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SUKOL ja Svenska nu -verkosto tilasivat 
tutkimuksen, jossa selvitettiin, miten 
ruotsin opetuksen vuosiviikkotuntien 
määrä ja varhentaminen ovat eri kunnis-
sa vaikuttaneet oppilaiden ruotsin kielen 
osaamiseen. Keskeisenä tutkimuskysy-
myksenä oli, onko uudistuksilla päästy 
niihin tavoitteisiin, joita niillä tavoitel-
tiin. Lisäksi tutkittiin, mitkä ovat olleet 
mahdollisia esteitä tavoitteiden saavut-
tamiselle. 

Tutkimusaineisto kerättiin syys–loka -
kuussa 2021 haastattelemalla kysely-
lomak keella ja puhelinhaastatteluilla 
196 yläkoulun ja 60 lukion ruotsin kie-
len opettajaa eri puolilta Suomea. Opet-
tajat oli valittu satunnaisesti  SUKOLin 
valtakunnallisten kokeiden käyttäjien 
joukosta. Aineistoa kerättiin myös val-
takunnallisen B1-ruotsin kokeen ar-
vosanoista. Aineistolle tehtiin sisällön-
analyysi ja kvantitatiivinen analyysi. 

Haastattelukysymykset olivat teema-
pohjaisia, joten vastaajilla oli mahdol-
lisuus puhua laajastikin tutkimuksen 
kohteena olevista aiheista. Haastattelu-
aineiston laajuudesta huolimatta vas-
tauk set olivat poikkeuksellisen saman-
suuntaisia. Voidaan arvioida, että ne 
kuvaa vat hyvin opetushenkilöstön ylei-
siä näkemyksiä. Vastaukset olivat hyvin 
samanlaisia riippumatta siitä,  miten uu-

Ruotsia opiskellaan lähes kaikissa 
kunnissa kuudennella luokalla kak-
si vuosiviikkotuntia, ja vuosiluokkien 
7–9 kesken on jaettu kunnan ja koulun 
määrittämällä tavalla opetussuunnitel-
man vaatimat neljä vuosiviikkotuntia. 
Ennen vuoden 2016 uudistusta kaikki 
nämä kuusi vuosiviikkotuntia olivat 
vuosiluokilla 7–9. Monissa kouluissa 
on jaksojärjestelmän takia ruotsin ope-
tuksessa myös taukoja, eli oppilaat eivät 
välttämättä opiskele esimerkiksi jonakin 
lukukautena ollenkaan ruotsia.

Kunnat voivat halutessaan lisätä 
vuo si viikkotunteja, ja ruotsin kielessä 
tunteja onkin lisätty joissakin kunnissa 
vaaditusta vähimmäismäärästä viiteen 
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Ruotsin kielen tunti jako- ja 
varhentamisuudistus on 
epä onnistunut. Tämä käy 
ilmi  SUKOLin ja Svenska 
nu -verkoston 2021 teettä-
mästä tutkimuksesta, jossa 
selvitettiin ruotsin kielen 
opetusta ja oppimis tuloksia 
uudistus ten jälkeen.

Taulukko 1. Esimerkki erään Manner-Suomen kunnan kieltenopetuksen tuntijaosta
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Ruotsin kielen opetuksen kehittämistä pohtinut työryhmä (Opetus- ja 
kulttuuriministeriö, 2011) esitti monia toimenpiteitä, joista moni otettiin huomioon 
myös varhentamis- ja tuntijakouudistuksessa: Ruotsin kielen opintojen aloittaminen 
seitsemännellä luokalla koettiin ongelmalliseksi. Ruotsin opetusta ehdotettiin myös 
laajennettavaksi, ja laajemmat valinnaiset opinnot pitäisi mahdollistaa peruskoulussa. 
Toimenpide-ehdotuksissa ei kuitenkaan mainittu ruotsin vuosiviikkotuntien määrän 
vähentämistä vuosiluokilta 7-9. 

3.1. Nykyinen tuntijako kieltenopetuksessa
Tällä hetkellä A1-kielen (yleensä englanti) asema peruskoulun opetussuunnitelmassa 
on hyvin vahva. Sitä opetetaan peruskoulun ensimmäiseltä luokalta lähtien 
kunnasta riippuen vähintään kaksi vuosiviikkotuntia jokaisella vuosiluokalla.  
Myös vapaaehtoisella A2-kielellä (esim. saksa, ranska ja venäjä) on paljon 
vuosiviikkotunteja verrattuna kaikille pakolliseen B1-kieleen (ruotsi). Ruotsia 
opiskellaan lähes kaikissa kunnissa kuudennella luokalla kaksi vuosiviikkotuntia 
ja vuosiluokkien 7-9 kesken on jaettu kunnan ja koulun määrittämällä tavalla 
opetussuunnitelman vaatimat neljä vuosiviikkotuntia. Ennen vuoden 2016 uudistusta, 
kaikki nämä kuusi vuosiviikkotuntia olivat vuosiluokilla 7-9. Monissa kouluissa on 
jaksojärjestelmän takia ruotsin opetuksessa myös taukoja, eli oppilaat eivät välttämättä 
opiskele esimerkiksi jonakin lukukautena ollenkaan ruotsia.  Vapaaehtoisella B2-
kielellä on kaksi vuosiviikkotuntia vuosiluokilla 8 ja 9. (taulukko 1.)

