
Ruotsin opetus kouluissa
Koulun sisällöistä tuntuvat eniten -keskustelua herättäneenvieraiden kierten, 

"=r.lLon ja aiäiiii"r;;";ö;;"-.'.or,*o ne oltavakaikille l4t:t:iå, -"fårolr1;ia;*äineita 
j. rirr.i.r,.r, rurisiopetuksen sisäIlön'o11ä vil*ä-äir.oin. 

_on maassamme eniten olrutvalokeilassa. ruotsin hiele-n u"årä-iäululaiCorräääu**", Asiattaon orlur erirvisesri suomerai=""årn'iirri; ;;':;;"puheenjohtaiaprof ' Erkki Pihkala' suomalaisuuaån' riiit" 
"n'iaiaä'pitävän riitöntä rke i mpän ä a s i ana ."åtr i 

"-- 
äp"ii,"r.å # texenrlå lå*irip".ehroi s eks iaineeksi ' Mirraisla -ne-rusteiuia ri].lol pil"-åititu:a esittääohjelnalleen? Ne "åift-"r"nuc 

-.Jii .-=ityrgsa, irutta seuraavatperusreer näyttävåt useiyi-t"n-åi";; esir.lä:. 1) Ruotsin kielentaito ei o1.e !"ip"ä- 
, Fillrä1"ä'l vapaaehiåiäesti ruorsiaopiskelisivar 

. siilä-äinnosruneet -j1 
tång -iår.äT"i 

riirtävänruotsin hatl_innan *är"ur*.*. 3) - nuotsin 
_1iäitio 

ei otevastavuoroisesti lairia .vahvist.ruå suomgn t<iere;e virarlisenklelen asernaa :. -Li"iirahemmisrd"- 
"iix"l;l;irä"-iu-; . 4) Rtlorsinkielestä vapautuva -åperusaii;--' täyip3.;"-;;iä"" ainei_den;lift åTilr{r,iålr"J3i"åäX;f*" jiTJiåi"i'"".ilTåaudurtae**å.

Tarve ja sen Loteaminån ;;;i'tunnetusti vaikeita asioita.Esinerkiksi
tarpeisu- jl'It:å:x""iå.'"*"Jå'"*,:dii'**:n#**å!åif 

tPihkara tuntuu riåitaär . ruotsi-n kielen tarpeen siten, ettämaamhe pienen ruotsinkiäri""" -"arrlr*i"fö 
.saneiisi, että heidänvuoJcseen kaikkien on Äi.x"it;;'" äotsiå .--äå;å ' tulkinta onkvseenalainen' uiten än#nnakäan våisi pi.r,i .ranäå]oi"tö pakottaasuurta eduskunnan enemnistöä 

"å"t"iriiäntouur, 
_*aåiäroään 

ruotsinkielen operukse" xåir.hiä vrrtei="i."i åppiaineeksl?Ruotsin kieren operukJ"n r.iiieii"f."iiir;;;;i.usein siihen,että peruskourua =ui".,ir-.rtii"--"iui*i -thil;'äåru"' 
kierenkouruksi ia että "uutä-ii'Jrritusneu""iiåi"iå;;ä"iåi t,rri nukaanka i ki I r e intå i -åxll" åi"åä',." i . 

-rilä' i"i*.tuun.,""i., ;o r i i tti s eks iIehmänkaupaksi. rara ru"äug asiasta d"ä-k=yrffiäåisesti ilrnanaslan syväl1isempää p"nai"r.i,iJ."* uori. L",iiäir.å-=r.y=ya or ikol$.:ff l_*1ffi'tUno:l ri* r*F ö.. ;;j a 
"".,iJäil-. 

j ., a s i arunuk a i _peruskoulun suunnitter-ussa olivat keulilla kansakouluaedustavat henkiltit, :äiirå. navttåa 
"ii"ån varsin =y.rarrinen epåi*Iy lasten ia

"år"äi"äpJ,1iHå.äååf '.}fffflf "J,."'i"HX1if s*T*It:i:iiff :iopetus tur-ee jär jåstäa tåsorursseixsl 
- l. .lukioon, pääsemiseksitulee orla väfrin€äå"-r.*rit"iå"ii*'äois-e.t opinnoi. KuitenkintälIöin io vli puolei iiÄiu"L.sta ori Iieskikoulussa jossa opis-keltiin toista 'i;f-i;i;ä 

i" -vnta""iåas-ta. 
kierrä ilman täso_kursse ja' Aiatu.s pi.ifå-,- åi.tå opetusnåät"r*iä kehitränärrä kokoikä I uoka 1 1 e iro i ra i s iiri i nr i ;; *;;i;i:il;rtä. kahden vi eraan k i er enopiskelua tuntui 

