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KIELTENOPPIJAT
JA -OPETTAJAT – METAFORISESTI
Paula Turunen
Paula Kalaja
Jyväskylän yliopisto

A dozen studies have been conducted on metaphoric conceptualizations of
aspects of L2 teaching (rather than learning) held by teachers or scholars
(rather than by learners). The study to be reported on is an attempt to
complement these earlier studies. College freshmen were asked to recollect
their experiences as learners of English as a Foreign Language (EFL) and
account for them by writing their life stories. All those text excerpts that
were about their experiences of learning the language in formal school
contexts were subjected to a more detailed analysis: all metaphors or similes,
with explicit or implicit comparisons made concerning the writers as learners
of English or their teachers, that one could not take literally were isolated in
the data. The metaphors were further sorted into coherent groups. The learner
metaphors fell into six main groups, depending on the effort the students put
into their studies; the teacher metaphors fell into another six main groups,
depending on their efficiency as teachers, as judged by the students. It is
important for learners (as well as their teachers) to become aware of the
metaphors they resort to in their talk/writing (or thinking), realizing how
they might constrain or liberate them in their efforts to learn the language,
and thus gain greater control over their learning.
Keywords: metaphor, L2 learning, L2 learners, life stories
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1 TUTKIMUKSEN TAUSTAA JA TAVOITTEITA
Perinteisesti metaforia eli vertauksia on pidetty vain kirjailijoiden
keinona elävöittää tekstejä. Sen jälkeen kun George Lakoff ja Mark
Johnson julkaisivat kirjan nimeltä Metaphors we live by, metaforiin
on alettu suhtautua paljon vakavammin: ne mielletään nyt ihmisten tavoiksi jäsentää maailma. Metaforien käyttö (tai metaforinen
ajattelu) on aivan arkipäivää ja paljolti tiedostamatonta toimintaa.
Soveltavan kielentutkimuksen edustajat ovat keksineet metaforat keinoksi päästä kiinni kieltenoppijoiden ja -opettajien kokemuksiin sekä tutkijoiden käsityksiin oppimisesta. Tutkimuksia on
tehty 1990-luvun alkupuolelta lähtien, mutta on mielenkiintoista,
että ensimmäiset tutkimukset ovat koskeneet lähinnä opettajia ja
opettamista, eivätkä oppijoita tai heidän oppimistaan (ks. tarkemmin taulukko 1). Menetelmällisesti on paljolti käytetty tehtävää,
jossa tutkittavia pyydetään täydentämään lause jollain vertauksella
malliin ”Kieltenoppiminen on (kuin) ...”.
Tämä tutkimus keskittyykin kieltenoppijoihin ja heidän kokemuksiinsa: kuinka paljon englannin oppijat olivat tehneet töitä kielen oppimiseksi, ja kuinka tehokkaina he pitivät opettajiaan
metaforisesti ilmaistuna (tai ajateltuna). Oppilaita ja opettajia tarkastellaan siis samanaikaisesti vaikkakaan ei toisiinsa rinnastaen –
ovathan he luokkahuoneessa keskenään vuorovaikutuksessa. Kerromme jatkossa aineiston keruusta ja sitten sen tulkinnasta eli
tunnistetuista metaforaluokista, joita havainnollistamme aina muutamalla esimerkillä1 . Lopuksi pohdimme tulkintojamme aikaisempien tutkimustulosten valossa ja niiden soveltamista kieltenopettajien työssä.

1
Aineiston on kerännyt Paula Kalaja ja analysoinut Paula Turunen pro gradu tutkielmana (2003).
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TAULUKKO 1. Aikaisemmat metaforatutkimukset tiivistettynä.
Tutkimus

Tutkittavat

Menetelmä

Metaforat
koskevat...

