Suomennos 

5 M En pitänyt yhtään sanasta-sanaan suomennoksesta. Suurelta osin kielenkäyttö menee 
ilmeisistä syistä varsin kamalan näköiseksi. Useimmiten tekstistä kyllä pystyy katso-
maan jonkin yksittäisen sanan merkityksen tarvitsematta turvautua aakkoselliseen 
sanastoon tai sanakirjaan. Asiasisällön ymmärtäminen näistä suomennoksista onkin jo 
toinen juttu, pahimmillaan se oli miltei mahdotonta. 

Suomennos 

6 M Minun kohdalla ainakin tarkka suomennos tekstin vieressä johti siihen, että ei kunnolla 
tullut lukeneeksi joka kappaletta. Minulla on myös ollut tapana kieliä opiskellessa kirjoit-

Suomennos 
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taa kappaleeseen tekstin yläpuolelle sanat, jotka on joutunut katsomaan sanakirjasta. 
Nyt tätä, ainakin minulle hyvää oppimiskeinoa, ei voinut käyttää.  

1 N Suomenkielinen käännös saksalaisen tekstin vieressä oli vähän minun mielestä outo 
kun se oli melkein sana sanasta käännös mutta ei ihan.  

Suomennos 

2 N Muutama marina/pilkun viilaus sitten. Eli suomennokset. Sanottiin, että suomennos on 
sanasta sanaan suomennosta, mutta linja ei ollut ollenkaan yhtenäinen. Näin oli välillä 
ja välillä taas oli käännetty niin, että oli suomeksikin järkevän kuuloinen lause. Eipä 
tämä nyt muuten haitannut, mutta nauratti vain tämä epäyhtenäinen linja.  

Suomennos 

3 N Sanasta sanaan suomennos kirjassa ei kuitenkaan aina ollut ihan sanasta sanaan ja 
muutenkin oikea suomenkielinen teksti olisi monissa tilanteissa helpompi ymmärtää. 

Suomennos 

4 N Tekstin vieressä kulkeva suomennos, olisi voinut olla kunnon suomea, nyt piti suomen-
taa suomennoskin. Ja välillä jäi vähän epäselväksi mitä joku ilmaisu oikein tarkoitti.  

Suomennos 

    
1 Et Sääli, että mikä tahansa kielioppiin viittaava harvemmin oli motivoivaa. Puhetehtävät 

olivat kiinnostavampia, niiden suurin haitta tosin oli jonkinlainen kanssaopiskelijoita 
rienaava vaisuus, mikä on jostain syystä yleistä kaikilla TKK:n kursseilla. Ei voi ymmär-
tää. 

Suulliset harjoi-
tukset 

1 K Kirjassa pidin siitä, että siinä oli paljon ihan monipuolisia suullisia tehtäviä. Puhuminen 
kun kuitenkin on se mitä ensisijaisesti haluaisi oppia. 

Suulliset harjoi-
tukset 

2 K Erityyliset kappaleet on hyvä keksintö, mutta lomaketyyppisiä sanastonopettelukappa-
leita voisi olla vähemmän. Tosin suulliseen harjoitteluun ne ovat juuri sopivia. 

Suulliset harjoi-
tukset 

1 M Kirja täynnä aivan ihmeellisiä tehtäviä (lähinnä puhe-), joita ei (onneksi...) koskaan 
tehty. Ja muutenkin kirjassa paljon "turhaa", halvempikin saisi olla. 

Suulliset harjoi-
tukset 

2 M Suulliset harjoitukset olivat liian vaikeita ja sitä kautta tehottomia, näin alkeiskurssilla ei 
mielestäni kovin paljoa oo hyötyä puhua koska sanavarasto on naurettavan suppea ja 
lähes jokaista sanaa joutuu miettimään puhumattakaan siitä että puhuminen menisi 
vielä kieliopin mukaisesti. Tämän takia ainakin henkilökohtaisesti puheharjoitukset 
olivat enemmän tuskaa kuin kivaa vaihtelua. 

Suulliset harjoi-
tukset 

3 M Varsinainen kielen aktiivinen käyttäminen jää opettajan ja oppilaan vastuulle, kun esim. 
monessa suullisessa tehtävässä on vain perusfraasi, jota toistetaan.  

Suulliset harjoi-
tukset 

4 M Kielioppitehtävät varsin hyviä, keskustelutehtävät saivat välillä itsensä tuntemaan 
hieman kakaraksi. 

Suulliset harjoi-
tukset 

    
1 Et Kirja oli kuitenkin ihan kiinnostava ja todellisten henkilöiden tarinat kiinnostavampia 

kuin tiettyyn aihepiiriin liittyvät tekstit. Tosin kappaleissa oli paljon päällekkäistä sanas-
toa, kun kaikki henkilöt vastasivat samoihin kysymyksiin. Toisaalta kertaushan on 
opintojen äiti! Opinhan ainakin sanat "Schwäche" ja "Leidenschaft". 

Teemat teksteissä 

1 M Haastateltavana voisi olla vieläkin erilaisempia ihmisiä ja kysymykset haastateltaville 
voisivat vaihdella enemmän. Muuten kirja oli hyvä ja hiukan erilainen kuin aiemmat 
käyttämäni kirjat. Mielenkiinto opiskeluun ainakin säilyi. 

Teemat teksteissä 

2 M Toisen miinuksen voisin antaa siitä, että kappaleet olivat hyvin samantyyppisiä. Sa-
maan kaavaan alkoi ehkä pikku hiljaa kyllästyä, kun kaikilta oli kysytty täsmälleen 
samoja asioita. 

Teemat teksteissä 

3 M Mielestäni tutustuminen todellisten henkilöiden arkeen ja mielipiteisiin on ihan kiinnos-
tavaa ja hauskaa, mutta miksi kirjan henkilöt ovat niin kuivia ja tylsiä? Enemmän nuoria 
aikuisia ihmisiä ja ihmisiä, joihin teknillisen korkeakoulun opiskelija voi samastua, eikä 
"pummeja" kuten Josef aus Heidelberg. 

Teemat teksteissä 

4 M Kirjassa pitäisi olla enemmän nuoria ihmisiä kiinnostavia aiheita.  Teemat teksteissä 
5 M Kappaleet olivat turhankin pitkiä ja muistuttivat liikaa toisiaan. Toisten ihmisten elämäs-

tä ja mielipiteistä lukeminen alkoi kurssin lopulla jo vähän kyllästyttää. Ehkä kirjassa 
olisi pitänyt olla erilaisia ihmisiä, nythän kaikki olivat melkein kaikista asioista samaa 
mieltä. Kokonaisuutena silti hyvä kirja. 

Teemat teksteissä 

6 M Looginen rakenne, toisaalta pitkäveteinen kun kaikilta kysytään samat asiat. Teemat teksteissä 
7 M Risuja annan kirjan tekstien sisällölle. Kappaleet olivat todella tylsiä ja jauhoivat aina 

vaan samoja asioita. Hyödyllisempää olisi ollut, jos haastattelut olisi tehty eri aihepii-
reistä. Ei ole kauhean mielenkiintoista lukea 14. kertaa jonkun mielipidettä huippu-
urheilusta!  

Teemat teksteissä 

8 M Risuina tulee lähinnä mieleen henkilöiden samankaltaisuus, kaikilla taisi olla melkein 
samat asenteet Rassismusta jne suhteen. Tervetullutta olisi myös ns kiihkoilijat joiden 

Teemat teksteissä 



 274 

kautta saisi myös arkipäiväisemmän sanasto osion mukaan! 
9 M Kirjan tekstit olisivat voineet olla hieman monipuolisemmat. Kappaleiden tyyli oli aina 

sama. Muuten kirja oli oikein hyvä! 
Teemat teksteissä 

10 M Kirjan haastattelut olisivat voineet olla eri henkilöiden osalta erilaisempia. Teksteissä 
pohdittiin aika pitkälti samoja asioita. 

Teemat teksteissä 

11 M Kappaleet toistavat toisiaan liikaa, kun kaikki kappaleet ovat haastatteluja, joissa ihmi-
siltä on kysytty samoja asioita. 

Teemat teksteissä 

12 M Kirjassa olisi voitu haastatella vähän nuorempiakin ihmisiä. Teemat teksteissä 
13 M Kappaleiden tekstit pyörivät hyvin samoissa aiheissa, vähän liikaakin.  Teemat teksteissä 
14 M Kirjan kappaleet olivat ehkä liian samanlaisia sisällöltään. Haastateltavilta olisi ehkä 

voinut kysellä kirjan tekovaiheessa hieman monipuolisempia kysymyksiä eikä aina vain 
asumisesta ja päivärutiineista.  

Teemat teksteissä 

15 M Teksteissä voitaisiin käsitellä enemmän erilaisia asioita - nyt henkilöiltä kysytään jatku-
vasti samoja kysymyksiä (eutanasia, rasismi, normaali päivä...). Tämä tekee tekstit 
hieman epäkiinnostaviksi. 

Teemat teksteissä 

16 M Olisi saanut olla muunkin tapaisia tekstejä kuin pelkkiä ihmisiin tutustumista. Teemat teksteissä 
17 M Kaikki kirjan kappaleet ovat todella saman tyylisiä. Kirjaan on valittu ihmisiä joiden 

mielipiteet asioista eivät pahemmin poikkea toisistaan.  
Teemat teksteissä 

18 M Kirja on muuten ihan hyvä ja hyödyllinen, mutta kappaleet ovat loppujen lopuksi aika 
pitkästyttäviä, koska ne ovat aika täydellisesti samanlaisia. Niihin olisi voinut keksiä 
jotain eroja, eikä vain laittaa joukkoa ihmisiä vastaamaan täsmälleen samoihin kysy-
myksiin. 

Teemat teksteissä 

    
1 M Jotkut kappaleista olivat mielestäni ehkä turhankin pitkiä. Ei jaksanut enää pysyä mu-

kana koko kappaletta, varsinkin kun neljäs sivu alkoi, eikä lopusta ollut vielä tietoa. No 
toisaalta kieli oli ehkä helpompaa, mitä kautta taas pitkät kappaleet olivat mielekkääm-
piä, kuin lyhyet, todella vaikeita mutkia sisällään pitävät 

Tekstien pituus 

2 M No ne muutama kappale oli liian pitkiä, mutta toisaalta monipuolinen kirja on hyvä. Tekstien pituus 
3 M Kirjan kappaleet liian pitkiä, niitä ei jaksanut enää uudelleen lukea. Tekstien pituus 
4 M Kappaleet olivat turhankin pitkiä ja muistuttivat liikaa toisiaan. Toisten ihmisten elämäs-

tä ja mielipiteistä lukeminen alkoi kurssin lopulla jo vähän kyllästyttää. Ehkä kirjassa 
olisi pitänyt olla erilaisia ihmisiä, nythän kaikki olivat melkein kaikista asioista samaa 
mieltä. Kokonaisuutena silti hyvä kirja. 

Tekstien pituus 

5 M Kirjan tekstit ovat aivan liian pitkiä. Jos kotona semmoisen kunnolliseen läpikäymiseen 
menee melkein kaksi tuntia, lisää se mielestäni kohtuuttomasti oppilaan kotona teke-
mää työmäärää.  

Tekstien pituus 

6 M LIIAN PITKÄT TEKSTIT ALKAA NUKUTTAMAAN, eikä jaksa seurata! Tekstien pituus 
    
1 K Kirja sopii mielestäni täydellisesti henkilölle joka on lukenut 5 vuotta saksaa mutta ei 

ole viimeseen pariin vuoteen tehnyt kielen eteen mitään (kuten minä), tärkein kielioppi 
tuli käytyä juuri sopivassa tahdissa läpi ja sanasto oli juurikin sopivan haastavaa. 

Vaativuustaso 

2 K Hyvin toteutettu kirja, jossa kielioppi tuli kerrattua kunnolla, ja uutta sanastoakin tarttui 
mieleen. (kirjan vaikeusaste lukion C-saksan jatkolle oli juuri sopiva.) 

Vaativuustaso 

1 M Ajatus natiiveista saksalaisista on oikein hyvä ja se korostuu varsinkin tekstien kuunte-
luissa, kun joutuu ymmärtämään erilaisia murteita. Tosin se saattaa olla aika haasta-
vaa näin neljännellä saksan kurssilla. 

Vaativuustaso 

1 N Yleisesti kirja oli ihan ok, juuri sellainen mitä tämän tason kurssilla saattoi olettaakin Vaativuustaso 
    
1 K Tehtäväratkaisujen löytyminen verkosta on todella hyvä idea.  Verkko-opas 
2 K PDF oli hyvä formaatti ratkaisuille.  Verkko-opas 
3 K Se että harjoitusten vastaukset löytyvät netistä on TODELLA hyvä asia.  Verkko-opas 
4 K Tosi hyvä että verkkoa käytetään opetuksessa hyödyksi! Verkko-opas 
5 K Tehtäviä en koskaan käynyt verkosta katsomassa, ajatus on tietenkin loistava.   Verkko-opas 
6 K Hyvänä puolena voi ainakin mainita valmiit ratkaisut verkossa, ei tarvitse pelätä jää-

vänsä jälkeen vaikka ei kaikille tunneille pääsisikään. 
Verkko-opas 

7 K Ratkaisut verkossa oli erittäin hyvä juttu.  Verkko-opas 
8 K Hyvä että ratkaisut netissä.  Verkko-opas 
9 K Erittäin hyödyllistä oli netissä olevat malliratkaisut, koska aina ei ehdi tunnille. Verkko-opas 
10 K Mahtava homma, että vastaukset olivat netissä. Sain mm. sanastolistat täydellisinä ja Verkko-opas 
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siisteinä, samoin tehtävien vastaukset. Itseopiskelu todellakin mahdollista.  
11 k Tehtävä ratkaisujen löytyminen verkosta on erittäin hyvä idea, sillä se helpottaa itse 

opiskelu mahdollisuuksia. 
Verkko-opas 

12 K Positiivista oli, että kirjan tehtävien ratkaisut löytyvät netistä- helppo tarkastaa, jos ei 
pääse tunnille. 

Verkko-opas 

1 M Tehtävien ratkaisut olisi ehkä hyvä olla myös paperilla, itse ei ainakaan tullut luettua 
niitä netistä, koska se on liika hankalaa (?), paperilla olisi ollut paljon enemmän hyö-
dyksi ainakin itselleni. 

Verkko-opas 

1 M WSOYn sivuilta ei meinannut noita oikeita ratkaisuja löytyä. Tai ainakin itse sain hakea 
aika pitkään. Kirjassa saisi siis mainita ihan tarkan osoitteen, mistä kyseiset vastaukset 
löytyvät. 

Verkko-opas 

    
1 M Kirja voisi olla värikkäämpi, esim. kuvat ihmisistä voisivat olla värikuvia. Haastateltava-

na voisi olla vieläkin erilaisempia ihmisiä ja kysymykset haastateltaville voisivat vaihdel-
la enemmän. Muuten kirja oli hyvä ja hiukan erilainen kuin aiemmat käyttämäni kirjat. 
Mielenkiinto opiskeluun ainakin säilyi. 

Värien puute 

3 M Värikkäitä kuvia kivempi ja mielenkiintoisempi katsella. Värien puute 
    
1 M Tehtävien sininen pohjaväri on huono, koska se lähtee kumilla pyyhittäessä pois ja 

kirjoitus erottuu huonommin tummaa pohjaa vasten. 
Värillinen tehtävi-
en tausta 

2 M Sitten se sininen painoväri siinä kirjassa. Siis tehtävät siniseksi painetulla paperilla. Ei 
ollut musta yhtään kiva, että kun kumitti, niin sininen väri jäi kumiin, tehtävän kohdalle 
tuli vaalea aukkoa ja kun kumitti tunnin jälkeen valkoista vihkoa, niin siitä tuli sitten 
sinine. 

Värillinen tehtävi-
en tausta 

 



 276 

LIITE 2Cc – VERKKOKYSELYN KOMMENTIT KOKONAISUUDESSAAN 
 

 Yhteensä 121 verkkokyselyvastaukseen sisältyy 69 kommenttikenttiin kir-
joitettua vapaamuotoista palautetta. 

 Sanalliset kommentit on kopioitu saapumisjärjestyksessä lukukausittain.  
 Sanamuoto on kopioitu ja liitetty sellaisenaan puuttumatta kieliasuun tai 

oikeinkirjoitukseen. 
 

Syyslukukausi 2001 
 
1. vihdoin erilainen opas; oikein onnistunut. pidän varsinkin siitä, että saa tirkistellä saksan elijöiden oikeeta elämää. 
 
2. Ihan hyvä oppikirja sinänsä, mutta kahden ov.n kurssille liian laaja. Ei tosin liity itse kirjaan, mutta kuitenkin... 
 
3.Kysymyksessä kahdeksan tuli mieleen, että rakenteiden selityksiä oli vaikea löytää, muuten kuin tehtävien tekemi-
sen yhteydessä. Mielestäni myös se, että rakenteet oli selitetty vasta jälkeenpäin, oli jossain mielessä huono, sillä 
ainakin itse tein joitain tehtäviä siinä luulossa, että teen oikein, ja vasta sen jälkeen luin rakenteen selityksen, ja 
olinkin tehnyt ihan väärin. Tietysti sitten korjasin, mutta itselleni se aiheutti ongelmia, koska oli vaikeaa muistaa kum-
pi kirjoittamani versio oli oikein ja kumpi väärin... Tulipas sekavasti sanottua... 
Toisen miinuksen voisin antaa siitä, että kappaleet olivat hyvin samantyyppisiä. Samaan kaavaan alkoi ehkä pikku 
hiljaa kyllästyä, kun kaikilta oli kysytty täsmälleen samoja asioita. 
Kokonaisuutena kirja oli iloinen yllätys, vaikka tässä otinkin esille vain näitä risuja. 
 
