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Sammanfattning
Den underliggande idén för denna studie är frågan om en ljudrelaterad grammatik kan undervisas via
fonologiska övningar och diktamen för att förbättra den mekaniska skrivförmågan och om
språkundervisningsmetoder för årskurs 1–2 kan också utnyttjas för äldre elever. Huvudsyftet med den
här studien är att undersöka hur sverigefinska elever behärskar ljud av standardfinska med fokus på
långa och korta vokaler och konsonanter samt diftonger. Dessutom är målet att testa en
diktamensmetod som bedömer utgångsnivån av elevernas färdighetsnivå för att skriva korta och långa
vokaler och konsonanter samt diftonger.
Forskningsfrågorna är följande: 1) Vilka slags avvikelser jämfört med standardfinska finns i
sverigefinska elevers skrivning av korta och långa vokaler och konsonanter samt diftonger? 2) Hur
mycket avvikelser jämfört med standard finska finns i sverigefinska elevers skrivning av korta och
långa vokaler och konsonanter samt diftonger? 3) Vilken typ av korrelation kan man hitta mellan
avvikelser jämfört med standard finska och externa bakrundsvariabler.
Denna studie av vilken teoretisk bakgrund läggs på fonologi, pedagogik och sociolingvistik har ett
särskilt fokus på sverigefinsk kultur och flerspråkighet. Huvudmaterialet samlades in genom en
diktamensövning med 22 skolelever i åldern 9–13 år och analyserades med hjälp av ordstrukturanalys.
Utöver detta analyserades ett berättande textprov från tio elever. Bakgrundsinformation samlades in
från föräldrar och jämfördes med resultaten av ordstrukturanalysen med hjälp av en implikationsskala.
Studien visar att de viktigaste avvikelserna kring långa vokaler och konsonanter är de saknade
bokstäverna, dvs enkelskrivning av ljuden. De mest utmanande långa vokalerna är oo, ee, yy och ää
och de långa konsonanterna ss, rr och nn. Dessutom sker omkastning mellan bokstäver: för vokaler u
> o, o > å och y > u och för konsonanter: m > n och kk > ck. De mest utmanande diftongerna är yi, ey,
ie, uo, yö, öy, äy och iy och de lättaste att hantera är ai, oi, au, eu och öi. Dessutom blandas ibland o
ihop u, u ihop y och ä ihop e.
Det verkar som att bakgrundsvariablerna inte visar någon betydande korrelation med de språkliga
färdigheterna vid hantering av vokaler, konsonanter och diftonger. Hur som helst säger en försiktig
tolkning att det verkar ha en positiv effekt om man har lärt sig språket under de första tre åren och om
man använder språket med släktingar.
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Abstract
The underlying idea of this study is a question if phoneme related grammar can be taught via
phonological exercises and dictations in order to improve mechanical writing skills and if language
teaching methods for grade 1–2 can also be utilized for older students. The main objective of this
study is to study the command of standard Finnish phonemes among Sweden Finn pupils, focusing on
long and short vowels and consonants, and diphthongs. In addition, the target is to test a dictation
method which assesses the starting level of pupils’ competence in writing short and long vowels and
consonants, and diphthongs.
The research questions are the following: 1) What kind of deviations compared to standard Finnish
can be found in Sweden Finn pupils’ writing of short and long vowels and consonants and diphthongs?
2) How much of the deviations compared to standard Finnish can be found in Sweden Finn pupils’
writing of short and long vowels and consonants and diphthongs? 3) What kind of correlation can be
found between these deviations, compared to standard Finnish and the background variables?
The theoretical background of this study is based on phonology, educational science and
sociolinguistic, and it has its special focus on Swedish-Finnish culture and multilingualism. The main
data was collected with a dictation from 22 pupils aged 9–13 years old and analyzed by using word
structure analysis. In addition to this the narratives of text samples by ten pupils were analyzed.
Background information was collected from parents and compared with the results of the word
structure analysis, by using an implication scale.
The study shows that the main deviations regarding long vowels and consonants are missing letters,
that is, the use of single letters where two are expected. The most challenging long vowels are oo, ee,
yy and ää and the long consonants ss, rr and nn. In addition, a replacement between letters appears:
with vowels u > o, o > å and y > u and with consonants: m > n and kk > ck.The most challenging
diphthongs are yi, ey, ie, uo, yö, öy, äy and iy, and the easiest to manage are ai, oi, au, eu and öi.
Besides this some disorders between o and u, u and y and ä and e appear.
It seems that background variables do not show any significant dependencies on competences in
managing vowels, consonants and diphthongs. However with a cautious interpretation, there seems to
be a positive effect if the language have been learnt during the first three years and if the language is
used with relatives.
Nyckelord/ Key words
fonologi, konsonant, vokal, diftong, standard finska, automatiserade skriftliga färdigheter, didaktik/
phonology, consonant, vowel, diphthong, standard Finnish, mechanical writing skills, didactics
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1. Johdanto
Työssäni suomen kielen opettajana ruotsalaisissa kouluissa olen huomannut, että tietyt kielioppiasiat
tuntuvat haastavilta omaksua. Kielioppikäsitteellä viittaan tässä suomen kielen fonologiaan,
morfologiaan ja syntaksiin (Löflund, Rosenberg & Vuorsola, 2010). Kielioppiasioista muun muassa
fonologian piiriin kuuluvat pitkät ja lyhyet vokaalit ja konsonantit, diftongit, astevaihtelu ja tavutus
ovat haasteellisia oppia. Haasteet tulevat esiin erityisesti kirjoitetussa tekstissä. Ruotsinsuomalaisten
peruskoululaisten suomen yleiskielen hallintaa ovat tutkineet mm. Janulf (1998) ja Tuomela (2001).
Verrattuna suomenkielistä luokkaa tai kaksikielistä vapaakoulua käyviin oppilaisiin, ruotsinkielistä
koulua käyvillä suomentunneille osallistuvilla oli eniten haasteita suomen kielen oikeinkirjoituksen
kanssa. Tuomela (2001, 176–181) raportoi muun muassa tavutukseen ja lyhyisiin ja pitkiin
vokaaleihin ja konsonantteihin liittyvistä haasteista. Koska suomen yleiskielen vastaisia poikkeamia
esiintyy jopa vuosien äidinkielen tunneille osallistumisen jälkeen (ks. esim. Nesser 2007), minua on
alkanut kiinnostaa, mitä opetuksessa mahdollisesti pitäisi muuttaa asian korjaamiseksi. Asian
merkityksellisyyttä lisää myös se, että suomen kielessä äänteiden pituussuhteet saattavat tuottaa myös
erilaisen merkityksen, esimerkiksi mato-matto tai tuli-tuuli. Äänteiden oikea kesto on tärkeää myös
kielen rytmin ja sujuvuuden kannalta (Brown 2004, 118). Tämän tutkimuksen lähtökohtana on ajatus
siitä, että äidinkielen alkeisopetuksessa käytettävien ääntämis- ja saneluharjoitusten avulla on
mahdollista

edistää

ruotsinsuomalaisten

oppilaiden

kielioppirakenteiden

oppimista

ja

että

alkeisopetuksen metodeja on mahdollista soveltaa myös ylemmillä luokka-asteilla.

Suomen kielen tunneille tulevat lapset ovat taustoiltaan erilaisista lähtökohdista. Mahdollisesti lasten
molemmat vanhemmat ovat suomalaisia ja kotikielenä on suomi, mutta tilanne voi olla myös
päinvastoin eikä kotona puhuta lainkaan suomea. Tällöin varhaislapsuuden luonnollinen suomen
kielen ”kielikylpyvaihe” puuttuu kokonaan. Suomessa äidinkielen alkeisopetuksessa kielellinen
tietoisuus ja sen kehittäminen ovat tärkeässä asemassa (Lerkkanen 2006, 30–37). Äidinkielen
alkeisopetuksessa harjoitellaan myös kieliopillisia asioita hyvin monipuolisesti. Opetukseen kuuluu
muuan muassa seuraavia asioita: aakkoset, tavutus, riimit, pitkät ja lyhyet vokaalit ja konsonantit,
verbien taivutus, yksikkö-monikko, kysymyslause, yhdyssanat, komparatiivi, adjektiivi ja sijamuodot
(ks. Backman, Kolu, Lassila & Solastie 2015a; 2015b). Jos suomen kielen tunnit aloitetaan
alkeisopetusta myöhemmässä vaiheessa tai äidinkielen alkeisopetuksen metodien noudattaminen jää
muusta syystä uupumaan, saattaa tämä kielen oppimisen kannalta tärkeä alkeisopetusvaihe jäädä
vajavaiseksi. Tästä syystä koen tärkeäksi pyrkiä löytämään keinoja, joilla tilannetta voidaan vielä
myöhemmässäkin vaiheessa parantaa.
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Tällä hetkellä korostetaan suomen kielen opetuksessa funktionaalista opetusta1 ja kielikäsitystä (esim.
Aalto, Mustonen & Tukia 2009). Myös sosiolingvistit korostavat kielen merkitystä suhteessa
sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja kontekstiin (esim. Lehtonen 2009, 161). Tämä ei kuitenkaan
tarkoita, että puhuminen ja kielen käyttäminen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja niiden
korostaminen opetuksessa olisivat muita osa-alueita poissulkevia. Funktionaalinen näkökulma
opetuksessa ei myöskään sulje pois rakenteen oppimista. (Aalto & Tukia 2007.) Vuorovaikutusta
tapahtuu myös kirjallisesti, ja lisäksi Ruotsin opetussuunnitelmassa (Skolverket 2018a) tavoitteina
ovat myös kirjallisen taidon ja kielen rakenteiden hallinta. Hyvät tekstintuottamistaidot ja kielen
rakenteiden hallinta ovat tärkeitä myös mahdollisten tulevien opiskelujen tai työelämän kannalta (ks.
Jensen 2008).

Mäkinen (2007) korostaa kirjoittamisen sujuvuuden ja sana- ja tavurakenteiden fonologisen käsittelyn
välistä yhteyttä. Kirjoittamiseen tarvitaan fonologisen tiedon käsittelyä ja kykyä soveltaa puheen
koodistoa kirjoitetussa kielessä. Opettajan pitäisi oppilaita ohjatessaan kytkeä puheen ja kirjoitetun
kielen rakenneyksiköt tiiviisti yhteen. (Mäkinen 2007, 149, 167.) Tämä pedagoginen näkökohta on
myös tämän tutkimuksen taustalla. Aiheeseen liittyvät aikaisemmat tutkimukset (esim. Janulf 1998,
Tuomela 2001, Lehtinen 2013) kuvaavat usein vallitsevaa tilannetta: todetaan ja kuvataan ongelmia ja
virheitä. Tämän kandidaattityön tekee erilaiseksi lähestymistapa, jonka tavoitteena on pyrkiä
löytämään ratkaisuja tunnistettuihin haasteisiin ja keinoja käytännön opetustyöhön. Lisäksi edellä
mainitut tutkimukset ovat tutkineet aihetta laajemmasta näkökulmasta, kun taas omassa työssäni
fokusoidun tarkemmin rajattuun ongelma-alueeseen. Erityisen huomion kohteena on myös oppilaiden
tausta, muun muassa ruotsinsuomalaisuus ja ruotsin kielen mahdollinen vaikutus kieliopillisiin
haasteisiin.

Aikaisemmin kielten oppimisen tutkimusperinteeseen on liittynyt hyvin usein virheanalyysin käyttö,
joka perustuu kirjoitusvirheiden laskemiseen ja luokitteluun (Kulju & Mäkinen 2009, 508–509).
Virheen käsite ei ole kuitenkaan yksiselitteinen, koska virheitä käsitellään eri suuntauksissa eri tavalla
(esim. lingvistinen tai kognitiivis-psykolingvistinen). Myös virheiden merkitys oppimisessa voi
vaihdella. (Martin 2009, 322.) Taustalla voi olla esimerkiksi tahallinen tyylittely, puhekielen
tiedostamaton vaikutus, keskeneräinen oppiminen (Martin 2009, 324; Halonen 2009, 2, 9–19) tai
lähtökielen negatiivinen vaikutus (Kaivapalu 2009, 384–387). Toisaalta virheet ovat myös oppimisen
edellytys ja edistymisen merkki, ja huomioitava on myös, että tuottamisvirheiden lisäksi on myös

1

Funktionaalisen opetuksen taustalla on käyttöpohjainen ajatus kielestä. Tavoitteena on oppia
kommunikoimaan ja päästä osalliseksi mahdollisimman nopeasti vallitsevaan kieliympäristöön.
Opetuksessa pyritään vastaamaan oppijoiden arjen tarpeisiin, jopa kunkin yksilölliset tarpeet
huomioiden. Kielen rakenteiden oppimisessa säännöt opetellaan esimerkkien kautta, ja sääntöjen
tarkoitus on tukea kommunikointia ja ilmaisua. (Aalto, Mustonen & Tukia 2009, 403–405.)
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ymmärtämisvirheitä (Martin 2009, 324). Näistä syistä olen tässä työssä omissa tekstiosuuksissani
käyttänyt virheen sijaan käsitteitä poikkeama tai opittava seikka.
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2. Tutkimuksen tavoitteet ja
tutkimuskysymykset
Tämän tutkimuksen lähtökohtana on ajatus äänteisiin liittyvän kieliopin opettamisesta fonologisten ja
saneluharjoitusten avulla ja niiden avulla mekaanisen kirjoitustaidon edistäminen (kuvio 1).

Fonologiset
harjoitukset

Kirjain

Äänne

Kirjoitettu teksti

Puhuttukieli

Kuvio 1. Fonologiset harjoitukset tukemassa mekaanista kirjoitustaitoa.

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia suomen yleiskieleen liittyviä poikkeamia vokaalien, konsonanttien
ja diftongien kirjoitusasussa, ja samalla pilotoida oppilaiden lähtötasoa kartoittavaa sanelumetodia.

Tutkimuskysymykset ovat:
1.

Mitä

suomen

kielen

kirjoitettuun

yleiskieleen

liittyviä

poikkeamia

esiintyy

ruotsinsuomalaisilla koululaisilla lyhyiden ja pitkien vokaalien ja konsonanttien sekä
diftongien kirjoitusasussa?
2.

Minkä verran suomen kielen kirjoitettuun yleiskieleen liittyviä poikkeamia esiintyy
ruotsinsuomalaisilla koululaisilla pitkien ja lyhyiden vokaalien ja konsonanttien sekä
diftongien kirjoitusasussa?

3.

Millainen yhteys kirjoitetun yleiskielen vastaisilla poikkeamilla on taustamuuttujiin (liite
1)?

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on kuvattu kuviossa 2. Tämän tutkimuksen kohteena ovat
ruotsinsuomalaiset peruskoulun oppilaat ja heidän fonologian piiriin kuuluvien pitkien ja lyhyiden
konsonanttien sekä diftongien suomen yleiskielen mukainen hallinta.
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Ruotsinsuomalaiset oppilaat
S2 Toinen kieli

Taustaa Suomen kieli oppijalle

S1Ensikieli

Fonologia eli
äänneoppi
Teoriaa
Kasvatustiede
Sosiolingvistiikka

Suomen kielen äänteet - vokaalit ja
konsonantit
Didaktiikka
Monikielisyys

Tutkimuksen tausta-ajatus
(hypoteesi)

Äidinkielen alkeisopetuksessa käytettävien
ääntämisharjoitusten avulla
ruotsinsuomalaisten oppilaiden
kielioppirakenteiden oppimisen edistäminen.
Fokuksena on konsonanttien, vokaalien ja
diftongien yleiskielen mukainen kirjoitustapa.

