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Tiivistelmä

Äidinkielen ja kirjallisuuden (ruotsi) oppimistuloksia arvioitiin suomenruotsalaisissa peruskouluissa 
keväällä 2014. Yhdeksäsluokkalaisten äidinkielen osaamista arvioitiin kuudetta kertaa. Arviointien 
tarkoituksena on tuottaa luotettavaa tietoa opetussuunnitelman perusteiden (2004) tavoitteiden 
sekä koulutuksen tasa-arvon toteutumisesta.

Arviointiin osallistui 1 673 oppilasta 30 koulusta. Otos kattoi noin puolet ruotsinkielisten koulujen 
yhdeksäsluokkalaisista. Kouluista 20 (1 357 oppilasta) osallistui paperilla toteutettuun arviointiin 
ja 10 (316 oppilasta) sähköiseen arviointiin. Raportti perustuu ensisijaisesti määrältään kattavam-
man paperiversiona toteutetun arvioinnin tuloksiin.

Arvioinnin paperiversiossa oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus kielentuntemuksen 
tehtävissä oli 58 prosenttia maksimipistemäärästä (tytöt 65 %, pojat 52 %). Tehtävät oli jaoteltu 
kolmeen painopistealueeseen: Tilanteen vaikutus valintoihin, Muoto ja merkitys ja Yleiskielen 
normit. Oppilaat suoriutuivat parhaiten Tilanteen vaikutus valintoihin -painopistealueesta, jossa 
mitattiin oppilaan kykyä ymmärtää sitä, miten tilannetekijät ja käyttötarkoitus vaikuttavat kielel-
lisen ilmaisun valintaan. Keskimääräinen ratkaisuosuus oli 62 prosenttia. Muodon ja merkityksen 
tehtävissä testattiin, kuinka oppilas tunnistaa eri rakenteita ja ilmaisuja sekä ymmärtää merkitysten 
saattavan vaihdella asiayhteyden mukaan. Tällä painopistealueella ratkaisuosuus oli pienempi, 55 
prosenttia, ja oppilaiden suoritusten hajonta oli suurta. Neljänneksellä oppilaista osaaminen oli 
heikkoa (= alle 40 %:n ratkaisuosuus). Näistä oppilaista suurin osa oli poikia. Vaikeimmissa tehtä-
vissä oppilaiden piti mm. selittää monimerkityksisen sanan merkitys tietyssä käyttöyhteydessä, 
tunnistaa predikaatti ja tehdä huomioita lause- ja virkerakenteesta. 

Myös Yleiskielen normien osaaminen oli monilla pojilla (kolmanneksella) heikkoa. Keskimääräinen 
ratkaisuosuus oli 58 prosenttia. Ero tyttöjen ja poikien keskimääräisessä osaamisessa oli tällä paino-
pistealueella suurin eli 14 prosenttiyksikköä tyttöjen hyväksi. Vaikeimmissa tehtävissä oppilaiden 
piti mm. muodostaa selkeä teksti asettamalla muutama annettu virke oikeaan järjestykseen sekä 
asettaa sanat oikeaan järjestykseen virkkeessä ottaen huomioon sekä sanajärjestyssäännöt että 
tekstin merkitys. Yleisesti ottaen niissä kielentuntemuksen tehtävissä, joissa oppilaan piti ana-
lysoida ja arvioida kielen ilmiöitä, pistetaso oli selvästi alhaisempi kuin tehtävissä, jotka arvioivat 
oppilaan ymmärrystä kielen ilmiöistä ja hänen kykyään soveltaa kielitietoa.
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Arvioinnin paperiversiossa kirjoittamisessa ratkaisuosuus oli keskimäärin 60 prosenttia (tytöt 
69 %, pojat 51 %). Sukupuolten välinen ero oli suurempi kuin kielentuntemuksessa. Arvioinnissa 
kirjoitustehtäviä oli kolme, joista helpoimmassa oppilaiden piti kirjoittaa kirje suomenruotsalai-
selle henkilölle (ratkaisuosuus 66 %). Sekä pojat että tytöt suoriutuivat tästä tehtävästä parhaiten, 
vaikkakin sukupuolten välinen ero oli selkeä tyttöjen eduksi. Yli puolella kokeen suorittaneista 
tytöistä ratkaisuosuus oli korkea (= yli 80 % maksimipistemäärästä). Oppilaat hallitsivat kirjeen 
lajityypin paremmin kuin muut tekstilajit.

