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SUOMI-RUOTSI – KAKSIKIELISTEN 5–6-VUOTIAIDEN LASTEN SANASTO  

Tämän pro gradu –tutkielman tarkoituksena oli tarkastella 5–6-vuotiaiden suomi-ruotsi- 

kaksikielisten lasten suomen kielen sanastoa. Tutkimuksessa vertailtiin kaksikielisten 

lasten suoriutumista sanastotestissä yksikielisten lasten suoriutumiseen. Sanaston tasoa 

arvioitiin sekä ymmärtävän että tuottavan sanaston osalta. Tutkimuksessa tarkasteltiin 

myös substantiivien ja verbien hallintaa. Lisäksi selvitettiin suomen kielelle 

altistumisajan ja sanaston tason välistä yhteyttä. 

 

Koehenkilöinä tutkimuksessa oli 24 kielellisesti tyypillisesti kehittynyttä 5–6-vuotiasta 

lasta. Kaksikielisten koehenkilöiden ryhmässä oli 11 lasta ja kontrolliryhmässä 13 

yksikielistä lasta. Kaksikielisten lasten kotikielet olivat suomi ja ruotsi. Sanaston tasoa 

arvioitiin “Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and the 

Road to Assessment” -hankkeen yhteydessä kehitetyllä CLT-testillä (Crosslinguistic 

lexical task). Testi koostui neljästä tehtäväosiosta: substantiivien ja verbien 

ymmärtäminen sekä substantiivien ja verbien tuottaminen. Pisteytyksessä noudatettiin 

testin ohjeistusta. 

 

Tutkimus osoitti, että kaksi- ja yksikielisten lasten sanaston tasossa on eroja. 

Kaksikielisten koehenkilöiden suoriutuminen sanastotestissä oli tilastollisesti 

merkitsevästi heikompaa kaikilla tutkituilla osa-alueilla (substantiivien ymmärtäminen, 

verbien ymmärtäminen, substantiivien tuotto ja verbien tuotto) kuin yksikielisillä 

koehenkilöillä. Suomen kielelle altistumisajan ja sanaston tason välillä havaittiin melko 

voimakas positiivinen ja tilastollisesti merkitsevä yhteys. 

 

Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että kaksi- ja yksikielisten lasten sanastoissa 

on tilastollisesti merkitsevä ero, kun sanastoa tarkastellaan vain yhden kielen osalta. 

Pienen otoskoon vuoksi tuloksiin on hyvä suhtautua varauksella mutta tuloksia voidaan 

silti pitää suuntaa antavina. Tutkimus osoittaa, että kaksikielisten lasten sanaston 

vertaaminen yksikielisiin normeihin ei välttämättä anna aitoa kuvaa lasten sanaston 

tasosta. Kaksikielisten lasten sanastoa tarkastellessa olisikin syytä huomioida 

molempien kielten yhteissanasto. 

 

Avainsanat: altistus, kaksikielisyys, sanasto, tuottava, ymmärtävä 
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1 JOHDANTO 

 

Kaksi- ja monikielisyys yleistyy niin Suomessa kuin muualla maailmalla (Suomen 

virallinen tilasto, 2012).  Suomella on pitkät perinteet kaksikielisyydessä ja ruotsia 

äidinkielenään puhuvia on tällä hetkellä 5,39 % Suomen väestöstä 

(Väestötietojärjestelmä, Väestörekisterikeskus, 2012). Suomessa on kehitetty vain 

muutamia menetelmiä arvioimaan kaksikielisten lasten kielen kehitystä (Korpilahti, 

2010). Kaksikielisten lasten tyypillisestä kielen kehityksestä tarvitaan lisää tietoa, jotta 

tulevaisuudessa voitaisiin määrittää myös poikkeava kielen kehitys (Savinainen-

Makkonen & Kunnari, 2009). Tällä hetkellä kielen kehityksen normitukset on tehty 

yksikielisten lasten kehitykseen perustuen (Korpilahti, 2010). Tietoa kaksikielisten 

lasten kielellisestä suoriutumisesta tarvitaan, sillä kun kaksikielisiä lapsia testataan 

usein yksikielisille tarkoitetuilla testeillä, heitä myös verrataan yksikielisten normeihin.  

 

Sanasto eli leksikko käsittää joukon omaksuttuja sanoja (Clark, 1993, s. 2). Sanojen 

omaksumisprosessi on monitahoinen ja edellyttää lapselta esimerkiksi sisäisten 

mielikuvien muodostamista ja merkitysten yhdistämistä havaintoihin (Kunnari & 

Savinainen-Makkonen, 2012). Sanasto on yksi kielen tasoista ja sen laajuudella on 

merkittävä vaikutus myös myöhempään kielen kehitykseen (Kunnari & Savinainen-

Makkonen, 2012; Kunnari & Välimaa, 2011). Sanaston perusmuotojen hallintaa on 

pidetty yhtenä kielitaidon, eli puheen tuottamisen ja ymmärtämisen, edellytyksenä, sillä 

puhuessa sanojen perusmuotoihin liitetään lauseissa tarvittavat taivutusmuodot. 3–6-

vuotiaiden lasten sanaston kehityksestä ei löydy paljon tutkimustietoa, vaan sanaston 

tutkimus on painottunut lähinnä kahteen ensimmäiseen ikävuoteen. Vaikka sanaston 

tason selvittäminen on puheterapeutin käytännön työssä yksi yleisimmin tehtävistä 

arvioinneista, ei Suomessa ole tällä hetkellä yhtään normitettua tai validoitua 

kuvasanavarastotestiä. Myöskään muita kuin vanhempien arviointiin perustuvia 

sanaston mittareita ei ole olemassa yli 3-vuotiaille lapsille. 

 

Kaksikielisyydestä tehdyt tutkimukset ovat yleensä painottuneet germaanisiin ja 

romaanisiin kieliin (Silvén, 2010). Suomi kuuluu ugrilaisiin kieliin ja poikkeaa täten 

selvästi yllä mainituista kielistä. Aiempien tutkimusten tuloksia ei voida siis suoraan 
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yleistää suomen kieltä omaksuviin kaksikielisiin lapsiin. Kaksikielisyys kehittyy 

yksilöllisesti ja näyttäytyy eri tavoin eri ihmisillä. Tämän sain huomata itse asuessani 

kaksikielisellä Maltalla. 

 

Tämän pro gradu –tutkielman tarkoituksena on tarkastella 5–6-vuotiaiden suomea ja 

ruotsia puhuvien kaksikielisten lasten suomen kielen ymmärtävän ja tuottavan sanaston 

tasoa. Lisäksi tarkastellaan sanaston tasoa substantiivien ja verbien osalta. 

Tarkoituksena on myös selvittää kaksikielisten lasten suomen kielen altistusajan 

yhteyttä sanastotestissä suoriutumiseen. Sanaston tasoa mitataan CLT-testin 

(Crosslinguistic lexical task) avulla.  

 
 

1.1 Kaksikielisyys  

 

1.1.1 Kaksikielisyyden määritelmä 

 

Kaksikielisyys on säännöllistä kahden kielen käyttöä arjessa (Grosjean, 2008, s. 10). Se 

määritellään kyvyksi hallita kaksi kieltä äidinkielen veroisesti (Bloomfield, 1935, s. 56; 

Ducrot & Todorov, 1981, s. 60). Kaksikielisiksi määritellään sellaiset ihmiset, jotka ovat 

oppineet kaksi kieltänsä varhain lapsuudessaan, noin neljän ensimmäisen elinvuotensa 

aikana ja käyttävät kieliä jokapäiväisissä tilanteissa (Grosjean, 2008, s. 10; Hassinen, 

2005, s. 16; Lehtonen, 2010). Kaksikielisyys ei kuitenkaan ole mikään selkeä muuttuja, 

kuten ikä, luokka-aste tai sukupuoli, sillä se näyttäytyy eri tavoin eri ihmisellä 

(Bialystok, 2001; Hassinen, 2002, s. 21). Samanikäisillä lapsilla kaksikielisyys voi olla 

eriasteista, vaihdellen taitavasta kahden kielen hallinnasta tilanteeseen, jossa lapsi ei ole 

vielä edes tietoinen toisesta kielestä (Bialystok, 2001; Saunders, 1988, s. 8).  

 

Kielten oppiminen voi olla joko simultaania eli samanaikaista tai suksessiivista eli 

peräkkäistä (Hassinen, 2005, s. 17; Silvén, 2010). Simultaani eli primaari kaksikielisyys 

viittaa samanaikaiseen kahdelle kielelle altistumiseen jo varhaislapsuudesta lähtien 

(Edwards, 2006; Eilers, Zurer Pearson & Cobo-Lewis, 2006; Volterra & Taeschner, 

1978). Simultaanisen kaksikielisyyden taustalla on yleensä kaksikielinen perhetausta ja 

usein kielten kehittymiseen liittyy ”yksi vanhempi, yksi kieli”- periaate. Siinä 

molemmat vanhemmat puhuvat syntymästä lähtien vauvalle vain äidinkieltään ja näin 
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lapsi oppii yhdistämään tietyn kielen vanhempaan ja vastaamaan tälle kyseisellä kielellä 

(Edwards, 2006; Eilers ym., 2006; Hassinen, 2005, s. 17–41; Silvén, 2010). 

Suksessiivinen eli peräkkäinen kaksikielisyys sen sijaan tarkoittaa myöhempää toisen 

kielen oppimista oman äidinkielen rinnalle, usein kodin ulkopuolella. Useimmiten 

suksessiivinen kaksikielisyys kehittyy lapsen mennessä päiväkotiin, jossa puhutaan 

muuta kuin hänen äidinkieltään. Se eroaa luonteeltaan simultaanista kaksikielisyydestä, 

sillä lapsen ollessa vanhempi, hänen täytyy miettiä uuden kielen eroja äidinkieleensä 

(Korpilahti, 2010). Kaksikielisyyden omaksuminen voidaan määritellä myös kielten 

omaksumispaikan mukaan eli omaksutaanko molemmat kielet kotona vai eri 

ympäristöissä (Edwards, 2006; Hassinen, 2005, s. 17; Silvén, 2010; Werker & Byers-

Heinlein, 2008). Tällöin toinen kieli olisi kotikieli ja toinen ympäristön käyttämä kieli, 

eli valtakieli.  

 

 

1.1.2 Kaksikielisten lasten kielten kehityksen piirteitä 

 

Aikaisemmin kaksikielisyyttä ja etenkin varhaista kaksikielisyyttä on pidetty 

ongelmallisena (Genesee, 2003). Sen on uskottu hankaloittavan lapsen kielen kehitystä 

ja ulottavan vaikutuksensa pitkälle lapsen elämänkaarella. Kaksikielisille ihmisille on 

uskoteltu, että molemmat kielet tulevat jäämään alikehittyneiksi ja kaksikielisestä 

henkilöstä tulisi niin sanottu puolikielinen (Hassinen, 2005, s. 17). Kaksikielisen lapsen 

kielten välinen keskinäinen riippuvuus voi vaikuttaa lapsen kielten kehitykseen eri 

tavoin (Genesee, 2003).  Kielten yhtäaikainen oppiminen voi hidastaa kaksikielisen 

lapsen kielen kokonaiskehitystä tai pelkästään jotain tiettyä kielen alatasoa verrattaessa 

heitä yksikielisiin lapsiin. Korkmanin ym., (2012) tutkimuksen mukaan kahden kielen 

yhtäaikainen oppiminen voi hidastaa sanaston kehittymistä niin kaksikielisillä 

tyypillisestä kehittyneillä lapsilla kuin kaksikielisillä kielellisen erityisvaikeuden 

omaavilla lapsilla. Vaikutus voi myös olla päinvastainen, jolloin samanaikaisesti 

opittavat sukulaiskielet voivat kiihdyttää kielten kehittymistä (Genesee, 2003).  Pelkkä 

kielille altistuminen ei riitä kaksikieliseksi kehittymiseen, vaan lapsen tulee saada 

mahdollisuuksia käyttää aktiivisesti molempia kieliään (Eilers ym., 2006; Silvén, 2010). 

Kielten kehityksen prosessiin vaikuttaa myös kielten laatu, joille lapsi on altistunut 

(McLaughlin, 1984, s. 31). Lapsi, joka varttuu rikkaassa kieliympäristössä, tulee 
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hallitsemaan kaksi kieltä verbaalisesti. Nykyään kaksikielisyyttä ei pidetä uhkana kielen 

kehitykselle (Hassinen, 2005, s. 133; Savinainen-Makkonen & Kunnari, 2009). 

 

Biologiset, kognitiiviset ja sosiaaliset valmiudet ovat edellytyksenä kielen 

kehittymiselle (Hassinen, 2005, s. 82). Näitä ovat esimerkiksi normaali kuulo, 

hermostolliset valmiudet sekä toimiva ja välittävä sosiaalinen vuorovaikutus 

vanhempien kanssa (Aaltonen, 2009). Kaksikielisyyden kehittymiseen vaikuttavat muun 

muassa kielten omaksumisikä, sukupuoli, kielten tasapaino, altistusympäristö, 

kieliparien samankaltaisuudet ja eroavaisuudet, kielten vaikutus toisiinsa, ympäristön 

suhtautuminen kieliin, vanhempien sosioekonominen tausta ja koulutus (Eilers ym., 

2006; Hammer ym., 2012; Hassinen, 2005, s. 18–19; Werker & Byers-Heinlein, 2008). 

