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Ruotsin opetuksen kysyrnyksiä
Yleensä kun tehdään jotakin,

s€ on keino jonkin tavoitteen

saavuttamiseen. Mikä on Suomalaisuuden kielen liiton ja eduskunnan sivistysvaliokunnan enemmistön tavoite sen ioirninnassa
ruotsin opetuksen tj-irnoil-Ia?

Kun tavoitteena sanotaan olevan yhteisenä aineena opetettavan
ruotsin muuttaminen valinnaiseksi, rninkä tavoitteen saävuttarnista tänä edistää? Mikä on se ongelma, jonka tämä menettely
ratkaisee?
Mikä tekee ruotsista pakkoaineen, kun muita yhteisenä opetetta-

via aineita ei näin kuvata?
Todellisuudessa näyttää varsin ilmeiseltä, että ruotsin opetuksen asemaa pyritään tietoisesti heikentämään tavoitteena sinänsä. Ruotsin kielen taidon heikentärnistä ei voida kuitenkaan
tuoda esil1e itseisarvona, toivottavana asiantirana. siksi
ruotsin aseman heikentämiselle tulee töytää perustelut, jotka
kuulostavat hyviltä asioilta.
Ei ole rnikään temppu 1öytää "kauniitarr perusteluja rnilIe tahansa
näkökannaIle. Jo antiikin aikaan ryhdyttiin systemaattisesti
harjoittelemaan retoriikkaa hyvän taivuttelun ja vakuuttamj-sen
aikaansaarniseksi. Maailmanhistoria, politiikka ja kirjallisuus
voivat antaa lukemattomia esimerkkejä. Hilpeä11ä taväIla tätä
valaisee BBC:n sarja Yes, Prime Minister, jossa sir Hurnphrey ja
hänen edeltäjänsä Sir Ärnold ovat tärnän kielipelin suurmeståreita.
ryypiltinen t'kauniilta näyttävä perustett on esittää, ettei ruotsia tarvita. Viirneaikaiset kielitaidon tarvetutkirnukset ovat
kuitenkin selvästi osoittaneet ruotsin olevan englannin jälkeen
eniten tarvittu kieli elinkeinoelärnässä. Jonkin kielen tarpeen
kiistäninen on muutenkin pulrnallineri asia: kun jotain kieltä ei
osata, ei sitä useinkaan sanota tarvittavan. rrOlen päässyt
rr Jos osattaisiin jotakin
siihen missä olen ilman, että
kieltä, sen tarvettakin o1isi. Kettukin piti pihlajanmarjoja
happamina, kun ei niitä saanut. Lisäksi on syytä huomata, ettei
koulun eri oppiaineiden tarvetta yleensä peräänkuuluteta. Miksi
vain ruotsin?
Tyypillinen kauniilta näyttävä toinen argumentti on esittää,
ettå ruotsin opetukseen menevä aika tarvitaan monien muiden
todella tärkeiden kielten opetuksen järjestämiseen. Aikaa tarvittaisiin mm. saksan, ranskan, venäjän ja jopa englannin rfkunnollisenl ha]-linnan opettamiseen. Tämähän on toivottava asia,
hyvä peruste.
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Tärtä arqumentirta menee pohja pitkäIti pois, koska jos
aloittaa
a-kielenä lukemaan muuta^ruiln å;;räii",
jo
saa
nyt
kokeiru_
kunnissa ja lakiesityksen mufaan yleisestiri.r--'_ englannin
vapaaehtoiseksi aineeksf jo viide.u'tåria
r""Laiiä' lu saa tässä
kielessä kahta vuotta pidemnän kurssin kuin
B-ruotsi-ssa.
Enqlannissa saavutetaan nykyiselläänkin peruskourussa
kohtarainen tulos, _jot1 opiskelu kLskiasteella ja
vriopistossa
parantaa. Englannin halrinnan taso ei enää ore nikään vielä
luokan ongelma

maassamme.

suuren

Mitä taas tulee ruotsi-n opiskeluun, se ei o1e lainkaan tarpeeton
yleisesti esitetään. iama
3ilg, kuten
selvästi ilmi kieli_
taidon
tarvetutkimuksista.. useirnpien käy
koulun
rnuiden aineiden
tarvetta (hyötynielessä) ei
mitenkään
konkreettisesti osoitettu.
"r" "å'Lläavasti

