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Tiivistelmä 
 
Tämän pro gradu –tutkielman tarkoituksena oli tutkia kaksikielisten 5–6-vuotiaiden 
lasten kerrontataitoja. Koehenkilöiden kahtena kielenä olivat suomi ja ruotsi, joita oli 
omaksuttu syntymästä tai vähintään yhden vuoden iästä lähtien. Koehenkilöiden 
tuottamista kertomuksista tarkasteltiin sisältöä sekä episodirakennetta. Vertailua 
tehtiin niin kerrontakielten kuin tehtävätyyppien välillä. Tehtävätyyppejä olivat 
tarinan luominen sekä uudelleenkerronta. 
 
Tutkimukseen osallistui yhteensä 20 5–6-vuotiasta suomi–ruotsi -kaksikielistä lasta. 
Lasten kerrontataitoja arvioitiin käytetyllä MAIN: Multilingual Assessment 
Instrument for Narratives -menetelmää, joka koostuu neljästä kuuden kuvan sarjasta. 
Kuvasarjoista kaksi oli tarkoitettu tarinan luomista ja kaksi uudelleenkerrontaa varten. 
Pisteytyslomakkeen avulla arvioitiin kerronnan sisältöä sekä episodirakenteen 
kompleksisuutta. Tässä tutkielmassa kumpaakin tarkasteltiin kahden tehtävätyypin 
sekä kummankin kerrontakielen mukaan. 
 
Tutkimuksen tulokset osoittivat 5–6-vuotiaiden kaksikielisten lasten kertomuksissa 
esiintyvän vielä selviä sisällöllisiä puutteita. He kykenivät kuitenkin tuomaan 
kertomukseensa useita hyvälle kertomukselle tyypillisiä piirteitä. Uudelleenkerronnan 
tehtävässä koehenkilöt tuottivat sisällöllisesti merkitsevästi paremman kertomuksen 
kuin tarinan luomisen tehtävässä. Kerrontakielen yhteys sisältöpisteisiin ei ollut 
tilastollisesti merkitsevä. Episodirakenteeltaan koehenkilöiden suoritukset olivat 
keskenään vaihtelevat. Osa lapsista osasi sisällyttää kertomuksiinsa taitavasti tavoite-
toiminta-seuraus –ketjuja. Episodirakenteen kompleksisuudella ei ollut tilastollisesti 
merkitsevää yhteyttä tehtävätyyppiin tai kerrontakieleen.  
 
Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä kaksikielisten 5–6-vuotiaiden lasten 
kerrontataitojen olevan vielä keskeneräiset. Kertomuksista puuttuu sisällöllisesti 
olennaisia elementtejä, myös episodirakenteet ovat yksinkertaisia. Yksilöllinen 
variaatio on kuitenkin tässä iässä merkittävä ja koehenkilöiden suoritusten väliset 
vaihtelut huomattavat. Tarinan luomisen tehtävässä kertomusten voidaan olettaa 
olevan sisällöltään heikompia kuin uudelleenkerronnan tehtävässä lasten saadessa 
mallin kerronnalleen. Tulosten perusteella voidaan todeta, että todenmukaisten 
tulosten saamiseksi kaksikielisten lasten kerronnan arvioinnissa on huomioitava 
arvioinnin suorittaminen lapsen kummallakin äidinkielellä. Jotta lapsen 
kerrontataidoista saadaan kattava kuva, on suositeltavaa suorittaa arviointi sekä 
tarinan luomisen että uudelleenkerronnan tehtävää apuna käyttäen.  
 
 
 
Asiasanat: kaksikielisyys, kerronta, kielen kehitys, kertomuksen sisältö, 
episodirakenteen kompleksisuus 
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1. JOHDANTO 
 

Lapset havainnoivat ympäristön ääniä ja erityisen tarkasti puheääntä jo muutaman 

kuukauden iästä saakka (Korpilahti, 2004). Pieni vauva havainnoi puhetta 

automaattisesti, ja vanhempien ja lapsen välisen aktiivisen vuorovaikutuksen ansiosta 

lapsen taidot lähtevät kehittymään ja myös kielenkehitys pääsee vauhtiin (Kunnari & 

Paavola, 2012). Kielenkehityksen mukana myös kerrontataidot lähtevät kehittymään 

jo pienen lapsen puheessa, ja vain noin kahden vuoden ikäisen lapsen puheeseen 

ilmaantuvat yksinkertaisimmat kerronnan muodot (Suvanto & Mäkinen, 2011). Noin 

neljävuotias lapsi pystyy jo tuottamaan kertomuksia itsenäisesti (Ninio & Snow, 

1996, s. 175; Suvanto ja Mäkinen, 2011). 

