Hanaholrnen, den 23 juI i 199O
Sauli TakaIa: Mitå meidän tulisi

clppia fnenneistå vuosista?

Joskus on sanottu, ettå ainoa mitä opimme historiasta on, ettå
mitåån, Toisaalta on esitetty optimistisempi
emrne opi historiasta
nåkemys: ne jotka eivåt tunne historiaa, jclutuvat toistarnaan sen.
Ne jotka tietåvåt mitå €nnen on yritetty saada aikaan, voivat
ja epäonnisturni.sista.
ottaa oppia aikaisernrnista onnisturnisistajelmamrne
suunnittelusta?
Mitä me voisirnme yrittåå r:ppia kiel ioh
Itse 61isin taipuvainen tekemåån seuraåvanlaisia johtopäätöksiä.
X Viral I isessa koulusuunnittelussa tunnutaan usein Iähdettävän
varsi n i deal istisesta oppi lasnåkernyksestå: oppi laat jaovat opi nhahyödyI I is*
Iuisia, jotka osaavat itse päättää, rnitä on tarpeen
jon.
Oppi laat pyrkivåt turvaamaan itseltå opiskel 1a ja miten på1
ja
Valinnailaajan yleissivistyksen.
Ienså rnahdollisirnman hyvån
suutta tu1 isi si is I isåtå.
Kokemukset ja tutkimukset kaikkiItse en o1e nåin optimistinen.
ettå silloin kun koulunkäynti on
aIIa maailmassa osoittavat,
rnuuttunut etuoikeudesta velvollisuudeksi tai se koetaan rnuuten
Lähes vå1ttåmättömäksi n sisåi nen rnotivaatio ei låheskåän ai na o1e
kovi n korkea. KouIun 1isåksi oppi lai l la on rnonia rnuita nuoruusiän
ja he laskevat tarkagti miten pål jon he ovat
"kehitystehtåviå",
Tåstä takti koi nni sta saattaa
satsaarnaan oPiskeluun.
valmiit
vietä saada palkinnon ylioppilastutkinnsssa siten, että suppearnpåa yteissivistäväå oppia hankkiva såa keskittymisensä ansiosta
parernpia årvosano ja kuin useisi i n ai neisi i n panostava oppi Ias.
vaatimukOppi laat ovat usei n tarkasti selvi t iå jatko-opiskelun
pikemmi
rni
nimoimaan
n
ja
taipuvaisia
he tgdennäköisesti ovat
sista
ja
ni ihin
keskittymään
kuin maksimoirnaan opintojensa Iaajuuden
joieta
sisåånpåäsypistemååriå
hyötyå
cln nirnenornåån
aineisiin,
ajatel 1en.
sisäItö '
Jos si is halutaan varrnistaa lietty yleisslvlstyksen
viisaampaa
On
sen.
takaavan
ei pidä Iuottaa oppilaiden valintojen
Valinnaisuus
måårä.
aineiden
pakoltisten
säätåä Iaaja kuin suppea
rniten
TuI isi huolel l isesti selvittäå'
ei ole mikåän itseisarvo.
ja
silmissänuorison
kehittyy
koulutuksen funktio on kehittynyt
ettå samat arvioinnit ja arvostukset pätevåt
Ei tule olettaa,
kuin keski-ikäisen koulusuunnittel i jan nuoruusaikana.
erikoisia
esi i ntyy
* Toisaalta viral I isessa suunnittelussa
myyttisiä
kytkeytyviå
kytkentöjä ja vanhoihin koulumuistoihin
vaikeudesta. Nykylukion
käsityksiä kielenoppimlsen erityisestå
siitä, ettå rnaternaattisesti
suunnittelussa on ilmeisesti iåhdetty
eikä ilIahjakas ja kiinnostunut oppilas (poika?) ei tarvitse,
rnei.sesti