Kunnat voivat halutessaan lisätä vuosiviikkotunteja, ja ruotsin kielessä  
vuosiviikkotunteja onkin lisätty joissakin harvoissa kunnissa vaaditusta 
vähimmäismäärästä viiteen tai kuuteen. Näitä kuntia ovat muun muassa Helsinki, 
Espoo, Imatra ja Kemi. 

Kieli

A1 (EN)

1. lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8.lk 9. lk Yht.

A2 (SA, RA, VE)

B1 (RU)

B2 (SA, RA, VE)

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

2 2 2 2 2 2 12

2 1 1 2 6

2 2 4

Kuvat: 
Tyra Therman 
ja Svenska nu

Ruotsin tunnit 
eivät riitä

kielen oppimiseen

Tero Kurki, 
Minna Närvä 

ja Mikael 
Hiltunen.

distus oli vaikuttanut vastaajan omaan 
työtilanteeseen tai opetettaviin vuosi-
luokkiin. 

Miksi ja miten varhennettiin?

Syksyllä 2016 B1-ruotsin opetus var-
hennettiin 6. luokalle suomenkielisissä 
peruskouluissa siirtämällä kaksi vuosi-
viikkotuntia vuosikursseilta 7–9 alakou-
lun opetukseen. Tuntijako- ja varhenta-
misuudistuksen tavoitteina oli vastata 
niihin ruotsin kielen oppimisen haastei-
siin, joihin monissa eri selvityksissä oli 
kiinnitetty huomiota. Heikon ruotsin 
kielen taidon oli todettu vaikeuttavan 
monien oppilaiden kieliopintoja toisella 
asteella ja korkeakouluissa.
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tai kuuteen. Näitä kuntia ovat muun 
muassa Helsinki, Espoo, Imatra ja Kemi. 

Yläkoulussa opetus ei etene

Tutkimukseen osallistuneiden yläkoulun 
opettajien mielestä uudistuksella ei ole 
päästy niihin tavoitteisiin, joita sille ase-
tettiin. Suuri osa vastaajista kokee, että 
uudistuksella ei ole saavutettu yhtäkään 
asetetetuista tavoitteista. (Kaavio 1)

Enemmistö (noin 85 %) mielipiteensä 
esittäneistä suhtautuu positiivisesti var-
hentamiseen sinänsä. (Kaavio 2) Lähes 
75 % vastanneista kritisoi kuitenkin ope-
tustuntien siirtoa yläkoulusta alakou-
luun ja yläkoulun vähäisiä opetustunteja 
uudistuksen jälkeen. Vastauksissa tuotiin 
esiin, että yläkoulussa pitäisi olla vähin-
tään kaksi vuosiviikkotuntia jokaisella 
vuosiluokalla, jotta opetussuunnitelman 
tavoitteet voitaisiin saavuttaa. 

Monissa vastauksissa todetaan, että 
vähäisen tuntimäärän ja jaksojärjestel-
män aiheuttamien opetustaukojen takia 
opetus joudutaan monesti aloittamaan 
alusta tai se ei etene käytännössä yhtään. 
Muita taukoja opetukseen aiheuttavat 
erilaiset lomat ja teemapäivät sekä oppi-
laiden muut poissaolot. Taukojen merki-
tys voimistuu, jos opetusta on vain ker-
ran viikossa tai opetuksessa käytetään 
tavanomaista (45 minuuttia) pidempiä 
oppitunteja. Yli kymmenen prosenttia 
vastaajista tuo esille vaikeudet, jotka 
johtuvat siitä, että joissakin tapauksissa 
voi tulla kokonaisen lukukauden pitui-
sia taukoja ruotsin opetukseen. Tehokas 
oppiminen vaatii riittävän usein tapah-
tuvaa opeteltavien asioiden toistoa.

”Opetan sekä lukiossa että yläkoulus-
sa. Lukioon tulevien taitotaso on romah-
tanut. Yläkoulussa on tuskaa opettaa 
yhtä viikkotuntia, kun siinä ei ehdi mi-
tään ja viikossa sekin vähä mitä on käyty 
on unohtunut.”

Ensimmäinen tavoite opetussuunni-
telmassa liittyy kulttuurin moninaisuu-
teen ja kielitietoisuuteen kasvamiseen. 
Vastausten perusteella niissä kouluissa, 
joissa on vain neljä vuosiviikkotuntia 
yläkoulussa käytössä, ei tämän tavoit-
teen saavuttamiseksi ole riittävästi aikaa. 