Monikielisyys

Vieras/
moderni kieli

Ruotsin peruskoulun opetussuunnitelma

Suomen yleiskieli

1. Mitä suomen kielen kirjoitettuun
yleiskieleen liittyviä poikkeamia esiintyy
ruotsinsuomalaisilla koululaisilla pitkien ja
lyhyiden vokaalien ja konsonanttien ja
diftongien kirjoitusasussa?
Tutkimuskysymykset

T
u
l
o
k
s
e
t

2. Minkä verran suomen kielen kirjoitettuun
yleiskieleen liittyviä poikkeamia esiintyy
ruotsinsuomalaisilla koululaisilla pitkien ja
lyhyiden vokaalien ja konsonanttien ja
diftongien kirjoitusasussa?

Opetuksen
ja materiaalin kehittäminen

Formaalin
kirjoitustaidon parantuminen

3. Millainen yhteys on taustamuuttujilla
kirjoitetun yleiskielen vastaisiin poikkeamiin?

Kuvio 2. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys.

Oppilaiden kieliympäristö on pääsääntöisesti monikielinen. Suurin osa käyttää päivittäisessä
kommunikaatiossaan kahta tai jopa useampaa kieltä. Monikielisyyden huomioiminen onkin tärkeä osa
tätä tutkimusta. Perhetilanteista riippuen suomen kielen asema lapsen elämässä voi vaihdella
ensikielestä vieraaseen kieleen. Tästä seuraa, että suomen kielen opetuksessa täytyy huomioida ja
hallita useita didaktiikan piiriin kuuluvia suuntauksia, myös oppilaiden laaja ikäjakauma huomioiden.
Monikielisyyden ja pääosin ruotsinkielisen kieliympäristön vaikutusta tarkastellaan sosiolingvistisestä
näkökulmasta.

Suomen kielen – ”Modersmål - finska som nationellt minoritetsspråk” – opetus noudattaa Ruotsin
peruskoulun opetussuunnitelmaa. Suomen kielen rakenteiden oppiminen perustuu suomen
yleiskieleen,

ja

tutkimuksen

tausta-ajatuksena

on,

että

alkeisopetuksessa

käytettävien

ääntämisharjoitusten avulla voidaan edistää pitkien ja lyhyiden vokaalien ja konsonanttien sekä
diftongien hallintaa riippumatta siitä kumman kurssisuunnitelman (suomi ensikielenä tai suomi toisena
kielenä) mukaan suomea opiskellaan.
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Tutkimuskysymysten avulla pyritään ymmärtämään mitä ja minkä verran pitkiin ja lyhyisiin
vokaaleihin ja konsonantteihin sekä diftongeihin liittyviä haasteita esiintyy. Tätä tietoa sekä
tutkimuksen yhteydessä kehitettyä sanelua on tarkoitus hyödyntää opetuksen ja materiaalin
kehittämisessä.

Taustamuuttujilla

pyritään

syventämään

monikielisyyteen ja mahdollisiin murrevaikutuksiin liittyen.
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ymmärrystä

ja

samaan

lisätietoa

3. Suomen kieli Ruotsissa
3.1. Vähemmistökielen asema
Suomen kielellä on Ruotsissa pitkät perinteet, ja suomalaisia on ollut nyky-Ruotsin alueella jo
keskiajalla. Andersson ja Kangassalo (2003, 30–33) jakavat suomalaisten asettautumisen Ruotsiin
kolmeen suurempaan ryhmittymään: torniojokilaaksolaiset, metsäsuomalaiset ja ruotsinsuomalaiset.
Pysyvän suomalaisperäisen väestön vaiheista Tornionlaaksossa ei ole varmaa tietoa, mutta
hämäläisten eräretkistä on mahdollisia viittauksia jo viikinkiajan alussa 800-luvulla. Pohjoisessa
Torniojokilaaksossa on ollut suomalaista asutusta ja suomen kieltä on puhuttu jo 1000-luvulta alkaen.
Vuonna 1809 Haminan rauhassa rajaviiva pohjoisessa vedettiin aluetta halkoviin Tornio- ja
Muonionjokiin. Tästä seurasi alueen suomenkielisen väestön jakautuminen kahtia, Ruotsin ja Suomen
puolelle. (Tarkiainen 1993, 273–275; Vaattovaara 2009.) Metsäsuomalaisten 100 vuotta kestänyt
muuttoaalto alkoi 1570-luvulla. Metsäsuomalaisten muuttoliikettä tapahtui muun muassa KeskiRuotsin ja -Norjan rajaseuduille. Lisäksi suomalaisten muuttoliikettä oli muuallekin maahan, kuten
Uplantiin, Keski-Ruotsin järvialueille ja Tukholman seuduille. (Pentikäinen 2016.) Metsäsuomalaisia
oli 1800-luvun alkupuolella arviolta 50 000 (Tarkiainen 1993, 147). Vuosina 1821–1830 Tukholman
Suomalaiseen seurakuntaan kuului 4311 jäsentä, joista 739 oli Suomessa syntyneitä (Tarkiainen 1993,
38). Ruotsinsuomalaisiksi Andersson ja Kangassalo (2003, 30–33) laskevat toisen maailmansodan
jälkeen Ruotsiin muuttaneet ja heidän jälkeläiset. Toisen maailmansodan aikana sotalapset ja 1960–
1970-lukujen muuttoaallot ovat 1900-luvulla kasvattaneet Ruotsin suomenkielistä väestöä.
Muuttoliikettä tapahtuu edelleen, ja Ruotsissa asuu arviolta noin 719 000 henkilöä, joilla on juuret
Suomessa. (Korkiasaari 2001, 2; Ruotsinsuomalaisten arkisto 2018; Sisuradio 2017.) Suomen kielellä
ja suomalaistaustaisilla on siten vanha ja vankka tausta ja historia Ruotsissa.

Kun laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä astui voimaan 1.1.2010, saivat jo
aikaisemmin vuonna 2000 kansalliseksi vähemmistöksi tunnustetut ruotsinsuomalaiset lakiin
perustuvan perussuojan koko maassa ja erikoisoikeudet suomenkielisillä hallintoalueilla. Tämän lain
mukaan muuan muassa kansallisia vähemmistökieliä on suojeltava ja edistettävä, ja kansalliseen
vähemmistöön kuuluvalla on oikeus oppia ja käyttää omaa vähemmistökieltään. Erikoisoikeuksiin
kuuluu muun muassa oikeus käyttää suomen kieltä viranomaisyhteyksissä. (Språklag 2009:600; Lag
2009:724; Hyltenstam & Milani 2004; Institutet för språk och folkminnen 2018b; Länsstyrelsen i
Stockholm 2018.) Vähemmistökieliin liittyviä oikeuksia koordinoidaan hallintoaluekuntien kautta, ja
usein kunnissa on halliantoaluekoordinaattori tukemassa suomen kielen asemaa. Tammikuussa 2018
suomen kielen hallintoalueeseen kuului 64 kuntaa (Regeringskansliet 2017).
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3.2. Suomen kieli ruotsalaisissa kouluissa
Suomen kieli on monelle Ruotsissa asuvalle suomalaistaustaiselle lapselle tärkeä kieli, jota heillä on
oikeus ylläpitää ja johon heillä on oikeus saada opetusta. Peruskoulussa suomen kieltä on mahdollista
lukea ensimmäisenä tai toisena kielenä, ja aineen virallinen nimi on ”Modersmål – finska som
nationellt minoritetsspråk för grundskolan” (Skolverket 2018a). Heinäkuussa 2015 voimaan astuneen
koululain myötä suomen kielen asema opetuksessa vahvistui entisestään. Suomen kielen opetusta on
tarjottava oppilaalle, vaikkei oppilas käytä kieltä kotonaan ja häneltä puuttuu kielen perustaidot.
(Skolverket 2018b.) Tämä on ollut tärkeä etappi, koska kuten Lainio (2004) toteaa, kielellä voi olla
ihmisten välisen kommunikaation lisäksi monia muitakin mahdollisia merkityksiä. Se voi olla
esimerkiksi osa identiteettiä, ajattelun väline, sosiaalinen pääoma tai kansallinen, kulttuurinen tai
etninen symboli. Ruotsinsuomalaisuuteen liittyvän tutkimuksen mukaan lasten suomen kielen
oppimista ja suomen kielen opetusta koulussa pidetään tärkeänä (Koskelainen 2017, 61–78). Uuden
koululain myötä onkin suomen kielen opiskeluun oikeutettujen määrä kasvanut sen ollen lukuvuonna
2016/2017 8970. Suomen kielen tunneille osallistuu kuitenkin vain noin 50 % oikeutetuista. (SOU
2017:91, 239, 263.)

Kansallisiin vähemmistökieliin kuuluvan suomen kielen opetuksen tavoitteena on, että oppilaat
kehittävät taitojaan suomen kielessä ja kielestä samoin kuin vähemmistökulttuurista ja sen historiasta.
Oppilaille tulee antaa mahdollisuus kehittää monikielisyyttä, identiteettiään ja ymmärrystään
ympäröivästä maailmasta. Kielen opetuksessa on tärkeää muuan muassa eri tekstilajit, kirjallinen ja
suullinen kommunikointikyky, kielen oikeellisuus ja kielen käyttö eri yhteyksissä. (Skolverket 2018a.)

Ruotsinkielisissä kouluissa tarjotaan tyypillisesti suomen kielen opetusta yksi tunti viikossa.
Kansallisiin vähemmistöihin kuuluvilla oppilailla on oikeus saada äidinkielen opetusta, ja sitä on
järjestettävä, jos halukkaita oppilaita on kunnassa vähintään yksi ja sopiva opettaja löytyy. Myös
esikoululaisilla on oikeus äidinkielentukeen. (Skollag 2010:800; Skolverket 2018b.) Ruotsissa toimii
myös viisi kaksikielistä (suomi-ruotsi) vapaakoulua (SOU 2017:91, 417). Ruotsinsuomalaisten vapaakoulujen yhtenä tavoitteena on kaksikielisyyden saavuttaminen suomen ja ruotsin kielessä.

Euroopan neuvoston vähemmistökielien opetukseen liittyvän palautteen johdosta Ruotsin hallitukselle
vuonna 2017 tehdyssä selvitysraportissa esitetään uudistuksia opetustilanteen parantamiseksi.
Selvityksessä ehdotetaan muun muassa seuraavia asioita: 1) perustetaan uusi kouluaine – kansallinen
vähemmistökieli (”nationellt minoritetsspråk”), 2) vähemmistökielten opetus järjestetään osana
tuntisuunnitelmaa (”timplan”) ja 3) opetuksen minimimääräksi määritellään noin kolme tuntia viikossa
ja se taataan koko maassa. (SOU 2017:91, 297, 323, 336.)
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3.3. Ruotsinsuomalaiset lapset suomen kielen oppijoina
ja opetuksen erilaiset tarpeet
Ruotsissa asuvat suomalaistaustaiset lapset ovat kielitaustaltaan hyvin heterogeeninen ryhmä. Lasten
perheissä voi olla kielellisesti hyvin erilaisia tilanteita. Lapset voivat olla Ruotsissa syntyneitä tai
esimerkiksi Suomesta juuri muuttaneita. Kotikielenä voi olla ruotsin ja/tai suomen lisäksi muitakin
kieliä. Tämän heterogeenisyyden ymmärtäminen ja huomioiminen on myös tärkeä osa tätä tutkimusta.

Suomen kielen opettamiseen Ruotsissa liittyy hyvin erilaisia tarpeita. Suomen kieli kuuluu äidinkielen
(”modersmål”) opetuksen piiriin (Skolverket 2018a) ja koululakiin (2010:800) tulleen muutoksen
myötä 1.7.2015 lähtien suomen kielen tunneille on voinut osallistua, vaikka suomen kieli ei ole
päivittäin kotona käytetty kieli tai oppilaalla ei ole perustaitoja kielestä. Käytännössä samalla tunnilla
voi olla kielitaidoiltaan hyvin eritasoisia oppilaita. Opettajalta vaaditaankin erityisen laajaa
ainedidaktista osaamista, koska suomi voi olla oppilaalle äidinkieli/ensikieli, toinen kieli tai jopa
vieras kieli. Lisäksi oppilaiden ikäjakauma on hyvin laaja; esikoululuokkalaisista lukiolaisiin.

Martinin (2009, 323) mukaan äidinkielen, toisen kielen ja vieraan kielen raja on häilyvä. Tieteen
termipankin (2018b) mukaan äidinkieli (tai nk. ensikieli) on ”muilta ihmisiltä lapsena ensimmäisenä
omaksuttu kieli, johon ihminen identifioituu ja johon muut identifioivat hänet syntyperäisenä
puhujana.”

Äidinkielen määritteleminen ei ole kuitenkaan yksiselitteistä. Yksikieliselle äidinkielen

määritteleminen voi olla selkeämpää. Äidinkieli on se kieli, jonka hän on oppinut ensin, jota hän
käyttää eniten, hallitsee parhaiten ja jonka puhujaryhmään samastuu. Kaksi- tai useampikielisessä
ympäristössä tilanne on kuitenkin toinen. Eri elämänvaiheissa eri kielten painotus voi olla erilainen, ja
ihminen voi myös samaistua useampaan kieliryhmään. (Latomaa 2007, 38; Kalliokoski 2009, 437).
Skutnabb-Kangas (1981, 94) ja Lainio (2013, 72) tarkastelevat äidinkielen käsitettä neljästä näkökulmasta. Määritelläänkö äidinkieleksi kieli, jota käyttää eniten, jolloin se olisi luontevasti
valtakieli/ympäristössä käytetty kieli vai määritelläänkö äidinkieleksi se kieli, jonka parhaiten
hallitsee, jolloin se voi olla silloinkin ympäristön kieli, mutta myös jokin muu kieli. Samastumisen
näkökulmakaan ei ole yksiselitteinen, koska kaksi- tai monikielisessä ympäristössä henkilö voi
samastua useampaan kieleen ja myös ensikielenä voi oppia useampia kieliä (taulukko 1).
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Taulukko 1. Äidinkielen ja kaksikielisyyden määritelmät (Skutnabb-Kangas 1981, 94; Lainio 2013,
72).
Kriteeri

Äidinkieli

Kaksikielisyys

Alkuperä

Kieli, jonka oppii ensin

Oppii molemmat kielet samanaikaisesti

Identifiointi
-

Sisäinen

Mihin itse identifioituu

Identifioituu molempiin kieliin

-

Ulkoinen

Mihin muut identifioivat puhujan

Muut identifioivat molempiin kieliin

Taito

Kieli, jota osaa parhaiten

Osaa molempia kieliä yhtä hyvin

Käyttö

Kieli, jota käyttää eniten

Käyttää molempia kieliä yhtä paljon

Toiseksi kieleksi Tieteen termipankissa (2018b) määritellään mikä tahansa ensikielen jälkeen opittu
kieli. Myös tähän määritelmään liittyy oletus sen oppimisesta siinä ympäristössä, jossa sitä puhutaan.
Vieraan kielen oppiminen eroaa äidinkielestä ja toisesta kielestä siten, että se tapahtuu ympäristössä,
jossa sitä ei puhuta.

