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Abstrakt:
Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää seitsemäsluokkalaisten asenteita toisia kotimaisia
kieliä kohtaan. Oppilaiden mielipiteitä ja asenteita on tärkeä ottaa huomioon tehtäessä
päätöksiä opetusvelvollisista kielistä, koska aihe koskettaa heitä suoraan. Aiemmin tehdyt
tutkimukset painottuvat suuresti aikuisväestön asenteisiin toista kotimaista kieltä kohtaan
(Allardt 1997; 2000, Samforsk 2014, Pitkänen ja Westinen 2017, Taloustutkimus 2019),
joten tutkimus täydentää aiempaa tutkimusta tutkimalla myös nuorten asenteita aiheesta.
Tutkimus selvittää oppilaiden asenteita kysymyksiin Onko mielestäsi hyvä, että kaikki
Suomessa opiskelevat suomea/ruotsia? Valitsisitko opiskelevasi suomea/ruotsia, sen ollessa
valinnainen aine? ja Onko mielestäsi hyvä, että Suomi on kaksikielinen maa? Tavoitteena on
myös vertailla suomenkielisen koulun oppilaiden vastauksia ruotsinkielisen koulun
oppilaiden vastauksiin ja selvittää mahdollisia asenteisiin vaikuttavia tekijöitä.
Tutkimukseen osallistui yhteensä 68 oppilasta. 35 ruotsinkielisestä koulusta ja 33
suomenkielisestä koulusta. Tutkimukseen osallistuneet oppilaat asuvat kaksikielisellä
paikkakunnalla Uudellamaalla, joten oppilaiden ympäristössä on mahdollista kuulla
molempia kansalliskieliä arjessa.
Tutkielmassa on esitetty teoreettinen näkemys asenteista sosiaalisena ja opittuna
konstruktiona ja sitä on hyödynnetty analysoidessa oppilaiden asenteita ja asenteisiin
vaikuttavia tekijöitä. Teoria perustuu Katzin (1960) teoriasta asenteiden funktioista, Erwinin
(2001) teoriasta asenteisiin vaikuttavista tekijöistä ja Bakerin (1988; 1992) teoriasta
asenteiden merkityksestä vieraankielen oppimisessa. Teorioita on käytetty pohjana
analysoidessa ja tulkitessa tutkimustuloksia.
Tuloksista selviää, että suurin osa oppilaista pitää toisen kotimaisen kielen opintoja hyvänä
asiana ja myös enemmistö, 68,5 % ruotsinkielisen koulun oppilaista ja 64 % suomenkielisen
koulun oppilaista, valitsisi opiskelevansa toista kotimaista kieltä valinnaisuudesta
huolimatta. Enemmistö oppilaista pitää myös Suomen kaksikielisyyttä hyvänä asiana.
Ruotsinkielisen koulun oppilaat suhtautuvat hieman positiivisemmin toisen kotimaisen
kielen opintoihin kuin suomenkielisen koulun oppilaat. Tämä voi johtua siitä, että kaikki
ruotsinkielisen koulun oppilaat itse käyttävät suomen kieltä arjessa ja kokevat taidon
hyödylliseksi. Hyvin negatiivisesti suhtautuneita oppilaita oli kummassakin ryhmässä hyvin
vähän.
Nyckelord: toinen kotimainen kieli, asenteet, oppilaat, ruotsin kieli Suomessa, Suomen
kaksikielisyys, asennetutkimus, kyselytutkimus, motivaatio
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1 Johdanto
Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee seitsemäsluokkalaisten nuorten asenteita toista
kotimaista kieltä kohtaan. Toisella kotimaisella kielellä tarkoitetaan suomen kieltä
ruotsinkielistä koulua käyville ja ruotsia äidinkielenään puhuville ja ruotsin kieltä,
suomenkielistä koulua käyville ja suomea äidinkielenään puhuville. Tutkielman tarkoitus
on selvittää mitä oppilaat ajattelevat toisen kotimaisen kielen opinnoista ja Suomen
kaksikielisyydestä. Tutkimuksessa pyritään selvittämään oppilaiden asenteita ja
kiinnostusta

toisen

kotimaisen

kielen

opintoja

kohtaan

kyselylomakkeen

avulla. Tutkimusmateriaali on kerätty vierailemalla kahdessa yläkoulussa, yhdessä
ruotsinkielisessä ja yhdessä suomenkielisessä koulussa. Koulut sijaitsevat pienessä
kaupungissa Uudellamaalla. Kaupunki on kaksikielinen ja väestöstä vähän yli puolet
puhuu suomea (55 %) ja lähes puolet ruotsia (41 %). Oppilaiden yksityisyyden
säilyttämiseksi tutkielmassani ei mainita koulujen nimiä.
Suomessa on kaksi virallista kansalliskieltä, suomi ja ruotsi. Suomessa kaikkien
oppilaiden perusopetukseen on perusopetuslain mukaan määrätty myös toinen
kotimainen kieli, mikä tarkoittaa, että kaikki ovat velvollisia opiskelemaan sitä
(Opetushallitus). Tämä säännös ei koske Ahvenanmaan maakuntaa, sillä Ahvenanmaan
maakunnan

kielisäännökset

ovat

määrättyjä

Ahvenanmaan

itsehallintolaissa

(finlex). Koska tutkielma ei koske Ahvenanmaan maakuntaa, tässä ei käsitellä
kielisäännöksiä Ahvenanmaalla sen tarkemmin.
Olen valinnut tutkimuskohteeksi yläkouluoppilaiden asenteet toista kotimaista kieltä
kohtaan, koska mielestäni on tärkeää kartoittaa oppilaiden mielipiteitä ja huomioida niitä,
kun tehdään päätöksiä opetusvelvollisista kielistä. On aiemmin tehty paljon tutkimuksia
ja kyselyitä aikuisväestön suhtautumisesta toiseen kotimaiseen kieleen, ja varsinkin
valtaväestön suhtautumisesta ruotsin kieleen, mutta koen, että juuri kouluikäisten,
tämänhetkisten oppivelvollisten asenteita on tutkittu paljon vähemmän. Tutkielman
tarkoitus on kyselylomakkeen avulla kartoittaa oppilaiden asenteita toista kotimaista
kieltä (suomi tai ruotsi) ja Suomen kaksikielisyyttä kohtaan. Kyselylomake sisältää myös
kysymyksiä oppilaan kielitaidosta, kielitaustasta, kielen käytöstä, oppilaan käsityksiä
kielellisistä tulevaisuudentarpeistaan sekä muita mahdollisiin asenteisiin vaikuttavista
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tekijöistä. Molempien koulujen oppilaat ovat vastanneet samanlaisiin kysymyksiin, mutta
ruotsinkielisen koulun oppilaiden kysymykset koskivat suomen kieltä ja suomenkielisen
koulun kysymykset ruotsin kieltä. Tulokset esitetään ensin kouluittain, jonka jälkeen
koulujen tuloksia vertaillaan toisiinsa.
Kieliasenteet tutkimuskohteena on mielestäni kiinnostava, sillä Suomessa on useita
ruotsin kielen pakollisuutta koulutuksessa ja julkistehtävissä vastustavia tahoja, kuten
pakkoruotsi.net ja Suomalaisuuden liitto, jotka toiminnallaan yrittävät vaikuttaa ihmisten
mielipiteisiin ruotsin kielestä, kehottamalla ihmisiä ruotsin kielen lakkoon kielivapauden
saavuttamiseen asti (pakkoruotsi.net). Olen valinnut tutkimuskohteeksi koululaisia siksi,
että haluan kartoittaa juuri oppilaiden mielipiteitä kielistä, sillä päätökset esimerkiksi
toisen kotimaisen kielen pakollisten opintojen luopumisesta koskevat juuri heitä. Olen
valinnut teettää kyselyn sekä suomenkielisessä että ruotsinkielisessä yläkoulussa, sillä
halusin vertailla tuloksia toisiinsa, sillä suomen kielen opintojen pakollisuudesta ei
puhuta läheskään yhtä paljon kuin ruotsin kielen pakollisuudesta. On oletettavaa, että
ruotsinkielisen koulun oppilaat suhtautuvat hieman positiivisemmin suomen kieltä
kohtaan, kuin suomenkielisen koulun oppilaat ruotsin kieltä kohtaan, sillä oppilailla on
suurempi mahdollisuus omaksua valtaväestön kielen vaikutteita, sen ollessa ympäristön
yleisemmin puhuttu kieli. Tosin tämän tutkimuksen kohteena olevat oppilaat asuvat
kaksikielisellä paikkakunnalla, joten oppilailla on hyvät mahdollisuudet olla
kanssakäymisessä molempien kieltenedustajien kanssa.
Tutkielman tavoitteena on kartoittaa oppilaiden asenteita toista kotimaista kieltä kohtaan,
vertailla suomenkielisen koulun oppilaiden vastauksia ruotsinkielisen koulun oppilaiden
vastauksiin sekä selvittää mahdollisia asenteisiin vaikuttavia tekijöitä. Kyselyyn
osallistuneiden oppilaiden pienen määrän ja kaupungin kaksikielisyyden vuoksi on
ymmärrettävää,

että

tuloksia

ei

voi

olettaa

koskevan

kaikkia

Suomen

seitsemäsluokkalaisia, ja on oletettavaa, että tulokset voivat osittain vaihdella saman
kyselyn teetettäessä eri paikkakunnilla ja suuremmalla oppilasmäärällä. Tutkielman
seuraavassa luvussa esitellään asenteita käsitteenä, asenteisiin vaikuttavia tekijöitä sekä
asenteiden funktioita koulutuksessa ja asenteiden ja motivaation yhteyttä. Myöhemmin
tutkielmassa kuvataan hieman tarkemmin Suomen kaksikielisyyttä, esitellään aihetta
koskevaa aiempaa tutkimusta sekä Suomen kielikokeilua. Tämän jälkeen kerrotaan
tutkielmamenetelmistä ja menettelyistä. Tutkimustulokset esitellään ensin koulu
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kerrallaan, jonka jälkeen vertaillaan koulujen vastauksia toisiinsa ja tarkastellaan
taustamuuttujia ja niiden korrelaatiosuhteita. Lopuksi tarkastellaan tulosten tuomia uusia
näkökulmia sekä vertaillaan niitä aiempiin esiteltyihin tutkimustuloksiin.

2 Teoria
Tässä luvussa määrittelen tutkielmassani käyttämiäni käsitteitä. Kerron eri tutkijoiden
määrittelyitä asenteista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Asenteilla on myös eri funktioita
ja kuvaan muun muassa Katzin (1960) näkemyksiä asenteiden funktioista. Myöhemmin
kappaleessa kerron asenteiden merkityksestä koulutuksessa ja opiskellessa toista kieltä ja
siitä, mikä voi olla asenteiden rooli kaksikielisessä yhteiskunnassa. Lopuksi esittelen
asenteiden suhdetta motivaatioon.

2.1 Käsitteiden määrittely: asenteet
Tutkielmani keskeisimmät käsitteet lienevät asenteet ja kieliasenteet, ja koska käsitteillä
on moninaisia käyttötapoja, varsinkin arkikielessä koen, että käsitteiden määrittely on
tärkeää. Asenteella tarkoitetaan kognitiivista tai emotionaalista suhtautumista johonkin
asiaan tai henkilöön (Wellros 1998: 29). Asenne voi olla joko positiivinen tai
negatiivinen, ja kertoo henkilön mielikuvasta siitä, mikä on hyvää tai huonoa. Asenne
toimii eräänlaisena toimintavalmiutena. Positiivinen tai negatiivinen asenne ohjaa
ihmisen toimintaa. Asenteet ovat yleensä opittuja ja ne jaetaan ympäristönsä kanssa.
Henkilökohtainen kokemus voi kuitenkin muuttaa asennetta ja muutos vaikuttaa
käyttäytymismalliin. Asenteet ovat henkilökohtaisia, tilannekohtaisia ja muuttuvia.
Opittu asenne kertoo siitä, minkälaisia ajatuksia ja konnotaatioita jokin sana tai termi
ihmisessä herättää. Voidaan esimerkiksi kysyä, minkälaisen mielikuvan termit
pakkoruotsi tai ruotsinkielinen henkilössä herättää ja täten päätellä henkilön asenteesta
ilmiötä ja ryhmää kohtaan. Asenteet toista ryhmää kohtaan ovat yleensä muodostuneet
siten, että henkilö on oppinut, minkälainen jonkin ryhmän edustaja on, ja se on
muodostanut hänessä asenteen koko kyseistä ryhmää kohtaan. Omien kokemusten kautta
asenne voi muuttua, ja tieto vieraasta asiasta lisää usein suvaitsevaisuutta. Asennemuutos
tapahtuu usein henkilökohtaisen, emotionaalisen kokemuksen kautta. (Wellros 1998: 31)
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Asenteiden avulla ihminen tulkitsee ympäristöä ja ohjaa käyttäytymistään ja ilman
asenteita maailmaa olisi vaikeampi ennakoida (Erwin 2001: 9).

2.2 Asenteisiin vaikuttavat tekijät ja asenteiden funktiot
Asenteiden klassinen kolmikomponenttimalli on tieto, tunne ja käyttäytyminen, mutta
komponenttien välinen yhteys ei aina ole johdonmukainen, eli aina ei käyttäydytä
asenteen mukaisesti (Erwin 2001: 24). Asenteet voivat olla ristiriitaisia ja erilaisia
tilanteen

mukaan.

Tähän

voi

vaikuttaa

esimerkiksi

informaatiovaikutukset.

Informaatiovaikutuksia voi olla henkilöiden välinen viestintä tai joukkotiedotusvälineet,
ja tänä päivänä yhä enemmän sosiaaliset mediat. Henkilöiden välinen viestintä voi olla
tärkeää asenteiden muodostamisessa, sillä asenteet katsotaan olevan sosiaalisia kohteita
ja osa yhdessä neuvoteltua sosiaalista todellisuutta (Erwin 2001: 34). Median välittämää
tietoa pidetään myös tärkeänä asenteiden muodostumisessa ja muuttumisessa, sekä
käyttäytymiseen vaikuttamisessa, vaikka jotkin tutkijat kuitenkin kiistelevät asiasta.
Tutkimustulokset näyttävät, että joukkoviestintä vaikuttaa joihinkin ihmisiin hyvin
paljon, kun taas toisiin ei ollenkaan, ja suurin osa ihmisistä asettuvat johonkin
välimaastoon (Erwin 2001: 34). On muun muassa kiistelty siitä, vaikuttavatko
joukkoviestintään liittyvät aggressiiviset asenteet aggressiiviseen käyttäytymiseen.
Joukkotiedotus voi vahvistaa, muovata ja haastaa asenteita, joskus myös ilman, että sitä
itse huomaa. Mainoksissa usein vahvistetaan stereotypioita, ja tiedotusvälineet antavat
myös tehokkaasti puheenvuoroja siten, että tiettyjä aiheita nostetaan esille, koska halutaan
ihmisten puhuvan niistä (Erwin 2001: 35).
Sosiaalisen median vaikutus on tänä päivänä suurempi kuin 2000-luvun alussa.
Sosiaalisen median kautta vaikutetaan ihmisten mielipiteisiin, ja on mahdollista tavoittaa
suurikin määrä ihmisiä. Poliittista kampanjaa viedään usein sosiaalisen median kautta ja
julkisuutta katsotaan hyödyksi, vaikkei se aina olisikaan positiivista. Joulukuussa 2016
Perussuomalaiset Nuoret julkaisivat sosiaalisessa mediassa ruotsin kielen pakollisuutta
koulutuksessa vastustavan videon. Videossa sen hetkinen PS nuorten puheenjohtaja
Sebastian Tynkkynen ryömii lähes alastomana ylös Helsingin Tuomiokirkon portaita
samalla kun häntä ruoskitaan ja taustalla luetaan muokattu versio Isä meidän rukouksesta.
Ruoskijalla on muun muassa RKP:n entisen puheenjohtaja Stefan Wallinin naamio
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päällään. PS nuorten sanoma on ”Pakko ei ole kuin kuolla ja opiskella ruotsia”, ja videon
tarkoituksena on saada lisää kannustajia pakollisen kouluruotsin lakkauttamiseksi. Video
on saanut yli 500 000 näyttöä ja sanotaan sen aiheuttaneen ”somekohun”. (Lehtola: 2016)
Videon kommentoijat ovat nostaneet esille paheksuntaa ja RKP:n entinen puheenjohtaja
Anna-Maja Henriksson kokee videon sisällön olevan häpäisevää ruotsin kieltä kohtaan ja
viharetorinen. (Pettersson: 2016) Paheksunnasta huolimatta, PS nuoret saivat runsaasti
julkisuutta ja Tynkkysen mukaan video kannatti tehdä, vaikka rankkaa olikin. (Lehtola:
2016)
Asenteisiin voi vaikuttaa myös suora kokemus. Kielteiset asenteet voivat johtua
traumaattisesta kokemuksesta, samalla tavalla kuin myönteiset asenteet voivat johtua
myönteisestä kokemuksesta. Ihmisillä on myös yleisesti myönteisempi vaikutus kaikkea
tuttua kohtaan, kun taas tuntemattomaan suhtaudutaan varovaisemmin. Kokemuksen
kautta voi kehittyä asenteita, myönteisiä tai kielteisiä, sillä se on tilaisuus saada
informaatiota (Erwin 2001: 37). On tutkittu, että ihmiset pitävät enemmän siitä, mikä on
heille tuttua, mutta alkujaan kielteinen asenne saattaa myös vahvistua, jos on jatkuvasti
kontaktissa tähän. Ihminen saattaa kyllästyä, jos kontaktia tiettyyn kohteeseen on liian
paljon, eli pitää saavuttaa tuttuuden hyödyt, mutta on muunneltava teemaa siten, että
vältytään kyllästyminen (esim. mainoksissa) (Erwin 2001: 38). Jos vihamieliset asenteet
ja kielteiset stereotypiat vahvistuvat kontaktin myötä, voi olla kyse siitä, että ihmiset
valitsevat omaksumaan sellaista informaatiota, joka vahvistaa heidän olemassa olevia
ajatuksia toisesta ryhmästä ja tulkitsevat ulkoryhmän käyttäytymistä valikoivasti.
Yhteiset tavoitteet ja keskinäistä riippuvuutta sisältävät kontaktitilanteet saavat
todennäköisemmin aikaan myönteisiä asenteita yksilöiden välillä. (Erwin 2001: 40)
Asenteisiin voidaan myös vaikuttaa vahvistamalla asenteita ja käyttäytymistä palkintojen
avulla. Tämä on tehokas tapa vaikuttaa etenkin lapsille, mutta teho riippuu siitä, mikä on
kullekin palkitsevaa (Erwin 2001: 44).
Kieliasenteisiin vaikuttavat tekijät ovat myös ikä, sukupuoli, koulu, kielitaito, kielitausta
ja kulttuuritausta. Iällä on tutkittu olevan vaikutusta kieliasenteiden myönteisyyden
laskuun. Bakerin (1988) tarkastamien tutkimusten (W.R. Jones (1949, 1950), Sharp et al.
(1973), E.P. Jones (1982)) mukaan, myönteiset asenteet Walesin kieltä kohtaan laskivat
iän myötä, kun taas myönteiset asenteet englannin kieltä kohtaan lisääntyivät. Tutkimus
ei kuitenkaan kerro syitä laskuun, ainoastaan että se tapahtuu ajan myötä. Edellä
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mainituissa tutkimuksissa kävi myös ilmi, että sukupuolella oli vaikutusta asenteisiin.
Tutkimuksiin osallistuvilla tytöillä oli jatkuvasti poikia positiivisemmat asenteet
vähemmistökieltä kohtaan. Tutkimus ei tässäkään selvitä erojen syitä, vaan voidaan
olettaa niiden johtuvan tyttöjen ja poikien välisistä sosiaalisista eroista, jotka ovat
esiintyneet sukupuolten välillä. Koulun merkitystä asenteiden luomiseen on myös
huomioitu. Jos koulussa vallitsee yleinen positiivinen asenne kieltä kohtaan, on
todennäköisempää, että asenne välittyy oppilaille. Myös opettajan motivaatio ja
opetussuunnitelman ulkoiset aktiviteetit vaikuttavat asenteisiin. Jos koulussa tarjotaan
opetussuunnitelman ulkoisiakin kieleen liittyviä aktiviteetteja, asenteisiin voidaan
vaikuttaa positiivisesti. Asenteisiin vaikuttaa myös oma kielitaito. Mitä paremmin
oppilaat suoriutuvat oppimisessa, sitä positiivisempi asenne heillä on. Vaikuttava tekijä
on myös oppilaan oma kielitausta. Kielitaustaan kuuluu oppilaan perhe, ystävät,
yhteiskunta, tiedotusvälineet, naapurit ja esikuvat, joihin voi samaistua. Jos perhe ja
ystävät hyväksyvät kielen, ja oppilaalla on jokin kielenedustaja esikuvanaan, on
todennäköisempää, että hänellä on myönteisempi asenne kieltä kohtaan. Oppilaan
kulttuuritausta

voi

myös

vaikuttaa

hänen

kieliasenteisiinsa.

Osallistumalla

kielivähemmistön toimintoihin, esimerkiksi kerhoihin, seurakuntaan, urheilutapahtumiin
tai

ottamalla

osaa

kielivähemmistön

tarjoamiin

kulttuuritapahtumiin

tai

tiedotusvälineisiin (TV, radio) voidaan vaikuttaa asenteisiin positiivisesti. Edellä mainitut
tekijät ovat ainoastaan esimerkkejä asenteisiin vaikuttavista tekijöistä joita on käsitelty
tutkimuksissa, mutta niitä on todellisuudessa useampia. (Baker 1992: 41-45)

Nykyisissä asennemääritelmissä painotetaan enemmän käyttäytymistä, ja tutkijat ovat
yrittäneet selvittää kuinka asenteen voimakkuus ja ryhmänormien paine ja asenteen
funktiot yksilölle voivat vaikuttaa käyttäytymiseen (Erwin 2001: 15). Tutkimusten
perusteella ei kuitenkaan olla voitu ratkaista, vastaako yksi- vai moniulotteinen
asennemalli paremmin todellisuutta (Erwin 2001: 15). Toinen tapa määritellä asenteita,
on asenteiden funktio yksilölle. Katz (1960: 170) jaottelee asenteet neljään
perusfunktioon. Ensimmäisenä on asenteiden hyötyfunktio, eli miten asenteet auttavat
yksilöä saavuttamaan mahdollisimman suurta hyötyä, esimerkiksi oman ryhmän
hyväksyntää. Aikaisempi asenne, joka joskus on ollut hyödyllinen saattaa helposti jäädä
pysyväksi. Esimerkiksi lapsi, joka on asenteellaan ilmaissut ennakkoluuloisuutta jotakin
ryhmää kohtaan ja saanut siitä vanhempiensa vahvistuksen, voi vahvistua pysyväksi, sillä
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lapselle vanhempien hyväksyntä on ollut niin tärkeää. Asenteesta voi myöhemmin olla
vaikea päästä eroon, vaikka siitä ei enää koituisi mitään hyötyä (Erwin 2001: 16). Myös
epäjohdonmukaisesti vahvistetut asenteet voivat ilmetä voimakkaina, sillä yksittäinen
traumaattinen tapahtuma voi jäädä paremmin mieleen kuin sellaiset tapahtumat, joita aina
vahvistetaan, ja jättää pysyviä vahvoja asenteita. (Erwin 2001: 17)
Toinen asenteita ilmaiseva funktio, on egoa puolustava funktio. Asenteet voivat olla
ihmiselle kuin maailmankatsomus, ja tällä tavoin myös vääristää tulkintaa ympäröivästä
maailmasta. Ennakkoluulo on esimerkki asenteesta, joka puolustaa minää, eli egoa, ja se
voi korostua stressin ja koetun uhkan myötä. Esimerkiksi vähemmistöryhmää voidaan
käyttää syntipukkina oman egon tukemiseen, kun omassa elämässä on tapahtunut jotakin,
josta ei itse halua ottaa vastuuta, esimerkiksi työpaikan menettäminen (Erwin 2001: 18).
Kolmantena Katz (1960: 173) mainitsee arvoja ilmaisevan funktion. Tämä funktio tukee
minäkäsitystä, mikä on yksilölle tärkeää, sillä minäkuva perustuu arvojen ja asenteiden
ilmaisemisen varaan. Yksilölle voi olla hyvin tärkeää tulla hyväksytyksi omassa
vertaisryhmässään, minkä takia yhteishengen ilmaisuun voidaan käyttää asenteita jotka
liittyvät pukeutumiseen, musiikkityyliin, elämäntapaan ym. Esimerkiksi teini-ikäiselle
tämä voi olla hyvin tärkeää, ja jos asenteet aiheuttavat ristiriitaa teinin ja vanhemman
välille, se voi korostaa arvoja ilmaisevien asenteiden funktiota entisestään. Samoja
asenteita voidaan käyttää korostamaan ulkopuolisuutta ja erillisyyttä jostakin ryhmästä.
(Erwin 2001: 18)
Viimeisenä funktiona Katz (1960: 175) mainitsee tiedollisen funktion, jolloin asenteet
tekevät maailmasta ymmärrettävämmän. Asenteiden myötä ihmiset saavat ”maailman
järjestykseen” ja tekee sen ennakoitavaksi. Nämä asenteet myös lisäävät ihmisen tunnetta
siitä, että hän toimii tehokkaasti, koska se on kognitiivisesti taloudellinen tapa käsitellä
informaatiota (Erwin 2001: 19). Stereotypiat ovat asenteiden tiedollinen komponentti,
jotka kuitenkin usein antavat virheellistä ja ei niin perusteellista tietoa. Ihmisiä ja
tilanteita saatetaan luokitella samanlaisiksi vain muutamien todellisten tai kuvitelluiden
ominaisuuksien perusteella, ja tieto perustuukin suurimmaksi osaksi päätelmistä (Erwin
2001: 19).
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2.5 Asenteet, koulutus ja kaksikielisyys
Colin Baker (1949-) on asennetutkimuksen tärkeimpiä tutkijoita, ja hän on erityisesti
tutkinut kieliasenteita ja asenteiden liittyvyyttä kaksikielisyyteen ja kielten opiskeluun.
Yleisellä tasolla asenteita pidetään tärkeänä siksi, että esimerkiksi positiivinen asenne
yleensä johtaa positiiviseen käyttäytymiseen. Kieliasenteiden kannalta tämä näkyy muun
muassa kielen vallanaseman, säilyttämisen, kuihtumisen ja kielikuoleman kohdalla
(Baker 1992: 9). Bakerin (1988: 112) mukaan kielen asema ja tärkeys määritellään usein
opittujen ja oletettujen asenteiden mukaan. Asenteet ovat yksilökohtaisia, mutta ovat
yhteisön vaikuttamia, ja se taas vaikuttaa kielen todellisuuteen. Bakerin asenneteorian
mukaan asenne on yksilöllinen ominaisuus, joka vaikuttaa yksilön käytökseen ja johtaa
tiettyyn käyttäytymiseen. Jos yksilöllä on positiivinen asenne kieltä kohtaan, hän ehkä
haluaa oppia kieltä, tai on kiinnostunut maan kulttuurista ja kielen puhujista. Jos
yhteisössä vallitsee negatiivisia asenteita kaksikielisyyttä kohtaan, ja päämääränä on
asettaa ja määrätä ’yhteinen kansalliskieli’, kielipolitiikan käyttöönotto ja toteutus eivät
luultavimmin menesty. Kieliin koskeva politiikka, varsinkin koulutuksessa, on ottava
huomioon asiaa koskevien henkilöiden asenteet. Ensinnäkin asenteita on huomioitava ja
vahvistettava, toiseksi on suostuteltava negatiivisia asenteita omaavia henkilöitä siihen,
että tämä kielipolitiikka olisi oikea, ja lisäksi on yritettävä poistaa seikat, jotka johtavat
erimielisyyksiin. Asenteita on tiedostettava, jotta poliittinen kanta toteutuisi ja menestyisi
(Baker 1992: 10).
Asenne vaikuttaa tiettyyn käytökseen. Bakerin mukaan, asenne voidaan myös nähdä
eräänlaisena lopputuloksena, tuotteena. Kun on opiskellut kieltä ja viettänyt aikaa
kielenpuhujien kanssa, on ehkä muodostunut ja kehittynyt positiivinen asenne kieltä ja
kielenpuhujia kohtaan, opitun kielen lisäksi. Esimerkiksi kuunnellessa ruotsinkielistä
radio-ohjelmaa, voi muodostua positiivinen asenne kieltä ja kulttuuria kohtaan, jos pitää
kyseisestä ohjelmasta. Positiiviset assosiaatiot ovat tärkeitä kielen oppimisessa, koska sen
avulla oppilas saavuttaa syvemmän oppimisen ja motivaation, myös koetilaisuuden
jälkeen. Myönteisen asenteen johdosta oppilas kiinnostuu enemmän tiedon saannista,
kuin pelkästään hyvästä arvosanasta. Positiivinen asenne kieltä kohtaan voi olla pysyvä,
myös sen jälkeen, kun on unohtanut kielioppisäännöt. Baker (1988: 113) jakaa asenteet
kolmeen eri ryhmään: kognitiivinen, tunteenomainen ja aktio (toiminto). Asenteiden eri
osia on käytännössä vaikea erottaa. Kognitiivinen (cognitive attitude) asenne kertoo siitä,
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mitä ihminen ajattelee ja miten hän kuvailisi asennettaan. Tunteenomaiseen (affective)
asenteeseen on liitetty tunteita ja tämä asenne voi olla ristiriidassa järjellisen ajatuksen
kanssa. Esimerkiksi omaan äidinkieleen liittyy tunteenomainen side. Kolmas ryhmä on
asenne, joka johtaa johonkin toimintaan (action). Tässä viitataan siihen, että positiivinen
tai negatiivinen asenne johtaa tiettyyn toimintaan. Eri asenteiden välille voi syntyä
ristiriitaisuutta, henkilö voi esimerkiksi ajatella jostakin kielestä myönteisesti, mutta
toimii silti kielteisellä tavalla. Asenteen ja todellisen toiminnan välistä suhdetta on
tutkinut muun muassa Triandis (1971) ja LaPiere (1934), ja heidän mukaan asenteen ja
todellisen toiminnan välillä ei ole suoranaista suhdetta, sillä ihminen voi usein sanoa
omaavansa negatiivisen asenteen jotakin ilmiötä kohti, ja silti toimia vastakkaiseen
tapaan. ”Actual behaviour compared with attitudes expressed in a verbal form were
markedly different”. (Baker 1988: 114)
Asenteet ovat myös hyvin kontekstisidonnaisia. Asenne on vain yksi ratkaiseva tekijä:
yksilön persoonallisuus, kyky, palkkio, tilanne ja tarpeet ovat myös vaikuttavia tekijöitä.
Asenne voi olla erilainen todellisessa todellisuudessa kuin oletetussa todellisuudessa, eli
yksilön tai yhteisön yleinen asenne voi muuttua, tilanteen muuttuessa. Esimerkiksi
ihmisellä voi olla yleinen kielteinen asenne toisesta ihmisryhmästä, mutta kun kielteisen
asenteen omaava henkilö on itse yhteydessä kyseisen ryhmän edustajiin, asenne voi
muuttua myönteisemmäksi, sillä yleinen asenne ihmisryhmää kohtaan ei ole sama kuin
asenne yksittäisiä henkilöitä kohtaan. Päätellään myös, että yksilön asenne voi vaihdella
riippuen siitä, ottaako hän kantaa asiaan yksilönä vai yhteisönä. Esimerkiksi kysyessä
Suomen kaksikielisyydestä, kysymyksiin ”Pitäisikö Suomen olla kaksikielinen maa?” ja
”Haluaisitko sinä olla kaksikielinen?” voidaan saada eri vastaukset, sillä toisessa henkilö
ottaa kantaa yhteisön kaksikielisyyteen ja toisessa omaan henkilökohtaiseen
kaksikielisyyteen. (Baker 1988: 114)
Asenteiden monimuotoisuus näkyy esimerkiksi asenteissa vieraan kielten opetukseen
siten, että henkilöllä voi olla negatiivinen asenne kaikkea vieraan kielen opetusta kohti,
tai henkilöllä voi joskus olla negatiivinen ja joskus positiivinen asenne, mihin voi
vaikuttaa opittava kieli, oppitunnit, opettaja, luokka ym. Toinen henkilö voi taas pitää
kaikkea kielen opetusta positiivisena, ja toisen henkilön asenteeseen voi vaikuttaa kielen
yhteiskunnallinen ja kansainvälinen asema, ikä, oppilaan kyky ja osaaminen,
taloudellinen hyöty ja vaikutus jne. (Baker 1988 s. 115)
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Asenteilla on keskeinen rooli vieraan kielen oppimisessa. Oppimisen kannalta asenteita
voidaan luokitella integratiivisiin ja instrumentaalisiin asenteisiin. Integratiivisella
asenteella viitataan oppilaan sosiaaliseen ja ihmiskohtaiseen orientaatioon. On kyse
oppilaan omasta halusta kommunikoida ja olla tekemisissä kohdekielen puhujien kanssa.
Oppilaalla on halu tulla hyväksytyksi kohdekielen puhujien ja muiden keskuudessa oman
kielitaitonsa perusteella. He haluavat samaistua vähemmistöryhmän kanssa ja ottaa osaa
heidän kulttuurista. Instrumentaalinen asenne taas viittaa oppilaan käytännöllisisiin
motiiveihin. Instrumentaalisella asenteella halutaan saavuttaa sosiaalista hyötyä ja
taloudellisia hyötyjä vieraan kielen taitojen myötä. Asenne on yksilöllisyyttä korostava,
ja kertoo oman saavuttamisen halusta ja halusta onnistua. Asenne voi myös kertoa itsensä
toteuttamisesta, henkilökohtaisesta menestyksestä, perusturvallisuuden saavuttamisesta
tai selviytymisestä. (Baker 1992: 32)
Oppilaan soveltavuus ja kyky oppia kieliä vaikuttavat oppimiseen, mutta niistä
riippumattomat vaikuttajat kielten oppimiseen ovat asenne ja motivaatio. Gardnerin ja
Lambertin (1959) tutkimuksessa kävi ilmi, että myös sellaiset oppilaat, joilla oli
vaikeuksia kielten oppimisessa, saivat hyviä arvosanoja, kun heidän asenteensa opittavaa
kieltä kohtaan oli myönteinen. Tutkimuksessa kävi ilmi, että oppilaat, jotka panostivat
opiskeluun enemmän, omasivat myös myönteisemmän asenteen kielen puhujia kohtaan,
ja kiinnostusta oppia kieltä ja tutustua kielen puhujiin. Oppilaat, joilla oli integratiivinen
motivaatio, omaksuivat myös kieltä menestyneemmin kuin oppilaat, joilla oli
instrumentaalinen motivaatio, ja heillä oli myös myönteisempi asenne oppia uusia kieliä
(Baker 1992: 33). Integratiivinen asenne voi olla sekä syy että tulos kaksikielisyyden
saavuttamiseen ja ylläpitämiseen. On kuitenkin yleisempää, että positiivinen asenne
vaikuttaa myönteisesti oppimiseen, eikä toisinpäin. Integratiivinen asenne ei kuitenkaan
aina johda kielten oppimisen halukkuuteen. Asenne voi perustua ystävyyteen,
sosiaaliseen osaamiseen tai seurallisuuteen, eikä niinkään kielen oppimiseen.
Integratiivisten ja instrumentaalisten asenteiden kohteiden tulkitsemisessa voi myös
ilmetä ristiriitaisuutta, sillä eri taustojen omaavien henkilöiden tapa tulkita asioita
integratiivisina tai instrumentaalisina vaihtelevat. Integratiiviset ja instrumentaaliset
asenteet voivat myös ilmetä yhtä aikaa. Ne eivät sulje toisiaan pois, sillä ihminen voi
motivoitua erilaisista asioista yhtä aikaa. Ihmiset voivat olla halukkaita samaistumaan
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vähemmistöryhmän kanssa, ja samanaikaisesti uskoa, että siitä on hänelle hyötyä. (Baker
1992: 35)
Tutkiessa asenteita, tutkimuskohteena voi olla asenteet kieliryhmää, kieltä, kielen
tuntomerkkejä, käyttöä ja hyötyä, kulttuuria, kielen oppimista, kaksikielistä koulutusta,
kielipolitiikkaa tai kielen harjoittamista kohtaan. (Baker 1988: 115) Asenteita ei
kuitenkaan voi suoranaisesti mitata tai havainnoida, sillä henkilön ajatukset,
käsittelyjärjestelmä ja tunteet voivat olla piilossa, ja niitä ei voida havainnoida suoraan.
Asenteet ovat siis usein piileviä, ja ainoastaan päätelmiä ulkoisesta käyttäytymisestä, ja
asenteiden avulla voidaan selittää käyttäytymismallia. Asenteita tutkiessa ja tuloksia
analysoidessa on hyvä huomioida mitä asennetta ja mihin kohteeseen asenne juuri tässä
kohdistuu. Tutkiessa kieliasenteita on eroteltava, koskeeko asenne itse kieltä, kielen
puhujia vai kielen käyttöä. Kieliasenteiden tutkimuksissa on usein erilaisia tekijöitä, jotka
vaikuttavat tulosten pitävyyteen ja yksiselitteisiä vastauksia voi olla hankala saada.
Asennetutkimuksessa tulosten luotettavuuteen voi vaikuttaa seuraavat asiat: Kun vastaaja
on tietoinen osallistuvansa asennetutkimukseen, hän voi tietoisesti tai tietämättään vastata
hieman ”kiltimmin”, koska haluaa antaa paremman kuvan itsestään. Hän haluaa antaa
sosiaalisesti hyväksyttävämmän vastauksen, eikä antaa itsestään ennakkoluuloisen
kuvan. Tutkijan ominaisuudet voivat myös vaikuttaa vastaajaan, esimerkiksi tutkijan ikä,
sukupuoli, etnisyys, kieli ja sosiaalinen asema, samoin kuin tutkimuksen tarkoitusperä ja
tavoite ja luokkahuoneilmapiiri. Jotta tutkimus olisi luotettava, sen kuuluisi sisältää
kaikkia aihetta koskevia ongelmia ja ideoita, sekä koskettaa kaikkia mahdollisia asenteita,
joita voi ilmaista aiheesta. Tutkimuskohteena tulisi myös olla tutkimusaiheeseen
tyypillisiä henkilöitä, joita aihe koskettaa. (Baker 1988: 116-117)