Puolet vastaajista otti esiin oppilai-
den osaamisen heikentymisen, ja mo-
nesti kriitiikki kohdistui taitoon tuottaa 
tekstejä. Perussanastoa ei ehditä käydä 
läpi. Monet ovat huolissaan opiskelijoi-
den osaamisesta jatko-opinnoissa. 

Tutkimusta varten kerättiin aineis-
toa SUKOLin valtakunnallisten kokei-
den tuloksista kouluista, joissa ruotsia 

opetetaan eri vuosiviikkotuntimääriä. 
Koetuloksia ja vuosiviikkotuntimääriä 
vertailemalla voidaan havaita, että lisä-
tuntimäärä näyttää parantavan oppi-
mistuloksia noin yhden arvosanan ver-
ran. Koronapandemian takia kokeen 
järjestämisessä oli vaikeuksia keväällä 
2021, ja siksi otos ei ole erityisen laa-
ja. Lisäksi on otettava huomioon, että 
että kunnat, joissa vuosiviikkotuntien 
määrä yläkoulussa on isompi, voivat 
poiketa oppilasrakenteeltaan ja ruotsin 
kielen osaamiseen liittyviltä taustateki-
jöiltään verrattuna niihin kuntiin, jois-
sa tuntimäärä on opetussuunnitelman 
määrittelemä minimi. Jotkut näistä 
tekijöistä edistävät oppimista (esimer-
kiksi ruotsinkielinen vanhempi tai kas-

vuympäristö), toiset taas aiheuttavat 
haasteita oppimiselle (esimerkiksi maa-
hanmuuttajatausta ja oppimisvaikeu-
det). Tulevissa tutkimuksissa olisikin 
hyvä selvittää laajemmalla aineistolla, 
miten tulokset vaihtelevat tuntimäärien 
vaihdellessa.

Pätevä opetus lisää motivaatiota

Uudistuksen keskeisimpiä tavoitteita 
oli oppilaiden motivaation ja asenteen 
parantaminen ruotsin kieltä kohtaan. 
Vastausten perusteella tämä ei näytä 
toteutuneen hyvin. (Kaavio 3) Joissakin 
yläkoulun opettajien vastauksissa viita-
taan siihen, että vähäisillä tuntimäärillä 
on vaikea pitää motivaatiota yllä, koska 
oppilaat eivät koe oppivansa riittävästi, 
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ja kasvaneiden ryhmälukujen takia kiirehtimään opetusta, eivätkä he kerkeä ottamaan 
esille ruotsin kielen kulttuuriin liittyviä asioita tunneilla. Tähän liittyy myös joidenkin 
opettajien mainitsema ”mukava”, eli teema tai opetustapa, joka voisi parantaa oppilaiden 
kulttuuriymmärrystä ja sitä kautta myös opiskelumotivaatiota (#39).

Keskeisimpiä tavoitteita uudistuksella oli oppilaiden motivaation ja asenteen 
parantaminen ruotsin kieltä kohtaan (opetussuunnitelma  2014, sisältöalue 2). Tämä 
ei vastausten perusteella näytä toteutuneen hyvin. Joissakin vastauksissa viitataan 
siihen, että vähäisillä tuntimäärillä on vaikea pitää motivaatiota yllä, koska oppilaat 
eivät koe oppivansa riittävästi, ja tämä vaikuttaa erityisesti lahjakkaisiin ja ahkeriin 
oppilaisiin. Monet ovat huolissaan myös opiskelijoiden osaamisesta jatko-opinnoissa 
(#39). Jotkut vastaajista kokevat, että kuudennella luokalla ollaan voitu saada 
positiivinen vaikutus motivaatioon, jos opettaja on ollut pätevä ja yläkoulussa on 
käytössä riittävä määrä oppitunteja (#51). Jotkut eivät koe varhentamisella olleen 
mitään vaikutusta oppilaiden motivaatioon (#53).

Kolmas opetussuunnitelman tavoite liittyy siihen, mitä perinteisesti tarkoitetaan 
kielen osaamisella eli ruotsin kielen kohdalla ”taitoon toimia vuorovaikutuksessa, taito 
tulkita tekstejä ja taito tuottaa tekstejä”. Vastausten perusteella tässä ei kuitenkaan 
olla onnistuttu. Puolet vastaajista otti esiin oppilaiden osaamisen heikentymisen, ja 
monesti kriitiikki kohdistui taitoon tuottaa tekstejä (#61). Vähillä opetustuntimäärillä 
ei keretä käymään  lävitse esimerkiksi perussanastoa (#63).

Lähes kolmessa neljästä vastauksesta opettajat kritisoivat opetustuntien siirtoa 
yläkoulusta alakouluun ja yläkoulun vähäisiä opetustunteja uudistuksen jälkeen (#2). 
Monissa vastauksissa todetaan, että vähäisen tuntimäärän ja jaksojärjestelmänkin 
aiheuttamien opetustaukojen takia opetus joudutaan monesti aloittamaan alusta, tai se 
ei etene käytännössä yhtään (#13).  Lisää opettajien näkemyksiä uudistuksen ongelmista 
käsitellään kappaleessa  4.1.3. Yläkoulun opettajien näkemys oppimisen esteistä.