4. Ei sanallista palautetta / 5. Ei sanallista palautetta 
 
6. Oppikirjan tehtävissä esiintyvät vieraat sanat saisivat löytyä kirjan sanastosta.  
Kappaleet olivat mielenkiintoisia, erilaisia ihmisiä eri maista. 
 
7. Kaiken kaikkiin paras saksankirja, johon olen törmännyt. 
Tehtävien sininen pohjaväri on huono, koska se lähtee kumilla pyyhittäessä pois ja kirjoitus erottuu huonommin 
tummaa pohjaa vasten. 
Teemaan liittyvät sanalistat ovat hyviä ja niitä voisi olla enemmänkin. Teemasanalistat voisivat ehkä olla (myös) 
verkossa, niin etteivät vie "turhaan" tilaa kirjasta, ovat helposti laajennettavissa ja käytettävissä muillakin kursseilla. 
Sanalistat kannattaa tehdä sopivan harvoiksi, jotta niiden yhteyteen saa mahtumaan omia kommentteja/lisäyksiä 
(lähinnä tehtävien yhteydessä oleva sanasto, joka on nyt usein aika pienellä, esim. s. 114 huonekalusanasto). (Ei 
kuitenkaan mitään erillisiä kommenttikenttiä sanalistojen yhteyteen!) 
Tehtäväratkaisujen löytyminen verkosta on todella hyvä idea. Vieläkin hyödyllisempää olisi saada lisäksi kirjan äänit-
teet verkkoon, niin että voisi harjoitella omallakin ajalla kuullunymmärrystä ja luontevaa ääntämystä. 
Myös Erste Hilfe -osuus on hyvä ja sitä voisi ehkä laajentaa (taaskin nettiin?). Lisäksi voisi ehkä tehdä (kurssil-
le/kursseille) yhteisen sivun, johon voisi koota (tunneilla) esille tulleita kysymyksiä ja vastauksia.  
 
8. Ei sanallista palautetta 
 
9. Jäin kyllä ehdottomasti kaipaamaan vanhaa kunnon sanastoa. mielellään aina heti kappaleen jälkeen eikä kirjan 
lopussa. Liekö tottumattomuutta vai mitä mutta suora suomennos ei kyllä lämmittänyt yhtään.. kirjaan liittyvät kuunte-
lut varsin sopivia (en ole kovin vahva niissä...) vaikeustasoltaan, kielioppitehtävät varsin hyviä, keskustelutehtävät 
saivat välillä itsensä tuntemaan hieman kakaraksi. / Hyvinkin erilainen kirja mihin olen tähän mennessä törmänny, ja 
erilaisuushan ei koskaan ole huono homma. 
 
10. Se suomennos siinä viereisellä palstalla on hyvä, mutta ei korvaa kappalekohtaista sanastoa! kyllä sellainen 
pitäisi olla 
 
11. siinä viereisellä palstalla on hyvä, mutta kappalekohtaista sanastoa pitäisi olla myös. 
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12. Mielestäni tutustuminen todellisten henkilöiden arkeen ja mielipiteisiin on ihan kiinnostavaa ja hauskaa, mutta 
miksi kirjan henkilöt ovat niin kuivia ja tylsiä? Enemmän nuoria aikuisia ihmisiä ja ihmisiä, joihin teknillisen korkeakou-
lun opiskelija voi samastua, eikä "pummeja" kuten Josef aus Heidelberg. 
 
13. Kirjassa pitäisi olla enemmän nuoria ihmisiä kiinnostavia aiheita. Kielioppiosiot olivat surkeita. Kielioppiasioiden 
pitäisi olla selkeästi jäsennettyjä ja SUOMEKSI kunnolla selostettuja. Saksan kielioppi on sen verran monimutkaista 
(poikkeus vahvistaa säännön), että sitä on vaikea ymmärtää edes suomeksi saati saksaksi selostettuna. Hyvä kie-
lioppikirja on Viel Erfolg - siitä mallia!!! 
 
14. Oli kiinnostavaa tutustua eri henkilöihin ja huomata että he ovat ihan tavallisia ihmisiä. 
Kieliopissa olisi ollut hyvä jos olisi vielä enemmän esimerkkejä, minun äidinkieli kun on ruotsi en oikein ymmärtänyt 
suomeksi selitettyjä kielioppeja- kielioppisanasto kun ei oikein ole hallussa. 
Suomenkielinen käännös saksalaisen tekstin vieressä oli vähän minun mielestä outo kun se oli melkein sana sanasta 
käännös mutta ei ihan. 
Kiitos kivasta saksankirjasta ja saksan kielen parissa vietetystä syksystä. Herzlichen Dank! 
 
15. Ei sanallista palautetta / 16. Ei sanallista palautetta / 17. Ei sanallista palautetta 
 
18. No ne muutama kappale oli liian pitkiä, mutta toisaalta monipuolinen kirja on hyvä. Itselleni ei kieliopin opetus 
harjoitusten jälkeen sopinut lainkaan, mutta toisille tietysti saattaa sopiakin.  
Muutama marina/pilkun viilaus sitten. Eli suomennokset. Sanottiin, että suomennos on sanasta sanaan suomennos-
ta, mutta linja ei ollut ollenkaan yhtenäinen. Näin oli välillä ja välillä taas oli käännetty niin, että oli suomeksikin järke-
vän kuuloinen lause. Eipä tämä nyt muuten haitannut, mutta nauratti vain tämä epäyhtenäinen linja.  
Sitten se sininen painoväri siinä kirjassa. Siis tehtävät siniseksi painetulla paperilla. Ei ollut musta yhtään kiva, että 
kun kumitti, niin sininen väri jäi kumiin, tehtävän kohdalle tuli vaalea aukkoa ja kun kumitti tunnin jälkeen valkoista 
vihkoa, niin siitä tuli sitten sinine.  
WSOY’n sivuilta ei meinannut noita oikeita ratkaisuja löytyä. Tai ainakin itse sain hakea aika pitkään. Kirjassa saisi 
siis mainita ihan tarkan osoitteen, mistä kyseiset vastaukset löytyvät. No okei. Ratkaisut tulivat sinne vasta tässä 
jossain vaiheessa kurssia, että sikäli ei voinut moista vielä olettaa, mutta tulevaisuudessa. 
PDF oli hyvä formaatti ratkaisuille.  
 
19. Kirja oli hieman sekavasti jäsennelty, koska tekstit, kieliopit ja harjoitukset olivat sekaisin kappaleittain. Kieliop-
piosion ainakin olisi hyvä olla vaikka kirjan lopussa yhtenä pakettina, josta tarvittaessa löytäisi haluamansa nopeasti, 
ilman että tarvitsee selata koko kirjaa läpi. 
 
20. Ei sanallista palautetta / 21. Ei sanallista palautetta  
 
22. Looginen rakenne, toisaalta pitkäveteinen kun kaikilta kysytään samat asiat. 
 
23. Ei sanallista palautetta / 24. Ei sanallista palautetta 
 
25. Kieliopin "oma oivaltaminen" hyvä idea, mutta on melkoisen epämotivoivaa ymmärtää asia väärin ja tehdä iso 
kasa tehtäviä väärin. 
Yleisesti kirja on mukavaa vaihtelua perinteisille opuksille. 
 
26. Kirja oli mielenkiintoinen ja palaan siihen varmasti jatkossakin halutessani virkistää saksan kielen taitojani. 
 
27. Sanasto tekstin vierellä oli ainakin uusi ratkaisu. Siitä oli helpompi katsoa koko lauseen käännös mutta vaikeampi 
katsoa yksittäisen sanan käännös, jota ehkä useammin tarvitsee. Toisaalta tällä tavalla oppii juuri kokonaisuuksia 
eikä vain yksittäisiä sanoja. Itse olen aikaisemmin opetellut kaikki vieraat sanat kappaleen mukana ulkoa. Mikä ei nyt 
ollut niin helppoa kun ei ollut perinteistä sanastoa.  
Kielioppi olisi saanut olla tukevampana pakettina kokonaisuus kerrallaan, ikäänkuin kielioppihakemisto. 
Tekstit olivat mielenkiintoisia, koska ne olivat aitoja ja haastateltavat käyttivät erimurteita.  
Kiitos hyvästä kurssista. 
 
28. Ich will im Beifall untergehen. 
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29. Selkeästi parannus materiaaliin, toivottavasti myös jatkokursseilla tulee olemaan (edes joskus, jos ei minun ai-
kanani) kirjat käytössä. 
 
30. Ei sanallista palautetta 
 
31. Tekstin vieressä kulkeva suomennos ei siinä mielessä ole hyvä, että tehtävien vastauksia tulee helposti etsittyä 
sitten vain suomenkielisestä tekstistä. Jos sanat pitäisi hakea erikseen sanastosta, saksankielistä tekstiä olisi käytet-
tävä enemmän hyödyksi, jolloin sanat jäisivät paremmin mieleen. 
Kieliopin selitystä vasta tehtävien jälkeen olen jäävi arvioimaan, koska suurin osa kielioppiasioista oli minulle ennes-
tään tuttuja, eikä selitystä siten tarvinnutkaan ennen tehtävien ratkaisemista. 
Itse en kokenut kirjaa mullistavalla tavalla muista kielten oppikirjoista poikkeavaksi. Toki joissain asioissa on suuria-
kin eroja, mutta perussisältö on kuitenkin se sama. Kirja oli kuitenkin ihan kiinnostava ja todellisten henkilöiden tari-
nat kiinnostavampia kuin tiettyyn aihepiiriin liittyvät tekstit. Tosin kappaleissa oli paljon päällekkäistä sanastoa, kun 
kaikki henkilöt vastasivat samoihin kysymyksiin. Toisaalta  kertaushan on opintojen äiti! Opinhan ainakin sanat 
"Schwäche" ja "Leidenschaft" ) 
 
32. Suulliset harjoitukset olivat liian vaikeita ja sitä kautta tehottomia, näin alkeiskurssilla ei mielestäni kovin paljoa oo 
hyötyä puhua koska sanavarasto on naurettavan suppea ja lähes jokaista sanaa joutuu miettimään puhumattakaan 
siitä että puhuminen menisi vielä kieliopin mukaisesti. Tämän takia ainakin henkilökohtaisesti puheharjoitukset olivat 
enemmän tuskaa kuin kivaa vaihtelua.  Kirja sopii mielestäni täydellisesti henkilölle joka on lukenut 5 vuotta saksaa 
mutta ei ole viimeseen pariin vuoteen tehnyt kielen eteen mitään (kuten minä), tärkein kielioppi tuli käytyä juuri sopi-
vassa tahdissa läpi ja sanasto oli juurikin sopivan haastavaa.      
 
33. Se että harjoitusten vastaukset löytyvät netistä on TODELLA hyvä asia. 
Kirjassa olisi mielellään saanut olla lukiokirjojen tapaan dialogeja jota olisi voinut lukea ryhmissä. 
 
34. Ei sanallista palautetta / 35. Ei sanallista palautetta 
 
36. Wörter und Wendungen -osan sanalistat ovat tehokkaampia, jos lauseita keksii itse. Siihen pitäisi vaan olla joku 
motiivi... 
Toivoisin kaikkia tehtävienkin sanoja taakse sanastoon. Ehkä sillä kannustetaan sanakirjan käyttöön, mutta aina ei 
ole sanakirjaa käytettävissä. 
Varsinainen kielen aktiivinen käyttäminen jää opettajan ja oppilaan vastuulle, kun esim. monessa suullisessa tehtä-
vässä on vain perusfraasi, jota toistetaan.  
Kuunteluiden tekstit hyvä olla olemassa, kun voi tarkistaa askarruttavat kohdat. 
Erityyliset kappaleet on hyvä keksintö, mutta lomaketyyppisiä sanastonopettelukappaleita voisi olla vähemmän. 
Tosin suulliseen harjoitteluun ne ovat juuri sopivia. 
 
37. Ei sanallista palautetta 
 
38. Kappaleita itsekseni lukiessa kaipasin joskus sanastoa tarkistaakseni sanojen suvun ja taivutukset. Tekstin suo-
ran suomennoksen lukeminen oli erittäin opettavaista ja teki kappaleitten lukemisesta mahdollista heikommallekin 
oppilaalle. 
 
39. vihdoin erilainen opas; oikein onnistunut . pidän varsinkin siitä, että saa tirkistellä saksan elijöiden oikeeta elä-
mää. 
 
40. Ei sanallista palautetta 
 
41. Henkilöiden arki ja ajatukset ovat kiinnostavia. Antakaa vain ihmisten puhua! 
 
 
 

Kevätlukukausi 2002 
 
1. Ei sanallista palautetta 
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2. Vähän kallis kirja, mutta vastaavasti hintansa arvoinen kuitenkin. 
 
3. Ei sanallista palautetta / 4. Ei sanallista palautetta  
 
5. Tosi hyvä että verkkoa käytetään opetuksessa hyödyksi! 
 
6. Ei sanallista palautetta 
 
7. Sanalistojen täydentäminen ei ollut kivaa, sanasto pitäisi olla valmiina. 
Kieliopissa pitäisi heti aluksi esitellä teoria, sitten vasta esimerkkilauseet ja lopuksi sovellustehtävät. 
Erilaisia taivutustaulukoita opeteltaessa oppimista häiritsi se, että eri suvut olivat "väärässä" eli epäloogisessa järjes-
tyksessä. Järjestyksen pitäisi olla maskuliini, neutri, feminiini ja monikko.  
Muuten kirja oli kyllä hyvä ja monipuolinen. 
 
8. Ei sanallista palautetta / 9. Ei sanallista palautetta / 10. Ei sanallista palautetta / 11. Ei sanallista palautetta 
 
12. Tehtäviä en koskaan käynyt verkosta katsomassa, ajatus on tietenkin loistava. Yleisesti kirja oli ihan ok, juuri 
sellainen mitä tämän tason kurssilla saattoi olettaakin. 
Ehkä mukaan olisi mahtunut hieman dialogia kuunneltavaksi, ihan haastemielessä. Nyt tekstipätkät olivat selkeästi 
esitystyyppisiä, sisältäen pitkiä lauserakenteita, jotka taitavat sittenkin olla enemmän valmisteltujen esitysten ja kirjoi-
tetun tekstin alaista kamaa, suurin osa keskustelusta käydään kuitenkin kohtalaisen lyhyillä lauseilla, eikö? Näin 
ollen, jos ajattelee käytännön hyötyä, nopean mutta yksinkertaisen puheen kuuleminen olisi varmastikin hyvästä. 
Mutta toisaalta, kun kurssi tuntui keskittyvän enemmän kieliopin kertaukseen, oli ratkaisu varmaan harkittu. 
Sääli, että mikä tahansa kielioppiin viittaava harvemmin oli motivoivaa. Puhetehtävät olivat kiinnostavampia, niiden 
suurin haitta tosin oli jonkinlainen kanssaopiskelijoita rienaava vaisuus, mikä on jostain syystä yleistä kaikilla TKK:n 
kursseilla. Ei voi ymmärtää. 
 
13. Ihan hyvä kirja, ei siinä mitään. 
 
14. Kappaleet olivat turhankin pitkiä ja muistuttivat liikaa toisiaan. Toisten ihmisten elämästä ja mielipiteistä lukemi-
nen alkoi kurssin lopulla jo vähän kyllästyttää. Ehkä kirjassa olisi pitänyt olla erilaisia ihmisiä, nythän kaikki olivat 
melkein kaikista asioista samaa mieltä. Kokonaisuutena silti hyvä kirja. 
 
15. Ei sanallista palautetta 
 
16. En pitänyt yhtään sanasta-sanaan suomennoksesta. Suurelta osin kielenkäyttö menee ilmeisistä syistä varsin 
kamalan näköiseksi. Useimmiten tekstistä kyllä pystyy katsomaan jonkin yksittäisen sanan merkityksen tarvitsematta 
turvautua aakkoselliseen sanastoon tai sanakirjaan. Asiasisällön ymmärtäminen näistä suomennoksista onkin jo 
toinen juttu, pahimmillaan se oli miltei mahdotonta. 
Harjoitukset enimmäkseen onnistuneita, ei liikaa kirjoittamista... 
 
17. Ei sanallista palautetta / 18. Ei sanallista palautetta 
 
19. Sanasta sanaan suomennos kirjassa ei kuitenkaan aina ollut ihan sanasta sanaan ja muutenkin oikea suomen-
kielinen teksti olisi monissa tilanteissa helpompi ymmärtää. 
 
20. Kirja voisi olla värikkäämpi, esim. kuvat ihmisistä voisivat olla värikuvia. 
Haastateltavana voisi olla vieläkin erilaisempia ihmisiä ja kysymykset haastateltaville voisivat vaihdella enemmän. 
Muuten kirja oli hyvä ja hiukan erilainen kuin aiemmat käyttämäni kirjat. Mielenkiinto opiskeluun ainakin säilyi. 
 
21. Kirja on ihan samanlainen kuin edellisinä vuosina käytetty oppimateriaali, mutta yli kaksi kertaa kalliimpi. Yhden 
kurssin kirjaksi se on mielestäni turhan kallis. Lisäksi kirjassa saisi olla mielestäni vielä enemmän kielioppi- ja sanas-
totehtäviä. 
Hyvänä puolena voi ainakin mainita valmiit ratkaisut verkossa, ei tarvitse pelätä jäävänsä jälkeen vaikka ei kaikille 
tunneille pääsisikään. 
 
22. Ei sanallista palautetta / 23. Ei sanallista palautetta / 24. Ei sanallista palautetta / 25. Ei sanallista palautetta 
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26. Kirja oli erinomainen, valitettavasti siitä vain jäi paljon käsittelemättä ainakin Deutsch nelosessa. Sisältöä voisi 
siis tiivistää ainakin TKK:n kurssia ajatellen. Kirjan hinta oli myös yllättävän kallis, varsinkin kun ottaa huomioon 
kertakäyttöisyyden. 
 