 

Kerronta ja kertomukset ovat osa jokaisen ihmisen arkipäivää. Niiden avulla 

keskustellaan ja tuodaan esille omia ajatuksia sekä kerrataan ja raportoidaan 

tapahtumia (Hyvärinen, 2005, s. 137; Labov, 1977, s. 359–360). Kertomusten 

nähdään olevan universaali tapa ja ajattelun muoto tässä maailmassa (Ninio & Snow, 

1996, s. 175–176). Kerrontataito ja sen kehittyminen lapsuudessa on siis tärkeää 

lapsen kommunikaation kannalta.  

 

Kerrontaa tutkitaan tällä hetkellä laajasti ja monialaisesti (Mäkinen & Kunnari, 2009; 

Suvanto, 2012, s. 21). Suomalaista tutkimusta kerrontataitojen normaalista 

kehitystahdista tyypillisesti kehittyneillä lapsilla on kuitenkin edelleen vähän. 

Kerronnan tutkiminen ja normien asettaminen on tärkeää, sillä kerronnan avulla 

nähdään lapsen kielestä sellaisia asioita, joita sana- tai lausetasoisilla tehtävillä ei 

saada esille. Kaksikielisten lasten kerrontataitoja on Suomessa tutkittu vielä 

yksikielisten lasten kerrontataitoja vähemmän. Kaksikielisyys asettaa haasteita 

kielenkehityksen tutkimiselle ja lapsen kielen arvioinnille, joten kaksikielisten lasten 

taitoja tulee tutkia yksikielisistä erillään. Suomessa sekä suomea että ruotsia 

omaksuvien kaksikielisten lasten kerrontataitojen tutkiminen on tärkeää, jotta heidän 

kielenkehitystään pystytään seuraamaan ja sen viiveisiin puuttumaan ajoissa. Näistä 

lapsista käytän tässä työssä lyhyemmin termiä suomi–ruotsi -kaksikielinen lapsi.  
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Käsitteellä kertomus tarkoitetaan tämän tutkielman yhteydessä fiktiivistä kertomusta, 

jonka lapsi spontaanisti tuottaa kuvasarjan avulla. Kerrontataidot termi taas kuvaa 

tässä työssä lapsen taitoja tuottaa kertomus. Kertomuksen tulisi olla sekä kielellisesti 

että sisällöllisesti asianmukainen. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on 

kartoittaa suomi–ruotsi -kaksikielisten lasten kerrontataitoja. Lapset ovat iältään 5–6-

vuotiaita ja kielellisesti tyypillisesti kehittyneitä. 

 

1.1 Kaksikielisyys 
 

Suomen väestöstä äidinkieleltään ruotsinkielisiä on 5,4 % (Tilastokeskus, 2011). 

Heistä suurin osa on kaksikielisiä, eli hallitsee ruotsin kielen lisäksi myös suomen 

kielen (Westman, Korkman, Mickos & Byring, 2008). Ruotsin kieli on Suomessa 

virallisesti toinen kotimainen kieli ja sillä on tarjottava palveluita (Dufva, 2010).  

Ruotsin kielen asema Suomessa on siis vahva (Westman ym., 2008). Kaksikielisyys 

on aiheena ajankohtainen, sillä Suomessa ja muualla maailmassa lapsilla on 

mahdollisuus kasvaa kaksikielisiksi. Kaksi- ja monikielisyys on kasvussa yhä 

kansainvälistyvässä maailmassa (de Houwer, 1995).  

 

Kaksikielisyys on ollut kuluneina vuosikymmeninä monen tutkimuksen kohteena (de 

Houwer, 1995, Hassinen, 2005, s. 21). Erityisesti kaksikielisten lasten 

kielenkehityksestä on tehty paljon tutkimusta. Tutkimuksilla on selvitetty muun 

muassa pienen lapsen kahden kielen omaksumista, ja pyritty tätä kautta löytämään 

keinoja auttaa lapsia kielenkehityksessä (de Houwer, 1995).  

