I

SUNNUNTAINA 1.9.2019 T(ESX¡SUOTALAIIIEII 25

¡Kuudesluoh{<ahisen

lharlo Ståhlin luoldra
opiskelipåirËn
påätteeksienglantia.

¡Musiikin tunti sai liikettä

2A-lt¡okan Eeli ilukafiin (vas.),
Ruusa l¡trtoon, Alvari Pihlajaan, lita
Muiluun, Johannes lhff aan, l(asper
Tälrteen. Eero Heldalaan, Tuomas
Yalahooo þ tih-Sofi Lirdgreniin.

¡lA-hrokan lliina Hänninen

roild<ui et¡ivåitc¡imistoksi

nirætyn luoldansa ovelh.

$rurimmista muutoksista juuri sen, ettil
yksin puurtamisesta on sürrytty ryhmåityöskentelyyn.

vuotta sitten ryhmätyõt
olivat kuin palkinto tai hengãhdyståuko
"normaalista" opiskelusta, nyt ryhmãssä
toimiminen on lasten jokapåiiväinen perustaito. Se on r¡almistautumista tulevaiJos vielÉi 2O-30

suudessa süntävän tyÖelåmå:in.

Irn¡r¡l on ehdottomasti halunnut pitäåi

oppikirþt olennaisena osana opetusta.
Kirjoihin lüttyy kuitenkin nyþäüin myÕs

Oppilaat tykkäävät
hirveästi olla

sãksi Luumi kåyttåiái opetuksessa sâännÖllisesti sekâ perinteistä lätutaulua ettil

digitaalista tauluaErilaiset mahdollisuudet

j:Eirjest¿¡ä

ope-

tusta auttar¡rt myös oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioimisessa Muuttuvien
opetusmetodien keskelti Luumi korostaa
useaan kertaan suomalaisen koulun turmllisuutta kuten sitä, että oppilas kokee
tulewnsa Ìgnrãksy-tyksi omana itsenään-Maailma on monimutkainen, ja uusia
asioita tulee paljon. Meidån pitä.ä pystyâ

opettamaan lapsille perustaitoja turvallisessa ympåiristösså.

l$rrbüst h¡ffii

englannin tunnilla
lapset kuuntelwat nauhalta tulevia englanninkielisiä katkelmia ja yrittåivilt äklitä, mitã ammatteþ nüsså mainitaan.
Hetken kuluttua Norssin alakoulun
kielten opettaja Mari Kalaja vüttoo meidåt viereiseen luokkaan juttelemaan rauhassa. Siellã håin kertoo, että koulu on
nyt eri planeetta kuin hãnen aloittaessaan Norssin alakoulun kielten opettaja=
na 23 vuottâ sitten. Hãn itseopettaå englantia ja ranskaa, javarsinkin ensin mainitun kielen asernâ on sementoitunut
alakoululaisten keskuudessa. Englannin
kieli tulee lapsia vastaan keikkialla.
- Se on enernmänkin itsesti¡tuselvyys Ïr
l¡ansalaistaito kuin vieras kieli, KalaÞ tüvistil¿L

len ryhmåin perustamist¿ varten.

Norssissa ylemmillä luokilla espanjan
kieli on vüme vuosina noussut hieman

koulussa

yllåttävãänkin suosioon. Kalaþ suosittelee lapsille mahdollisimman monipuolista kielir¡alikoimaa mahdollisímman var-

lfi¡üe opefts on muuttunrt toiminnallisempa:rn suuntåan. Kieliopin tilydellistä osaamistatårkeåmpãlil on nyt rohkaista lapsia kielen kåyttllmiseen todellisissa
tilanteissa.
Kalaja kertoo, ettâ esimerkiksi kuudennen luokan oppilaiden kanssa saatetaan
käsitellåi englanniksi vailikapa kierrãtykseen, luonnonsuojeluun tai muihin oppilaiden mielenkünnon kohteisün kuuluvia asioita.
- Oppilaat tykkäåvät hirveän paljon,
kunkielen kåyttö sidotaan elârÉän elåmään, eikå opetus ole r¡ain Jack and Jill
went up the hill -tyyppisi¿i loruja ilman
yhteyttil reaalimaailmaan.

haisessa vaiheessa

Eot onDüdrþr rfálillâ or¡¿t kas¡aneet. Eri-

sia tr:lkintoja on yhtå paljon kuin

tyistarpeita tunnistetaân nyt aiernpaa parernmirU þ nüt¡i pitäisi p¡atyti ottamaan

sijoitakin, ja siksi mediassa esüntyy kauhukertomuksia jopa lasten heitteillejliä-

digiaineistoþ, kuten eril¿isia visualisoin-

teja animaatioita, kuvia javideoita. Li-

Ir¡dcn opetuss¡umfrünen rnukaan oppilaat saavat nyt jo ensimmËiisellå luokalla
valita Al,-kielen eli ensimmåiisen vieraan
kielen. J¡rväsþlässä valinta tehtün tåinä
vrlonna ensimmäistä kertaa, þ englannin
ylivoima oli murskaava: koko kaupungista ei lÖytynyt rüttävåisti innostuneita ekaluokkalaisia minkåiãn muun vieraan kie-

opeürksessakinyksibnisemmin huomioon.
- 22 oppilaan ryhmåissâ osaamisen taso
heittelee laidâsta laitåan. Opdttaian haasteena on eriyttilä opetusta, lÕyt¿iâ kultainen keskitie ja varmistaa että kaikki hallitsevat opetusuunnitelman mukaiset asiat.