2.6 Asenteet ja motivaatio
Asenteisiin vaikuttavat yksilön omat tarpeet ja motiivit, sekä sosiaaliset tilanteet (esim.
yhteiskunta) (Baker 1988: 140). Kieliasenteita tutkiessa päämääränä voi esimerkiksi
opettajan näkökulmasta olla se, miten kielteisiä kieliasenteita saisi muutettua
myönteisemmiksi, eli miten voisi vaikuttaa oppilaan kielteiseen asenteeseen vieraan
kielen oppitunteja kohtaan. Bakerin (1988: 142) mukaan kieliasenteita saadaan
myönteisimmiksi niin, että oppilaan motiivi oppia kieltä aktivoidaan motivaatioksi.
Motivaatio syntyy siitä, kun oppilaan motiivi aktivoidaan. Oppilaan motiivi voi olla
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esimerkiksi halu samaistua tietyn kielen puhujien ryhmään, tai ettei todellakaan halua
samaistua ryhmään. Energia, mikä saadaan halutessaan tavoittaa tämä motiivi, muuttuu
toiminnaksi, eli motivaatioksi (Baker 1988: 144). Motivaation saavuttaminen riippuu
Bakerin (1988: 144-145) mukaan seuraavasta kuudesta asiasta. 1. Motiivin voimakkuus.
2. Miten suuri mahdollisuus motiivin saavuttamiseen annetaan. Jos ympäristö on
kaksikielinen, on myös suurempi todennäköisyys, että henkilö itse saavuttaisi
kaksikielisyyden, tai edes pyrkisi saavuttamaan sitä. Myös työ, perhesuhteet,
tiedotusvälineet, kouluyhteisö, naapurit, sosiaaliset aktiviteetit ja vapaa-ajan harrastukset
jotka ovat kaksikielisiä tai vähemmistökielen edustajia voivat vaikuttaa kaksikielisyyden
motiivin aktivoimiseen. 3. Tunneperäiset motiivit. Jos motiivin aktivoimisesta seuraa
iloa, mielihyvää, tyydytystä sekä kiitollisuutta on todennäköisempää, että motiivi
aktivoituu motivaatioksi. Jos ihminen nauttii kielikursseihin osallistumisesta ja haluaa
mieluusti seurustella naapureiden ja kollegojen kanssa heidän suosimallaan kielellä,
hänellä on tunnepitoisia motiiveja, jotka voivat edistää motivaation saavuttamista. 4.
Motiivin saatavuus. Jos motiivin saavuttaminen on helppoa, esimerkiksi kielikurssien
tarjonta on hyvä, on mahdollisuus puhua kohdekielenpuhujien kanssa ja tarjolla on
käyttökelpoista ja kiinnostavaa kirjallisuutta. 5. Motiivin saavuttaminen on odotettua tai
toivottua. Jos ihminen uskoo itseensä, ja uskoo saavuttavansa motiivinsa hän myös
helpommin saavuttaa sen. Jos henkilö ei usko kykynsä olevan riittävä motiivin
saavuttamiseksi, motiivi ei aktivoidu. 6. Motiivi ei aiheuta ahdistusta ja ristiriitaa. Jos
motiivi aiheuttaa ahdistusta tai ristiriitaa, pelko voi estää sitä aktivoimasta. Pelko voi
liittyä

vähemmistöryhmän

hyväksymättömyyteen

tai

siihen

ettei

kykene

kommunikoimaan opitulla kielellä, tai pelkää joutuvansa enemmistöryhmän pilkan ja
torjunnan kohteeksi.
Eri henkilöillä voi olla sama motiivi saavuttaa kaksikielisyys mutta motiivit eivät silti
aktivoidu samalla tavalla. Toinen ehkä elää kannustavassa ympäristössä ja odottaa
menestyvänsä, kun taas toinen saattaa elää ympäristössä, jossa ei kannusteta
kaksikielisyyteen ja jossa odotetaan epäonnistumista. Silloin motivaatiosta tulee asia, jota
halutaan välttää. (Baker 1988: 145) Motivaatio koostuu usein erilaisista motiiveista, jotka
integroituvat

toisiinsa.

Motivaatiossa

puhutaan

yleisesti

integratiivisesta

ja

instrumentaalisesta motivaatiosta. Bakerin (1988: 151) mukaan yksilön motiivit
kaksikielisyyden saavuttamiseksi tai ylläpitämiseksi painavat tässä kuitenkin enemmän,
kuin henkilön integratiivinen ja instrumentaalinen motivaatio. Tämän hän selittää
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Maslown

tarvehierarkialla

(1954).

Maslown

tarvehierarkia

(1954)

perustuu

arvoasteikkoon, jossa pohjalla on yksilön fysiologiset tarpeet, eli selviytymistarpeet,
seuraavana turvallisuustarpeet, sosiaaliset tarpeet ja tunnustuksen tarpeet ja viimeisenä
itsekehittämisen tarpeet. Bakerin (1988: 151) mukaan ihmisen motivaatio oppia toista
kieltä, tai ylläpitää kaksikielisyys riippuu siitä, minkä tason henkilö on hierarkiassa
saavuttanut. Jos oppilas ei esimerkiksi ole saavuttanut turvallisuustarpeet tai sosiaaliset
tarpeet, ei voi odottaa, että häneltä löytyisi motivaatiota opiskella toista kieltä, jos kyse
on pelkästä itsensä kehittämisestä. Jos taas motiivi oppia toista kieltä lisää henkilön
turvallisuustarpeita tai edistää sosiaalista tunnustusta, on henkilön motivaatio taatusti
korkeampi, esimerkiksi maahanmuuttajilla (Baker 1988: 151).
Kielenoppijan

tärkeimpiin

motiiveihin

lasketaan

yleisesti

integratiivinen

ja

instrumentaalinen motivaatio, eli sisäinen ja ulkoinen motivaatio. Määritteet ovat peräisin
Gardner ja Lambertin (1972: 12–16) tutkimuksista, joissa he halusivat selvittää miksi
kaksi oppilasta, joille on annettu samat mahdollisuudet opiskella kieltä, kuitenkin vain
toinen heistä menestyy (Baker 1988: 152). Tutkimusten mukaan pelkästään oppilaan
kyky ja taito eivät riitä kielten opiskeluun, vaan oppimiseen tarvitaan myös motivaatiota.
Sisäisellä motivaatiolla tarkoitetaan oppilaan oma halu kehittyä ja saavuttaa
henkilökohtaisia suhteita kohdekielen puhujien kanssa. Henkilökohtainen motiivi on
tärkeämpi kuin ulkoinen, ja luo yksilökohtaisen edun (Baker 1988: 153). Ulkoinen,
välineellinen motivaatio kertoo ulkoisista seikoista, jotka vaikuttavat motivaatioon,
esimerkiksi halu menestyä, saada hyviä arvosanoja kokeessa tai ylennyksen työpaikalla.
Henkilö haluaa saada sosiaalista hyväksyntää tai taloudellista menestystä vieraan kielen
taidoillaan, ja tämä vaikuttaa ulkoiseen motivaatioon. (Baker 1988: 153) Gardnerin ja
Lambertin (1972: 15) mukaan sisäinen motivaatio on pitkäkestoisempi, sillä halu solmia
ihmissuhteita koetaan henkilökohtaisemmaksi, kuin muu menestys. Täten motivaatio
pysyy kestävämpänä, mikä on tärkeää, koska kielten oppiminen voi olla hidasta (Baker
1988: 153).
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3 Taustaa aiheesta
Seuraavassa luvussa esittelen taustaa Suomen kaksikielisyydestä, ruotsin kielestä
Suomessa sekä aikaisempaa tutkimusta aiheesta. Kerron hieman taustaa Suomen
kielitilanteesta ja siitä, millä tavalla Suomen kaksikielisyys määräytyy Suomen laissa.
Tämän jälkeen kuvaan ruotsin kielen asemaa ja historiaa hieman tarkemmin. Esittelen
myös, mitä julkista keskustelua on käyty ruotsin kielestä ja ruotsin kielen asemasta
virallisena kielenä Suomessa. Esittelen erilaisia aiemmin tehtyjä tutkimuksia asenteista
ruotsin kieltä kohtaan Suomessa ja myös tutkimuksen ruotsinkielisten oppilaiden
suhtautumisesta suomen kieleen oppiaineena. Lopuksi kerron tarkemmin siitä, kun
Suomessa oli tarkoitus ottaa käyttöön kielikokeilu, jolloin toinen kotimainen kieli
oltaisiin saatu vaihtaa toiseen opittavaan kieleen.

3.1 Suomen kaksikielisyys
Suomi on kaksikielinen maa ja Suomen virallisia kansalliskieliä ovat suomi ja ruotsi.
Vaikka Suomessa virallisena äidinkielenään puhuu suomea 87,5 % väestöstä ja ruotsia
virallisena äidinkielenään ainoastaan 5,2 % väestöstä (Tilastokeskus 2018), ovat
kuitenkin molemmat säilyneet samanvertaisina, ainakin Suomen laissa. Suomen
kaksikielisyydellä on pitkä historia, ja se on osasyy siihen, että myös ruotsi on säilynyt
Suomen toisena virallisena kansalliskielenä. Koska tutkielmani käsittelee suomen ja
ruotsin kieltä, keskityn ainoastaan suomen ja ruotsin kielen nykyiseen asemaan ja
kielipolitiikkaan, vaikka Suomessa on jokseenkin myös mahdollista viranomaisissa
asioissa käyttää muita kieliä, kuten esimerkiksi saamea tai viittomakieltä. Saamen kielen
oikeuksista on erikseen määrätty Saamen kielilaissa. (Lisätietoa Saamen kielilaista:
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20031086?search%5Btype%5D=pika&searc
h%5Bpika%5D=kielilaki)
Vaikka ruotsi on puhujamääränsä perusteella selvästi vähemmistökieli Suomessa, se on
asemaltaan kuitenkin säilynyt yhtenä Suomen kansalliskielenä. Suomen kieli nostettiin
asetuksella ruotsin kielen rinnalle viralliseksi kieleksi vuonna 1902. Myös venäjästä tuli
sinä vuonna virallinen kieli ja pakollinen kouluaine. Suomen itsenäistymisen jälkeen,
vuonna 1919 sekä suomen että ruotsin kielen asemasta määrättiin perustuslaissa, jolloin
molemmista kielistä tuli maan kansalliskieliä. Kansalliskielistä on säädetty perustuslain
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17 §:ssä, ja lakia on uudistettu viimeksi vuonna 1999. (Perustuslaki) Suomessa on myös
erillinen kielilaki, jossa määrätään yksityisen ihmisen kielelliset oikeudet. Kielilaki
säädettiin vuonna 1922, jolloin säädettiin yksilön oikeuksista käyttää suomea tai ruotsia
tuomioistuimessa ja muissa viranomaisissa asioissa. Suomen muita kotimaisia
vähemmistökieliä kuten saame, romani ja viittomakieli mainittiin vasta perustuslain
uudistuksessa, joka astui voimaan 2000. Kielilakia on uudistettu viimeksi vuonna 2004.
Kielilaissa määrätyt oikeudet ovat vieläkin oikeus käyttää omaa äidinkieltään
tuomioistuimessa ja muissa viranomaisissa asioissa, jos äidinkieli on suomi tai ruotsi.
Tämä oikeus kuuluisi taata ilman, että näihin oikeuksiin erikseen pitää vedota. (Kielilaki)
Kielet jaotellaan kunnittain, ja se tarkoittaa, että Suomessa on sekä yksikielisiä,
yksinomaan suomenkielisiä ja yksinomaan ruotsinkielisiä kuntia (Ahvenanmaalla), ja
kaksikielisiä kuntia, missä asuu sekä suomen- että ruotsinkielisiä asukkaita. Suomessa on
tällä hetkellä 33 kaksikielistä kuntaa. Manner-Suomen viimeinen yksinomaan
ruotsinkielinen kunta Närpiö, muuttui vuonna 2016 myös kaksikieliseksi kunnaksi
(Karlsson 2018: 32). Miten kuntien yksi- ja kaksikielisyys määrätään, on määrätty
kielilaissa.
“Kunta on säädettävä kaksikieliseksi, jos kunnassa on sekä suomen- että ruotsinkielisiä
asukkaita ja vähemmistö on vähintään kahdeksan prosenttia asukkaista tai vähintään 3
000 asukasta. Kaksikielinen kunta on säädettävä yksikieliseksi, jos vähemmistö on alle 3
000

asukasta

ja

sen

osuus

on

laskenut

alle

kuuden

prosentin.”

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030423
Käytännössä kunnan kieli määrää, mitä kielellisiä oikeuksia asukkailla on kyseisessä
kunnassa. Jos kunta on kaksikielinen, on asukkailla oikeus käyttää sekä suomea että
ruotsia kunnallisissa viranomaisasioissa, ja muulloin ainoastaan valtion viranomaisissa.
Näiden kielellisten oikeuksien turvaaminen on viranomaisten velvollisuus, ja toteutuu
siten, että kaksikielinen viranomainen palvelee yleisöä sekä suomeksi että ruotsiksi.
(Kielilaki). Laissa säädetään myös muita kansalliskieliin koskevista oikeuksista, kuten
opetuskielestä, kielestä oppiaineena, sivistystoimintaan liittyvistä oikeuksista (tv, radio,
kirjastot) ja sosiaalihuollosta ym.
Suomen kaksikielisyyden vuoksi, myös toisen kotimaisen kielen opiskelu on osa
valtakunnallista opetussuunnitelmaa, joka astui voimaan peruskoulu-uudistuksen jälkeen
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vuonna 1968 (Karlsson 2018: 15). Tämä edellyttää sitä, että kaikki peruskoulua käyvät,
opiskelevat toista kotimaista kieltä oman kotikunnan enemmistökielestä huolimatta.
Toisen kotimaisen kielen opinnot aloitetaan viimeistään peruskoulun 6. luokalla, vaikka
suomen kielen opinnot, toisena kotimaisena kielenä yleensä aloitetaan jo aikaisemmin.
Opetussuunnitelman mukaan toisen kotimaisen kielen opintojen tehtävä on edistää
oppilaan kielikasvatusta ja kielitietoisuutta, valaista oppilasta kielelliseen ja kulttuuriseen
moninaisuuteen ja rohkaista oppilasta käyttämään kieltä autenttisissa kieliympäristöissä.
Toisen kotimaisen kielen opinnot auttavat myös oppilasta arvostamaan erilaisia kieliä,
kielen puhujia ja erilaista kulttuuria. Opintojen myötä oppilasta kannustetaan käyttämään
kieltä rohkeasti ja uskomaan omiin kielitaitoihinsa. Opintojen tehtävä on myös auttaa
verkostoitumaan ja yhteydenpitoon muihin Pohjoismaihin. (Opetushallitus)

3.2 Ruotsin kieli Suomessa
Ruotsin kielellä on pitkä historiallinen tausta suomalaisessa yhteiskunnassa. Ruotsia on
puhuttu Suomessa 1100-luvulta lähtien, eli jo ennen valtiollisten rajojen muodostumista.
1700-luvulla myös kirkkojen saarnat ja seurakuntapalvelut tapahtuivat kansan
molemmilla kielillä (Allardt 1997: 45). Ruotsinkielisiä oli Suomessa vuonna 2018 noin
288 000 eli 5,2 % väestöstä (Tilastokeskus 2018). Ruotsia puhutaan eniten Suomen
rannikkoseuduilla, Uudellamaalla, Turunmaalla, Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla. Myös
Suomen kielisarakkeilla, eli Tampereella ja Porissa esiintyy ruotsinkielisiä. Suomessa
puhutussa ruotsin kielessä, suomenruotsissa esiintyy joitakin sanasto- ja ääntämyseroja
Ruotsissa puhutun riikinruotsiin verrattuna. Erot johtuvat suomenruotsin ja suomen
kielen pitkästä kielikontaktista. (Karlsson 2018: 31) Suomenruotsin käyttöoikeudet ovat
viime vuosikymmenten aikana supistuneet hallinnollisten muutosten takia (Karlsson
2018: 32). Muun muassa toinen kotimainen kieli muutettiin vapaaehtoiseksi aineeksi
ylioppilaskirjoituksissa vuonna 2004, Yle Fem ja Yle Teema yhdistettiin yhdeksi
kanavaksi vuonna 2017, yleisradio SVT Europa muuttui maksulliseksi radiokanavaksi
2007 ja vuonna 2009 kaksikielisten kuntien määrä supistui 43:sta 34:än kuntaliitosten
seurauksena (Karlsson 2018: 32). Ruotsin kielen muuttamista valinnaiseksi kouluaineeksi
on tehty yhteensä kolme kansalaisaloitetta, joista eduskunta on hylännyt kaikki. Ruotsin
kielen ja muiden vähemmistökielien asiaa ollaan myös yritetty puolustaa esimerkiksi
järjestämällä Kieliasian neuvottelupäiviä (2016), jossa pääteemoina oli asenneilmapiiri
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eri kieliryhmiä kohtaan sekä kielellisten oikeuksien toteutuminen sosiaali- ja
terveyspalveluissa (Karlsson 2018: 80).
Ruotsin kielen asemasta Suomessa on tehty paljon tutkimusta. Tutkimukset perustuvat
pitkälti siihen, kokeeko valtaväestö ruotsin kielen hyödylliseksi ja valtaväestön
suhtautumiseen ruotsin kieleen ja ruotsin kielen puhujiin. Suomessa ihmisoikeuksiin
kuuluu oikeus ilmaista tiettyjä asioita omalla äidinkielellään (jos äidinkieli on toinen
Suomen kansalliskielistä), ja tätä oikeutta valvoo esimerkiksi Svenska Folktinget, johon
voi ilmoittaa saaneensa puutteellista ruotsinkielistä palvelua viranomaisilta.
Kjell Herberts (1996) on myös tutkinut kielikeskustelua ja kieliympäristöä sosiologisesta
näkökulmasta,

ja

kirjoittaa,

että

siinä

on

kyse

puhujan

kontakteista,

kommunikaatiomallista ja ennakkoluuloista. Halutaan säilyttää kielikuntien eri
kulttuuriperimät, kuten perinteet, symbolit, elämäntavat ja arvot. Onko ruotsin kieli niin
sanottu ”large-enough-language-group”, että sen turvaamiseksi voi vaatia oikeuksia, ja
pitäisikö kielivähemmistön olla itsensä elättävä vai saada taloudellista tukea
”suuryhteiskunnalta”? Stereotyyppisesti ruotsin kielistä väestöä pidetään korkeaasemaisena

ryhmänä

Suomenruotsalaisuus

suomalaisessa
nähdään

yhteiskunnassa
verkostona,

(Herberts

mikä

on

1996:

25).

tyypillistä

vähemmistökäyttäytymistä. Kielikeskustelun peruspiirteenä on, että vähemmistö vaatii
samat oikeudet enemmistön kanssa, ja tätä pidetään epäoikeudenmukaisena siksi, että
kiintiöajattelussa enemmistön kuuluisi aina saada päättää. Tämäntapaisia argumentteja
vahvistavat ennakkoluulot ja epätietoisuus. (Herberts 1996: 30) Myös ajatus siitä, että
suomenruotsalaisuus yhdistetään suoranaisesti RKP puolueeseen (Ruotsin kansanpuolue)
asettaa ennakkoluuloja kieliryhmää kohtaan. Professori Erkki Pihkala (Suomalaisuuden
Liitto) on luetellut seuraavia väitteitä ruotsin kielen asemaa vastaan: 1. ruotsinkielisillä
Suomessa on kohtuuttomia oikeuksia Ruotsin ruotsinsuomalaisiin verrattuna. 2. Englanti
on tärkeämpi kommunikaatiokieli pohjoismaisissa yhteyksissä. 3. Pakkoruotsin pitäisi
olla valinnainen oppiaine, sillä pakollisuus tukee suomenruotsalaisten asemaa
etuoikeutettuna yläluokkana. 1980-luvulla väittely ruotsin kieltä vastaan koostui pitkälti
samankaltaisista argumenteista: prosentti- ja kiintiöajattelun perustalla kuusi prosenttia
väestöstä kuuluisi saada enimmäkseen kuusi prosenttia tv- ja radioaikaa, ruotsin
säilyttäminen pakollisena oppiaineena ei ole muu kuin puoluepoliittinen dimensio,
Suomessa vallitsee yhä pikkuvelikompleksi Ruotsia kohtaan, kieli symboloi Suomea,
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Suomen elämäntapaa ja kansallisuutta (jolloin kielen tulisi olla suomi, eikä ruotsi) ja
kielen pakottaminen heikoille, haluttomille oppilaille ei edistä oppilaitten oppimista.
(Herberts 1996: 31) Vasta-argumentteja ruotsin kielen säilyttämiseksi lueteltiin muun
muassa seuraavia: ruotsin kieli on osa Suomen historiaa, ruotsinkielistä kulttuuria ja
perinteitä halutaan säilyttää ja ruotsin kieli toimii siltana Pohjoismaisiin. Ruotsin kielen
osaamisen

heikentyminen

johtaisi

suomenruotsalaisen

monopolisoimiseen

pohjoismaisessa yhteistyössä. (Herberts 1996: 32)
Erik Allardt (1997: 46) perustelee ruotsin kielen asemaa muun muassa sillä, että ”Suomen
äidinkielenään ruotsia puhuvan väestön kotimaa on Suomi”, ja perustelee sitä seuraavasti:
ruotsinkielisellä väestöllä ei yleensä ole sukujuuria Ruotsissa, he ovat olleet mukana
rakentamassa Suomen itsenäisyyttä muun muassa osallistumalla maamme sotiin, he
kannattavat

Suomea

maaotteluissa,

suomenruotsalaiset

käyvät

koulua

omalla

äidinkielellään, ja tämänlainen kaksitahoinen identiteetti ei esiinny monissakaan
vähemmistöissä. Henkilön kielelliset oikeudet kuuluisi kuitenkin taata huolimatta
henkilön sukujuurista ja muusta taustasta. Suomessa esiintyy tänä päivänä yhä enemmän
kaksi- ja monikielisiä erilaisista taustoista peräisin olevia henkilöitä. Pasi Saukkonen
kirjoittaa blogikirjoituksessaan (2019) vieraskielisestä väestöstä, ja huomauttaa että ns.
vieraskielisetkin ovat usein myös suomen- tai ruotsinkielisiä ja että terminä vieraskielinen
toiseuttaa muita kuin suomen-, ruotsin- ja saamenkielisiä ja korostaa, että kielet eivät
kuulu Suomeen. Maahanmuuton toinen sukupolvi (vuonna 2018: 63 000 henkilöä)
luokitellaan usein vieraskielisiksi, vaikka he useasti ovat myös täysin ruotsin- tai
suomenkielisiä. Yleensä tämä johtuu siitä, että Suomessa on mahdollista rekisteröidä vain
yksi äidinkieli, vaikka todellisuudessa puhuisikin useampaa kieltä. Suomessa vieraiden
kielten puhujien määrä on lisääntynyt merkittävästi vuodesta 1990 (25 000) vuoteen
2018, jolloin puhujia oli yhteensä 392 000. Samaan aikaan suomen- ja ruotsinkielinen
väestö on pienentynyt (vuonna 2000: 92,4 % suomenkielisiä ja 5,6 % ruotsinkielisiä,
2018: 87,6 % suomenkielisiä ja 5,2 % ruotsinkielisiä). (Tilastokeskus 2018.)

