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KLEt VALINNAT

Kielten opiskelu uuteen

Kielivalinnat täytyisi saada nousuun, siitä ollaan
yhtä mieltä. Mutta miten se onnistuu?

TEKSTT lA KUVA prRlo poLLARI,IAANATooryAR ourrvE vo lA KArJA vÄNryrn

iime aikoina Suomen kielivarannon kape-

nemista on päivitelty valtamedioita myöten.
Kielivalintojen yksipuolistuminen on ollut
kieltenopettajien tiedossa pitkään, ja tilan-
teen pelastamiseksi on tehty paljon työtä.
Se ei valitettavasti kuitenkaan ole riittänyt,

ja valintojen kapeneminen näkyy kieltenopettajien työti-
lanteessakin. Useat 2000-luvun koulutusuudistukset ovat

tahattomasti heikentäneet kielten opiskelun asemaa kou-
luissa. Halusimme selvittää, miltä tilanne näyttää nyt.

Keräsimme tammi-helmikuussa kieltenopettajien näke-

myksiä monipuolisten kielivalintojen esteistä ja keinoista
verkkokyselyllä, j oka tavoitti vastaajat SUKOLin, kieltenopet-
tajien paikallisyhdistysten, Facebook-ryhmien ja kirjoitta-
jien omien verkostojen kautta. Vastaajia oli yhteensä 349,
joista 99 prosenttia toimi opettajana. Suurin osa vastaajista
(B9o/o) työskenteli peruskoulussa ja reilu kolmannes [38 %)
lukiossa. 0sa vastaajista työskenteli useammalla asteella.
Tässä keskitymme tarkastelemaan, mitä kielivalintojen mo-

nipuolistamiseksi on jo tehty ja mitä asialle vielä voisi tehdä.

Markkinointia, yhteistyötä ia ioustavuutta
Kyselymme mukaan lähes kaikissa kouluissa (90 %) oli pyrit-
ty edistämään kielivalintoja. 0pettajat mainitsivat konkreet-
tisia keinoja, joilla kouluissa on tuettu kielten valitsemista.
Yhtenä tärkeimmistä nousi esiin tiedotus ja markkinointi.
Tyypillisten valinnaisaineinfojen tai vanhempainiltojen li-
säksi opettajat kertoivat järjestäneensä muun muassa koko
perheelle suunnatut valinnaisainemessut, kielikarnevaalit,
kielten pikkujoulut ja eri kielten teemapäiviä. Markkinointia
ovat tehneet myös muut oppilaat ja opiskelijat: vanhemmat
yläkoululaiset kiertelevät luokissa kertomassa valinnaiskie-
listä seiskaluokkalaisille, tai korkeakouluopiskelijat kerto-
vat lukiolaisille kielivalintojen tärkeydestä myöhemmissä

opi n noissa ia työtehtävissä.
Hieman suurempia kieltenopiskeiun innostamisen keino-

ja ovat olleet esimerkiksi 7. luokan kielikaruselli-kurssi,
jossa on ollut osuudet ranskan, saksan ja espanjan kielistä.
Näiden maistiaisten avulla oppilaita innostetaan valit-
semaan jokin kolmesta kielestä valinnaisaineeksi B. ia 9.

luokalle. Joissain kouluissa järjestetään valinnaiskursse-
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ja, joissa integroidaan kieliä ja muita aineita, esimerkiksi
kotitaloutta tekemällä ruokia ia leivonnaisia erikielisistä
resepteistä. Näiden lisäksi kansainvälinen yhteistyö, Eras-

mus+-projektit, natiiviopettajat ja jopa vierailut ulkomaille
ovat kuuluneet j oidenkin kouluj en keinovalikoimiin.

Vastausten perusteella voidaan todeta, että useissa kou-

luissa on nähty paljon vaivaa, iotta kielivalinnat ovat toteu-
tuneet. Kuten eräs vastaaja sanoi:

an pidetty kynstn hampoin kiirrni kieltvolikormasta, ioko vtelö an.

Täma on vaatinut koululta tai kunnalta usein rahallista
satsausta, sillä kielipolku on pyritty turvaamaan käynnistä-
mällä )a jatkamalla kielten opiskelua pienissäkin ryhmissä.

