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Ilitä meidän tulisi oppia menneistä rnrosista?

Joskug on sanottu, että ainoa nitä opimne historlasta on, että
emme opi 4istoriasta mitään. Toisaalta on ösitetty optlrnistisenpi
näkenys:'ffö' jotka eivät tunne historiaa, joutuvat toistamaan s€nr
Ne jotka tietävät nitä neillä ennen on yritetty saada aikaan,
voivat ottaa oppia aikaisennista onnistumisista ja
epäonnistumisista. Ne jotka tuntevat tarlcasti, mitä muut ovat
t.ähneet onassa tilanteessaan ja rniten he ovat onnistuneet, voivat
muita parennin pohtia onia vahvoja puolianme Ja helkkouksiamrne.

Mitä me voisimne yrittää oppia koulutuksemne suunnittelusta?
Itse olisin taipuvainen tekemään sauraavanlaipia johtopäätöksiä,
jotfa ovät nelkein kaikki kriittisiä, Tällaisessa
henkitökohtaisessa kannanotossa ei kuitenkaan ole
tarkoituksenmukaista tasapuolisesti tuodla esilLe kaikkea sitä
positiivista, jota meillä epäilenättå olisi kerrottavana.

L. Oppilasnäkemys

Yksi lrritiikin aihe koslree yleistä otetta koulusuunnittelussa.
Virallisessa koulusuunnittelussa tunnutaan usein Iähdettävän
varsln idealistisesta oppilasnäkemyksestä: oppilaat ovat opinha-
Iuisia, jotka osaavat itse päättää, iltitä on tarpeen ja hyödyllis-
tä opiske]-la Ja rniten paljon. oppilaat pyrkivåt turvaamaan itsel-
lensä nahdollisimman hyvän ja laajan yleissivistyhsen. Valinnai-
Fuutta tulisi siis lisätä, jotta inäin,- valistuneef oppilaa!
volsivat harjoittaa sivistyspyrkimyksiääh. Itse en ole näiri
optirnietinen, vaikka olisi todella nieltä }ännitt,ävää ajatella
noin positiivisesti. Kokemukset Ja tutltimukqet kaikkialla
maailmassa osoittavat, että siLloin kurr koulunkäynti on muuttunut
etuoikeudesta velvollisuudeksi tai se koetaan muuten lähes
väIttänättönäksi, sisäj-nen motivaatio ei läheskäån aina ole kovin
korkea. Koulun lisäksi oppilailla on monia muita nuoruusiån
Itkehitystehtäviätt, ja he laskevat tarltastl niten pal jon he ovat
valniit satsaamaan opiskeluun. fästä taktikoinnista saattaa
vielä saada palkinnon ylioppilastutkinnossa siten, että suppealtF
paa yleissivistävää oppia hankkiva saa keskittpnisensä ansiosta
parempia arvosanoja kuin useisiin aineisiin panostava oppilas,
oppiläat ovat usein tarkasti selvitlä Jatko-opishelun vaatimuk-
sista ja he todennäköisesti ovat taipuvaisia pikenmin rnininoimaan
kuin maksirnoimaan opintojensa laajuuden ja keslcittyrnään niihin
aineisiin, jcista on nimenomaan hyötyä sisäänpääsypistetnääriä
ajatellen. Sivistystä janoava nuori taitaakin olla laskelmoiva
taktikko. Oscar Wildea mukaillen, onko meillä syntynåssä
sukupolvi, jokä jo koulussa tietää urikä kannattaa, mEtta ei
tiedä nikä on arvokästa+

Jotkut koulutussosiologi_t_.. orrat tnyös sitä nieltä, että myös
kodit, 'yfrä vähemmän*"-aiqtäv'åt lapsille-en: sitä aikaa ja kotipiirin
konkreåtfistä trlkea, jota perinteisesti annettiin koulua
käyvil1e. Myös Iähiyhteisön tuen katsotaan vähentyneen. Joskus
on esitetty, että kun tapsia ei enää tarvita vanhuuden turvaksi,
he ovat tulossa omaa eIänäänsä, onaa työtään, onaa kehittynistään
tärt<eänä pitäville vanherunille yhä irrelevanteinrniksi, vaikka
vanhenrnat-eivät tätä våIttämättä tiedostakaan ja valkka he sen
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jyrkästi kiistäisivätkin. Vanhernman aika, vanhemman rrläsnåolo ja
käytettävyystt ja näin vanhernman vaikutus vpidaan korvata
tovereiden ja koulun vaikutukgglla. Luodaan jatkuvasti muita
järjestelrniä huolehtinaan kodis$a poissa olevien ja kodista pois
hakeutuvien lasten ja nuorten ajankåytöstä,
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ssa arvoonsa myös inm.- Englannissa,