Bullough
1991

Opiskelijoita

Elämäkerrat

opettajia

Thornbury
1991

Opettajia, tutkijoita

Keskustelu
(videon pohjalta)

opettamista,
oppimista, kieltä

Marchant
1992

Opiskelijoita

Luettelo vertauksia; opettajia,
lauseen täydennys- oppijoita,
tehtäviä
luokkahuonetta

Katz
1996

Opettajia

Haastattelu, luokan
havainnointi

opettajia,
oppimistyylejä

Oxford et al.
1998

Opettajia,
opiskelijoita,
tutkijoita

Tarinat,
teoriakirjat

opettajia,
opetusfilosofioita

Oxford
1998

Opiskelijoita,
kieltenopettajia

Tarinat

opettajia,
opetustapoja

de Guerrero &
Villamil
1999

Englannin kielen
opettajia

Lauseen
täydennystehtävä

opettajien rooleja

Cortazzi & Jin
1999

Opettajia,
opiskelijoita

Haastattelu,
lauseen
täydennystehtävä

opettamista,
oppimista,
hyviä opettajia

Keskustelut,
päiväkirjat

oppimista

Liskin-Gasparro Opiskelijoita
1998
Ellis
1998

Opiskelijoita,
tutkijoita

Päiväkirjat,
tutkimusartikkeli

oppijoita

Kramsch
2003

Opiskelijoita

Lauseen
täydennystehtävä,
esseet

oppimista

75

2 AINEISTON KERUU JA TYÖSTÖ
Tutkimusaineisto on osa laajempaa projektia (Jyväskylän yliopiston kielten laitoksen englannin oppiaine, ks. esim. Heikkinen 1999,
Leppänen & Kalaja 2002, Kalaja painossa). Opiskelijoita oli pyydetty muistelemaan peruskoulu- ja lukioajan englannin kielen
oppimiskokemuksiaan sekä kertomaan niistä kronologisesti
etenevänä tarinana. Elämäkerrat oli kirjoitettu suomeksi. Kirjoittajat, joita oli yhteensä 50, olivat vasta yliopisto-opintonsa aloittaneita englannin kielen opiskelijoita.
Elämäkerroista valittiin tarkempaan analyysiin kouluopetusta
koskevat tekstikatkelmat ja niistä metaforat eli vertauskuvalliset
ilmaisut, joita kirjoittajat käyttivät kuvatessaan itseään englannin
kielen oppijoina tai opettajiaan peruskoulussa ja lukiossa.
Metaforiksi tulkittiin ilmaukset, jotka sisälsivät suoran tai epäsuoran
vertailun tai kielikuvan, jota ei voi ottaa kirjaimellisesti (ks. tarkemmin esim. Lakoff & Johnson 1980: 6 tai Oxford 1998: 90).
Poimitut metaforiset ilmaukset ryhmiteltiin teemoittain, oppija- ja
opettajametaforat erikseen (ks. vaiheista tarkemmin Ellis 1998: 70
tai Oxford 1998: 97).

3 ELÄMÄKERTA-AINEISTON TULKINTAA:
METAFORA-ANALYYSIA
3.1 OPPIJAMETAFORAT
Kertoessaan kouluaikaisista englannin kielen oppimiskokemuksistaan opiskelijat mainitsivat usein, että he olivat olleet hyviä oppilaita. Suuri osa oli kuitenkin joutunut tekemään töitä oppiakseen
englantia – tosin eri syistä. Metaforat ryhmiteltiin sen mukaan,
millaisen työmäärän ne olivat vaatineet opiskelijoilta, ja
metaforaluokat esitellään elämäkerroissa eniten esiintyvistä vähiten esiintyviin metaforiin. Luokkia oli kaiken kaikkiaan kuusi:
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perfektionistit, työskentelijät, rakastajat, luonnonlahjakkuudet,
kärsijät ja ajelehtijat.
Perfektionistit olivat ylpeitä ja itsekriittisiä, joskus jopa ylimielisiä. He tunsivat pakonomaista tarvetta säilyttää asemansa luokkansa parhaina englannissa tai olla lähes täydellisiä, huolimatta siitä,
että muut oppilaat saattoivat pilkata heitä. Virheet olivat maailmanloppu, tahra täydellisyydessä tai vaikea pala niellä. Perfektionistit vaativat itseltään paljon, enemmän kuin opettaja.
Täytyy kyllä myöntää, että olen edelleenkin varsinainen perfektionisti.
Viisi väärin kolmestakymmenestä luetun ymmärtämistehtävässä oli
usein jopa pettymys. Päämääränänihän oli täydellisyys. Onneksi opettajan rimat olivat kuitenkin hieman alhaisemmat kuin omani. (36F)
Olin hyvin kriittinen kielitaitoni suhteen ja olen vieläkin, joten en pitänyt itseäni kovinkaan ”hyvänä” englannissa, vaikka peruskoulun opettajan mittapuun mukaan olinkin hyvä oppilas … saattoi olla että muut
vähän naureskelivat sille, että ”se sai noin huonon”, kun oli totuttu,
että ”se vetelee aina kymppejä”. Tämän takia minusta tuli ehkä hieman
arka virheille. … Ehkä ongelmani oli liiallinen itsekritiikki. (02F)

