
Svenska nu -verkoston esitys puolueille  
vuoden 2019 eduskuntavaalien alla



B1-ruotsin uudistus saatettava loppuun
Peruskoulun keskipitkän ruotsin oppimäärä (B1-ruotsi) luo pohjan suomenkielisen väestön 
ruotsin kielen taidolle. Huolimatta lukuisista opetuksen parannustoimista, on ylitsepääsemätön 
tosiasia, että ruotsin kielen opetuksen tuntimäärä on puolittunut viimeisen 40 vuoden aikana.  

Syksyllä 2016 ruotsin kielen opetus varhennettiin kuudennelle luokalle. Svenska nu -verkosto 
arvioi kunnista saamansa palautteen perusteella, että B1-ruotsin opetuksen varhentaminen on 
ollut onnistunut uudistus. On luontevaa ja pedagogisesti perusteltua, että oppilaat tutustuvat 
maan toiseen kotimaiseen kieleen jo alakoulussa. 

Kielipolun kannalta on kuitenkin ongelmallista, että peruskoulun ruotsin kielen tuntimäärää 
venytettiin varhentamisen yhteydessä. Kun B1-ruotsia varhennettiin siirtämällä tunteja tuntike-
hyksen sisällä, johti uudistus yläkoulun oppimäärän vähenemiseen kahdella vuosiviikkotunnilla 
(kuudesta vuosiviikkotunnista neljään vuosiviikkotuntiin). Varhentamisella saatu hyöty mene-
tettiin katkenneen kielipolun muodossa.

Ruotsin kielen opetuksen tuntimäärä on vähentynyt peruskoulussa vuosien saatossa
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Muutos vuosiviikkotunneissa 1.8.2016 alkaen
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6. vuosikurssi

Eräät kunnat ovat kompensoineet vuosikursseja 7-9 lisäämällä ruotsin kielen opetuksen tun-
timäärää, mutta tämä ei ole asian laita kaikissa kunnissa. Oppilaat joutuvat keskenään epäta-
sa-arvoiseen asemaan. Pahimmillaan yläkoulun neljä vuosiviikkotuntia voivat jakautua niin, että 
yhdeksännellä luokalla ei opeteta lainkaan ruotsia. 

Kansallisen koulutuksen arviointikeskus suosittaa julkaisussaan ”Kuka opettaa ruotsia? Ruotsin 
kielen opettamiseen kelpoisuuden tuottavien koulutusten arviointi” (2017), että oppilaan kie-
lipolkua ei tulisi katkaista, vaan ruotsia tulisi opettaa yläkoulun jokaisella luokalla.

Yllä olevaan viitaten Svenska nu -verkosto esittää:

• että vuosikurssien 7-9 tuntikehykseen lisätään kaksi vuosiviikkotuntia ruotsin kielen opetusta.  
 Kustannus: 16 miljoonaa euroa vuodessa (lähde: Eduskunnan tietopalvelu).



Svenska nu -verkosto motivoi ja inspiroi suomenkielisiä nuoria puhumaan ruotsia. Verkosto 
tarjoaa eläviä kohtaamisia naapurimaamme Ruotsin ja ruotsin kielen kanssa kouluympäristössä. 
Nostamme esille kulttuurielämysten merkityksen kielen oppimiselle ja pedagogiikalle. Svenska nu 
toimii kaksikielisen Suomen puolesta ja ottaa kantaa ruotsin kielen opetukseen liittyviin kysymyksiin.
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