 

Kaksikielisyyttä ja yksikielisyyttä on määritelty usein eri tavoin eri näkökulmiin 

pohjautuen. Joidenkin tutkijoiden mielestä yksikielisyyttä ei ole lainkaan olemassa, 

sillä kielenkäyttö pohjautuu vaihtelevuudessaan ja moninaisuudessaan aina 

eräänlaiseen monikielisyyteen (Dufva, 2010). Nykymaailmassa varsinaista 

yksikielisyyttä onkin enää hyvin vähän, sillä suuri osa ihmisistä on jonkinasteisesti 

kaksikielisiä (Hassinen, 2002). Kaksikielisyyttä esiintyy kaikkialla maailmassa 

(Hassinen, 2005, s. 11). 
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Yleisen määrittelytavan mukaan kaksikielisenä voidaan pitää henkilöä, joka on 

omaksunut kasvuympäristössään kahta eri kieltä (Hassinen, 2005, s. 9). Hän käyttää 

molempia kieliä päivittäin, ja kykenee luontevasti ja automaattisesti vaihtamaan 

puhuessaan kielestä toiseen esimerkiksi keskustelukumppanin kielen mukaan. 

Henkilö kykenee myös sujuvasti puhumaan, ymmärtämään ja ajattelemaan 

molemmilla kielillä.  

 

Kaksikielisyys voidaan määritellä myös tarkemmin jakamalla käsite eri alatyyppeihin. 

Kaksikielisyyden tarkkaan määrittelyyn vaikuttavat molempien kielten omaksumisikä 

ja -tapa sekä kielten käyttö ja niiden hallinnan taso (Hassinen, 2005, s. 17). Simultaani 

eli samanaikainen kaksikielisyys omaksutaan jo varhaislapsuudessa, käytännössä 

syntymästä asti. Kielet omaksutaan spontaanisti perheen ja ympäristön 

vuorovaikutuksessa (Dufva, 2010). Suksessiivisen eli peräkkäisen kaksikielisyyden 

taas ajatellaan kehittyvän hieman myöhemmin, yleensä kolmannen ikävuoden 

jälkeen, ja subordinatiivisen eli alisteisen kaksikielisyyden 7–12 ikävuodesta ylöspäin 

(Hassinen, 2005, s. 17, Laurén, 1995). Kaksikielisyys voidaan siis omaksua kotona, 

jossa vanhempien toimesta puhutaan kahta kieltä, tai niin, että kotona puhutaan yhtä 

kieltä ja toinen kieli opitaan esimerkiksi koulussa. Tapa jolla kaksikielisyys 

omaksutaan, määrittää kaksikielisyyden tyypin (Hassinen, 2005, s. 17).  

 

Tässä tutkielmassa kaksikielisyyden määritelmällä tarkoitetaan simultaania 

kaksikielisyyttä. Koehenkilöinä toimivat lapset ovat omaksuneet suomen ja ruotsin 

kieltä syntymästään saakka vanhemmiltaan ja muusta ympäristöstä oppien, ja ovat nyt 

5–6-vuotiaina sujuvasti kaksikielisiä.  

 

1.1.1 Kaksikielisten lasten kielenkehitys 

 

Lapsilla on tarve kommunikoida ja luoda sosiaalisia kontakteja, ja sitä varten he 

tarvitsevat kielen. Tavallisesti lapsi omaksuu äidinkielensä (yhden tai enemmän) 

neljään ikävuoteen mennessä (Hassinen, 2005, s. 81). Terve lapsi pystyy omaksumaan 

kaikki kielet, joita hänen kasvuympäristössään puhutaan, opittavien kielten 

lukumäärästä riippumatta (Hassinen, 2005, s. 81–82). Kaksikielisyyden myönteiset ja 

kielteiset vaikutukset lasten kieleen kiinnostavat niin tutkijoita kuin vanhempiakin 
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(Hassinen, 2005, s. 12) Kaksikielisyyden on aiemmin pelätty vaikuttavan lasten 

kielenkehitykseen negatiivisesti ja johtavan ”puolikielisyyteen”, jolloin lapsi ei 

hallitse kumpaakaan kieltä kunnolla (Dufva, 2010). Nykytutkimuksen valossa 

kaksikielisyys nähdään selvästi positiivisena asiana, johon liittyy lähinnä hyviä 

puolia. Kaksikielisyys näyttää olevan selkeästi kognitiivinen etu; esimerkiksi 

valikoivaa tarkkaavaisuutta vaativat tehtävät sujuvat kaksikielisiltä lapsilta 

keskimäärin yksikielisiä paremmin. Kaksikielisyys tukee lapsen kielenkehitystä 

vahvistamalla lapsen kielellistä tietoisuutta (Launonen, 2007).  