Työskentelijät ahkeroivat myös kovasti, vaikka heitäkin saatettiin
kiusata luokassa. Kunnianhimo ja kilpailuhenki ajoivat heitä ponnistelemaan. He käyttivät itsestään nimityksiä lukutoukka, hikari
tai pinko, jotka kuvastavat ankaraa työntekoa, kuten myös kielen
opiskelun vertaaminen talon rakentamiseen hyvälle perustalle.
[Sanojen] oppiminen tuli aikaa myöten yhä helpommaksi, mutten koskaan tuntenut saavuttavani menestystä ilman panostamista. Tilanne yläasteella oli kaksijakoinen: vaikka oli suunnaton halu olla paras, toisaalta liian hyvä oppilas saattoi saada nipon leiman otsaansa. (46F)
Opettaja pyysi meitä ajattelemaan kieltenopiskelua kuin tiilitalon
rakentamisena; jos ei muuraa tiiviisti vaan jättää aukkoja sinne tänne,
niin talo jossain vaiheessa romahtaa. Mielestäni vertauskuva oli hyvä
ja olen koettanut pitää sen mielessä. Täytyy kyllä myöntää, että
lipsumisia on tullut ja että taloni huojuu vielä pahasti, mutta olen koettanut ja koetan jatkossakin tukevoittaa sitä. (08F)
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Rakastajat olivat ihastuneita kaikkeen englannin kieleen, englanninkieliseen kulttuuriin ja maihin liittyviin asioihin. He kuvailivat
olevansa Britannia-hulluja ja rakastuneensa tuohon kauniiseen
kieleen, joka oli heidän lempiaineensa. Koska englannin oppiminen oli heille nautintoa, he myös työskentelivät mielellään. Englannin kielessä oli jotakin ihmeellistä, se oli kuin taikaa.
Rakastuin kaikkeen, mikä koskee Brittein saaria ja minusta tuli
Englanti-friikki. (02F)
Olen opiskellut englantia 12 vuotta. Heti ensimmäisestä oppitunnista
alkaen olen ollut tämän kielen lumoissa, eikä sen taika ole vähentynyt
vuosien saatossa tippaakaan…Olen perinyt rakkauteni englantia kohtaan isältäni, joka oli englannin opettaja. (45F)

Luonnonlahjakkuudet kirjoittivat, että heillä oli synnynnäinen
kyky oppia englannin kieltä helposti, luonnostaan, korvakuulolta,
koska heillä oli hyvä kielipää tai kielikorva. Taito oppia kuuntelemalla teki opiskelun vaivattomaksi, sillä heidän ei tarvinnut lukea
sanoja tai edes kielioppia; välistä jopa kaivattiin enemmän haasteita. Vielä yläasteella englannin oppiminen oli kuin lasten leikkiä.
Kaiken kaikkiaan englannin opiskelu on aina sujunut minulta melko
vähällä vaivalla, ikään kuin selkäytimestä. (49F)
Mulla on aina ollut jonkinlainen sisäänrakennettu ”kielikorva”, joka
sano mulle mikä on oikeen jos olin jostain epävarma. (20F)