Lapsen omaksumat kieliparit voivat erota tai olla samankaltaisia esimerkiksi 

äänteistöltään tai kieliopiltaan. Lisäksi perheen, lapsen ja lähiympäristön myönteinen 

asenne kaksikielisyyteen edesauttaa sen kehittymistä (Silvén, 2010). 

 

Lapsi omaksuu ympäristönsä kielet kuuntelemalla ja jäljittelemällä kuulemaansa 

(Hassinen, 2005, s. 81–87). Erilaisten kokemusten kautta lapsen kieli alkaa kehittyä 

vuorovaikutuksessa. Kaksikieliset lapset eivät eroa varhaiselta kielen kehitykseltään 

yksikielisistä lapsista. He tuottavat ensisanansa noin 12 kuukauden iässä kuten 

yksikieliset lapset. Lapsen sanastoa kasvattaa symbolifunktion herääminen (de 

Montpellier, 1970; Nurmilaakso, 2011). Tässä vaiheessa lapsi oivaltaa, että hänen 

kuulemansa sanat eivät pelkästään suoraan seuraa kohdetta (esine/tapahtuma) vaan, että 

niillä pystytään esittämään asioita ja tapahtumia. Kaksikieliset lapset oppivat 

yksikielisiä aikaisemmin, että sanat ovat symboleja (Hassinen, 2005, s. 42–95). 

Kaksikielinen lapsi tulee tietoiseksi kielistään hyvin varhain (noin 2-vuotiaana), usein 

aikaisemmin kuin yksikielinen lapsi (Hassinen, 2005, s. 81–87). Jo varhain 

kaksikielinen lapsi oppii myös, että käsitteille on kaksi nimeä ja omaksuu näin ollen 

määrällisesti kaksinkertaisen määrän sanoja kuin yksikielinen lapsi (Clark, 1993, s. 98; 

Hassinen, 2005, s. 42–87; McLaughlin, 1984, s. 20). Lapsen sanastoon muodostuu siis 

synonyymipareja, jotta lapsi voi kommunikoida kahdella kielellä (Hassinen, 2005, s. 

42–95). Jos lapsi ei hallitse tiettyä sanaa toisessa kielessä, on hänen käytettävä tilalla 

toisen kielen sanaa tai kiertoilmausta. Kielten oppimisessa vanhempien kielimalli on 

erittäin tärkeä (Korpilahti, 2010). 
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Usein kaksikielisen puhujan toinen kieli on toista vahvempi, jolloin puhutaan 

dominanssista (Hassinen, 2002, s. 52; Hassinen, 2005, s. 18). Dominoivaksi kieleksi 

muotoutuu yleensä ympäristön kieli, jota lapsi kuulee enemmän ja sitä kautta myös 

käyttää enemmän. Pienellä lapsella dominanssi voi vaihdella ajankohdasta riippuen, 

sillä molemmat kielet ovat vielä tuolloin kehittymässä. Lisäksi tilanteeseen voivat 

vaikuttaa päiväkodissa ja koulussa käytetty kieli sekä kielten välinen vaikutus. Myös 

tasapainoisen kaksikielisen eli henkilön, joka on altistunut molemmille kielille yhtä 

kauan, toinen kieli on yleensä toista vahvempi. Dominanssi voi tosin vaihdella kielten 

välillä (Saunders, 1988, s. 9–10). Esimerkiksi koulussa tapahtuneista asioista lapsi osaa 

paremmin kertoa koulussa käytetyllä kielellä laajemman koulusanastonsa vuoksi, kun 

taas vanhempansa kanssa kokemista tapahtumista hän kertoo yleensä toisella kielellään. 

 

Kaksikielisillä lapsilla heidän samanaikaisesti oppimansa kielet vaikuttavat toisiinsa, 

jolloin tapahtuu koodien yhdistymistä eli interferenssiä (Hassinen, 2002; Korpilahti, 

2010; Savinainen-Makkonen & Kunnari, 2009; Werker & Byers-Heinlein, 2008). Tällä 

tarkoitetaan kielten piirteiden tahatonta yhdistymistä. Lapsen sanassa tai lauseessa 

sekoittuu siis kahden kielen piirteitä niiden äänteistöstä, sanastosta tai 

kielioppirakenteista. Sanastollinen yhdistyminen on muita yleisempää (Hassinen, 2005, 

s. 123; Perecman, 1989). Tähän syinä voivat olla esimerkiksi kaksikielisten sanaparien 

puuttuminen tai koodien yhdistymistä suosivien strategioiden hyväksyminen 

perhepiirissä. Erityisesti kielen kehityksen alkuvaiheessa kaksikieliset lapset käyttävät 

sanoja toisesta kielestä tullakseen ymmärretyiksi (Hassinen, 2005, s. 117; Korpilahti, 

2010; Meisel, 1989; Savinainen-Makkonen & Kunnari, 2009; Volterra & Taeschner, 

1987; Werker & Byers-Heinlein, 2008). Koodien yhdistymistä toisesta kielestä esiintyy 

useimmiten silloin, kun lapsen toinen kieli on dominoiva kieli arjessa. Koodien 

yhdistyminen on tavallisinta kahden ja kolmen vuoden iässä. Vanhempien mallintama 

oikea kielimalli edesauttaa yhdistymisen häviämistä nopeasti.  

 

Koodinvaihto sen sijaan tarkoittaa puhuttavan kielen vaihtoa kesken lauseen tai 

keskustelun (Hassinen, 2005, s. 115; Meisel, 1989; Saunders, 1988, s. 11–12). Se on 

yleinen ilmiö niin kaksikielisillä lapsilla kuin aikuisilla. Lapset käyttävät sitä usein 

keskustelua helpottavana keinona, jos esimerkiksi puhuttava aihe ja sen sanasto on 
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tutumpi toisella kielellä. Koodinvaihto on tietoista ja kertoo lapsen kyvystä valita kieli 

keskustelukumppanin, ympäristön, aiheen tai tilanteen mukaan. Sen edellytyksenä on 

kielten eriytyminen, jolloin on mahdollista vaihtaa kielijärjestelmästä toiseen. 

Koodinvaihto voi yleistyä myös silloin, kun lapsi vanhenee ja tulee yhä etevämmäksi 

molemmissa kielissään. Ilmiön yleisyys riippuu myös siitä, miten usein vanhemmat 

vaihtavat kielestä toiseen puhuessaan ja kuinka yleistä ilmiö on ympäröivässä 

yhteisössä. Lauseiden keskellä esiintyvä koodinvaihto voi olla ongelmallista kielten 

sanajärjestyksen ja muiden kielellisten piirteiden yhteensovittamisen kannalta (Poplack, 

Wheeler & Westwood, 1989). Tämän vuoksi kaksikieliset henkilöt yleensä välttävätkin 

koodinvaihtoa sellaisissa lauseiden kohdissa, joissa se johtaisi kieliopilliseen 

virheeseen. 

 

Edelleen samanaikaisesti kieliä omaksuvien kaksikielisten lasten kielen kehityksestä on 

vain hajanaista tieteellistä tietoa, sillä tutkimukset ovat käsitelleet pääasiassa vain 

yksikielisten lasten kielen kehitystä (Hassinen, 2005, s. 22–132; Silvén, 2010). Myös 

teoreettiset mallit puuttuvat tältä saralta. Tämän vuoksi myös kaksikielisten lasten 

kielihäiriöitä käsittelevää tutkimusta on erittäin vähän. On todella vaikeaa erottaa 

kaksikielisyyteen ja kielihäiriöön liittyviä piirteitä sopivien arviointimenetelmien 

puuttuessa (Hassinen, 2005, s. 135; Korpilahti, 2010).  

 

 

1.2 Sanasto 

 

1.2.1 Ymmärtävä ja tuottava sanasto ja niiden kehitys 

 

Ymmärtävä sanasto  

Reseptiivisen eli ymmärtävän sanaston kehitys alkaa selvästi jo ennen lapsen 

ensisanojen tuottoa, noin 7–9 kuukauden iässä (Lyytinen, 2003; Stolt, Haataja, 

Lapinleimu & Lehtonen, 2008). Lyytisen (1999, s. 12) tutkimuksessa suomalaisten 

lasten ymmärtävän sanaston koko oli vuoden iässä noin 89 sanaa. Ymmärtävä sanasto 

kehittyy tuottavaa sanastoa nopeammin ja kiihtyy noin vuoden iässä (Bleses ym., 

2008b; Stolt ym., 2008). Noin 1,5 vuoden iässä lapsi ymmärtää jo keskimäärin 200 

sanaa (Bleses ym., 2008b). Ymmärtävä sanasto pysyy tuottavaa sanastoa laajempana 
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myös lapsen vanhetessa. Kaikilla lapsilla ymmärtävän sanaston kehitys ei kiihdy 

pyrähdysmäiseen kasvuun vaan kasvaa tasaisesti (Bleses ym., 2008a). 

 

Tuottava sanasto 

Tuottaakseen sanan lapsen tulee ymmärtää sanan merkitys sekä käyttää sitä 

kommunikaationsa keinona (Lyytinen, 2003). Lapset tuottavat ensisanansa noin vuoden 

ikäisenä (Clark, 1993, s. 21–27; Hassinen, 2005, s. 87; Lyytinen, 1999, s. 2; Savinainen-

Makkonen & Kunnari, 2009). Aluksi tuottava sanasto kehittyy hitaasti. Ensisanojen 

kauden ohitettuaan lasten sanasto alkaa lisääntyä hyvin nopeaa tahtia, jolloin puhutaan 

sanapyrähdysvaiheesta. Sanaston nopea kasvu tapahtuu noin toisen ikävuoden vaiheilla, 

kun 50 sanan raja on ylitetty. Jo 2–2,5-vuotiaana lapsi pystyy tuottamaan noin 250–450 

sanaa (Lyytinen, 2003; Savinainen-Makkonen & Kunnari, 2009). Lapsen sanasto 

laajenee noin 10 sanaa päivässä kaksi vuotta täytettyään. Tässä vaiheessa yksilöllinen 

vaihtelu on suurta ja jokainen lapsi etenee omaa tahtiaan. Lapsi omaa noin 5–6-

vuotiaana laajan sana- ja käsitevaraston, sillä 6-vuotiaana lapsen sanastossa on jo noin 

14 000 sanaa ja hän pystyy nimeämään esineitä ja symboleja ongelmitta. 

 

 

1.2.2 Sanaston kehitykseen vaikuttavat tekijät 

 

Lasten sanaston kehityksen kulussa on havaittu jatkuvuutta, sillä lapsen laajan varhaisen 

ymmärtävän ja tuottavan sanaston on todettu olevan yhteydessä keskimääräistä 

laajempaan sanastoon 1,5 vuotta myöhemmin (Lyytinen, 1999, s. 19). Myöhemmässä 

kielen kehityksen vaiheessa ymmärtävän sanaston kehitykseen vaikuttaa lapsen 

sukupuoli (Harrison & McLeod, 2010; Reilly ym., 2007). Reilly ym. totesivat 

tutkimuksessaan miessukupuolen korreloivan heikomman sanaston kanssa. Vanhemman 

sisaruksen omaaminen oli sekä ymmärtävän sanaston kehitystä tukeva piirre, sillä 

nuorempi sisarus kuulee monipuolisesti sanoja vanhemmalta sisarukselta, mutta myös 

riskitekijä vanhempien huolelle puheen tuoton suhteen. Vanhempien koulutustaso ja 

ammatti vaikuttivat myös lapsen sanaston kehitykseen. Lisäksi lapsen sukuhistorian 

kielelliset vaikeudet olivat yhteydessä sanaston kehitykseen. Reilly ym. havaitsivat 

myös, että muu kuin englanninkielinen eli valtakielinen tausta oli yhteydessä 

heikompaan suoriutumiseen sanaston osalta. 
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Sanaston kehitykseen vaikuttavat niin yksi- kuin kaksikielisilläkin lapsilla samat tekijät. 

Silvén ja Rubinov (2010) havaitsivat tutkimuksessaan, että sekä yksi- että 

kaksikielisissä kodeissa tyttöjen suomenkielinen sanasto kasvoi poikien sanastoa 

nopeammin. Lisäksi molempien ryhmien esikoislapsien sanastot kasvoivat nopeammin 

kuin niillä lapsilla, joilla oli vanhempi sisarus. Kaksikielisillä lapsilla havaittiin myös 

sanapyrähdysvaihe, joka on aiemmin todettu vain yksikielisillä lapsilla.  