"åi;rå- .L""i"",i,ia"jsiajista ja kouluväesrämahdottomalta.' [ässä "i år"-f,iiäåixaan nitäai-n uutta: kauttakoulun historian on uinääii"rE;-äiiäT5_""rG.r=tä iäiaa r.aa jen_taa v1i tiettyj:" i:;kilöpg"; i" ,åätön rie*yjen prosentri_osuuksien. suuri rahvas, ii_tqt, ,rå*ål!ät, muut .rltais"t vähem_mistöt eivät -tarvits"-l#rutusta-Jäi"ärnarin vain vanan kou_lutusta eivätkä 
"9 ny.gt.v-år;"i X""f,ri,r=t. ornaksumaankaan. rä1_laiset ryhmät on syyfa :tr.r vapauttaa kokonaan kour.ullxsesta taitehdä rnoner onpisiåårrtii r,Lirrä 

"åäälörr;j:.ä;ä yhrä hyvinkuin väirrää, - efta fi;a=i; kl;i";-öåi;ksen rekeninån kalkirre



vhteiseksioppinaineeksi.glipoliittin.enlehmäkauPPä,voidaan
.ra i ttaa ertä eåuskunt. o= o i i'ti rä""=ä?"-J il" i "t" xou r uvaxe ä va r i s -
runeempaa jJ--k;;k;"åxtii*J*påä- näkemvstä koko ikäluokan

;#ilffiätp"iltu'it -potentiaätista ;*^rdisraiia j
Edust<unra tuntuu orr"ä-"-ä"ÅLioulunuudi-stajia ja nykyistä

suomalaisuuoei rlitioa rtJiuf.q[X1""*nt'-siina'- ettei ruotsin

kielen op"rr=tu- xiixirl" ;i,;i'"i1r. iakennettu maanme pienen

ruotsinkierisLä vån"rnmistOn-iuåxsi )/aan lähinnä pohioisrnaisten

vhreyksiemme ja onlgn "t,r:"'^^ål,råx=i 
. vit;;ålfaisät €arvetutki-

mukset ovat riistatta osoitt;;;i; .ttä teollisuudessa ja kaupas-

sa on ruoLsi engtannin orreriå-"ttid."" tarvittu kieli' Yyös saksan'

ranskan ja ";;åjil 
taitoa iarvitaan nykyistä 9"-"m}.tn mutta er-

enslannir, .il.ä i,j;äi" ;;;l"""uxåetIa. u"i'rG opiske}tavat kielet
ovat kuin laajenevat tehät.'-il"ätsilla ""-xåyttöä..kotimaassa 

ja

muussa pohjofåssa. saksa, 
-rurr=x. ja venäjä olat pääasiassa Man-

nereuroopan fontuftiemme äii""ila. nnäfanti..bn,erääntainen
lingua fturr".^,-'jä?;.ii:. yrittäå turvaulia kautta maailman' ios

ei töydy rnuutå-VÄiäi"ta riäita. Yhden *uåii*"nkielen (englannin?)

kunnorrinen äJ"li=iä"" ;i--;;" irJ"i" -åJisrery"l 
. kävettävästä

ajasta tciinni-i*iåäJ".ioittamarra I:nnet'Ia luokatla ranskalla'

saksalla rar venäjälIä v"i;;;;å.ntoit"tfåärrtua lukea englantia

ia saa näin ollen myös "r,qrånåissa 
käytå""otia A-kielen tasoisen

åaidon engtannissa . Moniptåf i"än Xitf ä""piäXtf" valmistaa entist'ä

ö;;ili;"ilffii"':;ti1i.?t":it'täfrt..u,,, e*ä se haruaa kaikkien

kansa 1 ai sten oppivan pon j o iJn. Gt" "t 
ynteyåe.nn1doss a luonno I I i sen

pohjoisrn.i"e'ii-iår""l tdti=i;' n"fq'?!:'et I rama on vapaa poli itt'i-
nen valinra, joka on.!ehty';;itå; rarttox"rtdi=tt**e' 