Kärsijät olivat kadottaneet englannin oppimisen motivaationsa.
Syitä oli monia: oppitunnit olivat tylsää pakkopullaa tai luokkatoverit nauroivat pilkallisesti; opettajilla oli suosikkeja tai he jostakin syystä nostattivat oppilaan karvat pystyyn. Oppitunnin kulkua
ja oppimista verrattiin matkantekoon. Kärsijät olivat turhautuneet
etanan vauhtiin tai kivireen vetämiseen. He tunsivat itsensä
onnettomiksi tai ikävystyneiksi jossakin vaiheessa koulun käyntiä,
mutta tilanne ei ollut pysyvä, sillä opettajat ja joskus koulutkin
vaihtuivat.
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Yläasteen englannin opiskeluni ei ollut juurikaan hedelmällistä tai
inspiroivaa. Tunnit olivat mielestäni aina sitä yhtä ja samaa. Läksyjen
kysely, ehkäpä sanakokeet, tehtävien tarkistus, uusi kappale, mahdollinen kielioppi ja niin edelleen...bla.bla.bla. Meille tylsän tunnollisille
oppilaille englannin tunneista alkoi muodostua vain välttämätön paha
entisen ilon sijasta. (07F)
Mä odotin että lukiossa tahti ois edes vähän muuttunut. Yläasteella mua
ärsytti suunnattomasti kun junnattiin samassa kappaleessa hirmu kauan – mut sama tahti jatkui. Välillä mä en jaksanut tehdä yhtään mitään,
kun mua otti niin suunnattomasti päähän se samojen juttujen jankkaus.
Silti mä olin suht hyvä. (28F)

Ajelehtijat eivät olleet koulunkäynnistä kiinnostuneita, vaan työskentelivät vain sen verran, että selvisivät. He olivat joko laiskoja
tai muut asiat innostivat heitä enemmän. Englantia he oppivat usein
koulun ulkopuolisissa harrastuksissa.
Ja minkäänlaisista odotuksista englannin kielen suhteen ei kyllä voida
minun tapauksessani puhua, sillä kävin näet koko peruskoulun ikään
kuin puolella aivokapasiteetistani. (26F)
Aloinkin lukea enemmän mitä huvitti. (03M)

3.2 OPETTAJAMETAFORAT
Elämäkerran luonteen mukaisesti oppijat kertoivat itsestään enemmän kuin opettajistaan. Opettajakuvaukset sisälsivät kuitenkin runsaasti värikkäitäkin vertauskuvia muistiin jääneistä ja vaikutuksen
tehneistä englannin opettajista eri luokka-asteilla. Tosin osa kirjoittajista totesi vain yleisesti opettajan olleen joko mukava tai tylsä. Muilla oli kokemuksia useammanlaisista kielten opettajista.
Opettajametaforat luokiteltiin sen mukaan, kuinka tehokkaina
oppijat pitivät opettajiaan. Kuten oppijametaforat, luokat esitellään
yleisyysjärjestyksessä alkaen elämäkerroissa eniten esiintyvistä
vähiten esiintyviin. Luokkia oli jälleen kuusi: motivoija, kärsivällisyyden tavoittelija, tehtailija, kiusanteon kohde, noita ja puolijumala.
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Motivoija oli opettaja, jolla oli hyvä vuorovaikutussuhde oppijaan.
Hän oli työlleen omistautunut, kannustava ja rohkaiseva. Hän osasi tukea ja antaa haasteita kullekin sopivasti. Kirjoittajat eivät niinkään kertoneet opettajan opetustaidoista, vaan opettajan persoonallisuus nousi tärkeimmäksi vaikuttajaksi. Motivoiva opettaja oli
reilu ja mukava; hän loi hauskan ja innostavan ilmapiirin, jossa
kaikkien oli turvallista oppia.
Kannustavalla opettajalla oli varmasti tosi suuri merkitys oppimistuloksiimme. Hän sai vähän heikommatkin oppilaat mukaan ihan kummasti, ja meille yli-innokkaille hän järjesti lisätehtäviä ja monenlaista
muuta mukavaa tekemistä. (49F)
Jotenkin mulle on jäänyt sellainen mielikuva, että siihen meidän pieneen enkun luokkaan paistoi aina aurinko ja niistä isoista ikkunoista
sisään tunkeva taivas oli valtavan sininen. …, mutta parhaiten mä muistan ihan sen ekan open. Se pukeutui aina hienosti ja tuoksui hajuvedeltä. Sit sillä oli hopeisia rannerenkaita ranteesta kyynärpäähän asti
jotka piti aina sellaista helinää kun se liikkui ympäri luokkahuonetta.
(18F)