Kaavio 1. Varhentamis- ja tuntijako uudistuksen onnistuminen 
(yläasteen opettajat, n=196)

■		 Onnistunut  1 %
■		 Epäonnistunut  99 %
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5.1.2. Yläkoulun opettajien näkemys varhentamisesta

Enemmistö (noin 85%) mielipiteensä esittäneistä suhtautuu positiivisesti varhentamiseen. 
Negatiivisesti asiaan suhtautuu vain kymmenen vastaajaa, jotka eivät välttämättä koe siitä 
olevan mitään hyötyä (#4). Osa mielipiteensä ilmaisseista ei osaa vastausten perusteella 
määritellä tarkasti kantaansa aiheeseen, koska he ehkä kannattavat varhentamista 
periaatteen tasolla, mutta eivät ole tyytyväisiä uudistukseen kokonaisuutena (#3, #40). 
Esimerkiksi jos tunnit olisivat säilyneet samoina yläkoulussa kuin ennen uudistusta, 
vastaajat olisivat suhtautuneet varhentamiseen positiivisemmin. Joillakin vastaajilla 
kriitiikki varhentamiseen liittyy siihen, että ruotsia opettaa alakoulussa luokanopettaja, 
jolla ei välttämättä ole riittävää osaamista tai motivaatiota ruotsin opettamiseen (#26). 
Yksittäiset vastaajat kiinnittivät huomiota muun muassa oppilaiden puutteelliseen 
kypsyyteen (#2) sekä oppimateriaaliin liittyviin haasteisiin (#8).

■		 Suhtautuu negatiivisesti  14 %
■		 Suhtautuu positiivisesti  86 %

Kaavio 2. Varhentamiseen suhtautuminen (yläasteen opettajat, n=196)

5.1.3. Yläkoulun opettajien näkemys oppimisen esteistä

Kartoitettaessa yläkoulun opettajien näkemyksiä, mikä estää saavuttamasta niitä 
tavoitteita, joita uudistuksella tavoiteltiin, saadaan suuri joukko erilaisia syitä. Selkeästi 
suurin syy liittyy vuosiviikkotuntien liian pieneen määrään yläkoulussa. Suurimmalla 
osalla vastaajista oli joko neljä (70%) tai viisi (14%) vuosiviikkotuntia yläkoulussa. 
Lähes kolmessa neljäsosassa vastauksista tuotiin esille, että yläkoulussa pitäisi olla 
vähintään kaksi vuosiviikkotuntia jokaisella vuosiluokalla, jotta voitaisiin päästä 
opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin (#10.1). Liian vähäinen tuntimäärä 
aiheuttaa kiirettä opetukseen, hidastaa etenemistä, heikentää oppimistuloksia ja 
alentaa oppilaiden opiskelumotivaatiota (#18). 

Toinen merkittävä syy, jonka vastaajat mainitsevat huonontavan oppimista, on huono 
motivaatio ja asenne ruotsia kohtaan. Jos opetus on onnistunut kuudennella luokalla 
luomaan hyvän motivaation ja asenteen ruotsia kohtaan, se helposti menetetään, 
kun saavutaan seitsemännelle luokalle, jossa tunteja voi olla vähemmän ja opiskelua 
leimaa kiire ja hidas eteneminen (#9). Varhennuksella tavoiteltiin varsinkin asenteen 

parantamista ruotsia kohtaan, mutta joissakin vastauksissa tällä ei ole koettu olevan 
tavoiteltua vaikutusta (#8.1). Myös opettajat tuovat joissakin vastauksissa esille, että 
uudistus on heikentänyt omaa motivaatiota opettamiseen, ja jotkut pohtivat jopa 
alan vaihtoa tämän vuoksi (#10.2). 

Kolmas merkittävä haaste opetuksen järjestämisessä yläkoulussa nykyisen 
opetussuunnitelman aikana on vähäisen tuntimääränkin aiheuttamat tauot 
opetuksessa.  Muita taukoja opetukseen aiheuttavat erilaiset lomat ja teemapäivät 
sekä oppilaiden muut poissaolot. Taukojen merkitys voimistuu, jos opetusta on vain 
kerran viikossa tai opetuksessa käytetään tavanomaista (45 minuuttia) pidempiä 
oppitunteja. Yli kymmenen prosenttia vastaajista tuo esille vaikeudet, joihin tämä 
johtaa opetuksessa, kun joissakin tapauksissa voi esimerkiksi tulla kokonaisen 
lukukauden pituisia taukoja ruotsin opetukseen (#8.2). Tehokas oppiminen vaatii 
kuitenkin riittävän usein tapahtuvaa opeteltavien asioiden toistoa.