Martin (2003, 76–77) erottelee nämä eri käsitteet nimenomaan kontekstin näkökulmasta. Ensikieli
opitaan kotona ja ilman ponnistuksia. Toinen kieli tavallisesti opitaan sellaisessa ympäristössä, jossa
sitä puhutaan ja oppijalla on usein tarve nopeasti käyttää kieltä todellisissa tilanteissa. Vieraan kielen
opiskelu lähtee usein halusta oppia jokin uusi kieli tai koulujärjestelmän kautta. Vieraan kielen
opiskelussa voi rauhassa perehtyä esimerkiksi kielioppiin, kun akuuttia tarvetta kielen käyttämiselle ei
ole. Näiden lisäksi esiintyy myös perintökielen käsite, jota ovat pohtineet mm. Polinsky ja Kagan
(2007) ja Bennamoun, Montrul ja Polinsky (2013). Perintökieli opitaan kotona kuten
äidinkieli/ensikieli, mutta puhuja siirtyy käyttämään jo varhain toista ympäristössä vallitsevaa kieltä.
Perintökielen puhuja voi osata perintökieltä sujuvasti, mutta tilanteesta ja ympäristöstä riippuen se ei
aina yllä samaan tasoon kuin niin kutsutun syntyperäisen puhujan. Perintökielen puhujalla tarkoitetaan
tyypillisesti maahanmuuttajataustaista, joka on elänyt kaksi- tai monikielisessä ympäristössä.
(Polinsky & Kagan 2007; Bennamoun ym. 2013.)

Pohtiessaan oppilaiden monikielisyyttä Kalliokoski (2009, ks. Rampton 1995) nostaa esille
syntyperäisyyden, asiantuntijuuden ja sitoutuneisuuden käsitteet. Asiantuntijuus on taitoa toimia
kielen avulla ja sitoutuneisuus kieleen identifioimista.

Nämä käsitteet helpottavat monikielisen

yhteisön tarkastelua silloin, kun äidinkielen tai ensimmäisen kielen tai toisen kielen määritteleminen ei
ole itsestään selvää. Asiantuntijuuden käsite tuo mahdollisuuden myös muille kuin syntyperäisille
kielenkäyttäjille identifioitua kieleen. Kalliokosken (2009) mukaan tämä näkökulma kyseenalaistaa
kahtiajaon suomi äidinkielenä ja toisena kielenä. Kieliä voi osata ja hallita sekä käyttää monin eri
tavoin, jopa samassa tilanteessa monella eri kielellä yhtä aikaa. (Kalliokoski 2009, 437–438.) Rampton
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(2005, 320–323) suhtautuu kriittisesti äidinkielen (”mother tongue”) ja syntyperäisen puhujan (”native
speaker”) käsitteisiin. Ramptonin (2005) mukaan ihmiset oppivat kielen sosiaalisissa yhteyksissä, ja
he voivat kuulua monin ryhmiin ja yhteyksiin samaan aikaan. Ryhmään syntyminen ei myöskään
välttämättä takaa sen ryhmän hyvää kielitaitoa. Rampton (2005, 322–323) ehdottaakin, että
syntyperäisyys-käsite hajotettaisiin asiantuntijuuteen (taito, pätevyys, kyky) ja sitoutuneisuuteen
(identifioituminen kieleen ja sen arvoihin).

Opetuksen näkökulmasta monikielinen kieliympäristö ja suomen kielen vaihteleva asema eri lapsilla
tekee Ruotsissa sijaitsevasta opetusympäristöstä kompleksisen. Opettaja joutuukin pohtimaan ja
soveltamaan erilaisia opetusmenetelmiä päivittäisessä työssään. Suomi toisena kielenä eroaa
äidinkielen sekä vieraan kielen opetuksesta niin tavoitteeltaan kuin menetelmiltäänkin. Sajavaara
(2006, 19) toteaa, että äidinkieli opitaan keskeisiltä osiltaan opettamatta ja samanaikaisesti voi oppia
useampia kieliä. Tätä näkökulmaa tukee myös Skutnabb-Kangas (1981, 53–56, 97–98), joka nostaa
myös esiin, että osittain vieraan kielen ja äidinkielen oppiminen voi tapahtua samankaltaisesti.
Esimerkiksi lapsilla ja aikuisilla vieraan kielen oppijoilla on samantapaisia haasteita syntaksissa ja
morfologiassa kuin pienellä lapsella hänen oppiessaan ensikieltään. Sundman (2013, 13) toteaa, että
luonnollisessa kielen oppimisessa kielen voi oppia vuorovaikutuksessa toisten kanssa, ja toisen kielen
voi oppia samaan tapaan kuin äidinkielen: kuulemalla ja puhumalla kyseistä kieltä esimerkiksi
kielikylpyopetuksessa. Tyypillisesti kuitenkin suomi toisena kielenä opiskelu tapahtuu Suomessa ja
suomeksi, ja opetuksen lisäksi kieltä voi oppia myös muissa yhteyksissä (Martin 1999, 157). Ruotsin
opetussuunnitelman (Skolverket 2018a) mukaan suomen kieltä voi Ruotsissa opiskella myös toisena
kielenä (”finska som andra språk”). Suomi toisena kielenä opetus ruotsinkielisessä ympäristössä on
kuitenkin ristiriidassa edellä mainittujen suomi toisena kielenä määritelmien kanssa.
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4. Suomen kielen äänteet –
vokaalit ja konsonantit
Suomen yleiskielessä äänteet jaetaan kahteen pääryhmään: vokaaleihin ja konsonantteihin. Suomen
kielessä on 13 konsonanttifoneemia: p, t, k, d, m, n, ŋ (= äng), s, h, l, r, v, j ja neljä vierasperäistä
konsonanttifoneemia: b, g, f ja š. Lisäksi suomen kieleen kuuluu 8 vokaalifoneemia: a, e, i, o, u, y, ä,
ö. (Alho & Kauppinen 2015, 27–28; Aho, Huhtaniemi & Nikonen 2016, 52, 61).

Konsonantit voidaan jakaa ryhmiin ilmavirran esteen laadun tai paikan mukaan.

Konsonantit

ryhmitellään esteen laadun perusteella klusiileihin (ilmavirta katkeaa) ja nasaaleihin (nenän kautta
kulkeva ilmavirta) sekä frikatiiveihin, likvidoihin ja puolivokaaleihin, joille kaikille on ominaista
ahdas väylä äännettäessä. Klusiilit jakaantuvat vielä kahteen ryhmään, soinnittomiin p, k, t ja
soinnillisiin b, d, g. Nasaaleja ovat m, n ja ŋ (= äng). Ilmavirran esteen paikan mukaan konsonantit
ryhmitellään labiaaleiksi p, b, m, f ja v, jotka muodostuvat huulien sulkeumasta. Dentaalit/alveoraalit
t, d, n, s, l, r ja š muodostuvat kielen kosketuksesta hampaisiin tai hammasväliin. Palatovelaariset k, ja
j muodostuvat pehmeässä kitalaessa ja glottaali h kurkunpään alueella. (Alho & Kauppinen 2015, 28;
VISK § 3–6, 2008).

Yleiskielen vokaalit voidaan jakaa ryhmiin joko huuliaukon koon tai kielen asennon perusteella.
Huuliaukon pyöreyden perusteella pyöreitä (labiaalisia) vokaaleja ovat y, ö, u, o ja väljiä (eilabiaalisia) vokaaleja a, e, i ja ä. Kielen asennon perusteella etuvokaaleiksi luetaan e, i, y, ä, ja ö.
Tällöin kieli muotoilee suuväylän kapeaksi kitalaen kohdalta. Jos kapea kohta on taaempana, syntyy
takavokaali a, o, tai u. (Alho & Kauppinen 2015, 27–28).

4.1. Vokaalien ja konsonanttien pituus ja diftongit
Pituuden mukaan sekä konsonantit että vokaalit voidaan jakaa lyhyisiin ja pitkiin. Lyhyitä
konsonantteja voidaan kutsua myös yksinäiskonsonanteiksi ja pitkiä konsonantteja kaksoiskonsonanteiksi tai geminaatoiksi sekä pitkiä vokaaleja kaksoisvokaaleiksi. (Löflund ym. 2010,
16–18).

Yleensä suomen yleiskielen kutakin foneemia vastaa sama kirjainmerkki ja pitkää merkkiä merkitään
kahdella kirjaimella. Mutta poikkeuksiakin on: sh, nk ja ng (taulukko 2). Diftongit muodostuvat
kahdesta samassa tavussa olevasta vokaalista, ja ne voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään: suppenevat,

16

suppeat ja väljenevät diftongit. Suppenevia diftongeja ovat ei, öi, äi, oi, ai, ey, öy, äy, eu, ou, au,
suppeita yi, ui, iy, iu sekä väljeneviä ie, yö ja uo. (Alho & Kauppinen 2015, 29).
Taulukko 2. Äänne- ja kirjainvastaavuudet.
Kirjain

a b c d e f g h i

Vokaalifoneemi

/a/

/e/

Konsonanttifoneemi

/i/

/d/

Vierasperäiset

/p/

/r/

/s/

/t/

/y/

/ä/ /ö/

/ŋ/

/v/

/Š/

kk

aa

/u/

/f/ /g/

Pitkät
konsonantit
Pitkät
vokaalit

/o/

/j/ /k/ /l/ /m/ /n/

/h/

/b/

j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö sh nk ng

ee

ll mm nn

ii

pp

oo

rr

ss

/ŋŋ/

tt

uu

yy

ää öö

Suomen kielen pitkät ja lyhyet äänteet ovat hankalia erityisesti sellaisille suomenoppijoille, joiden
omassa äidinkielessä ei ole vastaavaa merkitystä kestoeroilla (Vihanta 1990, 212). Vaikka sekä ruotsin
että suomen kielessä on pitkiä ja lyhyitä vokaaleja, niiden muotoutumisessa on eroja. Vihannan (1990,
212) mukaan ruotsin kielessä kesto-oppositio on sidoksissa vokaalin laatuun siten, että esimerkiksi
suppea /e/ on pitkä (ed) ja väljä /e/ on lyhyt (ens). Siksi voi olla hankalaa kuulla suomen pitkien ja
lyhyiden vokaalien eroa, koska suomessa siihen ei liity oppijoiden kannalta riittävää laatueroa. Ruotsin
kielessä myös painollista lyhyttä vokaalia seuraa pitkä konsonantti ja pitkää vokaalia lyhyt
konsonantti, esimerkiksi fina/finna. Siitä saattaa seurata, että ruotsin kielen vaikutuksesta on vaikeaa
kuulla ja tuottaa ruotsin kielen vastaisia rakenteita, kuten lyhyt vokaali-lyhyt konsonantti (esim. taka)
ja pitkä vokaali-pitkä konsonantti (esim. taakka). Kesto-oppositio voi olla haasteellinen myös siksi,
että se voi toteutua eri tavoilla eri sanoissa samanlaisesta kirjoitusasusta huolimatta. Esimerkiksi
sanoissa takka-taakka geminaatta /kk/ on kestoltaan sanassa takka lyhyempi kuin sanassa taakka
(Vihanta 1990, 213). Jos kielessä vokaalin pidentäminen on keino tehdä sanalle paino, siitä voi
seurata, että kuulija pyrkii myös suomen kielessä laittamaan painoja sinne missä hänen mielestään on
pitkä vokaali (Vihanta 1990, 206). Ruotsin kielessä vokaalit lausutaan yleensä lyhyenä, jos sen jälkeen
on vähintään kaksi konsonanttia, esimerkiksi hetta, tvätta. Samoin usein ennen sananloppuista mkirjainta, esimerkiksi som, kam. Muutoin vokaali äännetään pitkänä, esimerkiksi heta. (Viljanen &
Viljanen 2011, 156.) Suomen kielen tapaan myös ruotsin kielen lyhyisiin ja pitkiin vokaaleihin
liittyvät sanojen merkityserot. Pitkät ja lyhyet vokaalit ja konsonantit eivät ole myöskään itsenäisesti
oppositiossa, vaan toisistaan riippuvaisia, esim. mat-matt, leta-lett ja fin-finn (Brown, 2004, 119).
Ruotsinruotsissa painolliset soinnittomat /k/, /p/ ja /t/ äännetään aspiroituneina eli äänteiden jäljessä
kuuluu h:mainen lisä (Cantell, Martola, Romppanen & Sundström 2002, 983), esimerkiksi pil, tid ja
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kul. Suomen kielessä soinnittomat klusiilit /k p t/ ääntyvät ilman aspiraatiota (Aho, Huhtaniemi &
Nikonen 2016, 79). Lisäksi suomen ja ruotsin kielessä on eroa diftongeissa. Diftongit, jotka vielä
esiintyivät kantaskandinaavisessa kielessä, hävisivät riimuruotsin aikana noin v. 800–1225 (Institutet
för språk och folkminnen, 2018a). Nykyään ruotsin kielessä on diftongeja pääasiassa lainasanoissa ja
joissain murteissa (Wikipedia, ks. Pettersson 2005), toisin kuin suomen kielessä, jossa ne ovat hyvin
yleisiä.

4.2. Pitkien ja lyhyiden äänteiden ja diftongien
oikeinkirjoituksen haasteita
Tämän tutkimuksen kohteena on ruotsinsuomalaisten oppilaiden pitkien ja lyhyiden vokaalien ja
konsonanttien sekä diftongien suomen yleiskielen mukainen hallinta. Vihannan (1990, 212) mukaan
suomen kielen pitkät ja lyhyet äänteet ovat haasteellisia, ja tätä näkemystä tukevat myös seuraavat
tutkimukset. Myös eri-ikäisten diftongien hallintaa on tutkittu, ja diftongien haasteet liittyvät
erityisesti harvinaisimpiin diftongeihin.

Lehtinen (2013) on tutkinut tutkielmassaan kielen norminmukaisuutta suomalaisissa kouluissa 2.-, 4.ja 6.-luokkalaisten ainekirjoituksista (N=544). Aineistona oli osa vuonna 2006 kerätystä
Koulukorpuksesta. Tutkimuksessa esiintyi konsonantteihin liittyviä poikkeamia eniten nuorimmassa
ikä-ryhmässä (2. luokka-aste), jossa geminaatasta puuttuva konsonantti esiintyi 181 kertaa (6,4 %), 4.
luokka-asteella 56 kertaa (1,4 %) ja 6. luokka-asteella 51 kertaa (0,9 %). Puuttuva vokaali pitkästä
vokaalista esiintyi 2. luokka-asteella 39 kertaa (1,8 %), 4. luokka-asteella 7 kertaa (0,2 %) ja 6.
luokka-asteella 12 kertaa (0,3 %). Konsonantti geminoitui 2. luokka-asteella 64 kertaa, 4. luokkaasteella 35 kertaa ja 6. luokka-asteella 24 kertaa. Konsonanttikvantiteetissa eniten esiintyi poikkeamia
geminaatassa rr. Vokaalin pidentyminen esiintyi 2. luokka-asteella 25 kertaa, 4. luokka-asteella 8
kertaa ja 6. luokka-asteella 12 kertaa. (Lehtinen 2013, 36–40, 60–62.)