Kärsivällisyyden koettelijan oppitunnilla yleiskuva oli ankean
harmaa. Opettaja oli kuiva kääkkä, vanha huuhkaja tai joskus
hössöttäjä, ja siten oppitunnit olivat tylsiä ja turhauttavia. Toisinaan opettajan opetustaidot ja kiinnostus oppiaineeseen ja oppilaisiin olivat puutteellisia. Hyvien kieltenoppijoitten motivaatiota
nämä rasittavat harput eivät onnistuneet kokonaan lannistamaan,
mutta miten lie käynyt keskinkertaisille?
Opetus oli tylsää. Tunnit menivät saman kaavan mukaan; oppikirjaa,
työkirjaa, kuuntelua .... Eri tehtävä-tyypeistäkin tehtiin aina samat.
Opettajallamme oli todella pitkälle kehittyneet maneerit ja urautunut
opetustyyli. (10M)
Näin jälkeenpäin ajatellen tuntuu siltä, että suurin osa tunneista kului
siihen, kun opettaja huusi luokalle syystä tai toisesta. Erityisesti kuulakärkikynän napsuttelu oli sellainen asia, joka sai opettajan ärsyyntymään
ja monesti täysin menettämään malttinsa. (14F)
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Tehtailija seurasi tarkasti opetussuunnitelmaa ja pysyi tiukasti asiassa. Varsinkin lukio oli kuin tuotantolaitos tai kilparata, jossa
opettaja oli auktoriteetti, opetus tehokasta ja vauhti valtava. Opiskelijat ymmärsivät kyllä ylioppilaskirjoitusten tuoman paineen,
mutta kaipasivat silti hieman vaihtelua, useimmiten keskustelua.
Opetus oli sisällöltään tyypillistä ”meidän-on-edistyttävä-vaikka-oppilaita-on-liikaa”. Grammaria päntättiin ilman selitystä poikkeuksille ja
sanoja luettiin ulkoa jokaviikkoista sanakoetta varten. (09F)
Yläasteella meillä oli kaksi opettajaa ruotsissa ja englannissa. (Lempinimi) oli rautarouva, joka piti kovaa jöötä ja antoi paljon läksyjä. (Lempinimi) tunnilla oppi. (Toinen lempinimi) yritti pitää kovaa jöötä, muttei oikein onnistunut, ja häneen suhtauduttiinkin yleensä ärtyneen huvittuneen alentuvasti, mistä hän ei oikein tykännyt. Onnekseni kävi niin,
että sain nauttia (no eipä se silloin miltään nautinnolta tuntunut) (lempinimi) opetuksesta sekä ruotsissa että englannissa. (39M)

Kiusanteon kohde oli opettaja, jolla ei oppijoiden mielestä ollut
taitoa opettaa eikä auktoriteettia. Nynnyt ja itkupillit olivat unelmakohteita yläasteen oppilaille kiusattaviksi, eikä oppimisesta tietenkään tullut mitään, kun pojat hyppivät seinille. Lukion oppilaat
osasivat suhtautua suvaitsevaisemmin.
Englannin opettajani oli varsinainen ilkeilyjen kohde, oikea murrosikäisten unelma-target. Valitettava tosiasia on, että ei-motivoituneet
hallitsevat liian usein luokkaa. Hiljaista tunneilla oli silloin kun takana
istui tarkastaja tai väsyneen opettajan kutsuma rehtori. (07F)
Hän oli jo vanhahko, kaikin tavoin vanhanaikainen naisihminen… Luokan henki oli meillä ihan kiva, pidimme keskenämme usein hauskaa
englannin tunneilla, joskus jopa opettajan kustannuksella. (26F)