Yli kymmenessä prosentissa vastauksista oppimista huonontavina syinä tuodaan 
esille myös opetuksen taso alakoulussa ja suuret tasoerot seitsemännellä luokalla. 
Nämä syyt linkittyvät läheisesti toisiinsa, koska yläkoulun opettaja voi huomata 
seitsemännen luokan opetuksen alussa selkeitä tasoeroja oppilaissa sen perusteella, 
ketkä ovat saaneet laadukasta opetusta pätevältä opettajalta ja kenellä opetus on 
ollut heikompitasoista (#17). Opetuksen järjestäminen voi olla näissä tapauksissa 
haasteellista, ja opetus voidaan joutua aloittamaan täysin alkeista, koska luokassa on 
liikaa oppilaita, joilla on heikko ruotsin osaaminen (#14).

Muita enemmän (yli 5%) mainittuja esteitä tavoitteiden saavuttamiselle 
on opetussuunnitelman sisältöön liittyvät haasteet (#3.1), liian suuret 
opetusryhmät tai liikaa opetusryhmiä (#1), tukitoimien ja -resurssien puute 
maahanmuuttajaoppilaiden sekä oppimisvaikeuksia kärsivien oppilaiden kohdalla 
(#3.2) sekä oppikirjat ja -materiaali (#2).
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Kaavio 3. Oppimisen esteet ruotsin kielen opetuksessa (yläasteen opettajat, n=196)

Liian vähän tunteja 
yläkoulussa

Huono motivaatio tai 
asenne ruotsia kohtaan  

Tauot 
opetuksessa

Opetuksen taso 
alakoulussat

Oppilaiden tasoerot 
seitsemännellä luokalla

70%

30%

15%

15%

11%
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ja tämä vaikuttaa erityisesti lahjakkai-
siin ja ahkeriin oppilaisiin. 

Jotkut vastaajista kokevat, että kuu-
dennella luokalla on voitu saada po-
sitiivinen vaikutus motivaatioon, jos 
opettaja on ollut pätevä ja yläkoulussa 
on käytössä riittävä määrä oppitunteja. 
Alkavan B1-kielen opetusta on kui-
tenkin osoitettu suurelta osin sellaisil-
le luokanopettajille, joilla ei ole kielen 
erikoistumisopintoja tai täydennyskou-
lutusta kielen opettamiseen. Tämä käy 
ilmi toisesta kyselystä, jonka SUKOL 
toteutti tänä syksynä OAJ:n ja Suomen 
Luokanopettajien kanssa. 

Karvi tutki vuoden 2017 laajassa 
arvioinnissaan, millaiset valmiudet 
luokanopettajan koulutus antoi ruotsin 
kielen opettamiseen. Karvin arvioin-
nissa koulutuksen järjestäjien näkemys 
asiasta oli positiivisempi kuin opettaja-
opiskelijoiden. Suurin osa opiskelijoista 
koki ruotsin kielen taitonsa kohtalai-
seksi tai tyydyttäväksi, eikä opiskeluun 
sisältynyt heidän mielestään riittävästi 
ruotsin kielen opettamiseen valmista-
via kursseja. On vaarana, että joissakin 
alakouluissa ruotsin opetus annetaan 
opettajille, joiden oma motivaatio, 
kiinnostus ja taidot opettamiseen eivät 
ole riittävät. Opetuksen järjestämises-
tä vastaavat tahot alakouluissa voivat 
antaa opettajille ruotsin tunteja muil-
la kuin opetuksellisilla perusteilla, jos 
ruotsin kieltä ei arvosteta tai sen opet-
tamiseen ei koeta tarvittavan paljoa 
osaamista.

Nyt tehdyssä kyselyssä yli kymme-
nessä prosentissa yläkoulun opettajien 
vastauksista oppimista huonontavina 
syinä tuodaan esille opetuksen taso ala-
koulussa ja suuret tasoerot seitsemän-
nellä luokalla.

Lukiossa osaaminen on huonon-
tunut

Lukion opettajista 57 prosenttia oli sitä 
mieltä, että lukioon tulevien opiskelijoi-
den ruotsin osaaminen on huonontunut 
paljon viimeisen kahden lukuvuoden 
aikana, ja 36 prosentin mielestä osaa-
minen on huonontunut jonkin verran. 
(Kaavio 4) Seitsemän prosentin mieles-
tä osaaminen on pysynyt samana. Huo-
mioitavaa on, että kenenkään mielestä 
osaaminen ei ole parantunut.

