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Kaksikielisyyden tyyppejä voidaan todeta löytyvän useita. Yksi yleinen jako on 

tasapainoisesti ja painottuvasti kaksikielisten välillä (Albert & Obler 1978). Tasapainoisesti 

kaksikieliset henkilöt oppivat kaksi kieltä samanaikaisesti lapsuudesta lähtien, tyypillisesti 

kotona. Painottuneesti kaksikieliset taas oppivat äidinkielensä lisäksi toisen kielen, mutta 

äidinkielen omaksumisen jälkeen. Painottuneesti kaksikielisinä voidaan pitää esimerkiksi 

vieraan kielen korkeakouluopiskelijoita tai henkilöitä, jotka ovat oppineet kielen pitkän 

luonnollisen altistuksen kautta esimerkiksi ulkomailla. Peltolan ym. (2012) tutkimuksen 

perusteella tasapainoisesti kaksikielisten fonologiset järjestelmät ovat yhteen sulautuneita, 

kun taas painottuneesti kaksikielisten järjestelmät ovat kehittyneet erilleen. Tätä tutkittiin 

tarkastelemalla ryhmiä kahdessa testaustilanteessa, joista ensimmäisessä testattiin 

koehenkilön kielellistä havaitsemista yhdellä kielellä ja toisessa tilanteessa toisella. 

Tutkimuksessamme jatkamme tasapainoisesti ja painottuneesti kaksikielisten kielellisen 

havaitsemisen tutkimusta kielikontekstissa, jossa koehenkilön molemmat kielet ovat 

aktiivisessa käytössä. Koehenkilöitä on kaksi ryhmää: tasapainoisesti kaksikielisiä suomi-

ruotsi –kaksikielisiä, jotka ovat oppineet kielensä vanhemmiltaan ja painottuneesti 

kaksikielisiä ruotsin yliopisto-opiskelijoita. Koetilanteessa yksi tutkija puhuu koehenkilöille 

suomea ja toinen ruotsia tehden kielikontekstista sekakielisen. Koehenkilöille tehdään 

identifikaatiotestit (ID) suomeksi ja ruotsiksi sekä EEG-rekisteröinti. Ärsykkeinä toimivat ID-

testissä 18 vokaalin /y/-/u/ jatkumo, jotka tulee suomenkielisessä ID-testissä jaotella /y/- ja 

/u/-vokaaleihin ja ruotsinkielisessä /y/- /u/- ja /u/-vokaaleihin. Näistä koehenkilöille 

valitaan yksilölliset ärsykeparit EEG-rekisteröinteihin niin, että vokaalipari jakautuu 

suomessa eri kategorioihin ja ruotsissa samaan keskimmäiseen kategoriaan. EEG:n avulla 

tarkastelemme koehenkilöiden mismatch negativity –vastetta, jonka avulla voimme tutkia 

edellä mainittujen vokaalien havaitsemista sekakielikontekstissa. Tutkimuksen datan keräys 

on tällä hetkellä käynnissä ja esittelemme fonetiikan päivillä alustavia tuloksia. 
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