27. Kirjassa ei mitään huonoa, ainoastaan kappaleisiin liittyvät äänitteet olivat joskus hermoja raastavan kuuloisia ja 
hieman epäselviä. 
 
28. Kirja on aika hyvä. Varsinkin valmiit käännökset tekstin vieressä helpottavat ymmärtämistä ja seuraamista. Erit-
täin hyödyllinen. Kirjan loppuosan sanastoa voisi laajentaa kattamaan suuremman osan kirjan "hankalimmista" ja 
uusista sanoista. 
 
29. Ei sanallista palautetta 
 
30. Kirjan takana ollut sanasto oli aivan luokattoman huono. Tekstin vieressä kulkeva suomennos, olisi voinut olla 
kunnon suomea, nyt piti suomentaa suomennoskin. Ja välillä jäi vähän epäselväksi mitä joku ilmaisu oikein tarkoitti. 
 
31. Ei sanallista palautetta / 32. Ei sanallista palautetta / 33. Ei sanallista palautetta 
 
34. kielioppiosiot hyviä. kirjan kappaleet liian pitkiä, niitä ei jaksanut enää uudelleen lukea. kirja oli myös aika kallis. 
 
35. Ratkaisut verkossa oli erittäin hyvä juttu.  
 
36. Ei sanallista palautetta / 37. Ei sanallista palautetta / 38. Ei sanallista palautetta 
 

Syyslukukausi 2002 
 
1. Ei sanallista palautetta 
 
2. Hyvä että ratkaisut netissä. Kielioppiosat ei kovin selkeitä, eikä siksi tullut luettua juurikaan. Kirja täynnä aivan 
ihmeellisiä tehtäviä (lähinna puhe-), joita ei (onneksi...) koskaan tehty. Ja muutenkin kirjassa paljon "turhaa", hal-
vempikin saisi olla. Tekstit mukavia ja suomennokset siinä vieressä todella hyvät! 
 
3. erityisen hyvää kirjassa oli kappaleiden autenttisuus, oikeat ihmiset ja oikeat murteet. olin kesällä saksassa ja 
sveitsissä ja saksan ääntämisessä on huomattava ero näissä maissa! 
 
4. Ei sanallista palautetta 
 
5. Kirja oli mielestäni todella hyvä kieliopin kertaamiseen. Erittäin hyödyllistä oli netissä olevat malliratkaisut, koska 
aina ei ehdi tunnille. Risuja annan kirjan tekstien sisällölle. Kappaleet olivat todella tylsiä ja jauhoivat aina vaan sa-
moja asioita. Hyödyllisempää olisi ollut, jos haastattelut olisi tehty eri aihepiireistä. Ei ole kauhean mielenkiintoista 
lukea 14. kertaa jonkun mielipidettä huippu-urheilusta!  
 
6. Ensinäkemältä suora suomennos tekstin vieressä vaikutti oudolta, tähän tottui kuitenki heti ja idea on oikein hyvä. 
Kielioppirakenteiden etsiminen (alleviivaaminen) tekstistä ei ollut mielestäni opettavaista. 
Hyvin toteutettu kirja, jossa kielioppi tuli kerrattua kunnolla, ja uutta sanastoakin tarttui mieleen. (kirjan vaikeusaste 
lukion C-saksan jatkolle oli juuri sopiva.) 
 
7. Kirja oli aika hyvä ja tekstit sopivia, mutta hinta????? Vähän kallis 2ov:n kurssikirjana. 
 
8. Ei sanallista palautetta / 9. Ei sanallista palautetta / 10. Ei sanallista palautetta / 11. Ei sanallista palautetta 
 
 
12. Ruusuja kimpuittain, kirja on hyvä! 
Risuina tulee lähinnä mieleen henkilöiden samankaltaisuus, kaikilla taisi olla melkein samat asenteet Rassismusta 
jne suhteen. Tervetullutta olisi myös ns kiihkoilijat joiden kautta saisi myös arkipäiväisemmän sanasto osion mukaan! 
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13. Kirjan tekstit ovat aivan liian pitkiä. Jos kotona semmoisen kunnolliseen läpikäymiseen menee melkein kaksi 
tuntia, lisää se mielestäni kohtuuttomasti oppilaan kotona tekemää työmäärää. Kunnon perinteiset sanastot olisivat 
tarpeen, sillä tällä hetkellä suuri osa sanoista ei ole sanastoisssa ja niitä pitää opetella tekstin seasta, joista ei kuiten-
kaan saa selville niiden sukuja, monkikkomuotoja tai taivutusta. Eli takaisin vanhaan perinteisempään tyyliin niin 
hyvin menee. 
 
14. Kirjan tekstit olisivat voineet olla hieman monipuolisemmat. Kappaleiden tyyli oli aina sama. Muuten kirja oli 
oikein hyvä! 
 
15. Kirjan haastattelut olisivat voineet olla eri henkilöiden osalta erilaisempia. Teksteissä pohdittiin aika pitkälti samo-
ja asioita. 
Tekstien vieressä oleva käännös oli hyvä ja hyödyllinen. Oli myös hyvä, että tekstit oli käännetty sanasta sanaan.   
tehtävät olivat suurimmaksi osaksi hauskoja ja riittävän haasteellisia. Kielioppiosioissa olisi saanut ehkä olla hieman 
enemmän teoriaa. 
 
16. Sanasta-sanaan suomennoksen hyöty ei selvinnyt. "Saksalainen" suomi on ihan hauskaa, mutta onko siitä hyö-
tyä? Kappalekohtaista sanastoa olisi toisinaan kaivannut.  
Haastatteluissa toistuneet samat teemat on hyvä idea, koska toistuvasti esillä olevat sanat jäävät väkisinkin mieleen. 
 
17. Kirja tuntui todella hyvältä heti ensikokemuksen jälkeen. Varsinkin vieressä kulkeva sanasta sanaan käännös oli 
mielestäni tehokas ja opettavainen. 
 
18. Ei sanallista palautetta 
 
19. Kappaleet toistavat toisiaan liikaa, kun kaikki kappaleet ovat haastatteluja, joissa ihmisiltä on kysytty samoja 
asioita. 
En arvosta sanasta-sanaan suomennosta, koska siitä huolimatta lauseen merkitys voi jäädä täysin ymmärtämättä. 
 
20. Mahtava homma, että vastaukset olivat netissä. Sain mm. sanastolistat täydellisinä ja siisteinä, samoin tehtävien 
vastaukset. Itseopiskelu todellakin mahdollista. Samoin suomennos kappaleen vieressä on hieno oivallus. Tavallises-
ti menee aikaa, kun tulee etsittyä yhtä sanaa, jota ei tietenkään löydy kirjan omasta sanastosta.. nyt ymmärsi sanan 
lukemalla suomennoksen, eikä oppimisprosessissa turhautunut. 
Jotkut kappaleista olivat mielestäni ehkä turhankin pitkiä. Ei jaksanut enää pysyä mukana koko kappaletta, varsinkin 
kun neljäs sivu alkoi, eikä lopusta ollut vielä tietoa. No toisaalta kieli oli ehkä helpompaa, mitä kautta taas pitkät 
kappaleet olivat mielekkäämpiä, kuin lyhyet, todella vaikeita mutkia sisällään pitävät. 
 

Kevätlukukausi 2003 
 
1. Ei sanallista palautetta / 2. Ei sanallista palautetta / 3. Ei sanallista palautetta 
 
4. Toisaalta on hyvä, että tekstit ovat todellisten ihmisten oikeasta arjesta, mutta siitä on myös haittaa. Nyt kaikki 
tekstit ovat turhan samantyyppisiä. Ensiksi henkilö kertoo nimensä, ikänsä, asuinpaikkansa, ammattinsa, hiukan 
historiaansa ja vähän harrastuksistaan, minkä jälkeen kaikki kertovat mielipiteensä samoihin aiheisiin eli eutanasi-
aan, tasa-arvoon jne. Tekstien lukeminen on siksi melko tylsää ja kaiken lisäksi kirja opettaa vain tietyntyyppisten 
tekstien lukemiseen. Olisi parempi, jos kirjassa olisi enemmän eri tyyppisiä ja mielenkiintoisempia tekstejä. Esimer-
kiksi artikkeleja nuoria aikuisia kiinnostavista asioista.  
 
5. Sanavarasto karttui kurssin aikana huomattavasti ja aktiivinen kielitaito parani selkeästi. Vaikka saksaa olen opis-
kellut jo useamman vuoden, se on silti ikään kuin jäänyt aina roikkumaan tyhjän päälle. Kurssista ja kirjasta jäi tunne, 
että tällä taidolla pärjää maailmalla ja pystyy osallistumaan keskusteluun. Eli olen varsin tyytyväinen kirjaan ja kurs-
siin. 
Kuuntelutehtäviä voisi ehkä olla enemmän. Se on ainakin itselleni alue, johon täytyy kiinnittää vielä huomiota. 
 
6. Ei sanallista palautetta  
 
7.Kappaleiden tekstit pyörivät hyvin samoissa aiheissa, vähän liikaakin. Tehtävien monipuolisuus plussaa. 
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8. Minulle selvisi vasta ihan viimeisimmillä kurssin tunneilla, että henkilöt olivat oikeita! Muuten ihan hyvä ja selkeä 
kirja. Kävimme vaan kappaleita läpi hirveällä vauhdilla kurssilla ja oikeen mihinkään ei ehitty kunnolla keskittyä... 
 
9. Ei sanallista palautetta / 10. Ei sanallista palautetta / 11. Ei sanallista palautetta 
 
12. Minun kohdalla ainakin tarkka suomennos tekstin vieressä johti siihen, että ei kunnolla tullut lukeneeksi joka 
kappaletta. Minulla on myös ollut tapana kieliä opiskellessa kirjoittaa kappaleeseen tekstin yläpuolelle sanat, jotka on 
joutunut katsomaan sanakirjasta. Nyt tätä, ainakin minulle hyvää oppimiskeinoa, ei voinut käyttää. Kirjan kappaleet 
olivat ehkä liian samanlaisia sisällöltään. Haastateltavilta olisi ehkä voinut kysellä kirjan tekovaiheessa hieman moni-
puolisempia kysymyksiä eikä aina vain asumisesta ja päivärutiineista. Kirjassa pidin siitä, että siinä oli paljon ihan 
monipuolisia suullisia tehtäviä. Puhuminen kun kuitenkin on se mitä ensisijaisesti haluaisi oppia.  
 
13. Tehtävä ratkaisujen löytyminen verkosta on erittäin hyvä idea, sillä se helpottaa itse opiskelu mahdollisuuksia. 
 
14. Ei sanallista palautetta 
 
15. Mielestäni sanasta sanaan-suomennos ei ole hyvä saksan kaltaisessa kielessä, 
koska se vähentää ymmärrettävyyttä, kun ei aina pysty tulkitsemaan lausetta 
siten kuin se suomessa oikeasti tulkittaisiin. 
 
16. vaikka kappaleiden jälkeen onkin "Wörter und Wendungen" -osio niin olisi kuitenkin mukava jos kappaleista olisi 
vähän "täydellisemmätkin" sanalistat. 
kirjassa olisi voitu haastatella vähän nuorempiakin ihmisiä. 
 
17.- Teksteissä voitaisiin käsitellä enemmän erilaisia asioita - nyt henkilöiltä kysytään jatkuvasti samoja kysymyksiä 
(eutanasia, rasismi, normaali päivä...). Tämä tekee tekstit hieman epäkiinnostaviksi. 
- Tekstit ovat sanastoltaan rikkaita ja siksi varsin hyödyllisiä sanavaraston kartuttamiseksi 
- Wörter und Wendungen -osiot loistavia!  
- Tehtävien monipuolisuus ihailtavaa 
 
18. LIIAN PITKÄT TEKSTIT ALKAA NUKUTTAMAAN, eikä jaksa seurata!  
Värikkäitä kuvia kivempi ja mielenkiintoisempi katsella. 
Olisi saanut olla muunkin tapaisia tekstejä kuin pelkkiä ihmisiin tutustumista. 
 
19. Takana olevien sanalistojen pitäisi olla laajemmat kappaleiden kohdalla! Wörter&Wendungeniin voisi esim. laittaa 
artikkelit valmiiksi! TODELLA ärsyttävää arvuutella sanojen sukuja ja monikkomuotoja..  
Tehtävien ratkaisut olisi ehkä hyvä olla myös paperilla, itse ei ainakaan tullut luettua niitä netistä, koska se on liika 
hankalaa (?), paperilla olisi ollut paljon enemmän hyödyksi ainakin itselleni. 
 
20. Sanoja oppi suhteellisen pienestä aihepiiristä, kun kaikilta oli kyselty samat kysymykset. Aluksi oli ihan jännä 
tutustua tavallisiin ihmisiin, mutta kirjan loppupuolella se alkoi jo tylsistyttämään, varsinkin kun kysymykset olivat aina 
samat ja niin tuntuivat vastauksetkin olevan. Gerhildin haastattelusta pidin erityisesti, osasyynä siihen varmaankin 
aiheen kiinnostavuus mutta myös tekstin erilaisuus. Haastatteluiden ohelle olisi kaivannut myös jonkin muun tyylisiä 
tekstejä. Silti parempi kirja tämä oli kuin ne mitä lukiossa käytettiin. 
 
21. Kaikki kirjan kappaleet ovat todella saman tyylisiä. Kirjaan on valittu ihmisiä joiden mielipiteet asioista eivät pa-
hemmin poikkea toisistaan. muuten kirjan rakenne oli hyvä (tehtävät, itsetäytettävä sanalista). sanalista voisi olla 
hieman pidempi, jotta sanoja lukiessa oppisi enemmän sanoja. Positiivista oli, että kirjan tehtävien ratkaisut löytyvät 
netistä- helppo tarkastaa, jos ei pääse tunnille. 
 
22. Kirja on muuten ihan hyvä ja hyödyllinen, mutta kappaleet ovat loppujen lopuksi aika pitkästyttäviä, koska ne ovat 
aika täydellisesti samanlaisia. Niihin olisi voinut keksiä jotain eroja, eikä vain laittaa joukkoa ihmisiä vastaamaan 
täsmälleen samoihin kysymyksiin.  
Ajatus natiiveista saksalaisista on oikein hyvä ja se korostuu varsinkin tekstien kuunteluissa, kun joutuu ymmärtä-
mään erilaisia murteita. Tosin se saattaa olla aika haastavaa näin neljännellä saksan kurssilla. 
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LIITE 3A − KIRJALLINEN KYSELY 
 

KERRO MIELIPITEESI 
OPPIKIRJASTA ”FREMDE IN DER NACHT” 

 
ILMAISE ESTOITTA KAIKKI MIELEESI TULEVA 

tiedot jäävät 100% anonyymeiksi. 
 

Käytä myös paperin toista puolta, niin että mielipiteilläsi on riittävästi tilaa. 
 
Koetko kirjan erilaiseksi kuin aikaisemmilla kursseilla käyttämäsi kirjat? 
 
 
 
 
 
Miksi (et) ? 
 
 
 
 
 
Mikä on kirjassa mielestäsi hyvää? 
 
 
 
 
 
Mikä huonoa? 
 
 
 
 
 
Miten koet oppivasi tämän oppimateriaalin välityksellä? 
 
 
 
 
 
 
Mitä toivot oppimateriaalilta lisää? 
 
 
 

 
 

Kiitos ajatuksistasi! Ne auttavat kehittämään oppimateriaaleja edelleen. 
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LIITE 3B − KIRJALLISEN KYSELYN VASTAUKSET, HAVAINTOMATRIISI  
 

Havaintomatriisi kirjallisen mielipidekyselyn kommenteista,  
havaintoyksikköinä asenteet aihepiireittäin 

 
• Sarake ’Kohta’ tarkoittaa kysymystä, jonka alla vastaus on haastattelulo-

makkeessa saatu. 
• Vastausteksteissä aihe on eroteltu tähtimerkillä, mikäli sama lause / vas-

taus toistuu muiden aihepiirien kohdalla. 
• Sarakkeeseen ”Lkm” on laskettu erikseen samaa aihetta kiittävien, moitti-

vien ja toteavien lausuntojen lukumäärä. 
 
KOHTA AIHE ASENNE Lkm VASTAUS 
     
 opp. = oppiminen   KIITTÄVÄT LAUSUNNOT 
     
Mikä 
hyvää? 

Oikeat henkilöt Kiittää 1 "Oikeata" saksan kieltä, saksalaisten puhumana. 

Mikä 
hyvää? 

Oikeat henkilöt Kiittää 2 Haastattelut ovat aitoja, jolloin kuulee sellaista saksaa jota 
"oikeasti" puhutaan. 

Mikä 
hyvää? 

Aito kieli Kiittää 1 Paljon sanastoa ja *"aitoa" saksaa.* 

Miten 
oppii? 

Aito kieli Kiittää 2 Elävien ihmisten puhumaa saksaa. 

Miksi (ei) 
erilainen? 

Tekstit Kiittää 1 Tässä kirjassa on selkeä ulkoasu ja rakenne. *Myös kappa-
leet ovat mielenkiintoisempia.* 

Mikä 
hyvää? 

Tekstit Kiittää 2 *Monipuoliset kappaleet.* Kappaleen sanastot pitää itse 
täydentää. Kielioppiasiat esitetty selkeästi. 

Mikä 
hyvää? 

Tekstit Kiittää 3 Saksan sanajärjestyksessä olevat käännökset. Tekstiä on 
todella vaivatonta lukea, koska ikinä ei tarvitse kääntää kirjan 
sivua tarkistaakseen käännöstä. Wörter und Wendungen osio 
lisäksi varmistaa, että asioita jää myös mieleen. 
*Mielenkiintoiset tekstit ovat myös iso plussa.* 

Mikä 
hyvää? 