Lukion opettajat ovat tehneet diag-
nostista arviointia aloittavien opiskeli-
joiden ruotsintaidoista kahden viime 
lukuvuoden aikana. Suurin osa arvi-
oinnista keskittyy peruskielitaidon eri 
osa-alueiden osaamiseen eli esimerkik-
si siihen, onko aloittavilla riittävä ruot-
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5.1.4. Yläkoulun opettajien näkemys oppimista edistävistä 
tekijöistä

Haastatteluaineistosta kartoitettiin myös tekijöitä, jotka edesauttavat oppimisen 
tavoitteiden saavuttamista. Monet näistä ovat luonnollisesti käänteisiä edellä 
mainituille oppimisen esteille. Vastaajista osa (noin 10%) työskenteli kouluissa, joissa 
oltiin pitäydytty aikaisemmassa kuudessa vuosiviikkotunnissa yläkoulussa tai oltiin 
lisätty edes yksi vuosiviikkotunti tai vapaaehtoisia ruotsin kursseja (#8). Lisäksi 
mainittiin motivaation ja asenteen parantuminen tietyissä vastauksissa, jonka koettiin 
johtuvan varhentamisesta (#3).

5.1.5. Lukion opettajien näkemys oppilaiden osaamisen 
muutoksesta lukion alussa

Vastaajista suurin osa (57%) on sitä mieltä, että ruotsin osaaminen on huonontunut 
paljon viimeisen kahden lukuvuoden aikana. Noin kolmasosa (36%) on sitä mieltä, 
että osaaminen on huonontunut jonkin verran. Seitsemän prosentin mielestä 
osaaminen on pysynyt samana. Huomioitavaa on, että kenenkään mielestä osaaminen 
ei ole parantunut. 

Vastauksissa ei ole pystytty erottelemaan sitä, onko opettajilla ollut kuinka paljon 
sellaisia oppilaita, joille kunta on tarjonnut lisää yhden tai kaksi vuosiviikkotuntia 
vuosiluokille 7-9. Jotkut vastaajista kertovat, että heidän oppilasaineksensa on tässä 
mielessä sekoittunutta, koska lukioihin tullaan monilta eri paikkakunnilta.

Kaavio 4. Oppilaiden osaamisen muutos kahden viimeisen lukuvuoden aikana. 
(lukion opettajat, n=60)

■		 Parantunut paljon  0 %
■		 Parantunut jonkin verran  0 %
■		 Pysynyt samana  7 %
■		 Huonontunut jonkin verran  36 %
■		 Huonontunut paljon  57 %
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Kaavio 5. Opettajien näkemys osaamisen muutoksen syistä. (lukion opettajat, n=60) 

Kysyttäessä syitä oppilaiden osaamisen huonontumiselle, lähes kaksi kolmasosaa 
mainitsi syyksi liian vähäisen tuntimäärän yläkoulussa (#3). Suurimmassa osassa 
kuntia opetusta annetaan vain minimimäärä neljä vuosiviikkotuntia koko yläkoulun 
aikana. Ongelmia aiheuttaa myös tauot opetuksessa, jotka voivat johtua vähäisestä 
tuntimäärästä, jaksojärjestelmästä, opetuspäivien kohdalla sattuvista lomista ja 
koulun tapahtumista (#5). Kolmas merkittävä ongelma koetaan olevan opetuksen 
taso alakoulussa: jotkut lukion opettajat ovat huomanneet, että osalla alakoulussa 
ruotsin kieltä opettavista ei ole välttämättä motivaatiota tai riittävää osaamista 
ruotsin kielen opettamiseen (#8).

Oppilaiden osaamisen huonontumisen syyt     %

Liian vähän tunteja 
yläkoulussa

Tauot
opetuksessa 

Opetuksen taso 
alakoulussa

Oppilaiden osaaminen ja 
opiskelutaidot

Etäopetus ja 
korona

Varhentamis- ja 
tuntijakouudistus yleensä

22%

20%

11%

9%

9%

65%

sin kielen sanasto ja ymmärrystä kielen 
rakenteista. Syiksi oppilaiden osaamisen 
huonontumiselle lähes kaksi kolmas-
osaa opettajista mainitsi yläkoulun liian 
vähäisen tuntimäärän ja tauot opetuk-
sessa. (Kaavio 5)

”Lukiossa huomaa, kun oppilaat tule-
vat eri kouluista, että joidenkin taso on 
todella heikko. Kun kysyy, paljonko oppi-
tunteja oli yläkoulussa, on vastaus usein 
4 vuosiviikkotuntia koko yläkoulussa. 
Etenkin heikkous näkyy sanavaraston 
puutteena, joka on huolestuttavaa.”

Lukion opettajat suhtautuvat positii-
visesti varhentamiseen periaatteellisella 
tasolla. Lähes kaikkien vastaajien mie-
lestä varhentamis- ja tuntijakouudistus 
on kuitenkin epäonnistunut. (Kaavio 6)

Suuri osa vastaajista oli sitä mieltä, 
että uudistus hankaloittaa opettamista, 
koska opetus joudutaan lukion ensim-
mäisellä luokalla aloittamaan alkeista. 
Opetuksen kanssa tulee kiire, koska lu-

kion opetussuunnitelman sisällöt pitää 
ehtiä käydä läpi.