 

Kaksi- ja yksikielisten lasten varhainen puheen- ja kielenkehitys on pääpiirteiltään 

samankaltaista (Goldstein, 2006). Täysin samalla tavalla kielenkehitys ei kuitenkaan 

etene, ja jo varhaisvaiheista lähtien voidaan huomata joitain eroavaisuuksia. 

Kaksikielisten lasten jokeltelu poikkeaa laajuudeltaan yksikielisten lasten jokeltelusta. 

Ensimmäiset sanat opitaan suunnilleen samaan aikaan riippumatta siitä, onko lapsi 

yksi- vai kaksikielinen (Goldstein, 2006; Hassinen, 2005, s. 109). Kaksikieliset 

oppivat kuitenkin määrällisesti puolet enemmän sanoja kuin yksikieliset lapset, sillä 

heidän sanastonsa koostuu kahden kielen sanoista. Kaksikielisillä lapsilla kielten 

sanastot ovat suppeammat kuin yksikielisten lasten sanasto (Genesee, 2006). 

Varsinaista kielenkehityksen hidastumista kaksikielisillä lapsilla on havaittavissa 

vaiheessa, jossa kahden kielen sanastoja lähdetään erottamaan toisistaan, ja lapsi 

pyrkii tekemään eroa kahden kielen välille (Hassinen, 2005, s. 82–89). Lapsi oppii, 

että jokaiselle asialle tai tavaralle on oma sanansa molemmissa kielissä. Hän kuulee 

käsitteille aina kaksi eri sanaa, mutta ei välttämättä kumpaakaan yhtä systemaattisesti 

kuin yksikielinen lapsi, joka kuulee aina yhden sanan. Niinpä kaksikielinen lapsi 

saattaa omaksua sanoista vain toisen ja käyttää sitä aluksi molemmissa kielissä, ennen 

kuin oppii molempiin kieliin kuuluvat eri sanat. Aluksi lapsi saattaa yhdistää myös 

muita omaksumiaan kielen piirteitä kumpaankin kieleen, vaikka ne koskisivat vain 

toista kieltä (Peters, 1997). Kummankin kielen kehittyessä lapsi hiljalleen oppii 

vaihtamaan spontaanisti kielestä toiseen ja pystyy käyttämään 

kommunikointitilanteessa samaa kieltä kuin keskustelukumppani (Hassinen, 2005, s. 

82–89).  

 

Kaksikielisen lapsen molemmat kielet eivät kehity keskenään täysin samaan tahtiin, 

vaan molemmat omana kielenään hieman vuorotellen (Goldstein, 2006). Normaalisti 
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kaksikielinen lapsi oppii molempien kielten taivutuksen rinnakkain alusta asti 

(Hassinen, 2005, s. 98). Lapsi saattaa jossain vaiheessa käyttää ensin vain toisen 

kielen taivutusjärjestelmää, mutta pystyy pian erottamaan ne täysin toisistaan. 

Lauseiden muodostuksen vaiheessa kaksikielinen lapsi saattaa yhdistää kummankin 

kielen sanoja tai muotoja samaan ilmaisuun (Hassinen, 2005, s. 101). Kaksikielisten 

lasten puheessa kahta kieltä sekoitetaan toisiinsa välillä tahallisesti ja välillä 

tahattomasti (Hassinen, 2002). Kielen kehityksen kannalta on tärkeää tukea 

kummankin kielen kehitystä yhdessä ja erikseen (Goldstein, 2006).  