Kieliryhmien syntymistä on autettu myös yhdistämällä eri
vuosikurssien oppijoita samaan ryhmään tai ottamalla kie-
let huomioon lukujärjestyksen suunnittelussa:

Tehty kurssrtarjotin ja polkitus lyhyrtö kreliö tukevoksi. Eslm el sc-

maon oikaan mutta opprarneito kuin lyhyttö kieliö.
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Joissain tapauksissa koko kunta tai kaupunki on ponnis-
tellut yhteisesti kielivarannon hyväksi. Työ on alkanut jo esi-

opetuksessa, jossa koulujen kanssa yhteistyössä on toteutet-
tu niin kielisuihkutusta kuin järjestelmällistä esiopetuksen
kielikasvatusta vierailla kielillä läpi vuoden. Esime, i<kinä

tästä mainittiin Tampereen kaupungin pitkäjänteinen työ
kielivalikoiman monipuolistamiseksi.

Lukioissa on tehty oppilaitosten yhteistyötä esimerkiksi
minimiryhmäkoon saavuttamiseksi. Lisäksi yhteistyössä on
järjestetty verkkokursseja tai tuettu kielten itsenäistä opis-

kelua. Joissain lukioissa on tarjottu kieltenopetusta yhdessä

korkeakoulujen kanssa tai mahdollisuutta jatkaa kieliopinto-
ja kaupallisten toimijoiden kautta.

Varhaiskasvattai at ia luokanopettaiat tärkeitä
Paljon on tehty, mutta uusia ratkaisuja kaivataan yhä. Useis-

sa ehdotuksissa nousi esiin yhteistyö varhaiskasvattajien
kanssa. Klelten opiskeluun voitaisiin innostaa muun muassa

siten, että kielivalintaesittelijät tai kielisuihkuttelijat jalkau-

tuvat päiväkoteihin, kuten joissain kunnissa on io tehtykin.
Luokanopettajan työ luokan monikielisyyden ja kielitletoi-
suuden tukijana koettiin erittäin tärkeäksi pohjaksi moni-
puolisille kielivalinnoille.

Alakoulun kielivalintoihin tarjottiin monia uusia ratkaisu-

ia. Joku vastaajista ehdotti, että ensimmäisellä luokalla olisi
"yleinen kieiiaine", joka keskittyisi kielimaistiaisten antami-
seen. Näin lapset voisivat tutustua eri kieliin ja kulttuureihin
vaikkapa kaveriluokkien kanssa ja tehdä kielivalintapaätök-
sensä huoltajiensa tukemina omien kokemustensa pohjalta.
Olisi myös tärkeää alieviivata huoltajille, että heidän itsensä

ei tarvitse osata kieltä, jota lapsi opiskelee.
Osa vastaajista ehdotti, että A1-kieleksi ei pitäisi voida va-

lita englantia. He totesivat, että englannin ehtii oppia hyvin
A2-kielenä, koska se on niin iso osa arkeamme toisin kuin
muut kielet. Lisäksi toivottiin, että niille koululaisille, jotka

valitsevat A1-kieleksi jonkin muun kielen kuin englannin,
taataan mahdollisuus opiskella englantia A2-kielenä. Jos taas

A1-kieli on englanti, ei kannata tar,ota liian iaajaa palettia
A2-kieliä, koska silloin minimiryhmäkokoa ei välttämättä
saavuteta missään kielessä.

Opot ja rehtorit mukaan tukemaan kielivalintoja
Yläkoulujen ja lukioiden vastauksissa nousi esille opojen ja

rehtoreiden rooli joko kielivalintoja tukevina tai niitä jarrut-
tavina tahoina. 0pojen tunneille kaivattiin lisää keskustelua
kielitaidon merkityksestä ihmiselle itselleen eli siitä, mitä
asioita kielitaito mahdollistaa lapsena, nuorena tai aikuisena
ja mitä se merkitsee työelämässä. Alueellista yritysyhteistyö-
tä pidettiin hyvänä ratkaisuna työelämän kielitaitotarpeiden
havainnollistamiseen. Yläkoulun valinnaiskielten valitsemi-
sen tukemiseksi ehdotettiin myös, että englannin opettaiat
kannustaisivat omilla tunneillaan muiden kielten opiskeluun.