-ni ote mitään

perusrertu .d.iiyttä.i, .ttä"iiåt"i" piläGt hårrnonisoida kieti-
lakinsa Suomen fättaiseksi, kuten Suornafåisuuden liitto edellyt-

rää. Ruorsi ;i' ;ö s,rä"r, iii;i;i;"ääåä"Ttt.".t\q.1. määrännvt eikä

ole sen saatåirniser,-vn!:xdår"f r itoutunut rnihinkään vastavuoror- -

suureen. *"ätäi"' äit1o--påattaa . ="å*.n kielen ( ja muiden

s i irtolai"dil;;r-, r."fixi.r"å[i. rten ) asemasta omien intress rensa

ia porii6iåä-iänå"" *tr.äitåäLi, ritt""'J""tni on tehnvt ruotsin

ottt"ilr=JLtiil"*arn perusrerrua ede'rv*ää, että poh joisrnaisessa

yhre i sryor=å'' ;;; l;;fi- ;i;i - 
vntt i""t't 

-xå**un 
it<aåt iok i e r i' Muut

osapuoler "i.r;ä"åöi;lttf;-iarvits" 
v**åiiä*iit" edistämiseksi'

Lisäksi monirla yhtei.st]ö;"-"i".iI13 ä-nVrannin. lrieli ei ole

suinkaan ongelmaton, xoJra englannin riåiåssä ei ole läheskään

aina r,ro,rtäi;iä*äJ.i;"iä 
-'p'ohjqit*ui-"iu oloja kuvastaville

termeilre. Ainoa 'i;;*åI;åröi;- - nerpoitaminen ' mitä

suomenkieliser voivar. p.r;;i;ii"tii eäerryttåä'' ott tulkkien ja

käänräjien käyttämine,i---Läi"ittaessäl' tuten muissakin

kansainväIisiss{ yhteyksissä iehdään' 
-Jörnafaiset eivät voi rni-

tään sil,-e kiroukielle,. åiia kuulumm" ;ii; erikoiseen kieliper-
heeseen j"'-;;;;;;;- "liJi-xåvi!q'-*1a* 

muita enemmän aikaa ja

enersiaa xi.'r1äi-,""äiiJri"iä". 
-'Enkt kvseåssa ei orekaan petkkå

kirous. Kulttuurimme o''' 'iJössa 
suht"å==" äinutlaatuinen ja ehkå

kietelrinen erLstyneisyylårnroe autt"" i""xil Y?l.t"n tämän såily-

mistä. Eivät rajoitut""t åir,å ole est"J"ä tovoskään materiaalisel-
la alueelIa: Japanilt..p,,,,tt.,vat monet raåka-alneet mutta se on

siirä rruorimailä-tåårrr;;;;;; ja hrouden supervalta'
Epäiråmär;å r""i=in;i;i;"iaito ia sen olisxetu ei o'e tar-

peen raixiiiäl-lål maariiiåiä**t t"i*""--=äirti=eksi asiaksi'
jota ilrn.n^^åi i;r *it"-rxåå" tulla Loimeen ' Mutta jos tarve

måäritel}ään näin tiuxalii,- voiaaan kysyä tarvitaanko uskonnon



opetusta lainkaan. Tarvitseeko äidinkieltä opettaa sen pidennäl-
1;, että osaa lukea ja klrioitta.ll Kuinka pal jön tavalllneh
kansalainen tarvitseä maårnatiikkaa, bioloEiaa, kemiaa,
fysiikkaa, maantietoa ja historiaa? onko liilcunnan opetukseen
*itaap perusteita? ltitä hyötyä on tnusii|<in ja kuvaatnat.aidgn qPg-
t"xuertä? Eikö tarpeetliåinla o1e kotitalous ja käsitöiderl ja
iinåiÅ"taidon opetris? siväthän käsityön opettajat tosin nykyåän
tniåf f a ainettåan pelkästään trkåden taidontt opegtaniseen
tåniåå"äksi aineeksii.raun he ovat luonnollisesti oikeassa siinä,
.iia käsiään käyttäessään joutuu kåyttämään rnyös parj9n airnrjaan.
ni of" rnitään tiukkaa rajaä ,teoreettisten' ja'käytännöllisten'
;i";iån" "åfiffa, Suuren eron tekeurinen on 'variltaa hapatusta' jA
ä=äiiu= siitä, ettei ymnärrä kovinkaah hyvin, mitä oppininen ja
osaaninen ovat.

Jos ei olla nåin vaativia, vaan ajatellaan eri aineiden
hyödyflisyyttä, miten hyödyllisyys osoitetaan? Vieraat kielet
äiråi'" inåä äineryhmä, j o iäerr käyt€ötarvetta perintee I I i sest i se I -
vit,etåän. Muul ält-t""{ ovat opätusohjelrnassa perinteen anstosta
:å- "ii"i åttå r,iiaen katsotäan kuuluvan yleissivistykseen )a
ölevan kasvatuksellisesti arvokkaita' Tållaiset perusteet ovat
nieLekkäitä mutta on vaikeata hiistatta osoittaa niiden oikeutus'
Mitä on yleissivistys? Mikä on kasvattavaa?