Savolaisen (2001) mukaan kestoasteiden merkitseminen on yleisimpiä oikeinkirjoitukseen liittyviä
ongelmia suomalaislapsilla. Pitkistä konsonanteista erityisesti klusiiligeminaattoja kk, pp, tt pidetään
haasteellisina (Ahvenainen & Holopainen 2014, 107). Kulju ja Mäkinen (2013, 2) ovat raportoineet
pitkien

konsonanttien

haasteista

analysoidessaan

Hämeen

alueella

1.–2.-luokkalaisten

sanelukirjoituksia. Vokaaleja koskevat piirteet, pitkät vokaalit ja diftongit, eivät osoittautuneet yhtä
haasteellisiksi. (Kulju & Mäkinen, 2013, 7.) Toisaalta Ahvenainen ja Holopainen (2014, 107)
luokittelevat pitkät vokaalit ja diftongit suomen kielen ongelmarakenteisiin kuuluviksi. Brownin
(2004, 118) mukaan äänteiden kestosuhteiden poikkeamien erot suomen yleiskieleen nähden saattavat
johtua myös puhujan sosiaalisesta tai murretaustasta.
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Mäkinen (2007, 1–5) on tutkinut toisluokkalaisten yksikielisten suomea puhuvien lasten teknisen
lukemisen 2 ja kirjoittamisen 3 ongelmakohtia. Tutkimuksen mukaan lukemisen ja kirjoittamisen
keskeisimmät sujuvuuden esteet liittyivät sana- ja tavurakenteisen fonologiseen käsittelyyn.
Tutkimuksen sanelutehtäviin liittyvistä kaikista virheistä yli puolet (53,4 %) liittyi konsonanttien
kvantiteettiin. Myös Mäkinen (2007, 167) raportoi geminaatan omaksumisen osoittautuneen kaikkein
hankalimmaksi.

Pennala (2013, 5) on väitöskirjassaan tutkinut äänteiden pituuksien havaitsemista suhteessa luku- ja
kirjoitusvaikeuksiin. Tutkimuksessa tarkasteltiin rinnakkain kahta oppijaryhmää, joista ensimmäiselle
äänteisiin liittyvän pituuden oppimisen vaikeus on biologispohjaista ja toiselle kielten välisistä eroista
johtuvaa. Toinen oppijaryhmä koostui venäjänkielisistä suomea toisena kielenä opiskelevista
ensiluokkalaisista. Tulosten mukaan suomenkieliset lapset oppivat erottamaan äänteiden pituuksia
kolmen ensimmäisen kouluvuoden aikana. Lisäksi tutkimus osoitti, että myös suomea toisena kielenä
opiskeleva pystyy omaksumaan äänteiden pituuseroja harjoittelemalla ja myös yleistämään
oppimaansa.

Matilainen (1989, 3, 134–136) on tutkinut väitöskirjassaan kirjoitustaidon kehittymistä neljän ensimmäisen kouluvuoden aikana. Tutkimuksessa olevat yhdeksän koululuokkaa olivat eri puolilta Suomea.
Tutkimuksessa tutkittiin myös mekaanisen 4 kirjoitustaidon oppimista ja sen yhteyttä lukemaan- ja
kirjoittamaanoppimismenetelmiin. Oivallukseen5 tähtäävällä menetelmällä opetetut toisen luokan
oppilaat suoriutuivat sanelukirjoituskokeesta parhaiten. Heikoin tulos oli LLP-menetelmällä 6
opetetuilla. Välimaastoon sijoittui tavaamismenetelmällä opetetut. Neljänteen luokkaan mennessä erot
kuitenkin

tasoittuivat.

Alkuopetuksessa

oppilaiden

kirjoitustuotoksissa

geminaatta-

ja

pitkävokaalivirheet olivat yleisimpien virheiden joukossa. Matilainen (1989, 137) toteaa, että
oikeinkirjoitustaito, johon tarvitaan auditiivis-kinesteettis-visuaalisen havainnon hallintaa ja taitojen
integraatiota, opitaan parhaiten kahden ensimmäisen vuoden aikana oivallukseen tähtäävällä
menetelmällä.

2

Tekninen lukutaito tarkoittaa nopeaa ja tarkkaa lukemisen perustaitoa. Se edeltää ymmärtävää
lukemista (tekstisisällön ymmärtämistä ja tulkintaa). (Koponen 2006, 32.)

3

Teknisen kirjoittamisen osa-alueita ovat kirjaimien tuottaminen ja sanojen oikeinkirjoitus. Tekniseen
kirjoittamiseen tarvitaan kirjaintuntemusta, fonologista tietoisuutta ja visuo-motorisia taitoja.
(Lerkkanen 2006, 29; ks. Berninger ym. 1996, 2002; Juel 1988)

4

Mekaanisella kirjoitustaidolla Matilainen (1989, 66, 78) viittaa oikeinkirjoitustaitoihin.

5

Oivallusmenetelmä on 1970-luvulla kehitetty menetelmä, joka perustuu äänne-kirjainyhteyden
oivaltamiseen. Menetelmässä kuunnellaan puhetta ja pyritään erottamaan siitä äänteitä. Äänteet
yhdistetään tavuksi, tavut sanaksi ja sanat lauseeksi. (Lerkkanen 2006, 62.)

6

LPP-menetelmä (lukemaan puheen perusteella) on Ruotsissa 1960-luvulla kehitetty menetelmä, joka
perustuu kokonaisuuksista osiin etenevään systeemiin. Menetelmä korostaa puhumista ja kuuntelemista
luku- ja kirjoitustaidon alkeisopetuksessa. (Koponen 2006, 49.)

19

Korhonen (2013, 33–34, 155–157) on tutkinut vokaaleiden, konsonanttien ja diftongien
oikeinkirjoitusta yliopisto-opiskelijoilla. Informantit opiskelivat suomea toisena kielenä sekä
Suomessa että muissa maissa ja puhuivat äidinkielenään 38:a eri kieltä.

Kaikista vokaaleihin

liittyvistä virheistä (N=141) 17 % oli kvantiteetteihin liittyviä ja 9 % diftongeihin liittyviä virheitä.
Konsonantteihin liittyvistä virheistä (N=45) 86 % oli kvantiteettivirheitä.

Toivola (2004, 229–230) on tutkinut suomea toisena kielenä opiskelevien yliopisto-opiskelijoiden
diftongien hallintaa. Diftongeissa oi, ai ja ei oli eniten oikeita tulkintoja, lähes 90 % ja diftongeissa ie
ja ui yli 80 %. Haasteellisimmiksi diftongeiksi osoittautuivat yi (oikeita tulkintoja 45 %) ja ey
(oikeita tulkintoja 33 %). Myös äidinkielenään suomea puhuvalle vertailuryhmälle diftongi ey oli
haasteellisin. Tosin vertailuryhmällä oli virheellisiä tulkintoja vain 7 (1,7 %).

Aho, Toivola, Karlsson ja Lennes (2016, 77, 92–93) ovat tutkineet Suomessa asuvien eri lähtökielisten
maahanmuuttajien suomen kielen ääntämistä 7. Suomen konsonantit olivat aineiston lähtökielten
puhujille melko helppoja tuottaa, poikkeuksena ŋ, joka on melko harvinainen ja jonka äänteen
tuottamistapa voi olla motorisesti hankala oivaltaa. Myös h:n allofonit aiheuttivat jonkin verran
vaikeuksia. Vokaaleista vaikeiksi osoittautuivat pyöreät etuvokaalit y ja ö sekä lavea väljä etuvokaali
ä. Diftongit olivat hankalia, erityisesti ie, uo ja yö sekä sellaiset diftongit, joissa jäsenenä on yksi tai
useampi muutenkin vaikeista vokaaleista y, ö ja ä, esimerkiksi ey, öy ja äy. Useita diftongeja sisältävät
sanat olivat erityisen vaikeita, esimerkiksi riehui. Kestoerojen tuottaminen oli kaikille lähtökielten
puhujille haasteellista. Erityisesti tapahtui pitkien konsonanttien lyhentymistä.

Aho ym. (2016, 79–80 ks. Toivola 2000) toteavat, että harvinaisemmat diftongit, esimerkiksi /ey/ ovat
suomenoppijoille vaikeimpia tunnistaa tai ääntää. Suomen painotus voi olla S2-oppijan teoriassa
helppo hahmottaa, mutta oppimista vaikeuttaa, kun sekä painollisissa että painottomissa tavuissa voi
esiintyä pitkiä ja lyhyitä vokaaleja.

Ruotsinsuomalaisille koululaisille eniten ongelmia aiheuttaa pitkien vokaalien ja geminaattojen
merkintä (Tuomela 2001, 181). Nesser (1981, 66) toteaa suomalaisten alle kouluikäisten lasten ja
osittain myös ruotsalaisten lasten kielenkehitystä käsittelevässä katsauksessaan avoimien diftongien
(ie, uo, yö) olevan haasteellisia lapsille. Toisaalta taas ei-suomea puhuville suppenevien diftongien
ääntämisen oppiminen tuottaa haastetta. Esimerkiksi diftongien uo ja ou sekaantuminen on tyypillistä,
esim. suomi > soumi tai Jouni > juoni. (Nesser (1981, 8.) Suomalaisten lasten kohdalle suppenevista
7

Ahon ym. (2016) tutkimuksessa on käytetty foneettisena merkitsemistapana IPAa (The International
Phonetic Alphabet), joka on kansainvälisesti standardoitu tutkijoiden yleisesti käyttämä merkistö (IPA
2018). Selvyyden ja vertailtavuuden vuoksi olen kuitenkin tässä työssä vaihtanut merkinnät SUTin
(suomalais-ugrilainen tarkekirjoitus) mukaiseksi. Sitä käytetään erityisesti uralilaisten kielten
äännejärjestelmissä (Tieteen termipankki 2018a).
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diftongeista haastetta tuottaa esimerkiksi ei (leipää > eepää), öy (löytyi > lööty) ja äy (käyntiin >
kääntiin).

4.3. Äänteet ja kirjaimet opetuksessa
Behaviorismin aikaan opettamisen näkökulma oli strukturalistinen, ja äidinkielen rakenteiden
näkyminen opittavassa kielessä koettiin negatiivisena. Kielenopetuksen tärkeimpiä tehtäviä olikin
virheiden karsiminen kielestä. Toisen kielen kielenoppimisen ensimmäiseksi teoreettiseksi
viitekehykseksi nousi 1950-luvulla kontrastiivinen kielentutkimus. Aiemmin opitun vaikutusta
myöhemmin opittuun alettiin kutsua siirtovaikutukseksi. Tutkimus hiipui 1960-luvulla, ja toisen kielen
kontrastiivisessa tutkimuksessa havaittiin ykköskielen vaikutusta olevan vähän. Vieraan kielen
oppimisen virheanalyysiin perustuneet aineistot viittasivat kuitenkin hyvin vahvaan ensikielen
vaikutukseen. 1990-luvulla kognitiivisen oppimisteorian rinnalle nousi uusia tapoja tarkastella
kieltenvälistä vuorovaikutusta, ja ensikielen myöhempiin kieliin aiheutuvien vaikutusten lisäksi
nähtiin, että myös myöhemmät kielet vaikuttavat ensikieleen. Uudenlainen sosiokulttuurinen
näkökulma alkoikin tuoda uudenlaista vuorovaikutuspohjaista teoriaa kielenoppimiseen. (Sajavaara
2006, 11–13, 19.) Sosiokulttuurinen lähestymistapa kiteyttää monia venäläisen L. S. Vygotskin (1898–
1934) kehityspsykologian piiriin kuuluvia ajatuksia, oivalluksia ja kiteytyksiä. Näistä Alanen (2000,
95–97, 100) tuo artikkelissaan esille muun muassa kielen, päivittäisten kokemusten sekä yksilön ja
yhteisön välisen yhteyden merkityksen oppimisessa. Alanen (2000, 97 ks. van Lier 1996, 1998)
esittelee myös van Lierin ekologisen lähestymistavan, joka korostaa tietoisuuden ja havaitsemisen
sosiaalista luonnetta sekä yksilön ja ympäristön vuorovaikutusta oppimisessa. Yksilön ja yhteisön
välistä yhteyttä korostaa myös Säljö (2016, 13–14, 22).

Säljön (mp.) mukaan sosiokulttuurisen

lähestymistavan perusajatuksia oppimisessa ovat sosiaaliset tilanteet, kommunikaatio sekä kulttuuriset
olosuhteet.

Jämsä (2000, 264) tuo artikkelissaan esille lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyviä näkökulmia ja
malleja. Analyyttisessa tavassa asioita käsitellään isommasta kokonaisuudesta pienempiin osiin (lausesana-tavu-kirjain-äänne) ja synteettisessä tavassa aloitetaan päinvastoin yksityiskohdista ja edetään
kohti suurempaa kokonaisuutta. Jämsä (2000, 278–279) nostaa myös esiin opetuksessa vallinneita
vokaaleihin ja konsonantteihin liittyviä epäjohdonmukaisuuksia. Pitkää ja lyhyttä äännettä on opetettu
eri tavalla vokaaleissa ja konsonanteissa, vaikka pohjimmiltaan on kyse samankaltaisesta asiasta.
Esimerkiksi geminaatta on viitannut alun perin kahden kirjaimen käyttöön konsonantin merkkinä.
Opetuksessa käytetty suomennos kaksoiskonsonantti on sekaannusta aiheuttava, koska esimerkiksi
sanassa kissa on konsonantin [s] pitkä äänne [s:], jota kirjoitetussa tekstissä vastaa kaksi s-kirjainta ei
kaksi konsonanttia. Jämsä (2000, 258–259, 264) ja Lerkkanen (2006, 75) korostavat erityisesti, että jo
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alaluokilta alkaen olisi tärkeää ymmärtää äänteen ja kirjaimen ero ja merkitys. Äänteiden pituuden
kuuleminen, lyhyen ja pitkän äänteen erottaminen ja äänteiden tuottaminen oikean pituisina ovat
keskeisiä asioita lukemisen ja kirjoittamisen alkuopetuksessa. Kirjoittamisen ja lukemisen oppimisessa
myös tavu on erittäin merkityksellinen. Kirjoittamisessa tavutuksen pohjana on puhuttu kieli, ja äänneerottelun kannalta tarkka auditiivinen tavutus onkin hyvin olennaista (Ahvenainen & Holopainen
2014, 106–111). Lisäksi Ahvenainen ja Holopainen (2014, 108) korostavat, että myös oikea tavurytmi
on tärkeää. Tavutuksen merkitystä painottavat myös Jämsä (2000, 279) ja Mäkinen (2002, 92, 132–
133, 186), ja tavutus on tärkeää myös geminaattojen kirjoittamisessa (Kulju & Mäkinen 2009, 512, ks.
Lehtonen & Bryant 2001).

