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TIIVISTELMÄ

Englannin kielen A-oppimäärän oppimistulokset ruotsinkielisissä kouluissa
Englannin A-oppimäärän oppimistulosten arviointiin osallistui keväällä 2013 
yhteensä 3 476 oppilasta 94 suomenkielisestä ja 15 ruotsinkielisestä koulusta. 
Oppilaista 2  966 kävi suomenkielistä ja 510 ruotsinkielistä koulua. Ruotsin-
kielisten koulujen oppilaista tyttöjä oli 265 ja poikia 245. Oppilaiden yleisin 
äidinkieli oli ruotsi (88 %), toiseksi yleisin suomi (6 %). Reilulla neljänneksellä 
ruotsinkielisten koulujen oppilaista kotikielenä oli sekä ruotsi että suomi. 

Oppilaiden englannin kielen taitoa mitattiin kuullun ja luetun ymmärtämisteh-
tävillä sekä kirjoittamistehtävillä. Osa oppilaista (218) suoritti myös puhumis-
taitoa mittaavat tehtävät. Ruotsinkielisten koulujen oppilaiden tulokset olivat 
luetun ymmärtämis-, puhumis- ja kirjoittamistehtävissä erinomaiset, kuullun 
ymmärtämistehtävissä hyvät. 

Kouluarvosanaa kahdeksan vastaavalle, vähintään hyvän osaamisen taitota-
solle A2.2 ylsi puhumis- ja kirjoittamistehtävissä 90 prosenttia oppilaista. Ym-
märtämistehtävissä vähintään hyvän osaamisen taitotason B1.1 saavutti kuullun 
ymmärtämistehtävissä 89 ja luetun ymmärtämistehtävissä 77 prosenttia oppilais-
ta. Ymmärtämistehtävissä erinomaiseen osaamiseen (B1.2 tai enemmän) ylsi 
luetun ymmärtämistehtävissä 62, kuullun ymmärtämistehtävissä 32 prosenttia 
oppilaista. Tuottamistehtävissä erinomaisen osaamistason (B1.1 tai enemmän) 
saavutti puhumistehtävissä 81 ja kirjoittamistehtävissä 80 prosenttia oppilaista. 
Tyydyttävään osaamiseen (A2.2) ylsi kuullun ymmärtämistehtävissä yhdek-
sän ja luetun ymmärtämistehtävissä kuusi prosenttia oppilaista. Tyydyttävän 
osaamisen (A2.1) saavutti sekä puhumis- että kirjoittamistehtävissä kymmenen 
prosenttia oppilaista. Vähintään kaksi taitotasoa hyvän osaamisen taitotasoa 
alhaisemmalle, heikolle osaamistasolle oppilaita jäi eniten luetun ymmärtämis- 
(14 %), sitten kuullun ymmärtämistehtävissä (5 %). Kaksi prosenttia oppilaista 
jäi puhumistehtävissä heikolle osaamistasolle ja kirjoittamistehtävissä neljä.

Oppilaiden tyypillisin taitotaso puhumis-, kirjoittamis- ja luetun ymmärtämis-
tehtävissä oli B1.2, mikä vastaa opetussuunnitelman perusteissa (2004) olevalla 
kielitaidon tasojen kuvausasteikolla sujuvaa peruskielitaitoa. Kuullun ymmär-
tämistehtävissä oppilaiden tyypillisin taitotaso oli toimivaa peruskielitaitoa vas-
taava B1.1. Sekä B1.2- että B1.1-tasoinen kielitaito mahdollistaa selviytymisen 
arkielämän vaihtelevissa viestintätilanteissa.
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Oppilaiden tuloksiin vahvimmin yhteydessä olleita taustatekijöitä olivat oppi-
laan jatko-opintosuunnitelmat ja vanhempien koulutustausta. Lukioon pyrki-
neet menestyivät kaikissa osataidoissa ammatilliseen koulutukseen pyrkineitä 
selkeästi paremmin. Lukioon pyrkineiden osuus vähintään hyvän osaamista-
son saavuttaneista oli luetun ymmärtämistehtävissä 25, kirjoittamistehtävissä 18, 
kuullun ymmärtämistehtävissä 17 ja puhumistehtävissä 14 prosenttiyksikköä 
ammatilliseen koulutukseen pyrkineiden osuutta suurempi. Vanhempien kou-
lutustausta puolestaan näkyi oppilaiden tuloksissa siten, että oppilaat, joiden 
molemmat vanhemmat olivat ylioppilaita, saivat varsinkin luetun ymmärtämis-
tehtävissä selkeästi parempia tuloksia kuin ei-ylioppilasvanhempien lapset.  