Heikon ruotsin kielen taidon on to-
dettu vaikeuttavan monien oppilaiden 
kieliopintoja toisella asteella ja korkea-
kouluissa. Ruotsin kielen muuttaminen 
vapaaehtoiseksi ylioppilastutkinnossa 
vuodesta 2005 asti on myös heikentänyt 
sen asemaa lukio-opetuksessa ja vähen-
tänyt merkittävästi ylioppilaskokeeseen 
osallistuvien määrää. 

Tutkijan toimenpide-ehdotuksia

Uudistuksilla pyritään yleensä paran-
tamaan jotain asiantilaa tai vähintään 
estämään sen huononeminen. Tämän 
tutkimuksen valossa tuntijako- ja var-
hentamisuudistuksella ei ole saavutettu 
kaikkia sille asetettuja tavoitteita, ja mo-
nella opetussuunnitelman osa-alueella 
on menty jopa huonompaan suuntaan. 
Erityistä huolta herättää jatko-opinnois-
sa ja työelämässä ruotsia tarvitsevien 
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peruskielitaito. Pelkästään motivaa-
tion ja asenneilmapiirin parantami-
nen ruotsin kieltä kohtaan ei voi olla 
kielenopetuksen keskeinen tavoite, ja 
siihen pitää löytää muita keinoja. Mo-
tivaatiota lisää myös laadukas, kan-
nustava ja kehittävä opetus, jota on 
tarjolla riittävästi.

Tarvitaan varhentamis- ja tunti jako-
uudis tusta korjaavia toimia ope tus-
suunnitel massa asetettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Ruotsinopettajien laa-
ja näkemys on, että vuosiluokille 7–9 
pitäisi palauttaa kaksi vuosiviikkotun-
tia, jotta kehitys kääntyisi parempaan 
suuntaan. Kuusi vuosiviikkotuntia 
yläkoulun aikana takaa paremmat val-
miudet jatko-opinnoissa kuin nykyi-
nen tuntijako. (Kaavio 7)

Varhentamisella on positiivisia vai-
kutuksia oppimiseen, mutta sen to-
teuttamistapoja ja vaikutuksia yläkou-
lun resursseihin kannattaisi tarkastella 
kriittisemmin. Myös opetuksen tason 
kehittämiseen alakoulussa kannattaa 
panostaa tulevaisuudessa, koska sillä 
on suuri vaikutus osaamisen lisäksi 
oppilaiden motivaatioon ja asentei-
siin. 

Koulutusta arvioivissa tutkimus-
organisaatioissa olisi hyvä toteuttaa 
selvitys, onko varhentaminen vaikut-
tanut oppilaiden asenteisiin ja moti-
vaatioon ruotsin kieltä kohtaan. Pitäisi 
myös tutkia, mitä mieltä oppilaat ovat 
tuntijaosta yläkoulussa. Onko esimer-
kiksi yksi vuosiviikkotunti riittävä 
oppimiseen, tai aiheuttavatko jakso-
järjestelmän tauot haasteita oppimi-
selle? Kielenopetuksen tutkimuksessa 
olisi hyvä selvittää, mikä on riittävä 
tuntimäärä vaadittavan kielitaidon 
saavuttamiseksi. Samoin varhentami-
sen optimaalinen ajankohta lapsen 
kielenoppimisessa voisi tuoda uusia 
näkökulmia tuntijakoon eri vuosiluo-
killa. 
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5.1.4. Yläkoulun opettajien näkemys oppimista edistävistä 
tekijöistä

Haastatteluaineistosta kartoitettiin myös tekijöitä, jotka edesauttavat oppimisen 
tavoitteiden saavuttamista. Monet näistä ovat luonnollisesti käänteisiä edellä 
mainituille oppimisen esteille. Vastaajista osa (noin 10%) työskenteli kouluissa, joissa 
oltiin pitäydytty aikaisemmassa kuudessa vuosiviikkotunnissa yläkoulussa tai oltiin 
lisätty edes yksi vuosiviikkotunti tai vapaaehtoisia ruotsin kursseja (#8). Lisäksi 
mainittiin motivaation ja asenteen parantuminen tietyissä vastauksissa, jonka koettiin 
johtuvan varhentamisesta (#3).

5.1.5. Lukion opettajien näkemys oppilaiden osaamisen 
muutoksesta lukion alussa

Vastaajista suurin osa (57%) on sitä mieltä, että ruotsin osaaminen on huonontunut 
paljon viimeisen kahden lukuvuoden aikana. Noin kolmasosa (36%) on sitä mieltä, 
että osaaminen on huonontunut jonkin verran. Seitsemän prosentin mielestä 
osaaminen on pysynyt samana. Huomioitavaa on, että kenenkään mielestä osaaminen 
ei ole parantunut. 

Vastauksissa ei ole pystytty erottelemaan sitä, onko opettajilla ollut kuinka paljon 
sellaisia oppilaita, joille kunta on tarjonnut lisää yhden tai kaksi vuosiviikkotuntia 
vuosiluokille 7-9. Jotkut vastaajista kertovat, että heidän oppilasaineksensa on tässä 
mielessä sekoittunutta, koska lukioihin tullaan monilta eri paikkakunnilta.