Noita oli liian ankara, ilkeä tai epäoikeudenmukainen opettaja, jota
pelättiin tai jopa vihattiin. Metaforat kuvastivat antipatioita ja negatiivisia tunteita: hirviö, pirttihirmu tai sadistien kuningatar, joka
nauttii piruilusta. Inhoamisen ja pelon ilmapiirissä oppiminen
tukahtui.
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Hänellä oli tapana kimittää: ”Te olette kuin likainen räkärätti joka roikkuu minun niskassani ja jota en saa ravistettua pois!” Kummallista kyllä joka ainut oppilas B-ryhmässä oppi inhoamaan englantia ja useimmat heistä inhoavat sitä tänäkin päivänä. (52F)
Rehtori oli meillä englannin opettajana koko ala-asteen ajan. SE oli
vanhan koulun mies, ilmijulma äijä joka luotti karttakeppiin ja huutamiseen. Olisi se varmaan lyönytkin, vaan kun säännöissä sanoi ettei
saanut ja sääntöjä se kunnioitti. (44M)

Puolijumala oli ihanneopettaja, jota oppijat ihailivat ja arvostivat. Kirjoittajien käyttämät kielikuvat osoittivat, että he itsekin
ymmärsivät tällaisen aarteen arvon: opettajakunnan helmi, harvinaisuus tai maailman paras opettaja. Kielen oppimista tapahtui
varmasti monella tasolla; opettajasta tuli roolimalli.
Enkun ope oli tosi hyvä. Juuri sopivassa suhteessa karismaa, vaativuutta,
rentoutta, joustoa, huumorintajua, kannustavuutta jne. Puolijumala.
(39M)
Olen vuosien jälkeen saanut kuitenkin kuulla, että kaikki lukiolaiset
pyrkivät juuri hänen ryhmäänsä, sillä hänellä on tahraton maine tehokkaana englannin opettajana. Hän oli pelätty, mutta silti reilu ja inhimillinen. (Nimi) on ehdoton esikuvani englannin kielen saralla - an
English teacher with no comparison! (15F)

Elämäkertojen oppimiskokemuksissa korostui oppitunnin ilmapiiri. Työstään ja oppilaistaan kiinnostunut opettaja levitti innostustaan
ja myönteistä asennettaan oppilaisiin ja opettamaansa kieleen.
Opettajan tärkeiksi työvälineiksi osoittautuivat hänen henkilökohtaiset ominaisuutensa, hänen persoonansa. Hyvä opettaja oli mukava ja kannustava, ystävällinen ja huumorintajuinen, reipas ja oikeudenmukainen eikä auktoriteettikaan ollut pahaksi. Sen lisäksi
vieraan kielen opettajalta edellytettiin tietysti hyvää ammattitaitoa, joka sisälsi kohdekielen hallitsemisen ohella taidon suunnitella monipuolisia oppitunteja ja huomioida erilaiset oppijat.
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4 TULOSTEN POHDINTAA
Tulokset oppijametaforien osalta on tiivistetty taulukkoon 2. Se
sisältää vielä lisäesimerkkejä eri metaforaluokista.
TAULUKKO 2. Oppijametaforat (oppijoilta vaaditun työmäärän mukaan).
Metaforaluokka Määritelmä

Esimerkkejä

1) Perfektionisti Oppijalla on pakonomainen
tarve olla luokkansa parhain,
hän vaatii itseltään paljon;
hän on ylpeä, itsekriittinen,
jopa ylimielinen; hänestä
virheet ovat pahasta

saamatta koppavalle
nenälleni, tahra täydellisyydessä, kova pala, ylpeyden
aihe, malliesimerkki

2) Työskentelijä

Oppija on ahkera ja
kunnianhimoinen

lukutoukka, pinko, hikari,
tiilitalon rakentaminen/
sisustaminen, paineen alla,
rautaista aikaa

3) Rakastaja

Oppija rakastaa
englannin kieltä,
englanninkielisiä maita
ja kulttuureja; hän nauttii
oppimastaan

rakastuin, vei sydämeni, lumoissa, Britannia-hullu,
taikaloitsuja, uuden kielen
salat

