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Suomalaisluokat
tutkijan silmin
Munieio lairtoi miten Imil*i tnpahtui
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Ruoteissa vallitseva ykeikielisyyden
-ideologia ja valtion kunnille objaaman
rahavinan laantuminen romuttivat
Eskilstunassa hienoeti toimineet suo-
malaisluokaL Vanhenpien pon n istelut
llokkien siiil5rttiirn iseksi valuivat t&iy-
sin hultkaan. NAin kertoi tutkiia Inge-
gerd Municio vieraillessan Eskilslu-
nassatiistaina.

Ingegerd Municio on tutkinut
Eskilstunan suomalaisopetusta
vuosina 1971-89. Hdnen raport-
tinea on osaraportti projektista
Den sverigefinska skolfrAgan,
mikri kriynnistettiin I 985 Kettil
Bruunin johdolla.

- Valitsimme Eskilstunan.
joka tilastojen valossa oli tuol-
loin suomenkielisen opetuksen
ykkiiskunta Ruotsissa. Kun
saavuimme paikkakunnalle,
saimme hdmmdstykseksemme
todeta, ettri kehitystyiin sijasta
kunnassa oli alkanut suoma-
laisluokkien romuttaminen.
kertoi Ingegerd Municio.

Rahajaideologia
Suomalaisluokkien synnyn

ja romuttamieen taustalta liiv-
tyy rahaja Ruotsissajo 1880-lu-
vulta vallinnut yksikielisyyden
ideologia, jonka taannoinen
opetusministeri Anita Gradin
puki sanoiksi "Ruotsi on ruotsa-

rii kielitaidottomia oppilaita.
Samalla valtio alkoi myiinttid
korvamerkittyjd varoja suoma-
laisluokille. Rehtorien ja viran-
omaisten piti endd ylipuhua
vanhemmat hyvriksymririn ei-
dinkielellei tapahtunut opetus.

Luokattoimivat
1975 opetuksen vastakkaiset

ideologiat alkoivat kehtittyri.
Koulukonttorissa ruotsalaisen
opetuspedagogiikan kannatta-
jat saivat yliotteen, suomalais-
luokat nrihtiin vain siirtymd-
kautena ruotsinkieliseen ope-
tukseen. Samaa1 e i ksan syntyy
kaksikielisyyden ideologia; van-
hemmat, opettaj atj a monet reh-
torit ndkivdt kdytenniissd luok-
kien toimivan erinomaisesti.

Rahavirtoj en alkaessa tyr.eh-
tyd kouluviranomaiset halusi-
vat lakkauttaa luokat,jotta he
pddsisivdt vapaammin laboroi-
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Eskilstunan
houluoloihin

paneutunuttut-
hijalngegerMu-
nicio pitcici hrim-

mcistyttducinii
sitci uauhtia,jol-
lakunnassahy-

uintoimineet su-
ornalaisluokat
onromutettu.

cion mukaan valtavan tyiin suo-
r4alaisopetu ksen kehittdmisek-
si ja sittemmin sAilyttiimiseksi.
Aluksi heidiin kanssaan tehtiin
yhteistydta, sitten vanhemmis-
ta tuli kiistojen vastapuolija lo-
nr tks i  hc i f . f i  e i  pn5f i  h r rnmin i l , ,

Vanhemmat eivrit taistelleet yh-
tenii rintamana, vaan opetusta
puolsi aina sejoukko,jota kon-
flikti koski. Ei ymmtiretty ide-
ologisesti, ettri nyt nuo, huo-
menname.

eniid laittaneet lapsiaan suo-
malaisille luokille, koska ope-
tukselta puuttui j atkuvuug.

Keskiasteella ei Municion
tutkimuksen mukaan koskaan