3.3 Aiempaa tutkimusta: Kaksikielisyys Suomessa
Kaksikielisyydessä ei ole pelkästään kyse kielestä, vaan myös identiteetistä.
Kaksikielisyyttä lisääntyy Suomessa muun muassa kaksikielisten avioliittojen ja
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maahanmuuton myötä. Kaksikielisissä perheissä osapuolten on valittava, kumpaa kieltä
käytetään esimerkiksi lasten kanssa, ja toisesta kielestä tulee yleensä tärkeämpi lapsen
identiteetille. Kaksi kolmasosaa kaksikielisistä perheistä panee lapsensa ruotsinkieliseen
kouluun. On myös tutkittu, että kaksikielisyyden säilyttäminen on paljon helpompaa
koulusivistystä omaavassa, kuin vähän koulua käyneiden ryhmässä. Esimerkiksi
yliopiston professorilla on kielitaidoilleen enemmän tarvetta kuin esimerkiksi
varastotyöntekijällä. (Allardt 1997: 47)

Svenska Folktinget, Research international RI Finland Oy ja Taloustutkimus (Vårt land,
vårt språk – Kahden kielen kansa: 1996) on teettänyt tutkimuksen suomen
kaksikielisyydestä,

jossa

tutkittiin

suomenkielisen

väestön

suhtautumista

kaksikielisyyteen, ruotsin kieleen ja suomenruotsalaisiin. Tutkimus kohdistuu pääasiassa
asenteisiin, mutta sisältää myös kysymyksiä sosiaalisista suhteista, identiteetistä ja
kaksikielisyydestä. Tutkimuksen tarkoitus oli herättää keskustelua kaksikielisyydestä ja
ruotsin kielestä suomenkielisissä joukkotiedotusvälineissä. Tutkimukseen osallistui 967
vastaajaa, jotka olivat iältään 15-74-vuotiaita, joista 2 % oli ruotsinkielisiä.
Tutkimuksessa otettiin myös huomioon asenteita kuvaavia muuttujia ja taustamuuttujia,
kuten

sukupuoli,

ikä,

ammatteihin

perustuva

sosiaaliryhmitys,

koulusivistys,

kuntatyyppi, bruttotulot ja maantieteellinen aluejako. Tutkimuksessa ilmeni, että 50 %:lla
vastaajista oli suomenruotsalaisia ystäviä, sukulaisia, työkavereita tai liiketuttavia, ja
näistä jopa 30 %:lla oli suomenruotsalainen sukulainen. Tästä pääteltiin, että
suomenruotsalaiset ovat sosiaalisin sitein osa suomalaista yhteiskuntaa. Suhtautuminen
kieleen ja kielen hyödyllisyyteen oli yleisesti positiivista. 70 % piti ruotsin kieltä
olennaisena osana suomalaista yhteiskuntaa ja 73 %:n mielestä olisi vahinko, jos ruotsin
kieli ja kulttuuri häviäisivät Suomesta. Tässä kuitenkin tarkasteltiin kielen hyödyllisyyttä
Suomen valtion kannalta eikä yksilön kannalta. Muun muassa mainittiin, että ruotsin
kielen säilyttäminen edellyttäisi ruotsinkielisiä opetusyksikköjä ja oppilaskiintiöitä
monille koulutusasteille ja –aloille. Kysyttiin myös ruotsin kielen taitamisen tärkeydestä
verrattuna venäjän kielen taitamiseen ja selvä enemmistö, 65 %, oli sitä mieltä, että
ruotsin kielen taidot ovat venäjän kielen taitoja tärkeämpiä. Enemmistö ei kuitenkaan näe
ruotsin kielessä tunneperäistä arvoa, sillä 73 %:n mielestä ruotsin kieli on tunneperäisesti,
vain yksi kieli muiden joukossa. Enemmistö pitää ruotsin kieltä kuitenkin hyödyllisenä

19

taloudellisesti (75 %) ja poliittisesti (68 %). Suhtautuminen suomenruotsalaisiin oli
jokseenkin epäjohdonmukaista. Kysyttiin, jos suomenruotsalaisia pidetään vieraana tai
ärsyttävänä ryhmänä ja 10 % oli täysin samaa mieltä ja 16 % jokseenkin samaa mieltä.
Enemmistö (72 %) oli kuitenkin täysin tai jokseenkin eri mieltä. Kuitenkin 55 %
vastaajista oli sitä mieltä, että maamme ruotsinkieliset haluavat pitäytyä omissa oloissaan
ja eristäytyä suomenkielisestä väestöstä, mikä pidettiin kielteisenä suhtautumisena
suomenruotsalaisia kohtaan. Myös yllättävän suuri osa, 44 %, piti suomenruotsalaista
väestöä ylimielisenä. Ylimielisyyttä ei kuitenkaan pidetä ominaisuutena vaan
rakenteellisena seikkana. ”Koska kulttuuriset ja kielelliset erot ovat helposti
tunnistettavissa, ne tulevat usein valituiksi vihan ja aggressioiden perustaksi” (Allardt
1997: 67). Tutkimuksessa naiset suhtautuivat myönteisemmin ruotsin kieleen ja
suomenruotsalaisiin kuin miehet ja miesten ja naisten väliset erot jatkuvat sellaisenaan
koko aineiston läpi. Koulutus korreloituu yleensä monissa maissa ja yhteyksissä
positiivisesti suvaitsevaisuuden ja vähemmistöihin myönteisen suhtautumisen kanssa.
(Allardt 1997: 58) Tutkimusta täydennettiin vuonna 1997 puhelinhaastattelemalla 201
ruotsinkielistä henkilöä mutta silloin ei käytetty samoja kysymyksiä vaan kysymykset
koskivat suomenruotsalaisten asenteita kaksikielisyyteen ja heidän kokemuksiaan
elämästä suomenkielisten parissa. Tutkimustulokset eivät ole siksi vertailtavissa. Allardt
(1997: 50) muistuttaa, että tuloksista voi saada pätevän yleiskuvan, mutta kannattaa
välttää liian varmoja päätelmiä.

Allardt on myös teettänyt toisen jatkotutkimuksen aiheesta: ”Stadin ruotsi” (2000).
Tutkimukseen osallistui 302 ruotsinkielistä henkilöä, joilta kysyttiin muun muassa missä
he käyttävät ruotsia. Tutkimukseen haastateltiin myös 300 suomenkielistä henkilöä, jotka
kaikki toimivat palvelualalla valtion tai kunnan palveluksessa tai yksityisissä yrityksissä,
muun muassa liikkeissä, pankeissa, joukkoviestimisessä tai ravintoloissa. Tutkimuksessa
kävi ilmi, että enemmistö, 85 %, suomenkielisistä vastaajista, piti myönteisenä sitä, että
”Suomen perustuslaki takaa kansalaisille oikeuden käyttää suomea tai ruotsia
viranomaisasioissa kaksikielisillä alueilla” ja ainoastaan 1 % suhtautui tähän hyvin
kielteisesti (Allardt 2000: 16). Tutkimuksessa kysyttiin myös, miten palvelualalla olevat
suomenkieliset suhtautuvat siihen, jos ruotsinkielinen aloittaa keskustelun ruotsiksi ja
tässä tapauksessa myönteisesti suhtautuvia oli paljon vähemmän. Kuitenkin selkeä
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enemmistö, 61 %, pitää tätä positiivisena asiana, kun taas 6 % pitää sitä hyvin kielteisenä
asiana ja 19 % melko kielteisenä. Ruotsinkieliset itse kuitenkin useimmissa tapauksissa
käyttävät kaupungilla asioidessaan suomen kieltä. 81 % vastasi käyttävänsä suomen
kieltä aina tai enimmäkseen. Syitä tähän Allardt arvelee olevan ruotsinkielisten pyrkimys
välttää kiusallisia tilanteita. Suomenruotsalaisten odotukset suomenkielisten reaktioista
heidän käyttäessään palvelutilanteissa ruotsia ovat myös kielteisemmät kuin ne
todellisuudessa ovat. 61 % suomenkielisistä vastasi reagoivansa myönteisesti tai melko
myönteisesti tilanteeseen, jossa ruotsinkielinen esittää kysymyksensä ruotsiksi, kun taas
suomenruotsalaisista ainoastaan 26 % arveli suomenkielisten reagoivan tällä tavalla.
Tutkimuksessa käy ilmi, että koulutustaso korreloi suhtautumisen myönteisyyden kanssa.
Mitä korkeampi koulutettu henkilö on, sitä myönteisemmin hän suhtautuu ruotsin kieleen.
Allardt arvelee tämän johtuvan siitä, että korkeampi koulutettu henkilö usein myös itse
osaa ruotsia ja siksi suhtautuu tähän myönteisemmin. Tämän takia Allardtin mielestä
ruotsin kielen valinnaisuus esimerkiksi ainoastaan lisäisi kielteisiä asenteita kieltä
kohtaan, sillä kielitaitojen ylläpitäminen johtaa myös myönteisempiin asenteisiin (Allardt
2000: 20). Tutkimuksen perusteella Allardtin mielestä suomenruotsalaisten omat asenteet
ja arkuus kielen käyttämistä kohtaan ovat ruotsin kielen säilymisen kannalta
tämänhetkinen suurin uhka (Allardt 2000: 22).

Pasi Saukkonen on tutkinut mitä suomenruotsalaisista ja ruotsin kielestä kirjoitetaan ja
sanotaan nettipalstoilla ja muissa julkisissa keskusteluissa sekä kriittisiä kielipoliittisia
teoksia. Hän on koonnut yhteen erilaisten politikkojen kommentteja ja muiden
yksityishenkilöiden sanomia aiheesta teoksessaan ”Mikä suomenruotsalaisissa ärsyttää?”
(2011). Vapaa kielivalinta ry. perustettiin vuonna 2007 edistämään suomenkielisissä
oppilaitoksissa opiskeltavien kielten vapaata valintaa ja varsinkin ruotsin kielen saamista
vapaaehtoiseksi.

Anonyymi

sivusto

pakkoruotsi.net

taas

kertoo

tarjoavansa

objektiivisempaa tietoa eri kielten merkityksestä Suomessa. Saukkonen on tutkinut muun
muassa Maria Leena Lempisen toimittamia teoksia ja niissä toistuvia aiheita ovat, että
”suomenkielisiä syrjitään Suomessa”, ”ruotsinkielisillä on epäoikeudenmukaisia
etuoikeuksia” ja myös kaksikielisyyden kustannukset valtiolle. Teoksessa esiintyy useita
eri kirjoittajia (Saukkonen 2011: 25). Voimakkainta kritiikkiä teoksessa sai kuitenkin
RKP (Ruotsalainen kansanpuolue). Lempisen mukaan juuri RKP on ruotsin kielen
aseman vartioimisen ja Suomen virallisen kaksikielisyyden takana ja kaksikielisyyden
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vastustajien vihankohteena ei ole ruotsinkielinen väestö vaan sitä edustava puolue.
Teoksessa esitetään myös RKP:n ajavan kielipolitikkaa, joka alistaa valtaenemmistöä.
”4,9 % edustava ruotsinkielinen vähemmistö haluaa pakottaa Suomen valtaenemmistön
eli 92,5 % suomen kielisiä opiskelemaan ja käyttämään ruotsin kieltä”, sanoo Herbert
Lechner, Lempisen teoksessa (Saukkonen 2011: 29).
Suomen ruotsinkielisestä väestöstä puhutaan kuitenkin vähän verrattuna kielipoliittisiin
kysymyksiin. Käsityksiä ruotsinkielisestä väestöstä, jotka nousevat esille koskevat
useimmiten ajatus ruotsinkielisistä suomenkielisiä varakkaampana ja etuoikeutettuna
yläluokkana sekä väestöryhmänä, joka pyrkii eristäytymään suomenkielisestä väestöstä
(Saukkonen 2011: 36). Saukkonen tarkastelee Vihreiden entisen puheenjohtajan
poliitikko Osmo Soininvaaran kielipoliittisia puheenvuoroja. Soininvaaran mukaan
”Nuori sukupolvi inhoaa pakkoruotsia” ja tulevat varmasti lakkauttamaan sen heidän
noustessaan valtaan. Yleisesti Soininvaaran argumentit liittyvät kielipoliittisiin
järjestelyihin ja pakkoruotsin lakkauttamiseen. Myös kolumnisti Kirsi Virtasen mietteitä
ruotsinkielisestä väestöstä tarkastellaan. Virtasen mukaan ruotsinkielinen väestö pitää
omaa kieltään kaiken sivistyksen perustana ja etteivät he edes ”koe olevansa suomalaisia
vaan pikemminkin ruotsalaisia, jotka nyt jostain syystä ovat joutuneet asumaan
Suomessa”.

Samalla

Virtanen

soimaa

suomenruotsalaisten

puhumaa

ruotsia

epäkunnolliseksi ruotsiksi ja että he ”kyykyttävät 95 % suomalaisia” opettelemaan ja
käyttämään ruotsia (Saukkonen 2011: 47).
Saukkonen tarkastelee myös yleistä käytyä verkkokeskustelua ja huomauttaa aluksi
verkkokeskusteluiden pitävyydestä. Tilastokeskuksen tehdyn tutkimuksen mukaan
vuonna 2010 ainoastaan 27 % suomalaisista ilmoitti kirjoittaneensa viestejä
keskustelupalstoilla viimeisen kolmen kuukauden aikana. Verkkoväittely on myös varsin
tuore ilmiö jota ei ole tutkittu systemaattisesti ja siellä kommunikoi varsin rajattu
”aktiivinen ydinjoukko”, joka vastaa suurimmasta osasta tekstin tuottamisesta. On myös
tutkittu, että verkkokeskustelut saattavat lisätä vihamielisyyttä, sillä kasvoton viestintä ei
vaadi samanlaista vastuunottamista kuin kasvokkain keskustelu. (Saukkonen 2011: 5256) Yleisen verkkokeskustelun yleisemmät aiheet liittyvät ruotsin kielen pakollisuuteen
suomenkielisissä kouluissa. Myös suomenruotsalaisten säätiöiden varallisuus on toistuva
aihe. Toisinaan kritisoidaan myös suomenruotsalaisten ”aitoutta” ja yksi kommentoijista
kehottaakin suomenruotsalaisia muuttamaan Ruotsiin, missä he varmasti tuntisivat olonsa
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kotoisammaksi (Saukkonen 2011: 67). Kaikki käyty keskustelu ei kuitenkaan ole ruotsin
kieltä vastaan, vaan puolustajiakin löytyy. Tosin rakentavaa keskustelua vaikuttaa olevan
vaikeaa käydä, sillä suuri osa keskusteluun osallistuvista kokee puolustajia ainoastaan
pyrkimyksinä ylläpitää virheellistä ja epäoikeudenmukaista kielilakia ja ruotsin kielen
asemaa suomenkielisissä kouluissa (Saukkonen 2011: 73).
Ville Pitkänen ja Jussi Westinen ovat tutkineet suomenkielisten asenteita ruotsia ja
suomenruotsalaisia kohtaan vuonna 2017. Kyselyyn osallistui 3153 suomenkielistä
aikuisväestöön kuuluvaa henkilöä ympäri Suomea. Samoin kuin Allardtin tutkimuksessa
1997 selvä enemmistö, 62 %, pitää yhä ruotsin kieltä tärkeänä osana suomalaista
yhteiskuntaa ja kulttuuria ja ruotsin kielen ja kulttuurin häviämistä harmillisena (62 %).
Alle 30-vuotiaat (52 %) kuitenkin harvemmin kuin eläkeläiset (77 %). 59 % pitää ruotsin
kielen taitoa tärkeänä osana pohjoismaiden välisten suhteiden kannalta ja 69 % vastaajista
haluaisi osata ruotsia paremmin. Kuitenkin lähes puolet (48 %) ovat sitä mieltä, että
ruotsinkielisiin palveluihin käytetään likaa valtion varoja ja 44 %:n mielestä
ruotsinkielisten ei tarvitse saada palvelua äidinkielellään, jos he osaavat suomea. Vähän
yli puolet vastaajista, 52 %, vastustaa ruotsin kielen pakollisuutta peruskouluissa.
Asenteisiin vaikuttaa usein henkilön oma kielitaito ja kuinka tiiviisti itse on tekemisissä
ruotsinkielisten kanssa. Noin 40 % vastaajista ei ole lainkaan kontaktissa ruotsinkielisten
kanssa, mutta myös 40 % haluaisi lisätä kontaktia ruotsinkielisten kanssa. 47 % uskoo,
että ruotsinkieliset ajattelevat olevansa parempia kuin suomalaiset ja että ruotsinkieliset
haluavat eristäytyä suomenkielisistä. Pitkäsen ja Westisen (2017) mukaan heikko
kielitaito ja vähäiset kontaktit vahvistavat tällaisia ennakkoluuloja.
Ylen laatimassa Taloustutkimuksen teettämässä tutkimuksessa vuonna 2019 tulokset ovat
pitkälti samanlaisia kuin Pitkäsen ja Westisen (2017) tutkimuksessa. Tutkimukseen
osallistui 1005 aikuisväestön suomalaista. Tutkimuksessa haluttiin selvittää suomalaisten
ruotsin kielen taitoja ja kuinka hyödyllisenä he pitävät ruotsin kieltä. (Mattsson 2019)
Noin puolet vastaajista ei pidä ruotsin kieltä hyödyllisenä, kun taas toinen puolisko pitää.
Noin neljännesosa (26 %) kertoo, ettei osaa ruotsia ollenkaan, ja 45 %:lla on vähintään
tyydyttävä ruotsin taito. ”Hyvä kielitaito käy käsi kädessä hyödyn kokemuksen kanssa”,
eli mitä paremmin ruotsia osaa sitä hyödyllisemmäksi sen kokee. (Jaskari 2019) Ne jotka
arvioivat osaavansa ruotsia hyvin tai tyydyttävästi, kokivat sen myös hyödylliseksi. Myös
23 % vastaajista, jotka eivät osaa ruotsia lainkaan, arvelee sen olevan hyödyllistä, jos sitä
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osaisi. Suuremmissa kaupungeissa ruotsia pidetään hyödyllisempänä kuin pienemmillä
paikkakunnilla. Myös naiset pitävät ruotsia hyödyllisempänä kuin miehet. Ruotsin
hyödyllisyys korreloi myös sen kanssa mitä puoluetta äänestää. Yli puolet vastaajista,
jotka kertoivat äänestävänsä RKP:tä, Vihreitä, Vasemmistoliittoa ja Kokoomusta pitivät
ruotsin kieltä hyödyllisenä, kun taas SDP:n, Keskustan, Perussuomalaisten ja
Kristillisdemokraattien äänestäjistä alle puolet pitivät ruotsin kieltä hyödyllisenä. 39 %
kertoo, että on hyötynyt ruotsin kielen taidoistaan työelämässä. ”Hyvätuloiset ja korkeasti
koulutetut kokevat useammin kuin muut, että ruotsista on hyötyä.” (Jaskari 2019)
Åbo Akademin Samforsk (Institutet för samhällsforskning) on tutkinut suomenkielisten
mielipiteitä ruotsin kielestä ja suomenruotsalaisista vuonna 2014. Kyselyyn vastasi
yhteensä 7358 suomenkielistä suomalaista, jonka jälkeen 326 henkilöä osallistui
pienryhmäkeskusteluihin. Kyselyvastausten perusteella 69 % pitää ruotsin kielen ja
kulttuurin häviämistä Suomessa harmillisena ja 64 % pitää ruotsin kieltä oleellisena osana
suomalaista yhteiskuntaa. Tulokset ovat joissakin kysymyksissä samanlaisia kuin
Pitkäsen ja Westisen tutkimuksessa muutama vuosi myöhemmin 2017 mutta toisissa tässä
tutkimuksessa ilmenee hieman negatiivisempia asenteita ruotsin kieltä kohtaan. Tässä
tutkimuksessa ilmeni, että jopa 62 % ajattelee, että olisi hyödyllisempää opiskella jotakin
toista kieltä kuin ruotsia ja kolmen neljäsosan (74 %) mielestä, ruotsin kieli tulisi olla
vapaaehtoinen kouluaine. Tutkimuksessa muutama vuosi myöhemmin (2017), noin
puolet vastaajista vastustaa pakollista ruotsin kielen opiskelua. Kuitenkin suurempi osa,
55 % kertoo, että olisi opiskellut ruotsia valinnaisuudesta huolimatta. 46 %:n mielestä
Suomen kaksikielisyydestä on hyötyä vain maan ruotsinkielisille. Samankaltaisia tuloksia
ilmeni 2017, kun 50 % vastaajista oli tätä mieltä. Tässäkin tutkimuksessa 50 % ajattelee
suomenruotsalaisten olevan etuoikeutettu ryhmä, mutta kuitenkin 60 %:n mielestä on
tärkeää, että ruotsinkieliset saavat palvelua omalla äidinkielellään.
Hanna Lehti-Eklund ja Maria Green-Vänttinen ovat tutkineet suomenkielisten oppilaiden
suhtautumista ruotsin kieleen oppiaineena ja heidän suhtautumista ruotsin kielen
oppitunteihin vuonna 2011. Tutkimukseen osallistui myös koulujen opettajia ja
rehtoreita. Tutkimukseen osallistui yhteensä 156 yhdeksäsluokkalaista seitsemästä eri
peruskoulusta ympäri Suomen. Tutkimus koostuu oppilaskertomuksista ja haastatteluista,
joissa oppilaat ovat saaneet kuvailla omia näkemyksiään ruotsinopetuksesta ja joiden
avulla on selvitetty oppilaiden asennoitumista ruotsin kieleen. Oppilaat ohjeistettiin
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kirjoittamaan vapaamuotoinen teksti omista mielipiteistään koskien ruotsin oppitunteja,
mistä asioista he pitävät ja eivät pidä, minkälainen hyvä oppitunti on ja mitä he toivoisivat
ruotsin oppitunneilta. Tutkimuksessa kävi ilmi, että suurin osa oppilaista on positiivisesti
asennoituneita ruotsin oppitunteja kohtaan ja kaikissa kouluissa lukuun ottamatta
yhdessä, noin puolella oppilaista on yleinen positiivinen asenne ruotsin tunteja kohtaan
(49 % positiivinen, 31 % neutraali ja 20 % negatiivinen). Koulusta jossa oli eniten
negatiivista asennoitumista osallistu ainoastaan yhdeksän oppilasta. Ainoastaan 7 %
vastaajista mainitsee pakkoruotsin terminä; osa heistä haluaa päästä siitä eroon ja osa
puolustaa sitä. Oppilaat saivat vapaasti kirjoittaa mielipiteistään ja siksi sisältö vaihtelee
melko paljon. 21 oppilasta otti kertomuksissaan kantaa pakolliseen ruotsiin ja heistä 13
haluaisi eroon pakollisuudesta. 73 % oppilaista kertoo, että osaavat käyttää ruotsia
palvelutilanteissa, 23 % ei osaa ja 3 % ei uskalla. Oppilaat jotka pitävät ruotsin kielestä
ja ruotsin kielen oppitunneista mainitsevat useasti ruotsin kielen osaamisen kuuluvan
yleissivistykseen ja kielten osaamisen olevan rikkaus. Ruotsin kielen pakollisuudesta he
yleensä kommentoivat kielen olevan vain yksi pakollinen aine muiden pakollisten
aineiden joukossa.
Myös ruotsinkielisten oppilaiden suhtautumista suomen kieleen oppiaineena on tutkinut
muun muassa Outi Toropainen vuonna 2010. Tutkimuksessa on arvioitu toisen
kotimaisen kielen oppimistuloksia perusopetuksessa ja siinä yhteydessä myös oppilaiden
asenteita oppiainetta kohtaan. Tutkimukseen osallistui yhteensä noin 2700 oppilasta sekä
A-oppimäärästä että modersmålsinriktad finska -oppimäärästä (mofi). Oppilaiden
vastaamaan kyselylomakkeeseen kuului myös 15 asenteisiin liittyvää väitettä, jotka
kuvasivat oppilaiden asenteita suomen kielen taidosta, tarpeellisuudesta sekä
miellyttävyydestä. Oppilaat suhtautuvat myöntävästi suomen kielen tarpeellisuuteen ja
kaikista myönteisemmin suhtautuvat mofi-oppimäärää käyvät tytöt. Siitä huolimatta
oppilaat eivät pidä suomen kielestä: 27 % sanoo suomen kielen olevan heidän
lempiaineensa, 51 %:n mielestä oppitunneilla on tylsiä tehtäviä, 58 % pitää oppitunneista
kuitenkin jossain määrin ja 40 %:n mielestä suomen kieli on tylsä aine. Oppilaat
suhtautuvat hieman myönteisemmin suomen kielen taitoihinsa ja kykyihinsä, mutteivät
kuitenkaan yhtä positiivisesti kuin kielen tarpeellisuuteen. 20 % sanoo, että suomen kieli
on vaikea aine ja 48 %:n mielestä se on helppo tai melko helppo aine. 43 % oppilaista
sanoo osaavansa suomen kieltä hyvin. Oppilaat arvioivat tarvitsevansa suomen kieltä
eniten tulevalla työpaikallaan (82 %), opinnoissa (69 %) sekä arkipäiväisissä
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kanssakäymisissä (80 %). 82 %:n mielestä on tärkeää osata suomen kieltä. Tutkimus on
opetushallituksen laatima.

3.4 Suomen kielikokeilu
Suomessa aloitettiin kielikokeilu, jossa mahdollistettaisiin toisen (tai kolmannen) vieraan
kielen opiskelu perusopetuksessa, toisen kotimaisen kielen sijaan. Juha Sipilän hallitus
esitti kokeilun eduskunnalle, ja eduskunta hyväksyi kielikokeilun syyskuussa 2017.
Kielikokeilun syyksi on Helsingin Sanomissa (19.9.2017) kerrottu, että eduskunnan
hylättyä kansalaisaloitteen poistaa pakollinen ruotsi kaikista koulutusasteista vuonna
2014 hallitus oli luvannut selvittää vapaan kielivalinnan mahdollisuutta. Kielikokeilua
johtaa opetusministeriö. Kielikokeilun tavoitteena olisi ”mahdollistaa alueellinen kokeilu
kielivalikoiman laajentamiseksi, ilman velvoittavaa toisen kansalliskielen opiskelua”.
(Finlex) Kokeiluun osallistuminen vaatisi ensin kuntien osallistumisen ja sen jälkeen
myös oppilaan ja oppilaan huoltajien sitoutumista hankkeeseen ja seurantatutkimuksen
tekemiseen perusopetuksen keston ajaksi. Oppilaat saisivat valita toisen kotimaisen
kielen tilalle toisen vieraan kielen (tai kolmannen, jos oppilas jo opiskelee kahta vierasta
kieltä) ja kokeilu alkaisi viidennellä tai kuudennella luokalla ja edellyttää, että oppilas ei
ole aloittanut toisen kotimaisen kielen opintoja. Koska ruotsinkieliset oppilaat mitä
yleisemmin aloittavat toisen kotimaisen kielen, eli suomen kielen opinnot ennen luokkia
5. ja 6. ruotsinkielisillä oppilailla ei ole mahdollisuutta osallistua kielikokeiluun.
Kokeiluun olisi saanut osallistua enimmäkseen 2200 oppilasta ja osallistuminen oli täysin
vapaaehtoista. Oppilaat jotka eivät halua osallistua kielikokeiluun opiskelevat ruotsia
normaaliin tapaan. (Finlex.)
Kielikokeiluun oli ilmoittautunut viisi kaupunkia: Jämsä, Pieksämäki, Rovaniemi,
Savonlinna ja Ylöjärvi, mikä tarkoitti, että kokeiluun olisi ollut mahdollista saada
ainoastaan 453 oppilasta. Seuraavaksi koulut kysyivät oppilaiden huoltajilta, ketkä olivat
kiinnostuneita osallistumaan kokeiluun ja kävi ilmi, että ainoastaan joitakin kymmeniä
oppilasta oli valinnut mahdollisuuden vaihtaa ruotsin kieli johonkin muuhun kieleen.
Jämsässä, Pieksämäellä ja Ylöjärvellä ei ainutkaan oppilas hakenut mukaan kokeiluun.
Savonlinnassa 16 oppilasta ilmoittautui venäjänopiskeluun ja Rovaniemellä 30 oppilasta
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espanjanopiskeluun. Pienen ilmoittautumismäärän johdosta kokeilua ei koskaan aloitettu.
(Saarinen 2018.)
Kielikokeilua vastustavat ovat etenkin olleet huolissaan osallistuvien selviämisestä
korkeakouluissa, joissa luultavasti kuitenkin vaaditaan toisen kotimaisen kielen opintoja.
Toiset ovat myös huolissaan ruotsinkielisten oikeuksista saada palvelua omalla
äidinkielellään tulevaisuudessa. (Liiten 2017) Kielikokeilua vastustavat pohtivat myös
kielten hyödyllisyyttä tulevaisuudessa. Opettaja Terhi Tyyskän mielestä Itä-Suomessa on
kuntia, joissa venäjän kieltä tarvitaan ja ruotsin kieltä kuulee hyvin vähän tai ei ollenkaan,
mutta hänen mielestään ongelmallista on se, etteivät ihmiset kuitenkaan koko elämänsä
asu samalla paikkakunnalla ja tietyn kielen poisjättäminen saattaa tulevaisuudessa sulkea
tietynlaisia ovia. (Sormunen 2018) Itä-Suomen koulu on venäjän kulttuuriin ja kieleen
perustuva peruskoulu, joka tällä hetkellä on ainoa peruskoulu Suomessa, jossa ruotsi on
valinnainen kouluaihe. Itä-Suomen koulussa toimiva rehtori Katri Anttila kuitenkin
kertoo, että ruotsin valinnaisuudesta huolimatta n. 90 % oppilaista valitsee ruotsin opinnot
heti sen mahdollistuttua.

4 Tutkimusmenetelmät
Tässä luvussa kerron lyhyesti asennetutkimuksesta tutkimusmetodina ja millä tavalla
asenteita voi tutkia. Kerron mitä tutkimusmenetelmiä itse olen tutkimuksessani käyttänyt
ja miten menettelyjä on käytetty aineiston hankinnassa ja analyysissa.

4.1 Asennetutkimus
Kieliä tutkittaessa asennetutkimusta käytetään ilmaisemaan kielen yhteiskunnallista
asemaa. Myös ryhmien välisiä ja yksilöiden välisiä eroja halutaan selvittää. Asenteiden
mittaamisen avulla saadaan tietoa kielen tärkeydestä, asemasta ja yhteiskunnallisesta
merkityksestä ja arvosta. Asenteet edustavat kansan näkemyksiä.
Asennetutkimuksessa kaksi päälähestymistapaa ovat todennäköisyyssuuntaus ja
piiloprosessisuuntaus. Todennäköisyyssuuntauksessa asenteiden katsotaan olevan
tiettyjen käyttäytymiskaavojen ominaisuus, päätelmä reaktion ja asenteen kohteen
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välisestä yhteydestä ja asenne muodostuu pelkästä reaktiosta. Piiloprosessisuuntauksessa
asenne katsotaan perustuvan johonkin näkymättömään prosessiin. (Erwin 2001: 21)
Asennetutkimuksessa keskeisintä on tulkita argumentaatiota ja sitä tehdessä erotellaan
myös luokitteleva ja tulkitseva analyysi toisistaan. Luokitteleva analyysi on
kirjaimellinen, aineistosta luettavaa, kun taas tulkitseva analyysi on aineiston
hahmottamista erilaisten teoreettisten näkökulmien avulla. Luokittelevassa analyysissa
periaatteena on tunnistaa havaintoja ja ryhmitellä niitä eri kategorioihin. Luokittelevassa
analyysissa voidaan tunnistaa kannanottoja ja niihin liittyviä perusteluita ja kannanotoissa
ilmeneviä sisällöllisiä eroja ja samanlaisuuksia. Havainnot kannanotoista erotellaan ja
ryhmitellään (Vesala & Rantanen 2007: 12). Tulkitsevassa analyysissä erotetaan
kirjaimellinen ja tulkitseva aineisto.
Laadullinen asennetutkimus pohjautuu oletukseen, että analyysi tuottaa tietoa
haastateltavan tai tässä tapauksessa vastaajan esittämistä kannanotoista, kommenteista ja
perusteluista (Vesala

& Rantanen 2007:

13). Asenteet

kertovat

yksilöiden

samankaltaisuudesta ryhmän sisällä ja yhteiset asenteet voivat muodostaa ryhmittymiä
ideologian ympärille, esim. poliittiset puolueet, pakkoruotsi.net ja Suomalaisuuden liitto,
joista viimeisenä mainitut ajavat pakollisen ruotsin poistamista kouluissa sekä
julkistehtävissä.
Aineistoa jäsennetään erittelemällä kannanotoissa esiintyvää variaatiota ja ryhmitellään
keskenään samanlaiset kannanotot. Kriteerejä joiden avulla aineistoa jäsennetään ovat
seuraavat: analysoidaan kannanoton tarkka sisältö ja muoto, kannanotoista päätellään
kuvaavatko

ne

kielteisyyttä

vai

myönteisyyttä,

ilmeneekö

kannanotoissa

varauksellisuutta ja kannanoton muotoilu eli onko ilmaisu suora vai epäsuora.
Kannanottojen perustelut voidaan myös ryhmitellä alaryhmiksi, ja näin analysoida niiden
erilaisuuksia ja samanlaisuuksia. (Vesala & Rantanen 2007: 39)

4.2 Aineiston hankinnassa ja analyysissa käytetyt menetelmät ja menettelyt
Aineiston hankinnassa olen käyttänyt kyselylomaketta, joihin oppilaat ovat saaneet
vastata vieraillessani kouluissa. Kyselylomakkeessa kysyttiin oppilaan taustatietoja,
kielitaidoista ja käytöstä sekä kannanottoja toisesta kotimaisesta kielestä, kielen
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valinnaisuudesta, Suomen kaksikielisyydestä, sekä oppitunneista ja oppikirjasta.
Kyselyssä esiintyi sekä avoimia että monivalintakysymyksiä. Monivalintakysymykset
koskivat oppilaan kielitaitoja sekä käyttötilanteita, kun taas avoimet kysymykset
kuvasivat oppilaiden mielipiteitä. Tärkeimmät kysymykset joista voidaan päätellä
oppilaiden suhtautumista kieleen olivat Onko mielestäsi hyvä, että kaikki Suomessa
opiskelevat suomea/ruotsia koulussa?, Valitsisitko opiskelevasi suomea/ruotsia, jos se
olisi valinnainen kouluaine? sekä Onko mielestäsi hyvä, että Suomi on kaksikielinen
maa?. Myös vastausten taustamuuttujia, kuten oppilaan sukupuoli, kielitaito, kielitausta
ja käyttö otettiin huomioon analysoidessa tuloksia.
Analyysissa olen esittänyt tuloksia sekä laadullisina että määrällisinä. Vaikka aineiston
keskeisemmät kysymykset olivat avoimia kysymyksiä, vastauksista voi saada selville
oppilaan kannan melko selvästi (joko puolesta tai vastaan), mutta koska vastausten
perustelujen vaihtelevuus on suuri koin oleelliseksi esittää kaikkien oppilaiden
perusteluita, vaikka samankaltaisia vastauksia olisikin ollut vain yksi. Osan tuloksista
olen esittänyt määrällisesti prosenttilukuina aineiston pienestä määrästä huolimatta,
helpottaakseni

tulosten

havainnollistamista.