pOeffa on pyri€ty osoittamaan, että ruotsin kielen opetusta
voidaan perustei ia on jLXti lvisi I la tarvetutltinuks i I l- a, muttq että
se on pänii**iltaan eduskunnan poliittisesta tahdosta kiinni,
X"t"" tiaifi<ien nuidenkin aineiaen opetus. E.uotsi voidaan poistaa
ynt.i"."ti opetettavien aineiden joukosta, J9F eduskunnan enem-
itisttl niin kätsoo hyväksi. Suomalaisuuden liiton kanpanJoiyil
i"å"n"irisin kohderfhmä orisikin kansanedustajat Ja -poliittiset
nuotueet. Eikö rationaalia toinintaa olisi ponnistella sen
t;;åk;i; "ttä puotueiden vaaliohje.Irliin tulisi tavoite ruotsin
tekemisestä vapaaehtoiseksi aineeksi? Kåyttäessään påäaslaIIisena
våVianaan joukXotiedotusvälineitä, lii-tto - tahtoen tai tahtonat-
taän - vai-Xeuttaa ruotsin opettajien lain ja asetusten rnukaista
virkatyötä ja heikentää - oppilaiden opiskelurlrotivaatiota,
heifenlaa koiluviihtyvyyttä jå näin alentaa ruotsln kielen
äppinistuloksia. .rouxXätiedotusvälineet taas tahtoen täi
täirtomattaan ovat mukana Samassa oheiskasvattajan roolissa,
j;k;- rayt^annösså suuntautuu tiettyä. . opettajakuntaa vastaan.
öåiJa"ftä joukkotiedotusvälineet maJelivisesti tukevat koulujen
Iiikunnanopetusta urheilu-uutisoinnin nyötfl

suomaiaisuuden Iiitto Ja samanmieliset orat vaatineet
ruotsin kielen a$eman muuttami-sta vapaaehtoiseksi aineeksi- Tämä

;; iåysin rnahdollista, jos edu5kunta niin päättää' Eduskunta
virnaånXin rniettii paåtostensä ' seurausvåikutrlksia parhaan
iå;t;iaäviesa olevan tiedon perusteella. Koulutussosiologit
iiäirttu naailman ovat tutkineet mn. lroulutuksen sosiaalista vali-
L"i.r"ott" ja itsevalikoinrrin vaikutulcsia. Koululaitos nåyttäå
kaikkialla bnnistuvan parhaiLen keski- ja ylempien gosiaaliluok-
kien lasten kouluttånisesta ja tietoisista ponnlsteluista
huolirnatta usein 1r11äpitävän iosiaaliseen asemaan liittyväå
fcouiutuksellista ertyiynistå. Vieralden kielten opiskelusta
*åiiia ja muualla tiäoåmme, että }cie.lten opiskelu motivoi ja
s i inä rneirestyvät parhaiten yl inpien sos i aal i ryhni erl kaupunki I a i s-
ttföa. Jos- Xi'äf tenopiskelu on vapaaehtg-ipt.a, heilcÖmmin
rnånestyvät, naaseudullå asuvat ja pojat tavaltisimmin jättävät'
iii;i;i' opinto-ohjelnastaan. Meillä on tåstä valikoivuudesta
kokemuksiä omasta tasokurssljärjesteLnästämrne, varsinkin Sen



alkuvaiheesta.,,fatko-opiskelun rajoi-tuksia nerkitsevän yleis-
kurssin varrtåivat syrjaalueiden o-ppl1aat ja p"j.a.t rintamaiden
äppf f åita ja tyttöjä ,isdar,min koulunänestlksestå riippumatta' Jos

ruotsin xieii-- tehtäisiin vapaaehtolseksi, tänäntapainen
sosiaalinen valikoivuus olisi e-nerunan kuin todennäköinen ja
paineet etenXtn--nurrosikäi;iå poilraa - kphtaan olisivat hyvin
suuret. täI1aii".=" tilanteåssa eivat nahdoll-iset tulevat tarpeet
ja vanhenpi";:l;;;gt!;li;;-äiåripiteet paljoakaan painaiei,
etenkin kun 

'i"itff.Jiieao{usvålineisiä on hiin pal jon ruotsin
ki;il; taidon -tarvetta vähättelevää aineistoa.

