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Ruotsin oPetuksen kYslnnYs
yleensä kun tehdåån jotakin, s€ on keino jonkin tavoitteen
ååårr"ttumiseen. ttikä on Suornalaisuuden kielen liiton tavoite sen
toirninnassa ruotsin opetuksån tiimoillq?
qpetettavan
Kun tavoitteena sanotaan olevan yhteisenä aineenasaavuttanisruotsin muuttaminen valinnaiseltsi, ninkä tavoitteen
t; tåimå edistää? Uikä on se ongelrna, jonka tärnå menettely
ratkaisee?
Mikä tekee ruotsista pakkoaineen, kun tnuita yhteisenä opetettavia aineita ei nåin kuvata?
Ruotsin opetuksen aseman heikentäminen voidaan yrittäå perustel-

nyviltå kuulostavilla asioilla" Ei ole urikään temppu
Ia noniflä
trkauniitat
perustelu ja rni_lle tahansa nä]tökannalle. Jo
1öytää
systemaattisesti harjoittelemaan
å"i.i:.ii" aikaan rynAyttiin- ja
aikqansaasriseksi .
retori ikkaa hlrvän taivrittelun ja vakuuttarnisenvoivat
antaa lukekirjallisuus
lnaailnanhisto?i., politiikka
BBC:n
valaisee
tavalla tätä
*äiio*i" esimerkkåia. Hilpeä1J.ä
ja
edellähänen
sar3a Yes, Prime ttinister, jos.sa .Sir.Huurphrey
suurmestareila.
kielipelin
tämän
ovat
Arnold
iåråa Sir
on esittäå, ettå
Tyypillinen kauniilta näyttåvä argurnentti
rnuiden todella
monien
tanritaan
aika
nenevå
rirål.sin opetukseen
järjestätuiseen.
tarvittaisiin
Äikaa
iarXuiO"n kielt'en opetuksen
nkunnollisenrl
ja
jopa
englannin
nm, salcsan, ranskai, venäjän
hallinnan oPettamiseen.

Tä}t,ä argumentilta menee poh ja pittält.i pols, koska jos aloittaa
englafrnin vapaa€he-kielenå lukenaan muuta Xuih englantia, saa
ja
saa tässä kielessä
ioisetrsi aineeksi je viiaennellä Luokalla

kahta vuotta pidemrnån kurssin kuin B-ruotsissa.
tulos,
Englannissa saavutetaan nykyisel läåurkin .kohtuullisen hyvä
parantaa'
ja yliopistossa vielä

l;å; ;tiskelu keskiasteetfa
ingtannln hallinnan taso ei enää ole

mikåän

suuri

ongelma maas-

sanne.

]ainkaan tarpeeton
ttitå taas tulee ruotsin opiskÖluun, se ei ole
ilni ki-eliselvästi
käy
?ämä
yleisesti
e"itetäan"
aine, kuten
aineiden
nuiden
koulun
Useiinplen
taidon tarvetutkinuksista.
kotrkreetnitenkään
vastaavasti
ole
ei
tårvetta (hyötynielessä)
tisesti osoitettu.
gi ole rnyöskään nissään osoitettu, että ruotsin kieli olisi
se on hieman
*"it. ki;liä vaikearnpi oppia. Todennäköisesti
johtuen
nonien alo.j.91
helpompi oppia kuin äsinr.--englanti_,..
-ia
asioihin li ittyin
kulttuurisi
äiiäViu*stf IVrrieiikunnal 1 istin
ja
ilnaisutavÖis*
vien'alojen sanankaltaisesta €errnlnologiasta

ta.
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että ruotsin opisheEi ole rnyöskäån rnitålän näyttöä väittei]]e,on kum$allinenFlinåkuÄjatus
fu iåsiltaisi oppilaan niirältuvaa.
ei
Niitä
jatkuvista
oppixrisvaikeuksista.
va saattaa failia
arvosanat
ruotsin
eivätkå
ruotsissa ole nuita åineita enenpää,

poikkea muista arvosanoista.
Ruotsin opetusta voidaan periaatteessa kehittåä yht'ä niellyttäyhteiskunväksi kuiå rairrkä muun aineen opetusta tahansa, kunhan
jotka
luovat
kulttuurissa el esiintyisi ilrniöi.tä,
nå=". ja
-fuvia
ja
ruotsin
ruokkivat
ruotsin tarpeellisuudesta
rraaria
asenteita'
ja
vastaisia
opiskelun
opetuksen