Ruotsinkielisissä kouluissa myös oppilaan kotikieli näkyi jonkin verran oppilai-
den saavuttamassa kielitaidossa. Parhaiten menestyivät oppilaat, joilla oli koti-
kielenä suomi tai sekä suomi että ruotsi.

Oppilaiden käsitykset omasta osaamisestaan, englannin hyödyllisyydestä ja 
englannin opiskelusta olivat pääosin myönteisiä ruotsinkielisissä kouluissa. 
Oppilaista 68 prosenttia piti itseään hyvänä englannin kielessä ja kahdeksan 
oppilasta kymmenestä katsoi englannin kielen arvosanan vastaavan hyvin 
osaamistaan. Oppilaista 76 prosentin mielestä englanti oli myös melko helppo 
oppiaine. Yhdeksän oppilasta kymmenestä koki englannin osaamisen tärkeäksi 
nykypäivänä: englantia tarvitaan paitsi arkielämässä (74 %), myös työelämässä 
(77 %) ja tulevissa opinnoissa (71 %). 

Alueittain ja kuntaryhmittäin tarkasteltuna parhaiten menestyivät Etelä-Suomen 
ruotsinkielisten koulujen oppilaat. Ainoastaan kirjoittamistehtävissä Länsi-Suo-
men oppilaat menestyivät muiden alueiden oppilaita paremmin (p < 0,01). 
Kuntatyypeistä parhaimmat tulokset saavutettiin kaupunkimaisissa, seuraavaksi 
taajaan asutuissa ja kolmanneksi maaseutumaisissa kunnissa. Ruotsinkielisten 
koulujen oppilaiden tulokset olivat kielitaidon kaikilla osa-alueilla suomenkie-
listen koulujen oppilaiden tuloksia selkeästi paremmat.

Ranskan kielen B-oppimäärän oppimistulokset ruotsinkielisissä kouluissa
Ranskan kielen B-oppimäärän oppimistulosten arviointiin osallistui yhteensä  
1 210 oppilasta 76 suomenkielisestä ja 23 ruotsinkielisestä koulusta. Osallistu-
jen lukumäärä ruotsinkielisissä kouluissa oli 301, joista tyttöjä oli 209 ja poikia 
92. Ruotsinkielisten koulujen oppilaiden yleisin äidinkieli oli ruotsi (85 %), 
yleisimmät kotikielet ruotsi (47 %) sekä ruotsi ja suomi (35 %). 

Oppilaiden ranskan kielen taitoa mitattiin kuullun ja luetun ymmärtämistehtä-
villä sekä kirjoittamistehtävillä. Osa oppilaista (210) suoritti myös puhumistai-
toa mittaavat tehtävät. Parhaimmat tulokset saatiin ruotsinkielisissä kouluissa 
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luetun ymmärtämis- ja puhumistehtävissä, sitten kirjoittamistehtävissä. Kuullun 
ymmärtäminen oli oppilaille osataidoista haastavin.

Kaikki oppilaat saavuttivat ymmärtämistehtävissä vähintään opetussuunnitel-
man perusteissa (2004) ilmoitetun alemman tavoitetason A1.2. Puhumistehtä-
vissä alemman tavoitetason A1.1 saavutti 95, kirjoittamistehtävissä 92 prosenttia 
oppilaista. Vähintään ylemmän tavoitetason saavutti kuullun ymmärtämisteh-
tävissä 65, luetun ymmärtämistehtävissä 83, puhumistehtävissä 74 ja kirjoitta-
mistehtävissä 66 prosenttia oppilaista. 

Kuullun ymmärtämistehtävissä erinomaiseen osaamiseen (A2.1 tai enem-
män) ylsi oppilaista reilu kolmannes, luetun ymmärtämistehtävissä 62 prosent-
tia. Tuottamistaidoissa erinomaisen osaamistason (A1.3 tai enemmän) saavutti 
puhumistehtävissä 47 ja kirjoittamistehtävissä 40 prosenttia oppilaista. Puhu-
mistehtävissä alemman tavoitetason alle jäi viisi, kirjoittamistehtävissä kahdek-
san prosenttia oppilaista. 