Seuraavassa

luvussa

esittelen

tutkimustuloksia koulu kerrallaan, vastausten korrelaatiosuhteita kouluittain sekä
koulujen vastausten vertailua toisiinsa.

5 Tulokset
Tutkimusmateriaali

koostuu

yhteensä

neljästä

koululuokasta

seitsemännellä

vuosikurssilla. Materiaali on kerätty sekä suomenkielisestä että ruotsinkielisestä koulusta.
Kyselyyn osallistujia oli suomenkielisestä koulusta yhteensä 33 oppilasta, joista 17
opiskelee A-ruotsia ja 16 B-ruotsia. Ruotsinkielisestä koulusta osallistui yhteensä 35
oppilasta, joista kaikki lukee A-finska-oppimäärää. Kaikki oppilaat opiskelevat
peruskoulun seitsemännellä luokalla. Tutkimusmateriaali on kerätty kolmessa eri osassa:
syksyllä 2016, keväällä 2017 ja syksyllä 2018.
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5.1 Ruotsinkielisen koulun oppilaiden vastaukset
Ruotsinkielisen koulun vastaukset on kerätty syksyllä 2016 ja 2018. Syksyllä 2016
kyselyyn osallistui 19 oppilasta ja vuonna 2018 16 oppilasta. Tästä eteenpäin tarkastelen
molempien luokkien oppilaiden vastauksia yhdessä, sillä tarkoituksena ei ole erotella ja
vertailla ruotsinkielisen koulun vastauksia toisistaan. Yhteensä kyselyyn vastanneita oli
35 oppilasta. Heistä 13 oli poikia ja loput 22 tyttöjä. Kaikki oppilaat opiskelivat
tutkimushetkellä peruskoulun seitsemännellä luokalla ja olivat 12-14 vuotiaita. Lähes
kaikki oppilaat, 33 oppilasta kaikkiaan 35:stä kertoi vanhempiensa osaavan suomea, yksi
oppilas sanoi ainoastaan toisen vanhempansa osaavan suomea ja yksi oppilas sanoi
vanhempiensa osaavan vähän suomea. Oppilaat jotka sanoivat vanhempansa osaavan
suomea, muutama vielä erikseen totesi, että vanhemmat kuitenkin puhuvat ruotsia
äidinkielenään. Vaikka sitä ei erikseen kysytty on oletettavaa, että myös muiden
oppilaiden vanhemmat puhuvat ruotsia äidinkielenään, elleivät olleet maininneet toisen
kielen kotikielekseen. Oppilaista kolme sanoi olleensa ollut kielikylvyssä. Yksi oppilas
kertoi olleensa kielikylvyssä päiväkodissa ja yksi sanoi olleensa ”puoliksi” kielikylvyssä.
23 oppilasta 35:stä opiskeli suomea viidettä vuotta, eli he ovat aloittaneet opinnot
kolmannella luokalla. 6 oppilasta 35:stä opiskeli suomea jo seitsemättä vuotta, sillä
heidän alakoulussa suomen opinnot aloitettiin jo ensimmäisellä luokalla. Kolme oppilasta
ovat aloittaneet neljännellä luokalla, yksi oppilas viidennellä ja yksi oppilas peruskoulun
toisella luokalla. Yksi oppilas vastasi opiskelleensa 0 vuotta suomea ja koska Suomessa
toisen kotimaisen opinnot aloitetaan viimeistään 6. luokalla, voidaan päätellä, että oppilas
on käsittänyt kysymyksen väärin.
22 oppilasta 35:stä puhuu pelkästään ruotsia kotona, kolme oppilasta puhuu sekä suomea
että ruotsia kotona, kolme oppilasta puhuu ruotsia sekä jotakin muuta kieltä kotona
(englantia ja thain kieltä) ja kolme oppilasta kertoi puhuvansa suomea kotona. On syytä
olettaa, että oppilaat jotka vastasivat puhuvansa ainoastaan suomea kotona, ovat
tarkoittaneet puhuvansa suomea kotona ruotsin kielen lisäksi, sillä oppilaat kuitenkin
opiskelevat ruotsinkielisessä koulussa ja siksi on oletettavaa, että oppilaat puhuvat ruotsia
kotona ainakin toisen vanhemman kanssa. Neljä oppilasta jätti vastaamatta kysymykseen.
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5.1.1 Asenteet ja kieli-identiteetti
Seuraavassa kysymyksessä oppilaat saivat valita valmiista vaihtoehdoista itselleen
sopivimman kieli-identiteetin. Vaihtoehtoina oli suomenkielinen, suomenruotsalainen, ei
kumpikaan näistä ja vähän kumpaakin (sekä että). Huomattava enemmistö, 31 oppilasta
35:stä, kuvaili itseään suomenruotsalaiseksi. Loput 4 oppilasta 35:stä piti kieliidentiteettiään vähän kumpanakin. Kolme oppilasta, jotka piti kieli-identiteettiään vähän
kumpanakin, kuvaili itseään myös kaksikieliseksi. Yksi oppilas ei kuvannut itseään
kaksikieliseksi, mutta piti kuitenkin kieli-identiteettiään kumpanakin. Kaiken kaikkiaan
6 oppilasta 35:stä kuvaili itseään kaksikieliseksi. Näistä kuudesta kaksi oppilasta perusteli
kaksikielisyyttään sillä, että puhuvat sekä suomea että ruotsia kotonaan. Kaksi oppilasta
piti itseään kaksikielisenä siksi, että he puhuvat perheensä ja sukunsa kanssa ruotsia mutta
kuitenkin osaavat suomea ja toinen heistä perusteli kaksikielisyyttään sillä, että voi
vaihdella mitä kieltä puhuu, riippuen siitä kenen kanssa hän keskustelee. Yhdellä oli
kotikielenään sekä ruotsi että thain kieli ja siksi koki olevansa kaksikielinen. Yksi oppilas
perusteli kaksikielisyyttään sillä, että puhuu kotonaan sekä ruotsia että englantia, vaikka
ei suomea osaakaan.

Kieli-identiteetti

11 %

89 %

Suomenruotsalainen

Sekä suomenruotsalainen että suomenkielinen

Kuvio 1: Kieli-identiteetit ruotsinkielisessä koulussa. N = 35.
Oppilaiden asenteita toista kotimaista kieltä kohtaan selvittivät kysymykset Onko hyvä,
että Suomessa kaikki opiskelevat suomea? Opiskelisitko suomea, jos se olisi valinnainen
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aine? ja Onko mielestäsi hyvä, että Suomi on kaksikielinen maa? Kaikkiin kysymyksiin
oppilaat saivat vapaasti muotoilla vastauksensa ja kaikkiin kysymyksiin pyydettiin myös
perustelu vastaukseen. Oppilaat vastasivat kyselyyn ruotsiksi, joten oppilaiden
alkuperäiset kommentit on kirjoitettu ensin. Kommenttien suomenkieliset käännökset on
kirjoitettu suluissa.
1 Onko mielestäsi hyvä, että kaikki Suomessa opiskelevat suomea?

Onko mielestäsi hyvä, että kaikki Suomessa opiskelevat
suomea?

Onko mielestäsi hyvä, että kaikki opiskelevat
suomea?
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Kuvio 2: Onko mielestäsi hyvä, että kaikki Suomessa opiskelevat suomea? N = 35
Oppilaat olivat lähes yksimielisiä siitä, että on hyvä, että kaikki opiskelevat suomea
koulussa mutta perustelut vaihtelivat osittain. Kaksi oppilasta eivät suoranaisesti
vastanneet kyllä vaan he olivat kirjoittaneet “niin kai” ja “niin, en oikein tiedä”. Yksi
oppilas oli jättänyt vastaamatta kysymykseen. Kaikki muut oppilaat, 32 oppilasta 35:stä,
sanoi että on hyvä, että kaikki opiskelevat suomea koulussa. Oppilas, joka oli kirjoittanut,
ettei tiedä onko se hyvä, oli myös perustellut vastaustaan sillä, että on hyvä, että
opiskellaan suomea, koska on hyvä osata kieliä mutta hän myös toivoisi, että Suomessa
esiintyisi enemmän ruotsin kieltä.
Oppilaiden yleisimmät perustelut koskivat kielen hyödyllisyyttä ja välttämättömyyttä,
ajatellen kommunikointia maan suomenkielisen enemmistön kanssa. 13 oppilasta 35:stä
oli maininnut asiasta perusteluissaan. Oppilaat kommentoivat muun muassa seuraavasti:
’Jo för ingen kan nästan svenska som är finskspråkig’
(Joo, koska melkein kukaan suomenkielinen ei osaa ruotsia)
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’Jo, för att nångång när man far till butiken så kan inte alla svenska så då är det bra och
kunna finska’
(Joo, koska joskus, kun menen kauppaan kaikki eivät ehkä osaa ruotsia, ja silloin on hyvä
osata myös suomea)
’Typ jo, ju mer språk man kan, desto lättare är livet’
(No joo, mitä enemmän kieliä osaa, sitä helpompaa elämä on)
’Ja för att om du går utomhus och träffar nya människor så kan du prata och förstå den’
(Kyllä koska jos menee ulos tapaamaan uusia ihmisiä, voi puhua heidän kanssaan ja
ymmärtää toisiaan)
’Ja, eftersom majoriteten i Finland just talar finska och språket behövs nästan överallt’
(Kyllä, koska enemmistö puhuu suomea ja sitä tarvitsee lähes kaikkialla)
’Jo, så kan man ju prata med alla’
(Joo, silloin voi puhua kaikkien kanssa)
Seuraavaksi yleisin kommentti (10 oppilasta 35:stä) koski Suomen kaksikielisyyttä, ja
sitä, että suomen kieli on maan pääkieli ja enemmistökieli.
’Nå jo, det är nu ändå det största språket i landet’
(No joo, se on kuitenkin maan suurin kieli)
’Om man inte tänker flytta ur Finland, så ja’
(Jos ei aio muuttaa suomesta, niin kyllä)
’Jo, för större delen av befolkningen talar finska’
(Joo, koska suurempi osa väestöä puhuu suomea)
’Ja det tycker jag. Tycker att de finska borde lära sig svenska i skolan också. Eftersom
det trots allt är ett tvåspråkigt land’
(Kyllä olen sitä mieltä. Mielestäni suomenkielisten pitäisi myös oppia ruotsia koulussa.
Suomi on kuitenkin kaksikielinen maa)
’Jo för det är finlands huvudspråk’
(Joo koska suomi on Suomen pääkieli)
’Ja för tycker de som bor i Finland skall kunna lite finska iallafall’
(Kyllä mielestäni kuuluu osata ainakin vähän suomea tässä maassa)
’Ja det här bra för vi bor ju endå i Finland’
(Kyllä on hyvä, asumme kuitenkin Suomessa)
’Jo, finska är finlands nationalspråk’
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(Joo, koska suomi on Suomen kansalliskieli)
Muutama oppilas (5 oppilasta) perusteli vastaustaan sillä, että heidän mielestään on
tärkeää oppia kieltä ja että sitä on osattava, ellei aio muuttaa Ruotsiin (3 oppilasta) ja yksi
oppilas mainitsi suomen kielen osaamisen tärkeyden haettaessa töitä.
2 Valitsisitko suomen kielen, jos se olisi valinnainen aine koulussa?

Toisen kotimaisen kielen valinnaisuus

Opiskelisitko suomea, jos se olisi valinnainen aine
koulussa?
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Kuvio 3: Valitsisitko suomen, jos se olisi valinnainen aine koulussa? N = 35.
Kysymys haluaisiko oppilas opiskella suomen kieltä, jos se olisi valinnainen aine jakoi
mielipiteitä. Suurin osa oppilaista, 24 oppilasta 35:stä, valitsisi opiskelevansa suomea
valinnaisuudesta huolimatta, mutta kuitenkin 10 oppilasta 35:stä, vastasi, ettei valitsisi
sitä ja yksi vastasi ehkä. Oppilaat saivat myös tässä perustella valintaansa omin sanoin.
Heidän perustelunsa valintaan vaihtelivat. Useimmat perustelut liittyivät siihen, että
Suomessa on vaikea pärjätä, ellei osaa suomea ja tulee usein tilanteita, joissa tarvitaan
suomen kielen osaamista. Oppilaat perustelivat valintojaan kommenteilla.
’Säkert nog är det alltid bra att kunna många språk’
(Varmasti, sillä on aina hyvä osata montaa kieltä)
’Ja, för det är roligt att kunna ett språk’
(Kyllä, koska mielestäni on kivaa osata kieliä)
’Gärna, hör inte till mina favorit ämnen, men de kan vara rätt nyttigt i livet det också’
(Mielellään. Suomen kieli ei kuulu lempiaineisiini, mutta se voi olla hyödyllistä
elämässä)
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’Jo för man måste lära sig det. Men nej för jag tycker inte om det när jag inte kan det’
(Kyllä, koska sitä pitää oppia, mutta ei, koska en pidä siitä, kun en osaa sitä)
’Jo, det skulle jag. För att det är svårt i Finland att vara svenskspråkig om man inte kan
finska’
(Valitsisin, koska on vaikeaa olla ruotsinkielinen Suomessa, jos ei osaa suomea)
’Jo, de e bra att kuna’
(Joo, sitä on hyvä osata)
’Jo för att jag kan int annors de alls’
(Joo, muuten en osaa sitä ollenkaan)
’Joo finska är lätt och roligt’
(Joo, suomi on helppoa ja hauskaa)
’Ja, fast jag hade nog kunnat det ialla fall’
(Joo, mutta osaisin sitä kuitenkin)
Muutama oppilas perusteli valintaansa sillä, että suomen kieli on heidän mielestään
helppoa ja hauskaa ja muutama mainitsi, että haluavat oppia ja osata suomea paremmin
ja yksi oppilas mainitsi, että osaamalla suomen kieltä saa paremman työpaikan ja ystäviä.
Yksi oppilas perusteli vastaustaan sillä, että Suomi on kaksikielinen maa. Oppilaiden
perusteluissa näkyy sekä instrumentaalista että integratiivista motivaatiota opiskeluun.
Oppilaat, jotka haluavat opiskella kieltä koska se on heidän mielestään helppoa ja hauskaa
ja koska he haluavat osata ja oppia kieltä näyttävät kommenteissaan integratiivista
motivaatiota opiskeluun, kun taas oppilaat jotka perustelevat halunsa opiskella kieltä
saavuttaakseen paremman työpaikan ja ystäviä ja että ilman kielitaitoa on vaikea pärjätä
Suomessa viittaa instrumentaaliseen motivaatioon.
Oppilaat jotka eivät haluaisi opiskella suomea, jos se olisi valinnainen kouluaine
perustelivat myös vastauksiaan vaihtelevasti. Kaksi oppilasta ei valitsisi suomea, koska
he jo osaavat kieltä ja puhuvat sitä tarpeeksi kotona. Kolmen oppilaan mielestä suomi on
tylsää, eikä kuulu heidän lempiaineisiinsa, kahden oppilaan mielestä suomi on liian
vaikea kieli, eikä siksi valitsisi sitä ja kaksi oppilasta ei koe tarvitsevansa suomen kieltä
tulevaisuudessaan (toisella heistä on aikeita muuttaa ulkomaille asumaan).
’Nej pratar tillräckligt hemma’
(En. Puhun sitä tarpeeksi kotona)
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’Nä finska e tråkit’
(En, suomi on tylsää)
’Nä för jag kan det’
(En, koska osaan sitä)
’Nä för det är inte en uta mina favoritämnen’
(En, koska se ei kuulu lempiaineisiini)
’Nej, för att jag inte tror jag behöver kunna finska, för att jag tänker flytta utomlands’
(En, koska en usko tarvitsevani suomea, sillä aion muuttaa ulkomaille)
3 Onko mielestäsi hyvä, että Suomi on kaksikielinen maa?
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Kuvio 4: Onko mielestäsi hyvä, että Suomi on kaksikielinen maa? N = 35.
22 oppilasta 35:stä vastasi, että on hyvä, että Suomi on kaksikielinen maa. Lähes kaikki
oppilaat, jotka pitävät Suomen kaksikielisyyttä hyvänä asiana yhdistävät Suomen
kaksikielisyyden mahdollisuuteen oppia useampaa kieltä.
’Jo. Båda språken lär av varandra’
(Joo, koska molemmat kielet oppivat toisistaan)
’Jo för då har man fler alternativ’
(Joo, koska se antaa useampia mahdollisuuksia)
’Jo för man får lära sig flera språk’
(Joo, koska saa oppia useita kieliä)
’Jo, det är bra att kunna många språk’
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(Joo, on hyvä osata montaa kieltä)
’Ja för att då får man lära sig fler språk men visst kan det vara jobbigt för de som inte
kan och måste öva’
(Joo, koska oppii useita kieliä, mutta se voi tietysti olla hankalaa heille, jotka eivät osaa
kieltä ja täytyy harjoitella)
Muutama oppilas pitää sitä hyvänä siksi, että henkilöt, jotka eivät osaa yhtä kieltä voivat
kuitenkin puhua sitä toista kieltä ja tulla ymmärretyksi. Yksi oppilas perusteli vastaustaan
sillä, että on hyvä osata ruotsia, jos maahan tulee ruotsalaisia turisteja ja yhden oppilaan
mielestä on hyvä oppia kahta kieltä mutta hänen mielestään suomenkielisten myös
kuuluisi nähdä vaivaa oppiakseen ruotsia. 6 oppilasta 35:stä ei pidä Suomen
kaksikielisyyttä hyvänä asiana. Kaksikielisyyttä vastustavat kommentoivat, että heidän
mielestään olisi helpompaa, jos maassa puhuttaisiin vain yhtä kieltä. Yksi oppilas
kommentoi myös, että kaikille olisi helpompaa, jos kaikki ruotsinkieliset suomalaiset
muuttaisivat Ruotsiin. Oppilaiden muita kommentteja aiheesta:
’Nej det är inte för om man vill bli kompis med en finskspråkig så blir det svårt’
(Ei ole, koska jos haluaa ystävystyä suomenkielisen kanssa, siitä tulee vaikeaa)
’Nej, finlandssvenska är bättre’
(Ei, suomenruotsi on parempi)
2/35 perustelivat Suomen kaksikielisyyden sekä hyviä että huonoja puolia.
’Alltså för t.ex. finlandssvenskar som har lärt sig finska är det ju bra för då kan de
åtminstone 2 språk, men jag tror inte att de som bara talar finska uppskattar det’
(Suomenruotsalaisille, jotka jo osaavat suomea on varmasti hyvä, koska silloin he osaavat
kahta kieltä mutta en usko, että ihmiset jotka puhuvat vain suomea arvostavat sitä)
’Det skulle nog vara lättare om alla bara skulle prata ett språk. Men det är ändå bra för
nu kan jag ett annat språk också, inte bara mitt modersmål’
(Olisi kyllä helpompaa, jos kaikki puhuisivat yhtä kieltä. Mutta se on mielestäni kuitenkin
hyvä, koska nyt osaan toisen kielen äidinkieleni lisäksi)
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Kolme oppilasta oli jättänyt vastaamatta kysymykseen ja kaksi oppilasta ei tiedä tai ei ole
mielipidettä asiasta.

5.1.2 Asenteisiin vaikuttavat tekijät
Tässä luvussa tarkastelen erilaisia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa asenteisiin. Mahdolliset
asenteisiin vaikuttavat tekijät voidaan selvittää seuraavilla kysymyksillä: Miten hyvin
osaat puhua ja ymmärtää suomea? Missä tilanteissa kuulet ja käytät suomea? Pidätkö
suomen kielen oppitunneista ja mitkä asiat vaikuttavat oppituntien kiinnostavuuteen?
Onko oppikirja mielestäsi kiinnostava? Onko sinulla suomenkielisiä ystäviä ja haluaisitko
suomenkielisiä

ystäviä?

Puhuvatko

vanhempasi

suomea?

Oletko

osallistunut

kielikylpyyn? ja milloin tulevaisuudessa koet tarvitsevasi suomen kieltä? Tutkimusten
mukaan asenne-erot jakautuvat myös sukupuolen mukaan siten, että miehillä usein on
hieman kielteisemmät asenteet kuin naisilla, mutta syitä tähän ei olla voitu selvittää
(Baker 1992: 42).

Suomen kielen taito
Oppilaat valitsivat omasta mielestään sopivimman vaihtoehdon kuvaamaan omaa
osaamistaan asteikolla: Erittäin hyvä, hyvä, tyydyttävä, auttava ja ei yhtään. He arvioivat
omia puhetaitojaan sekä kuinka hyvin he ymmärtävät puhuttua suomea.
12 oppilasta 35:stä kuvasi omaa suomen kielen puhetaitoaan hyväksi, eli toiseksi paras
vaihtoehto. Ne 11 oppilasta 12:sta, jotka arvioivat osaavansa puhua hyvin, kertoivat myös
ymmärtävänsä suomea joko hyvin (7/12) tai erittäin hyvin (4/12). Yksi oppilas (1/12)
arvioi ymmärtävänsä puhuttua suomea auttavasti, vaikka osaa itse puhua hyvin. Eniten
oppilaita, 16 oppilasta 35:stä kuvasi puhetaitojaan tyydyttäviksi. Heistä 13 oppilasta 16:sta
sanoi ymmärtävänsä puhuttua suomea joko hyvin (9/16) tai erittäin hyvin (2/16). Heistä
kolme oppilasta (3/16) oli antanut saman arvon puhe- ja ymmärtämistaidoille, tyydyttävä.
Kaksi oppilasta oli jättänyt vastaamatta kysymykseen kuinka hyvin he omasta mielestään
ymmärtävät puhuttua suomea. Kaksi oppilasta oli arvioinut osaavansa sekä puhua että
ymmärtää suomea erittäin hyvin. Kaksi oppilasta sanoi, etteivät osaa puhua suomea
ollenkaan. He arvioivat kuitenkin ymmärtävänsä puhetta joko hyvin tai tyydyttävästi.
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Kolme oppilasta kertoi osaavansa puhua suomea auttavasti ja heistä yksi sanoi, ettei
kuitenkaan ymmärrä puhuttua suomea ollenkaan ja loput kaksi arvioivat ymmärtävänsä
suomea auttavasti tai tyydyttävästi.

Suomen kielen taito
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Kuvio 5: Miten hyvin osaat puhua ja ymmärrät puhuttua suomea? N = 35.
Oppilaat saivat vapaasti kommentoida, mitkä asiat tekevät suomen kielestä helppoa tai
vaikeaa. Oppilaat jotka kommentoivat, että suomen kieli on heidän mielestään helppoa,
pitivät sitä helppona siksi, että he arjessaan kuulevat paljon suomea ja ovat puhuneet
suomea pienestä asti. Yksi oppilas kommentoi myös sen olevan hänen mielestään
helppoa, koska sanat lausutaan samalla tavalla kuin ne kirjoitetaan. Oppilaat perustelivat
vastauksiaan seuraavilla kommenteilla:
’Om man från liten har hört och lärt sig finska så är det ganska enkelt’
(Jos pienestä pitäen on kuullut ja oppinut suomea se on aika helppoa)
’För att mamma och pappa lärde mig när jag var liten och vi har många finskspråkiga
kompisar’
(Koska isä ja äiti opettivat minulle suomea, kun olin pieni ja meillä on myös paljon
suomenkielisiä ystäviä)
’Har pratat finska hela livet + många bekanta är finskspråkiga’
(Olen puhunut suomea koko elämäni, ja meillä on paljon suomenkielisiä tuttuja)
’Jag har en kompis som talar helt och hållet finska, mamma talar finska ibland’
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(Minulla on ystävä, joka puhuu pelkästään suomea, ja äitikin välillä)
Oppilaat jotka pitivät suomen kieltä vaikeana kommentoivat yleensä vaikeuksien
johtuvan kieliopista. Sanojen taivuttaminen ja oikean taivutusmuodon valitseminen olivat
yleisin syy, miksi he pitävät kieltä vaikeana. He kommentoivat myös, että suomen kieli
on vaikeaa, koska se eroaa ruotsin kielestä huomattavasti. Toinen syy miksi oppilaat
pitävät suomen kieltä vaikeana oli, että oppilaat eivät käytä tai kuule suomea juuri
ollenkaan vapaa-ajalla, heillä ei puhuta suomea kotona, eikä heillä ole suomenkielisiä
sukulaisia tai muita tuttavia. Yksi oppilas kirjoitti, että hän yleensä ymmärtää, kun hänelle
puhutaan mutta oman tekstin tuottaminen tuottaa jonkin verran vaikeuksia. Kaksi
oppilasta kertoi suomen kielen olevan vaikeaa, koska heiltä puuttuu motivaatio ja yksi
oppilas kommentoi, että oppiminen on hänen mielestään vaikeaa, koska hän ei pidä
suomen kielen opettajistaan.
Missä tilanteissa käytät ja kuulet suomea?
Seuraavaksi oppilaat saivat kertoa, missä tilanteissa he käyttävät ja kuulevat suomea.
Oppilaat saivat ympäröidä heille sopivimmat tilanteet valmiista vaihtoehdoista.
Vaihtoehtoina oli ystävien kanssa, harrastuksissa, kotona, koulussa, kaupassa ja ei
missään. Oppilaat saivat myös kirjoittaa oman tilanteen, jossa he kuulevat tai käyttävät
suomea, jos kyseessä oli jokin muu kuin yllämainitut. Kaikki paitsi kaksi oppilasta,
valitsivat useamman vaihtoehdon. Oppilaat, joka ainoastaan valitsivat yhden
vaihtoehdon, kertoivat sekä käyttävänsä että kuulevansa suomea kaupassa. Toinen
oppilaista kirjoitti myös kuulevansa suomea katsoessaan Tv:tä. Kaikista yleisimmät
vaihtoehdot olivat kaupassa ja harrastuksissa. 22 oppilasta 35:stä sekä kuulee että käyttää
suomea harrastuksissa. Kaikki oppilaat kertoivat kuulevansa suomea kaupassa, ja heistä
31 oppilasta 35:stä kertoi myös käyttävänsä suomea kaupassa. 8 oppilasta 35:stä sanoi
kuulevansa suomea kaikissa yllämainituissa tilanteissa ja yksi oppilas oli myös
kommentoinut kuulevansa suomea ”lähes kaikkialla”. Kaikki oppilaat sekä kuulevat että
käyttävät suomea ainakin jossakin tilanteessa.
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Missä tilanteissa oppilaat käyttävät ja kuulevat suomen
kieltä?
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Kuvio 6: Missä tilanteissa käytät ja kuulet suomea? Vastausten määrä tilannetta
kohden. Vastaajia 35.
Oppitunnit
Useimmat oppilaat näyttävät pitävän suomen kielen oppitunneista, sillä 25 oppilasta
35:stä antoi oppitunneille arvon 6 tai enemmän. Loput 10 oppilasta antoi arvon 5 tai
vähemmän ja heistä kuitenkin kuusi oppilasta antoi arvon 5. Kukaan oppilaista ei antanut
arvoa 1 ja ainoastaan kaksi oppilasta antoi arvon 2 tai 3 joten oppilaita, jotka lähes
inhoavat suomen kielen oppitunteja oli hyvin vähän.
Oppilaat saivat kommentoida mitkä asiat heidän mielestään vaikuttavat oppituntien
kiinnostavuuteen. Useimpien oppilaiden mielestä kiinnostavat tehtävät vaikuttavat
oppituntien kiinnostavuuteen. He mainitsivat muun muassa keskustelutunnit, pari- ja
ryhmätehtävät, pelit, videot ja kuvat sekä tehtävät, jotka tehdään luokkahuoneen
ulkopuolella. Mainittiin myös heille kiinnostavan aiheen lisäävän kiinnostavuutta ja
kahden oppilaan mielestä suomi on helppo ja hauska aine. Myös oppituntien
monipuolisuus, oppikirja, uudet sanat, opettaja ja se, kun itse huomaa osaavansa jonkin
asian vaikuttavat oppilaiden mielestä oppituntien kiinnostavuuteen.
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Oppikirjan kiinnostavuus
Tässäkin suurin osa pysyttelee lähempänä 10 kuin 1, 22 oppilasta 35:stä antoi oppikirjalle
arvosanan 6 tai enemmän. Oppilaat käyttävät oppikirjaa Suomeksi 7 Puhu ja ymmärrä.
Oppikirja sai keskiarvosanan 6,2 (1-10).
Suomenkielisiä ystäviä
Oppilaat vastasivat kysymyksiin ”Onko sinulla suomenkielisiä ystäviä?” ja ”Haluaisitko
suomenkielisiä ystäviä?”. 27 oppilasta 35:stä vastasi, että heillä on suomenkielisiä
ystäviä ja loput vastasivat, ettei heillä ole suomenkielisiä ystäviä. Suurin osa oppilaista,
24 oppilasta 35:stä myös haluaisi suomenkielisiä ystäviä. 4 oppilasta 35:stä ehkä haluaisi
suomenkielisiä ystäviä, yksi oppilas ei tiedä haluaako hän niitä, kahdella oppilaalla ei ole
väliä, 4 oppilasta 35:stä sanoi suoraan, että he eivät halua suomenkielisiä ystäviä. Yksi
oppilas jätti vastaamatta kysymykseen ja yksi oppilas vastasi kommentilla ”Olisi
helpompaa, jos he puhuisivat ruotsia”. Vain kaksi oppilasta sanoi, että heillä ei ole eikä
halua suomenkielisiä ystäviä.
Vanhempien kielitaito
Myös vanhempien kielitaito saattaa vaikuttaa oppilaiden asenteisiin. 33 oppilasta 35:stä
kertoi vanhempiensa osaavan suomea. Näistä oppilaista muutama vielä erikseen totesi,
että vanhemmat kuitenkin puhuvat ruotsia äidinkielenään. Yksi oppilas kertoi ainoastaan
toisen vanhempansa osaavan suomea ja yksi oppilas sanoi vanhempiensa osaavan vähän
suomea.
Kielikylpy
32 oppilasta 35:stä ei ole ollut kielikylvyssä. Loput kolme oppilasta kertoo
osallistuneensa kielikylpyyn, joko puoliksi tai päiväkodissa.
Jatko-opintoja
Kysyttiin myös, jos oppilailla on aikomus jatkaa opintojaan lukiossa peruskoulun jälkeen.
Kysymys otettiin mukaan, sillä henkilön koulutus on myös asenteisiin vaikuttava tekijä.
Oppilaat eivät vielä ole valinneet jatko-opiskelupaikkaansa ja ovat niin aikaisessa
vaiheessa yläkoulua, että kaikki eivät varmaankaan vielä ole päättäneet, minne he
menevät peruskoulun jälkeen mutta on oletettavaa, että vahvoja mielipiteitä omaavat
nuoret jo tässä vaiheessa tietävät mihin haluaisivat suuntautua. 16 oppilasta 35:stä vastasi,
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ettei vielä tiedä mihin on hakemassa, 5 35:stä vastasi, että ei aio mennä lukioon ja loput
14 oppilasta 35:stä vastasi hakevansa lukioon peruskoulun jälkeen.
Tulevaisuuden tarpeet
Oppilaat saivat myös pohtia omia suomen kielen tarpeitaan tulevaisuudessa. He saivat
vapaasti muotoilla vastauksen kysymykseen Missä koet tarvitsevasi suomen kieltä
tulevaisuudessa? ja kysymykseen oli myös lisätty esimerkkejä, kuten työpaikalla,
suomenkielisten ystävien kanssa, ja paikkakunnilla, missä ei puhuta ruotsia, auttaakseen
oppilaita keksimään vastauksia. 23 oppilasta 35:stä arveli tarvitsevansa suomen kieltä
tulevalla työpaikallaan, 19 oppilasta 35:stä vastasi tarvitsevansa suomen kieltä ystävien
kanssa. Yksi oppilas kirjoitti, ettei tule tarvitsemaan sitä koskaan, koska aikoo muuttaa
ulkomaille. Kaksi oppilasta jätti vastaamatta kysymykseen. Monet vastasivat useita eri
tilanteita, joissa he tarvitsisivat suomen kieltä tulevaisuudessa ja siksi vastauksia on tässä
enemmän kuin oppilaita yhteensä. Kaikki oppilaat, lukuun ottamatta kahta arvelivat
tarvitsevansa suomea tulevaisuudessa ainakin jossakin. Useimmat vastaukset liittyivät
tulevaan työpaikkaan tai ystäviin ja muutama oppilas mainitsi myös tarvitsevansa suomea
harrastuksissa, koulutuksessa, liikkuessaan ulkona Suomessa, kaupassa ja lähes
kaikkialla.