Rehtoreilta kaivattiin muutoksia Iukujärjestyksen suun-

nitteluun. Harmittavan useissa vastauksissa mainittiin, että

useampaa kieltä ei pysty opiskelernaan päällekkäisyyksien

takia. Kurssitarj otinta j a palkitusta toir,,ottiinkin lyhyitä kieliä
tukevaksi, Kielten tunnit on usein niputettu kaksoistunneik-

si, jolloin kieltä opiskellaan ainoastaan kerran viikossa, mikä
ei edistä kielen oppimista ja motivaation ylläpitämistä.

Valtakunnallisia liniauksia kaivataan
Vastauksissa todettiin, että kieltenopettaiien verkostoitumi-
nen eri toimijatahojen kanssa ja osallistuminen kunnalliseen
päätöksentekoon on keskeistä, Päättäiiltä kaivattiin nykytilan-
teeseen havahtumista ja yhteistä tahtoa sen muuttamiseen.

Suurin osa opettajien esittämistä ratkaisuehdotuksista vaa-

tisi valtakunnallisia päätöksiä. Minimiryhmäkoon tulisi olla

maltillinen;a kaikille sama. Esille nostettiin myös yhdysluok-

kamalli, jossa kieltä voitaisiin opettaa eri-ikäisille oppijoille.
Lisäksi ehdotettiin ylivalinnan sallimista yläkoulussa ja sitä,

että valinnaisen kielen opiskelu vähentäisi jonkin reaaliai-

neen tuntimäärää. Näin kokonaistuntimäärä ei kasvaisi liian
isoksi. Kielten houkuttelevuutta voitaisiin lisätä kohdenta-
malla resursseja laadukkaisiin oppimateriaaleihin, vierailui-
hin sekä vaihto- ja ystävyyskouluohjelmiin. Moni vastaaja toi-
voi, että lyhyen kielen opiskelu olisi lukiossa pakollista:

O/l se sitten soksoo tct samalia Koikkl opetus el olist muodollis

ta, voan oppto'votsr hokeo esimerkrksi hakeutumolio vieroskie/lseen

ympöristöön ulkomatlla tcii kotimoossc,

Osa vastaajista toivoi valinnaista kieltä pakolliseksi yo-kir-
joituksissa, mikä lisäisi opiskelun pitkäjänteisyyttä, Joku eh-

dotti ylioppilaskokeiden tilalle kansainvälisiä kielitutkintoi a,

joiden hyöty olisi opiskelijoille selkeämmin hahmotettavissa.

0man äidinkielen opetusta toivottiin takaisin opetussuunni-
telmaan, mikä nostaisi sen arvostusta kielivarannon osana.

Korkeakouiujen todistusvalinnassa käytettävän pistetyöka-

lun uudistaminen mainittiin useissa vastauksissa. Työkalu
ohj aa nyt lukiolaisten kurssivalintoj a merkittävästi.

Asenne ratkaisee
Opettajat korostivat vastauksissaan, että vanhempien ia lä-

heisten esimerkki on äärimmäisen tärkeä: ennakkoluuloton
asenne kieliin ja niiden opiskeluun tarttuu lapseenkin, Asen-

teisiin voidaan vaikuttaa median avulla. Televisioon ia strii-
mauspalveluihin kaivattiin angloamerikkalaisen viihteen
rinnaile laajempaa kieli- 1a kulttuurikirjoa. Kielistä ja niiden
opiskelusta toivottiin keskustelua uutisissa, ajankohtaisoh-
jelmissa ja somessa. Tubettajat, bloggaaiat, instagrammaajat
ja julkkikset haluttiin kertomaan näkyvästi kielitaidon mer-
kityksestä.

Kyselyn vastauksista nousi selvästi esille, että opettajat
odottavat nyt päättäjiitä paljon ja että tilanteen koriaamisek-
si tarvitaan kokonaisremontti. Tämän mahdollistamiseksi
toivottiin:

Alakouluun kt-tormtnnasto 1c kleiistci krlnnostuneitc apettoit o. P ööt

tö1tksr, rehtorerk:si, kouiutuspöclltköikst 1o slvrstystolmenlohtcliksi se/-

,A.< a, JalL a ho,L, I attA .l tn aLn oro0.

Opettajat pitivät tärkeänä, että myös valtiovallalta tulisi
selkeä viesti kielten tarpeellisr-rudesta sekä yksilölle että yh-

teiskunnalle.

Kursivotdut tekstrt c;ct r.r.i-<sro kyse/yrcstcukslstc.
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