
/

vo j.daanloinen-;;:";er$ä.uorl"rT'*;uÄ?:"TJr'=',f 
."tl:,ff ä?.:,tå€åsur++baa-vpi*kuvätä -toteåmaii;;:;ffi "i4"" yrimääräisen kielen kj_r,t *fi'I;"I{'?l_t"","fi::ldli*J":"+i:.:"j "r,"us ori v. leee alre 40år,\

Dipl0mi-insinööri Risto Tiitola kyseli HS 26.1. tutkimuspohjaistat i e toa ruo t s i n op i sr<L-iÅ i:, 
- 
*l -åi.r+r=f-!I'g 

_"l l s i her ppoa. - se Lvi t -Eålä*ru .neen* ai nei_s t an_ "n.;;?: fr., * _ =^1 m 
ii 
i|, i_t_t u J a kysymyks * ä :fftiiåi3"ff;:l= "äilGÅTf-".a tvsvmvr<si-in on tode,-ra käytettävissä

Tiitola esittää .,,pakkoruotsj.n,, _ 
olevan maassamme uudenasian ja ihmetter".-L-tT"i är. r.ll""ltltty nuomiotå. sri;11en, ettäruotsi tuli kaikille opoir-ir1".-in;;1"=erÄt .i;"-J; r*poruskour_unmyötä. Eod.e*nåikö'sesti -åårrr=Lo*r.ro1_*irårr^,^. _tuoma suuria_sisärrör_girrerrTruutos.ori j-u-u-J åå-r""cGilLi.rä"i-".1"1^r*en 

5oxåisen oppiläänepåsketu.trjelmaai-- riiiår"". väite, "tta goå 
"i såanut ruotsinopetusta rainkaan, oD tultenri., ,rJriiiut joskus 194o-ruvun arku_puorelra. ri'ranne' ori -ål;;" 

toisenrai;;,., igzo_ru;;n ar_ussa, jor_1oj-n peruskouly:"^::*öi;.:? 
ar,koj. --ep,p*l**e**;;;,;,i=rö_oprrs.rreti 

,t
kah-te'kiel-tä jo ennen peruskoulun tuiåa.-,yli puolet ikäluokastaopiskeli oppi'[oult'"*- iJ- e.teran p.ir.x-.L,r*r-,iirå-ä-.ä= ori vietätuntuvastj- korkeampj-.- påi,r=t orrr.r=a?åä.t'o yain vanrri"ii sen, mihinkielten opisker-u" iii"""å-:lt_ 

""påå=ti 
-keåittymässä 

muutenkin.Tiitola kysyy, mitä zo """J"" aikana on tapahtunut ruot_sin kieren asemalle- *""rr"mme. Miten hyvin ..roi=iå on opittu?oppimisen taso-sta 
".i- 

-.3.är."r,t""ä- 
älil toisin H"i" ia" esittää,hyvin vaikea sanoa mitäån varmaa. Taitoa ei voi arvio'da yhtävksinkertaisesti r"i" r.Läi-ia.,, -k;"kipituuden 

t*= . ilnittymistä.ravoitteet' oppimateriååJii,- *J".i:"ifalä, ylioplii.å.,rtkinto j ne;;å: å:::Ji3::j.;a vail<"tia',"et opetukseen ja opiskeruun ja siisEntiseen keskikouluun verrattuna ruotsin tuntimääräväheni 40& peruskour"s=å, ja rur<ion-'loppuun mennessa ruetaannykyään n. goo tuntå nänä**ån .uotsiä r.,ri' entisesså opptkoulus_sa' Tästä huolimatta j"[r.i" taidoi,-"=i*. ruotsin puheen ymmartd- i
minen' on todennar<ciisåJii-servatii'p..åntunut 

opetirksen painotrs- 
i

ten muutosten Tvötä. xi"iiopin j" 
"il;;on hallinta puolestaan ontodennäko t ." 

:_!* ..n" i x""ti"*v-t -opp 
ir<o" r "" ä"f i. å", iä =;å ve rra t tuna .

Toi saalta nvkyään kieltän' opp-ir..ir3' ;j;; -sanasto 
on kävtännöI r j_ sem_pää kuin ennenr ry.ii" ""r.li1:-" vanalsämpi täl-t"";i ;ii" käyttökel_poisempi kui'n entinen i-äj"*pi mutta å-J., erämäI'e etäinen taito.vå'imeaikaisessa ioulute=irr=tär.r==. on korostettu varin_nais'r*uden" nnotirroio""-, -i"ättur."-rnv-iä..&rroksia- 

ja- varmi_stavan
::liiiilfi "iJ"1"'JJ="-1':";l*"iff;-1{:'i'"itåiä1Xu{*,l"rrossaon
rzni Ä^^-