 

Sanaston koostumus tarkoittaa sanavaraston sisältämiä sanaluokkia ja niiden suhteellista 

osuutta sanastosta (Kunnari & Savinainen-Makkonen, 2012). Aluksi lapsen sanasto 

koostuu paljolti substantiiveista sekä sosiaalisissa tilanteissa käytettävistä rutiini-

ilmauksista, mutta hallittavien sanojen määrän lisääntyessä myös sanaluokkien edustus 

lisääntyy (Caselli ym., 1995; Clark, 1993, s. 30; Lyytinen, 2003; Stolt ym., 2008). Jo 

2,5–3-vuotiaan lapsen sanastossa on substantiivien ja verbien lisäksi adjektiiveja, 

partikkeleita sekä pronomineja (Lyytinen, 2003; Savinainen-Makkonen & Kunnari, 

2009). 5-vuotiaana lapsi käyttää puheessaan eri sanaluokkien sanoja jo melkein samassa 

suhteessa kuin aikuinen (Lyytinen, 2003). Stolt ym. (2008) havaitsivat tutkimuksessaan, 

että verbit omaksuttiin paremmin reseptiiviseen kuin ekspressiiviseen sanavarastoon. 

Verbit ilmestyvät ymmärtävään sanastoon nopeammin kuin tuottavaan sanastoon 

(Caselli ym., 1995). 

 

 

1.2.3 Sanaston arvioiminen 

 

Pienten lasten sanastoa voidaan arvioida vanhempien arvioon perustuvilla menetelmillä, 

kuten sanalistoilla ja päiväkirjoilla, reaaliaikaisella havainnoinnilla sekä ääni- ja 

videotallenteilla (Kunnari & Savinainen-Makkonen, 2012; Kunnari & Välimaa, 2011). 

Vanhempien lasten sanaston arvioinnissa voidaan käyttää standardoituja 

kuvasanavarastotestejä, jotka soveltuvat 2–3 ikävuodesta ylöspäin. 

Kuvasanavarastotestit sopivat myös aikuisten sanaston testaukseen (Rice & Watkins, 

1996). 

 
Kuvasanavarastotestit ovat laajalti käytössä olevia arviointimenetelmiä, jotka ovat 

yksinkertaisia ja nopeita käyttää (Rice & Watkins, 1996). Kuvasanavarastotesteillä ei 
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kuitenkaan saada tietää tutkittavan henkilön sanaston kokoa vaan tuloksia verrataan 

normiarvoihin, jolloin saadaan tietää tutkittavan sanaston taso suhteessa muihin 

samanikäisiin ihmisiin (Kunnari & Välimaa, 2011).  

 

 

1.2.4 Kaksikielisten lasten sanasto ja sen kehitys 

 

Lapset oppivat aikaisin erottamaan kaksi kielijärjestelmäänsä toisistaan (Lindholm & 

Padilla, 1987).  Ensin lapsi eriyttää kielet keskustelukumppanin perusteella ja 

myöhemmässä vaiheessa kielellisen tietoisuuden avulla (Hassinen, 2005, s. 110). 

Kielten vaikutus toisiinsa ei kuitenkaan lopu eriytymisen jälkeenkään. Volterra ja 

Taeschner (1987) käsittelivät tutkimuksessaan kaksikielisten lasten kielen kehityksen 

kolmea vaihetta.  Ensimmäisessä vaiheessa kaksikielisellä lapsella on yksi yhteinen 

sanasto, jossa on sanoja molemmista kielistä. Tässä vaiheessa lapsen tuotokset ovat 

sekoituksia molempien kielten sanoista. Lapsi valitsee siis tarvitsemansa sanan siitä 

kielestä, missä hän jo sanan tuntee. 

 

Toisessa vaiheessa lapsi omaa jo kaksi sanastoa, sillä hän tietää, että asioille on 

olemassa omat nimitykset molemmissa kielissä (Volterra & Taeschner, 1987). 

Saavuttaakseen tämän lapsen täytyy irrottaa esineen nimi tietystä kontekstista ja 

yhdistää se yhteen toisen kielen synonyymin kanssa. Tässä vaiheessa esiintyy vielä 

koodien yhdistymistä eli interferenssiä (Hassinen, 2002; Korpilahti, 2010; Savinainen-

Makkonen & Kunnari, 2009; Werker & Byers-Heinlein, 2008) . Kolmannessa vaiheessa 

lapsi osaa puhua kieliä erillään niin sana- kuin lausetasolla mutta lapsella voi olla vielä 

koodien yhdistymistä syntaktisella eli lausetasolla (Volterra & Taeschner, 1987). 

Erityisesti koodien yhdistymistä tapahtuu, kun lapsi joutuu konfliktitilanteeseen, jossa 

hänen esimerkiksi tulisi kertoa ruotsinkielisen kirjan tarina suomeksi.  

 

Kaksikieliset lapset tuottavat ensisanansa noin vuoden ikäisenä eli saman ikäisinä kuin 

yksikieliset lapset (Hassinen, 2005, s. 81–87). Silvén (2010) havaitsi tutkimuksessaan 

sanapyrähdyksen myös kaksikielisillä lapsilla. Sanaston kasvu onkin usein toisen kielen 

synonyymien lisääntymistä (Hassinen, 2005, s. 87–89; Savinainen-Makkonen & 

Kunnari, 2009; Werker & Byers-Heinlein, 2008). Tapahtuu laadullinen muutos, jolloin 

lapsi oivaltaa, että yhdellä esineellä on kaksi nimeä. Kaksikielisen lapsen tapauksessa 
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lapsi voi kuulla esineelle kaksi nimeä, muttei välttämättä kuule niitä yhtä 

systemaattisesti ja usein kuin yksikielinen lapsi yhden esineen nimen. Kaksikielisen 

lapsen kielellinen altistus on jakautunut kahden kielen välille. Lapsi voi tällöin omaksua 

yhden kielen nimityksen käsitteelle ja käyttää sitä molemmissa kielissä.  

 

Taulukkoon 1 on koottu kaksikielisten lasten sanastoa käsitteleviä tutkimuksia. Junker 

ja Stockmann (2002) vertasivat tutkimuksessaan 2–2;3-vuotiaiden kaksikielisten 

englantilais-saksalaisten lasten sekä yksikielisten lasten tuottavaa sanastoa ja 

havaitsivat, että kun molempien kielten sanat yhdistettiin, oli kaksikielisten lasten 

sanasto käsitteiden määrän sekä verbien monipuolisuuden puolesta samantasoinen 

yksikielisiin lapsiin verrattuna.  Lapset eivät siis eronneet sanaston rikkaudessa. Lisäksi 

kaikkien kaksikielisten lasten vanhemmat raportoivat kielen kehityksen yhden 

merkkipaalun eli sanojen yhdistelyjen ilmaantumisesta 2 vuoden iässä. Kaksikieliset 

lapset kehittyivät yksikielisten lasten kanssa samaa vauhtia. Myös Hoff ym. (2012) 

saivat samantapaisia tuloksia tutkimuksessaan, jossa he vertasivat yksi- ja kaksikielisten 

lasten kielen kehitystä toisiinsa 1;0 vuoden iästä 2;6 vuoden ikään saakka. 

Tutkimuksessa yksikieliset lapset olivat kaksikielisiä lapsia taitavampia yksikielisissä 

sanastotehtävissä mutta mitattaessa kokonaissanastoa olivat kaksi ryhmää 

rinnastettavissa. Näin kävi myös Poulin-Duboisin, Bialystokin, Blayesin, Polonian ja 

Yottin (2012) tekemässä tutkimuksessa, jossa aiemmin havaittu ero tuottavassa 

sanastossa 2-vuotiaiden koehenkilöryhmien välillä hävisi, kun yhdistettiin kaksikielisten 

molempien kielten sanastot yhteen ja verrattiin tätä kokonaissanastoa yksikielisten 

lasten sanastoon.  

 

Samanlaisia tuloksia saivat Lundén ja Silvén (2011) tutkimuksessaan, jossa 14 

kuukauden ikäisten lasten sanastoa kartoitettiin vanhempien täyttämällä MCDI-

lomakkeella (MacArthur-Bates Communicative Development Inventory). 

Kaksikielisten lasten suomen kielen tuottava sanasto oli yksikielisiä lapsia pienempi. 

Otettaessa huomioon kaksikielisillä lapsilla myös heidän venäjän kielen sanansa 

ryhmien välillä vallinnut ero katosi. Ymmärtävän sanaston osalta kaksikielisten lasten 

sanasto oli yksikielisiä lapsia laajempi, kun kahden kielen sanat laskettiin yhteen.   
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Thordardottir (2011) selvitti tutkimuksessaan kielille altistumisen ja sanaston 

kehityksen välistä yhteyttä. Saadessaan tarpeeksi altistusta molemmista kielistä 

kaksikieliset lapset mitä luultavimmin jossain vaiheessa hallitsevat molemmat kielet ja 

suoriutuvat testeissä samankaltaisesti yksikielisten lasten kanssa molemmissa kielissä. 

Vielä ei kuitenkaan tiedetä, missä vaiheessa kehitystä tämä tapahtuu. Thordardottirin 

tutkimuksen tulokset viittaisivat, että päästäkseen yksikielisten lasten tasolle 

kaksikieliset lapset tarvitsevat vähemmän altistusta ymmärtävän sanaston kehityksessä 

kuin tuottavan sanaston kehityksessä. Ymmärtävän sanavaraston ollessa kyseessä jo 5-

vuotiaana kaksikielisten lasten altistuminen molemmille kielille oli sillä tasolla, että he 

suoriutuvat yksikielisten lasten tasoisesti molemmilla kielillä. Tuottavan sanavaraston 

kehitys vaatii kuitenkin enemmän aikaa ja altistumista, jotta kaksikieliset lapset 

suoriutuisivat kielellisissä testeissä yksikielisten lasten tasoisesti. Myös Hoff ym. (2012) 

havaitsivat tutkimuksessaan kaksikielisten lasten sanastotehtävissä suoriutumisen 

olevan yhteydessä aina kyseessä olevan kielen altistusajan kanssa. 

 

Sanojen oppiminen on monitasoinen prosessi. Siinä lapsen tulee erottaa sana 

puhevirrasta, oppia sanan äänteellinen muoto, yhdistää se sanan merkitykseen, sovittaa 

se kieliopilliseen luokkaan ja tallentaa kaikki sanaan liittyvä tieto vielä mentaaliseen 

leksikkoon eli mielessä sijaitsevaan sanastoon (Werker & Byers-Heinlein, 2008). 

Kaksikielisen lapsen tulee käydä läpi sama prosessi kahden eri kielen kautta ja 

vakiinnuttaa lopulta kaksi erillistä mentaalista leksikkoa. Kaksikielisten lasten 

onnistuminen kielellisessä ympäristössään osoittaa, kuinka mielemme on valmis 

oppimaan kaksi kieltä samalla tavoin kuin yhden. Kehittyvän mielen joustavuus 

mahdollistaa sen, että kahden kielen oppimisen prosessi on hyvin rinnastettavissa 

yksikielisten kielen omaksumisprosessiin. Eroavaisuuksia löytyy kuitenkin kielen 

omaksumisen ajoituksessa. Kaksikielisten ja yksikielisten lasten sanojen 

omaksumisessa on siis niin samankaltaisuuksia kuin eroavaisuuksia. 
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Taulukko 1. Kaksikielisten lasten sanastoa käsittelevät tutkimukset. 

Tutkijat Tutkimuksen tarkoitus Koehenkilöt Menetelmät Päätulokset 

Hoff ym. 

(2012) 

 

Tarkastella sanaston 

kautta oppivatko 

yksikieliset lapset 

kielensä kaksikielisiä 

nopeampaa ja 

riippuuko 

kaksikielisten lasten 

kielten kehittymisen 

tahti kielille 

altistumisen määrästä. 

 

47 kaksikielistä 

(englanti-ranska) 

ja 56 yksikielistä 

lasta. Lapsia 

seurattiin 1;10 

ikäisestä 2;6 

ikäiseen asti. 

 

MacArthur-Bates 

Communicative 

Development 

Inventory eli 

MCDI-testi. 

Kaksikieliset lapset 

eivät oppineet yksittäisiä 

kieliään samaan tahtiin 

kuin yksikieliset 

verrokit, kun kieliä 

arvioitiin yksittäin. Ero 

hävisi, kun lasten 

kokonaissanavarasto 

otettiin huomioon. 

Sanastotehtävissä 

suoriutumisen ja 

kyseiselle kielelle 

altistumisen määrän 

välillä havaittiin yhteys. 
 

Junker & 

Stockman 

(2002) 

Tutkia ovatko 

simultaani kaksikieliset 

lapset heikompia kielen 

oppijoita kuin 

yksikieliset lapset. 

10 kaksikielistä 

(saksa-englanti) 2-

vuotiasta lasta 

sekä yksikieliset 

verrokit. 

Rescorla´s (1989) 

Language 

Development 

Survey. 

Kaksikielisten lasten 

käsitesanavaraston koko 

ja verbien 

monipuolisuus ei 

eronnut yksikielisistä 

lapsista, kun 

kaksikielisten lasten 

molempien kielten sanat 

yhdistettiin. 
 

Lundén & 

Silvén 

(2011) 

 

Tutkia vaikuttavatko 

perheiden 

vuorovaikutukselliset 

erot lasten 

myöhempään kielen ja 

kommunikaation 

kehitykseen. 

 

24 suomenkielistä 

perhettä sekä 24 

kaksikielistä 

perhettä (suomi-

venäjä). Lapset 

testattiin 7-ja 14-

kuukautisina. 