Suomen kielen äänteiden ja kirjaimien vastaavuuteen tuo poikkeuksen sananrajainen kvantiteetti, joka
on immateriaalinen eikä siten näy oikeinkirjoituksessa. Loppukahdennusten (esim. voi hyvin > [voih
hyvin], merelle päin > [merellep päin]) haasteellisuutta lisää, että niihin ei ole olemassa näkyvää
sääntöä, vaan tapaukset pitää oppia erikseen sekä kuulemaan että tuottamaan. Loppukahdennusten
kuten myös sanansisäisten kvantiteettioppositioiden oppimisen haasteellisuutta lisäävät myös
alueelliset ja eri murteiden väliset erot niiden käytössä. (Brown 2004, 118–124, 129–130.) Selitys
loppukahdennukselle löytyy kielihistoriasta. Loppukahdennusta tapahtuu sellaisissa sanoissa, jotka
ovat aikaisemmin olleet konsonanttiloppuisia (Savolainen 2001) ja kielihistoriallinen tietoisuus
saattaisikin tukea oppimista
4.3.1. Fonologinen tietoisuus
Lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa fonologinen tietoisuus on avainasemassa (ks. Mäkinen 2002,
Koponen 2006, Lerkkanen 2006). Koposen (2006, 37–39) mukaan fonologinen tietoisuus tarkoittaa
kykyä erotella sanasta tavut ja äänteet ja muuttaa ne kirjoitettuun muotoon paperille. Lerkkanen (2006,
25) täydentää fonologisen tietoisuuden käsitettä sensitiivisyydellä kielen äänirakenteisiin, kuten
rytmiin, tavuihin ja alkuäänteisiin. Myös äänteen keston kuuleminen ja hahmottaminen ovat osa
fonologista tietoisuutta. Kirjaintuntemus ja kirjain-äännevastaavuuden hahmottaminen ovatkin tärkeitä
sekä luku- että kirjoitustaidolle. (Lerkkanen 2006, 31).

Fonologista tietoisuutta voi ja pitääkin

harjoitella (Koponen 2006, 41, ks. myös Mäkinen 2006). Aloittelevat ja hitaat lukijat käyttävät
lukemisessa fonologista tapaa: kirjaimet koodataan äänteiksi, äänteet yhdistetään tavuiksi, sitten
tunnistetaan koko sana ja sen merkitys. Kehittyneet lukijat käyttävät nk. ortografista tapaa, ja he
kykenevät tunnistamaan sanan suoraan. (Thuneberg 2006, 63.) Teknisen kirjoittamisen taitojen
(kirjainmerkkien tuottaminen ja sanojen oikeinkirjoitus) taustalla ovat kirjaintuntemus, fonologinen
tietoisuus ja visiomotoriset taidot (Lerkkanen 2006, 29, ks. Berninger ym. 1996, 2002; Juel 1988).
Holopaisen (2017, 3) mukaan aloitteleva kirjoittaja tarvitsee erilaisia osaprosesseja oikeinkirjoittamiseen. Näitä ovat muun muassa puhutun sanan jakaminen osiin äänteiksi ja tavuiksi sekä
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puheäänteiden muuttaminen kirjaimiksi. Tähän tarvitaan erityisesti äännetietoisuutta sekä auditiivista
lyhytaikaista muistia. Lerkkasen (2006, 28–29, 63–66) mukaan aloitteleva kirjoittaja pyrkii
tunnistamaan sanasta yksittäiset äänteet. Lukiessa prosessi tapahtuu päinvastoin. Näiden luku- ja
kirjoitusprosessien taustalla voidaan katsoa olevan sekä analyyttisiä että synteettisiä elementtejä.

Toinen tärkeä käsite luku- ja kirjoitustaidon kannalta on kielellinen tietoisuus. Kielellinen tietoisuus on
yläkäsite, jonka osa-alueita fonologisen tietoisuuden lisäksi ovat morfologinen tietoisuus (tietoisuus
sanojen muoto-opista), syntaksinen tietoisuus (tietoisuus lauserakenteista), semanttinen tietoisuus
(tietoisuus sanojen merkityksestä) ja pragmaattinen tietoisuus (tietoisuus, miten kieltä käytetään)
(Koponen 2006, 38–39; Lerkkanen 2006, 30). Kielellisen tietoisuuden kehittymättömyys näkyy
lukemaan oppimisen hitautena: oppilas ei kuule äänteiden välisiä eroja, kirjaimen ja äänteen välinen
yhteys ei hahmotu, kahta äännettä on vaikea yhdistää eikä tavurytmi hahmotu. Kirjoittamisessa tämä
näkyy äänteiden pituuteen liittyvinä virheinä. (Lerkkanen 2006, 64.) Kirjoitustaidon kannalta
tarkasteltuna esiopetuksessa harjaannutettu fonologinen tietoisuus antaa hyviä valmiuksia myös
kirjoitustaidon oppimiselle (Lerkkanen 2006, 34).
4.3.2. Äänneharjoitukset oppimisen tukena
Tergujeff (2015), joka on tutkinut englannin kielen opetusta Suomessa, korostaa artikkelissaan
ääntämisen merkitystä kielitaidon saavuttamisessa. Ääntäminen on tärkeä kielitaidon osa-alue ja se
vaikuttaa muun muassa kielen ymmärrettävyyteen. Ääntämään oppimisessa on tärkeää, että oppii
kuulemastaan erottamaan niitä puheen piirteitä, joita olisi tarkoitus oppia tuottamaan. Siksi
kuunteluharjoitukset ovat yhtä tärkeitä kuin ääntämisharjoitukset. Latomaa ja Hämäläinen (2005, 12)
toteavat oppimateriaalissaan, että suomen kielen oppikirjoissa ääntämiseen liittyvät harjoitukset ja
ääntäminen jäävät usein vähäiseksi, mutta esittävät, että niille olisi hyvää varata aikaa ja integroida se
osaksi muuta opetusta.

Harrerin ja Wanden (1993) mukaan ruotsalaisten haasteet suomen kielen oppimisessa liittyvät eroihin
suomen ja ruotsin kielen intonaatiossa ja kvantiteettisysteemeissä. Pilottitutkimuksessaan Harrer ja
Wande (1993) testasivat erityistä metodia, joka perustui musiikista tuttuun Kodaly-menetelmään.
Tavoitteena oli tukea ensin auditiivista oppimista kuuntelemalla ja rytmiharjoituksia tekemällä. Vasta
tämän jälkeen alkoi ääntämisen harjoittelu. Toinen uudenlainen ajatus oli nk. ”shadowing”.
Toistamista ei tehty perinteiseen tapaan siten, että oppilas ensin kuuntelee ja sitten toistaa, vaan siten
että oppilas lähtee ääntämään samanaikaisesti kuulemansa mukaan, ja tätä toistettiin useampaan
kertaan. Tavoitteena oli myös selvittää voisivatko aikuiset oppia kieltä samaan tapaan kuin lapset.
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5. Tutkimuksen toteutus
5.1. Tutkimusmenetelmä
Tässä tutkimuksessa empiiristä aineistoa kerättiin sanasaneluiden avulla sekä taustamuuttujia kysyttiin
sähköisellä kyselykaavakkeella. Lisäksi aineistona käytettiin oppilaiden lukuvuoden aikana
kirjoittamia vapaamuotoisia tekstejä. Tutkimusmenetelmien näkökulmasta tässä tutkimuksessa on
sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia piirteitä. Koska tutkimuksen aineisto on pieni, laajoja
tilastollisia analyyseja ei kuitenkaan tehty.

5.2. Tutkimusryhmä
Tämän tutkimuksen kohderyhmä (N=22) koostuu erään ruotsalaisen kunnan ruotsinkielistä koulua
käyvistä 2.–7.-luokkalaisista oppilaista, joilla on suomen kielen opetusta. Mukana on molempia
opetussuunnitelmia ”Finska som förstaspråk” ja ”Finska som andraspråk” noudattavia oppilaita.
Nuorimmista toisluokkalaisista oppilaista on mukana vain sellaisia, joiden kanssa oli jo aikaisemmin
harjoiteltu sanelujen tekemistä.

5.3. Aineiston hankinta
Aineisto kerättiin oppilaiden koulutunneilla sanasanelun avulla. Lisäksi otettiin tarkempaan analyysiin
yli 83,5 (mediaani) pistettä saaneiden oppilaiden aikaisemmin kirjoittamia vapaamuotoisia tekstejä.
Taustamuuttujat (liite 1) kysyttiin oppilaiden vanhemmilta sähköisen kyselylomakkeen avulla samalla,
kun heiltä kysyttiin lupaa oppilaiden osallistumisesta tutkimukseen (liite 2) 8. Saneluiden käyttäminen
aineistonhankintamenetelmänä

on

perusteltua,

koska

silloin

eri

oppilaiden

tulokset

ovat

vertailukelpoisempia verrattuna esimerkiksi vapaamuotoisiin ainekirjoituksiin. Saneluiden käyttöä
puoltaa myös niiden helppo käytännön toteutus sekä havainnot, joita voidaan käyttää
kirjoittamisongelmien tukemisessa. (Kulju & Mäkinen 2009, 509; Kulju & Mäkinen 2013, 3.)

Sanasanelu koostui 60 sanasta (liitteet 3 ja 4), jotka oli valittu seuraavien periaatteiden mukaisesti:
•

Sanelussa oli kaikki vokaalit edustettuna.

•

Sanoiksi pyrittiin valitsemaan mahdollisimman yksinkertaisia kaksitavuisia sanoja,
koska sama sanelu toteutettiin eri ikäryhmille kakkosluokalta lukioon. Sanojen

8

Kiitän Lasse Vuorsolaa saamastani tuesta ja neuvoista eettisissä ja lupiin liittyvissä kysymyksissä sekä
käyttöön saamastani lupalomakkeesta.
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yksinkertaisella muodolla pyrittiin myös eliminoimaan mahdollisesta vaikeasta sanasta
johtuvat kirjoitushaasteet.
•

Vokaaleihin liittyvät sanat valittiin kahdesta eri tyypistä: 1) pitkä vokaali ensimmäisessä
tavussa sanan alussa (VV-) ja 2) pitkä vokaali ensimmäisessä tavussa konsonantin
jälkeen (KVV-).

•

Sanavalikoimaan pyrittiin valitsemaan sanoja siten, että mahdollisimman moni
konsonantti olisi edustettuna. Lisäksi valittiin muutamia sanapareja.

•

Geminaattaan liittyvät sanat valittiin siten, että ne ovat muotoa KVK-KV, samoin siten,
että mahdollisimman moni konsonantti olisi edustettuna sanan ensimmäisenä kirjaimena.

•

Lisäksi valittiin muutama sanapari. Tarkoituksella sanelussa on myös edustettuna tilitiili-tilli ja mato-matto ja iilimato.

•

Diftongeihin liittyvät sanat valittiin muotoa KVV-KV, paitsi poikkeuksena öinen,
peseytyä ja periytyä sanat. Öi, ey ja iy ovat harvinaisia diftongeja, ja syntyvät lähinnä
morfologisten operaatioiden tuloksena (Löflund ym. 2010, 19).

Sanelu oli jaettu kolmeen eri osaan, jotta toteutuksessa olisi jouston varaa eri-ikäisten oppilaiden
kohdalla. Joissakin ryhmissä kaikki kolme osiota tehtiin samalla kertaa, toisissa ryhmissä kahdessa
osassa. Sanat toistettiin 1–3 kolme kertaa. Oppilaat saivat halutessaan itse pyytää toistokerrat. Sanat
pyrittiin lausumaan mahdollisimman selkeästi ja rauhallisesti, mutta ei tavuttaen. Samoin oppilaille
kerrottiin, että sanelussa saattaa olla mukana heille vieraita sanoja, ja he voivat halutessaan pyytää
niihin selvennykset. Vanhempien oppilaiden kohdalla painotettiin myös, että tämä sanelu ei vaikuta
heidän arvosanaansa. Saneluihin käytetty aika vaihteli 10 minuutista 45 minuuttiin.

5.4. Aineiston analyysi
Ortografisessa tutkimuksessa virheanalyysin käytöllä analyysimenetelmänä on ollut pitkät perinteet.
Olen kuitenkin päätynyt omassa työssäni käyttämään sanarakenneanalyysia, koska virheanalyysin
käyttöön on liittynyt puutteita (ks. Kulju & Mäkinen 2009, 508–509). Koska virheanalyysissä
keskitytään virheisiin, riskinä on, että saattaa jäädä huomioimatta kuinka lapsi hahmottaa
sanarakenteita. Kulju ja Mäkinen (2009) ovat tutkimuksessaan verranneet virheanalyysin ja
sanarakenneanalyysin käyttöä. Niillä on hyvin erilainen lähestymistapa. Virheanalyysissä luokitellaan
ja lasketaan kirjoitusvirheitä, kun taas sanarakenneanalyysin lähtökohtana on lapsen osaamisen
arviointi.

Lisäksi

sanarakenneanalyysissa

pyritään

ongelmakohtia.
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tunnistamaan

sanarakenteen

mahdollisia

Virheanalyysissä virheet luokitellaan Ruoppilan, Römanin ja Västin tekemän normituksen mukaan
eikä virheiden maksimimäärää ole etukäteen määritelty (Kulju & Mäkinen 2009, 508–510, ks.
Ruoppila ym. 1969). Sanarakenneanalyysissä taas sanojen sanarakenteiden piirteet luokitellaan ja
pisteytetään

etukäteen,

ja

lapsen

saamia

pisteitä

verrataan

etukäteen

määriteltyyn

maksimipistemäärään (Kulju & Mäkinen 2009, 522). Sanarakenneanalyysissa sanarakenteita voidaan
tarkastella tavumäärän, tavurakenteen, fonotaksin ja yksittäisten kirjainten tasolta. Tällä pyritään
selvittämään sitä, mitkä fonologiset piirteet ovat aloittelevalle kirjoittajalle ongelmallisia. Koska
sanarakenneanalyysissä keskitytään sanan fonologiseen rakenteeseen, erikseen ei määritellä
virhetyyppejä, kuten kirjaimen kääntymistä, variantin kirjoittamista tai foneettista virhettä (esim.
vormula »formula»). (Kulju & Mäkinen 2009, 508–509.)

Tässä tutkimuksessa sanarakenneanalyysiä hyödynnettiin soveltaen ja tutkimuksen aineiston analyysin
kohteena ovat kielen fonotaktiselta tasolta lyhyet ja pitkät konsonantit ja vokaalit sekä diftongit (ks.
Kulju & Mäkinen 2013, 5).

Sanelujen tulokset siirrettiin analyysiä varten Exceliin.