4) Luonnonlahjakkuus

Oppija on kielellisesti
lahjakas; hän oppii kieltä
vaivattomasti

kielipää, korvakuulo, selkäytimestä, luonnostaan, lasten
leikkiä, oppimisen iloa

5) Kärsijä

Oppija on turhautunut;
hän on kadottanut
motivaationsa: tunnit
ovat tylsiä, kurssitoverit
ilkeitä tai opettaja
epäoikeudenmukainen

pakkopullaa, välttämätön
paha, sai karvat nousemaan
pystyyn, kivireen vetämistä,
junnattiin

6) Ajelehtija

Oppijaa kiinnostavat
muut asiat kuin koulunkäynti
tai englannin kielen opiskelu;
hän tekee töitä juuri sen
verran, että selviää tai
on suorastaan laiska

patalaiska, puolella aivokapasiteetistani, ilman panostamista, ei viitsinyt rehkiä,
loppuun palanut
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Elämäkerroista tunnistetut oppijametaforat olivat siis kuudentyyppisiä; selkeästi eniten niistä käytettiin perfektionisti-metaforaa
ja sitä lähellä olevaa työskentelijä-metaforaa. Tätä selittää osaltaan se, että kirjoittajat olivat kaikki koulukriteereillä hyvin menestyneitä. He olivat suorittaneet ylioppilaskirjoitukset erinomaisin arvosanoin ja läpäisseet vielä yliopiston sisäänpääsykokeen.
Menestys ei tullut heillekään ilmaiseksi: se oli vaatinut myös työtä
– välillä kärsimyksellä, välillä nautinnolla höystettynä. Perfektionismi on osittain luonteenpiirre, osittain sen takana on oletus,
että syntyperäiset hallitsevat kielen täydellisesti. Oletus on kuitenkin sosiolingvistisen nykytietämyksen valossa kestämätön. Tavallaan näiden kieltenoppijoiden tavoitteet ovat mahdottomia kenenkään saavuttaa, olivatpa he syntyperäisiä tai eivät.
Tulokset opettajametaforien osalta on tiivistetty taulukkoon 3.
Opettajametaforatkin olivat siis kuudenlaisia. Tehokkaimpia
opettajista olivat puolijumalat, motivoijat ja tehtailijat. Kolmen
muun metaforaluokan opettajan tunneilla oppijoilta vaadittiin omaa
halua ja tahtoa oppia kieltä kaikesta huolimatta.
Aikaisempiin tutkimuksiin (ks. Taulukko 1) tuloksia on vaikea verrata, sillä metaforaluokat vaihtelevat suuresti tutkimuksesta toiseen johtuen osittain siitä, mitä tutkimuksissa pyydettiin vertaamaan ja osittain erilaisista aineistonkeruumenetelmistä.
Oppijametaforien osalta joitain yhtäläisyyksiä voi nähdä Ellisin
(1998), opettajametaforien osalta Oxfordin (Oxford 1998; Oxford
et al. 1998) tutkimuksiin, mutta eroja on sekä luokkien määrissä
että sisällöissä.
Koska metaforat kuvastavat ajattelua (tai ovat jopa tapoja ajatella), ne lienevät melko syvällä ihmisen mielessä, peruskäsityksiä
itsestä. Mutta jo itsensä tunnistaminen – metafora-analyysilla –
saattaa kuitenkin helpottaa kieltenoppijan elämää ja/tai oppimista.
Ja toisiin vertaaminen puolestaan voi panna kieltenoppijan tarkistamaan omia käsityksiään, vaikka niistä on osaa ehkä lopulta
vaikea muuttaa. Kieltenoppijan on kuitenkin hyvä oivaltaa, että
kielissä menestyminen on itse asiassa monen tekijän summa.
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TAULUKKO 3. Opettajametaforat (opettajien tehokkuuden mukaan).
Metaforaluokka

Määritelmä

Lisäesimerkkejä

1) Puolijumala Opettaja on ihailtu ja
arvostettu, sopii roolimalliksi

opettajakunnan helmi, ihanneopettaja, harvinaisuus, tosi
cool jätkä, ehdoton esikuva

2) Motivoija

Opettaja luo hyvän ilmapiirin, huomioi eri oppilaat

lempeästi ohjat käsissään,
persoonallisuus, pirteänoloinen, rohkaiseva ilmapiiri,
kannustava