volkaan hankkia kovin laajaa

kielitaitoa,

Kielet

ja

rnaternatiikka ovat siis aitoja opetuksellisia vaihtoehtoja toisi I lensa. Ne näyttåvät myös jotenk i n olevan oppirnisen kannalta
toisi I Ieen vastakkaisia.
Itse pidån åjatusta kielten ja rnaternatiikan vaihtoehtoisuudesta
Sen 6opivuug Suornen
auttarnattornan vanhakantaisena ajatteluna.
heikko. Samoin vertailu
titanteeeeen on sitäpaitsi erityisen
muiden måiden opetussuunnitelmien sisäitöön ("Suornen kansainväl itehtävä
sesti raskas kiel ioh jelrna, jota on kevennettävä" ) onharkintaharkiten ja viisaaEti. Lukion opetussuunnitelrnakomitean ratkaitarpeemrne ovat
kyvyn r:l isi suonut oI leen suuremman. Omatjan
antavia' Ruotsin Jå
lupoh
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n
vai
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it
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kuten kaikki taito
Kiel itaito
hakkirninen edellYttäå.
mutta myös
ymmårtåmistå
den
asioi
opittavien
s€ti*
edel lyltää
kåyttötai doksi .
nimenornaån tåmän yrnrnårtärni.sen kehittåmistä
tapahtua
,ionkin kielioppiasian ymrnärtåminen voi parhaimrnillaan
9meIko
nopeasti mutta sen integroituminen toimivan kiel itaidon
osaksi vie parhaimmillaankin paljon enernmän aikaa. Tätå aikaa on
koulussa helpommin järjestettävisså kuin koulun ulkopuolella:
tåmån tietää jokai nen, joka ai kuisena halajaa oppia k ie1 iä'
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16. fotbildningskurs för svensklärare på Hanaholmen
Nya medel och metoder i svenskundervisningen
23.7.1990

Sauli Takala

Ruotsin opetus kouluissa

Koulun sisäIlöistä tuntuvat eniten keskustelua herättäneen vieraiden
kielten, uskonnon ja äidinkielen opetus. Onko ne oltava kaikille
yhteisiä, "pakollisia" aineita ja millainen tulisi opetuksen sisäIlön
olla? Viime aikoina on rnaassafirme eniten ollut valokeilassa ruotsin
kielen asema koululaitoksessamme. Asialla on ollut erityisesti
Suomalaisuuden liitto ja sen puheenjohtaja prof. Erkki Pihkala.
Suomalaisuuden liitto näyttää pitävän liiton tärkeimpänä asiana
ruotsin opetuksen tekemistä vapaaehtoiseksi aineeksi. Millaisia
perusteluja liiton puheenjohtaja esittää ohjetmalleen? Ne vaihtelevat
eri esityksissä, mutta seuraavat perusteet näyttävät useimmiten
olevan esillä: I ) Ruotsin kielen taito ei ole tarpeen kaikille. 2)
Vapaaehtoisesti ruotsia opiskelisivat siitä kiinnostuneet ja tämä
takaisi riittävän ruotsin hallinnan maassamme. 3) Ruotsin valtio ei ole
vastavuoroisesti lailla vahvistanut suomen kielelle virallisen kielen
asemaa ja kielivähemmistön erikoiskohtelua. 4) Ruotsin kielestä

vapautuva opetusaika tarvitaan muiden aineiden opetukseen
yhdentyvän Euroopan haasteisiin valmistauduttaessa. Kuinka hyviä
nämä perustelut ovat?