Tekstit Kiittää 4 *Arkipäivä on kuvattu / otettu pääteemaksi.* Pitää ottaa itse 
selvää sanojen merkitykset. 

Mikä 
hyvää? 

Tekstit Kiittää 5 Sanasto on tekstin vieressä, joten tekstin ymmärtäminen ja 
kääntäminen on helppoa. *Kappaleiden aiheet ovat järkeviä.* 

Mikä 
hyvää? 

Tekstit Kiittää 6 Paljon luettavaa / tarinoita / tekstiä / mielenkiintoinen. 

Mikä 
hyvää? 

Tekstit Kiittää 7 *Kirjan tarinat ovat mielenkiintoisia, * sanasto tämän tasoisel-
le kurssille sopivaa ja kieliopin asioita tulee sopivassa tahdis-
sa. 

Mikä 
hyvää? 

Tekstit Kiittää 8 *Kiinnostavia tekstejä* ja paljon tietoa mm. kieliopillisista 
erikoisuuksista. 

Mikä 
hyvää? 

Kuuntelut Kiittää 1 Metodi, suomennos & *kuuntelut.* 

Miten 
oppii? 

Kuuntelut Kiittää 2 Kappaleet ovat pitkiä, joten kuunteluharjoitusta tulee paljon. 

Mikä 
hyvää? 

Kieliopin esitys Kiittää 1 Monipuoliset kappaleet. Kappaleen sanastot pitää itse täy-
dentää. *Kielioppiasiat esitetty selkeästi.* 

Mikä 
hyvää? 

Kieliopin esitys Kiittää 2 Suomennokset on heti tekstin vieressä. *Kieliopin esitystapa.* 
 
 

Mikä 
hyvää? 

Kieliopin esitys Kiittää 3 Harjoituksia on paljon, *kelioppi hyvin selitetty* ja Wörter und 
Wendungen osiosta oppii sanoja helpommin. 
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Mikä 
hyvää? 

Kieliopin esitys Kiittää 4 Kieliopin esitystapa on hyvin selitetty ja kertaa myös vanhaa. 

Mikä 
hyvää? 

Kieliopin esitys Kiittää 5 Kirjan tarinat ovat mielenkiintoisia, sanasto tämän tasoiselle 
kurssille sopivaa ja *kieliopin asioita tulee sopivassa tahdis-
sa.* 

Mikä 
hyvää? 

Kieliopin esitys Kiittää 6 Kiinnostavia tekstejä ja *paljon tietoa mm. kieliopillisista eri-
koisuuksista.* 

Miten 
oppii? 

Kieliopin opp. Kiittää 1 Kielioppia ja toivottavasti myös sanoja. 

Miten 
oppii? 

Kieliopin opp. Kiittää 2 *Tärkeimmät kielioppiasiat,* sekä tärkeää sanastoa käytän-
nön elämästä. 

Miten 
oppii? 

Kieliopin opp.  Kiittää 3 *Kielioppi ok.* Sanojen oppiminen vaikeaa. 

Erilaisuus Kirjan rakenne Kiittää 1 Muitten kielten kurssien materiaaliin tai esim. pelkkään pru-
juun verrattuna kirja on eheä kokonaisuus ja opiskelu joh-
donmukaista koska sama rakenne toistuu joka kappaleen ja 
tehtävien yhteydessä. 

Miksi (ei) 
erilainen? 

Kirjan rakenne Kiittää 2 *Tässä kirjassa on selkeä ulkoasu ja rakenne.* Myös kappa-
leet ovat mielenkiintoisempia. 

Miksi (ei) 
erilainen? 

Kirjan rakenne Kiittää 3 Rakenne on sama, mutta se ei ole huono asia. 

Miksi (ei) 
erilainen? 

Kirjan rakenne Kiittää 4 Tunnit ovat siis selkeästi kirjan rakennetta seuraavia, mikä on 
mielestäni hyvä ja edistää oppimista. Lisäksi opiskelijoille on 
suuri etu siitä että opettaja on kirjan tekijä  opetus sujuvaa 
ja monipuolista. 

Miksi (ei) 
erilainen? 

Kirjan rakenne Kiittää 5 Siinä on enemmän tekstiä, vaikeampia sanoja. Se on vä-
hemmän "koulumainen" ja sopii hyvin itseopiskeluun, koska 
siinä on paljon tietoa. 

Mikä 
hyvää? 

Kirjan rakenne Kiittää 6 *Metodi* suomennos & kuuntelut. 

Mikä 
hyvää? 

Kirjan rakenne Kiittää 7 *Kirjan rakenne on hyvä (Kieliopin esitystapa joka kappaleen 
yhteydessä jne.).*Myös kappalekohtainen sanastotaulukko on 
hyvä. Tekstien suomennos helpottaa ymmärtämistä. 

Mikä 
hyvää? 

Kirjan rakenne Kiittää 8 Suorakäännökset. *Kieliopin ujuttaminen pieninä selkeinä 
palasina kappaleiden sekaan. ’ 

Mikä 
hyvää? 

Kirjan rakenne Kiittää 9 *Selkeästi ryhmitelty (esim. tämä osa Kieliopin esitystapaa ja 
tämä sanastoharjoituksia), *suomennokset, mutta ... 
)..suorien suomennosten lisäksi sanastot, joka kappaleeseen. 
Täten oppii helpommin sanojen "kaikki muodot" ja suvut.) 

Mikä 
hyvää? 

Kirjan rakenne Kiittää 10 Suomennos, *selkeys* ja että ratkaisuja löytyy netistä. 

Miksi (ei) 
erilainen? 

Omatoimisuus Kiittää 1 Kirja sopii hyvin korkeakoulun opiskeluun, jossa joutuu teke-
mään itsenäistä opiskelua. 

Miten 
oppii? 

Omatoimisuus Kiittää 2 Suhteellisen hyvin, sillä jos ei ole käynyt tunneilla, pystyy 
kirjan avulla helposti kiriä kiinni. 

Mikä 
hyvää? 

Sanasto Kiittää 1 *Paljon sanastoa* ja "aitoa" saksaa. 

Mikä 
hyvää? 

Sanasto Kiittää 2 *Kirjan sanasto on usein järkevämpää kuin edellisissä kirjois-
sa.* On myös hyvä, että samoja asioita kerrataan monta 
kertaa. 

Mikä 
hyvää? 

Sanasto Kiittää 3 Kirjan tarinat ovat mielenkiintoisia, *sanasto tämän tasoiselle 
kurssille sopivaa * a kieliopin asioita tulee sopivassa tahdissa. 

Miten 
oppii? 

Sanasto Kiittää 4 Toivottavasti käyttökieltä. 
 
 

Miten 
oppii? 

Sanasto Kiittää 5 Käytännönläheisempää saksaa. 

Miten Sanaston opp. Kiittää 1 *Paljonkin, varsinkin sanastoa* jos pystyisi käyttämään tu-
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oppii? plasti aikaa kappaleisiin paneutumiseen. 
Miten 
oppii? 

Sanaston opp. Kiittää 2 Sanoja, Kieliopin esitystapaa (kertauksena, jos asiat tulisi 
uusina, tahti olisi liian nopea) 

Miten 
oppii? 

Sanaston opp. Kiittää 3 Tärkeimmät kielioppiasiat, sekä *tärkeää sanastoa käytännön 
elämästä.* 

Miten 
oppii? 

Sanaston opp. Kiittää 4 Sanoja / tapoja sanoa asioita. 

Mikä 
hyvää? 

Sanaston toisto Kiittää 1 Kirjan sanasto on usein järkevämpää kuin edellisissä kirjois-
sa. *On myös hyvä, että samoja asioita kerrataan monta 
kertaa.* 

Miksi (ei) 
erilainen? 

Sanataulukot Kiittää 1 Sanaston omatoimisuus-idea aktivoi tekemään - sanoja etsi-
essä kappaleesta ja niitä kirjoittaessa sanat jäävät jo osittain 
muistiin - tällainen poikkeaa perinteisistä passiivisista kirjois-
ta. Tämän soisi yleistyvän. 

Mikä 
hyvää? 

Sanataulukot Kiittää 2 *Monipuoliset kappaleet. *Kappaleen sanastot pitää itse 
täydentää.* Kielioppiasiat esitetty selkeästi. 

Mikä 
hyvää? 

Sanataulukot Kiittää 3 Saksan sanajärjestyksessä olevat käännökset. Tekstiä on 
todella vaivatonta lukea, koska ikinä ei tarvitse kääntää kirjan 
sivua tarkistaakseen käännöstä. *Wörter und Wendungen 
osio lisäksi varmistaa, että asioita jää myös mieleen*. Mielen-
kiintoiset tekstit ovat myös iso plussa. 

Mikä 
hyvää? 

Sanataulukot Kiittää 4 Arkipäivä on kuvattu / otettu pääteemaksi. *Pitää ottaa itse 
selvää sanojen merkitykset.* 

Mikä 
hyvää? 

Sanataulukot Kiittää 5 Kirjan rakenne on hyvä (Kieliopin esitystapa joka kappaleen 
yhteydessä jne.). *Myös kappalekohtainen sanastotaulukko 
on hyvä.* Tekstien suomennos helpottaa ymmärtämistä. 

Mikä 
hyvää? 

Sanataulukot Kiittää 6 Harjoituksia on paljon, Kieliopin esitystapa hyvin selitetty ja 
*Wörter und Wendungen osiosta oppii sanoja helpommin.* 

Mitä 
lisää? 

Sanataulukot Kiittää 7 Tekstit, harjoitukset, Kieliopin esitystapa ja sanasto selkeästi 
erikseen omiin osioihinsa. Käännökset ovat *loistavia juuri 
näin ja samoin Wörter und Wendungen osiot tekstien lopus-
sa.* Harjoituksissa voisi kenties olla keskusteluharjoituksia eri 
aiheista, joihin kirjasta saisi hiukan apua, esim. avainsanoja 
jne. 

Mitä 
lisää? 

Suomennos Kiittää 1 Tekstit, harjoitukset, Kieliopin esitystapa ja sanasto selkeästi 
erikseen omiin osioihinsa. *Käännökset ovat loistavia juuri 
näin* ja samoin Wörter und Wendungen osiot tekstien lopus-
sa. Harjoituksissa voisi kenties olla keskusteluharjoituksia eri 
aiheista, joihin kirjasta saisi hiukan apua, esim. avainsanoja 
jne. 

Erilaisuus Suomennos Kiittää 2 *Kirjan kappaleiden käännökset ovat täysin erilaisia kuin 
muissa käyttämissäni kirjoissa. Tekstit suomeksi saksan 
sanajärjestyksessä on hyvä idea.* Kirjassa tehtävät ovat 
tekstien kanssa samassa kirjassa, mikä on myös uutta. 

Erilaisuus Suomennos Kiittää 3 Kyllä. *Esimerkiksi kappaleiden suomennokset saksankielisen 
tekstin vieressä on uusi ja mielestäni toimiva ratkaisu.* Myös-
kään tekstit tuntuvat aidommilta kuin aiemmin. 

Mikä 
hyvää? 

Suomennos Kiittää 4 *Saksan sanajärjestyksessä olevat käännökset. Tekstiä on 
todella vaivatonta lukea, koska ikinä ei tarvitse kääntää kirjan 
sivua tarkistaakseen käännöstä.* Wörter und Wendungen 
osio lisäksi varmistaa, että asioita jää myös mieleen. Mielen-
kiintoiset tekstit ovat myös iso plussa. 
 

Mikä 
hyvää? 

Suomennos Kiittää 5 *Suomennokset on heti tekstin vieressä.* Kieliopin esitystapa. 
 

Mikä 
hyvää? 

Suomennos Kiittää 6 Jokaisen kappaleen vierestä löytyvä koko tekstin suomennos. 

Mikä Suomennos Kiittää 7 *Sanasto on tekstin vieressä, joten tekstin ymmärtäminen ja 
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hyvää? kääntäminen on helppoa.* Kappaleiden aiheet ovat järkeviä. 
Mikä 
hyvää? 

Suomennos Kiittää 8 Metodi, *suomennos* & kuuntelut. 

Mikä 
hyvää? 

Suomennos Kiittää  Kirjan rakenne on hyvä (Kieliopin esitystapa joka kappaleen 
yhteydessä jne.). Myös kappalekohtainen sanastotaulukko on 
hyvä. *Tekstien suomennos helpottaa ymmärtämistä.* 

Mikä 
hyvää? 

Suomennos Kiittää 9 Suomennokset 

Mikä 
hyvää? 

Suomennos Kiittää 10 Kappaleiden "suomennos" josta pystyy seuraamaan sisältöä 
ja samalla lauserakennetta. 

Mikä 
hyvää? 

Suomennos Kiittää 11 (Rakenne on sama, mutta se ei ole huono asia.) * Plussaa: 
suomennos vieressä.* 

Mikä 
hyvää? 

Suomennos Kiittää 12 Kappaleiden mukana olevat suomennokset, e tarvitse hyppiä 
kappaleen ja sanaston välillä. 

Mikä 
hyvää? 

Suomennos Kiittää  *Suorakäännökset.* Kieliopin ujuttaminen pieninä selkeinä 
palasina kappaleiden sekaan. 

Mikä 
hyvää? 

Suomennos Kiittää 13 Selkeästi ryhmitelty (esim. tämä osa Kieliopin esitystapaa ja 
tämä sanastoharjoituksia), *suomennokset, * mutta... (… 
suorien suomennosten lisäksi sanastot, joka kappaleeseen. 
täten oppii helpommin sanojen "kaikki muodot" ja suvut.) 

Mikä 
hyvää? 

Suomennos Kiittää 14 Nimenomaan kappaleiden suomennokset. Niiden avulla on 
mielestäni helpompi ymmärtää saksan sanajärjestystä. 

Mikä 
hyvää? 

Suomennos Kiittää 15 *Suomennos*, selkeys ja että ratkaisuja löytyy netistä. 

Mikä 
hyvää? 

Suomennos Kiittää 16 Suomennokset kappaleiden vieressä. 

Mikä 
hyvää? 

Tehtävät Kiittää 1 *Harjoituksia on paljon,* Kieliopin esitystapa hyvin selitetty ja 
Wörter und Wendungen osiosta oppii sanoja helpommin. 

Miten 
oppii? 

Tehtävät Kiittää 2 Tehokkaasti ja miellyttävästi, sillä tehtävät vaihtelevia ja 
mielekkäitä. 

Mikä 
hyvää? 

Verkko-opas Kiittää 1 Ratkaisuopas antaa mahdollisuuden myös itse tarkistaa, mikä 
on hyvä asia. 

Mikä 
hyvää? 

Verkko-opas Kiittää 2 Suomennos, selkeys ja *että ratkaisuja löytyy netistä.* 

Miten 
oppii? 

Opp. yleensä Kiittää 1 Kirja on hyvä ja monipuolinen materiaali saksan kielen ylläpi-
tämiseen ehkä vihdoin opin ilmaisemaan itseäni saksaksi 
koska harjoituksia ainakin on riittävästi. 

Miten 
oppii? 

Opp. yleensä Kiittää 2 Hyvin. 

Miten 
oppii? 

Opp. yleensä Kiittää 3 Ok. 

Miten 
oppii? 

Opp. yleensä Kiittää 4 Hyvin. Opiskelu ei ole väkinäistä vaan sulavaa tutustumista 
saksankielisten maiden alkuasukkaisiin ja muihin hörhöihin. 

Miten 
oppii? 

Opp. yleensä Kiittää 5 Materiaali tukee hyvin oppimista. 

Miten 
oppii? 

Opp. yleensä Kiittää 6 Hyvin 

Miten 
oppii? 

Opp. yleensä Kiittää 7 Niin hyvin kuin vain voin oppia. 

Miten 
oppii? 

Opp. yleensä Kiittää 8 Ihan hyvin. 
 
 

Miten 
oppii? 

Opp. yleensä Kiittää 9 *Ehkä jotenkin helpommin.* Toisaalta sanastoja ei voi ”tanka-
ta” kun kappalekohtaisina niitä ei ole. 
 

    MOITTIVAT LAUSUNNOT 
Miksi (ei) 
erilainen? 

Tekstit Moittii 1 *Kieli paljon monimutkaisempaa ja vaativampaa.* Kappaleita 
kuunnellessa ei oikein tahdo pysyä mukana. 
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Mikä 
huonoa? 

Tekstit Moittii 2 Väritön olemus. *Kappaleiden sisältö ei ole kovin mielenkiin-
toista.* 

Mikä 
huonoa? 

Tekstit Moittii 3 Värien puute. Haastateltavilta olisi voinut olla vähän mielen-
kiintoisemmat elämän tarinat. 

Mikä 
huonoa? 

Tekstit Moittii 4 *Joskus kappaleet muistuttavat liikaa tosiaan. * Kieliopin 
esitystapa voisi olla systemaattisemmin rakennettu. 

Mikä 
huonoa? 

Tekstit Moittii 5 Oudot henkilöt haastateltavina. Osa tehtävistä. 

Mikä 
huonoa? 

Tekstit Moittii 6 Tekstit todella pitkiä ja *ihmiset teemana pitkästyttää. Teks-
tien teema ja pituus saisivat olla vaihtelevampia. Esim. sak-
sankielisten kirjailijoiden lyhyitä novelleja tai jotain ...* 

Mikä 
huonoa? 

Tekstit Moittii 7 Kappaleiden aihepiirit on vähän tylsiä, koska jokainen kappa-
le on rakennettu saman kaavan mukaan. 

Mitä 
lisää? 

Tekstit Moittii 8 Olisi ehkä mielenkiintoisempaa lukea tekstejä vähän nuo-
remmistakin ihmisistä... 

Mikä 
huonoa? 

Tekstit Moittii 3 Tekstin kääntäminen on ehkä liiankin helppoa. *Katutaiteilijat 
ja hullut, jotka esiintyvät kappaleissa, ovat välillä vähän tur-
han syvällä omassa maailmassaan.* 

Mitä 
lisää? 