 

1.1.2 Kaksikielisten lasten kielellisten taitojen arviointi 

 

Lasten kielellisten taitojen arvioiminen on tärkeää, jotta voidaan huomata mahdolliset 

viivästymät ja auttaa lasta kehittämään kieltään. Kaksikielisten lasten kielen 

arvioiminen on kuitenkin selvästi yksikielisiä lapsia haastavampaa, eikä heidän 

arvioimiseensa löydy aina oikeita menetelmiä (Goldstein, 2006). Yksikielisten lasten 

kielen arviointiin tarkoitetut menetelmät eivät sellaisenaan sovi kaksikielisten lasten 

arviointiin (Lindholm, Manninen & Nieminen, 2007). On tärkeää, että kaksikielisten 

lasten kielellisiä taitoja arvioitaessa huomioitaisiin aina molemmat kielet (Goldstein, 

2006, Salameh, 2003). Näin saataisiin todella kokonaisvaltainen kuva lapsen 

kielellisestä taitotasosta. Usein on keskitytty vain vahvempaan kieleen ja tehty arvio 

sen pohjalta (Goldstein, 2006). Tämä antaa kuitenkin vääristyneen kuvan lapsen 

kielen tasosta. Paras tapa olisi tehdä kaikki tarpeelliset arviot lapsen molemmilla 

kielillä. Arviointiin kuuluu myös lapsen kielten käytön näkeminen eri tilanteissa. 

Kerrontataitojen arvioinnista lisää myöhemmin tässä työssä. 

 

1.2. Kerronta 
 

Termiä kerronta tai kertomus on määritelty eri tavoin hyvin suppeasta määritelmästä 

laajaan. Kertomuksen ajatellaan olevan kielellinen kuvaus tapahtumasarjasta, joka 

pohjautuu joko tosielämän tapahtumiin tai mielikuvituksen tuotoksiin (Suvanto & 

Mäkinen, 2011). Yleisesti kertomukseksi mielletään kuvailu, joka koostuu 

useammasta toisiinsa ajallisesti ja syy-seuraussuhteiltaan loogisesti sopivasta 
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tapahtumasta. Kertomuksen tulee olla selkeä ja kuulijalle helposti ymmärrettävä. 

Yksinkertaisimmillaan pienen kertomuksen voidaan ajatella koostuvan jopa vain 

kahdesta toisiinsa liitetystä lauseesta (Labov, 1977, s. 360). Labovin mukaan näiden 

lauseiden tulee olla kuitenkin ajallisesti yhteydessä toisiinsa. Useiden tutkijoiden 

määritelmät ovat kuitenkin tiukempia ja edellyttävät kertomuksen määritelmältä 

tarkempia kriteereitä. Esimerkiksi Ninio ja Snow (1996, s. 176–177) pitävät 

kertomuksena vähintään kahden eri tapahtuman kuvailun muodostamaa 

kokonaisuutta. Tapahtumien tulee liittyä toisiinsa ainakin ajallisesti tai syy-

seuraussuhteeltaan. Kerrontataidolla tarkoitetaan lapsen kykyä tuottaa kertomus. 

Kerrontataidot kehittyvät hitaasti ja asteittain lapsen kielen kehittyessä. Kertominen 

on monitasoinen prosessi, joka edellyttää kognitiivisia, sosiaalisia ja lingvistisiä 

taitoja (Suvanto, 2012, s. 33).  

 

Kertomukset jaetaan yleisesti kolmeen alalajiin: skripteihin, henkilökohtaisiin 

kertomuksiin ja fiktiivisiin kertomuksiin (Ninio & Snow, 1996, s. 176–177). Skripitit 

ovat kuvauksia jonkin tietyn tilanteen tapahtumista. Skripti on kerronnan varhaisin 

kehitysmuoto, josta puuttuvat juonenkäänteet ja kohokohta (Ninio & Snow, 1996, s. 

176; Suvanto & Mäkinen, 2011). Rakenteeltaan skriptit ovat yksinkertaisia ja 

informatiivisia ja ovat usein yhteydessä lapsen leikkeihin (Hudson & Shapiro, 1991; 

Hvastja-Stefani, 2006). Skriptien jälkeen lapsi siirtyy kertomaan henkilökohtaisia 

kertomuksia (Ninio & Snow, 1996, s. 176). Näissä kertomuksissa on jotain samaa 

kuin skripteissä, mutta niihin kuuluu lisäksi tunnepitoisia ja omakohtaisia kuvauksia 

(Hudson & Shapiro, 1991). Henkilökohtaiset kertomukset pohjautuvat todellisiin 

tapahtumiin ja niiden kertominen on osa luonnollista kommunikaatiotilannetta 

(Suvanto & Mäkinen, 2011). Näiden kertomusten jakaminen on tärkeää sosiaalisessa 

kanssakäymisessä. Fiktiiviset kertomukset taas ovat mielikuvituksen tuotetta ja ovat 

tuttuja kaikille satujen muodossa. Nämä kertomukset perustuvat usein lapsen 

leikkeihin, kirjoihin ja satuihin (Ninio & Snow, 1996, s. 176–177). Fiktiivisiä 

kertomuksia voidaan käyttää menetelmänä lasten kerrontataitojen arvioinnissa 

(Mäkinen & Kunnari, 2009; Suvanto & Mäkinen, 2011).  
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1.2.1 Kerrontataitojen kehittyminen 