Tarve ja sen toteaminen ovat tunnetusti vaikeita asioita.
Esimerkiksi psykologit ja filosofit käyvät jatkuvasti keskustelua

tarpeista ia niiden olemuksesta ja vaikutuksista. Professori Pihkale
tuntuu mieltävän ruotsin kielen tarpeen siten, että maalnme pienå
ruotsinkielinen vähemmistö sanelisi, että heidän vuokseen kaikkien on
opiskeltava ruotsia. Tämä tulkinta on kyseenalainen. Miten
ensinnäkään voisi pieni vähemmistö pakottaa suurta eduskunnan
enemmistöä vastoin tahtoaan säätämään ruotsin kielen opetuksen
kaikille yhteiseksi oppiaineeksi?
Ruotsin kielen opetuksen kriitikot viittaavat usein siihen, että
peruskoulua suunniteltiin aluksi yhden vieraan kielen kouluksi ja että
vasta hallitusneuvotteluissa ruotsi tuli mukaan kaikille yhteiseksi
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aineeksi. Tämä' leimataan usein poliittiseksi lehmänkaupaksi. Tämä
kuvaus asiasta hyväksytään yleisesti ilman asian syvällisempää
pohdiskelua. Voi kuitenkin kysyä oliko kyseessä lehmänkauppa vai
otiko kyseessä normaati ja asianmukainen eduskunnan tahdonilmaisu.
Peruskoulun suunnittelussa olivat keulilla kansakoulua edustavat
henkilöt, joilla näyttää olleen varsin syvällinen epäily lasten ja
nuorten oppimismahdollisuuksia kohtaan. Koululaiset voivat oppia vain
yhden vieraan kielen, kielten ja matematiikan opetus tulee järjestää
tasokursseiksi ja lukioon pääsemiseksi tulee olla vähintään

keskikurssin tasoiset opinnot. Kuitenkin tällöin jo yli puolet
ikäluokasta oli keskikoulussa jossa opiskeltiin toista kotimaista ja
yhtä vierasta kieltä ilman tasokursseja. Ajatus siitä, että
opetusmenetelmiä kehittämällä koko ikäluokalle voitaisiin järjestää

mietekästä kahden vieraan kielen opiskelua tuntui

näistä

koulunuudistajista mahdottomalta. Tässä ei ole kuitenkaan mitään
uutta: kautta koulun historian on aina esitetty ettei koulutusta voida
laajentaa yli tiettyjen henkilöryhmien ja väestön tiettyjen prosenttiosuuksien. Suuri rahvas, tytöt, vammaiset, muut erilaiset vähemrnistöt
eivät tarvitse koulutusta tai ainakin vain vähän koulutusta eivätkä ne
pysty paljoa koulutusta omaksumaankaan. Tällaiset ryhmät on syytä
joko vapauttaa kokonaan koulutuksesta tai tehdä monet oppisisällöt
heille vapaaehtoisiksi. Aivan yhtä hyvin kuin väittää' että ruotsin
kielen opetuksen tekeminen kaikille yhteiseksi oppinaineeksi oli
poliittinen lehmäkauppa, voidaan väittää että eduskunta osoitti
konservatiivista kouluväkeä valistuneempaa ja kaukonäköisempää
näkemystä koko ikäluokan oppimistarpeista ja -potentiaalista.
Eduskunta tuntuu olleen peruskoulunuudistajia ja nykyistä
Suomalaisuuden liittoa laajakatseisempi siinä, ettei ruotsin kielen
opetusta kaikille oppilaille rakennettu maamme pienen ruotsinkielisen
vähemmistön vuoksi vaan lähinnä pohjoismaisten yhteyksiemme ja
omien etujemme vuoksi. Viimeaikaiset tarvetutkimukset ovat kiistatta
osoittaneet, että teollisuudessa ja kaupassa on ruotsi englannin ohella
eniten tarvittu kieli. Myös saksan, ranskan ja venäjän taitoa
tarvitaan nykyistä enemmän mutta ei englannin eikä ruotsin
kustannuksella. Meillä opiskeltavat kielet ovat kuin laajenevat kehät.
Ruotsilla on käyttöä kotimaassa ja muussa Pohjolassa. Saksa, ranska
ja venäjä ovat pääasiassa Mannereuroopan kontaktiemme välineitä.
Englanti on eräänlainen lin$a franca, johon voi yrittää turvautua
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kieltä'
kautta maailman, ios ei löydy muuta yhteistä
haluaa kaikkien
Eduskunta on ilmaissut tahtonaan' että se
kansalaistenoppivanpohjoismaisessayhteydenpidossaluonnollisen

pohjoismaisenkielen,ruotsin,perusteet.Tämäonvapaapoliittinen

valinta,jokaontehtyomistalähtökohdistamme.Eiolemitään
perustettaedellyttää,ettäRuotsinpitäisiharmonisoidakielilakinsa
Suomen kaltaiseksi, kuten Suomalaisuuden

liitto edellyttää.