Vaativin kirjoitustehtävä oli päivälehden kolumnin pohjalta laadittava vastine. Keskimääräinen 
ratkaisuosuus oli vain 54 prosenttia. Pojista 40 prosenttia kirjoitti mielipidetekstin, jossa osaa-
misen taso oli heikko (= alle 40 % pisteistä). Viidennes tytöistä ja keskimäärin vain yksi poika 
kahdestakymmenestä ylsi korkeaan osaamistasoon (= yli 80 %). Suurimmalla osalla kirjoittajista 
ei ollut vaikeuksia ilmaista omaa näkemystään aiheesta. Suurimmat puutteet liittyivät oppilaiden 
tapaan suhtautua heidän oman käsityksensä kanssa ristiriidassa oleviin ajatuksiin, tosin osalla 
oli vaikeuksia jopa esittää perusteluja omalle mielipiteelleen. Monet eivät myöskään viitanneet 
lähtötekstiin tehtävänannon edellyttämällä tavalla. Vastine oli kirjoitustehtävistä pisin ja erityisesti 
siinä monet pojat saivat heikosti pisteitä tekstin rakenteesta sekä oikeakielisyydestä ja monipuo-
lisesta kielenkäytöstä. 

Kolmannessa kirjoitustehtävässä oppilaiden piti kirjoittaa uutinen tai kuvaus kuvan pohjalta. 
Ratkaisuosuudet olivat 65 prosenttia (uutinen) ja 62 prosenttia (kuvaus). Tehtävä sisältyi myös 
vuonna 2001 tehtyyn arviointiin. Tuolloin tulostaso oli suurin piirtein sama kuin vuonna 2014. 

Arvioinnin mukaan kirjoittaminen oli keskimäärin samalla tasolla ruotsinkielisen alueen kaikissa 
osissa sekä erityyppisissä kunnissa. Kielentuntemuksen tulokset olivat hieman parempia Lounais-
Suomessa verrattuna Etelä-Suomen sekä Länsi- ja Sisä-Suomen tuloksiin, mutta ero oli käytän-
nössä varsin pieni. Kielentuntemuksen osa-alueella kaupunkien kouluissa tulokset olivat hieman 
parempia kuin maaseudulla ja taajamissa. Selkeä ja tilastollisesti merkitsevä 20 prosenttiyksikön 
ero havaittiin kuitenkin kielentuntemuksessa oppilaiden jatko-opintoihin suuntautumisen mu-
kaan. Kirjoitustehtävissä lukioon pyrkivien oppilaiden tulos oli keskimäärin 17 prosenttiyksik-
köä parempi kuin ammattikoulutukseen hakeutuvien oppilaiden. Oppilaat, joiden molemmat 
vanhemmat olivat ylioppilaita, ylsivät parempiin tuloksiin verrattuna niihin, joiden vanhemmat 
eivät olleet ylioppilaita.

Ruotsi oli kotikielenä aina puolella oppilaista, enimmäkseen kotikielenä vajaalla viidenneksellä 
(18 %) ja ruotsi ja jokin muu kieli noin neljänneksellä (23 %). Ruotsi oli melko harvoin (6 %) tai ei 
koskaan (3 %) kotikielenä vain pienellä osalla oppilaista. Kotikielen perusteella ei havaittu merkit-
seviä eroja oppimistuloksissa. Lähemmässä tarkastelussa kävi kuitenkin ilmi, että ruotsia melko 
harvoin kotona puhuvat oppilaat selvisivät joistakin tehtävistä huonommin kuin oppilaat, jotka 
puhuivat aina kotona ruotsia. Näissä tehtävissä arvioitiin lauserakennetta, sanajärjestystä sekä 
verbien käyttöä abstraktissa ja konkreettisessa yhteydessä. Kirjoitustehtävissä sama oppilasryhmä 
sai vähemmän pisteitä kirjoitustensa oikeakielisyydestä.
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Sähköisen arvioinnin tulokset olivat samantyyppisiä kuin arvioinnin paperiversiossa. Tosin 
oppilaat, jotka vastasivat sähköisessä ympäristössä, suoriutuivat jonkin verran heikommin kielen-
tuntemuksessa verrattuna paperilla vastanneiden oppilaiden tuloksiin. Sähköisessä arvioinnissa 
ratkaisuosuus oli 54 prosenttia (vrt. 58 % arvioinnin paperiversiossa). Kirjoittamisessa tulokset 
olivat kirjeessä ja vastineessa suurin piirtein samoja kuin paperiversiossa, mutta kuvan perusteella 
kirjoitettaessa tulokset olivat huonompia sähköisessä arvioinnissa. Huomionarvoista on, että pojat 
saavuttivat saman tuloksen vastineessa arvioinnin molemmissa versioissa. Sähköisessä arvioin-
nissa tytöillä oli selvästi vähemmän hyviä tuloksia. Sähköisen version ja paperiversion tulokset 
eivät kuitenkaan ole suoraan vertailukelpoisia, koska esimerkiksi tehtävät erosivat tosistaan jonkin 
verran eri välineellä tehtynä. Sekä opettajat että oppilaat saattavat myös olla vielä harjaantumat-
tomia sähköisten ympäristöjen hyödyntämisessä