 

Lapsen kerrontataitojen kehittyminen lähtee liikkeelle jo varhaisessa vaiheessa 

(Leinonen, Letts & Smith, 2000, s. 93; Mäkinen & Kunnari, 2009).  Kertomusten 

avulla lapsi pyrkii hahmottamaan maailmaa, ja se on sosiaalisen vuorovaikutuksen 

perusta (Lehtihalmes, Korpijaakko-Huuhka & Launonen, 2007; Leinonen ym., 2000, 

s. 93). Kertomukset ovat osa arkea ja keskusteluja, toisten ihmisten ymmärtämistä ja 

kommunikointia (Hvastja-Stefani, 2006) Kerronnan kehittyminen on kuitenkin 

vaativa ja pitkä prosessi, sillä kertomuksen luominen vaatii useiden kielen tasojen 

hallintaa (Hvastja-Stefani, 2006; Leinonen ym., 2000, s. 93). 

 

Lapsen kielenkehityksen mukana kehittyvät myös kerronnan taidot. Iän karttuessa ja 

kielellisten taitojen parantuessa kehittyy lapsista yhä taitavampia kertojia. Lasten 

kerrontaa on parhaiten kuvannut Applebee (1989), joka on tutkimustensa pohjalta 

luonut teorian lasten kerrontataitojen kehityskaaresta. Teorian ajatuksena on 

kerrontataitojen karttuminen iän mukaan. Yksinkertaiset kertomukset muuttuvat iän ja 

kielellisen kehityksen mukana moninaisemmiksi niin sisällöltään, rakenteeltaan kuin 

pituudeltaankin. Toisen tunnetun teorian lasten kerrontataitojen kehityksestä ovat 

luoneet Peterson ja McCabe (1983). Myös tämä teoria näkee kerrontataitojen 

kehittyvän iän mukaan yhä monipuolisemmiksi.  

 

Molempien teorioiden mukaan jo kaksivuotias lapsi osaa tuottaa jonkinlaisen 

kertomuksen. Aluksi kertomukset ovat orientoitumattomia ja sekavia (Peterson & 

McCabe, 1983). Kertomukseen liitetyillä asioilla ei ole ajallista yhteyttä toisiinsa, 

kertomukset ovat hyvin konkreettisia (Applebee, 1989). Kehityksen seuraavassa 

vaiheessa lapsi alkaa oppia asioiden ketjuttamista. Lapsi muodostaa kahden 

tapahtuman kertomuksia ja kertomuksesta voidaan jo huomata juonen piirteitä 

(Applebee, 1989; Peterson & McCabe, 1983). Noin viiden vuoden ikäisten lasten 

kertomusten loppu jää usein vielä auki, kun kertomus lopetetaan huippukohtaan tai 

muuten loppuratkaisu jätetään kertomatta. Noin kuusivuotiaana lapsi osaa tuottaa 

Applebeen (1989) sanoin virheettömän kertomuksen. Kertomus koostuu ajallisesti ja 

järkevästi toisiinsa liitetyistä tapahtumista, jotka pysyvät kertomuksen pääaiheessa 

eivätkä poukkoile aiheen ulkopuolelle. Tapahtumat kehittävät tarinaa ja johtavat 
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huippukohtaan. Kertomuksen on hyvä päättyä opetukseen, joka solmii kertomuksen 

alun ja lopun yhteen. Taulukkoon 1 on koottu Applebeen sekä Petersonin ja McCaben 

näkemys lasten kerrontataitojen kehittymisestä iän mukaan edeten. 

 
Taulukko 1. Lasten kerrontataitojen kehittyminen. 
Ikä Applebee, 1989 Peterson & McCabe, 1983 

noin 2–3-
vuotiaat 

Kertomus koostuu toisiinsa 
liittymättömistä asioista. Pohjautuu 
havaintoihin, ei ajallista yhteyttä. 

Orientoitumattomat kertomukset 

 

Asioiden välillä joitain yhteyksiä. 
Kertomukset yksinkertaisia ja 
konkreettisia. 