Missä tulevaisuudessa koet tarvitsevasi
suomen kieltä?
23

25
19

20
15
10
5

1

2

4
1

4

3

4

3

0

Määrä oppilaita

Kuvio 7: Missä koet tulevaisuudessa tarvitsevasi suomen kieltä? Vastausten lukumäärä
tilannetta kohden. Vastaajia 35.
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5.2 Suomenkielisen koulun oppilaiden vastaukset
Kyselyyn osallistui yhteensä 33 oppilasta. 20 oppilasta ovat tyttöjä ja loput 13 poikia.
Aineisto on kerätty keväällä 2017 ja kyselyyn osallistui kaksi luokkaa, joista toinen
luokka opiskelee A-ruotsia (17 oppilasta) ja toinen B-ruotsia (16 oppilasta). Useimmat
oppilaat, 21 oppilasta 33:sta kertoi äidinkielensä olevan suomi ja heillä puhutaan
pelkästään suomea kotona. Seitsemän oppilasta ilmoitti heillä kotonaan puhuvan sekä
suomea että ruotsia, tai että ainakin osa perheestä puhuu molempaa kieltä ja loput viisi
oppilasta puhui suomen lisäksi jotakin muuta kieltä kotonaan (saksa, venäjä, thain kieli).
Kyselyyn vastanneet opiskelijat ovat kaikki 13-14 vuotiaita.
Kysyttiin myös oppilaiden vanhempien ruotsin kielen taidoista ja 26 oppilasta 33:sta
ilmoitti molempien tai ainakin toisen vanhemman osaavan ruotsia. 6 oppilasta 33:sta
sanoi vanhempiensa osaavan ruotsia jotenkin tai vähän ja yksi oppilas sanoi
vanhempiensa osaavan ruotsia huonosti. Oppilaat kertoivat kuinka kauan he ovat
opiskelleet ruotsia, ja aika vaihtelee yhden ja neljän vuoden välillä. 16 oppilasta 33:sta
oli aloittanut ruotsin opinnot peruskoulun neljännellä luokalla, 6 oppilasta 33:sta
peruskoulun viidennellä luokalla ja 10 oppilasta 33:sta vasta peruskoulun seitsemännellä
luokalla, eli he opiskelevat ruotsia ensimmäistä vuotta. Yksi oppilas ei muistanut kuinka
kauan on opiskellut ruotsia, mutta arveli sen olevan enemmän kuin yksi vuosi.

5.2.1 Asenteet ja kieli-identiteetti
Kyselyssä pyydettiin oppilaita kuvaamaan omaa kieli-identiteettiään. Oppilaat vastasivat
kysymyksiin Oletko kaksikielinen? ja Minkälainen on oma kieli-identiteettisi? Kysyessä
kieli-identiteettiä,

oppilaat

saivat

valita

vaihtoehdoista

suomenkielinen,

suomenruotsalainen, ei kumpikaan ja vähän kumpaakin. Myös kaksikielisyyttä pyydettiin
perustelemaan.
Suurin osa, 18 oppilasta 33:sta, ei ole kaksikielisiä. 11 oppilasta 33:sta pitää itseään
kaksikielisenä ja 4 oppilasta 33:sta oli valinnut molemmat vaihtoehdot. Oppilaat jotka
pitivät itseään kaksikielisenä, perustelivat asiaa sillä, että itse puhuu toista kieltä
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kotikielenään (ruotsia, venäjää, saksaa, englantia, thain kieltä), sukulaiset puhuvat toista
kieltä, perheessä puhutaan muita kieliä tai osaavat puhua useampaa kieltä kuin yhtä.
Kaksikielisistä kaksi oppilasta kuvasi kieli-identiteettiään suomenruotsalaiseksi, yksi
oppilas oli valinnut vähän kumpaakin, kolme oppilasta piti kieli-identiteettiään
suomenkielisenä ja loput neljä oppilasta valitsi ei kumpikaan näistä. Yksi oppilas tarkensi
omaa kieli-identiteettiään suomalaisvenäläiseksi. 3 oppilaista, jotka eivät olleet valinneet
ovatko he kaksikielisiä vai ei, piti kieli-identiteettiään suomenkielisenä ja yksi oppilas
vähän kumpanakin. Yksi oppilas tarkensi identiteettiään olevan ¼ osaa ruotsinkielinen.
Suurin osa (16 oppilasta 18:ta) yksikielisistä oppilaista kuvailivat kieli-identiteettiään
suomenkieliseksi, yksi oppilas piti kieli-identiteettiään suomenruotsalaisena ja yksi
oppilas valitsi ei kumpikaan näistä. Kaiken kaikkiaan 23 oppilasta 33:sta piti kieliidentiteettiään suomenkielisenä, 3 oppilasta 33:sta suomenruotsalaisena, 2 oppilasta
33:sta vähän kumpanakin ja 5 33:sta ei kumpanakaan.

Kieli-identiteetti

15; 15 %
6; 6 %
9; 9 %
70; 70 %

Suomenkielinen

Suomenruotsalainen

Molempia

Jokin muu

Kuvio 8: Suomenkielisen koulun oppilaiden kieli-identiteetti. N = 33.

Oppilaiden asenteita toista kotimaista kieltä kohtaan selvittivät kysymykset Onko
mielestäsi hyvä, että Suomessa kaikki opiskelevat ruotsia? Opiskelisitko ruotsia, jos se
olisi valinnainen aine? ja Onko mielestäsi hyvä, että Suomi on kaksikielinen maa?
Kaikkiin kysymyksiin oppilaat saivat vapaasti muotoilla vastauksensa ja kaikkiin
kysymyksiin pyydettiin myös perustelu vastauksesta.
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1 Onko mielestäsi hyvä, että kaikki Suomessa opiskelevat ruotsia?

Toisen kotimaisen kielen opiskelu

Onko hyvä, että kaikki Suomessa opiskelevat
koulussa ruotsia?

79

18

3

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
On

Ei ole

En tiedä

Kuvio 9: Onko mielestäsi hyvä, että kaikki Suomessa opiskelevat ruotsia? N = 33.
Suurin osa oppilaista, 26 oppilasta 33:sta, on sitä mieltä, että on hyvä, että kaikki
Suomessa opiskelevat ruotsia koulussa. 6 oppilasta 33:sta sanoi, että heidän mielestään ei
ole hyvä, että kaikki opiskelevat ruotsia ja yksi oppilas vastasi, ettei tiedä. Oppilaita
pyydettiin myös perustelemaan vastauksiaan. Oppilaat joiden mielestä on hyvä, että
Suomessa opiskellaan ruotsia, perustelivat sitä useimmiten sillä, että Suomi on
kaksikielinen maa ja että sitä tarvitaan tulevaisuudessa sekä paikkakunnilla, missä on
paljon ruotsinkielisiä (myös Ruotsissa). Mainittiin myös, että kaikki kielitaito on rikkaus
ja että se on tarpeellista Ruotsin ollessa naapurimaa.
”On sillä sitä tarvitsee suomessa ja vähän muuallakin”
”On koska sitten osaa puhua muille”
”Kyllä, koska on hyvä osata maiden kieliä mitkä ympäröivät sinua”
”Onhan se ihan hyvä, kun maa on kaksikielinen”
”On hyvä, että koulussa oppii ainakin perusteet, onhan Suomessa sekä suomen- että
ruotsinkielisiä”
”On, koska varsinkin täällä missä asun, puhutaan paljon ruotsia ja sitä tarvitaan
täällä”
”On koska sitten ne on viisaita ku ne puhuu kahta kieltä”
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Ruotsin kielen opintojen vastustajat perustelivat vastauksiaan sillä, että ”Suomessa
puhutaan suomea”, ja että sitä ei tule tarvitsemaan. Yksi oppilas piti myös ruotsin kielen
opiskelua tekosyynä saada koululle lisää rahaa.
”Ei tämä maa on suomi ja täällä puhutaan suomea”
”Ei, koska me ei olla Ruotsi”
”Ei, ei tämmöistä tarvitse missään”
2 Valitsisitko ruotsin, jos se ei olisi pakollinen kouluaine?

Ruotsi valinnaisena aineena

Valitsisitko ruotsin, jos se ei olisi pakollinen aine?

64

33

3

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %100 %
Kyllä

En

En tiedä

Kuvio 10: Valitsisitko ruotsin, jos se ei olisi pakollinen aine? N = 33.
21 oppilasta 33:sta sanoi valitsevansa ruotsin, vaikka se ei olisi pakollinen aine koulussa.
11 oppilasta 33:sta ei valitsisi ruotsia, ja yksi oppilas vastasi, ettei tiedä. Kaikki kuusi
opiskelijaa, joiden mielestä ei ole hyvä, että kaikki Suomessa ovat velvollisia
opiskelemaan ruotsia, eivät myöskään valitsisi sitä, jos se olisi vapaaehtoinen aine.
Heidän perustelunsa olivat seuraavat:
”En, se on turhaa”
”En, ikinä en ajatellut Ruotsiin mennä”
”En, turha kieli”
”En, koska läksyt ja kokeet ovat vaikeita”
”En, koska en tarvitse sitä”
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”En, koska siitä ei ole minulle hyötyä”.
Neljä oppilasta, joiden mielestä oli hyvä, että kaikki ovat velvollisia opiskelemaan
ruotsia, kuitenkin sanoi, ettei itse valitsisi sitä, mikäli se olisi valinnainen aine.
”Opin sitä kuitenkin”
”Se on liian vaikeaa”
”Se on mielestäni tylsää”.
Oppilaat, jotka kertoivat valitsevansa ruotsin, sen pakollisuudesta huolimatta, perustelivat
vastauksiaan yleisemmin sillä, että heidän mielestään on tärkeää oppia puhumaan ja
ymmärtämään ruotsia.
”Valitsisin, koska sitä tarvitsee paljon täällä rannikolla”
”Valitsisin, koska haluan oppia ruotsia paremmin”
”Haluan oppia kieliä, ja ruotsia puhutaan suvussani”
”On tärkeää osata ruotsia”
”Kyllä ruotsia tarvitsee vähän osata”
Yksi oppilas perusteli kantaansa sillä, että ruotsia on hyvä osata siksi, että se on
naapurimaamme kieli ja toinen oppilas haluaisi valita ruotsin, sillä sitä on hyvä osata,
vaikka se ei kuulu hänen lempiaineisiinsa. Neljä oppilasta perusteli vastauksiaan sillä,
että ruotsi on heidän mielestään helppo, kiva tai mielenkiintoinen kieli. Yksi oppilas jätti
vastaamatta kysymykseen.
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3 Onko hyvä, että Suomi on kaksikielinen maa?

Suomen kaksikielisyys

Onko hyvä, että Suomi on kaksikielinen maa?
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27

9
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En tiedä/Ei vastausta

Kuvio 11: Onko hyvä, että Suomi on kaksikielinen maa? N = 33.
Useimmat oppilaat, 21 oppilasta 33:sta pitää Suomen kaksikielisyyttä hyvänä asiana. 9
oppilasta 33:sta ei pidä Suomen kaksikielisyyttä hyvänä asiana ja loput kolme oppilasta
eivät tienneet tai eivät olleet vastanneet kysymykseen. Oppilaiden piti myös perustella
kantaansa, mutta ainoastaan seitsemän kaksikielisyyttä puolustavista oppilaista perusteli
kantaansa, kun taas kaksikielisyyden vastustajista 7 oppilasta 9:stä perusteli kantaansa
edes jotenkin. Oppilaat jotka pitivät kaksikielisyyttä hyvänä asiana, perustelivat
kantaansa sillä, että on hyvä, koska siten oppii useita kieliä, heillä on ruotsinkielisiä
ystäviä, oppii helposti asioimaan erikielisten ihmisten kanssa ja tulla toimeen heidän
kanssaan, Suomessa on paljon kaksikielisiä ja koska toista kieltä kuulee paljon.
”On, sillä täällä on paljon kaksikielisiä ja kieltä kuulee paljon”
”On kivaa, kun samassa maassa puhutaan monia kieliä, niin oppii asioimaan helposti
erikielisten ihmisten kanssa”
”Kyllä, koska on hyvä puhua useita kieliä”.
Kaksi oppilasta, jotka eivät pitäneet Suomen kaksikielisyyttä hyvänä asiana, perusteli
kantaansa sillä, että silloin joutuu opiskelemaan ruotsia, mikä ei ollut heidän mieleen.
Yhden oppilaan mielestä Suomen kaksikielisyys on turhaa, ja loput neljä oppilasta
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perusteli vastauksiaan melko jyrkästi, ja vastaukset voidaan liittää ennakkoluuloihin
Suomen ruotsinkielistä väestöä kohtaan.
”Ei missään nimessä, Suomessa pitäisi puhua vain suomea”
”Ei! Suomessa on liikaa Svensson-hurreja”
”Ei, koska Suomi on Suomi”
”Ei, koska Suomi olisi parempi yksikielisenä, kun Ruotsissakaan ei puhuta suomea”

5.2.2 Asenteisiin vaikuttavat tekijät
Tässä luvussa tarkastelen erilaisia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa asenteisiin. Mahdolliset
asenteisiin vaikuttavat tekijät voidaan selvittää seuraavilla kysymyksillä: Kuinka hyvin
osaat mielestäsi puhua ja ymmärtää ruotsia? Missä tilanteissa kuulet ja käytät ruotsia?
Pidätkö ruotsin kielen oppitunneista ja mitkä asiat vaikuttavat oppituntien
kiinnostavuuteen? Onko oppikirja mielestäsi kiinnostava? Onko sinulla ruotsinkielisiä
ystäviä (+haluaisitko ruotsinkielisiä ystäviä)? Puhuvatko vanhempasi ruotsia? Oletko
osallistunut kielikylpyyn? Milloin tulevaisuudessa koet tarvitsevasi ruotsin kieltä?
Ruotsin kielen taito
Oppilaat vastasivat kuinka hyvin he omasta mielestään osaavat puhua ruotsia ja kuinka
hyvin he mielestänsä ymmärtävät puhuttua ruotsia. Oppilaat arvioivat omaa osaamistaan
asteikolla erittäin hyvin, hyvin, tyydyttävästi, auttavasti ja en yhtään. Kaksi oppilasta
vastasi osaavansa puhua ruotsia erittäin hyvin. 12 oppilasta arvioi osaavansa puhua
ruotsia hyvin, 10 oppilasta tyydyttävästi, 5 oppilasta auttavasti ja kaksi oppilasta ei
mielestään osaa puhua yhtään. Kaksi oppilasta oli valinnut kaksi vaihtoehtoa,
hyvin/tyydyttävästi ja tyydyttävästi/auttavasti. Suurempi osa oppilaista arvioi kuitenkin
osaavansa puhua ruotsia, kuin että eivät osaisi puhua. Toinen oppilaista jotka sanoivat,
etteivät osaa lainkaan puhua ruotsia, oli kuitenkin arvioinut ymmärtävänsä puhuttua
ruotsia auttavasti. Toinen ei omasta mielestään ymmärrä puhuttua ruotsia lainkaan. 4
oppilasta 5:stä, jotka auttavasti osaavat puhua ruotsia, kuitenkin ymmärtävät sitä
tyydyttävästi tai hyvin. Heistä yhden oppilaan mielestä ymmärtäminen on yhtä auttavaa
kuin puhuminen. 3 oppilasta 10:stä, jotka osaavat puhua ruotsia tyydyttävästi arvioi
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ymmärtävänsä sitä hyvin. 4 oppilasta 10:stä sanoi sekä puhuvansa että ymmärtävänsä
puhetta tyydyttävästi, kun taas 2 oppilasta 10:stä kuitenkin arvioi ymmärtävänsä puhetta
erittäin hyvin. Yksi oppilas arvioi ymmärtävyytensä olevan heikompi kuin puhetaitonsa.
Kaksi oppilaista, jotka arvioivat puhuvansa ruotsia hyvin arvioi ymmärtävänsä sitä
hieman heikommin, eli tyydyttävästi. Loput ryhmästä kuitenkin arvioi ymmärtävänsä
yhtä hyvin tai erittäin hyvin puhuttua ruotsia. Oppilaat, jotka arvioivat puhuvansa ruotsia
erittäin hyvin ymmärtävät sitä hyvin tai erittäin hyvin.
Kaiken kaikkiaan 7 oppilasta 33:sta arvioi ymmärtävänsä puhuttua ruotsia erittäin hyvin,
13 oppilasta 33:sta hyvin, 9 oppilasta 33:sta tyydyttävästi, 3 oppilasta 33:sta auttavasti ja
1 oppilas 33:sta ei yhtään.

Ruotsin kielen taito

Ymmärrän puhuttua ruotsia

21

Osaan puhua ruotsia

40
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0%

27
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Tyydyttävästi
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Kuvio 12: Kuinka hyvin osaat puhua ja ymmärrät puhuttua ruotsia? N = 33.
Oppilaat saivat myös vapaasti kommentoida, mikä heidän mielestään tekee ruotsin
kielestä helpon tai vaikean. Yleisimmät kommentit koskien ruotsin kielen vaikeutta
liittyivät ääntämiseen, sanastoon ja sanojen muodostamiseen. Myös artikkelit mainittiin
vaikeina. Muita kommentteja:
”Se on vaikeaa koska en osaa sitä tai en ikinä puhu sitä”
”Ääntäminen on hankalaa, mutta semi helppo oppia”
”Ääntämiset on outoja”
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”Se on siksi vaikeaa kun täytyy muistaa että, mihin tulee en tai ett”
”Jotkut kielioppiasiat on vaikeita, helpoksi ruotsin kielen tekee lähes jokapäiväinen
kielen kuuleminen puheessa”
”Vaikea itse puhua mutta ymmärrän helposti”
”En ole hyvä kielissä muuten kaan”
”En osaa”
”Ruotsi on huono ja turha kieli”
”Koska se on tylsää”
Oppilaat, joiden mielestä ruotsin kieli on helppoa, perustelivat sitä seuraavilla
kommenteilla
”Siinä on vähän samanlaisia sanoja kuin englannissa”
”Se tulee vaa luonnostaa”
”Siksi koska sitä on helppo opiskella ja ymmärtää”
”Ruotsi on helppoa, koska osaan englantia ja saksaa ja ne ovat sukulaiskieliä”
”Helppoa koska isäni puhuu sitä”.
”Koska olen suomenruotsalainen”
Yleisimmät kommentit koskivat oppilaiden omaa kaksikielisyyttä tai kielen vertailemista
muihin germaanisiin kieliin.
Missä tilanteissa käytät ja kuulet ruotsia?
Seuraavassa kysymyksessä oppilaat saivat vastata missä tilanteissa he itse käyttävät tai
kuulevat ruotsia. He saivat valita valmiista vaihtoehdoista ystävien kanssa,
harrastuksissa, kotona, koulussa, kaupassa ja ei missään ja myös kirjoittaa oman
kommentin, jos vaihtoehdoista ei löytynyt kaikkia tilanteita. 24 oppilasta 33:sta käyttää
ruotsia yhdessä tai useammassa paikassa ja yhdeksän oppilasta sanoo, ettei käytä ruotsia
missään. Ainoastaan kaksi oppilasta vastasi, ettei kuule ruotsia missään (joista toinen oli
erikseen kommentoinut kuulevansa ruotsia bussissa) ja loput oppilaista kuulevat sitä
yhdessä tai useammassa paikassa. Eniten ruotsia kuulee kaupassa, peräti 26 oppilasta
33:sta on vastannut näin. Muut jakautuvat melko tasaisesti 19 oppilasta 33:sta kuulee
ruotsia koulussa, 14 oppilasta 33:sta ystävien kanssa ja harrastuksissa ja 11 oppilasta
33:sta kuulee ruotsia myös kotona. Eniten ruotsia käytetään koulussa (16/33). Oppilaat
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ovat myös maininneet muita tilanteita, joissa he kuulevat ruotsia: kotikylässä, bussissa,
sukulaisilla, Ruotsissa, TV:ssä sekä kaupungilla.

Missä käytät ja kuulet ruotsia?
Ystävien kanssa
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6
2

En missään

9

0

5

10

15

Kuulen ruotsia

20

25

30

Käytän ruotsia

Kuvio 13: Missä tilanteissa oppilaat kuulevat ja käyttävät ruotsia. Vastausten määrä
tilannetta kohden. Vastaajia 33.
Oppitunnit
Oppilaat vastasivat kysymykseen Pidätkö ruotsin kielen oppitunneista ja mitkä asiat
vaikuttavat oppituntien kiinnostavuuteen? (1-10, 1 = ei yhtään, 10 = todella paljon).
Hieman yli puolet oppilaista, 19 oppilasta 33:sta, pitää ruotsin kielen oppitunneista, sillä
he ovat antaneet arvosanan 6 tai enemmän. Loput 14 oppilasta ei näytä pitävän ruotsin
oppitunneista niin paljon, sillä he ovat antaneet arvosanan 5 tai vähemmän. Oppitunnit
sai keskiarvosanan 6,2.
Oppilaat

saivat

vapaasti

kommentoida,

mitkä

asiat

vaikuttavat

oppituntien

kiinnostavuuteen. Tehtävillä oli suurin merkitys oppituntien kiinnostavuuteen. Seitsemän
oppilasta oli maininnut tehtävien merkityksen. Myös opettaja vaikuttaa oppilaiden
mielestä oppituntien kiinnostavuuteen (6 oppilasta). Seuraavaksi usein mainittiin
tunneilla käsiteltävä aihe (5 oppilasta), luokkahuoneilmapiiri ja työrauha (4 oppilasta),
kenen vieressä saa istua (4 oppilasta) ja pelien pelaaminen (4 oppilasta). Myös opetus ja
tieto mainittiin kerran.
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Oppikirjan kiinnostavuus
Oppilaat käyttävät oppikirjaa Din tur ja Nyckel, riippuen noudattavatko he A vai Bopetusta. Oppikirjan kiinnostavuus vaihtelee, vaikka suurin osa oppilasta asettuukin
oppikirjan kiinnostavuuden puolelle kuin sitä vastaan. 18 oppilasta oli antanut
oppikirjalle paremman arvosanan kuin 5 ja kymmenen oppilasta huonomman arvosanan
kuin 5. Tuloksista voi kuitenkin nähdä, että oppilaat pitävät enemmän varsinaisista
oppitunneista kuin oppikirjastaan.
Ruotsinkielisiä ystäviä
7 oppilasta 33:sta kertoo, ettei heillä ole ruotsinkielisiä ystäviä, ja heistä kuusi ei
haluaisikaan niitä. Yksi kirjoittaa, että kielellä ei ole väliä. Loput 26 oppilaalla on
ruotsinkielisiä ystäviä ja heistä 17 myös haluaisi ruotsinkielisiä ystäviä. Heistä kolme on
kirjoittanut, ettei halua ruotsinkielisiä ystäviä ja loput kuusi on jättänyt vastaamatta
kysymykseen. Tässä on syytä olettaa, että nämä kuusi oppilasta on luullut, että
kysymykseen ei kuulu vastata, jos on vastannut edelliseen kysymykseen myöntävästi.
Vanhempien kielitaito
Kysyttiin myös oppilaiden vanhempien ruotsin kielen taidoista ja 26 oppilasta 33:sta
ilmoitti molempien tai ainakin toisen vanhemman osaavan ruotsia. 6 oppilasta 33:sta
sanoi vanhempiensa osaavan ruotsia jotenkin tai vähän ja yksi oppilas sanoi
vanhempiensa osaavan ruotsia huonosti.

54

Kielikylpy

Kielikylpy

6%
3%

6%

85 %

Ei ole ollut kielikylvyssä

On ollut kielikylvyssä

Ruotsinkielisessä päiväkodissa

En tiedä

Kuvio 14: Oletko osallistunut kielikylpyyn? N = 33.
Jatko-opintoja
Oppilaat vastasivat kysymykseen Oletko ajatellut mennä lukioon peruskoulun jälkeen?
Oppilaista 13 33:sta sanoi haluavansa hakea lukioon peruskoulun jälkeen, 9 oppilasta
33:sta ei halua lukioon ja loput 11 oppilasta ei vielä tiedä aikooko hakea lukioon.
Tulevaisuuden tarpeet
Oppilaat saivat vapaasti muotoilla vastauksen kysymykseen missä he tulevaisuudessa
tulevat tarvitsemaan ruotsia. Kysymyksen yhteydessä annettiin esimerkkejä työpaikalla,
ruotsinkielisten ystävien kanssa, Ruotsissa, jotta oppilaan olisi helpompi vastata
kysymykseen.

Useimmat

vastaukset

liittyvät

työpaikkaan,

matkustamiseen

ja

ruotsinkielisiin ystäviin ja sukulaisiin. 17 oppilasta 33:sta oli maininnut tarvitsevansa
ruotsin kieltä tulevalla työpaikallaan, 10 oppilasta ulkomailla matkustaessa, 8 oppilasta
sukulaisten tai ystävien kanssa. Kaksi oppilasta mainitsi myös harrastukset ja kolme
oppilasta arveli, ettei tule tarvitsemaan ruotsia missään. Kaksi oppilasta ei tiennyt, missä
tulevat tarvitsemaan ruotsia ja neljä oppilasta jätti vastaamatta kysymykseen. Yksi
oppilas kirjoitti tarvitsevansa ruotsia kaikkialla.

55

Missä tulevaisuudessa koet tarvitsevasi ruotsia?
17

18
16
14
12

10

10

8

8
6
3

4

2

1

2
0

Kaikkialla

Kuvio

15:

Ei missään

Missä

Harrastuksissa

tilanteissa

oppilaat

Ystävien ja
sukulaisten
kanssa

kokevat

Matkustaessa

tarvitsevansa

Työpaikalla

ruotsin

kieltä

tulevaisuudessa? Vastausten määrä tilannetta kohden. Vastaajia 33.

5.3 Vastausten korrelaatiosuhteet
Seuraavassa luvussa tarkastellaan vastausten korrelaatiosuhteita. Korrelaatiosuhteita
tarkastellessa voi saada selville taustamuuttujia, jotka ovat saattaneet vaikuttaa oppilaan
asenteeseen. Kyselyssä esiintyi kolme kysymystä, joista voidaan päätellä oppilaiden
asenteita toista kotimaista kieltä kohtaan. Kysymykset Onko mielestäsi hyvä, että kaikki
Suomessa opiskelevat suomea/ruotsia? Haluaisitko opiskella suomea/ruotsia vaikka se
olisi valinnainen aine? ja Onko mielestäsi hyvä, että Suomi on kaksikielinen maa? ovat
kysymykset, joista oppilaan asenteet päätellään. Koska oppilaat ovat saattaneet vastata
eri

tavalla

eri

korrelaatiosuhteet

kysymyksiin,
kerrallaan.

tarkastelen
Tarkastelen

yhden

kysymyksen

vastauksia

myös

vastaukset

ainoastaan

ja

yhden

taustamuuttujan perusteella, joten korrelaatiosuhteiden yhdistelmiä ei oteta huomioon
tässä.
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5.3.1 Ruotsinkielisen koulun oppilaiden vastaukset
1 Onko mielestäsi hyvä, että kaikki Suomessa opiskelevat suomea?

Onko mielestäsi hyvä, että kaikki Suomessa opiskelevat
suomea?

Onko mielestäsi hyvä, että kaikki opiskelevat
suomea?

9 0

91

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
En tiedä/ehkä/ei vastausta

Ei

Kyllä

Kuvio 16: Onko mielestäsi hyvä, että kaikki Suomessa opiskelevat suomea? N = 35.
Taulukko 1: Tyttöjen (N = 22) ja poikien (N = 13) vastaukset kysymykseen, onko heidän
mielestään hyvä, että kaikki opiskelevat suomea koulussa.
Mielestäni on hyvä,

Mielestäni ei ole hyvä,

En tiedä/ehkä/ei vastausta

että kaikki opiskelevat

että kaikki opiskelevat

suomea.

suomea.

Pojat (N = 13)

85 % (N = 11)

-

15 % (N = 2)

Tytöt (N = 22)

95 % (N = 21)

-

5% (N = 1)

Taulukko 2: Oppilaiden vastaukset kysymykseen, onko heidän mielestään hyvä, että
kaikki opiskelevat suomea koulussa ja keskiarvosana
Mielestäni on

Mielestäni ei

En

hyvä, että

ole hyvä, että

tiedä/ehkä/ei

kaikki

kaikki

vastausta (N =

opiskelevat

opiskelevat

3) 9 %

suomea.

suomea. 0 %

(N = 32) 91 %
Keskiarvosana

7,9 (N = 32)

57

-

7,6 (N = 3)

Taulukko 3: Oppilaiden vastaukset kysymykseen, onko heidän mielestään hyvä, että
kaikki opiskelevat suomea koulussa ja suullinen kielitaito
Mielestäni on

Mielestäni ei

En

hyvä, että

ole hyvä, että

tiedä/ehkä/ei

kaikki

kaikki

vastausta (N =

opiskelevat

opiskelevat

3) 9 %

suomea.

suomea. 0 %

(N = 32) 91 %
Kielitaito: osaan puhua

N = 32

-

N=3

Erittäin hyvin

3 % (N = 1)

-

33 % (N = 1)

Hyvin

34 % (N = 11)

-

33 % (N = 1)

Tyydyttävästi

47 % (N = 15)

-

33 % (N = 1)

Auttavasti

9 % (N = 3)

-

-

En yhtään

6 % (N = 2)

-

-

Taulukko 4: Oppilaiden vastaukset kysymykseen, onko heidän mielestään hyvä, että
kaikki opiskelevat suomea koulussa ja ymmärrystaito
Mielestäni on

Mielestäni ei

En

hyvä, että

ole hyvä, että

tiedä/ehkä/ei

kaikki

kaikki

vastausta (N =

opiskelevat

opiskelevat

3) 9 %

suomea.

suomea. 0 %

(N = 32) 91 %
Kielitaito: ymmärrän

N = 30

-

N=3

Erittäin hyvin

23 % (N = 7)

-

33 % (N = 1)

Hyvin

53 % (N = 16)

-

33 % (N = 1)

Tyydyttävästi

13 % (N = 4)

-

33 % (N = 1)

Auttavasti

7 % (N = 2)

-

-

En yhtään

3 % (N = 1)

-

-
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Taulukko 5: Oppilaiden vastaukset kysymykseen, onko heidän mielestään hyvä, että
kaikki opiskelevat suomea koulussa ja suomenkieliset ystävät
Mielestäni on

Mielestäni ei

En

hyvä, että

ole hyvä, että

tiedä/ehkä/ei

kaikki

kaikki

vastausta (N =

opiskelevat

opiskelevat

3) 9 %

suomea.

suomea. 0 %

(N = 32) 91 %
On suomenkielisiä ystäviä

81 % (N = 26)

-

33 % (N = 1)

Ei ole suomenkielisiä ystäviä

19 % (N = 6)

-

67 % (N = 2)

Taulukko 6: Oppilaiden vastaukset kysymykseen, onko heidän mielestään hyvä, että
kaikki opiskelevat suomea koulussa ja kieli-identiteetti
Mielestäni on

Mielestäni ei

En

hyvä, että

ole hyvä, että

tiedä/ehkä/ei

kaikki

kaikki

vastausta (N =

opiskelevat

opiskelevat

3) 9 %

suomea.

suomea. 0 %

(N = 32) 91 %
Kieli-identiteetti

N = 32

N=3

suomenkielinen

-

-

-

suomenruotsalainen

91 % (N = 29)

-

67 % (N = 2)

Ei kumpikaan

-

-

-

Molempia

9 % (N = 3)

-

33 % (N = 1)

Taulukko 7: Oppilaiden vastaukset kysymykseen, onko heidän mielestään hyvä, että
kaikki opiskelevat suomea koulussa ja jatko-opiskelupaikka
Mielestäni on

Mielestäni ei

En

hyvä, että

ole hyvä, että

tiedä/ehkä/ei

kaikki

kaikki

vastausta (N =

opiskelevat

opiskelevat

3) 9 %

suomea.

suomea. 0 %

(N = 32) 91 %
Haluan lukioon

44 % (N = 14)

-

-

En halua lukioon

9 % (N = 3)

-

67 % (N = 2)

En vielä tiedä

47 % (N = 15)

-

33 % (N = 1)
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Taulukko 8: Oppilaiden vastaukset kysymykseen, onko heidän mielestään hyvä, että
kaikki opiskelevat suomea koulussa ja vanhempien kielitaito
Mielestäni on

Mielestäni ei

En

hyvä, että

ole hyvä, että

tiedä/ehkä/ei

kaikki

kaikki

vastausta (N =

opiskelevat

opiskelevat

3) 9 %

suomea.

suomea. 0 %

(N = 32) 91 %
Vanhemmat osaavat suomea hyvin

97 % (N = 31)

-

100 % (N = 3)

Vanhemmat osaavat suomea vähän/huonosti

3 % (N = 1)

-

-

Taulukko 9: Oppilaiden vastaukset kysymykseen, onko heidän mielestään hyvä, että
kaikki opiskelevat suomea koulussa ja kielen käyttötilanteet
Mielestäni on

Mielestäni ei

En

hyvä, että

ole hyvä, että

tiedä/ehkä/ei

kaikki

kaikki

vastausta (N =

opiskelevat

opiskelevat

3) 9 %

suomea.

suomea. 0 %

(N = 32) 91 %
Käytän suomea useammassa paikassa

81 % (N = 26)

-

33 % (N = 1)

Käytän suomea yhdessä paikassa

19 % (N = 6)

-

67 % (N = 2)

En käytä suomea missään

-

-

-

Taulukko 10: Oppilaiden vastaukset kysymykseen, onko heidän mielestään hyvä, että
kaikki opiskelevat suomea koulussa ja oppituntien arvosana
Mielestäni on

Mielestäni ei

En

hyvä, että

ole hyvä, että

tiedä/ehkä/ei

kaikki

kaikki

vastausta (N =

opiskelevat

opiskelevat

3) 9 %

suomea.

suomea. 0 %

(N = 32) 91 %
Oppitunnit (1 en pidä yhtään, 10 pidän todella paljon)

6,8 (N = 32)

-

6,3 (N = 3)

Kukaan oppilaista ei tässä näytä kielteistä asennetta toisen kotimaisen kielen opintoja
kohtaan. Muutama oppilas epäröi vastaustaan, tai ei ole vastannut kysymykseen
ollenkaan. Täten ei ole olennaista tarkastella taustamuuttajia. Voi olettaa, että lähes
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kaikilla oppilailla on myönteinen asenne toisen kotimaisen kielen opintoja kohtaan,
huolimatta taustoistaan.
2 Valitsisitko suomen, jos se ei olisi pakollinen kouluaine?