Oppilaiden tyypillisin taitotaso luetun ymmärtämistehtävissä oli A2.1, mikä vas-
taa opetussuunnitelman perusteissa (2004) olevalla kielitaidon tasojen kuva-
usasteikolla peruskielitaidon alkuvaihetta. Kuullun ymmärtämis-, puhumis- ja 
kirjoittamistehtävissä tyypillisin taitotaso oli A1.2 (kehittyvä alkeiskielitaito). 

Oppilaan jatko-opintosuunnitelma oli tuloksiin vahvimmin yhteydessä ollut 
taustatekijä. Selvimmin oppilaiden jatko-opintosuunnitelmat näkyivät kirjoitta-
mis- ja kuullun ymmärtämistehtävien tuloksissa: lukioon pyrkineistä vähintään 
ylemmälle tavoitetasolle ylsi kirjoittamistehtävissä 40, kuullun ymmärtämisteh-
tävissä 39, luetun ymmärtämistehtävissä 32 ja puhumistehtävissä 35 prosenttiyk-
sikköä ammatilliseen koulutukseen pyrkineitä suurempi osuus. Myös läksyjen 
tekemiseen käytetyllä ajalla oli yhteyttä B-ranskan oppimistuloksiin: parhaiten 
eri osataidoissa menestyivät ne, jotka tekivät ranskan läksynsä säännöllisesti.

Ruotsinkielisissä kouluissa oppilaiden käsitykset omasta osaamisestaan, rans-
kan hyödyllisyydestä ja ranskan opiskelusta olivat keskimäärin neutraaleja. Op-
pilaista 42 prosenttia piti itseään hyvänä ranskan kielessä, vajaalla kolmannek-
sella ei ollut selkeää käsitystä asiasta. Valtaosa oppilaista piti ranskan kielen 
arvosanaa sopivana osaamiseensa nähden. Oppilaista 55 prosentin mielestä 
ranska oli vaikea oppiaine. Ranskan osaaminen on oppilaiden mielestä nyky-
aikana tärkeää (57 %), tosin noin viidenneksen mielestä ei. Ranskaa tarvitaan 
työelämässä (44 %), sen sijaan arkielämän tilanteissa oppilaista 61 prosenttia ei 
uskonut ranskaa tarvitsevansa. Vaikka noin seitsemän oppilasta kymmenestä 
opiskeli ranskaa mielellään, niin oppilaiden käsitykset ranskan mieluisuudesta 
oppiaineena vaihtelivat suuresti. Vajaalle puolelle oppilaista ranska ei ollut yksi 
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koulun lempiaineista, runsaalle kolmannekselle oli. Ranskan tehtävät koki kiin-
nostavaksi kuitenkin lähes joka toinen oppilas.

Koulun opetuskielen mukaan tarkasteltuna ruotsinkielisten koulujen oppilai-
den tulokset B-ranskassa olivat suomenkielisten koulujen oppilaiden tuloksia 
selkeästi paremmat. 

Saksan kielen B-oppimäärän oppimistulokset ruotsinkielisissä kouluissa
Saksan kielen B-oppimäärän oppimistulosten arviointiin osallistui yhteensä  
1 349 oppilasta 89 suomenkielisestä ja 19 ruotsinkielisestä koulusta. Oppilaiden 
lukumäärä ruotsinkielisissä kouluissa oli 271 oppilasta, joista tyttöjä oli 147 ja 
poikia 124. Ruotsinkielisten koulujen oppilaiden yleisin äidinkieli oli ruotsi  
(84 %), yleisimmät kotikielet ruotsi (58 %) sekä ruotsi ja suomi (24 %). 

Oppilaiden saksan kielen taitoa mitattiin kuullun ja luetun ymmärtämistehtävil-
lä sekä kirjoittamistehtävillä. Osa oppilaista (174) suoritti myös puhumistaitoa 
mittaavat tehtävät. Parhaimmat tulokset saatiin ruotsinkielisissä kouluissa kuul-
lun ja luetun ymmärtämis- sekä puhumistehtävissä, sitten kirjoittamistehtävissä. 
Kaikki oppilaat saavuttivat ymmärtämistehtävissä vähintään opetussuunnitel-
man perusteissa (2004) ilmoitetun alemman tavoitetason A1.2. Myös puhu-
mistehtävissä alemman tavoitetason A1.1 saavuttivat kaikki oppilaat, kirjoit-
tamistehtävissä 98 prosenttia oppilaista. Vähintään ylemmän tavoitetason 
saavutti kuullun ymmärtämistehtävissä 99, luetun ymmärtämistehtävissä 97, 
puhumistehtävissä 96 ja kirjoittamistehtävissä 89 prosenttia oppilaista. 