Tekstit Moittii 9 Kirjan kappaleet voisivat poiketa hieman enemmän toisistaan 
 ei ainoastaan "henkilökuvia" eri ihmisistä. 

Mitä 
lisää? 

Tekstit Moittii 10 Nuorempia haastateltavia ja yhteiskuntarealismia. 

Erilaisuus Tekstien kuun-
telut 

Moittii 1 En ole käynyt muita kielten kursseja TKK:lla, mutta verrattuna 
lukion kirjoihin tekstien lukijat puhuu etelä-saksalaisesti epä-
selvästi ja siis vaikeampi saada selvää kuin lukion kirjojen 
nauhoilla lukijoista. 

Miksi (ei) 
erilainen? 

Tekstien kuun-
telut 

Moittii 2 Kieli paljon monimutkaisempaa ja vaativampaa. *Kappaleita 
kuunnellessa ei oikein tahdo pysyä mukana.* 

Erilaisuus Hinta Moittii 1 Kyllä. Suomenkielinen teksti hämää, olisi parempi jos sitä ei 
olisi. *Lisäksi kirja on kamalan kallis. Itse en halua hankkia 
kielten kirjoja kirjastosta ja 33 E on suolainen hinta opiskelijal-
le.* 

Miten 
oppii? 

Ei kpl-koht. 
sanastoa 

Moittii 1 Ehkä jotenkin helpommin. *Toisaalta sanastoja ei voi ”tanka-
ta” kun kappalekohtaisina niitä ei ole.* 

Mitä 
lisää? 

Ei kpl-koht. 
sanastoa 

Moittii 2 Yhä edelleen ne sanastot. 

Mikä 
huonoa? 

Ei kpl-koht. 
sanastoa 

Moittii 3 Sanastot puuttuvat. 

Mikä 
huonoa? 

Ei kpl-koht. 
sanastoa 

Moittii 4 Sanastoa on siellä täällä ja monet merkitykset selviävät vasta 
jos kotona muistaa katsoa netistä suomennokset. Esim. 
monia tehtäviä enne on sanoja saksaksi, mutta tehtävää on 
vaikea tehdä kun sanoja ei ymmärrä. *Lisäksi sanojen opiske-
lu on vaikeaa, koska ei ole selkeitä sanastoja.* 

Mikä 
huonoa? 

Ei kpl-koht. 
sanastoa 

Moittii 5 Selkeästi ryhmitelty (esim. tämä osa Kieliopin esitystapaa ja 
tämä sanastoharjoituksia), suomennokset, mutta .. *...suorien 
suomennosten lisäksi sanastot, joka kappaleeseen. täten 
oppii helpommin sanojen "kaikki muodot" ja suvut.* 

Mikä 
huonoa? 

Ei kpl-koht. 
sanastoa 

Moittii 6 *Kaipaan laajempia kappalekohtaisia sanastoja, mutta se on 
lähinnä tottumiskysymys.* Väritaustat Kieliopin esitystapateh-
tävissä ovat huonot, koska tekstin pyyhkiminen vie myös 
värin mukana  turha. 

Mikä 
huonoa? 

Ei kpl-koht. 
sanastoa 

Moittii 7 Yksittäisiä sanoja on toisinaan vaikea löytää, koska kappale-
kohtaista sanastoa ei ole. 
 

Mikä 
huonoa? 

Ei kpl-koht. 
sanastoa 

Moittii 8 Kappaleiden jälkeen olisi hyvä olla sanalista. 

Miten 
oppii? 

Ei kpl-koht. 
sanastoa 

Moittii 9 Ihan ok. Sanastoja kappaleisiin kaipaan. 
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Mikä 
huonoa? 

Kieliopin esitys Moittii 1 Joskus kappaleet muistuttavat liikaa tosiaan. *Kieliopin esitys-
tapa voisi olla systemaattisemmin rakennettu.* 

Mikä 
huonoa? 

Kieliopin esitys Moittii 2 Ehkä hieman liian vähän kielioppitehtäviä. 

Mikä 
huonoa? 

Kieliopin esitys Moittii 3 Kielioppiosio (loppuosassa) epäselvä. 

Mikä 
huonoa? 

Kieliopin esitys Moittii 4 *Kieliopin/tehtävien jäsentely hieman epäselkeää.* Liian pitkät 
kappaleet  pitää oppia paljon kerralla / puutuminen mielen 
vaarana. 

Mikä 
huonoa? 

Kieliopin esitys Moittii 5 Toisinaan ympäripyöreesti kerrattu kielioppi, Itselläni päässyt 
se jo pahasti unohtumaan. 

Mitä 
lisää? 

Kieliopin esitys Moittii 6 Grammatiikka (kielioppi) voisi olla vielä perusteellisemmin 
kirjoitettu (enemmän esimerkkejä esimerkiks.) 

Mitä 
lisää? 

Kieliopin esitys Moittii 7 Enemmän kielioppia. 

Mitä 
lisää? 

Kieliopin esitys Moittii 8 Kielioppi poikkeuksia. 

Mikä 
huonoa? 

Kirjan rakenne Moittii 1 Kirja on sekava. Jäsentely on jotenkin ontuva, koska esim. 
kielioppia on ripoteltu sinne tänne, jolloin aina täytyy selata 
koko kirja läpi. 

Mikä 
huonoa? 

Kirjan rakenne Moittii 2 Kielioppi voisi (ehkä) olla erillisenä osiona, niin ei tarvitsisi 
kaivaa. Kielioppiin liittyvät tehtävät voi toki olla kappaleiden 
mukana, mutta teoria olisi hyvä olla erikseen. 

Mitä 
lisää? 

Kirjan rakenne Moittii 3 *Tekstit, harjoitukset, kielioppi ja sanasto selkeästi erikseen 
omiin osioihinsa.* Käännökset ovat loistavia juuri näin ja 
samoin Wörter und Wendungen osiot tekstien lopussa. Har-
joituksissa voisi kenties olla keskusteluharjoituksia eri aiheis-
ta, joihin kirjasta saisi hiukan apua, esim. avainsanoja jne. 

Mitä 
lisää? 

Materiaalin 
laajuus vs. aika 

Moittii 4 Oppimateriaalista saisi enemmän irti, jos sen läpikäyminen ei 
olisi niin hektistä. Monissa muissa kielten kursseissa käydään 
n. 6 kpletta läpi niihin syventyen. Nyt tuntuu että aikaa on vain 
pintapuoliseen raapaisuun. 

Mikä 
huonoa? 

Pitkät tekstit Moittii 1 Kieliopin/tehtävien jäsentely hieman epäselkeää. *Liian pitkät 
kappaleet  pitää oppia paljon kerralla / puutuminen mielen 
vaarana.* 

Mikä 
huonoa? 

Pitkät tekstit Moittii 2 *Tekstit todella pitkiä* ja ihmiset teemana pitkästyttää. Teks-
tien teema ja pituus saisivat olla vaihtelevampia. Esim. sak-
sankielisten kirjailijoiden lyhyitä novelleja tai jotain ... 

Mitä 
lisää? 

Sanasto kirjan 
lopussa 

Moittii 1 Paremman sanaston kirjan taakse. 

Miten 
oppii? 

Sanaston opp.  Moittii 1 Kieliopin esitystapa ok. *Sanojen oppiminen vaikeaa.* 

Erilaisuus Suomennos Moittii 1 Kyllä. *Suomenkielinen teksti hämää, olisi parempi jos sitä ei 
olisi.* Lisäksi kirja on kamalan kallis. Itse en halua hankkia 
kielten kirjoja kirjastosta ja 33 E on suolainen hinta opiskelijal-
le. 

Mikä 
huonoa? 

Suomennos Moittii 2 *Tekstin kääntäminen on ehkä liiankin helppoa.* Katutaiteilijat 
ja hullut, jotka esiintyvät kappaleissa, ovat välillä vähän tur-
han syvällä omassa maailmassaan. 

Mikä 
huonoa? 

Suomennos Moittii 4 Joskus suomennosta tulee katsottua liian helposti, esim. 
etsiessä vastauksia kappaletta koskeviin kysymyksiin. 

Miten 
oppii? 

Suullinen har-
joittelu 

Moittii 5 Melko hyvin. Monet asiat tosin ovat tuttuja jo ennestään. 
Enemmän keskustelua kaipaisin oppitunneille. 

Mitä 
lisää? 

Suullinen har-
joittelu 

Moittii 1 Tekstit, harjoitukset, Kieliopin esitystapa ja sanasto selkeästi 
erikseen omiin osioihinsa. Käännökset ovat loistavia juuri näin 
ja samoin Wörter und Wendungen osiot tekstien lopussa. 
*Harjoituksissa voisi kenties olla keskusteluharjoituksia eri 
aiheista, joihin kirjasta saisi hiukan apua, esim. avainsanoja 
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jne.* 
Mikä 
huonoa? 

Ei teht.sanastoa Moittii 1 Harjoituksissa/tehtävissä olevia sanoja ei löydy takaa sanas-
tosta. 

Mikä 
huonoa? 

Ei teht.sanastoa Moittii 2 *Sanastoa on siellä täällä ja monet merkitykset selviävät vasta 
jos kotona muistaa katsoa netistä suomennokset. Esim. mo-
nia tehtäviä enne on sanoja saksaksi, mutta tehtävää on 
vaikea tehdä kun sanoja ei ymmärrä.* Lisäksi sanojen opiske-
lu on vaikeaa, koska ei ole selkeitä sanastoja. 

Mitä 
lisää? 

Tehtävät Moittii 1 Monipuolisia harjoituksia kieliopin ja sanaston tiimoilta. 

Mikä 
huonoa? 

Tehtävät Moittii 2 Oudot henkilöt haastateltavina. *Osa tehtävistä.* 

Mitä 
lisää? 

Tehtävät Moittii 3 Käännöslauseita ja Kieliopin esitystapaharjoituksia. 

Mitä 
lisää? 

Tehtävät Moittii 4 Ehkä yleensäkin opetukselta pitempien ns. aineiden kirjoitta-
mista. 

Mitä 
lisää? 

Vaativuustaso Moittii 1 Vaikeustason jakamista paremmin, ettei tule hyppäyksiä. 

Mikä 
huonoa? 

Vaativuustaso Moittii 2 Saksan peruskurssia ei tahdo riittää pohjaksi, jotta pysyisi 
sujuvasti seuraamaan tunneilla. Hyppäys 3. kurssista nelo-
seen mielestäni liian suuri. 

Mikä 
huonoa? 

Vaativuustaso Moittii 3 Osa kappaleista on aika vaativia. 

Mikä 
huonoa? 

Välimusiikki Moittii 1 Aloitusmusiikit kuunteluaineistossa kappaleiden aluissa kuu-
lostavat rasittavilta  hieman iloisemmat ja aktivoivammat 
musiikit kiitos 

Mikä 
huonoa? 

Värien puute Moittii 1 *Väritön olemus.* Kappaleiden sisältö ei ole kovin mielenkiin-
toista. 

Mikä 
huonoa? 

Värien puute Moittii 2 *Värien puute.* Haastateltavilta olisi voinut olla vähän mielen-
kiintoisemmat elämän tarinat. 

Mikä 
huonoa? 

Värien puute Moittii 3 Ei värikuvia. 

Mitä 
lisää? 

Värien puute Moittii 4 Hiukan lisää väriä tekisi hyvän säväyksen. 

Mikä 
huonoa? 

Värillinen tehtä-
vien tausta 

Moittii 1 Kaipaan laajempia kappalekohtaisia sanastoja, mutta se on 
lähinnä tottumiskysymys. *Väritaustat Kieliopin esitystapateh-
tävissä ovat huonot, koska tekstin pyyhkiminen vie myös värin 
mukana  turha.* 

     
    TOTEAVAT LAUSUNNOT 
Miksi (ei) 
erilainen? 

Oikeat henkilöt Toteaa 1 Oikeita henkilöitä. 

Erilaisuus Ei ole erilainen Toteaa 1 En 
Erilaisuus Ei osaa sanoa Toteaa 1 Ensimmäinen (saksan) kurssi TKK:lla missä minulla on kirja 

käytössä. 
Miksi (ei) 
erilainen? 

Ei osaa sanoa Toteaa 2 En ole käynyt aikaisemmilla kursseilla (A-saksa). 

Miten 
oppii? 

Ei osaa sanoa Toteaa 1 eos. (en osaa sanoa) 

Miten 
oppii? 

Ei osaa sanoa Toteaa 2 Saksaa... 
 
 

Miten 
oppii? 

Ei osaa sanoa Toteaa 3 Oman panostukseni mukaan. 

Miten 
oppii? 

Ei osaa sanoa Toteaa 4 Samaan tapaan kuin aiemminkin. 

Erilaisuus Tekstit Toteaa 1 Kyllä. Esimerkiksi kappaleiden suomennokset saksankielisen 
tekstin vieressä on uusi ja mielestäni toimiva ratkaisu. 
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*Myöskin tekstit tuntuvat aidommilta kuin aiemmin.* 
Miksi (ei) 
erilainen? 

Tekstit Toteaa 2 Kappaleet ovat erilaisia. 

Miksi (ei) 
erilainen? 

Tekstit Toteaa 3 Kappaleiden rakenne *ja sisältö on erilainen* 

Miksi (ei) 
erilainen? 

Ei kpl-koht. 
sanastoa 

Toteaa 1 Kappaleiden suomennokset, *ei kappalekohtaisia sanastoja.* 

Miksi (ei) 
erilainen? 

Kieliopin esitys Toteaa 1 Siinä on vähemmän Kieliopin esitystapaa. 

Erilaisuus Kirjan rakenne Toteaa 1 Kirjan kappaleiden käännökset ovat täysin erilaisia kuin muis-
sa käyttämissäni kirjoissa. Tekstit suomeksi saksan sanajär-
jestyksessä on hyvä idea. *Kirjassa tehtävät ovat tekstien 
kanssa samassa kirjassa, mikä on myös uutta.* 

Miksi (ei) 
erilainen? 

Kirjan rakenne Toteaa 2 Rakenne on erilainen. 

Miksi (ei) 
erilainen? 

Kirjan rakenne Toteaa 3 *Kappaleiden rakenne* ja sisältö on erilainen. 

Mitä 
lisää? 

Materiaalin 
laajuus 

Toteaa 1 Oppimateriaalia on tällaiselle laiskalle ihan tarpeeksi. 

Miten 
oppii? 

Materiaalin 
laajuus vs. aika 

Toteaa 2 Paljonkin, varsinkin sanastoa* jos pystyisi käyttämään tuplasti 
aikaa kappaleisiin paneutumiseen.* 

Erilaisuus Omatoimisuus Toteaa 1 Antaa enemmän vastuuta opiskelijalle itselleen. 
Erilaisuus On erilainen Toteaa 2 Kyllä 
Erilaisuus On erilainen Toteaa 2 Kyllä 
Erilaisuus On erilainen Toteaa 4 Kyllä 
Erilaisuus On erilainen  Toteaa 5 Kyllä koen. Kirjassa käsitellään elämää, eikä digitaalikameran 

kytkemistä seitsemännen portin vasempaan piiriin.  
Erilaisuus On erilainen  Toteaa 6 Kyllä 
Erilaisuus On erilainen  Toteaa 7 Koen 
Erilaisuus On erilainen  Toteaa 8 En ole ollut muilla TKK:n kielten kursseilla, mutta kirja on 

lukion saksankirjoja parempi. 
Erilaisuus On erilainen  Toteaa 9 Kyllä. 
Erilaisuus On erilainen  Toteaa 10 Kyllä 
Erilaisuus On erilainen Toteaa 11 Kyllä 
Erilaisuus On erilainen Toteaa 12 Kyllä 
Erilaisuus On erilainen Toteaa 13 Kyllä 
Erilaisuus On erilainen Toteaa 14 Kyllä 
Erilaisuus On erilainen Toteaa 15 Kyllä 
Erilaisuus On erilainen Toteaa 16 Hieman 
Erilaisuus On erilainen Toteaa 17 Kyllä 
Erilaisuus  Pitkät tekstit  Toteaa 1 Joo, *pitkiä tekstejä* ja suomennokset. 
Miksi (ei) 
erilainen? 

Pitkät tekstit Toteaa 2 *Siinä on enemmän tekstiä,* vaikeampia sanoja. Se on vä-
hemmän "koulumainen" ja sopii hyvin itseopiskeluun, koska 
siinä on paljon tietoa. 

Miksi (ei) 
erilainen? 

Sanasto Toteaa 1 Siinä on enemmän tekstiä, *vaikeampia sanoja*. Se on vä-
hemmän "koulumainen" ja sopii hyvin itseopiskeluun, koska 
siinä on paljon tietoa. 

Erilaisuus  Suomennos Toteaa 1 Joo, pitkiä tekstejä ja* suomennokset*. 
Erilaisuus Suomennos Toteaa 2 Täällä en ole aiemmin lukenut saksaa, joten en voi verrata 

muiden kurssien kirjoihin. lukion kirjoihin verrattuna erona on 
jokaisen kappaleen vierestä löytyvä koko tekstin suomennos.  

Erilaisuus Suomennos Toteaa 3 En ole käynyt TKK:lla muilla kursseilla. Tuntui aika saman-
tasoiselta kuin lukion D-saksan kirjat. Suomennokset kappa-
leiden vieressä on uutta. 

Miksi (ei) 
erilainen? 

Suomennos Toteaa 4 Suomennokset on heti tekstin vieressä. 

Miksi (ei) 
erilainen? 

Suomennos Toteaa 5 *Kappaleiden suomennokset,* ei kappalekohtaisia sanastoja. 
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Miksi (ei) 
erilainen? 

