
Viime  vuosisadalla  lukion  kielten  opetus  on
muuttunut  melkoisesti.  Aluksi  ylioppilaskirjoi-
tusten  kaksipuolista  käännöskoetta  matkittiin
kokeissa vuosikymmeniä. Suullinen kielitaito jäi
melkein kokonaan pois.  Oppilas ei  kirjoittanut
kokeissa koko lukioaikanaan yhtään itse tuotta-
maansa lausetta, vain käänsi toisten kirjoittamia.
Vaikka oli eri mieltä, ei saanut ilmaista mielipi-
dettään. 

Yliopistoissa  opiskeltiin  kirjallisuutta,
kielihistoriaa  ja  kielitiedettä.  Vasta  auskultoi-
taessa perehdyttiin kielen opetukseen. Yliopisto-
opetuksessa  oli  paljon  mitä  ei  tarvinnut  työs-
sään.

Kaksipuolisen  kokeen  korjaaminen  oli
työlästä ja pikkutarkkaa. Sai mietiskellä monta-
ko pistettä virheestä antoi. Jotkut kirjoittivatkin
muistiin virheitä.  Oli mukavaa, että muutaman
koepaperin jälkeen muisti kirjoituksen väkisin-
kin  ulkoa.  Kokeet  tuottivat  ylen  määrin  töitä,
koska niitä pidettiin paljon. Ylityökorvaus ei lä-
heskään vastannut sitä. Niinpä yhdistys määräsi,
että todistusten välillä on vain yksi kaksipuoli-
nen koe. Opettajat olivat vastaan. Monet jatkoi-
vat  entiseen  tapaan.  Lopulta  suostuivat
vähentämään  työtaakkaansa.  Saksan  opettajat
kritisoivat kerran oppikirjaa, mutta ehdotusta ei
kokous  hyväksynyt,  koska  se  oli  arvostelua
esimiehiä kohtaan, jotka olivat hyväksyneet sen
oppikirjaksi. Tällaisia nynnyjä opettajat olivat! 

Kielten opettajat olivat yleensä humanis-
teja,  jotka eivät  tienneen paljokaan tekniikasta
eikä  luonnontieteistä.  Opetuksen  tarkoitus  oli
perehdyttää oppilaita maan kirjallisuuteen,  his-
toriaan ja kulttuuriin. 

Vielä  1964  Istanbulin  suuressa  kielten
opettajien kongressissa todettiin:"Nykyajan tek-
nistyvässä  maailmassa  humanistisen  kulttuuri-
persoonallisuuden kehittäminen on kielten opet-
tajan  jaloimpia  velvollisuuksia."  Ei  huomattu,
että oppilaat suuntautuvat eri aloille, joten yhtä
ideologiaa ei kielten opettaja olisi saanut koros-
taa.  Kielet  ovat  välineaineita.  Kun  biologian
opiskelija lukee englannin kielistä kurssikirjaa,
hän  käyttää  englannin  taitoaan  välineenä  saa-
dakseen selville mitä kirjassa sanotaan.

Turistitkin käyttävät englannin taitoaan, saadak-
seen arabimaassa matkamuiston. Englannin kieli
on siis väline, jolla kaksi eri kieltä puhuvat ym-
märtävät  toisiaan.  Ylioppilaskirjoitukset  estivät
tehokkaasti  suullisen  kielitaidon  opettamisen.
Oppikirjoja  laativat  usein tiedemiehet,  joille  ei
tullut  mielenkään,  että  kirja  voisi  olla  muuta
kuin  otteita  klassikkojen  teoksista.  Todellisuu-
dessa näitä kirjoja luettiin vähän. Pääasiallinen
kirja  oli  ylioppilaskirjoitusten  kaltainen  kaksi-
puolisten  käännösten  kokoelma.  Aihepiiri  oli
valtaosaltaan kulttuuria ja humanismia. Eräässä-
kin oli vain kaksi tehtävää luonnontieteitten alal-
ta, toinen 1800- luvun tiedemiehestä. Kerrotaan,
että  ylioppilas  ymmärsi  hyvin  Saksan  keskiai-
kaisista linnoista kertovaa opasta, mutta oli täy-
sin ymmällä kuunnellessaan esitelmää Saksan ja
Ranskan yhteistyöstä. Aateliset, ritari ja ristiret-
ket olivat tuttuja sanoja mutta pölynimuria, töp-
seliä eikä ilmapommitusta ollut kirjoissa. 

Muistan kuinka ilahduin, kun ylioppilas-
kirjoitus selosti  edellisvuotista  Jaltan kokousta.
Kuinka  ihmeessä  kielten  opetuksessa  voidaan
käsitellä  nykyaikaa!  1970-luvulla  ylioppilaskir-
joitukset monipuolistuivat. Tuli kuullun ymmärt-
ämistä ja kirjoitelma ym. Oppikirjoihin tuli teks-
tejä  jopa  suhteellisuusteoriasta,  yhteiskunnan
probleemista ym. Pois jäivät muinaisuus ja kir-
jallisuuden  ylikorostaminen.  Huomattiin,  että
englantia tarvitaan myös Englannin ulkopuolella
kansainvälisenä kielenä. Koko yhteiskunta hyvi-
ne ja huonoine puolineen esiintyi oppikirjoissa.
Kirjoitelman opettaminen ja arvostelu tuotti on-
gelmia. Kukin opettaja loi vähitellen oman rutii-
ninsa. 

2000-luvulla kehitys jatkuu ripeänä. Ar-
vostelu  on  vaivattomampaa.  Opetusmenetelmät
muuttuvat  parempaan  suuntaan.  Oppilaita  on
valmistettava  kaikkiin  aloihin  tasapuolisesti.
Opettajien on kehityttävä jatkuvasti pysyäkseen
ajan  tasalla.  Työ  on  muuttunut  haasteellisem-
maksi, mutta samalla mielenkiintoisemmaksi ja
palkitsevammaksi.
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