 

MacArthur 

Communicative 

Development 

Inventory-

sanalista, 5 

minuutin videoitu 

leikkituokio. 

 

Yksikielisillä lapsilla 

havaittiin suurempi 

suomenkielinen 

sanavarasto, mutta ero 

hävisi tuottavan 

sanaston osalta, kun 

kaksikielisten lasten 

venäjänkieliset sanat 

otettiin huomioon. 

Ymmärtävän sanaston 

koko oli tällöin 

kaksikielisillä lapsilla 

yksikielisiä suurempi. 

Poulin-

Dubois ym. 

(2012) 

 

Vertailla ymmärtävän 

ja tuottavan sanaston 

kehitystä yksi-ja 

kaksikielisillä lapsilla 

ja lisäksi tarkastella 

sanaston koon ja 

synonyymiparien 

yhteyttä. 

 

25 kaksikielistä ja 

18 yksikielistä 2-

vuotiasta lasta. 

Kieliparit 

vaihtelivat mutta 

pääkielinä 

toimivat englanti 

tai ranska. 

 

MacArthur 

Communicative 

Development 

Inventory-

sanalista, 

kyselylomake 

kielille 

altistumisen 

määrästä, sanojen 

ymmärrystä 

mittaava CCT-

testi. 

 

Kaksikielisten lasten 

tuottavan sanaston koko 

oli yhden kielen 

tarkastelussa 

merkitsevästi 

yksikielisiä lapsia 

pienempi mutta ero 

pieneni tai hävisi 

kokonaan, kun otettiin 

huomioon 

kokonaissanavarasto.  

havaittiin yhteys. 

                          (jatkuu) 
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Taulukko 1. (jatkuu) 

Tutkijat Tutkimuksen 

tarkoitus 
Koehenkilöt Menetelmät Päätulokset 

    L2 kielelle 

altistumisen määrän ja 

kyseisen kielen 

sanaston koon välillä  

havaittiin yhteys. 

Thordardot-

tir (2011) 
Tutkia kielille 

altistumisen ja 

sanaston kehityksen 

välistä yhteyttä. 

N=84. 35 5-

vuotiasta 

yksikielistä lasta 

(19 ranskankielistä, 

16 

englanninkielistä), 

49 kaksikielistä 

lasta. 

Peabody Picture 

Vocabulary Test-

III, Boehm:in 

peruskäsitetesti, 

CELF-P 2nd 

edition ja N-EEL. 

Havaittiin vahva 

yhteys kielelle 

altistumisen määrän 

sekä kyseisessä 

kielessä suoriutumisen 

välillä.  

 

CCT = Computerized Comprehension Task 

CELF-P = Clinical Evaluation of Language Fundamentals–Preschool 

N-EEL = Nouvelles épreuves pour l’examen du langage 

 

 

Tutkimuksia ymmärtävän sanaston kehityksestä 3–6-vuotiailla lapsilla on tehty hyvin 

niukasti (Kunnari & Välimaa, 2011).  Kaksikielisyyttä käsittelevät aiemmat tutkimukset 

ovat pääsääntöisesti keskittyneet pelkästään lasten kielen kehityksen alkuvuosiin 

(simultaani kaksikielisyys) tai jo kouluikäisiin kaksikielisiin lapsiin, jolloin tutkimukset 

käsittelevät suksessiivista kaksikielisyyttä. Lisätietoa siis tarvitaan 5–6-vuotiaiden 

kaksikielisten lasten sanaston tasosta. Lisäksi on tarpeen saada tietoa siitä, miten 

kaksikieliset lapset suoriutuvat sanastotehtävistä verrattuna yksikielisiin lapsiin. 

Tällaisesta vertailusta saatavalla tiedolla voidaan tulevaisuudessa auttaa 

puheterapeuttien käytännön työtä, kun saadaan alustavaa tietoa siitä miten kaksikielisten 

lasten voidaan olettaa suoriutuvan sanastotesteissä yksikielisiin verrattuna. Näin 

saadaan hiljalleen tietää millaisia normituksia tarvittaisiin kaksikielisille lapsille, jotta 

tulevaisuudessa kaksikielisten lasten kielen kehitystä ei tarvitsisi verrata pelkästään 

yksikielisten lasten kielen kehitykseen. Pro gradu–tutkielmassani käsittelen 

simultaanista kaksikielisyyttä sekä aikaista suksessiivista kaksikielisyyttä. 
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2 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella 5–6-vuotiaiden yksi- ja kaksikielisten 

lasten sanaston tasoa.  

 

Tutkimuksella etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

1. Eroaako kaksikielisten lasten sanaston taso yksikielisten lasten sanaston tasosta? 

2. Onko kaksikielisten lasten suomen kielelle altistumisajalla yhteyttä lasten 

sanaston tasoon? 
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3 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

Pro gradu- tutkielma on osa Euroopan tiedesäätiön rahoittamaa kansainvälistä 

”Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and the Road to 

Assessment” –hanketta (www.bi-sli.org).  Hankkeen yhtenä tavoitteena on tuottaa 

normitietoa tässä pro gradu –tutkielmassa käytettävää kuvasanavarastotestiä varten.  

 

 

3.1 Koehenkilöt 

 

Tutkimukseen osallistuneet koehenkilöt rekrytoitiin Oulun, Vaasan sekä Nikkilän 

kaupunkien päiväkotien kautta. Testauksen suorittamista varten hain viralliset 

tutkimusluvat kaupunkien päivähoidosta vastaavilta tahoilta (Liite 1).  Tutkimuslupien 

myöntämisen jälkeen tiedustelin paikallisten päiväkotien halukkuutta osallistumisesta 

tutkimuksen toteutukseen. Tämän tutkimuksen koehenkilöt rekrytoitiin yhteensä viiden 

eri päiväkodin kautta.  

 

Kaksikielisten koehenkilöiden valintakriteerit olivat:  

1) lapsi oli iältään 5–6-vuotias 

2) lapsi oli kaksikielinen, puhui sekä suomea että ruotsia 

3) lapsen yleinen kehitys vastasi ikäryhmän tyypillistä kehityskulkua 

 

Yksikielisten koehenkilöiden valintakriteerit olivat: 

1) lapsi oli iältään 5–6-vuotias 

2) perheen ainoa kotikieli oli suomi 

3) lapsen yleinen kehitys vastasi ikäryhmän tyypillistä kehityskulkua 

 

 Kaikkien potentiaalisten koehenkilöiden vanhemmille toimitettiin tiedote tutkimuksesta 

(Liite 2) sekä esitietolomake (Liite 3). Esitietolomakkeessa vanhemmat kertoivat 

lapsensa kielen varhaiskehityksestä. Kaksikielisten lasten vanhemmat ilmoittivat 

esitietolomakkeessa myös lapsensa kielille altistumisiän ja arvioivat kielten tasoa ja 

tasapainoa. Jokaiselta vanhemmalta pyydettiin myös kirjallinen suostumus lapsen 
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tutkimukseen osallistumisesta (Liite 4). Tutkimustiedotteet sekä täytettävät lomakkeet 

jaettiin koehenkilöiden koteihin päiväkotien henkilökunnan avustuksella. 

Koehenkilöiksi valittiin ne lapset, joiden vanhemmat palauttivat lomakkeet ja jotka 

soveltuivat tutkimukseen myös esitietojen osalta.  

 

Tutkimukseen osallistui yhteensä 24 koehenkilöä, joista 13 oli yksikielisiä lapsia ja 11 

kaksikielisiä lapsia (Taulukko 2). Yksikielisten lasten äidinkieli oli suomi ja 

kaksikielisten lasten kieliä olivat suomi ja ruotsi. Kaikki kaksikieliset koehenkilöt olivat 

altistuneet suomen kielelle jo ensimmäisestä ikävuodestaan lähtien mutta kielten 

dominanssi saattoi vaihdella. Vahvasti ruotsinkielisellä alueella asuvan lapsen kohdalla 

vanhemmat saattoivat ilmoittaa ruotsin olevan vahvempi kieli. Lisäksi kaksikielisten 

koehenkilöiden ryhmässä oli yksi lapsi, joka oli altistunut ruotsin kielelle päiväkotiin 

mennessään 1,5–vuotiaana. Muut ryhmän lapset olivat altistuneet ruotsin kielelle 

syntymästään lähtien. Kaikki kaksikieliset lapset olivat siis simultaanisia kaksikielisiä. 

Kaksikielisten koehenkilöiden ikä testaushetkellä vaihteli välillä 5;2 – 6;7 (ka 5;7). 

Yksikielisten koehenkilöiden ikä vaihteli testaushetkellä välillä 5;2 – 6;11 (ka 6;4). 

Ikäjakauma on esitetty kuviossa 1. 

 

 
Taulukko 2. Tutkimuksen koehenkilöt 

 
Yksikieliset 

   
Kaksikieliset 

  kh ikä sukupuoli 

 

kh ikä sukupuoli altistus 

1 5;6 poika 

 

1 6;3 tyttö 75 

2 6;6 poika 

 

2 5;9 tyttö 69 

3 5;2 poika 

 

3 5;11 poika 71 

4 6;7 poika 

 

4 5;8 poika 68 

5 6;7 tyttö 

 

5 5;4 tyttö 64 

6 6;11 poika 

 

6 5;2 poika 62 

7 6;10 poika 

 

7 5;2 poika 62 

8 6;11 poika 

 

8 6;7 tyttö 79 

9 6;10 tyttö 

 

9 5;4 poika 64 

10 6;9 tyttö 

 

10 5;2 tyttö 62 

11 5;10 poika 

 

11 6;6 poika 78 

12 5;10 poika 

     13 6;4 tyttö 

     

 

ka = 6;4 4 tyttöä 

  

ka = 5;7 5 tyttöä 

 

  

9 poikaa 

   

6 poikaa 

 kh = koehenkilö; altistus = altistumisaika suomen kielelle kuukausina 
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Kuvio 1. Ikäjakaumat yksi- ja kaksikielisten ryhmissä (iät ilmoitettu kuukausina) 

 

 

3.2 Tutkimusmenetelmät ja aineiston keruu 

 

Aineisto kerättiin vuoden 2013 huhtikuun ja syyskuun välisenä aikana. Lapset testattiin 

päiväkodeissa hoitopäivän aikana mahdollisimman hiljaisessa, suljetussa tilassa. 

Testaustilanteessa ei ollut muita henkilöitä läsnä tutkijan ja testattavan lapsen lisäksi.  

Testi tehtiin pöydän ääressä lapsen istuessa vastapäätä tutkijaa.  Kuvakansio sijoitettiin 

suoraan lapsen eteen, jotta kaikki kansion kuvat näkyivät lapselle hyvin. Testi tehtiin 

kokonaisuudessaan yhdellä kertaa ja testaustilanne kesti lapsesta riippuen noin 15–25 

minuuttia. Jokainen testaustilanne nauhoitettiin.  
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Tutkimuksessa lasten sanastoa mitattiin CLT-testiä (Crosslinguistic lexical task, 

Haman, Luniewska & Pomiechowska, painossa; Kunnari, 2012) käyttäen. Testi koostuu 

neljästä tehtäväosiosta, jotka mittaavat substantiivien ymmärtämistä, verbien 

ymmärtämistä, substantiivien tuottamista ja verbien tuottamista. Testissä ei ole niin 

sanottua pohjaa eikä kattoa eli lapsen kanssa käytiin kaikki kuvat läpi alusta loppuun, 

riippumatta siitä kuinka monta virhettä lapsi teki testin aikana. Jokaisen kuvan kohdalla 

tutkija sai toistaa kysymyksen uudestaan vain kerran, jos lapsi ei ensimmäistä kertaa 

kysyttäessä vastannut mitään. Ymmärtävää sanastoa mittaavissa tehtävissä lapsen tuli 

vastata tutkijan kysymykseen (Missä on kenkä?/ Missä nauraa?) osoittamalla kuvaa, 

joka hänen mielestään vastasi kysymykseen parhaiten. Ymmärtävän sanaston osioissa 

yhdellä sivulla oli neljä kuvaa, joista lapsen tuli tunnistaa oikea kuva. Tuottavaa 

sanastoa mittaavissa tehtävissä lapsen tuli nimetä tutkijan esittämä kuva. Jokaisella 

sivulla oli yksi kuva, josta tutkittava kysyi kysymyksen (Mikä tämä on?/ Mitä hän 

tekee), johon lapsen tuli vastata yhdellä sanalla. Sekä ymmärtävän että tuottavan 

sanaston tehtävissä mitattiin erikseen substantiivien ja verbien hallintaa.  

Substantiivisanat ja verbisanat esitettiin lapselle eri kansioista. Eri tehtäväosioiden 

(substantiivien ymmärtäminen, verbien ymmärtäminen, substantiivien tuottaminen, 

verbien tuottaminen) esittämisjärjestystä varioitiin. Puolelle lapsista tehtiin ensin 

ymmärtämisosiot ja puolelle tuottamisosiot siten, että substantiivi- ja verbitehtävien 

järjestystä vaihdeltiin. 