Suomennos Toteaa 6 *Suomennosmetodi on erilainen* ja sanaston työstäminen. 
Olen tottunut työstämään tekstiä itse suomentamalla sanaston 
avulla, enkä oikein osaa sanoa, onko kirjan metodi hyvä vai 
huono. 

Miksi (ei) 
erilainen? 

Suomennos Toteaa 7 Suomennos kappaleiden yhteydessä oli uutta. Muuten kirja on 
melko samanlainen kuin vastaavat kurssikirjat. 

Miksi (ei) 
erilainen? 

Suomennos Toteaa 8 (En ole käynyt TKK:lla muilla kursseilla. Tuntui aika saman-
tasoiselta kuin lukion D-saksan kirjat. *Suomennokset kappa-
leiden vieressä on uutta*. Aika samanlaisia muuten.... 
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LIITE 3Bb – KIRJALLISEN KYSELYN VASTAUKSET 
KOKONAISUUDESSAAN 
 
 
Kirjallisessa mielipidekyselyssä eri kysymyskohtiin esitetyt kommentit 
 vastaajittain (1 - 28) luetteloituina 
 
• Vapaamuotoiset haastattelulomakkeet (28 kappaletta) palautettiin nimet-

töminä vastauslaatikkoon.  
• Ne on käsittelyä varten numeroitu laatikossa olleessa sattumanvaraisessa 

järjestyksessä. 
• Vastaukset on puhtaaksikirjoitettu sanasta sanaan kieliasuun puuttumatta. 
 
Koetko kirjan erilaiseksi kuin aikaisemmilla kursseilla käyttämäsi kirjat? 
 

1. Kyllä 
2. Joo, pitkiä tekstejä ja suomennokset. 
3. Antaa enemmän vastuuta opiskelijalle itselleen. 
4. Kirjan kappaleiden käännökset ovat täysin erilaisia kuin muissa käyttämissäni kirjoissa. Tekstit suomeksi 
saksan sanajärjestyksessä on hyvä idea. Kirjassa tehtävät ovat tekstien kanssa samassa kirjassa, mikä on myös 
uutta. 
5. Kyllä 
6. Kyllä 
7. Täällä en ole aiemmin lukenut saksaa, joten en voi verrata muiden kurssien kirjoihin. lukion kirjoihin verrattu-
na erona on jokaisen kappaleen vierestä löytyvä koko tekstin suomennos.  
8. Ensimmäinen (saksan) kurssi TKK:lla missä minulla on kirja käytössä. 
9. Kyllä koen. Kirjassa käsitellään elämää, eikä digitaalikameran kytkemistä seitsemännen portin vasempaan 
piiriin.  
10. Kyllä 
11. Koen 
12. En ole ollut muilla TKK:n kielten kursseilla, mutta kirja on lukion saksankirjoja parempi. 
13. Kyllä. 
14. Kyllä 
15. Kyllä. Suomenkielinen teksti hämää, olisi parempi jos sitä ei olisi. Lisäksi kirja on kamalan kallis. Itse en halua 
hankkia kielten kirjoja kirjastosta ja 33 E on suolainen hinta opiskelijalle. 
16. En ole käynyt muita kielten kursseja TKK:lla, mutta verrattuna lukion kirjoihin tekstien lukijat puhuu etelä-
saksalaisesti epäselvästi ja siis vaikeampi saada selvää kuin lukion kirjojen nauhoilla lukijoista. 
17. En 
18. Kyllä 
19. Ei mainintaa. 
20. Kyllä 
21. Kyllä 
22. Kyllä 
23. Muitten kielten kurssien materiaaliin tai esim. pelkkään prujuun verrattuna kirja on eheä kokonaisuus ja opis-
kelu johdonmukaista koska sama rakenne toistuu joka kappaleen ja tehtävien yhteydessä. 
24. Kyllä. Esimerkiksi kappaleiden suomennokset saksankielisen tekstin vieressä on uusi ja mielestäni toimiva 
ratkaisu. Myöskin tekstit tuntuvat aidommilta kuin aiemmin. 
25. Kyllä 
26. Hieman 
27. Kyllä 
28. En ole käynyt TKK:lla muilla kursseilla. Tuntui aika samantasoiselta kuin lukion D-saksan kirjat. Suomennok-
set kappaleiden vieressä on uutta. 
 

 
 



 294 

Miksi (et)? 
 

1. Kieli paljon monimutkaisempaa ja vaativampaa. Kappaleita kuunnellessa ei oikein tahdo pysyä mukana. 
2. Ei mainintaa. 
3. Ei mainintaa. 
4. Ei mainintaa. 
5. Kappaleet ovat erilaisia. 
6. Suomennokset on heti tekstin vieressä. 
7. Ei mainintaa. 
8. Ei mainintaa. 
9. Ei mainintaa. 
10. Siinä on vähemmän kielioppia. 
11. Ei mainintaa. 
12. Tässä kirjassa on selkeä ulkoasu ja rakenne. Myös kappaleet ovat mielenkiintoisempia. 
13. Oikeita henkilöitä. 
14. Rakenne on erilainen. 
15. Ei mainintaa. 
16. Rakenne on sama, mutta se ei ole huono asia. 
17. En ole käynyt aikaisemmilla kursseilla (A-saksa). 
18. Kappaleiden rakenne ja sisältö on erilainen. 
19. Ei mainintaa. 
20. Sanaston omatoimisuus-idea aktivoi tekemään - sanoja etsiessä kappaleesta ja niitä kirjoittaessa sanat jää-
vät jo osittain muistiin - tällainen poikkeaa perinteisistä passiivisista kirjosta. Tämän soisi yleistyvän. 
21. Kappaleiden suomennokset, ei kappalekohtaisia sanastoja. 
22. Suomennosmetodi on erilainen ja sanaston työstäminen. Olen tottunut työstämään tekstiä itse suomentamal-
la sanaston avulla, enkä oikein osaa sanoa, onko kirjan metodi hyvä vai huono. 
23. Tunnit ovat siis selkeästi kirjan rakennetta seuraavia, mikä on mielestäni hyvä ja edistää oppimista. Lisäksi 
opiskelijoille on suuri etu siitä että opettaja on kirjan tekijä  opetus sujuvaa ja monipuolista. 
24. Opiskelija viittaa nuolella ensimmäisen kysymyksen kohdalla antamaansa vastaukseen. 
25. Siinä on enemmän tekstiä, vaikeampia sanoja. Se on vähemmän "koulumainen" ja sopii hyvin itseopiskeluun, 
koska siinä on paljon tietoa. 
26. Suomennos kappaleiden yhteydessä oli uutta. Muuten kirja on melko samanlainen kuin vastaavat kurssikirjat.
27. Kirja sopii hyvin korkeakoulun opiskeluun, jossa joutuu tekemään itsenäistä opiskelua. 
28. Aika samanlaisia muuten.... 
 

Mikä on kirjassa mielestäsi hyvää? 
 

1. "Oikeata" saksan kieltä, saksalaisten puhumana. 
2. Paljon sanastoa ja "aitoa" saksaa. 
3. Monipuoliset kappaleet. Kappaleen sanastot pitää itse täydentää. Kielioppiasiat esitetty selkeästi. 
4. Saksan sanajärjestyksessä olevat käännökset. Tekstiä on todella vaivatonta lukea, koska ikinä ei tarvitse 
kääntää kirjan sivua tarkistaakseen käännöstä. Wörter und Wendungen osio lisäksi varmistaa, että asioita jää 
myös mieleen. Mielenkiintoiset tekstit ovat myös iso plussa. 
5. Suora käännös tekstistä. 
6. Suomennokset on heti tekstin vieressä. Kielioppi. 
7. Jokaisen kappaleen vierestä löytyvä koko tekstin suomennos. 
8. Arkipäivä on kuvattu / otettu pääteemaksi. Pitää ottaa itse selvää sanojen merkitykset. 
9. Sanasto on tekstin vieressä, joten tekstin ymmärtäminen ja kääntäminen on helppoa. Kappaleiden aiheet 
ovat järkeviä. 
10. Paljon luettavaa / tarinoita / tekstiä / mielenkiintoinen. 
11. Metodi, suomennos & kuuntelut. 
12. Kirjan rakenne on hyvä (kielioppi joka kappaleen yhteydessä jne.). Myös kappalekohtainen sanastotaulukko 
on hyvä. Tekstien suomennos helpottaa ymmärtämistä. 
13. Suomennokset 
14. Kappaleiden "suomennos" josta pystyy seuraamaan sisältöä ja samalla lauserakennetta. 
15. Harjoituksia on paljon, kielioppi hyvin selitetty ja Wörter und Wendungen osiosta oppii sanoja helpommin. 
16. Plussaa: suomennos vieressä. 
17. Kappaleiden mukana olevat suomennokset, e tarvitse hyppiä kappaleen ja sanaston välillä. 
18. Kirjan sanasto on usein järkevämpää kuin edellisissä kirjoissa. On myös hyvä, että samoja asioita kerrataan 
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monta kertaa. 
19. Kielioppi on hyvin selitetty ja kertaa myös vanhaa. 
20. Suorakäännökset. Kieliopin ujuttaminen pieninä selkeinä palasina kappaleiden sekaan. 
21. Selkeästi ryhmitelty (esim. tämä osa kielioppia ja tämä sanastoharjoituksia), suomennokset, mutta ... 
22. Ratkaisuopas antaa mahdollisuuden myös itse tarkistaa, mikä on hyvä asia. 
23. Kirjan tarinat ovat mielenkiintoisia, sanasto tämän tasoiselle kurssille sopivaa ja kieliopin asioita tulee sopi-
vassa tahdissa. 
24. Nimenomaan kappaleiden suomennokset. Niiden avulla on mielestäni helpompi ymmärtää saksan sanajär-
jestystä. 
25. Kiinnostavia tekstejä ja paljon tietoa mm. kieliopillisista erikoisuuksista. 
26. Haastattelut ovat aitoja, jolloin kuulee sellaista saksaa jota "oikeasti" puhutaan. 
27. Suomennos, selkeys ja että ratkaisuja löytyy netistä. 
28. Suomennokset kappaleiden vieressä. 
 

Mikä huonoa? 
 

1. Kolme saksan peruskurssia ei tahdo riittää pohjaksi, jotta pysyisi sujuvasti seuraamaan tunneilla. Hyppäys 3. 
kurssista neloseen mielestäni liian suuri. 
2. Välillä tekstit on niin pitkiä ettei jaksa keskittyä... Myös se, että harjoitukset on samassa kirjassa tekee siitä 
kertakäyttöisen  kallis. 
3. Väritön olemus. Kappaleiden sisältö ei ole kovin mielenkiintoista. 
4. Kirja on sekava. Jäsentely on jotenkin ontuva, koska esim. kielioppia on ripoteltu sinne tänne, jolloin aina täy-
tyy selata koko kirja läpi. 
5. Sanastot puuttuvat. 
6. Värien puute. Haastateltavilta olisi voinut olla vähän mielenkiintoisemmat elämän tarinat. 
7. Ei mainintaa. 
8. Joskus kappaleet muistuttavat liikaa tosiaan. Kielioppi voisi olla systemaattisemmin rakennettu. 
9. Tekstin kääntämien on ehkä liiankin helppoa. Katutaiteilijat ja hullut, jotka esiintyvät kappaleissa, ovat välillä 
vähän turhan syvällä omassa maailmassaan. 
10. Ehkä hieman liian vähän kielioppi tehtäviä. 
11. Kielioppiosio (loppuosassa) epäselvä. 
12. Joskus suomennosta tulee katsottua liian helposti, esim. etsiessä vastauksia kappaletta koskeviin kysymyk-
siin. 
13. Oudot henkilöt haastateltavina. Osa tehtävistä. 
14. Kieliopin/tehtävien jäsentely hieman epäselkeää. Liian pitkät kappaleet  pitää oppia paljon kerralla / puu-
tuminen mielen vaarana. 
15. Tekstit todella pitkiä ja ihmiset teemana pitkästyttää. Tekstien teema ja pituus saisivat olla vaihtelevampia. 
Esim. saksankielisten kirjailijoiden lyhyitä novelleja tai jotain ... 
16. Harjoituksissa/tehtävissä olevia sanoja ei löydy takaa sanastosta. 
17. Toisinaan ympäripyöreesti kerrattu kielioppi, itselläni päässyt se jo pahasti unohtumaan. 
18. Kappaleiden aihepiirit on vähän tylsiä, koska jokainen kappale on rakennettu saman kaavan mukaan. 
19. Sanastoa on siellä täällä ja monet merkitykset selviävät vasta jos kotona muistaa katsoa netistä suomennok-
set. Esim. monia tehtäviä enne on sanoja saksaksi, mutta tehtävää on vaikea tehdä kun sanoja ei ymmärrä. Li-
säksi sanojen opiskelu on vaikeaa, koska ei ole selkeitä sanastoja. 
20. Aloitusmusiikit kuunteluaineistossa kappaleiden aluissa kuulostavat rasittavilta  hieman iloisemmat ja akti-
voivammat musiikit kiitos! 
21. ..suorien suomennosten lisäksi sanastot, joka kappaleeseen. Täten oppii helpommin sanojen "kaikki muodot" 
ja suvut. 
22. Kaipaan laajempia kappalekohtaisia sanastoja, mutta se on lähinnä tottumiskysymys. Väritaustat kielioppiteh-
tävissä ovat huonot, koska tekstin pyyhkiminen vie myös värin mukana  turha. 
23. Ei mainintaa. 
24. Yksittäisiä sanoja on toisinaan vaikea löytää, koska kappalekohtaista sanastoa ei ole. 
25. Ei värikuvia. 
26. Kappaleiden jälkeen olisi hyvä olla sanalista. 
27. Osa kappaleista on aika vaativia. 
28. Kielioppi voisi (ehkä) olla erillisenä osiona, niin ei tarvitsisi kaivaa. Kielioppiin liittyvät tehtävät voi toki olla 
kappaleiden mukana, mutta teoria olisi hyvä olla erikseen. 
 

Miten koet oppivasi tämän oppimateriaalin välityksellä? 
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1. Paljonkin, varsinkin sanastoa jos pystyisi käyttämään tuplasti aikaa kappaleisiin paneutumiseen. 
2. Sanoja, kielioppia (kertauksena, jos asiat tulisi uusina, tahti olisi liian nopea) 
3. Kielioppia ja toivottavasti myös sanoja. 
4. Melko hyvin. Monet asiat tosin ovat tuttuja jo ennestään. Enemmän keskustelua kaipaisin oppitunneille. 
5. Ei mainintaa. 
6. Hyvin. 
7. Tärkeimmät kielioppiasiat, sekä tärkeää sanastoa käytännön elämästä. 
8. Ok. 
9. Hyvin. Opiskelu ei ole väkinäistä vaan sulavaa tutustumista saksankielisten maiden alkuasukkaisiin ja muihin 
hörhöihin. 
10. Sanoja / tapoja sanoa asioita. 
11. Elävien ihmisten puhumaa saksaa. 
12. Materiaali tukee hyvin oppimista. 
13. Hyvin 
14. eos. (en osaa sanoa) 
15. Saksaa... 
16. Niin hyvin kuin vain voin oppia. 
17. Oman panostukseni mukaan. 
18. Kappaleet ovat pitkiä, joten kuunteluharjoitusta tulee paljon. 
19. Kielioppi ok. Sanojen oppiminen vaikeaa. 
20. Tehokkaasti ja miellyttävästi, sillä tehtävät vaihtelevia ja mielekkäitä. 
21. Ihan ok. Sanastoja kappaleisiin kaipaan. 
22. Toivottavasti käyttökieltä. 
23. Kirja on hyvä ja monipuolinen materiaali saksan kielen ylläpitämiseen ehkä vihdoin opin ilmaisemaan itseäni 
saksaksi koska harjoituksia ainakin on riittävästi. 
24. Samaan tapaan kuin aiemminkin. 
25. Käytännönläheisempää saksaa. 
26. Ihan hyvin. 
27. Suhteellisen hyvin, sillä jos ei ole käynyt tunneilla, pystyy kirjan avulla helposti kiriä kiinni. 
28. Ehkä jotenkin helpommin. Toisaalta sanastoja ei voi "tankata" kun kappalekohtaisina niitä ei ole. 
 

Mitä toivot oppimateriaalilta lisää? 
 

1. Ei mainintaa 
2. Olisi ehkä mielenkiintoisempaa lukea tekstejä vähän nuoremmistakin ihmisistä... 
3. Ei mainintaa. 
4. Tekstit, harjoitukset, kielioppi ja sanasto selkeästi erikseen omiin osioihinsa. Käännökset ovat loistavia juuri 
näin ja samoin Wörter und Wendungen osiot tekstien lopussa. Harjoituksissa voisi kenties olla keskusteluharjoi-
tuksia eri aiheista, joihin kirjasta saisi hiukan apua, esim. avainsanoja jne. 
5. Ei mainintaa. 
6. Hiukan lisää väriä tekisi hyvän säväyksen. 
7. Kirjan kappaleet voisivat poiketa hieman enemmän toisistaan  ei ainoastaan "henkilökuvia" eri ihmisistä. 
8. Grammatiikka (kielioppi) voisi olla vielä perusteellisemmin kirjoitettu (enemmän esimerkkejä esimerkiks.) 
9. Nuorempia haastateltavia ja yhteiskuntarealismia. 
10. Enemmän kielioppia. 
11. Ei mainintaa. 
12. Ei mainintaa. 
13. Kielioppi poikkeuksia. 
14. Monipuolisia harjoituksia kieliopin ja sanaston tiimoilta. 
15. Ei mainintaa. 
16. Oppimateriaalia on tällaiselle laiskalle ihan tarpeeksi. 
17. Ei mainintaa. 
18. Käännöslauseita ja kielioppiharjoituksia. 
19. Oppimateriaalista saisi enemmän irti, jos sen läpikäyminen ei olisi niin hektistä. Monissa muissa kielten kurs-
seissa käydään n. 6 kpletta läpi niihin syventyen. Nyt tuntuu että aikaa on vain pintapuoliseen raapaisuun. 
20. Paremman sanaston kirjan taakse. 
21. Yhä edelleen ne sanastot. 
22. Ei mainintaa. 