jossa esiintyy yhä enemmän kritiikkiä sitä varhaista ja laajaa
erikoistumistq. kohtaan, joka on tyypillistä engLantilaiselle
lukiolfä - jä sen päättökokeelle. Englannissa tulee
koulukeskustelussa yhä useammin esiin huoli siitä, että
valtakunnaltisten tutkintojen vaatimustaso on laskenut ja
jatkuvasti lasltemassa. Kuitenkin nreitlä ilrneisesti monet asioita
seuraamattomat kouluihnieet perustavat mn. Englantia koskevan
koututietärnyksensä ennen vallinneeseen tilanteeqeen. Olisi pal jon
voitettu, jos rneillä oltaisiin hyvln ajan tasalla siitä rnitä
muualla tapahtuu ja jos ei ilnan huoleLlista ja kriittistä
harkintaa korotettaisi muiden systeemejå natkinisen arvoisiksi.
Samoin kuin y1lä esitin tietyn epäilyksen qppilaiden kykyyn
arvioida mitä Ja miten laajaa yleissivistystä he tarvitsevat,
tässäkin tietty skeptisisrni muiden kykyyn hoitaa asj,at
luonnostaan paremrnin kuin meillä olisi hyvä lähtökohta.

l,[eillä o]isi hyvä nyöskin rniettiä, xlitä nerkitsee se, että
Yhdysvalloissa esiintl4y jatkuvasti krit,iikkiä sitå suurta
yal11rnq|,9_uut__t_q, kohtaan, joka valLitsee high schoolissa ja
iollägessa. Jotkut huolestuneet tutkijat sanovat, että siellä
vesitetään opetusohjehnan opillista sisältöä. Tätä kuvataan
Joskus oppilaiden sanonnalla rrrf you don't teach us the hard
stuff, w€ won't give you hard time.tr Toisin sahoon, ollaan
huolissaan slitä, että tingitään opetuksen sisä}1öIIisestä
tasoeta: jos opettaja ei opeta muuta huin alkeet, oppilaatkin
ovat kunnolla heokassa. Tät.ähän me emme halua, vai roitä.'Miten
tiedostamftre, että neillä olisi mahdollisuus ajautua tähän
suuntaan? Onko meilIä samaa suuntaa todettavissa siinä tavqssa,
miIIä monet erityislukiot painottuvat?

Jos siis halutaan varmistaa tietty yleissivistyksen sisä1tö,
ei nielestäni pidä luottaa oppilaiden valintojen takaavan sen.
On viisaanpaa säätää laaja kuin Fuppea pakoll,isten aineiden
määrå. Valinnaisuu$ ei ole nikään itseisarvo, Aikainen
erilcoistuminen nuutamiin aineisiin ei ole väIttämättä lainkaan
järkevää.

Tutisi huolelLisesti selvittåä, niten koulutuksen funktio
on kehittynyt jå kehittyy nuori-son silmissä. Ei tule olettaa,
että samät arvi.oinnit ja arvostukset pätevät ]<uin keski-ikäisen
koulusuunnitteli jan nuoruusaikana, jolloin pitkä yleissivistävä
koulutus oli paljoltl etuoikeus ja takasi jatkokoulrttuspaikan ja
hyvän anmatin.

3., oPpiainekytkennät

Sivistystä etsivän nuoren västapainena esiintyy virallisbssa
suunniltelussa es-i*ntyy erikoisia kytkentöjä ja luultavasti
vanhoihin koulunuistoihin kytkeytyviä nyyttislä käsityksiä
kiel-enoppimisen erityisestä vaikeudasta. Jos]<us tulee sellainen
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käsitys, että kouluhal-llnnon piirissä olevat henkitöt ovat
harvinaisen heikkoja kielitaidoltaan, erityisesti kun heitä
vertaa useagti pilailun kohteena oleviin ttmyyntitykkeihinrr. Tämä
on tietysti empiirinen hfpoteesi, jonka todenpitävyys voitaisiin
verLailevilla kokeilla testata. Toinen enpiirinen, testattavissa
oleva hypoteesi, on, että kielenopiskelun vähemmän palkitsevaksi
aikanaan kokenut ei jaksa nähdä, ett,ä nykynuoriso voisi +
nykyopetuksella 9-ppi*l*Baremmin kuin nyt keski-ikä.tffin ;.'-ii* f
koulusuunnittetija'(öfi KrKs, jos halutaan käyttää lyhennettä) .