 

Oikeasta vastauksesta koehenkilö sai yhden pisteen, kun taas väärästä vastauksesta ei 

saanut yhtään pistettä. Maksimipistemäärä yhdestä testiosiosta oli 32 pistettä (esim. 

substantiivien ymmärtäminen). Yhtä osa-aluetta tarkasteltaessa laskettiin yhteen kahden 

testiosion pistemäärät, jolloin maksimipistemäärä oli 64 pistettä. Esimerkiksi 

ymmärtävää sanastoa tarkasteltaessa laskettiin yhteen substantiivien ymmärtämisestä 

saadut pisteet ja verbien ymmärtämisestä saadut pisteet. Kaikkien neljän testiosion 

yhteenlaskettu maksimipistemäärä oli täten 128 pistettä. 
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3.3 Aineiston käsittely ja analysointi 

 

Kaikki tutkimustilanteessa kerätty aineisto, koehenkilöiden esitiedot ja henkilötiedot 

ovat luottamuksellista tietoa. Tämän takia aineiston koodaamisen yhteydessä 

koehenkilöiden nimien tilalle kirjattiin joko T (tyttö) tai P (poika) sekä koehenkilön 

oma järjestysnumero. Tilastollisen käsittelyn yhteydessä koodeina käytettiin pelkästään 

järjestysnumeroita 1–24. 

 

Aineiston tilastolliseen tarkasteluun käytettiin IBM SPSS Statistics 21-ohjelmaa. 

Aineiston normaalijakautuneisuus tarkistettiin Shapiro-Wilkin testillä. p-arvon ollessa 

yli 0,05, noudattaa muuttuja normaalijakaumaa (Nummenmaa, 2004, s. 143). Kaikki 

tutkimuksen muuttujat, yhtä lukuun ottamatta, olivat normaalisti jakautuneita (p-arvo > 

0,05). Koska ymmärtämistehtävien yhteispistemäärät eivät olleet normaalisti 

jakautuneet, päätettiin koko aineisto käsitellä nonparametrisin eli parametrittomin 

menetelmin. Parametrittomat testit eivät oleta muuttujien olevan normaalijakautuneita 

(Karhunen, Rasi, Lepola, Muhli & Kanniainen, 2011).  

 

Yksi- ja kaksikielisten lasten sanaston eroja tutkittiin Mann-Whitney U-testillä, joka 

tarkastelee kahden riippumattoman otoksen välisiä eroja (Karhunen ym., 2011). 

Ryhmien suoriutumisesta tarkasteltiin erikseen ymmärtävää sanastoa mittaavien 

tehtävien sekä tuottavaa sanastoa mittaavien tehtävien yhteispistemääriä. Lisäksi 

tuloksista tarkasteltiin substantiivitehtävien yhteispistemääriä sekä verbitehtävien 

yhteispistemääriä. Sanaston tason ja kielelle altistumisen määrän välistä yhteyttä 

tarkasteltiin Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen avulla. 

 

Tilastollisissa analyyseissa tulosten merkitsevyystasoksi (p) valittiin 0,05 

(Metsämuuronen, 2011, s. 441). Tulosten tilastollisessa päättelyssä käytettiin 

kaksisuuntaisia testejä, koska tutkimuksessa ei ollut ennakko-oletuksia mahdollisten 

erojen suunnasta. 
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4 TULOKSET 

 

4.1. Yksi- ja kaksikielisten lasten sanasto 

 

Aineistoa tarkasteltiin aluksi vertaamalla yksi- ja kaksikielisten lasten ymmärtävän 

sanaston tasoa toisiinsa (ymmärtämistehtävien maksimiyhteispistemäärä 64). 

Ymmärtävää sanastoa mittaavissa tehtävissä suoriutumisessa oli havaittavissa ryhmien 

välillä tilastollisesti merkitsevä ero (U = 29,5, p = 0,012). Kaksikieliset lapset pärjäsivät 

kyseisissä tehtävissä yksikielisiä lapsia heikommin. Kaksikielisten lasten pistemäärien 

mediaani (60) ja keskiarvo (60,7) jäivät yksikielisten lasten vastaavia lukuja 

pienemmiksi (md = 63, ka = 62,5).  Suoriutumisessa havaittu ero on esitetty kuviossa 2.   

 

 

 
Kuvio 2. Yksi- ja kaksikielisten koehenkilöiden suoriutuminen ymmärtävää sanastoa mittaavissa 

tehtävissä. 
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Seuraavaksi tarkasteltiin tuottavan sanaston tasoa vertaamalla yksi- ja kaksikielisten 

lasten suoriutumista testiosioissa (tehtäväosioiden yhteispistemäärä 64 pistettä). 

Samanlainen ero testissä suoriutumisessa havaittiin ryhmien välillä myös tuottavan 

sanaston osalta (U = 32,0, p = 0,022), joka on esitetty kuviossa 3. Kaksikielisten lasten 

tuottavan sanaston osion pistemäärien mediaani (50) ja keskiarvo (49) olivat 

yksikielisten lasten vastaavia lukuja pienempiä (md = 54, ka = 53,4). 

 

 

 
Kuvio 3. Yksi- ja kaksikielisten lasten yhteispistemäärät tuottavaa sanastoa mittaavissa tehtävissä 

 

 

Aineistosta tarkasteltiin erikseen myös koehenkilöiden substantiivitehtävien 

yhteispistemääriä sekä verbitehtävien yhteispistemääriä. Substantiivien osalta sanaston 

tasoa tarkasteltiin vertaamalla ryhmien välistä suoriutumista (maksimipistemäärä = 64). 

Substantiivien tunnistuksen ja nimeämisen osalta havaittiin kaksi- ja yksikielisten lasten 

tehtävissä suoriutumisen välillä merkitsevä ero (U = 27,5, p = 0,010). Kuviossa 4 on 

havainnollistettu kahden ryhmän välinen suoriutumisero substantiivien tunnistuksen ja 
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nimeämisen osalta. Ryhmien saamien pistemäärien mediaanit ja keskiarvot erosivat 

toisistaan. Kaksikielisten lasten pistemäärien mediaani (59) ja keskiarvo (58,2) jäivät 

pienemmiksi verrattuna yksikielisten lasten pistemääriin (md = 61, ka = 60,6). 

 

 

 
Kuvio 4. Yksi- ja kaksikielisten koehenkilöiden suoriutuminen substantiivien tunnistusta ja nimeämistä 

mittaavissa tehtävissä 

 

 

Viimeiseksi aineistoa tarkasteltiin vertaamalla yksi- ja kaksikielisten lasten sanaston 

tasoa toisiinsa verbien osalta (tehtäväosioiden maksimipistemäärä = 64). Myös verbien 

tunnistuksen ja nimeämisen yhteispistemäärissä todettiin merkitsevä ero ryhmien välillä 

(U = 36,0, p = 0,039). Kaksikielisten lasten pistemäärien mediaani (51) ja keskiarvo 

(51,5) olivat niin ikään yksikielisten lasten pistemääriä pienemmät (md = 55, ka 55,2). 

Pistemäärien ero on havainnollistettu kuviossa 5. 
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Kuvio 5. Yksi- ja kaksikielisten koehenkilöiden suoriutuminen substantiivien tunnistusta ja nimeämistä 

mittaavissa tehtävissä 

 

 

 

Ryhmien välinen vertailu osoitti, että yksikieliset lapset suoriutuivat sanastotestistä 

kaksikielisiä lapsia paremmin.  Ryhmien väliset erot olivat tilastollisesti merkitseviä 

jokaisessa tutkitussa osa-alueessa. Molempien ryhmien suoriutuminen eri osa-alueista 

noudatti kuitenkin samanlaista kaavaa. Sekä yksi- että kaksikieliset lapset suoriutuivat 

tutkituista osa-alueista parhaiten ymmärtävää sanastoa mittaavissa tehtävissä. Toiseksi 

korkeimmat pistemäärät tulivat substantiivitehtävistä sekä yksikielisten että 

kaksikielisten lasten ryhmissä. Verbien tunnistaminen ja nimeäminen jäi substantiiveja 

heikommaksi molemmissa ryhmissä. Ryhmien heikoimmat pistemäärät tulivat tuottavaa 

sanastoa mittaavista tehtäväosioista.  
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4.2. Suomen kielelle altistusajan yhteys kaksikielisten lasten suomen kielen sanaston 

tasoon  

 

Kaksikielisiltä koehenkilöiltä tarkasteltiin testissä suoriutumisen sekä suomen kielelle 

altistumisajan välistä yhteyttä. Yhteyttä tutkittiin tarkastelemalla kaksikielisten lasten 

suomen kielelle altistumisajan ja sanastotestissä saatujen kokonaispistemäärien välistä 

yhteyttä. Altistumisajan ja testissä suoriutumisen välillä oli melko voimakas yhteys ja 

tulos oli tilastollisesti merkitsevä (rs = 0.672, p = 0,023). Kyseisten muuttujien välistä 

yhteyttä havainnollistetaan kuviossa 6. 

 

 
 

Kuvio 6. Suomen kielelle altistumisen yhteys kokonaispistemäärään 
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5 POHDINTA 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden 

5–6-vuotiaiden yksi- ja kaksikielisten lasten suomen kielen sanastoa. Sanaston tasoa 

arvioitiin CLT-kuvasanavarastotestillä. Tutkimuksessa tarkasteltiin yksi- ja 

kaksikielisten lasten suomen kielen sanaston tasojen eroja. Sanaston tasoa tarkasteltiin 

ymmärtävän ja tuottavan sanaston lisäksi myös substantiivien ja verbien osalta. Lisäksi 

tarkasteltiin kaksikielisten lasten suomen kielen altistumisajan sekä testissä 

suoriutumisen välistä yhteyttä. 

 

5.1. Tutkimustulosten tarkastelu 

 

Tutkimuksessa käytetty uusi CLT-kuvasanavarastotesti ei ole ollut aiemmin 

tutkimuskäytössä, jonka vuoksi ei ole mahdollista verrata tässä tutkimuksessa saatuja 

tuloksia aiempiin tutkimuksiin. Saatuja tuloksia voidaan kuitenkin verrata eri 

sanastotesteillä tehtyjen tutkimusten tuloksiin ja aiemmissa tutkimuksissa havaittuihin 

kaksikielisten lasten sanaston kehityksen piirteisiin. 

 

5.1.1. Yksi- ja kaksikielisten lasten sanasto 

 

Tässä tutkimuksessa lasten sanastoa tarkasteltiin testaamalla heidän suomen kielen 

ymmärtävää ja tuottavaa sanastoaan. Tämän lisäksi tarkasteltiin sanaston tasoa 

substantiivien ja verbien osalta. Yksikieliset lapset suoriutuivat testistä kaksikielisiä 

lapsia merkitsevästi paremmin kaikilla osa-alueilla. Poulin-Dubois ym. (2012) totesivat 

tutkimuksessaan, että 2-vuotiailla kaksikielisillä koehenkilöillä ei havaittu viivästymää 

ymmärtävässä sanastossa verrattuna yksikielisiin lapsiin vain yhtä kieltä 

tarkastelemalla. Myös Thordardottir (2011) havaitsi tutkimuksessaan, ettei merkitsevää 

eroa ollut nähtävissä ymmärtävän sanaston osalta. 5-vuotiaiden kaksikielisten lasten 

suoriutumista verrattiin erikseen lasten molempien kielten osalta yksikielisten lasten 

tuloksiin. Thordardottir havaitsi, että kaksikielisten lasten tasapainoinen altistuminen 

molemmille kielille mahdollisti yksikielisten lasten tapaisen suoriutumisen ymmärtävän 

sanaston tehtävissä molempien kielten osalta. Näin ei ollut kuitenkaan tässä 
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tutkimuksessa, jossa merkitsevä ero havaittiin kaksi- ja yksikielisten lasten 

suoriutumisen välillä ymmärtävän sanaston tehtävissä (substantiivien ymmärtäminen ja 

verbien ymmärtäminen). Lundén ja Silvén (2011) totesivat tutkimuksessaan 14 

kuukauden iässä tutkittujen kaksikielisten lasten omaavan laajemman ymmärtävän 

kokonaissanaston yksikielisiin verrokkeihin nähden, kun kaksikielisten molemmat 

kielet otettiin huomioon. Tässä tutkimuksessa kaksikielisten lasten kokonaissanastoa ei 

pystytty tutkimaan, sillä testin ruotsinkielinen versio ei ehtinyt valmistua testauksen 

aloitukseen mennessä. 

 

Tuottavan sanaston kohdalla tässä tutkimuksessa havaittiin tilastollisesti merkitsevä ero 

yksi- ja kaksikielisten lasten suoriutumisessa. Samanlaisen eron yhden kielen osalta 

suoriutumisessa havaitsivat myös Poulin-Dubois ym. (2012) tutkimuksessaan, jossa 

kaksikielisten 2-vuotiaiden lasten tuottava sanasto yhden kielen osalta osoittautui 

merkitsevästi pienemmäksi kuin yksikielisillä lapsilla. He saivat selville myös, että 

nuorilla kaksikielisillä lapsilla havaittavissa oleva viive tuottavassa sanastossa yhdessä 

kielessä, yksikielisiin verrattaessa, heikkeni tai hävisi kokonaan, kun molempien kielten 

sanastot yhdistettiin. Myös Junker ja Stockmann (2012), jotka vertasivat 

tutkimuksessaan 2–2;3 -vuotiaiden kaksi- ja yksikielisten lasten tuottavaa sanastoa, 

havaitsivat sanastojen olevan monipuolisuudeltaan samantasoisia, kun kaksikielisten 

lasten molempien kielten sanat otettiin huomioon. Jo alle vuoden ikäisiä lapsia 

testattaessa Lundén ja Silvén (2011) huomasivat saman tilanteen tuottavan sanaston 

osalta. Kokonaissanavaraston huomioimisen myötä kaksikieliset lapset olivat samalla 

tasolla yksikielisten lasten kanssa tuottavan sanaston osalta. 