 297

23. Ei mainintaa. 
24. Ehkä yleensäkin opetukselta pitempien ns. aineiden kirjoittamista. 
25. Ei mainintaa. 
26. Ei mainintaa. 
27. Vaikeustason jakamista paremmin, ettei tule hyppäyksiä. 
28. Ei mainintaa. 
. 
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LIITE 4A - KURSSIARVIOINTILOMAKKEEN MIELIPIDEKYSELY 
 

KURSSIARVIOINTI 
 
Lukukausi:  sl / kl ____________ 
Kurssi:    KIE 98.___________ 
 
 
     huono  tyydyt hyvä  erittäin 
       -tävä    hyvä 
 
1. Kurssilla käytetty  
     materiaali          
 
2. Kurssin  
    ilmapiiri          
 
3. Kurssin 
    hyödyllisyys          
 
4. Opetus           
 
5. Oma panoksesi         
 
 

Ihre eigenen Kommentare sind auch willkommen! 
 

Kirjoita omat kommenttisi alla olevaan tilaan, sekä ruusut että risut ovat 
tervetulleita. 

 
Ihre Meinungen zum Lehrbuch sind von besonderem Interesse. Erityisen kiinnosta-
vaa olisi saada mielipiteesi käyttämästämme oppikirjasta. 
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LIITE 4B – MIELIPIDEKYSELYN PALAUTE 
 

Kirjallinen palaute liittyen oppikirjan herättämiin yleisiin mielipiteisiin. 
 

 Kommentit taulukoituina vastaajittain. 
 Vastaajina yhteensä 24 henkilöä.  
 Vastaukset kopioitu sellaisenaan kieliasuun puuttumatta. 

 
VASTAUS MAINITTU 

SEIKKA 
ARVIO 

Vastaaja 1    
Kirjassa kielioppi hyvin. Kielioppi hyvää 
Aihealueissa liikaa kertausta / mielenkiinto kärsii. Tekstit, toisto huonoa 
   
Vastaaja 2    
Runsaasti sanastoa (hyvä) Sanasto hyvää 
Oman aineiston tuotanto (aineet ja omien lauseiden kehittäminen) olivat hyviä 
juttuja. 

Oma tuottaminen  hyvää 

Liian vähän saa itse puhua ja ääntää. Oma puhuminen  huonoa 
Saksankieliset keskustelut ok. Keskustelut hyvää 
Kielistudiossa pitkiä juttuja kuunnellessa alkaa aina nukuttamaan. Tekstien pituus huonoa 
Kun itse saa puhua, on pakko ajatella saksaksi ja siinä sitä sitten heräilee. Oma puhuminen  hyvää 
   
Vastaaja 3    
Plussaa: ei ole pakko olla läsnä jokaisella tunnilla. Miinusta: Myös sellaiset 
henkilöt, jotka tulevat 30 min myöhässä ja lähtevät 30 min etuajassa saavat 
läsnäolopisteen (?).Plussaa: kuuntelut. 

Kuuntelut, määrä / 
laatu 

hyvää 

   
Vastaaja 4    
Välillä liian pitkiä kuunteluita ”Sprachlabor”issa. Kuuntelut, pituus liian pitkiä 
   
Vastaaja 5    
Kurssikirjassa on mielestäni toivomisen varaa. Kaikissa kappaleissa kysytään 
samat kysymykset, joista osa on lisäksi aika älyttömiä. ”Miten suhtaudut rasis-
miin?” esim. Monipuolisempi kirja voisi tehdä oppimisesta mielekkäämpää. 
Muuten ei pahaa sanottavaa. ☺ 

Tekstit, toisto huonoa 

   
Vastaaja 6    
Yleisesti kurssin / kirjan asioissa oli hyvä tasapaino ja tunnelma hyvä! Kokonaisuus hyvää 
Kirjan kappaleet toistivat liikaa itseään, mutta kielioppi ja tehtävät toimivat. Tekstit, toisto  huonoa 
Vastaaja 7    
Pienissä ryhmissä tehtävät harjoitukset tuntuvat hyödyllisemmiltä’ kuin koko 
ryhmän kanssa tehdyt. 

Harjoitukset hyvää / 
huonoa 

   
Vastaaja 8    
Kurssilla on mukavan rento ilmapiiri, ei turhaa jännitystä. Kirja hyvä. Kokonaisuus hyvää 
   
Vastaaja 10    
Värit aika monotonisia.   
Tekstit osittain liian pitkiä, mutta kohtuu kiinnostavia. Tekstit, toisto huonoa / 

hyvää  
Sanastoharjoitukset hyviä. Sanasto hyvää 
Hiukan erilaisempi konsepti vähän vierastutti. ☺ kokonaisuus  huonoa / 

hyvää 
Kielioppiosiot olivat hämäävästi ”ensin esim., sitten teoria”. Kielioppi toteava 
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Vastaaja 11    
Kirja oli mielestäni hyvä. Kokonaisuus  hyvää 
Teksteissä oli hyvää se, että sanasta sanaan suomennos oli vieressä. Suomennos  hyvää 
Jotkut tekstit olivat aika pitkiä. Tekstit, pituus huonoa 
   
Vastaaja 12    
Sanastossa paljon turhilta vaikuttavia sanoja. Esim. kuivata (lihaa, kalaa). Sanasto huonoa 
   
Vastaaja 13    
Plussaa: Tekstiosuudet ovat hyviä.  Tekstit hyvää 
Plussaa: Reunassa oleva suomennos toimii paremmin kuin sanastosta katso-
minen. 

Suomennos hyvää 

Miinusta: Kielioppiosuudet ovat hieman hankalasti tehtävien seassa. Kielioppi, sijoitus huonoa 
   
Vastaaja 14    
Liian helppoja tehtäviä kirjassa. Tehtävät liian help-

poja 
Opetuksessa voisi esim. kieliopin käydä konkreettisemmin yhdessä läpi. Kielioppia toteava 
Kaverin kanssa jutustelua vähän liikaa. Keskustelut liikaa 
Kuuntelua studiossa voisi olla vaikka 2 h/ jakso. vähintään. Kuuntelut, määrä toteava 
   
Vastaaja 15    
Plussaa: Poissaolokäytäntö hyvä Plussaa: Oppikirja on erinomainen, uuden-
tyyppinen, jonka avulla opiskelu sopii minulle erittäin hyvin.. 

Kokonaisuus hyvää 

Plussaa: Tunnilla sopivasti puheharjoituksia, jota tarpeeksi helppoja, että saa 
tuotettuakin jotain. 

Keskustelut hyvää 

   
Vastaaja 16    
Oppikirja mielestäni ok. Kokonaisuus hyvää 
Hyödyllistä sanastoa oppi paljon.  Sanasto hyvää 
Samoin tehtävät mukavia. Tehtävät hyvää 
Kurssilla mukavan rento ilmapiiri! Onneksi kurssilla täytyi puhua paljon! Antaa 
rohkeutta ja varmuutta käyttää saksan kieltä tosielämässäkin. 

Keskustelut hyvää 

   
Vastaaja 17    
Kirja on hyvä,  Kokonaisuus hyvää 
mutta hieman kallis. Hinta huonoa 
   
Vastaaja 18    
Kirja oli muuten hyvä, mutta mielestäni kappaleet olivat minusta melko tylsiä, 
tai sitten siinä olleet henkilöt eivät olleet kovin mielenkiintoisia paria poikkeusta 
lukuun ottamatta. Tosin oma motivaation hiipui kurssin aikana niin, ettei vikat 
kappaleet jaksaneet innostaa. 

Tekstit, toisto huonoa 

Kaipasin tunneille paljon enemmän puheharjoituksia parin kanssa, vaikka 
siten, että käännöslauseita kyseltäisiin parilta toisen nähdessä oikean vastauk-
sen. 

Keskustelut liian vähän 

Yleensä ottaen kelpo kurssi ja kirja. Kokonaisuus hyvää 
   
Vastaaja 19    
Oppikirja tuntui hieman yksipuoliselta ja tylsältä, kun jokaisessa kappaleessa 
on samat kysymykset ja aiheet, esim. luonto ja musiikki. 

Tekstit, toisto huonoa 

Tekstit ovat kuitenkin sopivan vaikeita ja ymmärrettävissä. Tekstit, vaikeusaste  hyvää 
Kurssi / kirja kokonaisuudessaan oli hyvää ja sen vaatima työmäärä oli sopiva. Kokonaisuus hyvää 
   
Vastaaja 20    
Oppikirja oli yllättävän hyvä, vaikka aluksi kauhistelin koko kappaleiden suo- Kokonaisuus hyvää 
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mennoksia.  
Selkeämmät ja monipuolisemmat sanastot olisivat kuitenkin voineet olla hyvä 
juttu. 

Sanastot huonoa 

Kuullunymmärtämisiä enemmän! Kuuntelut, määrä liian vähän 
   
Vastaaja 21    
Plussaa: Rentoa opiskelua, tavallaan hyvä että tentit helppoja, mutta kappaleet 
eivät. 

Tekstit, vaikeusaste hyvää 

Plussaa: Kirja oli loppupeleissä mielestäni hyvä, kyllä siitä suomennoksesta 
vieressä oli enemmän hyötyä kuin haittaa. 

Suomennos hyvää 

Miinusta: W & W (= Wörter & Wendungen sanastotaulukot): liikaa samoja 
sanoja kappaleiden välillä, voisi myös harkita sinne tärkeämpiä sanoja kuin 
esim. vuorikauris. 

Sanasto, toistuvuus huonoa 

   
Vastaaja 22    
Kappaleet vähän liian samanlaisia. Kun kerran TKK:lla opiskellaan, voisi kap-
palemateriaali olla edes hieman tekniikkapainotteista. Myös yrityselämässä 
tarvittavaa sanastoa voisi olla enemmän. 

Sanasto huonoa 

Kieliopit ihan hyviä. Kielioppia hyvää 
   
Vastaaja 23    
Ihan hyvä kurssi ja kirja minun mielestä. Ei liian vaikea mutta ehkä ei liian 
helppoa silti. Hyvä ilmapiiri eikä koskaan huonoa ”fiilistä”. Ei ole minun puoles-
ta mitään risuja annettavana. 

Kokonaisuus hyvää 

   
Vastaaja 24    
Oppikirja koostuminen pelkistä henkilökuvauksista on pidemmän päälle tylsää, 
vaikka kuvauksissa sinänsä käsiteltiin mielenkiintoisia asioita. 

Tekstit, toisto huonoa 

Saksa on kuitenkin maa, jonka ihmisistä, historiasta, kulttuurista, tieteestä ja 
tekniikasta voisia kertoa erityyppisillä artikkeleilla hyvin monipuolisesti. 

Tekstit, aiheet huonoa 

Kirjan tehtävät olivat aikaisemmin näkemiäni huomattavasti paremmin laadittu-
ja.  

Tehtävät hyvää 

Tosin kielioppiasiat voisi tiivistä vieläkin selkeämmäksi ja poistaa täydennettä-
vät kohdat teorian seasta.  

Kielioppi  toteava 

Tunnit olivat todella onnistuneita, niille oli miellyttävä tulla hieman raskaampien 
kurssien välissä. Vaadittu panostus oli juuri sopiva. 

Työmäärä hyvää 
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LIITE 5A – LOPPUKOKEEN KIRJOITUSTEHTÄVÄ   
 
 
98.6041  −  DEUTSCH 4B   Schlusstest 
Name:   Matrikelnummer:  Datum: 
 
 
Beschreiben Sie in kurzen Stichworten, was Sie durch das Lehrbuch Fremde 
in der Nacht über die deutschsprachigen Länder und Leute erfahren haben. 
Nennen Sie mindestens 10 verschiedene Aspekte.  
Kerro lyhyin avainsanoin saksaksi, mitä kaikkea sait tietoosi oppikirjan välityksellä sak-
sankielisistä maista ja niiden asukkaista. Mainitse vähintään 10 eri seikkaa. (Vastauk-
sessa ovat vaikutelmat ja tiedot tärkeämpiä kuin kielellinen virheettömyys.) 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
  
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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LIITE 5B – KIRJOITUSTEHTÄVÄN KOMMENTIT 
 

Kulttuurienvälisiä aspekteja luotaavaan kirjoitustehtävän maininnat 
 
• Joissakin lausumissa käsitellään useampaa kuin yhtä aihepiiriä, jolloin 

sama lausuma esiintyy useammassa kohdassa. Päällekkäisyys on merkitty 
hakasulkein. 

• Vastaajat (yhteensä 23) on numeroitu, joten niin halutessaan lukijan on 
mahdollista yhdistää saman vastaajan kaikki lausumat. 

• Vastauksia tarkastellessa on huomioitava, että ne on annettu saksaksi ja 
tässä suomennettu mahdollisimman sanatarkasti. 

• On myös huomioitava, että saksan kielellä kirjallisesti vastaaminen edus-
taa B1-tason oppilaille omaa ponnistustaan, jolloin vastausten sisältö ja il-
maisun sujuvuus ei välttämättä vastaa tiedollista/tunneperäistä tasoa. 

 
Nr. = vastaajan järjestysnumero / # = mainintojen määrä per aihepiiri / K = kaikki 
kolme maata /  = sisältää vertauksen omaan maahan 
 
Nr. Aihepiiri 

 
# Maa 

 
Lausuma 
 

5 Arkirytmi 1 - Työpäivän jälkeen katsellaan TV:tä. 
7 Arkirytmi 2 - Useat ihmiset elävät aivan ”normaalia” elämää – ovat kotona lasten kans-

sa. 
16 Arkirytmi 3 - Monet nousevat varhain, koska heidän täytyy mennä töihin. 
23 Arkirytmi 4 - He nousevat varhain 
4 Arkirytmi 5 D Viikonloppuisin he nukkuvat pitempään [ja tapaavat ystäviä]. 
5 Arkirytmi 6 - Viikonloppuisin nukkuvat ihmiset pitempään. 
17 Arkirytmi 7 K Saksankieliset ihmiset nukkuvat pitempään viikonloppuna [ja menevät 

mielellään kävelylle.] 
19 Arkirytmi 8 - [(Kirjan henkilöillä:) erilaisia ammatteja, jotkut Suomessa,] päivät erittäin 

organisoituja, paljon tekemistä 
4 Asenteet 1 D Eutanasian he hyväksyvät, mikäli kuuluvat kirkkoon. 
7 Asenteet 2 D Ihmiset muistavat eutanasian, jota Hitler teetätti. 
7 Asenteet 3 D Oikeudenmukaisuus on tärkeää saksalaisille, jotka yleensä eivät hyväksy 

rotuennakkoluuloja. 
8 Asenteet 4 - He huolehtivat myös tasa-arvosta ja rotuennakkoluuloista. 
15 Asenteet 5 - Ihmiset kunnioittavat kaikkia tasa-arvon muotoja. 
17 Asenteet 6 - Useimmat ihmiset ovat eutanasiaa vastaan. 
18 Asenteet 7 - Useat keskieurooppalaiset ajattelevat, että eutanasia ei tulisi tuomita. 
19 Asenteet 8 - Monet ihmiset hyväksyvät eutanasian. 
20 Asenteet 9 - Eutanasia ei ole hyvä asia. 
1 Asenteet 10 D Rotuennakkoluulot tärkeä puheenaihe, niitä vastustetaan. 
3 Asenteet 11 D Ihmiset ovat erittäin ystävällisiä ja heillä ei ole koskaan ennakkoluuloja 

muita ihmisiä kohtaan. 
4 Asenteet 12 D He osoittavat ennakkoluulottomuutta muita kohtaan. 
9 Asenteet 13 - Rotuennakkoluulot ovat torjuttava asia. 
11 Asenteet 14 D Myös muukalaisvihaa on tavattavissa Saksassa. 
15 Asenteet 15 - Ei voi sanoa, että muukalaisvihaa ei olisi ollenkaan, mutta sitä ei hyväksy-

tä. 
17 Asenteet 16 D Monet saksalaiset ihmiset eivät ole rasisteja, vaan pitävät rasismia erittäin 

pahana. 
18 Asenteet 17 - Useimmat torjuvat rotuennakkoluulot. 
19 Asenteet 18 D Rasismi on merkittävä ongelma Saksassa ja Euroopassa. 
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23 Asenteet 19 - He eivät hyväksy rasismia. 
2 Asenteet 20 D [Ihmiset muistavat kansallissosialismin ja] ovat siksi avoimempia kaikkia 

muita kohtaan. 
6 Asuminen 1 - Kun/jos asutaan kaupungissa, ei tarvita autoa. 
2 Asuminen 2 - Paljon suuria moderneja kaupunkeja, mutta myös pieniä ja historiallisia 
12 Asuminen 2 - On suuria kaupunkeja ja kyliä, joissa ihmiset asuvat 
7 Asuminen 3 - He viihtyvät omalla kotiseudullaan. 
15 Ateriointi 1 - Jokaiselle on tärkeää aterioida koko perheen kanssa yhdessä. 
17 Ateriointi 2 D   [Saksalaiset syövät hieman erilailla kuin esimerkiksi suomalaiset,] koko 

perhe syö yhdessä [illalla]. 
19 Ateriointi 3 - Pitkät aamiaiset! 
21 Ateriointi 4 - Perheet syövät usein kaikki yhdessä. 
8 Ateriointi 5 - He syövät mielellään perheen kanssa yhdessä. 
11 Ateriointi 6 D Siellä on myös Biergarten- ulkoilma-olutravintoloita. 
17 Ateriointi 7 D   Saksalaiset syövät hieman erilailla kuin esimerkiksi suomalaiset, [koko 

perhe syö yhdessä illalla.] 
19 Harrastukset 1 - (Kirjan henkilöt:) luonto, kirjat ja musiikki harrastuksina 
23 Harrastukset 2 - He lukevat paljon kirjoja. 
2 Historia 1 A Historia on mielenkiintoinen sotineen. 
2 Historia 2 D Ihmiset muistavat kansallissosialismin ja ovat siksi avoimempia kaikkia 

muita kohtaan. 
5 Historia 3 A Wieniä pommitettiin sodassa. 
6 Historia 4 A Viime sodan jälkeen on osa (ihmisistä) palannut takaisin kotoseudulleen. 
8 Historia 5 - Sota oli erittäin raskas heille. 
10 Historia 6 D Saksalaiset eivät halua puhua kansallissosialismista. 
13 Historia 7 A Itävallassa sota oli kamala ja monia kaupunkeja pommitettiin, esimerkiksi 