Oudolta tuntuu myös "låL"=, ettr. ruotsin kieli Ja. venäjän
kieli jorenkiir-'r'iråiiåi"iin aiueellisestl, esiln. niin, että
itärajan tunturnaåta f.rf.ityttai"iit't venäjän klel.en .opiskeluurir'
Nykyisenä suuren liikkuvu,rd." åir.ttu ei ykstlö voi tietää ' missä

hän tulee """^åu"-Jä 
tita tekemään. Ei kieltenopetusta voida

järkevästi perustal aru"årl;;; siioit'tumiseenr eikä se voi
perustua lapsln tai nuor"" [""iie]-tu'*]tie1 itaidon tarpeeseen tai
rarpeetto*ortäåti; ;.;;. l, i ä r i ta iaon annalco I tuun tarpees een v 1 eens ä

ja käsityk=."n tplvotta";;i;-yteisestå kielitaidosta' Meillä
åp"iLtt""ät tå"]ät - eivat otä töistensa korvlkkeita ' vaan

täydentävät toisiaan. Ruotsin kielen opetuksen ja opiskelun tarve
ei perustu sarnåitle näkökohdille kuirr- venäjän (ranskan, saksan,
espänjan) oPetus ja oPiskPI"'' Vapaaerti"i"ei rriotsin l<ie1en opiskelu tekisi opetuksen
opettajille helpomrnaltsi- jä- 

"pi=iefunolivaatio 
olisi varmaankin

;;ili;iå-reskitåsoa kork"arnpi-. Sen si jaan ei tut'kimusten mukaan

ole kovinkaan aiheellirt"-äåottäa, etfä tämå valilroitu oppilae-
joukko oppisi - y.r.åir9i1a =änått""asti enemnän kuin nykyisin'
ElinkeinoefaJa iä"["i=i nukautumaan muuttuneegeen tilanteeseen
ja huolefrtimaå 

-t yf'irta 
"nä*tan 

otnilla toirnenplteillään ruotsin
kielen atkeistaitojen t"ib"ån tyydyttäniseitä' On kuitenkin
perusteetonta oietdaa, etlä- iuotåin- tekprninen, vapaaehtoiseksi
riittäisi nuolehtinaarr iiitta"ästä ruotsln kielerr taidosta
maåssåmne, k;;kå ruotsin iiår"" osaamistaso el nykyiselläänkään
ole riittava-iäirråiutfitusten mukaan, vail<ka kaikki opiskelevat
ruotsia. Nykyisinkin ""--iVOå1årnässä 

ruotsin kielÖn taidon
kohentamisen tarvetta'

gykyisesrå- åi"keinoelänän tilanteessa näyttää perustel-
lulta, ertä r"ådi" ei "påläjuåtp"vieh 

valikoiturnismekanismien
vuoksl tehdä- .ru-p"-".rrtoiiersi tai valinnaiseksi aineeksi. gen

sijaan on vaiit"åta"a .=fuJ|istå, 
'tosiasioihin perustuvaa tletoa

ruotsin kielen nerkitytcsesla tyoäfårni:ui, valtiolli'essa ja kan-
saLais;oiminnassa. on "wiå rvå" åxtiiviåesti edistää oppiraiden
suoria Xontaköi" p"nj"iånailrin j* qg.gl"nruotsalaiseen väestöön'
Ruotsin kielen opetusta t;i;a Xeflittaä nlin, että korostetaan ja
oarkitaan konurunikoinnisiå ja sen yrittämiepstä ilnan että
ii;äi;;ä' "i?r,ääfi#ttå;irå 

aåetetaan 
-kohtuutt<inia 

.vaatimuksia'
l{yös arvostelussa trifee. p.1xit. taidon edistymisestä ' sil-tä mitä
osaa, eikä Xii""itiåå iiif"a nJoriota siihenhissa on puutteita'

Tarvittaisiin yfeer,=aXin suonafaisten vallstamista kieliin
tiittyvissa-åsLoisså. rf**i"å=ii ott varsin yleingn käsitys' että
vattiossa puhutaan yfe"nJå-Vnte ]<ieL.tä, jä. 

"!t-å. 
kaksikieliset

rnaa! ovåt nåivinaiåia. 
-vi."ltisesti icalsikielisiä naita on

kohtalaisen vähän, mutta tänå johtuu kielipofitiikasta' Kun

maaitmassa putruiaan 2000 - e oOO tiäfta ja valtibita .on va jaa 2oo,

on ilntiselvää, että 'ryXsi 
- valtio - . yksi .kielirt on täysin

virheelllneh käsitys. SiiGn liit'tyy eri-valtioissa eriasteista
painosrusra, )a Jppa ;;i;".; kierellisiä ja kulttuurisia

I



vähemrnistöjä kohtaan. 5e, miten valtiot kohtelevat kielellisiä
Ja l<rllttuurisia vähemrnistö jå r or kansallisen sivistyksen
tårkeirnpiä osoittimia,

l.