 

Tässä tutkimuksessa yksikieliset lapset pärjäsivät substantiivi- ja verbitehtävien osalta 

kaksikielisiä lapsia selkeästi paremmin. Harvoissa tutkimuksissa on tarkasteltu sanastoa 

erikseen substantiivien ja verbien osalta. Muutamassa tutkimuksessa käytetty MCDI-

kyselylomake sisältää sekä substantiivi- että verbisanoja, mutta niiden hallintaa ei ole 

tutkimuksissa erikseen tarkasteltu. Junkerin ja Stockmannin (2012) tutkimuksessa sen 

sijaan käsiteltiin sanaston monimuotoisuutta myös verbien osalta. Tutkijat totesivat 

tuloksien perusteella, että kaksikielisten lasten sanasto oli verbien monipuolisuudeltaan 

samantasoista yksikielisten lasten kanssa, kun heidän molemmat kielensä huomioitiin. 

 



27 
 

 

Hoff ym. (2012) tarkastelivat tutkimuksessaan kokonaissanaston (ymmärtävä ja tuottava 

sanasto) tasoa yksi- ja kaksikielisillä lapsilla. He vertailivat lasten kielen kehitystä ja 

havaitsivat yksikielisten lasten suoriutuvan paremmin sanastotehtävissä, kun 

tarkasteltiin vain yhden kielen sanastoa. Otettaessa huomioon molemmat kielet olivat 

ryhmien sanastot samantasoiset. Myös aiemmissa tutkimuksissa havaittiin yhden kielen 

tarkastelussa eroja yksi- ja kaksikielisten lasten suoriutumisten välillä. Yhtä tutkimusta 

lukuun ottamatta tutkimusten koehenkilöt olivat selvästi tämän tutkimuksen 

koehenkilöitä nuorempia. Thordardottirin tutkimuksen 5-vuotiaat kaksikieliset lapset 

pärjäsivät yhden kielen tarkastelussa kontrolliryhmän tasoisesti ymmärtävän sanaston 

tehtävissä. Tulos poikkeaa tämän tutkimuksen tuloksesta. Eroa aiempaan tutkimukseen 

voi selittää erot ryhmien ikäjakaumassa. Kuten kuviosta 1 oli nähtävissä, tässä 

tutkimuksessa yksikieliset koehenkilöt olivat keskimäärin kaksikielisiä koehenkilöitä 

vanhempia. Osaltaan eroa voi myös selittää tämän tutkimuksen kaksikielisten lasten 

erilaiset kielten dominanssit. Vaikka kaikki lapset olivat altistuneet suomen kielelle 

ennen ensimmäistä ikävuottaan, raportoivat vanhemmat joidenkin lasten kohdalla 

ruotsin kielen olevan suomen kieltä vahvempi. Thordardottirin tutkimuksessa ne 

kaksikieliset koehenkilöt, jotka olivat altistuneet kielilleen tasaisesti (40/60 %) 

suoriutuivat ymmärtävän sanaston osalta yksikielisten tasoisesti. 

 

Grosjean on todennut, että kaksikielisyyttä tulisi tutkia kokonaisuutena (Grosjean, 2008, 

s. 20–21). Kaksikielisen henkilön kohdalla tulisi aina tutkia hänen molempia kieliään. 

Yksikielinen näkökulma kaksikielisyyteen on ollut vallalla pitkään. Tämän vuoksi 

yksikielisyyttä on pidetty niin sanottuna tyypillisenä kehityksenä, josta kaksikielisyys 

poikkeaa. Suoriutumisen vertaaminen yksikielisiin verrokkeihin on nykyään 

keinotekoista, kun puolet maapallon väkiluvusta on kaksikielisiä. Kaksikielisten 

henkilöiden kielitaitoa olisi hyvä tutkia itsessään eikä pelkästään yhteydessä 

yksikielisyyteen, jos vain mahdollista.  
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5.1.2. Suomen kielelle altistumisajan yhteys kaksikielisten lasten suomen kielen 

sanaston tasoon 

 

Tässä tutkimuksessa suomen kielen altistumisajan ja kaksikielisten lasten kyseisen 

kielen sanaston välistä yhteyttä tarkasteltiin mittaamalla sanastotestistä saatujen 

pisteiden yhteyttä lasten kielelle altistumiseen. Kielen altistumisajan keston ja testissä 

suoriutumisen välillä havaittiin positiivinen yhteys, joka oli tilastollisesti merkitsevä. 

Tutkimustulos on yhteneväinen aiempien tutkimusten kanssa, sillä muun muassa 

Poulin-Dubois ym. (2012) saivat tutkimuksessaan esille positiivisen korrelaation L2-

kielelle altistumisen sekä L2-kielen sanaston kehityksen välille. Kaksikielisten lasten 

L2-kielen tuottavan sanaston koko oli yhteydessä kyseiselle kielelle altistumisen 

määrään. Samoin Hoff ym. (2012) havaitsivat tutkimuksessaan yhteyden 

sanastotehtävissä suoriutumisen ja testatulle kielelle altistumisen määrän kanssa. 

 

Thordardottir (2011) havaitsi voimakkaan ja systemaattisen yhteyden altistumisen 

määrän ja sanastotehtävissä suoriutumisen välillä kaksikielisten koehenkilöiden 

molempien kielten osalta. Hän havaitsi, että ne kaksikieliset lapset, joilla oli 

tasapainoinen altistuminen molemmille kielille (40/60 %), saivat samantasoisia tuloksia 

molemmissa kielissä. Ne lapset, joiden altistuminen kielille oli epätasaisempi, 

suoriutuivat enemmän altistusta saaneen kielen osalta paremmin kuin toisen.  Yhteys oli 

kuitenkin erilainen ymmärtävää ja tuottavaa sanastoa tarkasteltaessa. Tasaisesti 

molemmille kielille altistuneet lapset pärjäsivät ymmärtävän sanaston osalta 

yksikielisten lasten veroisesti. Tuottavan sanaston kohdalla altistusta yhdelle kielelle 

tuli kuitenkin olla selvästi enemmän (noin 80 %), jotta kaksikielinen lapsi tavoitti 

yksikielisten lasten tason.  Tämä selittyi sillä, että ymmärtävä sanasto on kielen 

kehityksessä aina tuottavaa sanastoa edellä. 

 

 

5.2. Tutkimuksen toteuttaminen ja luotettavuus 

 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan tarkastella selvittämällä sen validius ja 

reliabiliteetti (Metsämuuronen, 2011, s. 74). Valideetin selvittämiseksi on tarkasteltava 
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tutkimuksen omaa luotettavuutta sekä yleistettävyyttä (Metsämuuronen, 2011, s. 65). 

Tällöin tulisi tarkastella tutkimuksen teoreettista pohjaa, valittua menetelmää ja sen 

käyttöä, tutkimusasetelmaa, otantaa sekä tutkimuksen yleistettävyyttä. Validiteetin 

määrittämiseksi tulisi tarkastella myös sitä, kuinka hyvin käytetyn testin avulla on 

onnistuttu tutkimaan alun perin asetettuja, haluttuja piirteitä (Schiavetti, Metz & 

Orlikoff, 2011, s. 189).  Reliabiliteetti tarkoittaa puolestaan tutkimuksen toistettavuutta 

(Metsämuuronen, 2011, s. 75). 

 

Tutkimukseen valittiin koehenkilöiksi ne lapset, joille oli annettu kotoa suostumus 

tutkimukseen osallistumiselle ja jotka täyttivät kaikki vaadittavat kriteerit. 

Koehenkilöjoukko koostui siis lapsista, joilla ei ollut diagnosoitu puheen tai kielen 

kehityksen häiriöitä. Valitut koehenkilöt edustivat kielellisesti tyypillisesti 

kehittyneiden lasten normaalivariaatiota, jossa erot sanastotestissä suoriutumisessa ovat 

luonnollisia. Tässä tutkimuksessa lasten tyypillisen kielen kehityksen tarkistamisen 

kohdalla nojauduttiin pelkästään vanhempien arvioon kielen kehityksen 

tyypillisyydestä.  

 

Sanasto on kliinisessä työssä yksi tärkeimmistä ja useimmin testatuista kielen 

kehityksen osa-alueista. Kaksikielisyystutkimukset maailmalla ovat yleensä keskittyneet 

sanaston tutkimiseen erilaisten vanhempien täyttämien sanalistojen ja -kaavakkeiden tai 

tutkijan suorittamien testien avulla. Tässä tutkimuksessa käytetty testi oli selkeä 

noudattaa ja pisteyttää. Testilomakkeista löytyi valmiiksi kirjattuna oikeat, 

hyväksyttävät vastaukset, mikä helpotti pisteytystä merkittävästi. Koska testi on vielä 

kokeiluvaiheessa, lisättiin listaan joitakin hyväksyttäviä sanoja/sanamuotoja, jotka 

tulivat ilmi tämän tutkimuksen koehenkilöiden vastauksissa. Testi tuntui kattavalta 

neljän eri osa-alueensa ansiosta. Yhden testauskerran myötä sai käsityksen sekä lapsen 

ymmärtävästä ja tuottavasta sanastosta että sanaston tasosta substantiivien ja verbien 

osalta eritellysti. Sanavarastotestit voivat olla mittareina herkkiä kaksikielisyydelle, 

jolloin tulokset eivät välttämättä anna aitoa kuvaa kielen tasosta (Korkman ym., 2012). 

Tämän vuoksi kaksikielisiä lapsia saatetaan diagnosoida väärin antamalla heille 

kielihäiriön tai kielellisen erityisvaikeuden diagnoosi. Monipuolisempi kuva 

kaksikielisen lapsen kielellisistä taidoista saadaan arvioimalla myös esimerkiksi lapsen 

puheen ymmärtämistä, kielioppia, epäsanojen toistoa sekä työmuistia. 
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Parametrittomia tilastollisia menetelmiä käyttämällä saadut tulokset ovat yleistettävissä 

tutkittujen yksilöiden ulkopuolelle, jos koehenkilöitä on ollut vähintään kolme yksilöä 

(Metsämuuronen, 2011, s. 927). Näin ollen tämän tutkimuksen 24 koehenkilön 

suuruisesta aineistosta saadut tulokset ja johtopäätökset voisivat olla yleistettävissä 

muihin samankaltaisiin yksilöihin. Tarvittaisiin kuitenkin selvästi laajempi tutkimus, 

jotta tämän tutkimuksen tulokset voitaisiin yleistää kattamaan tarkastelussa olleet kieli- 

ja ikäryhmät. Nykyisessä tutkimuksessa koehenkilöitä koskeva kriteeri iän suhteen oli, 

että koehenkilö olisi arviointihetkellä 5- tai 6-vuotias. Ikäjakauman tarkempi 

kontrollointi olisi todella tärkeää, jotta ikäjakauma saataisiin tasapainoon ryhmien 

välillä. Tässä tutkimuksessa yksikielisten lasten keski-ikä oli hiukan suurempi kuin 

kaksikielisten lasten, mikä osaltaan varmasti selittää kaksikielisten lasten heikompaa 

testissä suoriutumista.  Tämä oli yksi syy siihen, että tutkimuksen koehenkilöitä ei 

käsitelty ikäryhmien tai sukupuolen mukaan, vaan heitä käsiteltiin yhtenä ryhmänä. 

 

Testiympäristö ja testaustilanne voivat vaikuttaa koehenkilöiden suoriutumiseen ja sitä 

kautta tutkimuksen validiteettiin (Schiavetti, Metz & Orlikoff, 2011, s. 206). 