Wieniä. 
13 Historia 8 D Berliiniläiset eivät ole saksojen yhdistymisen jälkeen nähneet kovin paljon 

länsipuolta. 
17 Historia 9 K Saksankieliset ihmiset, jotka ovat kokeneet sodan, eivät sitä unohda. 
18 Historia 10 D Toinen maailmansota on asia, josta saksalaiset eivät koskaan halua pu-

hua. 
1 Kieli 1 CH. Kieli ei ole samanlainen kuin Saksassa. 
1 Kieli 2 D Maan ulkomaalaiset eivät puhu kovin hyvin saksaa. 
2 Kieli 3 K Kaikilla mailla suunnilleen sama kielioppi, mutta sanat ovat erilaisia. 
5 Kieli 4 K Saksaa puhutaan Saksassa, Sveitsissä ja Itävallassa 
5 Kieli 5 -    Myös Suomessa on monia ihmisiä, jotka puhuvat äidinkielenään saksaa. 
6 Kieli 6 K Ihmiset puhuvat saksaa monissa maissa, mutta se ei kuulosta näissä 

maissa samalta. 
9 Kieli 7 K Saksa, jota ihmiset puhuvat, on erilaista etelässä, pohjoisessa ja esimer-

kiksi Sveitsissä. 
17 Kieli 8 K Ihmiset Sveitsissä puhuvat toisenlaista saksaa kuin ihmiset Saksan Liitto-

tasavallassa tai Itävallassa. 
19 Kieli 9 - Saksa maan kielenä Saksassa, Sveitsissä, Itävallassa. 
21 Kieli 10 - Ei ole olemassa vain yhtä saksankieltä. 
18 Kieli 11 - Kieli tekee kodin! 
6 Koulutus 1 - Kaikki ihmiset eivät ole innoissaan opiskelusta. He haluavat kiertää maail-

maa ja nauttia elämästä. 
2 Koulutus 2 - Ihmiset osaavat myös vieraita kieliä. 
17 Koulutus 3 D Monet ihmiset Saksassa suorittavat ylioppilastutkinnon. 
18 Koulutus 4 - Monet ovat monipuolisesti koulutettuja, joka on minulle yllätys. 
2 Liikunta 1 - [Alpit antavat] monia mahdollisuuksia urheiluun. 
3 Liikunta 2 - Melkein kaikki (kirjan henkilöt) harrastavat liikuntaa ja elävät suhteellisen 

tervettä elämää. 
15 Liikunta 3 - Enimmäkseen ihmiset pitävät liikunnasta. 
16 Liikunta 4 - Monet ihmiset ajattelevat, että huippu-urheilu on hyvästä, koska se on 

hauskaa. 
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13 Liikunta 5 CH/A [Sveitsissä ja Itävallassa on paljon vuoria ja lunta ja] siellä voi lasketella ja 
hiihtää. 

17 Liikunta 6 K Saksankieliset ihmiset [nukkuvat pitempään viikonloppuna ja] menevät 
mielellään kävelylle. 

1 Luonto 1 CH. Eläinkunnassa on myös karhuja ja ilveksiä 
1 Luonto 2 D Eläinkunnassa on vapaana eläviä papukaijoja (Kölnissä, eläintarhasta 

karanneina). 
10 Luonto 3 A Saksanhirviä, karhuja ja ilveksiä elää Itävallan Alpeilla. 
11 Luonto 4 A Itävallassa on kaunista luontoa järvineen ja vuorineen. 
1 Luonto 5 D Luonto erittäin tärkeä saksalaisille. 
2 Luonto 6 - Ihmiset rakastavat luontoa, vaikka asuvat suurkaupungeissa. 
3 Luonto 7 - Luonto on heille hyvin tärkeä. 
3 Luonto 8 D He pitävät hyvää huolta kotiseutunsa luonnosta. 
4 Luonto 9 D Ympäristö ongelmineen kiinnostaa heitä kovin. 
5 Luonto 10 A Itävallassa on liikaa raskasta liikennettä. 
5 Luonto 11 - Ympäristö on tärkeä oleskelualue monille ihmisille. 
6 Luonto 12 D Saksalaiset menevät luontoon, kun se vain on mahdollista. 
6 Luonto 13 A   (Liian) liikenteen estäminen on tärkeämpää kuin Suomessa. 
7 Luonto 14 D ja 

CH. 
Saksassa ja Sveitsissä on paljon kauniita paikkoja, joissa on mahdollista 
olla rauhassa luonnon helmassa. 

8 Luonto 15 -    Meillä on puhtaampi luonto kuin heillä. 
8 Luonto 16 - He ovat huolissaan lisääntyvästä raskaan liikenteen määrästä. 
9 Luonto 17 - Puhdas luonto on hyvin tärkeää. 
10 Luonto 18 A Lisääntyvä raskasliikenne on vakava puheenaihe Itävallassa. 
10 Luonto 19 A Itävalta on erittäin ympäristötietoinen maa. 
11 Luonto 20 D Raskasliikenne häiritsee ihmisiä Saksassa. 
11 Luonto 21 K Luonnonsuojeluliike on tärkeä saksankielisissä maissa. 
11 Luonto 22 A Itävalta on ensimmäinen maa, jossa katalysaattoreiden käyttöönotto alkoi. 
11 Luonto 23 D Myös Saksalla on jätevedenpuhdistusta ja ilmansuodattimet. 
13 Luonto 24 A Varsinkin Itävallassa ihmiset rakastavat luontoa. 
15 Luonto 25 - On tärkeää olla ympäristöystävällinen. 
15 Luonto 26 A Myös maan teollisuus on hyväksynyt hampaita kiristellen korkeat ympäris-

töverot. 
16 Luonto 27 - Luonto on monille ihmisille tärkeä.  
17 Luonto 28 K Ihmiset saksankielisissä maissa ovat erittäin ympäristötietoisia ja ovat 

luonnosta myös huolissaan, koska he pitävät sitä erittäin kauniina. 
20 Luonto 29 - Luonnosta ollaan huolissaan. 
21 Luonto 30 - Ihmiset rakastavat luontoa. 
6 Luonto 31 A   (Liian) liikenteen estäminen on tärkeämpää kuin Suomessa. 
8 Luonto 32 -    Meillä on puhtaampi luonto kuin heillä. 
10 Maantieto 1 A Wienerwald on kaunis metsä Wienin ympäristössä. 
11 Maantieto 2 D Schwarzwald sijaitsee Saksassa. 
11 Maantieto 3 D Rhein- joki virtaa Saksan halki. 
20  Maantieto 4 D Saksa on pinta-alaltaan suuri mutta (siellä on) paljon asukkaita. 
23 Maantieto 5 A Wien on Itävallan pääkaupunki. 
2 Maisemat 1 - Alpit [antavat monia mahdollisuuksia urheiluun]. 
1 Maisemat 2 CH. Vuoria ja metsiä on paljon. 
5 Maisemat 3 CH. Sveitsissä on [hyvää suklaata ja] paljon vuoria. 
15 Maisemat 4 - Siellä on korkeita vuoria. 
21 Maisemat 5 K Saksankielisissä maissa on korkeita vuoria. 
18 Maisemat Ihmiset ovat hieman riippuvaisia Alpeista,[ jotka ovat tärkeä osa heidän 

identiteettiään.] 
12 Maisemat 6 K Sveitsissä ja Itävalassa ja Etelä-Saksassa ovat vuoret rakkaita ihmisille. 
13 Maisemat 7 CH/A Sveitsissä ja Itävallassa on paljon vuoria [ja lunta ja siellä voi lasketella ja 

hiihtää.] 
3 Matkat 1 D Monien saksalaisten intohimo on matkustaa heille tuntemattomiin maihin, 

mutta he tietävät myös paljon Saksasta, kotimaastaan. 
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18 Matkat 2 - Monilla on erilaisia unelmia ja monilla on unelmamaita, jotka eivät sijaitse 
Euroopassa. 

19 Matkat 3 - Unelmamaana maat, joissa mukavia ihmisiä eikä rikollisia, esim.  ja Uusi-
Seelanti (ja Saksa myös) 

20 Matkat 4 - Unelmamaata etsitään. 
20 Matkat 5 - Saksalaiset matkustavat mielellään. 
21 Matkat 6 - Ihmiset haluavat matkustella ulkomailla. 
4 Mentaliteetti 1 D He ovat erittäin rehellisiä ja oikeudenmukaisia. Tämä esikuva on varmaan 

myös muilla ihmisillä. 
7 Mentaliteetti 2 - He ajattelevat yleensä ottaen erittäin positiivisesti. 
7 Mentaliteetti 3 - Heillä on unelmia, jotka he haluaisivat saavuttaa. 
8 Mentaliteetti 4 - He ovat ylpeitä kulttuuristaan. 
10 Mentaliteetti 5 D Saksalaiset osaavat nauttia elämästä. 
12 Mentaliteetti 6 - He ovat ylpeitä kotiseudustaan. 
12 Mentaliteetti 7 D Työ on tärkeää saksalaisille, mutta on myös ”elämänmatkaajia”. 
16 Mentaliteetti 8 - Ihmiset ovat avoimia ja ystävällisiä. 
16 Mentaliteetti 9 - Ihmiset ovat kiinnostuneita muista kulttuureista. 
18 Mentaliteetti 10 - [Ihmiset ovat hieman riippuvaisia] Alpeista, jotka ovat tärkeä osa heidän 

identiteettiään. 
20 Mentaliteetti 11 - Ehkä te olette vähän pitkäveteisiä. 
21 Mentaliteetti 12 - Ihmiset nauttivat pienistä asioista. 
21 Mentaliteetti 13 - Ihmiset oppikirjassa eivät ole niin tavanomaisia ja stereotyyppisiä, esimer-

kiksi Tillman, joka on laiska hippie. 
21 Mentaliteetti 14 A Itävaltalaiset (kirjassa) puhuvat mielellään. 
22 Mentaliteetti 15 D Berliiniläiset eivät ole niin kuin kaikki muut (kirjassa). 
21 Mentaliteetti 16 K   Ihmiset ovat yhtä tavallisia kuin suomalaiset. 
21 Mentaliteetti 17 - Ihmiset kirjassa ovat ihan erilaisia, kuin ne saksalaiset ihmiset, jotka tun-

nen. 
20 Mentaliteetti 18 - Kaikilla (kirjan henkilöillä) on ystävä Suomessa. 
18 Musiikki 1 D Musiikki on tärkeää kaikille, olkoonkin kyseessä suomalainen tai saksalai-

nen. 
3 Musiikki 2 D Useille saksalaisille kansanmusiikki on sydämen asia. 
20 Musiikki 3 - Musiikkia rakastetaan. 
21 Musiikki 4 - Ihmiset ovat kiinnostuneita musiikista. 
23 Musiikki 5 - He kuuntelevat mielellään musiikkia. 
16 Musiikki 6 D Saksalaismiehet ja -naiset kuuntelevat esimerkiksi kansanmusiikkia. 
17 Musiikki 7 - Musiikki on tärkeä osa elämää monille ihmisille. 
10 Nähtävyydet 1 A Wienissä on useita nähtävyyksiä; Prater, Stephansdom . . . 
10  Nähtävyydet 2 D Brandenburgin riemukaari on Berliinissä. 
3 Nähtävyydet 3 - Kaikilla kirjan ihmisillä on hyvä perhe ja enemmän kuin yksi lapsi 
4 Perhe 1 D Perhe on hyvin tärkeä. 
5 Perhe 2 - Perhe on tärkeä kaikille. 
13 Perhe 3 K Perhe on hyvin tärkeä kaikille kirjan ihmisille. 
21 Perhe 4 K Perhe on ihmisille tärkeä. 
8 Perhe 5 - [He syövät mielellään] perheen kanssa yhdessä. 
17 Perhe 6 D   [Saksalaiset syövät hieman erilailla kuin esimerkiksi suomalaiset,] koko 

perhe syö yhdessä illalla. 
1 Ruoka/juoma 1 D   Saksassa ei syödä yhtä tukevaa aamiaista kuin Suomessa.  
3 Ruoka/juoma 2 D Saksalainen ruoka on heille hyvin tärkeää. 
4 Ruoka/juoma 3 D He juovat kylmää olutta ja syövät lämmintä currywurst- makkaraa 
5 Ruoka/juoma 4 D Berliiniläiset syövät mielellään currywurst- makkaraa. 
8 Ruoka/juoma 5 - He pitävät makkarasta ja oluesta. 
11 Ruoka/juoma 6 D Saksalaiset ihmiset pitävät makkarasta ja oluesta. 
12 Ruoka/juoma 7 - Esimerkiksi makkara on eräs niistä asioista, joita ihmiset kaipaavat, kun he 

ovat ulkomailla. 
13 Ruoka/juoma 8 D Saksassa on eräs hyvä ruokalaji: currywurst- makkara, joka on lähtöisin 

Berliinistä. 
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16 Ruoka/juoma 9 - Ihmiset pitävät makkarasta. 
16 Ruoka/juoma 10 - Ihmiset pitävät oluesta ja juovat sitä paljon. 
20 Ruoka/juoma 11 D Saksassa syödään paljon currywurst- makkaraa. 
22 Ruoka/juoma 12 D Ensimmäinen vaikutelma on, että kaikki saksalaiset juovat erittäin paljon 

omenaviiniä ja syövät currywurst- makkaraa. 
23 Ruoka/juoma 13 - He juovat paljon olutta. He syövät (minulle?) tuntemattomia ruokalajeja.  
15 Sosiaalisuus 1 - Ihmiset haluavat viettää paljon aikaa ystävien ja perheittensä kanssa. 
1 Sosiaalisuus 2 D Kapakkakulttuuri on saksalaisille tärkeää. 
3 Sosiaalisuus 3 D He käyvät mielellään kulttuuritapahtumissa ja tapaavat ystäviä. 
4 Sosiaalisuus 4 D [Viikonloppuisin he nukkuvat pitempään ja] tapaavat ystäviä. 
4 Sosiaalisuus 5 D Luottamustoimi, esim. puheenjohtajuus, antaa paljon (sisältöä) heidän 

elämäänsä. 
6 Sosiaalisuus 6 - Iltaisin nuoret haluaisivat viettää aikaa ystävien kanssa. 
8 Sosiaalisuus 7 - He eivät ole niin laiskoja sosiaalisen elämän suhteen. 
17 Sosiaalisuus 8 D Saksalaiset ihmiset soittavat ystäville ja tapaavat heidän kanssaan erittäin 

mielellään. 
15 Talous 1 - Siellä on myös maataloutta. 
10 Talous 2 CH. Alpeilla on maataloja. 
5 Talous 3 CH Sveitsissä on hyvää suklaata [ja paljon vuoria]. 
10 Talous 4 CH. Sveitsissä on paljon rautateitä. 
2 Talous 5 - Maat ovat rikkaita. 
23 Talous 6 D Saksassa on paljon liikennettä. 
19 Tekniikka 1 - Monet ajattelevat, että tietokoneet auttavat elämässä, mutta vievät liian 

paljon aikaa eivätkä tee hyvää ihmissuhteille. 
6 Tekniikka 2 - Teknologia ei ole kaikille mieleen ja he ovat sitä mieltä, että ilman tietoko-

netta olisi parempi. 
23 Työ 1 - He tekevät pitkiä työpäiviä. 
12 Työ 2 D Työ on tärkeää saksalaisille, [mutta on myös ”elämänmatkaajia”]. 
19 Työ 3 - (Kirjan henkilöt:) erilaisia ammatteja, jotkut Suomessa, päivät erittäin orga-

nisoituja, paljon tekemistä 
12 Työ 4 D Työ on tärkeää saksalaisille, [mutta on myös ”elämänmatkaajia”]. 
21 Työ 5 -    Ihmisillä on pitempi työpäivä kuin suomalaisilla. 
9 Uskonto 1 D Salaiset puhuvat mielellään uskonnosta ja Jumalalla on tärkeä rooli heidän 

elämässään. 
20 Uskonto 2 - Uskonto on tärkeää ihmisille. 
18 Yhteiskunta 1 -   Keskieurooppalaiset ihmiset ajattelevat, että  on hyvä yhteiskunta. 
2 Yhteiskunta 2 - Monia erilaisia kansoja ei paikoissa 
15 Yhteiskunta 3 - Jotkut nuoret naiset haluavat jäädä kotiin, kun heillä on lapsia. 
16 Yhteiskunta 4 - Naiset ovat kotirouvia ja miehet käyvät töissä. 
16 Yhteiskunta 5 - Ihmiset menevät erittäin varhain naimisiin. 
19 Yhteiskunta 6 - (Kirjan henkilöt:) Mies, vaimo ja korkeintaan kaksi lasta, useat elävät itsek-

seen 
23 Yhteiskunta 7 - He asuvat yksinään. 
1 Yhteiskunta 8 D Ulkomaalaisosuus on suuri. 
17 Yhteiskunta 9 D Saksassa voi kokea monia erilaisia kulttuureja. 
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