Kuullun ja luetun ymmärtämistehtävissä erinomaiseen osaamiseen (A2.1 tai 
enemmän) ylsi noin yhdeksän oppilasta kymmenestä. Tuottamistaidoissa erin-
omaisen osaamistason (A1.3 tai enemmän) saavutti puhumistehtävissä 84 ja 
kirjoittamistehtävissä 59 prosenttia oppilaista. 

Oppilaiden tyypillisin taitotaso luetun ymmärtämistehtävissä oli B1.1, mikä vas-
taa opetussuunnitelman perusteissa (2004) olevalla kielitaidon tasojen kuvaus-
asteikolla toimivaa peruskielitaitoa. Kuullun ymmärtämistehtävissä tyypillisin 
taitotaso oli A2.1 (peruskielitaidon alkuvaihe), puhumistehtävissä A1.3 (toimiva 
alkeiskielitaito) ja kirjoittamistehtävissä A1.2 (kehittyvä alkeiskielitaito). 

Oppilaan jatko-opintosuunnitelma oli tuloksiin vahvimmin yhteydessä ollut 
taustatekijä. Selvimmin oppilaiden jatko-opintosuunnitelmat näkyivät luetun 
ymmärtämistehtävien tuloksissa: lukioon pyrkineiden tyypillisin taitotaso oli 
B1.1, ammatilliseen koulutukseen pyrkineiden A2.1. Puhumis- ja kirjoitta-
mistehtävissä suurimmat oppilaiden jatko-opintosuunnitelmien mukaiset erot 
olivat taitotasoasteikon alemmilla tasoilla, joilla ammatilliseen koulutukseen 
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pyrkineiden osuus oli lukioon pyrkineiden osuutta suurempi. Myös läksyjen te-
kemiseen käytetyllä ajalla oli yhteyttä B-saksan tuloksiin: oppilaat, jotka tekivät 
saksan läksynsä säännöllisesti, saivat eri osataidoissa jonkin verran parempia 
tuloksia kuin oppilaat, jotka eivät tehneet läksyjään.

Oppilaiden käsitykset omasta osaamisestaan, saksan hyödyllisyydestä ja saksan 
opiskelusta olivat keskimäärin neutraaleja. Oppilaista 45 prosenttia piti itseään 
hyvänä saksan kielessä, vajaa kolmannes ei pitänyt. Valtaosa oppilaista koki 
kuitenkin saksan kielen arvosanansa sopivaksi osaamiseensa nähden. Puolet 
oppilaista piti saksaa helppona oppiaineena. Saksan osaaminen on nykyaika-
na tärkeää (54 %), tosin noin neljänneksellä oli asiasta vastakkainen käsitys. 
Saksaa tarvitaan jonkin verran työelämässä (39 %), sen sijaan oppilaista reilu 
puolet ei uskonut tarvitsevansa saksaa arkielämän tilanteissa. Vaikka runsas 
puolet oppilaista opiskeli saksaa mielellään, niin 66 prosentille oppilaista saksa 
ei ollut yksi koulun lempiaine. Myös saksan tehtävien kiinnostavuudesta oppi-
laiden mielipiteet jakaantuivat varsin paljon: kolmanneksen mielestä tehtävät 
olivat mielenkiintoisia, 39 prosentin mielestä ei. Vajaalla kolmanneksella ei ol-
lut käsitystä asiasta.

Koulun opetuskielen mukaan tarkasteltuna ruotsinkielisten koulujen oppilai-
den tulokset B-saksassa olivat suomenkielisten koulujen oppilaiden tuloksia 
selkeästi paremmat kielitaidon kaikilla osa-alueilla. 