Testaustilaan kantautuva taustahäly, häiriöäänet tai vaikkapa tilan huono valaistus 

voivat näkyä koehenkilön suoriutumisessa. Testausympäristön piirteitä tulisi 

kontrolloida ja sen tulisi olla mahdollisimman samanlainen jokaisella testauskerralla, 

vaikka itse testauspaikka vaihtuisi. Tässä tutkimuksessa testauspaikaksi vaadittiin 

hiljaista, erillistä huonetta, jossa testi voitaisiin suorittaa mahdollisimman rauhallisessa 

tilassa. Jokaisesta päiväkodista löytyi kriteereihin sopiva huone, joka oli selvästi erillään 

päiväkotiryhmän muusta toiminnasta. Testaustilanteessa ei ollut koskaan paikalla muita 

testattavan lapsen ja tutkijan lisäksi. Muutaman kerran testaustilanteen katkaisi hetkeksi 

päiväkodin työntekijä, joka saapui huoneeseen yllättäen. Testaustilanteesta tutkija koetti 

tehdä lapselle mahdollisimman rennon ja mukavan. Ennen testin aloittamista kulutettiin 

hiukan aikaa rupatteluun, jonka myötä lapset yleensä rentoutuivat. Lisäksi lapsia 

ohjeistettiin testin kulusta ennen itse testauksen aloittamista. Testilomakkeiden ohjeistus 

oli selkeä ja ytimekäs, johon tutkija nojautui ohjeistuksessaan. Itse testi oli suhteellisen 

nopea tehdä ja aikataulut päiväkotien kanssa osuivat kohdalleen, joten kiire ei päässyt 

vaikuttamaan testaustapahtumaan. Testauksen kiireettömyys auttoi myös tutkijaa 

pääsemään jännityksestään erityisesti ensimmäisten testauskertojen ollessa kyseessä. 
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5.3. Tutkimuksen kliininen merkitys ja jatkotutkimusaiheet 

 

Tämä tutkimus osoitti, että kaksi- ja yksikielisten lasten sanastotestissä suoriutumisessa 

oli tilastollisesti erittäin merkitsevä ero. Saadut tulokset antavat lisätietoa kaksikielisten 

lasten kielen kehityksestä. Tällä hetkellä kaksikielisen lapsen tarvitessa puheterapeutin 

arviota, ohjataan hänet senkieliselle puheterapeutille, joka taitaa hänen vahvempaa 

kieltänsä. Toisen kielen tutkimisen hoitaa yleensä kyseistä kieltä puhuva toinen 

puheterapeutti. Molemmat puheterapeutit kartoittavat lapsen kielen tasoa niillä 

arviointivälineillä, mitä heillä on käytössään. Yleensä normitukset on tehty yksikielisten 

lasten mukaan, joten tuloksien tulkinta voi osoittautua haasteelliseksi. Oman haasteensa 

kokonaiskuvan saamiseksi asettavat eri arviointivälineet eri kielillä.   

 

Kaksikielisyyden tutkiminen on jäänyt Suomessa verrattain vähäiseksi, vaikka 

maassamme on pitkä historia kaksikielisyyden osalta. Tutkimusten puutetta voi osaltaan 

selittää sopivien mittareiden puuttuminen. Yksikielisten lasten sanastoa on Suomessa 

tutkittu yleensä vain parin ensimmäisen ikävuoden osalta ja tällä hetkellä ei ole 

olemassa normitettuja tai validoituja sanaston mittareita yli 3-vuotiaille lapsille. Kahden 

kielen tason testaamiselle asettaa haasteita juuri eri testit eri kielissä. Testatun 

kaksikielisen lapsen suoriutumiset erilaisissa sanastotesteissä eivät ole suoraan 

rinnastettavissa. CLT-testissä olisi tulevaisuudessa mahdollista testata kaksi- tai 

monikielisen lapsen eri kielet samalla testillä, jonka kielikohtaiset tulokset olisivat 

helposti verrattavissa toisiinsa. Normitettuna ja validoituna testi toimisi suurena apuna 

ja tarpeellisena työkaluna myös yksikielisten lasten sanaston tason arvioinnissa. Tässä 

tutkimuksessa käytetyn CLT-testin avulla kerättyä aineistoa tullaan käyttämään testin 

validiuden ja reliaabiliuden arviointiin ja kehittämiseen.  

 

Kaksikielisyys on kaikesta huolimatta myös maailmalla varsin nuori tutkimusala, joten 

3–6-vuotiaiden simultaani kaksikielisten lasten sanaston kehityksestä ei löydy paljon 

ulkomaista tutkimustietoa, vaan sanaston tutkimus on painottunut lähinnä kahteen 

ensimmäiseen ikävuoteen. Tutkimukset, joiden koehenkilöt ovat olleet jo hiukan 

vanhempia, ovat käsitelleet suksessiivista kaksikielisyyttä, jolloin toinen kieli on 

opeteltu vasta koulussa.  
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Simultaanista kaksikielisyyttä tarkastelevien tutkimusten vähyydestä huolimatta 

tutkimuksien tulokset osoittavat eron kaksi- ja yksikielisten lasten sanastotesteissä 

suoriutumisessa, kun testataan vain yhden kielen sanaston tasoa. Tämä tutkimus osoitti, 

että samanlainen ero suoriutumisten välillä havaitaan vielä 5–6-vuotiaana myötäillen 

aiempien, ensimmäisiin ikävuosiin keskittyneiden tutkimusten tuloksia. Lisäksi saatiin 

lisätietoa suomen kielen kehittymisestä kaksikielisillä lapsilla germaanisia kieliä 

tutkineiden tutkimusten rinnalle. 

 

Mielenkiintoista olisi selvittää kaksikielisten lasten sanaston taso testaamalla heidän 

molemmat kielensä ja vertaamalla kokonaissanastoa yksikielisten lasten sanastoon. 

Olisi erittäin kiinnostavaa nähdä pienenisikö tai häviäisikö sanastoissa nyt havaittu ero 

kokonaan, kun kaksikielisten lasten molempien kielten sanat yhdistettäisiin 

kokonaissanavarastoksi. Tähän tutkimukseen testin ruotsinkielinen versio ei ehtinyt 

valmistua, joten kaikki lapset testattiin täten vain suomeksi. 

 

Tulevissa tutkimuksissa voitaisiin myös keskittyä selvittämään kaksikielisten lasten 

sanaston tasoa eri ikävaiheissa, jolloin saataisiin lisätietoa kaksikielisten lasten kielten 

kehittymisestä. Tällöin ei tuloksia tarvitsisi verrata yksikielisiin. Mielenkiintoista olisi 

selvittää, mikä on normaali variaatiota kaksikielisillä lapsilla, jotta tulevaisuudessa olisi 

helpompi välttää virhetulkintoja kliinisessä työssä. 

 

Lisätutkimusta kaksikielisten lasten kielen kehityksestä tarvitaan, jotta saataisiin 

tulevaisuudessa arviointivälineitä, jotka ovat juuri kaksikielisille tarkoitettuja. Vaikka 

kaksikielisten lasten kielen kehitys noudattelee suurimmaksi osaksi yksikielisen lapsen 

kielen kehityksen kulkua, löytyy näistä myös eroja. Lisäksi kaksikielisten lasten 

kohdalla tulee aina ottaa huomioon heidän eri kielille altistumisen historiansa. Erityisen 

tärkeää tulevissa tutkimuksissa olisi arvioida kaksikielisen lapsen molemmat kielet, 

jotta saataisiin kokonaisvaltainen kuva yksilön kielellisestä tasosta.  
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TIEDOTE 5-6-VUOTIAIDEN LASTEN VANHEMMILLE  
   

Hyvät vanhemmat, 

 

Teen tutkimusta yksi- ja kaksikielisten lasten kielellisistä taidoista. Tutkimus on osa Euroopan 

tiedesäätiön rahoittamaan kansainvälistä ’Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic 

Patterns and the Road to Assessment’ hanketta. Tutkimus keskittyy lasten sanaston hallintaan. 

Sanaston tutkiminen antaa arvokasta tietoa lapsen kielen kehityksestä ja saatua tietoa voidaan 

hyödyntää sanaston arviointimenetelmien kehittämisessä ja viivästyneen tai poikkeavan 

kielenkehityksen tunnistamisessa. 

 

Tiedustelen halukkuuttanne osallistua tutkimukseeni. Lapsenne voi osallistua tutkimukseen, mikäli 

hän täyttää seuraavat kriteerit:  

 lapsi on iältään 5–6 -vuotias 

 lapsi on kaksikielinen, hän puhuu suomea ja ruotsia 

 lapsen yleinen kehitys vastaa mielestänne ikäryhmän tyypillistä kehityskulkua 

 

Tutkimukset tehdään lapsenne päiväkodissa hoitopäivän aikana. Sanavarastoa mitataan hankkeessa 

kehitetyn kuvasanavarastotestin avulla (CLT-testi). Tutkimuskertoja yhdelle lapselle tulee 1-2 

riippuen lapsen keskittymis- ja jaksamiskyvystä. Tutkimukseen mukaan tulevien lasten vanhemmilta 

kerätään myös taustatietoja esitietolomakkeella. 

 

Tutkimuksessa esille tulevat henkilötiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja ne tulevat 

vain tutkijoiden käyttöön. Tutkimustuloksia käsiteltäessä lasten nimet poistetaan ja korvataan 

tunnuksilla T (tytöt) ja P (pojat) sekä järjestysnumeroilla. Lapsenne nimi tai muut tunnistetiedot 

eivät näin paljastu missään tutkimuksen vaiheessa.  

 

Ohessa ovat lomakkeet, joissa tiedustelen suostumustanne tutkimukseen sekä esitietoja lapsestanne. 

Suostuessanne tutkimukseen toivon Teidän täyttävän lomakkeet ja palauttavan ne mahdollisimman 

pian lapsenne päiväkotiin suljetussa kirjekuoressa. Tutkimukseen osallistuminen on täysin 

vapaaehtoista ja antamanne suostumuksen voi myös peruuttaa syytä ilmoittamatta. Jos Teillä on 

jotain kysyttävää tutkimuksesta, voitte ottaa minuun yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse.  

 

Avustanne ystävällisesti kiittäen,  

 

Eeva-Maria Kovalainen, HuK 

p. 041 436 4330    

eevamark@paju.oulu.fi 

 

Hankkeen johtajan yhteystiedot: 

 

Sari Kunnari       

professori       

Humanistinen tiedekunta/ Logopedia    

PL 1000      

  

90014 OULUN YLIOPISTO     

P. (08) 553 3392     

  

sari.kunnari@oulu.fi  
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INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR,    
                   

Bästa föräldrar, 

 

jag studerar logopedi vid Uleåborgs Universitet och har nyligen påbörjat min pro gradu -avhandling, 

som handlar om ordförråd hos tvåspråkiga (svenska–finska) barn i 5–6 års ålder. Vid tillfället finns 

det väldigt få undersökningar om ordförråd hos barn som lär sig svenska och finska samtidigt i 

Finland. Ordförråd möjliggör en mångsidig bedömning av barnens språkförmåga. Denna information 

kan användas både i utvecklande av bedömningsmetoder och i identifiering av språksvårigheter. 

Avhandlingen anknyter till ett projekt “Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic 

Patterns and the Road to Assessment” (www.bi-sli.org) som är finansierat av European Science 

Foundation. Undersökningen handleds av professor Sari Kunnari. 

 

Jag hoppas att Ni vill medverka i undersökningen. Ert barn kan deltaga i undersökningen, om 

hon/han  

 är i 5–6 års ålder,  

 har svenska eller finska som modersmål och har lärt sig det andra språket i åtminstone ett år, 

 har normal och typisk generell utveckling. 

 
Undersökningen genomförs på barnets daghem. Ordförråd undersöks med två tester som testar 

receptivt och produktivt ordförråd (Crosslinguistic lexical task). Undersökningen tar ungefär 20 

minuter. Därutöver undersöks vissa bakgrundsfaktorer med hjälp av det bifogade frågeformuläret 

som ifylls av barnets föräldrar. Föräldrarna få välja om de ska svara på svenska eller på finska. 

 

Alla uppgifter behandlas konfidentiellt. Endast undersökaren får veta barnets personuppgifter. Alla 

barn skall kodas och denna kod används vid samtliga tillfällen (analys, rapportering, slutlig 

avhandling). Alla blanketter arkiveras i professor Kunnaris arbetsrum vid Uleåborgs Universitet, 

Humanistiska Fakulteten, där de skall kvarhållas i 10 år och därefter förstöras. 