Aineiston

analyysissä sanarakenneanalyysin periaatteiden mukaisesti tutkittavat rakenteet oli pisteytetty
etukäteen. Täysin oikein kirjoitetusta sanasta oppilas sai kaksi pistettä. Koska tarkastelun kohteena oli
nimenomaan vokaalien ja konsonanttien pituus ja diftongit, sai oppilas sanasta yhden pisteen, jos
sanassa esiintyi kyseisten rakenteiden oikea muoto (taulukko 3). Esimerkiksi jos tavoitesana oli tuli ja
oppilas oli kirjoittanut tulli, sai hän siitä yhden pisteen, koska etukäteen pisteytettynä rakenteena oli
kyseisessä sanassa ”u”. Analyysien avulla tutkittiin kirjoitetun yleiskielen vastaisten poikkeamien
esiintymistä ja frekvenssiä. Lisäksi aineistoa tarkasteltiin implikaatioskaalan avulla.

Taulukko 3. Esimerkkejä sanelun sanojen pisteytyksestä.
Tavoitesana

2 pistettä

1 piste

0 pistettä

tuli

tuli

tulli

tuuli

myssy

myssy

mussu

mysy

säilä

säilä

säillä

seile

Vapaamuotoisista teksteistä huomioitiin analyysissa 50 ensimmäistä sanaa. Sanoista poimittiin pitkät
vokaalit ja konsonantit sekä diftongit ja laskettiin kyseisten rakenteiden kokonaismäärä sekä niissä
ilmenneet poikkeamat. Oppilaiden vapaamuotoisten tekstien pituus vaihteli. Jotta tarkemmin
analysoitavat osuudet olisivat pituudeltaan verrannollisia, rajattiin analysoitavan osuuden pituus
lyhyimpien tekstien mukaan. Koko tekstien analysoinnilla ei myöskään katsottu olevan
merkityksellistä lisäarvoa, koska poikkeamia esiintyi teksteissä tasaisesti.
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5.5. Luotettavuus ja eettisyys
Tutkimuksen

luotettavuutta

olen

pohtinut

kolmesta

näkökulmasta:

sisäinen

validiteetti,

käsitevaliditeetti ja kontekstivaliditeetti (ks. Anttila 1996, Hiltunen 2009). Sisäiseen validiteettiin
liittyvissä pohdinnoissani olen kiinnittänyt huomiota mahdollisiin satunnaisvirheisiin.

Työn eri

vaiheissa satunnaisvirheet ovat mahdollisia, esimerkiksi lyöntivirheet tietoa tallennettaessa tai
epähuomiossa väärin tehty sanan pisteytys. Myös sanelutilanne on saattanut olla eri ryhmille erilainen
sisältäen mahdollisesti esimerkiksi ulkopuolisia häiriötekijöitä, kuten luokan ulkopuolelta tulevia
ääniä, jotka vaikuttavat keskittymiskykyyn. Itse saneluun voi myös liittyä tekijöitä, jotka tekevät siitä
eriarvoisen eri oppilaille. Koska sanelukokeessa opettaja on lausunut sanat, on mahdollista, että eri
ryhmille on sanat lausuttu hiukan eri tavalla, ja siitä on mahdollisesti seurannut kuullun sanan väärin
tulkintaa. Tutkimuksen eri vaiheissa, samoin kuin mittarin (sanelukoe) laadinnassa olen pyrkinyt
systemaattisesti huolellisuuteen ja tarkkuuteen. Sanelukokeen laadinnassa olen käyttänyt apuna alan
kirjallisuutta ja aikaisempia tutkimuksia.

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on syntynyt tutkimuksen aikana, ja se on tarkentunut ja
päivittynyt samaan aikaan tutkittavan ilmiön tarkentuessa ja selkiytyessä. Hyvään käsitevaliditeettiin
olen pyrkinyt huolellisella käsitteiden operationalisoinnilla ja kriittisesti teoreettisia lähtökohtia
tarkastamalla. Kriittisyys on ollut tarpeen, jotta tutkittavalle ilmiölle oikeat käsitteet ovat tulleet
huomioiduiksi. Käsitteitä olen pyrkinyt käyttämään johdonmukaisesti siten, että teoreettinen tausta,
tutkimuskysymykset, tutkimusmenetelmä ja lopputulos vastaavat toisiaan. Tässä mielestäni
tutkimuksessa onnistuttiin, koska mittarin ja aineiston avulla on saatu vastaus kaikkiin
tutkimuskysymyksiin.

Tutkimuksen eettisyydessä on noudatettu Etiikanharkinnan keskuslautakunnan periaatteita (Centrala
etikprövningsnämnden 2018). Oppilaiden vanhemmilta kysyttiin lupa koulutunneilla tehtyjen
saneluvastausten ja

ainekirjoitusten

käyttämiseen tutkimuksen

aineistona.

Tutkimustulosten

raportoinnissa säilytettiin vastaajien anonymiteetti siten, ettei tunnistettavia tietoja ole esillä. Lisäksi
aineisto säilytetään tutkijan hallussa lukitussa kaapissa siten, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä siihen.
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6. Tutkimustulokset
Tutkimukseen osallistui 22 oppilasta, joista poikia oli 13 ja tyttöjä 9.

Oppilaat olivat 2.–7.-

luokkalaisia. Taustatietokyselyyn vastasivat 15 oppilaan vanhemmat. Murretaustoiltaan perheet
edustivat useita Suomen alueita. Perheistä neljällä oli puhekielessä vaikutteita Uudenmaan ja
pääkaupunkiseudun murteista. Muita murretaustoja edustivat Lahti, Tampere, Pohjanmaa, Lappi,
Turku, Keski-Suomi ja ruotsinsuomi. Taustatietokyselyn vastaajien vähäisen määrän ja murrealueissa
esiintyneen hajonnan takia ei tässä tutkimuksessa murretaustan vaikutusta ollut aiheellista analysoida
tarkemmin.

Tutkimuskysymys 1. Mitä suomen kielen kirjoitettuun yleiskieleen liittyviä poikkeamia esiintyy
ruotsinsuomalaisilla koululaisilla pitkien ja lyhyiden vokaalien ja konsonanttien sekä diftongien
kirjoitusasussa?

Pitkiä vokaaleja testaavien sanojen kirjoitusasussa ilmeni taulukossa 4. lueteltuja poikkeamia. Pääosin
poikkeama oli puuttuva vokaali. Puuttuvan vokaalin lisäksi uuni-sanassa osa oppilaista oli kirjoittanut
sanan alkuun u:n sijasta o:n, esimerkiksi oni. Samoin ruusu-sanassa osalla esiintyi molemmissa tai
jommassakummassa tavussa u:n sijasta o. Oodi-sanassa osalla o oli vaihtunut å:ksi ja dyyni-sanassa y
u:ksi. Jooga-sanassa esiintyi myös o:n muuttuminen a:ksi. Suurin sanan tavoitemuodon
esiintymisprosentti oli sanoilla haavi 82 %, aasi 78 % ja siili 78 %. Eniten haasteita oli sanoissa jooga
ja pyyhe, joiden tavoitemuotojen esiintymisprosentit olivat 32 % ja 23 %.
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Taulukko 4. Pitkän vokaalin sisältävien sanojen kirjoitusasussa esiintyneet muodot: sanan
tavoitemuoto ja esiintymisprosentti sekä poikkeavat sanamuodot (N=22).
Sanan
tavoitemuoto

%

Muut esiintyneet sanamuodot

haavi

82 %

havi

aasi

78 %

assi, asi, asii

siili

78 %

sili, silli, siilii

ääni

68 %

äni, änni,

maali

68 %

mali, maalii

geeli

64 %

geli, gelli

viiri

64 %

viri, viiry, virri

uuni

55 %

uni, onni, unni, uno, oni, uunni

iilimato

59 %

iliimato, ilimato, ilimatto, iilimatto, illimato, illimatto

ruusu

55 %

rusu, roso, rooso, russu, rosu, rrossa

näätä

55 %

nätä, nättä, nätte, nääta

oodi

46 %

odi, åådi, ådi, uedi, ååddi

eepos

40 %

epos, eposs, eeposs

dyyni

41 %

dyni, duni, dunni, duuni, dyynny

käärö

41 %

kärö, käru, kärrö, kär, kääry

jooga

32 %

joga, yoga, jaga, yooga, jogga

pyyhe

23 %

puhe, pue, pyhää, pyhä, puhä, pyhe, puuhe, phye

Keskiarvo = 56 % MD = 55 %

Pitkiä konsonantteja testaavien sanojen kirjoitusasussa ilmeni taulukossa 5. lueteltuja poikkeamia.
Puuttuva konsonantti oli yleisin poikkeama. Poikkeamissa esiintyi myös m:n muuttuminen n:ksi ja
kk:n ck:ksi. Konsonanteissa kaikkien sanojen tavoitemuodon esiintymisprosentti oli 50 % tai enempi.
Parhaiten onnistuttiin sanoissa pallo 86 % ja hattu 82 %. Myssy-sanassa useat poikkeamat liittyivät
vokaaleihin u ja y.
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Taulukko 5. Pitkän konsonantin sisältävien sanojen kirjoitusasussa esiintyneet muodot: sanan
tavoitemuoto ja esiintymisprosentti sekä poikkeavat sanamuodot (N=22).
Sanan
tavoitemuoto

%

Muut esiintyneet sanamuodot

pallo

86 %

pallu, palu, palo

hattu

82 %

hatu, hatto

tammi

73 %

tami, tani, taami

lippu

68 %

lipu, lipo, lippo

nukke

64 %

nuke, nocke, nokke

sonni

64 %

sony, soni, ssoni

jarru

50 %

jaru, jaarro, jarra, jaro

myssy

50 %

myssu, musu, mysy, mussu, musy, myssi, mussu

Keskiarvo = 68 % MD = 66 %

Sanapareissa ilmeni taulukossa 6. lueteltuja poikkeamia. Sanapareissa sanojen kirjoittamisessa
onnistuttiin kokonaisuutena melko tasaisesti. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta oikeiden
sanamuotojen vastausprosentti asettuu noin 70–90 %:n tuntumaan. Pitkät konsonantit (matto, tilli,
kassa) saivat kuka-kukka-paria lukuun ottamatta paremman prosenttilukeman kuin lyhyt konsonantti.
Vokaaleissa oli päinvastoin eli lyhyiden vokaalien oikeinkirjoituksessa onnistuttiin paremmin kuin
pitkien. Esiintyneistä sanamuodoista ilmeni myös, että sekä tili että tiili saattoivat muuttua tilliksi.
Sanapareissa esiintyi sekä konsonantin puuttumista että kahdentumista. Samoin vokaaleissa saattoi
vokaali puuttua tai kahdentua. Lisäksi esiintyi vokaalien vaihtumisia: e > ä, ä > e, o > u, u > o ja o > å.
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Taulukko 6. Sanaparien kirjoitusasussa esiintyneet muodot: sanan tavoitemuoto ja esiintymisprosentti
sekä poikkeavat sanamuodot (N=22).
Sanan
tavoitemuoto

%

Muut esiintyneet sanamuodot

mato
matto

82 %
90 %

mato: matto
matto: matu, mato

tili
tilli

68 %
90 %

tili: tilli, tiili, tillii
tilli: tili

kasa
kassa

73 %
90 %

kasa: kassa
kassa: kasa

kuka
kukka

86 %
68 %

kuka: koka, kukka
kukka: kuka

meri
Meeri

86 %
73 %

meri: märri, meerii
Meeri: Meri, merii, merri, Märi, meri

latu
laatu

68 %
73 %

latu: lato, latto, lattu
laatu: latu, lato, latto, laato

kota
koota

78 %
59 %

kota: kuta, kotta
koota: kota, kåta, kotta, kååta

tuli
tuuli

73 %
64 %

tuli: tulli, tolli
tuuli: tulli, tuli, tooli, tuolli

tili
tiili

68 %
68 %

tili: tilli, tiili, tillii
tiili: tili, tilli, tiilli

Diftongeja testaavien sanojen kirjoitusasussa ilmeni taulukossa 7. lueteltuja poikkeamia. Tässä
ryhmässä esiintyi eniten hajontaa. Tässä ryhmässä oli myös ainoa sataprosenttisesti oikein kirjoitettu
sana koira sekä kaikkein haasteellisin sana ryijy. Periytyä-sanassa esiintyi kaikkein eniten variaatiota:
16 erilaista versiota tavoitemuodon lisäksi. O:n ja u:n sekaannuksia ilmeni 16 sanassa, ä:n ja e:n
sekaannuksia 13 sanassa sekä u:n ja y:n sekaannuksia 38 sanassa.
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Taulukko 7. Diftongin sisältävien sanojen kirjoitusasussa esiintyneet muodot: sanan tavoitemuoto ja
esiintymisprosentti sekä poikkeavat sanamuodot (N=22).
Sanan
tavoitemuoto

%

Muut esiintyneet sanamuodot

koira

100 %

paita

96 %

paijta

naula

86 %

naoula, naila, naulla

neula

82 %

neola, näula, neiula, neulla

öinen

78 %

uinen, öjnen, öyinen, öynen, hyönen

leipä

73 %

läipä, leipe, läbiä, leiipää

koulu

73 %

kuolu, kulu, kolo, koulo

säilä

68 %

sejlä, säjlä, seilä, seile, säila, säillä, säiliä

kuilu

64 %

kulju, kujlu, kuillu, kooilo, kuilo, kouilo, kouilo, koillu

viulu

64 %

uiulu, viioolo, violo, viulo, viuola, veiru, vioulla

pyörä

64 %

purä, puörä, pyrä, pura, peure, pyrä, pyöra, pörä

sieni

59 %

seni, senni, seini, seeni

pöytä

50 %

pöutä, putä, pöuta, peutä, päutä

muovi

46 %

movi, muvi, mååvi, mouvi, movii, moovi

käyrä

37 %

käurä, keyra, käura, käure, käyre, käyru

peseytyä

37 %

peseutuä, peseutä, pesseututa, pesseutuä, peseyteye, pesäutyä,
peseutyä, pesutuä, peseäutyä

periytyä

23 %

perjutä, periutä, perjuttuä, perrjutua, pärutua, perjytyä, pereutuä,
periytyme, periytuä, periutyä, periityöä, perjutula, peröttä,
periutuä, perjytyä, periuteta

ryijy

5%

ryju, rju, ryu, ryjy, ruuiu, ruiu, ryiju, rujo, ryiy,

Keskiarvo = 61 MD = 64

Taulukossa 8. on esitelty tarkemmin diftongeissa esiintyneet poikkeamat. Suurin osa poikkeamista
esiintyi vain yhteen diftongiin liittyen, mutta seuraavat poikkeamat esiintyivät useammin kuin kerran:
ai, äu, ei, ui, u, o, y, eu ja ö. Poikkeamista 44 %

esiintyi diftongeissa joissa oli y ja/tai ö.9

Sekaannuksia tapahtui lisäksi seuraavien vokaalien välillä: o-u (25 %), u-y (22 %) ja ä-e (13 %).