Nykyisen kurssimuotoisen lukion suunnittelussa on ilmeisesti
Iähdetty siitä, että matemaattisesti lahjakas ja lciinnostunut
oppilas (poika?) ei tarvitse, eikå ilmeisesti voikaan hankkia
kovin 1aa jaa kielitaitoa. Kielet ja rnaternatiikka ovat siis
aitoja opetuksellisia vaihtoehtoja toisillensa. Ne näyttävät
myös jotenkin olevan oppimisen kannalta toisilleen vastakkaisia.

ftse pidän ajatusta l<ielten ja matematiikan
vaihtoehtoi suudösta auttamattoman vanhakantaisena a j atteluna . Sen
sopivuus Suomen tilanteeseen on sitäpaitsi erityisen heikko.
Samoin vertailu muider't maiden opetussuunnitelnien sisältöön
( rrsuomen kansainväIlsesti raskas kieliohjelma, jota on
kevennettävätr) on tehtävä harkiten ja viisaasti. Vuoden L972
tutkintolen suunnittelutoirnikunnan ja Lukion
opetussuunnitelmakomj-tean harkintakyvyn ollsikirr suonut oIleen
paremman. omat tarpeemme ovat ratkaisevia, rnuiden mallit ovat
vain vertailupohjan antavia. Kuitenkin molenmat korniteat
katsoivat, että yksi vieras
korkeakouluopiskeli jan kielitaidoksi .

kieli riittää jopa

Mielestäni vain lyhytnäköinen ja kapeaa hyötyä arvostava
suunnittelija saattoi pitää toisen kotimaisen kielen ja
käytännössä - englannin kielen taitoa riittävänä lukion käyneen
oppilaan vieraan kielen taidoksi. Selitykseksi ei riitä, että
tilanne on muuttunut kahdessalcymmenessä vuodessa. Suunnitteti jan
tulee pohtia, nikä on toivottavaa maamne sivistyselämän ei
pelkåstään koulutuksen - kannalta. Eihän yhden vieraan kielen
hallintaa voi pitää toivottavana ja riittävänä varsinkaan nyt,
kun on tapahtunut ja tapahtumassa perusteellisia muutoksia maail-
nalla. Tosiasiassa nyt kuitenkin valrnistuu vuosittain tuhansia
nuoria tuklosta, joiden kielitaito on kapeampi kuin aikaisemrnin
lukion käyneiden ! Onkohan rneillä ktritenl*in virallisessa
suunnittelusqa jo toteutettu rrvaikeiden asioidenrr tinkitnistä (vrt
yflä; :" ;os Åukion.FP"JU==uunnitelnakomitealla olisi riåfrtänyt
nätcenystä7'--"se,I+ ..Al{sit tultut myös rohjeta sanoa, että sen
esityksestä on öeurauksena kielitaidon kaventuminen maassamfte.
Jos ie ei sitä €os*aan pystynyt ennakoimaan, sen asiantuntemus
oIi-'puutteellinen. Uudessa opetushallituksessa ei o1e varaa
samantasoiseen suunnittaluun.

Sils, pitkän maternatiikan ja toisen vieraan kielen kytkentä
lukiossa on lopetettava rnitä pikinmin. Pääsääntöisesti lukion
oppilaan tulee toisen kotirnaisen kielen lisäksi opiskella kahta
viärasta kieltä. Nykyisillä rnenetelrnilfä pystytään hyvin
opettamaan ]raikille tuXion oppilaille kotirnaisen kielen lisäksi
fäl1si vierasta kieltä ja ne ovat helposti myös laajan matematii-
kan oppilaiden kapasiteetin rajOissa. Jokaisella oppilaalla,
jolla äi ot" spesiiisiä puutteita lyhytkestomuistissa tai muita
iastaavia erityisongelmia, oD täydet tiedolliset edellytykset
oppia vieraita Xiefiå ilnan rnitään suurelnpi3 ongg|nia. Vieraiden
fiäften oppiminen ei edellytä mitään erityistä kietJ-päätä, joka
vain joiflakin on syntymätahjana. Se edellyttää vain tietyn
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. opiskelupanoksen investoimista. Jos jotain konpronissia on
tarpeen hakea, sitä voidaan etsiä opiskeluajan Pttuudesta: toinen
vieras kieli voisi ol]a pakotJ-inen laajan matematiikan lukijoille
z vuoden ajan tai jopa vain L,5 vuotta. Ehdoton nininivaatimus
onr että toisen vieraan kielen opiskelun tulee ilrnan ongelmia
sopia myös laajan matematiikan valinneen oppilaan opinto-ohjel-
maan.