Opettajien mukaan tavallisimpia sisältöjä ruotsinkielisessä äidinkielen opetuksessa olivat kielen 
normit ja säännöt, kieliopin peruskäsitteet sekä puhe- ja kirjakielen väliset erot. Vastaavasti oppilai-
den mielestä äidinkielen opetuksessa oli yleisimmin käsitelty kieliopin peruskäsitteitä. Opettajien 
vastausten perusteella oppilaat myös yleisesti harjoittelivat eri tekstilajien tuottamista sekä saivat 
kirjallista palautetta sekä arvosanan valmiista kirjoituksistaan. Vähemmän tavallista kirjoittamisen 
opetuksessa on edelleen, että oppilaat keskustelevat tekstien aiheista, kommentoivat toistensa 
kirjoituksia, kirjoittavat yhdessä ja julkaisevat kirjoituksiaan. 

Oppimistuloksilla havaittiin olevan varsin selkeä yhteys kotitehtävien tekemiseen ja vapaa-ajan  
kirjojen lukemiseen. Sen sijaan oppilaiden vapaa-ajan kirjoitusharrastuneisuus ei heijastunut     
oppimistuloksiin. Kirjoittamisessa muodollisesti kelpoisten äidinkielen opettajien oppilaiden 
tulokset olivat parempia kuin niiden, joilta kelpoisuus puuttui.

Äidinkielenopettajien mukaan tietotekniikan käytöstä oli hyötyä oppilaille ja opettajat myös mielel-
lään hyödynsivät tietotekniikkaa. Lähes puolet opettajista oli kuitenkin sitä mieltä, etteivät he 
hallinneet tietotekniikan käyttöä riittävästi. Noin kaksi kolmasosaa oppilaista ilmoitti käyttävänsä 
mielellään tietokoneita ja tabletteja äidinkielenopetuksessa. Tunneilla tietokoneita hyödynnettiin 
lähinnä tiedonhankinnassa ja tekstin tuottamisessa. Kolmannes tytöistä ja 44 prosenttia pojista 
ilmoitti, etteivät he saaneet riittävästi käyttää tietokoneita ja tabletteja äidinkielentunneilla. Suu-
rimmalla osalla opettajista oli luokassaan käytössään tietokone, ja tarvittaessa voitiin käyttää 
useampia tietokoneita. Niiden määrä tosin vaihteli. 

Arvioinnin tulosten perusteella tarvitaan laajamittaisia panostuksia opettajien jatkokoulutukseen 
kirjoittamisen opetuksen osa-alueella. Uudessa opetussuunnitelmassa äidinkielen opetuksen 
tehtävänä on vahvistaa oppilaiden kielitietoisuutta. Tehtävä on tärkeä, sillä arvioinnin mukaan 
hyvin suuri osa oppilaista tarvitsee tukea siihen, että pystyy ilmaisemaan itseään monipuolisesti 
ja kirjakielen normeja noudattaen. Pitkien tekstien lukemisella vapaa-ajalla on suuri merkitys 
kielen ja kirjoitustaitojen kehitykselle ja näin ollen lukemista tuleekin rohkaista kaikin tavoin. 
Ylipäätään äidinkielen hyötyjä oppiaineena tulee painottaa, sillä arvioinnin mukaan ne oppilaat, 
jotka kokevat aineen olevan hyödyllinen, saavuttivat myös hyviä tuloksia.  