9
Maailmanlaajuisesti Suomen kielen pyöreitä etuvokaaleita y ja ö pidetään epätavallisina ja harvinaisina. Vain 4
%:ssa maailman kielistä on sekä y että ö. Maailman eri kielten universaaleja piirteitä on tutkinut muun muassa
Joseph Greenberg. (Miestamo, 2006; 2010, ks. Haspelmath, Dryer, Gil & Comrie 2005.)
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Taulukko 8. Diftongeissa esiintyneet poikkeamat.
ai

au

eu

öi

ei

ou

äi

ui

iu

yö

ie

uo

äy

ey

äu

äu

iy

yi

aij
aou
ai

ai
eo
äu
ei

äu
ei

ei

ui
oj
öyi
öy
yö

ui

a
eii
uo
u
o

u

u

u

u
o

u

u

u

ej
aj
uj
ooi
oui
oi
iioo
io
iuo
iou
uö
y
eu
ö

y
eu

eu

eu
ö

öu
åå
ou
oo
ey
eäu
ju
iu
jy
ii
Ø
uu
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Taulukkoon 9. on ryhmitelty sanat neljään eri pistekategoriaan. Taulukosta voi havaita, että kaikkein
vähiten pisteitä sai eli vaikeimmiksi osoittautuivat sanat ryijy ja pyyhe. Eniten pisteitä saaneiden
sanojen joukossa ovat muun muassa seuraavat sanat: koira ja paita (molemmat saivat 44 pistettä) sekä
kassa, matto ja kuka, kukin 40 pistettä.

Taulukko 9. Sanat ryhmiteltynä neljään pistekategoriaan niiden saamien pisteiden mukaan.
Pisteet

Sanat

1–10
N=2

ryijy, pyyhe

11–22
N=10

jooga, oodi, käärö, käyrä, eepos, dyyni, peseytyä, pöytä, periytyä, muovi

23–33
N=25

nukke, sonni, tuuli, kuilu, jarru, tiili, myssy, näätä, maali, kukka, uuni, viulu, ruusu,
sieni, laatu, pyörä, tammi, Meeri, kasa, säilä, geeli, koota, iilimato, ääni, viiri

34–44
N=23

aasi, haavi, tili, kuka, leipä, öinen, kota, koira, paita, mato, neula, meri, koulu, pallo,
naula, siili, latu, kassa, matto, tuli, lippu, tilli, hattu

Tutkimuskysymys 2. Minkä verran suomen kielen kirjoitettuun yleiskieleen liittyviä poikkeamia
esiintyy ruotsinsuomalaisilla koululaisilla vokaalien, konsonanttien ja diftongien kirjoitusasussa?

Vokaaleihin, konsonantteihin ja diftongeihin liittyviin poikkeamiin voimme tutustua taulukoiden 10.14. lukujen avulla. Pitkän vokaalin ollessa muotoa VV- isoimmat poikkeamat olivat e ja o vokaaleissa,
molemmissa 55 % (taulukko 10). Myös konsonanttialkuisessa KVV-muodossa vokaalin y lisäksi
edelleen myös vokaalissa o oli eniten poikkeamia, y:ssä keskiarvo oli 67 % ja o:ssa 53 %. Lyhyissä
konsonanttialkuisissa KV-sanoissa esiintyi sitä vastoin vähän tai hyvin vähän poikkeamia, vain 0–14
%.

Taulukko 10. Pitkien ja lyhyiden vokaalien poikkeamat % (N=22).
Sanamuoto

VV KVV- ¹
KV-

a-aa

e-ee

i-ii

o-oo

u-uu

23

55

28

55

41

�
X = 23

�
X = 31

�
X = 26

�
X = 53

�
X = 42

0

14

5

5

5

yy

ää

öö

32
�
X = 67

�
X = 35

¹ KVV-muotoa olevia sanoja oli sanelussa useampia. Taulukkoon on laskettu kunkin kirjaimen kohdalla
keskiarvot, esimerkiksi a-aa: haavi 18 %, maali 27,5 % ja laatu 22,5 %, joiden keskiarvo on 23 % (taulukossa
luvut pyöristetty kokonaislukuihin).

34

Pitkissä konsonanteissa esiintyi jonkin verran poikkeamia (taulukko 11), eniten 37 % pitkissä
konsonanteissa nn ja rr. Pitkässä konsonantissa tt oli vähiten poikkeamia, keskiarvo oli 7 %. Lyhyessä
konsonantissa muotoa KV-KV esiintyi eniten poikkeamia konsonantissa k, 45 %.

Taulukko 11. Pitkien ja lyhyiden konsonanttien poikkeamat % (N=22).
Sanamuoto

KVK-KV¹
KV-KV

k-kk

ll

mm

nn

pp

rr

s-ss

tt

� = 28
X

�=9
X

28

37

14

37

� = 16
X

�=7
X

45

28

28

¹ Joihinkin KVK-KV-muotoihin liittyi sanelussa useampia sanoja. Taulukkoon on laskettu niiden kirjaimien
kohdalla keskiarvot, esimerkiksi k-kk: nukke 27,5 % ja kukka 27,5 %, joiden keskiarvo on 28 % (taulukossa
luvut pyöristetty kokonaislukuihin).

I-loppuisista diftongeista (taulukko 12) diftongeissa oi ja ai ei ollut lainkaan poikkeamia ja diftongissa
ei oli 15 %. Kaikkein eniten poikkeamia esiintyi diftongissa yi, 82 %. U- ja y-loppuisista kaikkein
haasteellisimmiksi diftongeiksi osoittautuivat iy ja ey (taulukko 13). E-, o- ja ö-loppuisissa
diftongeissa ei ollut suuria eroja (taulukko 14). Niistä uo-diftongissa oli eniten haasteita.

Taulukko 12. I-loppuisten diftongien poikkeamat % (N=22).
ei

öi

äi

oi

ai

yi

ui

15

23

18

0

0

82

28

-

-

-

Taulukko 13. U- ja y-loppuisten diftongien poikkeamat % (N=22).
eu

ou

au

iu

ey

öy

äy

iy

14

14

9

23

59

50

55

68

-

-

Taulukko 14. E-, ö- ja o-loppuisten diftongien poikkeamat % (N=22).
ie

yö

uo

41

32

55

-

-

35

-

-

Oppilaiden vapaamuotoisista teksteistä (N=10) analysoitiin sanojen rakenteista pitkät vokaalit ja
konsonantit sekä diftongit. Ensin tekstistä laskettiin kyseisen rakenteen kokonaismäärä ja sen jälkeen
siihen liittyvien poikkeamien määrä sekä poikkeamien prosentuaalinen osuus (taulukko 15).
Poikkeamia oli teksteissä hyvin vähän: 0–2 poikkeamaa per oppilas. Poikkeuksena tästä oli yksi
oppilas, jolla oli haasteita pitkän konsonantin kanssa ja toinen oppilas, jolla oli haasteita lyhyen
vokaalin kanssa.

Taulukko 15. Oppilaiden 12–22 vapaamuotoisissa teksteissä ilmenneet pitkiin vokaaleihin ja
konsonantteihin sekä diftongeihin liittyvät poikkeamat (kappalemäärä sekä prosentuaalinen osuus
kyseisen rakenteen kokonaismäärästä).
Oppilas

Luokka

Pisteet¹

Pitkät vokaalit

Pitkät konsonantit

Diftongit

Kpl

%

Kpl

%

Kpl

%

12

6

93

0

0

0

0

1

5

13²

2

94

-

-

-

-

-

-

14

3

102

1

13

0

0

0

0

15

4

104

1

10

2

22

1

12

16

7

105

0

0

7

41

0

0

17

6

110

5

39

1

9

0

0

18

4

117

1

15

0

0

1

4

19

4

117

0

0

1

8

0

0

20

3

118

0

0

1

11

0

0

21

5

119

0

0

2

11

1

6

22

5

119

0

0

0

0

0

0

¹ Oppilaiden sanelukokeen kokonaispistemäärä. ² Tekstiä ei saatavilla.

Tutkimuskysymys 3. Millainen yhteys taustamuuttujilla on kirjoitetun yleiskielen vastaisiin
poikkeamiin?

Taustamuuttujien tarkastelussa on mukaillen sovellettu implikaatioskaalaa. Taustatietokyselyn
vastaukset koodattiin taulukkoon kyllä- ja ei -vastauksiksi (taulukko 16). Tummemmalla sävyllä on
merkitty kaikki positiiviset vastaukset. Taulukossa vasemmalla ovat oppilaat ja heidän sanelukokeesta
saamansa pisteet. Koska taustatietokyselyyn vastanneita oli vähäinen määrä, murretaustaan liittyvä
kysymys on jätetty pois analyysistä oppilaiden anonymiteetin takaamiseksi. Murretaustalla oli myös
sen verran hajontaa, ettei sen pois jättämisellä ollut skaalaan merkitystä. Myös kysymys puhuuko lapsi
opettajan kanssa suomea jätettiin pois, koska kysymys on saatettu ymmärtää väärin. Kysymykseen oli
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moni vastannut kielteisesti, vaikka useimpien oppilaiden kanssa puhutaan suomen tunnilla ainoastaan
suomen kieltä. Myös kysymys kenen muun kanssa lapsi puhuu suomea jätettiin pois, koska se oli
kyllä-vastausten osalta sekoitettu opettajaan ja kavereihin liittyviin kysymyksiin. Lisäksi lasten
osaamiin kieliin liittyvä kysymys jätettiin pois. Mahdollisesti kysymyksen muotoilun takia vastauksiin
ei oltu osattu huomioida kaikkia lasten koulussa opiskelemia kieliä.

Implikaatioskaalassa kolme eniten kyllä-vastauksia sisältävää kohtaa ovat: puhuu sukulaisten kanssa
suomea, oppinut suomen kolmen ensimmäisen vuoden aikana ja käynyt suomen kielen tunneilla
vähintään kolme vuotta. Seuraavat kaksi kohtaa ovat: lapselle luettiin lapsena suomeksi viikoittain ja
kotona puhutaan päivittäin suomea. Viisi eniten pisteitä sanelukokeessa saanutta oppilasta olivat
oppilaat 18 (110 pistettä), 17 (116 pistettä), 19 ja 20 (117 pistettä) sekä 22 (119 pistettä). Heistä
kolmella (oppilaat 17, 19 ja 20) oli myös eniten kyllä-vastauksia. Kuitenkin kolmella muulla (oppilaat
14, 22 ja 18) hyviä pisteitä saaneilla oli hyvin vähän kyllä-vastauksia. Näiden kahden ryhmän kohdalla
selvimpänä erona on, että oppilaat 17, 19 ja 20 ovat syntyneet Ruotsissa. Vähäisistä kyllä-vastauksista
huolimatta erittäin korkeat pisteet sanelussa saaneet oppilaat 14, 22 ja 18 ovat sitä vastoin syntyneet
Suomessa, ja oppilaat 14 ja 22 ovat käyneet suurimmaksi osaksi koulua Suomessa ja olleet pitkään
suomenkielisessä ympäristössä. Oppilaat 22 ja 18 ovat myös iältään vanhimmasta päästä. Toinen
huomioitava seikka liittyy oppilaisiin 7, 8 ja 10. Monista positiivisista vastauksista (skaalan alkupään
tekijät, jotka muilla tuntuvat tukevan kielen hallintaa) huolimatta, heillä oli sanelussa haasteita. Kun
näiden kolmen vastauksia vertaa oppilaiden 17, 19 ja 20 vastauksiin, huomataan, että oppilaat 17, 19
ja 20 puhuvat suomen kieltä kotona sekä äidin että isän kanssa. Sitä vastoin oppilaat 7, 8 ja 9 puhuvat
suomea vain äidin kanssa.
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Taulukko 16. Implikaatioskaala: sanelukokeen pisteet suhteessa taustamuuttujiin.

k = kyllä, e = ei, Ø = puuttuva vastaus
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7. Johtopäätökset ja pohdintaa
Tämän kandidaattitutkielman aiheena oli ruotsinsuomalaisten koululaisten pitkien ja lyhyiden
vokaalien ja konsonanttien sekä diftongien hallinta. Kohderyhmä koostui suomen kielen tunneille
osallistuvista ruotsalaista koulua käyvistä 2. –7.-luokan oppilaista (N=22). Empiirisen osion haasteeksi
muodostui tutkimusjoukon vähäinen määrä, joten tilastollisesta näkökulmasta tuloksia ei voida
yleistää tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Toisaalta tulokset ovat pääosin linjassa aikaisempien
tutkimusten kanssa, joten varovaisia johtopäätöksiä tuloksista voinee tehdä ja mahdollisesti pitää niitä
suuntaa antavina laajemmalle tutkimukselle.

Pitkiin vokaaleihin liittyvä poikkeama oli useimmiten puuttuva vokaali. Sanojen oikeinkirjoituksessa
eniten poikkeamia ilmeni pitkiä vokaaleja oo, ee, yy ja ää sisältävien sanojen kohdalla. Puuttuvien
vokaalimerkkien lisäksi ilmeni myös vokaalin vaihtumista: u > o, o > å ja y > u. Nämä poikkeamat
ovat olleet tyypillisiä haasteita myös suomen tunneilla, ja sekaannusta saattaa aiheuttaa kyseisten
vokaalien ruotsin ja suomen kielen erilaiset ääntämistavat. Toisaalta kyse voi olla myös fonologisen
tietoisuuden ja suomen kielen äänne-kirjainvastaavuuden haasteista, koska vahvoilla suomen kielen
osaajilla ja myös hiukan vanhemmilla oppilailla näitä vaihdoksia ei juuri esiintynyt. Kun tarkasteltiin
pelkästään etukäteen pisteytettyä rakennetta sananalkuisten tai -sisäisten pitkien vokaalien
kirjoitusasussa, haasteellisimpia olivat pitkät vokaalit ee, oo ja yy, joissa kaikissa poikkeamia oli yli 50
%. Lyhyiden vokaalien kohdalla ei ilmennyt merkittäviä haasteita. Kuljun ja Mäkisen (2013)
tutkimuksessa pitkiä vokaaleja koskevat piirteet eivät osoittautuneet kovin haasteellisiksi, joten niiltä
osin tämä tutkimus antoi erilaisen tuloksen. Toisaalta muuan muassa Tuomela (2001), Lehtinen (2013)
sekä Ahvenainen ja Holopainen (2014) esittävät päinvastaista näkemystä ja toteavat myös vokaalien
kestoasteet haasteellisiksi.

Myös pitkiä konsonantteja testaavien sanojen kirjoitusasussa puuttuva konsonantti oli yleisin
poikkeama. Poikkeamissa esiintyi myös m:n muuttuminen n:ksi ja kk:n ck:ksi. Sanojen
oikeinkirjoituksessa esiintyi eniten poikkeamia pitkissä konsonanteissa ss ja rr. Kun tarkasteltiin
pelkästään etukäteen pisteytettyä sanansisäistä rakennetta, pitkistä konsonanteista haasteellisimpia
olivat nn ja rr. Poikkeamien prosentuaalinen osuus oli 37 %, joten pitkät konsonantit eivät aiheuttaneet
samassa määrin haasteita kuin pitkät vokaalit. Esimerkiksi Korhosen (2013) tutkimuksessa
konsonantteihin liittyvistä virheistä 86 % oli kvantiteettivirheitä. Siihen verrattuna tämä tutkimus antoi
huomattavasti alhaisemman tuloksen. Myös Lehtisen (2013) tutkimuksessa pitkä konsonantti rr
osoittautui haasteellisimmaksi, joten niiltä osin tulos oli samansuuntainen.
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Lyhyen ja pitkän konsonantin kohdalla haasteellisinta oli tunnistaa erot k:n ja kk:n välillä. Ahvenaisen
ja Holopaisen (2014, 107) mukaan kk, pp ja tt ovat pitkistä konsonanteista eniten haasteita aiheuttavia.
Tässä tutkimuksessa pitkässä konsonantissa kk oli näistä kolmesta eniten poikkeamia, 28 %, kun taas
pitkässä konsonantissa tt oli kaikista konsonanteista kaikkein vähiten poikkeamia, vain 7 %. Tämä
saattaa johtua esimerkiksi siitä, että sanelussa pitkää konsonanttia tt testaavat sanat olivat lähes kaikille
tavallista tutumpia (hattu ja matto), koska ne ovat esiintyneet äänteisiin liittyvän opetuksen
yhteydessä. Toinen mahdollinen vaikuttava tekijä on sanojen samankaltaisuus ruotsin kielessä.
Molemmissa sanoissa on myös ruotsin kielessä pitkä konsonantti: matto-matta ja hattu-hatt.