4. Lukujen kertomaa

Kurssimuotoisen tukion aikana on c- ja D- kielten yhteinen
Iukijamäärä ensimmäisellä luokalla pudonnut kymmenessä vuodessa
L25Z:sta 81-?:iin (efi tilanteesta, jossa kaikki käytännössä
lukivat toista vierasta kieltä ja neljäsosa lukiolaisista vielä
l<olnatta vierasta kieltä, paljon heikompaan tilanteeseen).
Vattioneuvoston tavoiteluvustakin (97.5e") on jääty selvästi
jälkeen. C- Ja D-kielen lukijoiden yhteinen näärä vähenee vielä
kolmannelle luokalle mennessä n. 55å:iin. Sama suuntaus näkyy
ylioppilastutkinnon ylimääräisen kielen kirjoittajien näärässä:
v. LgTg sen kirjoitt.i 76.62 kaikista kokeeseen osallistujista,
kun taas vuonna 1989 osuus oli pudoOhut 38-83:iin-

Sekä c- ja D- kielen on viime vuosina jättänyt pois opinto-
ohjelurastaan tukion ensinnäisellä luokalla yfi 5000 oppilasta,
eli n. L8% koko oPPilasnäärästä.

Noin 4OZ pit)<än matematiikan valinneista ei ole lukion
ensimrnäiseIIä luokaIla ottanut C- eikä D- kieltä opinto-
ohjelrnaansa. Lisäksi pitkän matematiikan Iukijoissa tapahtuu
lutcion toiselle luohalle siirryttåessä peräti n. 22Zzin

. vähennys. Toisaalta ei tapahdu käytännöllisesti katsoen lainkaan
,,n,,rr-4.,.t'i't siirtymista }ukernaan C- Lai D- kieliä lukion toisella luokalla
r' (Iieneekö se edes säädöksellisesti mahdollista?). Pitkällä

matematiikalla selvästi taktikoidaan lyhytnäköisesti pois C-tai
D- kielen opislcelu. Luvut osoittavat myös, että on nentävä 1960-
luvuJIe, jotta C- ja D-kielten absoluuttiset lukijamäärät
Iukiossa vastaavat nykyistä tilannetta.

Luvuista voidaan siis todeta, että lukion kieltenopetus on
kokenut selvää taantumaa. Myös pitkän matertratiikan opiskelussa
on merlrillisyyksiä, jot\a tuskin kuuluivat suunnitel-miin.

., - ,,
.t'

4 ' varinnaisuudj; - '' ,"'it'':'''' 
I!"'"'"- ''''-+;-* '

Vaikka valinnaisuuden lisäämisestä on tullut, joskus niin tuntuu,
vailla ajatusta oleva hokema, valinnaisuutta voidaan lisätä.
Minusta jårkevin valinnaisuuden toteuttamismuoto on tietty ajalla
varioimlhen. Koska ei voi tietää yksilön oppimismahdollisuuksia
tarkasti etukäteen ja koslta ei voi tarkalleen tietää hänen
asemaansa ja tehtäviään aikuisena, kaikilla 'erityistä
opetusta, selvästi tarvitsevia lukuunottamatta tulee o11a
pit*afti sama perusopinto-ohjölna sekä peruskoulussa että
iukiossa. Valinnaisuus koostuisi pääasiassa siitä, minkä aineiden
opiskelua oppilas haluaisi . 

jatkaa perustasoa pidemnäIle.
Siksi irinusta ainoa järkevä tapa. fi>teuttaa valinnaisuutta

tapahtuu siten, että kaikki aineet, ?yTitäan ainutta poilckeusta.
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Iuovuttavat nykyisestä tuntimäärästään
yhteisesti sovittavan osuuden (esim. 10-20å tuntimäärästä)
yhteiseen rrvalinnaisaikapottiintt. Valinnainen opisketu voisi
perustua nykyistä vapaammin muodostettaviin
opintokokonaisuulcsiin, joissa mm. oppiaineiden integrointia
voitaisiin toteuttaa paikallisen kiinnostuksen ja resurssien
mukaan. Menernättä yksityiskohtiin, esimerkiksi vieraan kielen
opetus voitaisiin tässä valinnaisessa opinto-ohjelrnassa
integrolda minkä tahansa aineen kanssa ja opetus toteuttaa
osittain kielenopettajan ja toisen aineen opettajan yhteistyössä.
Samaa voitaisiin tehdä luonnollisesti muiden aineiden kesken.