Venäjän kielen B-oppimäärän oppimistulokset ruotsinkielisissä kouluissa
Venäjän kielen B-oppimäärän oppimistulosten arviointiin osallistui yhteensä 
854 oppilasta 85 suomenkielisestä ja 4 ruotsinkielisestä koulusta. Oppilaiden 
lukumäärä ruotsinkielisissä kouluissa oli 31: tyttöjä oli 14 ja poikia 17. Oppi-
laiden yleisin äidinkieli oli ruotsi (81 %), yleisimmät kotikielet ruotsi ja suomi  
(42 %) ja suomi (32 %). 

Koska arviointiin osallistuneiden ruotsinkielisten koulujen oppilaiden lukumää-
rä oli erittäin pieni, ei saaduista tuloksista voida tehdä kovin pitkälle meneviä 
johtopäätöksiä kielitaidosta venäjän lyhyessä oppimäärässä. 

Oppilaiden venäjän kielen taitoa mitattiin kuullun ja luetun ymmärtämistehtä-
villä sekä kirjoittamistehtävillä. Osa oppilaista (26) suoritti myös puhumistaitoa 
mittaavat tehtävät. Parhaimmat tulokset saatiin kuullun ymmärtämis- ja puhu-
mistehtävissä, sitten luetun ymmärtämistehtävissä. Kirjoittaminen osoittautui 
oppilaille vaikeimmaksi taidoksi. 
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Kaikki oppilaat saavuttivat kuullun ymmärtämistehtävissä opetussuunnitelman 
perusteissa (2004) ilmoitetun alemman tavoitetason A1.2. Luetun ymmärtä-
mistehtävissä taitotasolle A1.1 tai sen alle jäi noin neljä prosenttia oppilaista. 
Myös puhumistehtävissä alemman tavoitetason A1.1 saavuttivat lähes kaikki 
oppilaat, kirjoittamistehtävissä 86 prosenttia oppilaista. Vähintään ylemmän ta-
voitetason saavutti kuullun ymmärtämistehtävissä 93, luetun ymmärtämistehtä-
vissä 89, puhumistehtävissä 93 ja kirjoittamistehtävissä 64 prosenttia oppilaista.  

Kuullun ymmärtämistehtävissä erinomaiseen osaamiseen (A2.1 tai enem-
män) ylsi 39 prosenttia oppilaista, luetun ymmärtämistehtävissä 68 prosenttia. 
Tuottamistaidoissa erinomaisen osaamistason (A1.3 tai enemmän) saavutti pu-
humistehtävissä 69 ja kirjoittamistehtävissä 43 prosenttia oppilaista. Kirjoitta-
mistehtävissä alemman tavoitetason alle jäi 14 prosenttia oppilaista. 

Oppilaiden tyypillisin taitotaso luetun ymmärtämistehtävissä oli A2.1, mikä vas-
taa opetussuunnitelman perusteissa (2004) olevalla kielitaidon tasojen kuva-
usasteikolla peruskielitaidon alkuvaihetta. Kuullun ymmärtämis-, puhumis- ja 
kirjoittamistehtävissä tyypillisin taitotaso oli A1.3 (toimiva alkeiskielitaito). 

Oppilaiden käsitykset omasta osaamisestaan, venäjän hyödyllisyydestä ja venä-
jän opiskelusta olivat keskimäärin neutraaleja. Yli puolet oppilaista ei pitänyt 
itseään hyvänä venäjän kielessä, vajaa kolmannes piti.  Melkein kaikki oppilaat 
kokivat venäjän kielen arvosanansa sopivaksi osaamiseensa nähden. Valtaosa 
oppilaista piti venäjää vaikeana oppiaineena. Venäjän osaaminen on oppilaista 
nykyaikana tärkeää (64 %), tosin viidenneksellä ei ollut asiasta selkeää käsi-
tystä. Venäjää tarvitaan ennen kaikkea työelämässä (70 %), sen sijaan oppilais-
ta reilu puolet ei uskonut tarvitsevansa venäjää arkielämän tilanteissa. Vaikka 
puolet oppilaista opiskeli venäjää mielellään, niin 81 prosentille oppilaista ei 
venäjä ollut koulun lempiaine. Myös venäjän tehtävien kiinnostavuudesta op-
pilaiden mielipiteet jakaantuivat varsin paljon: viidenneksen mielestä tehtävät 
olivat mielenkiintoisia, joka toisen mielestä eivät olleet. Vajaalla kolmanneksel-
la ei ollut käsitystä asiasta.  