^ 
un nuoret r- uk i o a i k ana vhteens ä r. aylr;[:.* ä_;Jå "å*ifå å 

t.tå 
f I ?; "vähemmän ki el ten "pi.r."i ",r: _t"i? å'r,L-rr-," 6 ffi *d rroi-är r. näkymätläk an s akunnan k i e I i täilåråiär,rro' k aventumi. s ena . Bäh*;e*sv*r inta anjla--rakrikoint.=.r14, .-i-å1l-iii:l+:;;ty'".-r*;;a"-ää jå,,r: . lainkaanru'o:nj*1a* Mm' wili"iä^t""1"-raito"tii':å-åi"åitäå-iii{ieita, 

joidenl,mukaan kierten poisvarinia olisi ,,iÄ.star jos tär_rainen var'n_\,naisuus säilvisf :- "rätåt1.1:1i., peruskouruunkin . -Tiitola antaa ymmärtää, Xåi""""sdat muutkj_n, että vapaa_ehtoLnen kierten 
"pi"x"i"" tuottai;;;;;ä ;;i;l:T"'..,,rn=.n ej_ o1emi-tään tutki-mu.snayltoa' rtseasiaså--iir..r.r" on todennäköisestipäinvastaj_nen.rlxlrrr_-,t.it ti opisketevåt .iot.r.in airre_iJ., osa oppiivhtä parjon x.fi., :"= äi*='--rr*Jiir,*,i,lf '.j.,""r, vapaaehtoisesti. osaopi sket ee tunnot r iä". ti -"äi 

xx" -J. - 

Jri å-,r.ovin, ;i;;;=;unut pakor _lisesta ainedsta j." 
"pp.iryvin.. o"årrå on heikommat oppimiseder_lvtykset tai- motrivaååi"-å;g"1mia -:ä-r" oppivat vähemmän. Kdn



kaiki-l-le on järjestetty opetusta ja näin varmistettu tilaisuus
oppia, oppimisen taso nousee kansakunnassa.

Tiitola kysyy, onko suomenkielisten ruotsin kieten taito
oleellisesti kohentunut. Tähänkin yksinkertaiseen kysymykseen on
kaikkea muuta kuin yksinkertaista vastata. Kielj.taidon taso jonkj-n
väestönosan keskuudessa on vain osin riippuvainen koulun antamasta
opetuksesta. Esimerkiksi englannin kielen taidon kehitys maassamme
selittyy luultavasti pääasiassa sillä, että kontakti englannin
kieleen on runsaasti lisääntynyt koulun ulkopuolisessa toiminnas-
sa. Tutkimuksissa on osoitettu, että oppilaat voivat osata jopa
runsaasti englannin sanoja ilman, että ovat saaneet päivääkään
opetusta. Englannilla on taipumus "tarttua vaatteisiin" koulun
ulkopuolella. Tämä piti osittain paikkansa myös ruotsin suhteen
ennen kuin maassamme alkoi voimakas anglosaksinen suuntaus. Siihen
olisi uusia mahdollisuuksia mm. radion ja television ohjelmatar-
jonnan ansiosta. Todennäköisesti kontakteja ruotsin kieleen luo-
daan kuitenkin melko harvoin.

Jotakin tuoretta tutki-mustietoa on toki olemassa. Pe- \' ,.'
ruskoulun aikana on ruotsin keskeisen sanaston hallinta selvästi '"r
parantunut. Sen sijaan kieliopin perusasioiden osaamisessa ei ole
todettu kuin vähäistä parantumista. Ilmeisesti tämä myönteinen
kehitys on osoitus siitä, että koko ikäIuokan opettamisen peda-
gogiikassa on edistytty kymmenen vuoden aikana.

Ruotsin kielen opiskelun mieluisuus on tuntuvasti heiken-
tynyt kymmenen vuoden aikana. Se on uskonnon ohella vähiten mie-
luisa aine. Kysyä voi, kuinka paljon tähän on vaikuttanut Tiito-
lankin esille ottama "pakkoruotsin" teema. Tähän voisi saada
Tiitolan peräänkuuluttamaa tutkj-musnäyttöä vaj-n, jos järjestettäi-
siin pitkäaikainen julkisuuskampanja muita "pakkoaineita" vastaanja mi-tattaisiin sen jälkeen niiden suosiota

Epämieluisaa ruotsia pidetään kuitenkin melko tärkeänä
aineena. Peruskoululaisten mielestä ruotsi on 7. tärkein aine
kaikkien 17 aineen joukossa. Tyttöjen mielestä ruotsi on jopa 4.
tärkein aine. Ruotsia tärkeämpänä tytöt pitävät vain englantia,
matematiikkaa ja äidinkieltä. Oppilaat ovat myös kokeneet ruotsin
opettajat ja opetuksen varsin myönteisinä ja kannustavina, mitä
voipitääme1koiSenasaavutukSenanykyisessäti1anteessa..;/,;".):*..-