Ylioppilastutkinnossa tulisi olla rnahdollisuus suorittaa
perusoppimäärään perustuva ja siihen läheisesti liittyvä koe tai
laajempaan opiskeluun perustuva koe, joka voisi nitata yleisemmin
kuhunkin oppiaineeseen liittyviä valmiuksia, joita pidetään
tärkeinä ja toivottavina. Tämä lievernpi oppinääräsidonnaisuus
olisi välttänätöntä, koska 'jatkokurssien' muodon ja sisäIlön
tulee voida vaihdella koulujen oman päätöksen mukaan.

Valinnaisuus on syytä pitää järkevissä rajoissa myös siksi,
että laaja valinnaisuus vaikeuttaa lukujärjestysten laadintaa ja
vie paljon resursseja.

5. Loonukaneetti

Jotta meillä päästäisiin mahdollisimman hyvään tulokseen
koulutuksen kehittänisessä, oD tarpeen varmistaa tietyt asiat.
Mielestäni tärkeimpiä edellytyksiä on rehellisyys ja viisaus.
on rehellisesti ilrnoitettava, mitä tavoitteita ajaa esittäessään
koulutuksen kehittänisnäkemyksiään. Miksi jotain tulee muuttaa?
Miksi jokin muutosta tarvitseva asia on ongelna? Millainen
ongelna se on? Kenen ongelma se on? Miten ehdotus poistaa
ongelman? Yleiselle tasolle jäävä esitys vaitla edellä mainitun
kaltaista erittelyä ei täytä kohtuullisia laatuvaatinuksia.
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n+i+Br4kimrfi*r;"veig! rnaii,.na.ta - -Iukion,._..- y,l,iopgi-lastu€'kitnon,
t'trLri*o-ppirla.$sudar*ttt Äina l<un julkisuuteen tulee uusi iskusana tai
lausä (yliopbiläEsuma, Iahjakkaiden koulutus, eheyttäminen,
valinnaisuuden lisääminen, jne), terve reaktio on kysya., niksi
asia nousi pinna1le, ja mitä julkilausurnafl-l4r*;ä'tavoitFtta sen

t-sil}e ottarninen pqlys--1,.-.--, {:i,-"*#'
--**-Samoin,. kurf 

*- fraamme l<ieltenopetuksesta katsotaan
'aiheelliseksi käyttää sellaisia negatiivisia ilmaisuja kuin
rrraskaustt ja rrpäkko...rt, on syytä selvästi todeta, että nämä ovat
propagandismiin kallellaan olevia ilmauksia. Kaikkihan ovat
raskautta ja pakkoa vastaan.

Mielestäni on välttämätöntä, että perustettavassa
opetusha t I itukses sa voimaperä isest i j a systemaatti sesti seurataan
muiden maiden koulutusta, sen tuloksia, Sen suunnittelua, siitä
käytävää keskustelua. Ilrnan täIlaista syvälIistä asiantuntemusta
vertailut rnuiden maiden oloihin ovat pikemrninkin harhaanjohtavia
kuin valaisevia. Opetushal-lituksessa on nyös oltava hyvin
perilIä oman opetuslaitoksemme historiallisesta taustasta,
öpetussuunnitelmien kehittyrni sestä j a Li lastoI I is ista trende i stä .

Lisäksi on tunnettava merkittävin ajankohtainen tutkirnus. Näin
]<ehittänistoirninnassa olisi rnukana nyös viisauden edeltytyksiä.

Olisi paljon voitettu, jos saisimme tisättyä sen seikan
oivaltanistå, - että kielitaidon kartuttaminen on aina
varteenotettava ajan ja energian investointi. Siitä on yksilölle



b

sekä lloa että hyötyä jo alkeiden osaamisen tasolla. Kielitaito€i, toisin kuin monet nuut oppisisällöt, vanhene muutamässa
vuodessa, kuten monelra muul-ra alalIa voidaan todeta käyvän.
Toinen hyvä asia orisi, jos tajuttaisiin s€, että nimenämaankoulu on erinomainen paikka monipuolisen kielitaidono*pohian
hakkimlseen, koska sierrä on aikaa siihen saann#iiisåenharjoitteruun, joka kaiken taidon hakkiminen eadiryttaa.Kielitaito kuten kai]<ki taito edellyttää geKX opit,Lavien
asioiden ymmärtämistä mutta myös nimenonaan tårnän ymnårtärnisen
kehittänistä kaiyttötaidoksi. Esimerkiksi jonkin fiäfioppiasian
ynmärtätninen voi parhainmillaan tapahtua melko nöpeasti nutta sen
integro ituminen toinivan ki e I lta idon qsaks i vi e parhaimrni 1 l- aankinpaljon enemnän aikaa. Tätä aikaa en kourussa herponninjårjestettävissä kuin koulun ulkopuolella: tänän tietää Jokäinen,joka aikuisena halajaa oppia kieliä.