Arviointia tehdãän pitkin lukuvuotta nün, ettå oppilaalle antavat palautetta
opettajan lis?iksi myös luokkakaverit. ft-

searvioinnillakin on tårkeâ merkitys.
-Kokeiden rooli on enemmlln diag-

nosoida, pitääkÕ asioita kerrata vai voidaanko mennâ eteenp{g!_

-Vanhemmille 5rritän sanoa, että koulussa saa lapselle ilmaisen kielikoulutuksen myÖs harvinaisista kielistä. Hyvãi:i
opetusta halvalla!

l(oütst nnbsa

iltapåivËillåi koulun kåy-

tävãt ovatlähes autiot. Rehtori Markus

Iæppiniemi lóytyy vielåi huoneestaan.
Leppiniemi puhuu Ìielå opetussuunnitelinasta ja sen tulkinnast¿ Hän sanoo,
että Opetush4llitus olisi voinut nyþist¿i paremmin pohjustaa ja avata sitå, mitä opetussuunnitelman millakin kohdalla tarkemmin tarkoitetaan.

-Nyt se tulkinta jätettün kouluille.
Se taås on johtanut sühen, että erilai-

tulkit-

misestii.

Tåsfåhffi

Leppiniemi pitää nykyistä opetusuunnitelmaa parhaana koskaan nåikemänãtän. Sünå otetaan hänen
mieleståüin hyvin huomioon laaja-alaisen
oppimisen tavoitteet. Tarkoitus on antaa
lapsille valmiuksia pysyå mukana muuttwassa yhteiskunnassa Sisältöþ tärkeåmpäå on Leppiniemen mielestil ymmãrtäil oppimisen prosesseja
- Ennen vüsaus oli muistamista, mut- ta nyþajan viisaus lüttyy sühen, ettÍi
osaa iâsentââ tietoa, erottaa qlSn{t€ilS+

ja yhdistellå asioita mielekkÈüillä tavalla. Faktatiedolla ei ole merkit¡¡st¿i, jos ei

ymm¿irrâ, mihin kokonaisuuteen se
tvv.

lüt-

I¡aû¡løtaoppününn on silloin, kun sünä ajatukset yhdislyvät tunteisün. Nütä
voidaan virittåii kokemuksilla - oppilaat
voivat esimerkiksi mennãi mets¿i¿¡n tutkimaan aluskawillisuutta þ nimeåmåän

ja mittailemaan puita sen sijaan, ett¿i kat-

soisirat puiden kuvia vain kirjasta
Leppiniemi on ollut låhes koko tyÕuransa Norssissa, ensin luokanopettajana, sitten rehtorina. Hånellå on aina ollut
motto "vähemmãn mutta laadukkaam-

min".
-Jos ahnehtä asioita, joita "pitä"ã käydå låpi", sillå ei ole todelliser¡ oppimisen
kanssa mitää:r tekemisUi. Laadukas oppimisprosessivaatä aikaa, jakun se totzu-

tuu, voi oppia jotain rnuutakin.

päåtffi

on kysyttãvâ vielå yhdestil konlcreettisesta asiasta, josta mo-

Pättüt

nella takavuosien lapsella on puistattavia
muistoja. Vieläkö jålki-istuntoja ja rehtorin puhutteluja kåiytetlüin kouluissa rangaistumetodina?
Ei oikeastaan, Iæppiniemi kertoo.
- Mietitäån vaikl<a jälki-istuntga. Jos
ajatellaan, ettå koulussa on kivaa ja siellä
tehdåi"åin mukavia asioita, nün miksi rankaisisimme ketäãn nün, ettå koulussa pitâisi viettää vielä enemm¿ln aikâå?
Nünpä ainakin alakoulussa jãlki-istunnot ovat kadonnet låihes kokonaan, jatilalle ovat tulleet kasr¿rtuskeskustelut,
joissa lapsen tilanteesta käydäi¡n vuoropuhelua koulun ja kodin kesken. Joskus.

toki tawitaan rehtorin puuttumistakin,
mutta ei kovin usein.
Ylipäåtään l,eppiniemi sanoo, ett¿i varsinkin alakoulussa lapset käyttäygnråt todella hyvin, koska koulussa on paljon kavereita ja siellilon kivaa tekemistå.
- Oppilaat t5lkkäãvãt hirveËisti olla
koulussa.O

