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Tutkimukset ovat osoittaneet, että lapset ovat usein aikuisia menestyksekkäämpiä oppiessaan 

vieraan kielen ääntämistä (esim. Tsukada et al. 2005). Lisäksi teoriat kielenoppimisen 

sensitiivisestä kaudesta tukevat ajatusta siitä, että varhaisempi oppiminen johtaa parempiin 

tuloksiin (esim. Johnson & Newport 1989). Suomessa varhennettiin ruotsinopetusta 

peruskoulun 7. luokalta 6. luokalle syksyllä 2016, minkä seurauksena koululaiset alkavat 

opiskella ruotsia vuotta nuorempina. Samalla ensimmäisen vuoden ruotsinopetus siirtyi osassa 

kouluja ruotsin aineenopettajilta luokanopettajille. Käynnissä olevalla tutkimuksella on kaksi 

päämäärää. Ensinnäkin haluamme selvittää, kuinka varhennettu opetus vaikuttaa oppilaiden 

ruotsin ääntämiseen. Toisena tavoitteena on saada selville, millä perusteilla ruotsin 

aineenopettajat, luokanopettajat ja opettajaopiskelijat arvioivat oppilaiden ääntämystä. 

Tutkimus on osa väitöskirjaprojektia, jossa selvitetään erilaisten kielenoppimistaustojen 

vaikutuksia lasten vieraan kielen ääntämisen ja havaitsemisen oppimiseen. 

Tutkimukseen on kerätty puheaineistoa kahdelta ryhmältä koululaisia, jotka olivat 

nauhoitushetkellä opiskelleet ruotsia noin 6 kuukautta. Ensimmäinen ryhmä koostuu 11–12-

vuotiaista 6.-luokkalaisista (N=28), jotka aloittivat ruotsin opiskelun syksyllä 2016 uuden 

opetussuunnitelman mukaisesti. Toinen ryhmä muodostuu 13–14-vuotiaista 7.-luokkalaisista 

(N=24), jotka aloittivat ruotsin opintonsa samana syksynä vanhalla opetussuunnitelmalla. 

Osallistujilta nauhoitettiin koulupäivän aikana yhteensä 73 ruotsin sanaa ja lyhyttä lausetta, 

joista kukin esiintyi tehtävässä kaksi kertaa (yhteensä 146 toistoa). Ärsykkeet esitettiin 

ortografisesti Power Point -esityksenä (ISI 4000 ms). Osallistujia ohjeistettiin sanomaan 

ääneen tietokoneen näytöllä näkemänsä ruotsinkieliset sanat ja lauseet. Seuraavassa vaiheessa 

kasataan neljä ruotsin aineenopettajista, luokanopettajista ja opettajaopiskelijoista koostuvaa 

raatia, joiden tehtävänä on arvioida 20 kohdesanaa ja -lausetta kunkin puhujan tuottamina 

niiden ymmärrettävyyden ja ääntämyksen onnistuneisuuden perusteella. Raatiarvioiden avulla 

selvitetään eroaako ryhmien ääntämisen kehitys toisistaan opetuksen varhaisessa vaiheessa 

sekä eroavatko eri raadit arvioissaan toisistaan oman opetus- ja koulutustaustansa perusteella. 

Tutkimus on vielä kesken, joten posteriesitys tulee esittelemään tarkemmin projektin 

tämänhetkistä tilannetta sekä sen seuraavia vaiheita. 
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