Lukiotasolta ej- ole vastaavaa tutkimustietoa. eptlsirerasti t*,.', *
a*iaa*-vo":L-wa.1.a.ista, toteamalla; '.et€,ä ylioppilastutkinnossa testat-
tiin ennen ruotsin taitoa*6-tunrt&seliba kokeella, jossa käännettiin
30-35 riviä suomeksi ja 1-0-L5 riviä ruotsiksi. Nykyään tekstin
ymmärtämisen kokeessa on luettavaa.'modernisa tekstiä lähes 20 sivuaja lisäksi @ tulee .*bse kirjoittaa l-50-2OO sanqä
sj*s*äIe'åilvä kirjoitel-ma. Erillisessä tunni-n kokeessa tu,I,e,e.'.vsgf,s!3;?*r
kuultua ruotsia koskeviin kysymyksiin. Ruotsin kielen ymmärtämi-
selle pitäisi siis oIIa kohtalaisen hyvät edellytykset. Tutkimus
asiasta olisi paikallaan.

Ruotsin opetuksen tekemistä valinnaiseksi on perusteltu
sen vähäisellä tarpeella. Tässä tutkimustulokset osoittavat joh-
donmukaisesti l-97O-luvulta nykyhetkeen, että ruotsi on englannin
ohella työelämässä selvästi eniten tarvittu kieti. Tämä ei ole
mikään yrrätys, kun katsoo esimerkiksi ulkomaankaupan, postin,
turismin ine tilastoja. Tt*EkÅmtrst+r.1.el*set*'On'""faportoitu-' ja ni.i-stä
on-o:hlut-'LehdiSsiluut.i"sia;' Siitä huolimatta "pakkoruotsin" poista-
misen kannattajat jatkuvasti vetoavat ruotsin tarpeettomuuteen
omiin tai sukuraismiehen rajartisiin kokemuksiin.ved.pten.

Suomen kielenopetusjärjestelmää ovat käsitetleet mm.
kolme känsliapääftikkö t'tummisän lohdolla toiminutta komitea"'€äi
toimikuntaa. Nämä ovat korostaneet sitä, että kielenopetus ei voiperustua vain työelämän 4yklrisij-n"-,.j,.a.-ennakoi*tui.hi"n". tarpeisiin,



vaan on otettava huomioon myös alueellise-t, historiaffisg$-"&
kulttuurilliset näkökohdat. Tämä merkitsee, että maassamrpe-farvi-
taan useiden kielter,l"j:tattoa. Englanti toimii paremman P{rutteessa
yhteig*enä:,,.äBöfiätena, mutta sen avulla ei hoideta asioi]_a._t:l?I-vnteasenal' apuKleJ-ellar llluLLcl serr crvt'rrs sr rrv4sevs

F*ajglnaf.f.a.-tavaf:e -n"fuf kuin' anglosaksisella alueella."/ Kansain-
våIi;tymisen haasteisiiä*vastaava suomenkielinen suomalainen tar-
vitsee-ruotsia, koska Suomi on osa pohjoismaista talous- ja kult-

visella julkisuudella.

Sauli Takala, dosentti
Kaija Kärkkäinen, tutkija
Kasvatustieteiden tutkimuslaitos' Jyväskylä

tuuriyhteisöä, englantia ylei-seksi viestinnän apukieleksi ja
3otaii kolmatta k-ieItä, iöXa useimmalJ-e olisi todennäköisesti
jokin eurooppalainen maailmankieli.

Ruotsin opetuksessa on tapahtunut aikaisempaan verrattuna
useita parannuksiå. -€'pgitnateriääIit- -S'ISäItävät käyttökieltä ja
mahdollistavat kielitaidon monipuolisen harjoittelun. Myös ylio4-
pilastutkinto-tä=iå" 

-kaikkia 
muita kielitaiåon osa-atueita Pailfr-

iuhumista. Suullisen kielitaidon opetuksen ja testaamisen tehostä-
minen on kieltenopetuks.en. kehittämi.se.n.parionr.slg !ä11ä hetkel{ä -

o,p@t"faJä€*öna€" a[ti"ivisesti'.kehittäneet uUsia opetusnienetelmiä.
uäetlyiykset kaikille yhteisen ruotsin opiskelulle olisivat siis
kohtuullisen hyvät, kunhan aikaihmiset - elleivät pysty aktiivi-
sesti tukemaan- maamme toisen vj-rallisen kielen opetusta eivät
ainakaan vaikeuttaisi ruotsin opettajien työtä jatkuvalla negatii-


