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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 toiminnassa. 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 ohjelmatarjonnan ansiosta. Todennäköisesti kontakteja ruotsin kieleen luodaan 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 pedagogiikassa on edistytty kymmenen vuoden aikana.
Ruotsin kielen opiskelun mieluisuus on tuntuvasti heikentynyt kymmenen vuoden aikana. Se on uskonnon ohella vähiten mieluisa aine. Kysyä voi, kuinka paljon tähän on vaikuttanut Tiitolankin esille ottama "pakkoruotsin" teema. Tähän voisi saada
Tiitolan peräänkuuluttamaa tutkj-musnäyttöä vaj-n, jos järjestettäisiin pitkäaikainen julkisuuskampanja muita "pakkoaineita" vastaan
ja 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 testattiin 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 sivua
ja 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 ymmärtämiselle pitäisi siis oIIa kohtalaisen hyvät edellytykset. Tutkimus
asiasta olisi paikallaan.
Ruotsin opetuksen tekemistä valinnaiseksi on perusteltu
sen vähäisellä tarpeella. Tässä tutkimustulokset osoittavat johdonmukaisesti 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" poistamisen 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 voi
perustua vain työelämän 4yklrisij-n"-,.j,.a.-ennakoi*tui.hi"n". tarpeisiin,

vaan on otettava huomioon myös alueellise-t, historiaffisg$-"&
näkökohdat. Tämä merkitsee, että maassamrpe-farvikulttuurilliset
taan useiden kielter,l"j:tattoa. Englanti toimii paremman P{rutteessa
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