3) Tehtailija

Opettaja noudattaa
tarkasti opetussuunnitelmaa, pysyy
asiassa

rautarouva, helkamaraisu,
kielioppihirmu, tehokkaampi

4) Kärsivällisyyden
koettelija

Opettajalla on puutteita
opetustaidoissaan, hänen
opetuksensa on tylsää tai
turhauttavaa

kuiva kääkkä, pohjanoteeraus,
kummajainen, Mizz Vanhapiika, hössö, ei pannut tikkua
ristiin

5) Noita

Opettaja on liian ankara,
ilkeä tai epäoikeudenmukainen, häntä vihataan tai pelätään

sadistien kuningatar, pirttihirmu, ilmijulma äijä, vanha
huuhkaja, hirviö, piruilu

6) Kiusanteon Opettaja on epäpätevä,
kohde
hänellä ei ole auktoriteettia.

nynny, itkupilli, marttyyri,
hermoromahduksen partaalle,
unelmakohde

Samoin opettajan, luokkahuoneen toisen osapuolen, on hyvä olla
tietoinen, millaisia oppijoita hänellä on kussakin opetusryhmässä.
Tällöin hän voisi tarvittaessa esimerkiksi pehmentää oppijoiden
lujaa itsekritiikkiä (perfektionistit), tarkistaa opetuskäytänteitä tai
vaikuttaa luokan ilmapiiriin (perfektionisti, työskentelijät ja
kärsijät), keksiä uusia tapoja motivoida opiskelijoita (kärsijät ja
ajelehtijat) tai järjestää haasteita niitä tarvitseville (rakastajat ja
luonnonlahjakkuudet).
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Elämäkerta kuvastaa oppijan kokemuksia hänen omasta
näkökulmastaan sillä hetkellä. Metafora on keino nostaa tietoisuutta
tuomalla puhetavat (tai ajatukset) näkyviksi. Negatiivisten oppijatai opettajametaforien muuttaminen edellyttää oivallusta omasta
mielikuvasta kieltenoppijana: tarinan voisi yrittää kertoa myönteisemmässäkin valossa.

5 SOVELLUKSIA KIELTEN OPPITUNNEILLE
Jos vieraan kielen opettajalla on aikaa ja tarmoa tutustua oppilaittensa käsityksiin itsestään oppijoina, hän voisi kerätä heiltä
metaforia kohdekielestä tai kielen oppimisesta. Metafora on silta
puhetapojen (tai ajatuksen) ja kokemuksen välillä; yllättäviäkin tietoja saattaisi paljastua oppijoiden ajatuksista. Metafora ilmaisee
ytimekkäästi asioita, joita voi olla vaikea muuten kuvata, mutta
metaforan tulkinta vaihtelee kuulijan mukaan: kullakin on omat
taustansa, joitten läpi ymmärtää vertauksen.
Helpoin (ja yksinkertaisin) tapa saada oppilailta metaforia on
antaa heidän valita sopivin vaihtoehto annetuista vertauksista. Vaihtoehtoisesti heitä voisi pyytää täydentämään aloitettua lausetta
metaforaa käyttäen, esim. ”Englannin kielen oppijana/käyttäjänä
olen (kuin) …”, ”Kielen oppiminen on (kuin) …”, ”Hyvä kielen
oppitunti on (kuin) ...” tai ”Englannin kieli on (kuin) …”. Peruskoulun yläastelaiset ja lukiolaiset pystyvät kirjoittamaan jopa tarinan kokemuksistaan kieltenoppijoina. Nämä kaikki voi tehdä
suomeksi tai opittavalla kielellä. Jotta hyötyä olisi muillekin kuin
vain opettajalle, kannattaa tuloksista keskustella ja vertailla niitä
oppilaitten kesken. Opettaja saattaa huomata tarpeen vaikuttaa jonkun oppijan puhetapoihin (tai käsityksiin). Voi olla mahdollista
saada oppija muuttumaan toivottuun suuntaan, jos hänet saa omaksumaan uuden metaforan itsestään (tai opettajastaan): mielikuvilla
on näet vahva voima.
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