Pitkien vokaalien tapaan myös diftongeja testaavien sanojen kirjoitusasussa ilmeni o:n ja u:n sekä u:n
ja y:n sekaannuksia. Lisäksi esiintyi ä:n ja e:n sekaannuksia. Diftongeja sisältävien sanojen
kirjoitusasussa oi ja ai osoittautuivat helpoimmiksi. Toivolan (2004) tutkimuksessa oi:n ja ai:n lisäksi
myös ei, ie ja ui lukeutuivat helpoimpien joukkoon. Tässä tutkimuksessa niiden sijaan au, eu ja öi
hallittiin oi:n ja ai:n lisäksi parhaiten. Haasteellisimpien diftongien joukkoon kuuluivat yi, ey, ie, uo,
yö, öy, äy ja iy. Tämä on linjassa aikaisempien tutkimustulosten (mm. Aho ym. 2016; Toivola 2004;
Nesser 1981) kanssa. Ainoan poikkeuksen muodostaa diftongi ei, joka ei tässä tutkimusjoukossa
aiheuttanut merkittäviä haasteita.

I-loppuisista diftongeista eniten poikkeamia esiintyi yi diftongissa. U- ja y-loppuisten diftongien
haasteet olivat nimenomaan kaikissa y-loppuisissa diftongeissa. E-, ö- ja o-loppuisten kohdalla
vaihtelu oli tasaisempaa, ja vain uo diftongissa poikkeamia oli yli 50 %. Nesser (1981) on raportoinut
ruotsinsuomalaisilla lapsilla ou:n ja uo:n sekoittumisesta, mutta tässä tutkimuksessa ou sijoittui
parhaiten hallittujen diftongien joukkoon. Kaikista diftongien poikkeamista 44 % liittyi vokaalin y
ja/tai ö sisältäviin diftongeihin. Tämä on samansuuntainen Ahon ym. (2016) tutkimuksen kanssa,
jossa y ja ö osoittautuivat haasteellisiksi vokaaleiksi. Sen sijaan Ahon ym. (2016) tutkimuksessa
haasteelliseksi osoittautunut vokaali ä ei aiheuttanut tässä tutkimuksessa yhtä paljon haasteita kuin
muut. Sekaannuksia tapahtui ä:n ja e:n välillä 13 %. Lisäksi sekaannuksia diftongien yhteydessä
tapahtui mm. seuraavien vokaalien välillä: o-u (25 %) ja u-y (22 %).

Oppilaiden vapaamuotoisista teksteistä analysoitiin sanojen rakenteista pitkät vokaalit ja konsonantit
sekä diftongit. Vapaamuotoisissa teksteissä ei ilmennyt ristiriitaa suhteessa sanelukokeen tuloksiin.
Pääosin poikkeamia oli teksteissä hyvin vähän, 0–2 poikkeamaa per oppilas.

Taustamuuttujia kartoitettiin sähköisen lomakkeen avulla. Vastausten vähäisen määrän (N=15) takia,
voidaan ehkä vain varovaisesti tulkita implikaatioskaalaa siten, että kielen oppimisella kolmen
ensimmäisen ikävuoden aikana ja kielen puhumisella sukulaisten kanssa saattaisi olla yhteyttä suomen
kielen rakenteiden hallintaan. Huomionarvoinen seikka lienee myös, että kolmella parhaat pisteet
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sanelussa saaneella (oppilaat 17, 19 ja 20) kotikielenä on suomi ja he puhuvat suomea sekä isän että
äidin kanssa. Sitä kuitenkin tuntuu kompensoivan tilanne kahden oppilaan (14 ja 22) kohdalla, joiden
kotikielenä on ruotsi, mutta jotka ovat syntyneet Suomessa ja käyneet Suomessa (ruotsinkielistä)
koulua. Oppilaan 9 kohdalla menestyminen sanelussa saattaisi mahdollisesti selittyä fonologisen
tietoisuuden kehittyneisyydellä. Huolimatta siitä, että hän on vasta-alkaja kielen opiskelussa, ja
taustatiedoissa oli eniten ei-vastauksia, hän menestyi sanelussa osittain jopa suomen kieltä sujuvasti
puhuvia paremmin.

Tutkimuksessa pilotoitiin myös kartoittavaa sanelumetodia. Metodi tuntui toimivalta ja sopivan tämän
tutkimuksen aiheen kaltaiseen kartoitukseen. Mielenkiintoinen ja yllättäväkin havainto oli, että
sanelukokeen pistemäärä tuntui olevan linjassa oppilaiden suomen kielen taitoon liittyvien
kokemusperäisten havaintojen kanssa. Tutkimustulokset toivat esille pitkistä ja lyhyistä vokaaleista ja
konsonanteista sekä diftongeista ne osa-alueet, joissa ilmenee eniten haasteita. Tällaisen tiedon arvo
on mielestäni siinä, että se mahdollistaa, että opetuksessa voi keskittyä juuri niihin osa-alueisiin, jotka
tuntuvat tarvitsevan eniten tukea. Sanelumetodia on mahdollista käyttää yksittäisten ryhmien
haasteiden analysointiin, ja analyysin tulosten avulla on mahdollista kehittää opetusta ja kenties jopa
opetusmateriaalia juuri kyseisen ryhmän tarpeisiin. Koska sanelumetodia on mahdollista käyttää sekä
alku- että loppukartoituksessa, voi sitä käyttää myös opetuksen tai materiaalin vaikuttavuuden
arvioinnissa.

Tutkimukseni valottaa tärkeällä tavalla suomen kielen opettamisen haasteita ruotsinkielisessä ja
pääosin yksikielisessä ympäristössä. Tässä tutkimuksessa on keskitytty rajattuun yksittäiseen
kielioppialueeseen. Siihen liittyvistä haasteista on raportoitu aikaisemminkin, ja tämä tutkimus tukee
pääosin aikaisempien tutkimusten tuloksia. Huomioitava on kuitenkin myös, että samankaltaisia
haasteita esiintyy myös samanikäisillä koululaisilla Suomessa (esim. Matilainen 1989; Lehtinen 2013).
Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli ajatus äänteisiin liittyvän kieliopin opettamisesta fonologisten ja
saneluharjoitusten avulla, ja niiden avulla mekaanisen kirjoitustaidon parantaminen. Tämä tutkimus on
ollut ensimmäinen vaihe tässä kokonaisuudessa. Seuraava askel voisikin olla täsmäopetuksen ja
-materiaalin kehittäminen pitkien ja lyhyiden vokaalien sekä diftongien hallinnan opettamiseen
huomioiden ruotsinsuomalainen konteksti ja fonologisen tietoisuuden tärkeys kielenoppimisessa.
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Liite 1.1. Taustietolomakkeen kysymykset.

Oppilaan taustatiedot

Lomakkeen kysymykset liittyvät kandidaatintutkielmaani "Pitkien ja lyhyiden vokaalien ja
konsonanttien sekä diftongien suomen yleiskielen mukainen kirjoitusasun hallinta
ruotsinsuomalaisilla oppilailla". Jos sinulla on kysyttävää kysymyksiin tai lomakkeen
täyttöön liittyen, voit ottaa yhteyttä sähköpostillla kirsi.kohtala-ghane@elisanet.fi tai
puhelimitse 073 444 99 50.
Terveisin Kirsi Kohtala-Ghane

1. Lapsen etunimi:
2. Lapsen ikä:
3. Lapsen syntymämaa:
Suomi
Ruotsi
Jokin muu, mikä?
4. Äidin äidinkieli:
Suomi
Ruotsi
Jokin muu, mikä?
5. Isän äidinkieli:
Suomi
Ruotsi
Jokin muu, mikä?
6. Puhutaanko kotonanne suomea?
Ei
Kyllä, kuinka usein?
Mitä suomen kielen murretta käyttämänne kieli pääsosin edustaa?
7. Puhutaanko kotonanne muita kieliä?
Ei
Kyllä
Jos vastauksenne on kyllä, mitä muita kieliä kotonanne puhutaan?
8. Mitä kieliä lapsenne puhuu?
Suomi
Ruotsi
Jokin muu, mikä?
Mitä kieliä lapsenne on oppinut kolmen ensimmäisen ikävuoden aikana?
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Liite 1.2. Taustietolomakkeen kysymykset.
9. Kenen kanssa lapsenne puhuu suomea?
Äiti
Isä
Sisarukset
Sukulaiset
Kaverit
Koulukaverit
Opettaja
Joku muu, kuka?
10. Lukeeko lapsenne suomeksi?
Ei
Kyllä
Jos vastasitte kysymykseen kyllä, niin kuinka usein ja mitä lapsenne lukee?
11. Luetaanko/luettiinko lapsellenne suomeksi?
Ei
Kyllä
Jos vastasitte kyllä, niin kuinka usein?
12. Minkä kielisessä esikoulussa (päiväkoti) lapsenne on ollut?
Suomenkielinen
Ruotsinkielinen
Jokin muu, mikä?
13. Minkä kielisen esikoululuokan lapsenne on käynyt?
Suomenkielinen
Ruotsinkielinen
Jokin muu, mikä?
14. Kuinka monta vuotta lapsenne on osallistunut suomen
kielen opetukseen?
0–2 vuotta
3–4 vuotta
5–6 vuotta
6–7 vuotta
7–8 vuotta
9–10 vuotta
yli 10 vuotta
15. Onko lapsenne käynyt jossain vaiheessa suomalaista tai
ruotsinsuomalaista koulua?
Ei
Kyllä. Kuinka monta vuotta?
16. Tähän kenttään voitte vapaasti täydentää vastauksianne tai
lisätä muita lapsenne suomen kielen käyttöön tai
kieliympäristöön liittyviä asioita.
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Liite 2. Saatekirje oppilaiden vanhemmille.
Liitteet

17.5.2018

Hyvät oppilaiden vanhemmat!

Olen opettajan työn ohessa opiskellut suomen kieltä Tukholman yliopistossa. Olen parhaillaan
tekemässä kandidaatintutkielmaa, jonka aiheena on pitkien ja lyhyiden vokaalien ja
konsonanttien sekä diftongien suomen yleiskielen mukainen kirjoitusasun hallinta
ruotsinsuomalaisilla oppilailla. Ensi vaiheessa tavoitteena on kehittää testausmenetelmää ja
tunnistaa pitkistä ja lyhyistä vokaaleista ja konsonanteista sekä diftongeista ne, jotka
aiheuttavat eniten haasteita. Tätä tietoa on jatkossa tarkoitus hyödyntää opetuksen ja
opetusmateriaalin suunnittelussa.
Toiveenani on, että voisin käyttää tutkielmassani opetuksen yhteydessä tekemääni sanakoetta
sekä lasten kirjoittamia lyhyitä kertovia tekstejä. Liitteenä löydätte tarkempaa tietoa
tutkimuksesta sekä lupakaavakkeen.
Pyydän teitä tutustumaan liitteeseen ja palauttamaan lupakaavakkeen minulle lapsenne
mukana suomen tunnille 1.6.2018 mennessä. Halutessanne voitte palauttaa lupakaavakkeen
myös postitse osoitteeseen Kirsi Kohtala-Ghane, Bergsbovägen 12, 191 35 Sollentuna.
Tämän lisäksi, jos annatte luvan lapsenne sanakokeen ja tekstien käyttämiseen aineistona
kandidaatintutkielmassani, pyydän teitä ystävällisesti vastaamaan linkin takana olevan
taustatietolomakkeen kysymyksiin 25.05.2018 mennessä.
Linkki lomakkeeseen: https://survey.su.se/Survey/22019
Tämän sähköpostin lisäksi annan sähköpostissa olevan materiaalin myös paperisena versiona
lapsellenne kotiin tuotavaksi seuraavalla suomen tunnilla. Jos teillä on kysyttävää
tutkielmaani tai taustatieto-lomakkeeseen liittyen, voitte ottaa yhteyttä puh. 073 444 9950 tai
kirsi.kohtala-ghane@elisanet.fi.

Yhteistyöstä kiittäen
Kirsi Kohtala-Ghane
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Liite 3. Sanelukokeen sanat ryhmiteltynä äänteiden mukaan.
Pitkät vokaalit
Pitkä vokaali ensimmäisen tavun alussa

Pitkä vokaalin konsonanttialkuisen sanan
ensimmäisessä tavussa

aa

aasi

haavi, maali

ee

eepos

geeli

ii

iilimato

siili, viiri

oo

oodi

jooga

uu

uuni

ruusu

latu-laatu
meri-Meeri
tili-tiili
kota-koota
tuli-tuuli

dyyni, pyyhe

yy
ää

Sanaparit

ääni

käärö, näätä

öö
Pitkät konsonantit
kk

nukke

ll

pallo

mm

tammi

nn

sonni

pp

lippu

rr

jarru

ss

myssy

tt

hattu

kuka-kukka
tili-tilli

kasa-kassa
mato-matto

Diftongit
i-loppuiset

u-loppuiset

ei

leipä

eu

öi

öinen

ou

äi

säilä

au

oi

koira

iu

ai

paita

yi

ryijy

ui

kuilu

y-loppuiset

neula
koulu
naula
viulu

e-, ö-, ja o-loppuiset

ey

peseytyä

ie

öy

pöytä

yö

äy

käyrä

uo

iy

periytyä
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sieni
pyörä
muovi

Liite 4. Sanelukokeet oppilaille.

Sanelu 1

Sanelu 2

Sanelu 3

1. aasi

1. tiili

1. ruusu

2. haavi

2. myssy

2. sieni

3. tili

3. näätä

3. laatu

4. nukke

4. meri

4. pyörä

5. kuka

5. eepos

5. tammi

6. leipä

6. maali

6. tuli

7. jooga

7. kukka

7. muovi

8. öinen

8. uuni

8. Meeri

9. oodi

9. koulu

9. kasa

10. kota

10. dyyni

10. säilä

11. koira

11. pallo

11. geeli

12. paita

12. naula

12. koota

13. mato

13. siili

13. iilimato

14. sonni

14. viulu

14. ryijy

15. tuuli

15. latu

15. lippu

16. kuilu

16. peseytyä

16. tilli

17. jarru

17. kassa

17. ääni

18. käärö

18. pöytä

18. pyyhe

19. neula

19. matto

19. viiri

20. käyrä

20. periytyä

20. hattu
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