Ruotsi ei

oleSuomenkielitainsäädåintöäulkoamäärännyteikäolesen
vastavuoroisuuteen'
säätämisen yhteydessä sitoutunut mihinkään
omien intressiensä ja
Ruotsin valtio päättää suomen kielen asemasta
poliittisentahdonmukaisesti,kutenSuomiontehnytruotsinkielen
että pohjoismaisessa
suhteen. Ei ole myöskään perusteltua edellyttää,

yhteistyössäenglantiolisiyhteinenkommunikaatiokieli.Muut

edistämiseksi' Lisäksi
osapuolet eivät englantia tarvitse ymmärtämisen
suinkaan ongelmaton'
monilla yhteistyön alueilla englannin kieli ei ole
luontaisia vastineita
koska englannin kielessä ei ole täheskään aina

pohjoismaisiaolojakuvastavilletermeille.Ainoakommunikoinnin
perustellusti edellyttää' on
helpottaminen, mitä suomenkieliset voivat
muissakin
tulkkien ja kääntäjien käyttäminen tarvittaessa, kuten

eivät voi mitään
kansainvälisissä yhteyksissä tehdään. suomalaiset
ja
sille kiroukselle, että kuulumme niin erikoiseen kieliperheeseen
joudummesiksikäyttämäänmuitaenemmänaikaajaenergiaakielten
opiskeluun.Ehkäkyseessäeiolekaanpelkkäkirous.Kulttuurimmeon

monessa suhteessa ainutlaatuinen ia

ehkä

kielellinen

eristyneisyytemmeauttaajonkinverrantämänsäilymistä.Eivät
alueella:
rajoitukset aina ole esteenä myöskään materiaalisella
se on siitä huolimatta
Japanilta puuttuvat monet raaka-aineet mutta
ja talouden supervalta'
Epäilemättäruotsinkielentaitojasenopiskelueioletarpeen
jota ilman
kaikille, ios määrittelemme tarpeen sellaiseksi asiaksi,
määritellään
yksilö ei voi mitenkään tulla toimeen. Mutta ios tarve

teollisuuden

näintiukasti,voidaankysyätarvitaankouskonnonopetustalainkaan.
osaa lukea ja
Tarvitseeko äidinkieltä opettaa sen pidemmälle, että

kirjoittaa? Kuinka paljon tavallinen kansalainen tarvitsee
ja historiaa2
matematiikkaa, biologiaa, kemiaa, fysiikkaa, maantietoa
on
onko liikunnan opetukseen mitään perusteita? Mitä hyötyä
edellä
musiikin ja kuvaamataidon opetuksesta? Eikö tarpeellisinta
kotitalous ja
esitetyn tiukan tarvekäsityksen mukaan yksilöIte olisi
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enemmän

tytttiiå ja siinä menestyvät parhaiten ylimpien

sosiaaliryh-

mien kaupunkilaistytöt. Jos kieltenopiskelu olisi vapaaehtoista'
ja pojat tavallisimmin
heikommin menestyvät, maaseudulla asuvat

jättävät kielet opinto-ohjelmastaan. Meillä on tästä valikoivuudesta
kokemuksiaomastatasokurssijärjestelmästämme,varsinkinsen
yleiskurssin
alkuvaiheesta. Jatko-opiskelun rajoituksia merkitsevän
valitsivatsyrjäalueidenoppilaatjapojatrintamaidenoppilaitaja
tyttöjäuseamminkoulumenestyksestäriippumatta.Josruotsinkieli
valikoivuus olisi
tehtäisiin vapaaehtoiseksi, tämäntapainen sosiaalinen
murrosikäistä poikaa
enemmän kuin todennäköinen ja paineet etenkin
kohtaan olisivat hyvin suuret. Tällaisessa tilanteessa eivät
mielipiteet
mahdolliset tulevat tarpeet ja vanhempien ia opettajien