Ei. ole nyöskään rnissään osoitettu, että ruotsin kiel-i olisi
rnuita kieriä. vaikeampi oppia. toåennåxoisesti
se on hj-eman
helpornpi oppia kuin äsirn.-.
johtuen
rnoniLn
alo jen
:"nl"nti,
erityisesti vhteiskunnallisiin
ja rurlttiurisii"
vien aIojen - samankaltaisesta {erminorogiåsiå--iå}räisutavois"=iåirrin tiittyta. Englannin kier-essä ei räheskään aina ore helposti löydettäviä vastineita suomenkierisille sanoiiie,
ruotsinkieli ei
tässä tuota ongelmia. Luultavasti ruotsin mutta
åppi*i=tä*f,erpottavia
seikkoja ei ore kuitenkaan opetuksessa taysiinittaisåsli käytetty
hyväksi.
Ei.ole myöskään rnitään tutkirnusnäyttöä
että ruotsin
opiskelu rasittaisi oppiraan minäiuvaa. väitteilre,
ai.t"=-""'ni.rin
kummarlinen. Mj-näkuva saattå toki rarsia jåtr,ivi-=iu-"ppirnisvaikeuksista - Niitä ei ruotsissa ore
ai_neiia
eivätkå
ruotsin arvosanat poikkea muistamuitaarvosanoista.""-"Tpå;,
Minäkuval1e
voi
tuottaa haIIaa jo nuorena lukemis- ja kirjoitlr""ir.å"å"t, heikko
liikunnal-linen- valmius, toverien forjun€a ja t<iusaarninen jne.
Ruotsin opetuksen minäkuvaa rasitiava våikutus
voi ioni"å
korkeintaan suomala j-sen kulttuurin virittämistä alemmuuskonplekseista ja itse luoduista mielikuvista.

Ei ole rnitään- syytä, miksi ruotsin opetus ei voisi ol_la yhtä
nierlyttävää kuin minkä muun aineen'
opetus
kunhan
yhteiskunnassa ja kurttuurissa ei esiirityisi tahansa,
jotka
ii*iåitå,
luovat vääriä kuvia ruotsin tarpeellisuu-desta
-ia ruokkivat
-vastaisia
ruotsin opetuksen . ja opiskelun
å"ånt.iiu. Ruotsin
opetuksen pedagogiikka

aivan epäilemättä kaipaa määrätietoista
kehittämistä. sen avurla voidaan saada airaan-pårJ""-"ykytiranteen parantamiseksi.

Ruotsin kiel-en opetuksen tekeminen valinnaiseksi peruskoulussa
aiheuttaisi hyvin todennäköisesti ket jureakti;;: 'bi-""
taisiin ruotsin tekenistä vali-nnaiseksi rnyös lukiossa ja vaaditruotsin
kielen tekernisen valinnaiseksi ylioppilastutkinnossa. Lukio
ei
voisi vaatia .pääsyvaatimuksena vätinnaisen ruotsin kielen opintoja- Tämän jälkeen olisi seuraava askel- vaatia valtion viixamiesten kielitaitovaatimuksia muutettavaksi. xaixen -tärnän
seu-
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rauksena olisi

luonnor-r-isesti tilanne, jossa vaarana
on ruotsin
kielen taidon neirtenålninln maassanme
ja samalla yksiselittei_
sesti kourutustason yleinen rr"ir.r.å"ä*irr"r,
tule valinnaisuuden- raunii" -kii;;;";;k"" maassamme. suomessa ei
heikenrää kourutus_
tasoa, eikä asettaa rneitte monella Lavatta
tärkeän ruotsin
opetusta vastakohdaksi muiden aineiåen tpetut<sel.e.
suomaLaisessa kourutusporitiikassa tur_ee_
J_opultakin luopua
kielenopetuksen vastais-esta a=entå"siå.
Tulisi
tajuta, että
kierten osaamisesta on-Jå arkeisrasårrå-,"rä
n-liri,
äta hyötyå.
sen sijaan, että .nyt iofxut rnieltävåi-r.i"rt"r,oåi=r."irln
paxoksi,
tulisi päästä. siihän,"
ynieiset
tlietet
nierletään
luonnolliseksi yleissivistyksen
"iiå.rairiire
rar"nnusaineiksi ja että valinnaiskieriä valitaan aina x-,ir, suinkinlnahtuu opinto-ohjelmaan.
Kieltenopiskelu tulisi tcotiea""yhteiskunnan
tena oppia tärkeitä taito ja j"--[;;r,r==r.tarjoamana tiraisuu_
xäirrien taito jen
tapaan kielitaidon hankr.i*iri"r, å;"i;#"* parhait"r,
r.rrr. sqa päte_
väå taidon oplstusta ia r<ayttaa
aikaa:
laajan kielitaidon nanirimiti"n r."""utiä
=iin"., kohtuulrisesti
jo
jossa tätä opastust"
koulussE,
3]or-.!!aa ja joka
f"ututetuifta äpettajitta
aika
eltimässä on va::att-u"ååjuuri oppimise"r,.
yVöheaplp lrielitaidon
oppimiseen saa uhrata vapaä-qiiäil;;-j,
siitä joutuu rnyos joskus
maksamaan parjon. r,is,i*rli
åvvta'äiistu.,
että töi-sin kuin
monet rnuut aineet, kieliaineitla
"ri*i åi-åfä**uurtakaan
pelkoq, ettå
niiden sisäl-ränä
jå

oppi

iäit"-prån Jåin"nrrr.