Kaavio 4. Oppilaiden osaamisen muutos kahden viimeisen lukuvuoden aikana. 
(lukion opettajat, n=60)

■		 Parantunut paljon  0 %
■		 Parantunut jonkin verran  0 %
■		 Pysynyt samana  7 %
■		 Huonontunut jonkin verran  36 %
■		 Huonontunut paljon  57 %
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Kaavio 5. Opettajien näkemys osaamisen muutoksen syistä. (lukion opettajat, n=60) 

Kysyttäessä syitä oppilaiden osaamisen huonontumiselle, lähes kaksi kolmasosaa 
mainitsi syyksi liian vähäisen tuntimäärän yläkoulussa (#3). Suurimmassa osassa 
kuntia opetusta annetaan vain minimimäärä neljä vuosiviikkotuntia koko yläkoulun 
aikana. Ongelmia aiheuttaa myös tauot opetuksessa, jotka voivat johtua vähäisestä 
tuntimäärästä, jaksojärjestelmästä, opetuspäivien kohdalla sattuvista lomista ja 
koulun tapahtumista (#5). Kolmas merkittävä ongelma koetaan olevan opetuksen 
taso alakoulussa: jotkut lukion opettajat ovat huomanneet, että osalla alakoulussa 
ruotsin kieltä opettavista ei ole välttämättä motivaatiota tai riittävää osaamista 
ruotsin kielen opettamiseen (#8).

Oppilaiden osaamisen huonontumisen syyt     %

Liian vähän tunteja 
yläkoulussa

Tauot
opetuksessa 

Opetuksen taso 
alakoulussa

Oppilaiden osaaminen ja 
opiskelutaidot

Etäopetus ja 
korona

Varhentamis- ja 
tuntijakouudistus yleensä

22%

20%

11%

9%

9%

65%

19

5.1.6. Lukion opettajien näkemys varhentamis- ja 
tuntijakouudistuksesta

Lähes kaikkien vastaajien mielestä varhentamis- ja tuntijakouudistus on epäonnistunut. 
Suurin osa vastaajista viittaa samoihin tekijöihin kuin oppilaiden huonontuneeseen 
osaamiseen liittyvissä tekijöissä, eli ongelmaksi koetaan vähentynyt opetustuntimäärä 
yläkoulussa, opetuksen alhainen ja vaihteleva taso alakoulussa sekä jaksojärjestelmästä 
johtuvat tauot opetuksessa. 

Lukion opettajat suhtautuvat positiivisesti varhentamiseen periaatteellisella tasolla. 
Monista vastaajista se on hyvä uudistus, mutta ongelmana on tuntien siirtäminen 
yläkoulusta alakouluun (#11). Lisäksi suuri osa vastaajista oli sitä mieltä, että uudistus 
hankaloittaa opettamista, koska opetus joudutaan lukion ensimmäisellä luokalla 
aloittamaan alkeista, ja työtä tulee sitä kautta lisää (#3). Opetuksen kanssa tulee 
myös kiire, koska perusasioiden lisäksi lukion opetussuunnitelman sisällöt pitää 
keretä käymään läpi.

■		 Epäonnistunut  100 %
■		 Onnistunut  0 %

Kaavio 6.  Varhentamis- ja tuntijakouudistuksen onnistuminen (lukion opettajat, n=60)

5.2. B1-ruotsin valtakunnalliset kokeet

SUKOLin tuottamien B1-ruotsin valtakunnallisen kokeen järjestämisessä on ollut 
vaikeuksia keväällä 2021 koronapandemiasta johtuen. Tutkimusta varten saatiin 
kuitenkin kerättyä aineistoa eri vuosiviikkotuntimäärillä opettavista kouluista. 
Kokeiden tuloksia ja vuosiviikkotuntimääriä vertailemalla voidaan havaita, että 
lisätuntimäärä näyttää parantavan oppimistuloksia noin yhden arvosanan verran. 
Johtopäätöksessä ei sinällään ole mitään erikoista: on odotettavaa, että suurempi 
määrä opetusta tuottaa parempaa oppimista. Tuloksia tulkittaessa on kuitenkin 
huomattava, että otos ei ole erityisen laaja ja oppilaiden tulokset olisi hyvä vakioida 
taustamuuttujiltaan, jotta ne eivät pääsisi vaikuttamaan tuloksien ja tuntimäärien 
vertailuun. Tulevissa tutkimuksissa olisikin hyvä selvittää laajemmalla aineistolla, miten 
tulokset vaihtelevat tuntimäärien vaihdellessa, kun tämä on huomioitu.
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Kaavio 7. Vuosiviikkotuntimäärät yläkoulussa ja vuoden 2021 valtakunnallisen 
B1-ruotsin tulokset (n=30)
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Lue tutkimus Ruotsin kielen oppimistulokset tuntijako- ja varhentamisuudistuksen 
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