paljoakaan painaisi, etenkin kun joukkotiedotusvälineissä on
patjonruotsinkielentaidontarvettavähättelevääaineistoa.
opetVapaaehtoinen ruotsin kielen opiskelu tekisi opetuksen
niin

tajille

helpommaksi

ja

opiskelumotivaatio

varmaankin nykyistä
tutkimusten mukaan ole

olisi

keskitasoa korkeampi. sen sijaan ei
kovinkaan aiheellista odottaa, että tämä valikoitu oppilasjoukko
oppisiyksilöinäsanottavastienemmänkuinnykyisin.Elinkeinoelämä
joutuisi mukautumaan muuttuneeseen tilanteeseen ja huolehtimaan

nykyistäenemmänomillatoimenpiteilläänruotsinkielen
perusteetonta
alkeistaitojen tarpeen tyydyttämisestä' On myös

olettaa, että ruotsin tekeminen vapaaehtoiseksi riittäisi huolehtimaan
riittävästä ruotsin kielen taidosta maassarrme, koska ruotsin kielen
osaamistaso ei nykyiselläänkään ole riittävä tarvetutkimusten

mukaan,vaikkakaikkiopiskelevatruotsia.Nykyisinkinon
työelämässäruotsinkielentaidonkohentamisentarvetta.
perustellulta'
Nykyisessä elinkeinoelämän tilanteessa näyttää

ettäruotsiaeiepätoivottavienvalikoitumismekanismienvuoksitehdä
välitettävä
vapaaehtoiseksi tai valinnaiseksi aineeksi. sen sijaan on
asiallista, tosiasioihin perustuvaa tietoa ruotsin kielen merkityksestä
työelämässä, valtiollisessa

ja

kansalaistoiminnassa.

on syytä

myös

ja
aktiivisesti edistää oppilaiden suoria kontakteja Pohjoismaihin
tulee kehittää
suomenruotsalaiseen väesttiön. Ruotsin kielen opetusta
ja sen
niin, että korostetaan ja palkitaan kommunikoinnista
yrittämisestä ilman että ilmaisun virheettömyydelle asetetaan
palkita taidon
kohtuuttomia vaatimuksia. Myös arvostelussa tulee
huomiota siihen
edistymisestä, siitä mitä osaa' eikä kiinnittää liikaa
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missä on puutteita.

Kaikelle kielenopetukselle on suuria haasteita ja niihin
vastaamiseksi etsitään jatkuvasti hyvin aktiivisesti ia ennakko-

ja suunnitelmia on jo olemassa
kokeilujakin on käynnissä ja käynnistymässä. Muiden

luulottomasti keinoja. Monia ideoita

ja

kieltenopettajien tapaan ruotsin opettajat voivat parhaiten vastata -

ruotsin opettajat osittain hyvin ikäväsävyisiin - haasteisiin
sävyä
uudistamalla opetuksen sisältöä, menetelmiä ja
oppimismotivaatiota kohottavaksi. Itse haluaisin lisäksi korostaa
tiedoltisen oppimisen motivoimismahdollisuuksia: ios

opimme

ymmärtämään paremmin miten oppiminen tapahtuu ja miksi siinä on
vaikeuksia, osaafllme helpottaa oppimista. Koulu on oppimista varten
ja s€, että oppilaat kokevat oppivansa ja osaavansarvoi olla mitä

parhain motivaation luoja ia ylläpitäjä. Mielestäni ei pidåi unohtaa
seuraavaa mahdollisuutta: Pidä huoli oppimisesta, niin motivaatio
pitää huolen itse itsestään.