Toisen kotimaisen kielen valinnaisuus

Opiskelisitko suomea, jos se olisi valinnainen aine
koulussa?

68,5

28,5

3

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Kyllä

En

En tiedä

Kuvio 17: Valitsisitko suomen, jos se ei olisi pakollinen kouluaine? N = 32.
Taulukko 11: Tyttöjen (N = 22) ja poikien (N = 13) vastaukset kysymykseen,
valitsisivatko he suomen, jos se ei olisi pakollista
Valitsisin suomen,

En valitsisi suomea,

En tiedä

vaikka se ei olisi

jos se ei olisi

pakollista.

pakollista.

Pojat (N = 13)

54 % (N = 7)

38 % (N = 5)

8 % (N = 1)

Tytöt (N = 22)

77 % (N = 17)

23 % (N = 5)

-

Taulukko 12: Oppilaiden vastaukset kysymykseen, valitsisivatko he suomen, jos se ei
olisi pakollista ja keskiarvosana

Keskiarvosana

Valitsisin

En valitsisi

En tiedä

suomen, vaikka

suomea, jos se

(N = 1) 3 %

se ei olisi

ei olisi

pakollista.

pakollista.

(N = 24) 68,5 %

(N = 10) 28,5 %

7,9 (N = 24)

7,2 (N = 10)
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7 (N = 1)

Taulukko 13: Oppilaiden vastaukset kysymykseen, valitsisivatko he suomen, jos se ei
olisi pakollista ja suullinen kielitaito
Valitsisin

En valitsisi

En tiedä

suomen, vaikka

suomea, jos se

(N = 1)3 %

se ei olisi

ei olisi

pakollista.

pakollista.

(N = 24) 68,5 %

(N = 10) 28,5 %

Kielitaito: osaan puhua

N = 24

N = 10

N=1

Erittäin hyvin

-

20 % (N = 2)

-

Hyvin

42 % (N = 10)

10 % (N = 1)

100 % (N =
1)

Tyydyttävästi

50 % (N = 12)

40 % (N = 4)

-

Auttavasti

4 % (N = 1)

20 % (N = 2)

-

En yhtään

4 % (N = 1)

10 % (N = 1)

-

Taulukko 14: Oppilaiden vastaukset kysymykseen, valitsisivatko he suomen, jos se ei
olisi pakollista ja ymmärrystaito
Valitsisin

En valitsisi

En tiedä

suomen, vaikka

suomea, jos se

(N = 1) 3 %

se ei olisi

ei olisi

pakollista.

pakollista.

(N = 24) 68,5 %

(N = 10) 28,5 %

Kielitaito: ymmärrän

N = 22

N = 10

N=1

Erittäin hyvin

21 % (N = 5)

30 % (N = 3)

-

Hyvin

54 % (N = 13)

30 % (N = 3)

100 % (N =
1)

Tyydyttävästi

13 % (N = 3)

20 % (N = 2)

-

Auttavasti

4 % (N = 1)

10 % (N = 1)

-

En yhtään

-

10 % = (N = 1)

-
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Taulukko 15: Oppilaiden vastaukset kysymykseen, valitsisivatko he suomen, jos se ei
olisi pakollista ja suomenkieliset ystävät
Valitsisin

En valitsisi

En tiedä

suomen, vaikka

suomea, jos se

(N = 1) 3 %

se ei olisi

ei olisi

pakollista.

pakollista.

(N = 24) 68,5 %

(N = 10) 28,5 %

On suomenkielisiä ystäviä

83 % (N = 20)

70 % (N = 7)

-

Ei ole suomenkielisiä ystäviä

17 % (N = 4)

30 % (N = 3)

100 %
(N = 1)

Taulukko16: Oppilaiden vastaukset kysymykseen, valitsisivatko he suomen, jos se ei
olisi pakollista ja kieli-identiteetti
Valitsisin

En valitsisi

En tiedä

suomen, vaikka

suomea, jos se

(N = 1) 3 %

se ei olisi

ei olisi

pakollista.

pakollista.

(N = 24) 68,5 %

(N = 10) 28,5 %

Kieli-identiteetti

N = 24

N = 10

N=1

suomenkielinen

-

-

-

suomenruotsalainen

83 % (N = 20)

90 % (N = 9)

100 % (N =
1)

Ei kumpikaan

-

-

-

Molempia

17 % (N = 4)

10 % (N = 1)

-

Taulukko 17: Oppilaiden vastaukset kysymykseen valitsisivatko he suomen, jos se ei
olisi pakollista ja jatko-opiskelupaikka
Valitsisin

En valitsisi

En tiedä

suomen, vaikka

suomea, jos se

(N = 1) 3 %

se ei olisi

ei olisi

pakollista.

pakollista.

(N = 24) 68,5 %

(N = 10) 28,5 %

Haluan lukioon

50 % (N = 12)

20 % (N = 2)

-

En halua lukioon

4 % (N = 1)

30 % (N = 3)

100 % (N =
1)

En vielä tiedä

46 % (N = 11)
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50 % (N = 5)

-

Taulukko 18: Oppilaiden vastaukset kysymykseen, valitsisivatko he suomen, jos se ei
olisi pakollista ja vanhempien kielitaito

Vanhemmat osaavat suomea hyvin

Valitsisin

En valitsisi

En tiedä

suomen, vaikka

suomea, jos se

(N = 1) 3 %

se ei olisi

ei olisi

pakollista.

pakollista.

(N = 24) 68,5 %

(N = 10) 28,5 %

100 % (N = 24)

90 % (N = 9)

100 % (N =
1)

Vanhemmat osaavat vähän/huonosti

-

10 % (N = 1)

-

Taulukko 19: Oppilaiden vastaukset kysymykseen valitsisivatko he suomen, jos se ei
olisi pakollista ja kielen käyttötilanteet
Valitsisin

En valitsisi

En tiedä

suomen, vaikka

suomea, jos se

(N = 1) 3 %

se ei olisi

ei olisi

pakollista.

pakollista.

(N = 24) 68,5 %

(N = 10) 28,5 %

Käytän suomea useammassa paikassa

96 % (N = 23)

50 % (N = 5)

-

Käytän suomea yhdessä paikassa

4 % (N = 1)

50 % (N = 5)

100 % (N =
1)

En käytä suomea missään

-

-

-

Taulukko 20: Oppilaiden vastaukset kysymykseen, valitsisivatko he suomen, jos se ei
olisi pakollista ja oppituntien arvosana

Oppitunnit (1 en pidä yhtään, 10 pidän todella

Valitsisin

En valitsisi

En tiedä

suomen, vaikka

suomea, jos se

(N = 1) 3 %

se ei olisi

ei olisi

pakollista.

pakollista.

(N = 24) 68,5 %

(N = 10) 28,5 %

7,2 (N = 24)

5,8 (N = 10)

8 (N = 1)

paljon)

Kysyttäessä oppilaan mielipidettä siitä, opiskelisiko hän suomen kieltä, mikäli se olisi
valinnainen aine, jakaa oppilaita. Suurin osa oppilaista, 68,5 %, valitsisi suomen, vaikka
se olisi valinnainen aine ja 28,5 % oppilaista ei valitsisi. Poikien ja tyttöjen välillä voi
huomata pienen eron. Useampi tyttö suhtautuu positiivisemmin suomen kielen
valinnaiseen opetukseen kuin poika, mutta myös yli puolet pojista ovat tässä valinneet
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opiskelevansa suomea, vaikka se olisi valinnainen aine. Keskiarvo on hieman korkeampi
oppilaiden keskuudessa, jotka valitsisivat valinnaisen suomen (7,9), kuin heidän jotka
eivät valitsisi (7,2). Oppilaiden kielitaidossa ei näy merkittäviä eroja, vaikka oppilaat,
jotka valitsisivat valinnaisen suomen arvioivat omaa kielitaitoaan hieman paremmaksi
(tyydyttävä tai parempi 92 % (puhua), 88 % (ymmärtää) ja 70 % (puhua), 80 %
(ymmärtää)). Voi kuitenkin huomata, että erittäin hyvin suomea puhuvia sekä ei yhtään
suomea puhuvia oppilaita on enemmän ryhmässä, jotka eivät valitsisi suomen kielen,
mikäli se olisi valinnainen aine. Hieman useammalla valinnaisen suomen valitsevilla
oppilailla on suomenkielisiä ystäviä, kaikkien vanhemmat puhuvat suomea ja hieman
useampi oppilas haluaa opiskella lukiossa peruskoulun jälkeen kuin he, jotka eivät
valitsisi valinnaisen suomen. Molemmissa ryhmissä on eniten suomenruotsalaisia, mutta
valinnaisen suomen valitsevien oppilaiden kesken on hieman enemmän oppilaita, jotka
kuvaavat kieli-identiteettiään sekä suomenruotsalaiseksi että suomenkieliseksi. Lähes
kaikki oppilaat, jotka valitsisivat suomen käyttävät sitä useammassa eri paikassa, kun taas
puolet oppilaista, jotka eivät valitsisi suomen käyttävät sitä vain yhdessä paikassa.
Oppilaat jotka valitsisivat valinnaisen suomen suhtautuvat myös hieman positiivisemmin
suomen kielen oppitunteihin (7,2), kuin ne jotka eivät valitsisi valinnaisen suomen (5,8).
Hyvin merkittäviä eroja ryhmien kesken ei kuitenkaan ilmene.
3 Onko mielestäsi hyvä, että Suomi on kaksikielinen maa?

Onko mielestäsi hyvä, että Suomi on kaksikielinen maa?

Onki mielestäsi hyvä, että Suomi on kaksikielinen
maa?

67

18

6

15

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %100 %
Kyllä

Ei

Sekä että

En tiedä/ei vastausta

Kuvio 18: Onko mielestäsi hyvä, että Suomi on kaksikielinen maa? N = 35.
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Taulukko 21: Tyttöjen (N = 22) ja poikien (N = 13) vastaukset kysymykseen, onko
heidän mielestään hyvä, että Suomi on kaksikielinen maa

Pojat

Mielestäni on hyvä, että

Mielestäni ei ole hyvä,

Sekä että

Suomi on kaksikielinen

että Suomi on

tiedä/ei

maa

kaksikielinen maa.

vastausta

62 % (N = 8)

15 % (N = 2)

-

En

23 %
(N = 3)

Tytöt

64 % (N = 14)

18 % (N = 4)

9 % (N = 2)

9%
(N = 2)

Taulukko 22: Oppilaiden vastaukset kysymykseen, onko heidän mielestään hyvä, että
Suomi on kaksikielinen maa ja keskiarvosana

Keskiarvosana

Mielestäni on hyvä,

Mielestäni ei ole

Sekä että

En tiedä/ei

että Suomi on

hyvä, että Suomi on

(N = 2)

vastausta

kaksikielinen maa.

kaksikielinen maa.

6%

(N = 5) 15 %

(N = 22) 67 %

(N = 6) 18 %

7,9 (N = 22)

7,3 (N = 6)

8 (N = 2)

8,4 (N = 5)

Taulukko 23: Oppilaiden vastaukset kysymykseen, onko heidän mielestään hyvä, että
Suomi on kaksikielinen maa ja suullinen kielitaito
Mielestäni on hyvä,

Mielestäni ei ole

Sekä että

En tiedä/ei

että Suomi on

hyvä, että Suomi on

(N = 2)

vastausta

kaksikielinen maa.

kaksikielinen maa.

6%

(N = 5)

(N = 22) 67 %

(N = 6) 18 %

Kielitaito: osaan puhua

N = 22

N=6

N=2

N=5

Erittäin hyvin

5 % (N = 1)

-

-

20 %

15 %

(N = 1)
Hyvin
Tyydyttävästi
Auttavasti

41 % (N = 9)

17 % (N = 1)

41 % (N = 9)

67 % (N = 4)

9 % (N = 2)

-

50 % (N

20 %

= 1)

(N = 1)

50 % (N

40 %

= 1)

(N = 2)

-

20 %
(N = 1)

En yhtään

5 % (N = 1)

17 % (N = 1)
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-

-

Taulukko 24: Oppilaiden vastaukset kysymykseen, onko heidän mielestään hyvä, että
Suomi on kaksikielinen maa ja ymmärrystaito
Mielestäni on hyvä,

Mielestäni ei ole

Sekä että

En tiedä/ei

että Suomi on

hyvä, että Suomi

(N = 2)

vastausta

kaksikielinen maa.

on kaksikielinen

6%

(N = 5) 15 %

(N = 22) 67 %

maa.
(N = 6) 18 %

Kielitaito: ymmärrän

N = 20

N=6

N=2

N=5

Erittäin hyvin

25 % (N = 5)

-

50 % (N =

40 %

1)

(N = 2)

50 % (N =

20 %

1)

(N = 1)

Hyvin
Tyydyttävästi

55 % (N = 11)

67 % (N = 4)

10 % (N = 2)

33 % (N = 2)

20 %
(N = 1)

Auttavasti

5 % (N = 1)

-

20 %
(N = 1)

En yhtään

5 % (N = 1)

-

-

Taulukko 25: Oppilaiden vastaukset kysymykseen, onko heidän mielestään hyvä, että
Suomi on kaksikielinen maa ja suomenkieliset ystävät

On suomenkielisiä ystäviä
Ei ole suomenkielisiä ystäviä

Mielestäni on hyvä,

Mielestäni ei ole

Sekä että

En tiedä/ei

että Suomi on

hyvä, että Suomi on

(N = 2)

vastausta

kaksikielinen maa.

kaksikielinen maa.

6%

(N = 5) 15 %

(N = 22) 67 %

(N = 6) 18 %

86 % (N = 19)

50 % (N = 3)

100 %

60 %

(N = 2)

(N = 3)

-

40 %

14 % (N = 3)

50 % (N = 3)

(N = 2)
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Taulukko 26: Oppilaiden vastaukset kysymykseen, onko heidän mielestään hyvä, että
Suomi on kaksikielinen maa ja kieli-identiteetti
Mielestäni on hyvä,

Mielestäni ei ole

Sekä että

En tiedä/ei

että Suomi on

hyvä, että Suomi on

(N = 2) 6 %

vastausta

kaksikielinen maa.

kaksikielinen maa.

(N = 5)

(N = 22) 67 %

(N = 6) 18 %

15 %

Kieli-identiteetti

N = 22

N=6

N=2

N=5

suomenkielinen

-

-

-

-

suomenruotsalainen

91 % (N = 20)

100 %

100 % (N =

60 %

(N = 6)

2)

(N = 3)

Ei kumpikaan

-

-

-

-

Molempia

9 % (N = 2)

-

-

40 %
(N = 2)

Taulukko 27: Oppilaiden vastaukset kysymykseen, onko heidän mielestään hyvä, että
Suomi on kaksikielinen maa ja jatko-opiskelupaikka

Haluan lukioon

Mielestäni on hyvä,

Mielestäni ei ole

Sekä että

En tiedä/ei

että Suomi on

hyvä, että Suomi on

(N = 2) 6 %

vastausta

kaksikielinen maa.

kaksikielinen maa.

(N = 5)

(N = 22) 67 %

(N = 6) 18 %

15 %

45 % (N = 10)

17 % (N = 1)

40 %
(N = 2)

En halua lukioon

9 % (N = 2)

17 % (N = 1)

40 %
(N = 2)

En vielä tiedä

45 % (N = 10)

67 % (N = 4)

20 %
(N = 2)
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Taulukko 28: Oppilaiden vastaukset kysymykseen, onko heidän mielestään hyvä, että
Suomi on kaksikielinen maa ja vanhempien kielitaito

Vanhemmat osaavat suomea hyvin
Vanhemmat osaavat suomea vähän/huonosti

Mielestäni on

Mielestäni ei ole

Sekä

En

hyvä, että Suomi

hyvä, että Suomi

että

tiedä/ei

on kaksikielinen

on kaksikielinen

(N = 2)

vastausta

maa.

maa.

6%

(N = 5)

(N = 22) 67 %

(N = 6) 18 %

100 % (N = 22)

100 %

100 %

80 %

(N = 6)

(N = 2)

(N = 4)

-

-

20 %

-

15 %

(N = 1)

Taulukko 29: Oppilaiden vastaukset kysymykseen, onko heidän mielestään hyvä, että
Suomi on kaksikielinen maa ja kielen käyttötilanteet
Mielestäni on hyvä,

Mielestäni ei ole

Sekä

En tiedä/ei

että Suomi on

hyvä, että Suomi

että

vastausta

kaksikielinen maa.

on kaksikielinen

(N = 2)

(N = 5)

(N = 22) 67 %

maa. (N = 6)

6%

15 %

100 %

60 %

(N = 2)

(N = 3)

-

40 %

18 %
Käytän suomea useammassa paikassa
Käytän suomea yhdessä paikassa

86 % (N = 19)
14 % (N = 3)

50 % (N = 3)
50 % (N = 3)

(N = 2)
En käytä suomea missään

-

-

-

-

Taulukko 30: Oppilaiden vastaukset kysymykseen, onko heidän mielestään hyvä, että
Suomi on kaksikielinen maa ja oppituntien keskiarvo
Mielestäni on hyvä,

Mielestäni ei ole

Sekä

En

että Suomi on

hyvä, että Suomi on

että

tiedä/ei

kaksikielinen maa.

kaksikielinen maa.

(N = 2)

vastausta

(N = 22) 67 %

(N = 6) 18 %

6%

(N = 5)
15 %

Oppitunnit (1 en pidä yhtään, 10 pidän

7,4 (N = 22)

todella paljon)

5 (N = 6)

6,5

6,8

(N = 2)

(N = 5)

Suurempi osa oppilaista, 67 %, pitää suomen kaksikielisyyttä hyvänä asiana. Vain 18 %
sanoo suoraan, että ei pidä suomen kaksikielisyyttä hyvänä asiana ja melko suuri osa, 15
%, on jättänyt vastaamatta kysymykseen tai ei tiedä vastausta. Poikien ja tyttöjen
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vastausten välillä ei tässä ilmene suuria eroja, sillä 65 % pojista pitää Suomen
kaksikielisyyttä hyvänä asiana ja tytöistä vastaavasti 64 %. Oppilaiden kielitaidoissa ei
näy suuria eroja, sillä 87 % oppilaista, jotka pitävät Suomen kaksikielisyyttä hyvänä
asiana arvioi osaavansa puhua tyydyttävästi tai paremmin ja vastaavasti 84 % oppilaista,
jotka eivät pidä Suomen kaksikielisyyttä hyvänä asiana. Suurin osa oppilaista, jotka
pitävät Suomen kaksikielisyyttä hyvänä asiana on suomenkielisiä ystäviä (86 %), kun taas
oppilaista, jotka eivät pidä Suomen kaksikielisyyttä hyvänä asiana puolet sanoo, että
heillä on suomenkielisiä ystäviä ja puolet ettei ole. Oppilaiden vähäinen kontakti
suomenkielisiin saattaa vaikuttaa heidän asenteisiinsa negatiivisesti, kuten myös oppilaat,
joilla on paljon kontaktia suomenkielisten kanssa, saattavat saada siitä positiivisia
vaikutuksia asenteisiinsa. Oppilaat, jotka pitävät Suomen kaksikielisyyttä hyvänä asiana,
ovat myös halukkaampia jatkaa opintojaan lukiossa (45 %), kuin oppilaat jotka eivät pidä
Suomen kaksikielisyyttä hyvänä asiana (17 %). Useampi oppilas, joka pitää Suomen
kaksikielisyyttä hyvänä myös käyttää suomen kieltä useammassa paikassa (86 %), kuin
oppilaat, jotka eivät pidä Suomen kaksikielisyyttä hyvänä, joista 50 % sanoo käyttävänsä
suomen kieltä useammassa paikassa. Oppilaat, jotka pitävät Suomen kaksikielisyyttä
hyvänä suhtautuvat myös suomen kielen oppitunteihin myönteisemmin (7,4) kuin
oppilaat, jotka eivät pidä Suomen kaksikielisyyttä hyvänä (5).
Oppilaiden myönteinen tai kielteinen suhtautuminen suomen kieleen, suomen kielen
opintoihin ja Suomen kaksikielisyyteen voidaan olettaa kertovan myös oppilaiden
asenteista kyseisistä kohteista. Suora kokemus jostakin ilmiöstä voi lisätä sekä
negatiivista että positiivista suhtautumista. Oppilaan omien ystävyyssuhteiden kautta
oppilaalle voi muodostua positiivinen kuva toisesta ryhmästä ja täten oppilaan asenne
myös muodostuu positiiviseksi. Useimmat oppilaat kuvaavat kieli-identiteettiään
suomenruotsalaiseksi

ja

vain

muutama

oppilas

sekä

suomenkieliseksi

että

suomenruotsalaiseksi. Tuloksista voi huomata, että omalla kieli-identiteetillä ei tässä ole
merkitystä, vaikka hieman suurempi osa negatiivisesti suhtautuneista ovat useammin
sanoneet kieli-identiteettinsä olevan suomenruotsalainen. Suurin syy oppilaiden
positiiviseen suhtautumiseen lienee oppilaiden koettu hyöty kielen osaamiseen. Kaikki
oppilaat käyttävät suomen kieltä joko yhdessä tai useammassa paikassa, joten kaikilla
oppilaalla on jossain määrin hyötyä kielen osaamisesta. Myös lähes kaikki oppilaat
sanovat vanhempiensa osaavan suomea hyvin, joten oppilaiden kotoa tuleva kielitausta
on myös saattanut vaikuttaa positiivisesti oppilaiden asenteisiin.
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5.3.2 Suomenkielisen koulun oppilaiden vastaukset
1 Onko mielestäsi hyvä, että kaikki Suomessa opiskelevat ruotsia?

Toisen kotimaisen kielen opiskelu

Onko hyvä, että kaikki Suomessa opiskelevat
koulussa ruotsia?

79

18

3

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
On

Ei ole

En tiedä

Kuvio 19: Onko mielestäsi hyvä, että kaikki Suomessa opiskelevat ruotsia? N = 33.
Taulukko 31: Tyttöjen (N = 20) ja poikien (N = 13) vastaukset kysymykseen, onko
heidän mielestään hyvä, että kaikki opiskelevat ruotsia
Mielestäni on hyvä, että

Mielestäni ei ole hyvä, että

En tiedä/ei vastausta.

kaikki opiskelevat ruotsia.

kaikki opiskelevat ruotsia.

Pojat

54 % (N = 7)

38 % (N = 5)

8 % (N = 1)

Tytöt

95 % (N = 19)

5 % (N = 1)

-

Taulukko 32: Oppilaiden vastaukset kysymykseen, onko heidän mielestään hyvä, että
kaikki Suomessa opiskelevat ruotsia ja keskiarvosana

Keskiarvosana

Mielestäni on hyvä, että

Mielestäni ei ole hyvä, että

En tiedä/ei vastausta.

kaikki opiskelevat ruotsia.

kaikki opiskelevat ruotsia.

3%

79 % (N = 26)

18 % (N = 6)

(N = 1)

8,3 (N = 26)

7,8 (N = 6)

- (N = 0)
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Taulukko 33: Oppilaiden vastaukset kysymykseen, onko heidän mielestään hyvä, että
kaikki Suomessa opiskelevat ruotsia ja suullinen kielitaito
Mielestäni on

Mielestäni ei ole

En tiedä/ei

hyvä, että kaikki

hyvä, että kaikki

vastausta.

opiskelevat

opiskelevat

3%

ruotsia. 79 %

ruotsia. 18 %

(N = 1)

(N = 26)

(N = 6)

Kielitaito: osaan puhua

N = 26

N=6

N=1

Erittäin hyvin

4 % (N = 1)

-

100 %
(N = 1)

Hyvin

42 % (N = 11)

33 % (N = 2)

-

Tyydyttävästi

35 % (N = 9)

33 % (N = 2)

-

Auttavasti

19 % (N = 5)

-

-

En yhtään

-

33 % (N = 2)

-

Taulukko 34: Oppilaiden vastaukset kysymykseen, onko heidän mielestään hyvä, että
kaikki Suomessa opiskelevat ruotsia ja ymmärrystaito
Mielestäni on

Mielestäni ei ole

En tiedä/ei

hyvä, että kaikki

hyvä, että kaikki

vastausta.

opiskelevat

opiskelevat

3%

ruotsia. 79 %

ruotsia. 18 %

(N = 1)

(N = 26)

(N = 6)

Kielitaito: ymmärrän

N = 26

N=6

N=1

Erittäin hyvin

27 % (N = 7)

-

-

Hyvin

38 % (N = 10)

33 % (N = 2)

100 %
(N = 1)

Tyydyttävästi

27 % (N = 7)

33 % (N = 2)

-

Auttavasti

8 % (N = 2)

17 % (N = 1)

-

En yhtään

-

17 % (N = 1)

-
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Taulukko 35: Oppilaiden vastaukset kysymykseen, onko heidän mielestään hyvä, että
kaikki Suomessa opiskelevat ruotsia ja ruotsinkieliset ystävät

On ruotsinkielisiä ystäviä

Mielestäni on

Mielestäni ei ole

En tiedä/ei

hyvä, että kaikki

hyvä, että kaikki

vastausta.

opiskelevat

opiskelevat

3%

ruotsia. 79 %

ruotsia. 18 %

(N = 1)

(N = 26)

(N = 6)

88 % (N = 23)

33 % (N = 2)

100 %
(N = 1)

Ei ole ruotsinkielisiä ystäviä

12 % (N = 3)

67 % (N = 4)

-

Taulukko 36: Oppilaiden vastaukset kysymykseen, onko heidän mielestään hyvä, että
kaikki Suomessa opiskelevat ruotsia ja kieli-identiteetti
Mielestäni on

Mielestäni ei ole

En tiedä/ei

hyvä, että kaikki

hyvä, että kaikki

vastausta.

opiskelevat

opiskelevat

3%

ruotsia. 79 %

ruotsia. 18 %

(N = 1)

(N = 26)

(N = 6)

Kieli-identiteetti

N = 26

N=6

N=1

suomenkielinen

69 % (N = 18)

83 % (N = 5)

-

suomenruotsalainen

12 % (N = 3)

-

-

Ei kumpikaan

12 % (N = 3)

17 % (N = 1)

100 %
(N = 1)

Molempia

7 % (N = 2)

-

-

Taulukko 37: Oppilaiden vastaukset kysymykseen, onko heidän mielestään hyvä, että
kaikki Suomessa opiskelevat ruotsia ja jatko-opiskelupaikka
Mielestäni on

Mielestäni ei ole

En tiedä/ei

hyvä, että kaikki

hyvä, että kaikki

vastausta.

opiskelevat

opiskelevat

3%

ruotsia. 79 %

ruotsia. 18 %

(N = 1)

(N = 26)

(N = 6)

Haluan lukioon

46 % (N = 12)

17 % (N = 1)

-

En halua lukioon

12 % (N = 3)

83 % (N = 5)

100 %
(N = 1)

En vielä tiedä

42 % (N = 11)
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-

-

Taulukko 38: Oppilaiden vastaukset kysymykseen, onko heidän mielestään hyvä, että
kaikki Suomessa opiskelevat ruotsia ja vanhempien kielitaito

Vanhemmat osaavat ruotsia hyvin

Mielestäni on

Mielestäni ei ole

En tiedä/ei

hyvä, että kaikki

hyvä, että kaikki

vastausta.

opiskelevat

opiskelevat

3%

ruotsia. 79 %

ruotsia. 18 %

(N = 1)

(N = 26)

(N = 6)

85 % (N = 22)

50 % (N = 3)

100 %
(N = 1)

Vanhemmat osaavat vähän/huonosti

15 % (N = 4)

50 % (N = 3)

-

Taulukko 39: Oppilaiden vastaukset kysymykseen, onko heidän mielestään hyvä, että
kaikki Suomessa opiskelevat ruotsia ja kielen käyttötilanteet
Mielestäni on

Mielestäni ei ole

En tiedä/ei

hyvä, että kaikki

hyvä, että kaikki

vastausta.

opiskelevat

opiskelevat

3%

ruotsia. 79 %

ruotsia. 18 %

(N = 1)

(N = 26)

(N = 6)

Käytän ruotsia useammassa paikassa

46 % (N = 12)

-

-

Käytän ruotsia yhdessä paikassa

39 % (N = 10)

33 % (N = 2)

-

En käytä ruotsia missään

15 % (N = 4)

67 % (N = 4)

100 %
(N = 1)

Taulukko 40: Oppilaiden vastaukset kysymykseen, onko heidän mielestään hyvä, että
kaikki Suomessa opiskelevat ruotsia ja oppituntien arvosana

Oppitunnit (1 en pidä yhtään, 10 pidän todella paljon)

Mielestäni on

Mielestäni ei ole

En tiedä/ei

hyvä, että kaikki

hyvä, että kaikki

vastausta.

opiskelevat

opiskelevat

3%

ruotsia. 79 %

ruotsia. 18 %

(N = 1)

(N = 26)

(N = 6)

6,9 (N = 26)

3,3 (N = 6)

8 (N = 1)

Suurin osa oppilaista, 79 % pitää sitä hyvänä asiana, että kaikki Suomessa opiskelevat
ruotsia ja 18 % on vastannut, ettei pidä sitä hyvänä asiana. Koska oppilaat suhtautuvat
myönteisesti ruotsin kielen opintojen pakollisuuteen, voidaan olettaa, että heillä on
myönteinen asenne ruotsin kieltä ja ruotsin kielen opintoja kohtaan. Vastaavasti voidaan
olettaa, että oppilaat, jotka suhtautuvat kielteisesti ruotsin kielen opiskeluvelvollisuutta
kohtaan, omaavat kielteisen asenteen kieltä ja kielen opintoja kohtaan. Poikien ja tyttöjen
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vastausten välillä näkyy melko merkittävä ero, sillä lähes kaikki tytöt 95 % suhtautuu
myönteisesti ruotsin opintoja kohtaan ja pojista 54 %. Kuitenkin suurempi osa pojista
suhtautuu myönteisemmin kuin suoraan kielteisesti (38 %). Oppilaiden keskiarvosanoissa
ei esiinny suuria eroja ryhmien välillä, vaikka myönteisesti suhtautuvat oppilaat arvioivat
oman kielitaitonsa hieman paremmaksi (tyydyttävä tai parempi 81 %), kuin kielteisesti
suhtautuvat oppilaat (tyydyttävä tai parempi 66 %). 33 % oppilaista, jotka suhtautuvat
kielteisesti sanoo, ettei osaa puhua ruotsia yhtään, kun taas myönteisesti suhtautuvista
oppilaista kukaan ei arvioi kielitaitojaan yhtä huonoiksi. Myös useammalla positiivisesti
suhtautuvalla oppilaalla on ruotsinkielisiä ystäviä (88 %) kuin negatiivisesti suhtautuvilla
oppilailla (33 %). Useampi positiivisesti suhtautunut oppilas haluaa jatkaa opintojaan
lukiossa (46 %) kuin negatiivisesti suhtautunut oppilas (17 %). Positiivisesti suhtautuvien
oppilaiden vanhemmista lähes kaikki (85 %) osaavat ruotsia. Kielteisesti suhtautuvien
oppilaiden vanhemmista puolet osaavat ruotsia vain vähän tai huonosti. 85 %
positiivisesti suhtautuneista oppilaista käyttää itse ruotsia useammassa tai yhdessä
paikassa, kun taas negatiivisesti suhtautuvat oppilaat vain 33 % käyttää ruotsia yhdessä
paikassa ja loput 67 % ei käytä ruotsia missään. Positiivisesti suhtautuvat oppilaat pitävät
myös enemmän ruotsin kielen oppitunneista (6,9) kuin negatiivisesti suhtautuvat oppilaat
(3,3).
2 Valitsisitko ruotsin, jos se ei olisi pakollinen kouluaine?