 

Bifogade hittar Ni förklaring av samtycke samt frågeformuläret om barnets bakgrundsfaktorer. Jag 

hoppas Ni kan fylla i blanketterna och returnera dem så fort som möjligt till barnets daghem i det 

bifogade kuvertet. Att deltaga i undersökningen är fullständigt frivilligt och Ni kan även återkalla Ert 

samtycke utan att ge någon orsak till detta. Tag gärna kontakt ifall Ni har frågor angående 

undersökningen. 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Eeva-Maria Kovalainen, HuK 

Tel. 041 436 4330 

eevamark@paju.oulu.fi 

 

Handledares kontaktuppgifter: 

 

Sari Kunnari       

professor       

Humanistiska Fakulteten/ Logopedi    

PL 1000      

  

90014 ULEÅBORGS UNIVERSITET    

Tel. (08) 553 3392      

sari.kunnari@oulu.fi      

 

 

http://www.bi-sli.org/


Liite 2 
 

 



Liite 3 
 

 

 

Esitietolomake 
 

1. Lapsen nimi (etunimi, sukunimi) _______________________________________________ 

2. Lapsen syntymäaika                      _______________________________________________ 

3. Käykö lapsesi tällä hetkellä päivähoidossa tai koulussa? 

 

o Kyllä, päivähoidossa  

Aloitusaika _____________ (vuosi, kuukausi) 

o Ei päivähoidossa 

 

Minkälaisessa päivähoidossa? 

o Kaksikielisessä  

o Yksikielisessä L1 = Language 1, lapsen 

äidinkieli 

o Yksikielisessä L2 = Language 2, lapsen toinen 

kieli 

o Muu, 

mikä?______________________________ 

 

o Kyllä, koulussa  

Aloitusaika _____________(vuosi, kuukausi) 

o Ei koulussa 

 

 

Minkälaisessa koulussa? 

o Kaksikielisessä  

o Yksikielisessä L1 = Language 1, lapsen äidinkieli 

o Yksikielisessä L2 = Language 2, lapsen toinen kieli 

o Muu, mikä?______________________________ 

  

4. Missä maassa lapsesi on syntynyt?  

o L1 kielen maassa, 

mikä?:_________________ 

 

o L2 kielen maassa, 

mikä?:____________

_____ 

 

o Muussa maassa, 

mikä?:_________________ 

 

5. Mistä lähtien lapsesi on asunut L2 kielen maassa? _________________________ (vuosi, kuukausi) 

 

6. Syntymäjärjestys (monesko lapsi?) 

o 1 o 2 o 3 o Muu, monesko? ________ 

 

7. Minkä ikäisenä lapsesi sanoi ensimmäiset sanansa?        ______ vuotta  ______ kuukautta 

 

8. Oletko koskaan ollut huolestunut lapsesi kielen kehityksestä? 

o Ei 

 

o Kyllä, miksi? -

_________________________________________________________ 

9. Onko kenelläkään perheessänne ollut puheen tai kielen kehityksen ongelmia? 

o Ei 

 

 

o Kyllä, kenellä? -

_______________________________________________________ 

(esim. äiti, isä, sisarukset) 

 

10. Onko lapsellasi ollut koskaan kuulo-ongelmia? 
Kuulovika 

o Ei 

o Kyllä 

 

Toistuvia korvatulehduksia  

o Ei 

o Kyllä, kuinka monta? ____________ 

o Korviin laitettu ilmastointiputket 
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11. Kuuleeko lapsesi mielestäsi normaalisti? 

o Ei 

 

o Kyllä 

12. Vanhempien taustatiedot  

  

Mikä on 

äidinkieles

i (L1)? 

Jos puhut 

toista kieltä, 

niin mitä 

(L2)? 

Muut kielet, 

joita puhut 

Kuinka 

kauan olet 

asunut 

Suomessa? Koulutus Ammatti 

Äiti          

Isä            

 

13. Mitä kieltä puhut lapsesi kanssa? 

Äiti 

o Äidinkieltäni (L1)  

o Toista kieltäni (L2)  

o Sekä äidinkieltä että toista kieltä 

o Muita kieliä, mitä? _________________ 

 

 

 

Isä 

o Äidinkieltäni (L1)  

o Toista kieltäni (L2)  

o Sekä äidinkieltä että toista kieltä 

o Muita kieliä, mitä? _______________ 

 

14. Mitä kieliä lapsesi puhuu tällä hetkellä? 

o Lapsen L1 kieltä,  

joka on: ________________  

 

o Lapsen L2 kieltä,  

joka 

on:_______________

__ 

o Muita kieliä,  

jotka ovat: ________________ 

15. Mitä eri kieliä lapsesi kuulee ympäristössä? 

o Lapsen L1 kieltä,  

 

o Lapsen L2 kieltä o Muita kieliä,  

jotka ovat: ________________ 

16. Minkä ikäisenä lapsesi L2 kielen altistus alkoi? 

o Syntymästä 

o Ennen 1. ikävuotta 

o Ennen 3. ikävuotta 

 

o Ennen 5. ikävuotta 

o  _____ iästä alkaen 

 

17. Missä lapsesi kuulee L2 kieltä? 

o Päivähoidossa tai koulussa 

o Kavereiden kanssa 

o Sisarusten, vanhempien tai muiden  

sukulaisten kanssa 

 

o TV, tietokone, kirjat 

o Muu, mikä? _________________________ 

 

18. Arvioi kuinka paljon lapsesi kuulee 

päivittäin eri kieliä (kaikki päivän 

tapahtumat yhteenlaskettuina)? 

Lapsen 

äidinkieli 

(L1) 

o 25% 

o 50% 

o 75% 

o 100% 

Lapsen toinen 

kieli (L2) 

o 25% 

o 50% 

o 75% 

o 100% 

Muut kielet 

 

o 25% 

o 50% 

o 75% 

o 100% 

19. Arvioi lapsesi kielitaidot merkitsemällä rasti 

(X) sopivaan ruutuun 

Erittäin hyvin Melko 

hyvin 

Melko 

huonosti 

Erittäin huonosti 
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Kuinka hyvin lapsi ymmärtää äidinkieltään (L1)     

Kuinka hyvin lapsi ymmärtää toista kieltään (L2)     

Kuinka hyvin lapsi puhuu äidinkieltään (L1)     

Kuinka hyvin lapsi puhuu toista kieltään (L2)     

20. Mitä kieltä lapsesi puhuu parhaiten? 

 

 

 

 

21. Pitääkö lapsesi jostakin puhumastaan 

kielestä enemmän kuin muista? 

o Lapsen L1 kieltä 

o Lapsen L2 kieltä 

o Muuta kieltä, mitä? ________________ 

 

o Ei 

o Kyllä, mistä? _____________________ 

22. Arvioi kuinka usein lapsesi on tehnyt seu-                                                                                                                                                                                

raavia asioita viimeisen kuukauden aikana 
Lapsen 

äidinkielellä (L1) 

Lapsen toisella kielellä (L2) 

 Ei 

koska

an 

2 

kertaa 

kuuka

u- 

dessa 

1-2  

kertaa 

viikos

sa 

Lähe

s 

joka 

päivä 

Ei  

koska

an 

2 

kertaa 

kuukau

- 

dessa 

1-2 

kertaa 

viikoss

a 

Lähes joka päivä 

Kertoo tarinoita         

Lukee kirjoja         

Kuuntelee musiikkia tai laulaa         

Katsoo TV:tä/DVD:tä/pelaa tietokonepelejä         
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Bakgrundsfrågor 
 

1. Barnets namn (förnamn, efternamn) _______________________________________________ 

2. Födelsedatum                                       _______________________________________________ 

3. Går ditt barn i daghem/förskola/skola/fritidsverksamhet?  

 

o Ja, daghem/förskola 

från och med ____ (år, månad 

o Nej  

 

Om ja, vilken typ av daghem/förskola? 

o Tvåspråkig 

o Enspråkig L1 = barnets modersmål 

o Enspråkig L2 = barnets andraspråk 

o Annat (specificera) _______________________ 

 

 

o Ja, skola  

från och med ________ (år, månad) 

o Nej 

 

Om ja, vilken typ av skola? 

o Tvåspråkig 

o Enspråkig L1 = barnets modersmål 

o Enspråkig L2 = barnets andraspråk 

o Annat (specificera)_______________________ 

 

4.  I vilket land föddes barnet?  

o I landet där man pratar L1 

i vilket land?:__________ 

 

o I landet där man pratar L2  

i vilket land?:___________ 

o I ett annat land               

i vilket land?: ______________ 

5. När flyttade barnet till Finland? ____________________________________ (år, månad) 

 

6. Är det ditt första barn? Andra? Tredje? Kryssa rätt nummer 

o 1 o 2 o 3 o Annat (nummer) ________ 

 

7. Hur gammalt var ditt barn när hon/han sa sina första ord?     ____år  ______mån  

 

8. Har du någonsin varit orolig för ditt barns språkutveckling?  

 

o Nej  

 

 

o Ja, förklara varför __________________________________________________ 

9. Har någon i familjen haft språksvårigheter?  

 

o nej 

 

o Ja, ange vem  _______________________________________________________ 

(till ex. mor, far, syskon) 

 

10. Har ditt barn haft hörselproblem?  

Hörselnedsättning  

o nej 

o ja 

 

Upprepade öroninflammationer 

o nej 

o Ja, hur många?____________ 

o Plaströr   

11. Hör ditt barn normalt nu?  

o nej 

 

o ja 
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12. Information om föräldrar 

  

 

Vilket är ditt 

modersmål  

(L1) 

Vilket är ditt 

andraspråk 

(L2)? 

  Vilka andra 

språk pratar du?  

Hur länge har 

du bott i 

Finland?  Utbildning  Yrke  

 

mor  

 

        

  

far 

 

         

 

13. Vilket språk talar du med ditt barn? 

Mor 

o Mitt modersmål (L1) 

o Mitt andraspråk (L2)  

o Både modersmålet och andraspråket  

o Ett annat språk/andra språk; vilka? ______________ 

 

 
Far  

o Mitt modersmål (L1) 

o Mitt andraspråk (L2)  

o Både modersmålet och andraspråket  

o Ett annat språk/andra språk; vilka? __________ 
 

14. Vilka språk pratar ditt barn nu?  

o  Barnets L1,  

vilket språk?:______________ 
 

o Barnets L2,  

vilket språk?: ___________ 

o Andra språk, 

vilka?: ________________ 

15. Vilka språk hör ditt barn i sitt vardagsliv?  

o Barnets L1  
 

o Barnets L2  o Andra språk, vilka?: _________ 

 

16. Från vilken ålder började barnet exponeras för L2?  

 

o Från födelsen 

o Före 1 års åldern 

o Före 3 års åldern 
 

 

o Före 5 års åldern 

o Från ____ (år) 

 

17. Exponeras ditt barn för L2 på 

o Förskola eller skola  

o Med vänner  

o Med syskon/föräldrar/andra släktingar  
 

o TV/dator/böcker 

o Annat ___________________________ 

 

18. Hur ofta exponeras ditt barn för 

olika språk i sitt vardagsliv (alla 

vardagsaktiviterter inräknade)  

Barnets modersmål 

(L1) 

o 25% 

o 50% 

o 75% 

o 100% 

Barnets andraspråk 

(L2) 

o 25% 

o 50% 

o 75% 

o 100% 

Andra språk 

 

o 25% 

o 50% 

o 75% 

o 100% 

19. Bedöm ditt barns språkkunskaper genom att markera 

det rätta alternativet i kolumnen bredvid  

Väldigt bra  Bra Otillräckligt  Mycket 

otillräckligt  

 

Hur väl förstår barnet sitt modersmål (L1)?      

Hur väl förstår barnet sitt andraspråk (L2)?      

Hur väl talar barnet sitt modersmål (L1)?      

Hur väl talar barnet sitt andraspråk (L2)?      
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20. Vilket språk talar ditt barn bäst just nu? 

 

 

 

 

21. Föredrar barnet ett av språken framför de andra?  

 

o Barnets L1 

o Barnets L2  

o Andra språk, vilka?: _________________________ 

 

o Nej 

o Ja, vilket?: _________________________________  

 

22. Specificera hur ofta du har utfört följande aktiviteter 

med ditt barn under den senaste månaden?  

 

Barnets modersmål (L1) 

 

Barnets andraspråk (L2) 

  

Aldrig  

Två 

gånger i 

månaden  

En eller 

två 

gånger i 

veckan  

Nästan 

varje 

dag  

 

Aldrig  

Två 

gånger i 

månaden 

En eller 

två 

gånger i 

veckan  

Nästan 

varje dag  

Berätta historier          

Läsa böcker          

Lyssna på sånger eller sjunga          

Titta på TV/DVD/dataspel          
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SUOSTUMUSASIAKIRJA 

 

Suostun, että lapseni osallistuu tutkimukseen, jossa käsittelee 5–6 -vuotiaiden lasten 

sanastotaitoja.  

 

Lapsen nimi: __________________________________ 

 

Syntymäaika:__________________________________   

 

Olen tutustunut tutkimusta koskevaan tiedotteeseen. Olen tietoinen siitä, että 

tutkimuksessa tutkitaan 5–6 -vuotiaiden lasten ymmärtävää ja tuottavaa sanastoa.  

 

Tutkimuksessa esille tulleet henkilötiedot tulevat vain tutkielman tekijän käyttöön ja 

saaduista tuloksista raportoidaan nimettömästi. Olen tietoinen siitä, että voimme 

halutessamme peruuttaa suostumuksemme syytä ilmoittamatta. 

 

Paikka ja aika:_________________________________________________ 

 

Huoltajan allekirjoitus:__________________________________________ 

 

Nimen selvennys:______________________________________________ 
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FÖRKLARING AV SAMTYCKE 

 

Jag samtycker till att mitt barn deltar i en undersökning som utreder hurudant ordförråd 

tvåspråkiga (svensk-finska) barn i 5-6 års åldern har. 

 

 

Barnets namn: __________________________________ 

 

Personbeteckning:__________________________________   

 

 

Jag har läst informationsbrevet. Jag är medveten om att undersökningen handlar om 

ordförråd hos tvåspråkiga (svenska–finska) barn i 5–6 års ålder.  

 

Jag är medveten om att endast undersökarna får veta mitt barns personuppgifter. Jag är 

medveten om att alla barn skall kodas och denna kod används vid samtliga tillfällen av 

undersökningen (analys, rapportering, slutlig avhandling). Jag är även medveten om att 

vi kan återkalla vårt samtycke utan att ge någon orsak till detta.   

 

 

Ort och datum:___________________________________________________ 

 

Förälderns underskrift:_____________________________________________ 

 

Namnförtydligande:_______________________________________________ 

 

 