Ruotsi valinnaisena aineena

Valitsisitko ruotsin, jos se ei olisi pakollinen aine?

64

33

3

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %100 %
Kyllä

En

En tiedä

Kuvio 20: Valitsisitko ruotsin, jos se ei olisi pakollinen aine? N = 33.
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Taulukko 41: Tyttöjen (N = 20) ja poikien (N = 13) vastaukset kysymykseen,
valitsisivatko he ruotsin, jos se ei olisi pakollista
Valitsisin ruotsin, vaikka

En valitsisi ruotsia, jos se ei

En tiedä/ei vastausta

se ei olisi pakollista.

olisi pakollista.

Pojat

15 % (N = 2)

77 % (N = 10)

8 % (N = 1)

Tytöt

95 % (N = 19)

5 % (N = 1)

-

Taulukko 42: Oppilaiden vastaukset kysymykseen, valitsisivatko he ruotsin, jos se ei
olisi pakollista ja keskiarvosana

Keskiarvosana

Valitsisin ruotsin,

En valitsisi

En tiedä/ei

vaikka se ei olisi

ruotsia, jos se ei

vastausta 3 %

pakollista. 64 %

olisi pakollista.

(1/33)

(N = 21)

33 % (N = 11)

8,6 (N = 21)

7,5 (N = 11)

- (N = 0)

Taulukko 43: Oppilaiden vastaukset kysymykseen, valitsisivatko he ruotsin, jos se ei
olisi pakollista ja suullinen kielitaito
Valitsisin ruotsin,

En valitsisi

En tiedä/ei

vaikka se ei olisi

ruotsia, jos se ei

vastausta 3 %

pakollista. 64 %

olisi pakollista.

(1/33)

(N = 21)

33 % (N = 11)

Kielitaito: osaan puhua

N = 21

N = 11

N=1

Erittäin hyvin

5 % (N = 1)

-

100 % (N = 1)

Hyvin

48 % (N = 10)

30 % (N = 3)

-

Tyydyttävästi

28 % (N = 6)

45 % (N = 5)

-

Auttavasti

19 % (N = 4)

9 % (N = 1)

-

En yhtään

-

18 % (N = 2)

-
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Taulukko 44: Oppilaiden vastaukset kysymykseen, valitsisivatko he ruotsin, jos se ei
olisi pakollista ja ymmärrystaito
Valitsisin ruotsin,

En valitsisi

En tiedä/ei

vaikka se ei olisi

ruotsia, jos se ei

vastausta 3 %

pakollista. 64 %

olisi pakollista.

(N = 1)

(N = 21)

33 % (N = 11)

Kielitaito: ymmärrän

N = 21

N = 11

N=1

Erittäin hyvin

28 % (N = 6)

9 % (N = 1)

-

Hyvin

43 % (N = 9)

27 % (N = 3)

100 % (N = 1)

Tyydyttävästi

24 % (N = 5)

36 % (N = 4)

-

Auttavasti

5 % (N = 1)

18 % (N = 2)

-

En yhtään

-

9 % (N = 1)

-

Taulukko 45: Oppilaiden vastaukset kysymykseen, valitsisivatko he ruotsin, jos se ei
olisi pakollista ja ruotsinkieliset ystävät
Valitsisin ruotsin,

En valitsisi

En tiedä/ei

vaikka se ei olisi

ruotsia, jos se ei

vastausta 3 %

pakollista. 64 %

olisi pakollista.

(N = 1)

(N = 21)

33 % (N = 11)

On ruotsinkielisiä ystäviä

95 % (N = 20)

45 % (N = 5)

100 % (N = 1)

Ei ole ruotsinkielisiä ystäviä

5 % (N = 1)

55 % (N = 6)

-

Taulukko 46: Oppilaiden vastaukset kysymykseen, valitsisivatko he ruotsin, jos se ei
olisi pakollista ja kieli-identiteetti
Valitsisin ruotsin,

En valitsisi

En tiedä/ei

vaikka se ei olisi

ruotsia, jos se ei

vastausta 3 %

pakollista. 64 %

olisi pakollista.

(N = 1)

(N = 21)

33 % (N = 11)

Kieli-identiteetti

N = 21

N = 11

N=1

suomenkielinen

62 % (N = 13)

91 % (N = 10)

-

suomenruotsalainen

14 % (N = 3)

-

-

Ei kumpikaan

14 % (N = 3)

9 % (N = 1)

100 % (N = 1)

Molempia

10 % (N = 2)

-

-
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Taulukko 47: Oppilaiden vastaukset kysymykseen, valitsisivatko he ruotsin, jos se ei
olisi pakollista ja jatko-opiskelupaikka
Valitsisin ruotsin,

En valitsisi

En tiedä/ei

vaikka se ei olisi

ruotsia, jos se ei

vastausta 3 %

pakollista. 64 %

olisi pakollista.

(N = 1)

(N = 21)

33 % (N = 11)

Haluan lukioon

52 % (N = 11)

18 % (N = 2)

-

En halua lukioon

10 % (N = 2)

55 % (N = 6)

100 % (N = 1)

En vielä tiedä

38 % (N = 8)

27 % (N = 3)

-

Taulukko 48: Oppilaiden vastaukset kysymykseen, valitsisivatko he ruotsin, jos se ei
olisi pakollista ja vanhempien kielitaito
Valitsisin ruotsin,

En valitsisi

En tiedä/ei

vaikka se ei olisi

ruotsia, jos se ei

vastausta 3 %

pakollista. 64 %

olisi pakollista.

(N = 1)

(N = 21)

33 % (N = 11)

Vanhemmat osaavat ruotsia hyvin

86 % (N = 18)

64 % (N = 7)

100 % (N = 1)

Vanhemmat osaavat vähän/huonosti

14 % (N = 3)

36 % (N = 4)

-

Taulukko 49: Oppilaiden vastaukset kysymykseen, valitsisivatko he ruotsin, jos se ei
olisi pakollista ja kielen käyttötilanteet
Valitsisin ruotsin,

En valitsisi

En tiedä/ei

vaikka se ei olisi

ruotsia, jos se ei

vastausta 3 %

pakollista. 64 %

olisi pakollista.

(N = 1)

(N = 21)

33 % (N = 11)

Käytän ruotsia useammassa paikassa

52 % (N = 11)

-

-

Käytän ruotsia yhdessä paikassa

48 % (N = 10)

27 % (N = 3)

-

En käytä ruotsia missään

-

73 % (N = 8)

100 % (N = 1)

Taulukko 50: Oppilaiden vastaukset kysymykseen, valitsisivatko he ruotsin, jos se ei
olisi pakollista ja oppituntien keskiarvo

Oppitunnit (1 en pidä yhtään, 10 pidän todella paljon)

78

Valitsisin ruotsin,

En valitsisi

En tiedä/ei

vaikka se ei olisi

ruotsia, jos se ei

vastausta 3 %

pakollista. 64 %

olisi pakollista.

(N = 1)

(N = 21)

33 % (N = 11)

7,0 (N = 21)

4,0 (N = 11)

8 (N = 1)

Hieman pienempi osa oppilaista valitsisi ruotsin, sen ollessa valinnainen kouluaine, kuin
oppilaita jotka pitävät hyvänä, että kaikki Suomessa opiskelevat ruotsia. Enemmistö
oppilaista 64 % kuitenkin valitsisi opiskelevansa ruotsia, valinnaisuudesta huolimatta.
Kolmasosa (33 %) oppilaista ei valitsisi ruotsia sen ollessa valinnainen aine. Tässä suurin
osa pojista 77 % ei valitsisi ruotsia, kun taas tytöistä kuitenkin peräti 95 % valitsisi ruotsin
aineen valinnaisuudesta huolimatta. Oppilailla, jotka valitsisivat ruotsin, on hieman
korkeampi keskiarvo (8,6) kuin oppilailla, jotka eivät valitsisi ruotsin (7,5). Oppilaiden
kielitaidoilla ei ilmene suuria eroja. Lähes kaikilla oppilailla, jotka valitsisivat ruotsin, on
ruotsinkielisiä ystäviä. Myös lähes puolet oppilaista, jotka eivät valitsisi ruotsin on myös
ruotsinkielisiä ystäviä. Reilu puolet oppilaista, jotka valitsisivat ruotsin haluavat jatkaa
opiskelua lukiossa, kun taas oppilaista, jotka eivät valitsisi ruotsin vain 18 % sanoo
haluavansa lukioon. Kaikki oppilaat, jotka valitsisivat ruotsin käyttävät itse ruotsin kieltä
ainakin yhdessä paikassa, kun taas vain 27 % oppilaista, jotka eivät valitsisi ruotsin kertoo
itse käyttävänsä ruotsia (loput 73 % ei käytä ruotsia missään). Oppilaat, jotka valitsisivat
ruotsin suhtautuvat positiivisemmin ruotsin kielen oppitunteihin (7,0) kuin oppilaat, jotka
eivät valitsisi valinnaisena aineena ruotsin (4,0).
3 Onko mielestäsi hyvä, että Suomi on kaksikielinen maa?

Suomen kaksikielisyys

Onko hyvä, että Suomi on kaksikielinen maa?

64

27

9

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
On

Ei ole

En tiedä/Ei vastausta

Kuvio 21: Onko mielestäsi hyvä, että Suomi on kaksikielinen maa? N = 33.
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Taulukko 51: Tyttöjen (N = 20) ja poikien (N = 13) vastaukset kysymykseen, onko
heidän mielestään hyvä, että Suomi on kaksikielinen maa
Mielestäni on hyvä, että

Mielestäni ei ole hyvä, että

En tiedä/ei vastausta

Suomi on kaksikielinen maa.

Suomi on kaksikielinen maa

Pojat

38 % (N = 5)

62 % (N = 8)

-

Tytöt

80 % (N = 16)

5 % (N = 1)

15 % (N = 3)

Taulukko 52: Oppilaiden vastaukset kysymykseen, onko heidän mielestään hyvä, että
Suomi on kaksikielinen maa ja keskiarvosana

Keskiarvosana

Mielestäni on hyvä, että

Mielestäni ei ole hyvä, että

En tiedä/ei vastausta.

Suomi on kaksikielinen maa.

Suomi on kaksikielinen maa.

(N = 3) 9 %

(N = 21) 64 %

(N = 9) 27 %

8,3 (N = 21)

7,6 (N = 9)

9,6 (N = 3)

Taulukko 53: Oppilaiden vastaukset kysymykseen, onko heidän mielestään hyvä, että
Suomi on kaksikielinen maa ja suullinen kielitaito
Mielestäni on hyvä,

Mielestäni ei ole

En tiedä/ei

että Suomi on

hyvä, että Suomi on

vastausta.

kaksikielinen maa.

kaksikielinen maa.

(N = 3) 9 %

(N = 21) 64 %

(N = 9) 27 %

Kielitaito: osaan puhua

N = 21

N=9

N=3

Erittäin hyvin

9 % (N = 2)

-

-

Hyvin

38 % (N = 8)

22 % (N = 2)

100 % (N = 3)

Tyydyttävästi

29 % (N = 6)

55 % (N = 5)

-

Auttavasti

24 % (N = 5)

-

-

En yhtään

-

22 % (N = 2)

-
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Taulukko 54: Oppilaiden vastaukset kysymykseen, onko heidän mielestään hyvä, että
Suomi on kaksikielinen maa ja ymmärrystaito
Mielestäni on hyvä,

Mielestäni ei ole

En tiedä/ei

että Suomi on

hyvä, että Suomi on

vastausta.

kaksikielinen maa.

kaksikielinen maa.

(N = 3) 9 %

(N = 21) 64 %

(N = 9) 27 %

Kielitaito: ymmärrän

N = 21

N=9

N=3

Erittäin hyvin

28,5 % (N = 6)

-

33 % (N = 1)

Hyvin

38 % (N = 8)

33 % (N = 3)

66 % (N = 2)

Tyydyttävästi

28,5 % (N = 6)

33 % (N = 3)

-

Auttavasti

5 % (N = 1)

22 % (N = 2)

-

En yhtään

-

11 % (N = 1)

-

Taulukko 55: Oppilaiden vastaukset kysymykseen, onko heidän mielestään hyvä, että
Suomi on kaksikielinen maa ja ruotsinkieliset ystävät
Mielestäni on hyvä,

Mielestäni ei ole

En tiedä/ei

että Suomi on

hyvä, että Suomi on

vastausta.

kaksikielinen maa.

kaksikielinen maa.

(N = 3) 9 %

(N = 21) 64 %

(N = 9) 27 %

On ruotsinkielisiä ystäviä

95 % (N = 20)

33 % (N = 3)

100 % (N = 3)

Ei ole ruotsinkielisiä ystäviä

5 % (N = 1)

66 % (N = 6)

-

Taulukko 56: Oppilaiden vastaukset kysymykseen, onko heidän mielestään hyvä, että
Suomi on kaksikielinen maa ja kieli-identiteetti
Mielestäni on hyvä,

Mielestäni ei ole

En tiedä/ei

että Suomi on

hyvä, että Suomi on

vastausta.

kaksikielinen maa.

kaksikielinen maa.

(N = 3) 9 %

(N = 21) 64 %

(N = 9) 27 %

Kieli-identiteetti

N = 21

N=9

N=3

suomenkielinen

62 % (N = 13)

89 % (N = 8)

66 % (N = 2)

suomenruotsalainen

14 % (N = 3)

-

-

Ei kumpikaan

14 % (N = 3)

11 % (N = 1)

33 % (N = 1)

Molempia

10 % (N = 2)

-

-
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Taulukko 57: Oppilaiden vastaukset kysymykseen, onko heidän mielestään hyvä, että
Suomi on kaksikielinen maa ja jatko-opiskelupaikka
Mielestäni on hyvä,

Mielestäni ei ole

En tiedä/ei

että Suomi on

hyvä, että Suomi on

vastausta.

kaksikielinen maa.

kaksikielinen maa.

(N = 3) 9 %

(N = 21) 64 %

(N = 9) 27 %

Haluan lukioon

38 % (N = 8)

22 % (N = 2)

100 % (N = 3)

En halua lukioon

19 % (N = 4)

56 % (N = 5)

-

En vielä tiedä

43 % (N = 9)

22 % (N = 2)

-

Taulukko 58: Oppilaiden vastaukset kysymykseen, onko heidän mielestään hyvä, että
Suomi on kaksikielinen maa ja vanhempien kielitaito
Mielestäni on hyvä,

Mielestäni ei ole

En tiedä/ei

että Suomi on

hyvä, että Suomi on

vastausta.

kaksikielinen maa.

kaksikielinen maa.

(N = 3) 9 %

(N = 21) 64 %

(N = 9) 27 %

Vanhemmat osaavat ruotsia hyvin

86 % (N = 18)

56 % (N = 5)

100 % (N = 3)

Vanhemmat osaavat vähän/huonosti

14 % (N = 3)

44 % (N = 4)

-

Taulukko 59: Oppilaiden vastaukset kysymykseen, onko heidän mielestään hyvä, että
Suomi on kaksikielinen maa ja kielen käyttötilanteet
Mielestäni on hyvä,

Mielestäni ei ole

En tiedä/ei

että Suomi on

hyvä, että Suomi on

vastausta.

kaksikielinen maa.

kaksikielinen maa.

(N = 3) 9 %

(N = 21) 64 %

(N = 9) 27 %

Käytän ruotsia useammassa paikassa

52 % (N = 11)

-

-

Käytän ruotsia yhdessä paikassa

38 % (N = 8)

22 % (N = 2)

100 % (N = 3)

En käytä ruotsia missään

10 % (N = 2)

78 % (N = 7)

-

Taulukko 60: Oppilaiden vastaukset kysymykseen, onko heidän mielestään hyvä, että
Suomi on kaksikielinen maa ja oppituntien keskiarvo

Oppitunnit (1 en pidä yhtään, 10 pidän todella

Mielestäni on hyvä,

Mielestäni ei ole

En tiedä/ei

että Suomi on

hyvä, että Suomi on

vastausta.

kaksikielinen maa.

kaksikielinen maa.

(N = 3) 9 %

(N = 21) 64 %

(N = 9) 27 %

7,0 (N = 21)

3,8 (N = 9)

paljon)
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8,3 (N = 3)

64 % oppilaista pitää Suomen kaksikielisyyttä hyvänä asiana ja 27 % vastasi, että ei pidä
Suomen kaksikielisyyttä hyvänä asiana. Positiivisesti suhtautuvilla oppilailla voidaan
olettaa olevan positiivisen asenne Suomen kaksikielisyyttä kohtaan ja hyväksyvän toisen
kotimaisen kielen osana yhteiskuntaa. Negatiivisesti suhtautuneiden oppilaiden kohdalla
voidaan samalla tavalla olettaa heillä olevan negatiivinen asenne Suomen kaksikielisyyttä
kohtaan. Suurempi osa pojista (62 %) ei pidä Suomen kaksikielisyyttä hyvänä asiana,
kun taas tytöistä suurempi osa (80 %) on Suomen kaksikielisyyden puolustajia.
Oppilaiden puhekielen taidoissa ei ilmene suuria eroja, mutta positiivisesti suhtautuneet
oppilaat ovat arvioineet ymmärtävänsä ruotsia hieman paremmin, 95 % ymmärtää ruotsia
tyydyttävästi tai paremmin ja vastaavasti negatiivisesti suhtautuneista oppilaista 66 %
sanoo ymmärtävänsä ruotsia tyydyttävästi tai paremmin. 22 % oppilaista, jotka
suhtautuvat negatiivisesti ei omasta mielestään osaa puhua ruotsia ollenkaan. Lähes
kaikilla positiivisesti suhtautuneilla oppilailla on ruotsinkielisiä ystäviä ja negatiivisesti
suhtautuneilla ainoastaan 33 %:lla. 90 % positiivisesti suhtautuneista oppilaista käyttää
ruotsia yhdessä tai useammassa paikassa. 78 % negatiivisesti suhtautuneista oppilaista ei
käytä ruotsia missään. Oppilaiden suhtautuminen ruotsin kielen oppitunteihin ryhmien
välillä eroaa melko paljon. Positiivisesti suhtautuneiden oppilaiden keskiarvo oppituntien
mielekkyydestä oli 7,0 kun taas negatiivisesti suhtautuneiden oppilaiden keskiarvo oli
vain 3,8.

Yksi asenteisiin vaikuttava tekijä on suora kokemus, jotakin tuttua tai vierasta ilmiötä
kohtaan. Tutut ilmiöt lisäävät yleensä positiivista asennetta, kun taas vieras ilmiö usein
johtaa negatiiviseen asenteeseen. Oppilailla, joilla on omia yhteyksiä ruotsinkielisiin
henkilöihin esimerkiksi ystävyyssuhteiden kautta näyttävät myös suhtautuvan
positiivisemmin

ruotsin

kieleen

ja

Suomen

kaksikielisyyteen.

Negatiivisesti

suhtautuneilla oppilailla on myös ruotsinkielisiä ystäviä, mutta ei läheskään yhtä monella
kuin positiivisesti suhtautuneilla. Parempi kielitaito lisää yleensä positiivista asennetta
kieltä ja kielen puhujia kohtaan. Tuloksista ei ilmene merkittäviä eroja oppilaiden
kielitaitojen välillä, jolla voisi selittää oppilaan ilmaisevaa suhtautumista. Tuloksista
ilmenee kuitenkin, että oppilaat joilla on kokonaan puuttuva kielitaito (En yhtään) ovat
vastanneet kaikkiin kysymyksiin kielteisesti, vaikka kielteisesti suhtautuneiden joukossa
on myös kieltä hyvin osaavia oppilaita. Oppilaan myönteinen asenne kieltä kohtaan johtaa
usein parempiin oppimistuloksiin, mutta ei aina tarkoita halua opiskella kieltä, mikä
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selittää miksi useampi oppilas suhtautuu myönteisesti siihen, että Suomessa opiskellaan
ruotsia, mutta jos itse saisi valita, yhtä moni ei valitsisi opiskelevansa ruotsia. Myös oma
kokema hyöty vaikuttaa asenteisiin. Tuloksista voi huomata, että oppilaat, jotka eivät itse
käytä ruotsia, eivät myöskään suhtaudu kieleen tai Suomen kaksikielisyyteen
positiivisesti. Oppilaan kielitausta saattaa myös vaikuttaa asenteisiin ja vanhempien
esimerkki voi olla yksi vaikuttava tekijä. Useampi oppilas, joka suhtautuu myönteisesti
yllämainittuihin väitteisiin, kertoo vanhempiensa osaavan ruotsia hyvin, kuin oppilaat,
jotka eivät näytä myönteistä suhtautumista. Kielteisesti suhtautuneiden oppilaiden kesken
kuitenkin useampi tai yhtä moni oppilas kertoo vanhempiensa osaavan ruotsia hyvin.
Kielteisesti vastanneiden oppilaiden kieli-identiteetti on jokaisen väitteen kohdalla joko
suomenkielinen tai jokin muu (kuin suomenkielinen ja suomenruotsalainen). Oppilaat,
jotka ovat vastanneet, että heillä on suomenruotsalainen tai sekä suomenkielinen että
suomenruotsalainen kieli-identiteetti, ovat jokaiseen väitteeseen vastanneet myönteisesti.
Tästä voidaan päätellä, että oppilaan omalla kielitaustalla on merkitystä asenteisiin, sillä
oppilaat, jotka kokevat kieli-identiteettiään osittain ruotsinkieliseksi, suhtautuvat kieleen
ja kaksikielisyyteen positiivisesti.

5.4 Vastausten vertailu: suomenkielisen koulun vastaukset vertaillaan ruotsinkielisen
koulun vastauksiin
Seuraavassa luvussa tarkastelen molempien koulujen vastauksia ja vertailen niitä
toisiinsa. Tarkastelen oppilaiden perusteluita vastauksiinsa ja vertailen suomenkielisen
koulun oppilaiden vastauksia ruotsinkielisen koulun oppilaiden vastauksiin ja tarkastelen
niistä löytyviä eroja ja samanlaisuuksia.
Oppilaat vastasivat kysymykseen Onko mielestäsi hyvä, että kaikki Suomessa opiskelevat
ruotsia/suomea? Suomenkielisen koulun oppilaista 79 % vastasi myöntävästi ja 18 %
kieltävästi. Ruotsinkielisen koulun vastaavat luvut olivat 91 % myöntävästi ja 0 %
kieltävästi. Molemmissa ryhmissä oli muutama oppilas, joka ei ollut vastannut
kysymykseen tai oli vastannut ehkä/en tiedä. Molempien koulujen oppilaiden perustelut
vastauksiinsa ovat hyvin samankaltaisia. Myöntävästi vastanneet oppilaat tuovat esille
Suomen kaksikielisyyden, toisen kotimaisen kielen virallisen aseman ja toisen kotimaisen
84

kielen

tarpeellisuuden.

Ruotsinkielisen

koulun

oppilaat

mainitsevat

myös

kommenteissaan suomen kielen asemasta pääkielenä ja valtaväestön kielenä, mitä
suomenkielisen koulun oppilaat eivät mainitse kommenteissaan. Suomenkielisen koulun
oppilaat mainitsevat kuitenkin ruotsin kielen asemaa toisena virallisena kansalliskielenä,
minkä voidaan pitää verrattavissa olevana perusteluna. Useat suomenkielisen koulun
oppilaat mainitsevat tarvitsevansa ruotsin kieltä, mutta ruotsinkielisen koulun oppilaat
painottavat tässä enemmän suomen kielen tarpeita pärjätäkseen, koska kaikki eivät osaa
ruotsia. Kukaan ruotsinkielisen koulun oppilaista eivät vastanneet, että olisi huonoa, että
kaikki opiskelevat suomea, joten tässä ei ole vertailtavia perusteluja suomenkielisen
koulun oppilaiden vastauksiin. Kielteisesti vastanneiden suomenkielisen koulun
oppilaiden perusteluja olivat mm. ettei kieltä tarvitse ja että Suomessa pitäisi puhua vain
suomea.
Kysymykseen Valitsisitko opiskelevasi ruotsia/suomea, vaikka se olisi valinnainen aine?
64 % suomenkielisen koulun oppilaista valitsisi ruotsin ja 33 % ei valitsisi.
Ruotsinkielisen koulun oppilaiden vastaavat luvut ovat 69 %, jotka valitsisi ja 29 % jotka
eivät valitsisi. Tässäkin kysymyksessä suomenkielisen ja ruotsinkielisen koulun
perustelut ovat melko samanlaisia. Molempien koulujen oppilaat, jotka ovat vastanneet
myöntävästi perustelevat vastaustaan sillä, että toinen kotimainen kieli on tärkeää oppia,
koska sitä tarvitsee, he haluavat oppia ja osata kieltä, se on heidän mielestään hauska ja
helppo kieli ja sitä on hyvä osata. Suomenkielisen koulun oppilaat mainitsivat myös
tärkeyden Ruotsin ollessa naapurimaa ja koska heillä on ruotsinkielisiä sukulaisia.
Ruotsinkielisen koulun oppilaat mainitsivat suomen kielen taitojen tuovan paremman
työpaikan ja ystäviä ja että Suomessa ei selviä hyvin ilman suomen kielen taitoja, mitä
taas suomenkielisen koulun oppilaat eivät maininneet ruotsin kielestä. Kommenteista
huomaa, että molempien koulujen oppilaat pitävät kielen osaamista tärkeänä, mutta
ruotsinkielisen koulun oppilaat pitävät sitä enemmän tarpeena pärjätäkseen arjessa.
Kielteisesti vastanneiden oppilaiden perusteluissa on myös hyvin samanlaisia perusteluja.
Molemmissa ryhmissä on oppilaita jotka pitävät toista kieltä tylsänä, liian vaikeana,
tarpeettomana tai kertovat oppivansa kieltä kuitenkin. Suomenkielisen koulun oppilaiden
perusteluissa ilmeni myös kommentteja siitä, että ruotsin kielestä ei ole mitään hyötyä ja
ettei aio matkustaa Ruotsiin, ja siksi ei koe tarvitsevansa kieltä.
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Ruotsinkielisen koulun oppilaista 63 %:in mielestä, on hyvä, että Suomi on kaksikielinen
maa ja vastaavasti suomenkielisen koulun oppilaista 64 % on vastannut, että on hyvä, että
Suomi on kaksikielinen maa. Suoraan kaksikielisyyden vastustajia oli kuitenkin
suomenkielisessä koulussa enemmän. 27 % suomenkielisen koulun oppilaista ei pidä
hyvänä, että Suomi on kaksikielinen maa, kun taas ruotsinkielisen koulun oppilaista 17
% ajatteli niin. 6 % (kaksi oppilasta) ruotsinkielisen koulun oppilaista on tuonut esille
sekä hyviä että huonoja puolia Suomen kaksikielisyydestä. Molempien koulujen
oppilaiden yleisin vastaus koskien kaksikielisyyden hyviä puolia, oli tilaisuus oppia uusia
kieliä. Sekä suomen- että ruotsinkielisen koulun oppilaiden mielestä on rikkaus oppia
uusia kieliä ja siksi he pitävät kaksikielisyyttä hyvänä asiana. Suomenkielisen koulun
oppilaat kommentoivat myös, että heillä on ruotsinkielisiä ystäviä, ruotsin kieltä kuulee
paljon ja että Suomessa on paljon kaksikielisiä, mitä kukaan ruotsinkielisen koulun
oppilaista ei kommentoinut. Kielteisesti Suomen kaksikielisyyteen suhtautuvat oppilaat
perustelivat vastauksiaan hieman eri tavalla koulua kohden. Suomenkielisen koulun
oppilaiden perustelut liittyivät ennemmin siihen, että itse joutuu opiskelemaan ruotsia,
kun sitä ei haluaisi ja että Suomessa kuuluisi puhua vain suomea, koska Ruotsissakaan ei
puhuta suomea. Yksi oppilas ruotsinkielisestä koulusta kommentoi hieman samaan
tyyliin sanoen, että hänen mielestään suomenruotsi on parempi. Ruotsinkielisen koulun
oppilaat yleisemmin mainitsivat, että heistä olisi helpompaa, jos kaikki puhuisivat yhtä
kieltä. On ymmärrettävää, että ruotsinkielisen koulun oppilaat esittävät tämänkaltaisia
perusteluja, sillä he edustavat vähemmistökieltä ja heidän käsityksensä Suomen
kaksikielisyydestä perustuu omiin kokemuksiinsa vähemmistökielen edustajina.
Useimmat oppilaat pitivät kieliä enemmän helppona kuin vaikeana. Oppilaat vastasivat
asteikolla 1-10 (1 = erittäin helppoa, 10 = erittäin vaikeaa) kuinka vaikeana/helppona he
pitävät suomen ja ruotsin kieltä ja molemmissa kouluissa useampi oppilas piti kieliä
enemmän helppona kuin vaikeana. Ruotsinkielisen koulun oppilaista 20 35:stä antoi
arvon 5 tai vähemmän ja suomenkielisen koulun oppilaista 22 33:sta 5 tai vähemmän.
Oppilaiden kommentit koskien kielen vaikeutta tai helppoutta vaihtelivat osittain kielen
mukaan. Molemmat ryhmät kommentoivat useasti kieliopin tuottavan vaikeuksia, mutta
siinä missä suomenkielisen koulun oppilaat pitivät ruotsin ääntämistä vaikeana,
ruotsinkielisen koulun oppilaat pitivät suomen kielen ääntämistä helppona, koska
kirjoitetaan niin kuin lausutaan ja ruotsinkielisen koulun oppilaiden pitäessä sanojen
muodostamista vaikeana, koska suomen kieli eroaa suuresti ruotsin kielestä,
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suomenkielisen koulun oppilaat pitivät ruotsinkielisten sanojen muodostamista helppona,
koska kieli muistuttaa englantia. Molemmat ryhmät kommentoivat toisen kielen olevan
helppoa, jos sitä käyttää ja kuulee arjessaan ja vaikeaa, jos sitä ei käytä eikä kuule koskaan
arjessaan. Muutama oppilas molemmista ryhmistä kertoi vaikeuksien johtuvan
motivaatiopuutteesta, luokkahuoneilmapiiristä, opettajistaan ja ettei muutenkaan ole hyvä
oppimaan kieliä.

5.5 Tulokset tiivistetysti
Sekä suomenkielisen koulun että ruotsinkielisen koulun oppilaista enemmistö suhtautuu
positiivisesti toiseen kotimaiseen kieleen. Ruotsinkielisen koulun oppilaista kuitenkin
suurempi osa suhtautuu positiivisesti siihen, että kaikkien on opiskeltava toista kotimaista
kieltä koulussa. Tästä huolimatta kuitenkin lähes yhtä suuri osa molemmista kouluista
valitsisi valinnaisena aineena toisen kotimaisen kielen opinnot (ruotsinkielinen koulu
68,5 % ja suomenkielinen koulu 64 %). Ruotsinkielisen koulun positiivisempi
suhtautuminen näyttää johtuvan hieman suuremmasta oppilaan kokemasta tarpeesta osata
kieltä yhteiskunnassa ja siitä, että oppilas jo itse käyttää suomea ainakin jossain määrin.

6 Pohdinta
Tutkielman tavoitteena on selvittää seitsemäsluokkalaisten asenteita toista kotimaista
kieltä kohtaan sekä selvittää mahdollisia asenteisiin vaikuttavia tekijöitä. Tavoitteena on
myös vertailla suomenkielisen koulun oppilaiden vastauksia ruotsinkielisen koulun
oppilaiden vastauksiin, jotta voidaan selvittää kieliryhmien välisiä mahdollisia eroja.
Suurin osa oppilaista kokee Suomen kaksikielisyyden sekä toisen kotimaisen kielen
opinnot positiivisena asiana. Tuloksista huomaa, että mitä useammin oppilas itse käyttää
toista kieltä sitä myönteisemmin hän suhtautuu asenteita kuvaaviin kysymyksiin.
Voidaan olettaa, että tämä johtuu siitä, että oppilas kokee henkilökohtaisen hyödyn osata
kieltä. Myös useampi oppilas, jolla on toisen kielen edustajia ystävinään, suhtautuu kieliin
myönteisemmin. Kiinnostavaa on huomata, että oppilaan oma kielitaito ei aina vaikuta
positiivisesti kielten suhtautumiseen. Ruotsinkielisen koulun oppilaista myös erittäin
hyvin kieltä osaavat oppilaat eivät valitsisi suomen kielen opinnot niiden ollessa
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valinnaisia. Oppilaat perustelevat valintojaan sillä, että kuitenkin oppivat kieltä ja
puhuvat sitä tarpeeksi kotona. Tämä voi johtua kieleen kyllästymisestä, koska kontaktia
kieleen on oppilaiden mielestä liian paljon. Opetus ei ehkä tuo oppilaalle tarpeeksi
haastetta, ja hän kokee, että opiskelusta ei ole hänelle hyötyä. Näiden oppilaiden kohdalla
voisi olla paikallaan miettiä vaihtoehtoista oppimäärää, eli modersmålsinriktad finskaoppimäärää, jotta oppilaat saisivat kaipaamaansa haastetta myös suomen kielen
opintoihin.
Tutkimuksessa käy ilmi, että ruotsinkielisen koulun oppilaat suhtautuvat hieman
positiivisemmin suomen kieleen kuin suomenkielisen koulun oppilaat ruotsin kieleen,
vaikka suhtautumisessa ei ilmene suuria eroja. Ero vaikuttaa johtuvan siitä, että
ruotsinkielisen koulun oppilaat kokevat hieman suurempaa hyötyä suomen kielen
osaamisesta kuin suomenkielisen koulun oppilaat ruotsin kielestä. Ruotsinkielisen koulun
oppilaat käyttävät ja kuulevat suomea useammassa tilanteessa kuin suomenkielisen
koulun oppilaat ruotsia, sekä kokevat tarvitsevansa kieltä useammassa paikassa
tulevaisuudessa.

Kaksikielisessä

kaupungissa

molemmilla

ryhmillä

on

hyvät

mahdollisuudet olla yhteydessä toisen kielen edustajien kanssa, ja suomenkielisen koulun
oppilaista jopa suurempi osa kertoo heillä olevan ruotsinkielisiä ystäviä (79 %) kuin
ruotsinkielisen koulun oppilaista suomenkielisiä ystäviä (77 %). Henkilökohtainen
kontakti toisen kielen edustajiin edesauttaa myönteistä suhtautumista sekä kyseiseen
kieleen että kielenpuhujiin.
Hyvin negatiivisesti suhtautuneita oppilaita on kummassakin ryhmässä hyvin vähän.
Ruotsinkielisessä koulussa ei ole ketään, joka olisi näyttänyt kielteistä suhtautumista
kaikissa asenteita kuvaavissa kysymyksissä. Suomenkielisessä koulussa heitä on viisi (15
%). Näiden oppilaiden kielitaidot sekä perustelut asennekysymyksiin vaihtelevat, mutta
yhteistä heillä kaikilla on se, ettei heistä kukaan itse käytä ruotsia. Tosin joukossa on
myös oppilaita, jotka eivät itse käytä ruotsia mutta näyttävät kuitenkin jossain määrin
positiivista suhtautumista asennekysymyksissä. Ruotsinkielisen koulun oppilaista kaikki
käyttävät suomea ainakin jossain tilanteessa. Tästä voidaan päätellä, että ruotsinkielisen
koulun oppilaiden tuntema hieman suurempi henkilökohtainen hyöty kielen osaamisesta
saattaa vaikuttaa oppilaiden asenteisiin kieltä kohtaan. Pienen vastaajamäärän vuoksi
tästä ei kuitenkaan voida tehdä suoria päätelmiä, tai varmuudella sanoa erojen johtuvan
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siitä, ettei oppilaat itse koskaan käytä kieltä, mutta kielen osaamisen tuoma koettu hyöty
vaikuttaa oppijan asenteisiin.
Voidaan myös pohtia, mitä hyötyä kielteiset asenteet tuovat oppilaalle. Kaikki viisi
oppilasta, jotka näyttävät selvästi kielteistä asennetta ruotsin kieltä kohtaan, opiskelivat
tutkimushetkellä kaikki samassa luokassa ja ehkä he saattoivat saada vaikutteita toisistaan
kyselyä tehdessään. Asenteiden hyötyfunktio kertoo, miten asenteet voivat auttaa yksilöä
saavuttamaan mahdollisimman suurta hyötyä, ja tämä hyöty voi juuri olla oman ryhmän
hyväksyntää.
Aiempiin tutkimuksiin verrattuna, tässä tutkimuksessa oppilaat näyttävät suhtautuvan
hieman positiivisemmin toiseen kotimaiseen kieleen. Tutkimuksissa ei ole käytetty
suoraan samanlaisia kysymyksiä, mutta aiemmissa tutkimuksissa kysyttäessä ruotsin
kielestä olennaisena osana suomalaista yhteiskuntaa ja jos ruotsin kielen ja kulttuurin
häviämistä pidettäisiin vahingollisena, voidaan verrata tässä tutkimuksessa kysymykseen
”Onko mielestäsi hyvä, että Suomi on kaksikielinen maa”. Oppilaiden vastaukset
osoittavat, että lähes yhtä suuri osa pitää kaksikielisyyttä hyvänä, kuin aiemmissa
tutkimuksissa pidetään ruotsin kieltä olennaisen osana suomalaista yhteiskuntaa. Vaikka
aiemmissa tutkimuksissa on lähes aina vain tutkittu suomenkielistä aikuisväestöä,
voidaan

todeta,

että

sekä

suomenkielisen

että

ruotsinkielisen

koulun

seitsemäsluokkalaisetkin ajattelevat samalla tavalla ruotsin kielen osallisuudesta
suomalaisessa yhteiskunnassa. Hieman yllättävänä voidaan pitää sitä, että myös
ruotsinkielisen koulun oppilaista vain 67 % pitää Suomen kaksikielisyyttä hyvänä asiana.
Lähes kukaan ruotsinkielisen koulun oppilaista ei ottanut kantaa siihen, kumpaa kieltä he
suosivat, jos maa olisikin yksikielinen, mutta oppilaiden kommenteissa esiintyy useasti
kommentteja siitä, että heidän mielestään olisi helpompaa, jos maassa puhuttaisiin vain
yhtä kieltä. Jostain syystä siis ruotsinkielisen koulun oppilaat pitävät Suomen
kaksikielisyyttä hankalana asiana, ja olisi kiinnostavaa tutkia syitä tähän lähempää. Ehkä
joitakin oppilaita huolestuttaa omalla äidinkielellään selviäminen yhteiskunnassa tai he
pelkäävät joutuvansa syrjinnän kohteeksi äidinkielensä takia.
Pitkäsen ja Westisen (2017) ja Samforskin (2014) tutkimuksissa ruotsin kielestä, vastaajat
ottivat kantaa ruotsin kielen pakollisuuteen ja molemmissa tutkimuksissa yli puolet
vastaajista haluaisivat ruotsin kielen olevan valinnainen oppiaine. Samforskin (2014)
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tutkimuksessa otettiin myös kantaa siihen, mikäli itse olisi opiskellut ruotsin kieltä myös
valinnaisena aineena (55 % puolesta.) Tässä tutkimuksessa oppilaat vastasivat
kysymyksiin ”Onko mielestäsi hyvä, että kaikki Suomessa opiskelevat suomea/ruotsia?”
ja ”Valitsisitko ruotsin/suomen, jos se ei olisi pakollinen aine?” Tuloksista selviää, että
suomenkielisen koulun seitsemäsluokkalaiset suhtautuvat paljon myönteisemmin toisen
kotimaisen kielen opintoihin kuin aiemmissa tutkimuksissa, jolloin vastaajina toimivat
aikuisväestö. Lähes 80 % oppilaista pitävät hyvänä, että ruotsia opiskellaan koulussa ja
myös yli puolet (64 %) haluaisivat opiskella ruotsia valinnaisuudesta huolimatta.
Ruotsinkielisen koulun oppilaiden vastaavat luvut ovat 91 % ja 68,5 %. Omassa
aineistossani nuoret kouluikäiset oppilaat suhtautuvat kielten opiskeluun positiivisemmin
kuin aiemmat tutkimustulokset osoittavat. On kuitenkin otettava huomioon, että vastaajat
ovat peräisin kaksikielisestä kaupungista, joten ei voida olettaa, että tulokset koskisivat
myös Suomen yksikielisiä paikkakuntia. Kaksikielisen paikkakunnan oppilaat kokevat
toisen kotimaisen kielen osaamisen hyödyllisenä sekä yleissivistävänä. Heistä kielitaito
on rikkaus ja on hyvä osata ainakin kielen perusteet koska maassa asuu sekä suomen- että
ruotsinkielisiä.
Jatkossa olisi kiinnostavaa jatkaa tutkimusta tutkimalla oppilaiden asenteita muilla
paikkakunnilla, varsinkin paikkakunnilla joissa asuu selvä ruotsinkielinen tai
suomenkielinen enemmistö. Tutkimusta voisi laajentaa Pohjanmaalle sekä Itä-Suomeen,
jotta tutkimus sisältäisi eritaustaisten oppilaiden mielipiteitä.
Kyselylomake sopii melko hyvin asennetutkimukseen, sillä osallistujat saavat vastata
täysin nimettömästi ja tällä tavalla voi saada rehellisimmät vastaukset. Käytin
tutkimuksessa itselaatimaani kyselylomaketta, jonka olin laatinut Eero Mustilan (1990)
kyselylomakkeen avulla. Lomakkeessa oli useita avoimia kysymyksiä jotka vaativat
oppilaiden perusteluja ja kannanottoja, joten yksiselitteisiä vastauksia ei voitu
varmuudella saada. Tässä tapauksessa avoimet kysymykset kuitenkin toimivat hyvin,
sillä oppilaat ottivat kantaa kysymykseen (kyllä tai ei) ennen perustelujaan, ja vastauksia
oli täten helppo luokitella. Vastaajien pienen määrän ansiosta oli vaivatonta analysoida
tuloksia, vaikka olikin kyse avoimista kysymyksistä. Vastaajamäärän kasvaessa olisi
suotuisampaa käyttää suoria väitteitä kysymysten sijaan, jotta oppilaat voisivat ottaa
kantaa kaavalla täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, jokseenkin eri mieltä sekä
täysin eri mieltä, jota usein käytetään asennetutkimuksissa. Joitakin taustakysymyksiä
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olisi voinut jättää pois tai hieman tarkentaa, sillä tässä muodossa niistä ei ollut hyötyä
tutkimuksessa. Esimerkiksi oppilaiden harrastukset ja vanhempien ammatit olivat
kysymyksiä, joita ei ollenkaan huomioitu tuloksia analysoidessa. Oppilailla oli
vaikeuksia muistaa vanhempiensa ammatteja, joten harva osasi vastata kysymykseen.
Kysyttäessä montako vuotta oppilas oli opiskellut toista kotimaista kieltä olisi ollut
selvempää pyytää oppilaita kirjoittamaan, millä luokalla opinnot olivat alkaneet, sillä oli
vaikea arvioida, jos oppilaat laskivat mukaan alkaneen lukuvuoden vai vain aiemmat
opiskeluvuodet.

6.1 Päätelmät
Tutkielman tärkeimpänä tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten asenteita toista
kotimaista kieltä kohtaan. Oppilaiden asenteita selvitettiin kolmen asennekysymyksen
avulla. Tämän lisäksi kyselylomake sisälsi erilaisia taustakysymyksiä, joiden avulla
voitiin tutkia asenteiden ja taustamuuttujien suhdetta toisiinsa. Tutkimukseen osallistui
yhteensä 68 oppilasta: 35 oppilasta ruotsinkielisestä yläkoulusta ja 33 oppilasta
suomenkielisestä

yläkoulusta.

Molemmat

koulut

sijaitsevat

kaksikielisellä

paikkakunnalla Uudellamaalla, mikä on huomioitu tutkimustuloksia analysoidessa.
Tutkimuksen tärkeimmät päätelmät voidaan tiivistää kuuteen huomioon:
1. Enemmistö oppilaista suhtautuu positiivisesti Suomen kaksikielisyyteen ja toisen
kotimaisen kielen opintoihin. Täysin negatiivisesti suhtautuneita oppilaita on hyvin
vähän.
2. Ruotsinkielisen koulun oppilaat suhtautuvat suomenkielisen koulun oppilaita hieman
positiivisemmin toiseen kotimaiseen kieleen. Syynä positiivisempaan suhtautumiseen
lienee oppilaiden koettu hyöty kielen osaamisesta.
3. Oppilaan oma kielitaito ei aina korreloi oppilaan asenteen kanssa.
4. Oppilaat, jotka itse käyttävät toista kotimaista kieltä suhtautuvat kieleen
positiivisemmin kuin oppilaat, jotka eivät koskaan käytä toista kieltä.
5. Ruotsinkielisen koulun oppilaat haluavat oppia suomen kieltä, koska he uskovat,
etteivät selviä arjessa ilman sitä.

91

6. Kaikista vastaajista kielteisemmät asenteet toista kotimaista kieltä kohtaan ovat
suomenkielisen koulun pojilla.
Aineistosta luettava oppilaiden yleinen myönteinen suhtautuminen toiseen kieleen ja
kieliryhmään osoittaa suvaitsevaisuutta ja toisen kieliryhmän hyväksymistä oppilaissa.
Suurin osa oppilaista on tyytyväisiä opiskeltaviin kieliin ja pitää kielitaitoa rikkautena.
Jotkin oppilaat kuitenkin suhtautuivat negatiivisesti kieliin ja Suomen kaksikielisyyteen,
ja olisi syytä selvittää, miten näitä oppilaita voisi auttaa saavuttamaan paremman
motivaation kieltenopiskeluun ja esimerkiksi suomea hyvin osaavien ruotsinkielisten
oppilaiden siirtämistä modersmålsinriktad finska –oppimäärälle voisi olla ratkaisu. Olisi
myös hyvä huomioida, miksi jotkut ruotsinkielisen koulun oppilaat suhtautuvat
negatiivisesti Suomen kaksikielisyyteen. Negatiivinen asenne saattaa vaikuttaa
negatiivisesti myös oppilaan omaan kieli-identiteettiin, joten syitä negatiivisiin
asenteisiin olisi hyvä tutkia.
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Svensk sammanfattning
En enkätundersökning om sjundeklassisters attityder mot det andra inhemska språket

Syftet med denna pro gradu-avhandling är att kartlägga sjundeklassisters attityder mot
det andra inhemska språket i Finland. Den här forskningen analyserar elevers attityder
mot det andra inhemska språket och eventuella faktorer som bidrar till attityden. Elevers
åsikter är viktiga att ta i beaktande när man fattar beslut gällande utbildning och
undervisningspliktliga språk och eftersom tidigare forskning inom ämnet främst
fokuserar på den vuxna befolkningens attityder och åsikter mot det andra inhemska
språket är det relevant att ha elever som undersökningsobjekt i denna forskning. Elevers
attityder har undersökts med hjälp av en enkät som innehåller tre centrala attitydfrågor:
1. Är det bra att alla i Finland läser finska/svenska i skolan? 2. Skulle du välja att läsa
finska/svenska i skolan, om det var ett frivilligt ämne? 3. Är det bra att Finland är ett
tvåspråkigt land? Eleverna ombads också motivera sina svar. Förutom attitydfrågorna
skulle eleverna besvara frågor gällande deras språkfärdighet, i vilka situationer de
använder språket, när de i framtiden tror sig ha behov av språket, elevens egen
språkidentitet, intresset av språklektionerna och ifall de har vänner som representerar den
andra språkgruppen.

Den här forskningen utgår ifrån ett teoretiskt perspektiv om attityder som socialt
konstruerade, inlärda förhållningssätt som kan vara endera positiva eller negativa.
(Wellros 1998: 31). Olika faktorer så som ny information, egna erfarenheter och
personliga upplevelser och belöningar som man får av att ha en viss attityd kan påverka
attityden. Åsikter inom den egna umgängeskretsen eller information från sociala medier
kan påverka människans attityder. De egna erfarenheterna kan påverka människans
attityder både positivt och negativt. En traumatisk händelse kan leda till att de negativa
attityderna förstärks, liksom positiva erfarenheter med något främmande kan leda till att
människan också skapar en positivare attityd. Attityden påverkas också av den belöning
som attityden för med sig, vilket är speciellt effektivt hos barn. Om attityden leder till
något positivt för barnet, till exempel föräldrarnas godkännande eller samhörighet inom
kompisgänget, förstärks attityden (Erwin 2001: 44). Språkattityder påverkas även av
personens ålder, kön, skola, språkfärdighet, språklig bakgrund, kulturbakgrund och behov
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(Baker 1992: 41-45). Attityder är i en central roll när man ska lära sig ett främmande
språk. I språkinlärning kan attityden mot och motivationen till att lära sig vara integrativ
eller instrumentell. Den integrativa attityden bidrar till att eleven själv känner behov av
och intresse för att lära sig att kommunicera på målspråket medan instrumentell attityd
bidrar till att inläraren vill uppnå social eller ekonomisk nytta genom språkkunskapen
(Baker 1992: 32).

Den här undersökningen bidrar till tidigare forskning i språkattityder mot andra inhemska
språk i Finland (Allardt 1997; 2000, Samforsk 2014, Pitkänen och Westinen 2017,
Taloustutkimus 2019). Tidigare forskning i finskspråkiga finländares attityder lyfter fram
att majoriteten av informanterna anser att det svenska språket är en viktig del av det
finländska samhället som bör bevaras (Allardt 1997; 2000 och Pitkänen och Westinen
2017). Trots detta anser en knapp majoritet (52 %) att svenska språket ska vara ett
frivilligt ämne i de finskspråkiga grundskolorna (Pitkänen och Westinen 2017).

Avhandlingens forskningsmaterial består av sammanlagt fyra skolklasser i årskurs sju
från både en svenskspråkig och en finskspråkig skola som båda ligger i en liten tvåspråkig
stad i Nyland. I undersökningen deltog 35 elever från den svenskspråkiga skolan och 33
elever från den finskspråkiga skolan. Eleverna i den svenskspråkiga skolan svarade på en
enkät som gällde finska språket och eleverna i den finskspråkiga skolan en motsvarande
enkät gällande det svenska språket. Eleverna i den svenskspråkiga skolan är nästan totalt
ense om att det är bra att alla i skolan läser finska (se kuvio 2). 91 % tycker att det är bra
att alla i skolan läser finska och resten 9 % uppger att de inte kan svara på frågan.
Elevernas motiveringar handlar främst om att det är bra för att det är nyttigt att kunna
finska, livet är svårt om man inte kan finska och att det hör till att kunna landets
majoritetsspråk. Majoriteten av eleverna, 68,5 % skulle också välja att läsa finska även
om det var ett frivilligt ämne i skolan (se kuvio 3). Dessa elever motiverar sina svar med
att de tycker att det är nyttigt och roligt att kunna många språk och att det är svårt att vara
svenskspråkig i Finland om man inte kan finska. Eleverna som inte skulle välja finska
ifall det var ett frivilligt ämne, motiverar sina svar med att de tycker att finska är tråkigt
och svårt eller att de talar tillräckligt hemma och redan kan språket. 67 % av eleverna i
den svenskspråkiga skolan tycker att det är bra att Finland är ett tvåspråkigt land (se kuvio
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4). Eleverna som är av motsats åsikt, motiverar sina synpunkter med att det vore lättare
ifall man bara talade ett språk i Finland och att det ibland kan uppstå problem om man
vill bli vän med en finskspråkig person. Eleverna i den finskspråkiga skolan har något
negativare förhållning i attitydfrågorna än eleverna i den svenskspråkiga skolan. 79 % av
eleverna i den finskspråkiga skolan tycker att det är bra att alla läser svenska i skolan (se
kuvio 9). Eleverna kommenterar att det är bra, för att kunskap i svenska behövs för att
kunna kommunicera med andra, landet är tvåspråkigt och att det är en rikedom att kunna
flera språk. 64 % av eleverna skulle välja att läsa svenska ifall det var ett frivilligt ämne i
skolan (se kuvio 10). Eleverna för fram liknande motiveringar som tidigare, att det är
viktigt att kunna svenska och att de vill lära sig svenska bättre. Elever som inte skulle
välja svenska motiverar sina svar med att språket är tråkigt, svårt och onödigt och att de
inte kommer att ha behov av att kunna det. En positiv attityd mot ett språk garanterar inte
alltid viljan att lära sig språket och det kan förklara orsaken till att färre elever ändå själv
skulle välja att läsa svenska även om de tycker att det är bra att alla läser svenska i skolan.
64 % av eleverna i den finska skolan tycker att det är bra att Finland är ett tvåspråkigt
land (se kuvio 11). Eleverna som tycker att det är bra att Finland är ett tvåspråkigt land
motiverar sina svar med att det ger en chans att lära sig flera språk, de har svenskspråkiga
vänner, det leder till att man lär sig att umgås med människor som talar olika språk och
att det finns många tvåspråkiga i Finland.

Avhandlingens syfte är också att undersöka samband mellan elevens attityder och
bakgrundsfaktorer som kan påverka attityden. Analysen påvisar att bland elever som inte
skulle välja finska om det var ett frivilligt ämne framkommer det både mycket bra och
mycket dåliga kunskaper i finska hos eleverna (se taulukko 13 och 14). Därmed korrelerar
inte elevens språkkunskap direkt med en positiv attityd mot språket. Det kan delvis bero
att eleven upplever att hen har för mycket kontakt med ett språk och då tröttnar man på
språket. Bland elever som i den finska skolan tycker att det är bra att alla i skolan läser
svenska, som skulle välja att läsa svenska även om det var ett frivilligt ämne och som
tycker att det är bra att Finland är ett tvåspråkigt land kan man tydligt se att flickor i
klassen förhåller sig mer positivt mot svenska än klassens pojkar (se taulukko 31, 41 och
51). Orsaken till det kan ligga i att pojkarna vill känna samhörighet och bli godkänd av
den egna gruppen och då känner de att de har nytta av att ha en negativ attityd. Det
framkommer också ett samband mellan elevens attityd och elevens egen användning av
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språket i den finska skolan. Bland elever som inte skulle välja att läsa den frivilliga
svenskan, säger hela 73 % att de aldrig själv använder svenska. Eftersom att eleverna inte
själva använder språket kan det antas att de inte heller känner nytta av att kunna språket.
Därmed kan man se ett samband mellan en positiv attityd och hur nyttigt ett språk upplevs
vara för individen. Undersökningens viktigaste slutsatser kan sammanfattas i sex punkter:
1. Majoriteten av eleverna förhåller sig positivt mot Finlands tvåspråkighet och studier i
det andra inhemska språket. 2. Eleverna i den svenska skolan förhåller sig en aning
positivare mot det andra inhemska språket än eleverna i den finska skolan. Det kan bero
på att eleverna i den svenska skolan känner mer nytta av att kunna språket. 3. Elevens
egen språkkunskap korrelerar inte alltid med en positiv attityd mot språket. 4. Elever som
själv använder det andra inhemska språket förhåller sig positivare mot språket, än elever
som aldrig själv använder språket. 5. Eleverna i den svenska skolan vill lära sig finska för
att de är oroliga över att klara sig i vardagen utan kunskap i finska. 6. Av alla informanter
visar den finska skolans pojkar mest negativa attityder mot det andra inhemska språket.
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Liite 1: Ruotsinkielisen koulun kysely

Jag studerar finska språket vid Åbo Akademi och skall göra min pro gradu-avhandling
inom ämnet språkattityder. Enkäten besvaras av högstadieelever i Lovisa, som studerar
finska och svenska. Enkätsvaren används endast för min avhandling och möjliga
fortsatta studier inom ämnet. Det är inte obligatoriskt att svara på enkäten och svaren
påverkar inte era skolvitsord.
Enkät: Attityder kring finskundervisningen för åk 7-9
1. Årskurs_____________________________________________________
2. Skolans namn
3. Ålder______________________________________________________
4. Kön
5. Hemort_____________________________________________________
6. Modersmål och andra språk som talas hemma (om annat än modersmål)
7. Hobbyer___________________________________________________
8. Mammas och pappas yrke
9. Kan din mamma eller pappa finska?
10. Har du varit i språkbad?
11. Hur många år har du studerat finska i skolan?
Kunskap: (Ringa in det alternativ som passar bäst)
12. Hur bra tycker du att du kan tala finska?
Mycket bra

Bra

Nöjaktigt

Hjälpligt

Inte alls

13. Hur bra tycker du att du förstår talad finska?
Mycket bra

Bra

Nöjaktigt

Hjälpligt

Inte alls

14. Hur svårt tycker du att finska är? (Skala 1-10, 1 = mycket lätt, 10 = mycket svårt)
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15. Varför är det svårt/lätt? (Fri kommentar)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
16. Behöver du hjälp när du gör dina finskläxor och får du den hjälp du behöver?

17. Vilket var ditt senaste betyg i finska?
Användning:
18. I vilka situationer använder du finska? Välj ett eller flera alternativ.
Med vänner

I hobbyer

Hemma

Skolan

Butiken

Ingenstans

Någon annanstans (var):____________________________________________
19. I vilka situationer hör du finska?
Med vänner

I hobbyer

Hemma

Skolan

Butiken

Ingenstans

Någon annanstans (var):
Attityder och språkidentitet:
20. Är du tvåspråkig?

Ja

Nej

21. Om du svarade ja på 20, motivera på vilket sätt du anser dig själv vara tvåspråkig:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
22. Hurdan är din egen språkidentitet (Ringa in det alternativ som passar bäst)?
Finskspråkig

Finlandssvensk

Ingendera av dessa

Både och

23. Är det bra att alla i Finland läser finska i skolan? Motivera.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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24. Skulle du välja att läsa finska i skolan, om det var ett frivilligt ämne? Motivera.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
25. Skulle det vara bättre att börja läsa finska i skolan tidigare/senare än åk 3? Motivera.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
26. När i framtiden tror du att du kommer behöva finska (Fri kommentar, t.ex. på
jobbet, med finska vänner, på finska orter där invånarna inte talar
svenska)?______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
27. Tycker du om lektionerna i finska? (1-10, 1 = Inte alls, 10 = Jättemycket)
__________________________________________________________________
28. Vilka saker gör en lektion intressant?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
29. Vilken lärobok använder ni?
30. Är läroboken intressant? (1-10, 1 = inte alls intressant, 10 = mycket intressant)
__________________________________________________________________
31. Är det bra att Finland är ett tvåspråkigt land? Motivera.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
32. Har du finskspråkiga vänner?
______________________________________________________________________
33. Skulle du vilja ha finskspråkiga vänner?
______________________________________________________________________
34. Tänkte du fortsätta studera i gymnasiet efter grundskolan? Ja

Tack för ditt deltagande!
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Nej

Vet inte

Liite 2: Suomenkielisen koulun kysely

Teen tutkimusta ylä-asteikäisten asenteista toista kotimaista kieltä kohtaan.
Kyselytuloksia käytetään ainoastaan gradututkielmaani ja mahdollisia
jatkotutkimuksia varten. Kyselyyn ei ole pakko vastata ja vastaukset eivät
mitenkään vaikuta kouluarvosteluun.
Kysely: 7-9 luokkalaisten asenteita ruotsinopetuksesta
1. Luokka________________________________________________________
2. Koulun nimi____________________________________________________
3. Ikä
4. Sukupuoli
5. Kotipaikkakunta
6. Äidinkieli, mitä kieliä puhut kotona (jos muu kuin äidinkieli)?
7. Harrastukset
8. Äidin ja isän ammatti
9. Osaako äitisi tai isäsi ruotsia?
10. Oletko ollut kielikylvyssä?
11. Miten monta vuotta olet opiskellut ruotsia?
Osaaminen: (ympäröi sopivin vaihtoehto)
12. Kuinka hyvin osaat mielestäsi puhua ruotsia?
Erittäin hyvin

Hyvin

Tyydyttävästi

Auttavasti

En yhtään

13. Kuinka hyvin mielestäsi ymmärrät puhuttua ruotsia?
Erittäin hyvin

Hyvin

Tyydyttävästi

Auttavasti

En yhtään

14. Kuinka vaikeaa ruotsi mielestäsi on? (1-10, 1 = erittäin helppoa, 10 = erittäin
vaikeaa)
_____________________________________________________________________
15. Miksi se on vaikeaa/helppoa? (vapaa kommentti)
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
16. Tarvitsetko apua läksyjen tekemisessä? Saatko tarvitsemaasi apua?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
17. Mikä on viimeisin kouluarvosanasi ruotsissa?
Käyttö:
18. Missä tilanteissa käytät ruotsia? Valitse yksi tai useampi vaihtoehto
Ystävien kanssa

Harrastuksissa

Kotona

Koulussa

Kaupassa

En missään

19. Missä tilanteissa kuulet ruotsia? Valitse yksi tai useampi vaihtoehto
Ystävät

Harrastuksissa

Kotona

Koulussa

Kaupassa

En missään

Muualla (missä):
Asenteet ja kieli-identiteetti:
20. Oletko kaksikielinen?

Kyllä

En

21. Millä perusteella koet itsesi kaksikieliseksi (vapaa kommentti)?
_____________________________________________________________________
22. Minkälainen on oma kieli-identiteettisi (ympäröi sopivin vaihtoehto)?
Suomenkielinen

Suomenruotsalainen

Ei kumpikaan näistä

Molempia

23. Onko hyvä, että kaikki Suomessa opiskelevat koulussa ruotsia? Perustele.
______________________________________________________________________
24. Valitsisitko ruotsin, jos se ei olisi pakollinen kouluaine? Perustele.

25. Olisiko parempi aloittaa ruotsin opinnot aikaisemmin, esim. 3. luokalla? Perustele.
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______________________________________________________________________

26. Milloin arvelet tulevaisuudessa tarvitsevasi ruotsia? (vapaa kommentti, esim.
työpaikalla, ruotsinkielisiä ystäviä, Ruotsissa)

27. Pidätkö ruotsin oppitunneista? 1-10, 1 = en yhtään, 10 = todella paljon
______________________________________________________________________
28. Mitkä asiat vaikuttavat oppituntien kiinnostavuuteen?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
29. Mitä oppikirjaa käytätte?
30. Onko oppikirja kiinnostava? 1-10, 1 = ei yhtään, 10 = todella paljon

31. Onko hyvä, että Suomi on kaksikielinen maa? Perustele.
______________________________________________________________________

32. Onko sinulla ruotsinkielisiä ystäviä? ______________________________________
33. Haluaisitko sinä ruotsinkielisiä ystäviä?____________________________________
34. Haluaisitko mennä lukioon peruskoulun jälkeen? Kyllä

Kiitos osallistumisestasi!
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