Sekavat kertomukset 

noin 3–4-
vuotiaat 

Alkeelliset kertomukset, juonen 
piirteitä. 

Kahden tapahtuman kertomukset 

 

Asioiden ketjuttaminen. Ketjun alku ja 
loppu eivät vielä kohtaa. 

Hyppäyskertomukset 

noin 5–6-
vuotiaat 

Ketjuttaminen onnistuu, kertomuksen 
loppu jää usein auki. 

Kohokohtaan loppuvat 
kertomukset 

	  	   Virheetön kertomus. Klassinen kertomus 
 

 

Applebeen (1989) sekä Petersonin ja McCaben (1983) tutkimusten ja teorioiden 

lisäksi ovat myös esimerkiksi	   Muñoz, Gillam, Peña ja Gulley-Faehnle (2003) 

todenneet kerronnan taitojen kehittyvän iän myötä monipuolisemmiksi. Heidän 

tutkimuksessaan vanhempien lasten (ikä keskimäärin 63,5 kk) kertomukset eivät 

eronneet juurikaan pituudeltaan nuorempien lasten (ikä keskimäärin 52 kk) 

kertomuksista. Ero näkyi kuitenkin vanhempien lasten tuottamina pidempinä ja 

kieliopillisesti asianmukaisempina lauseina. Vanhempien lasten kertomukset myös 

sisälsivät enemmän kokonaisia episodeja kuin nuorempien lasten kertomukset. 

Episodilla tarkoitetaan tapahtumasarjaa, johon sisältyy ainakin alkutapahtuma, 

toiminta ja reaktio (Stein & Glenn, 1979). 

 

1.2.2 Kerrontataidot 5–6-vuotiailla yksikielisillä lapsilla 

 

Kerronnan kielellis-kognitiivinen kehitys painottuu 4 ja 6 ikävuoden välille (Suvanto 

& Mäkinen, 2011). Erityisesti kerronnan kokonaisrakenteen muodostaminen kehittyy 

vauhdilla näiden ikävuosien aikana (Vakkuri, 2009, s. 57). 4–6-vuotiaiden lasten 

kielelliset ja kerronnan taidot ovat hyvin eritasoiset riippuen muun muassa lapsen 
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yleisestä kehitystahdista. Viisivuotiaista lapsista löytyy tarinankertojia kahdesta eri 

ääripäästä (Berman & Slobin, 1994). Toiset ovat taitavia rakentamaan tarinan 

yhtenäiseksi ja loogiseksi kokonaisuudeksi, kun osa keskittyy yhteen tai kahteen 

tarinan keskeiseen osaan, ja unohtaa rakentaa niiden ympärille muun tarinan. Myös 

viisivuotiaiden kielellisen ilmaisun taidot vaihtelevat taitavasta kielenkäyttäjästä 

heikompaan kertojaan. Taitavan viisivuotiaan kertomuksista löytyy yksityiskohtaisia 

ja seikkaperäisiä lauseita sekä monipuolista sanastoa (Berman & Slobin, 1994). 

Heikkotasoisen viisivuotiaan kertomus taas voi kuulostaa lapselliselta ja vaikuttaa 

kuin nuoremman lapsen kertomalta. Tällöin kertomuksen sisältö ja rakenne ovat 

kielellisesti yksinkertaisempia kuin taitavilla kertojilla.  

 

Viisivuotiaiden kertomuksissa alkaa näkyä tapahtumien ajallinen järjestys ja sen 

avulla tapahtumia osataan liittää toisiinsa (Berman & Slobin, 1994). Pieni osa 

viisivuotiaista ei vielä hallitse kertomuksen ajallista ilmaisua, vaan vaihtaa 

aikamuotoa kesken tarinan. Selvästi suurimmalla osalla aikamuoto on kuitenkin 

vakiintunut ja tarina osataan kertoa joko preesens- tai imperfektimuodossa (Berman & 

Slobin, 1994; Suvanto & Mäkinen, 2011). Kielioppirakenteiden käyttö saattaa vielä 

viisivuotiailla vaihdella (Berman & Slobin, 1994). Pääsääntöisesti kieliopillisia 

virheitä esiintyy kuitenkin vähemmän ja ilmaukset ovat pidempiä kuin nuoremmilla 

lapsilla (Muñoz ym., 2003). Tapahtumien toisiinsa liittäminen kerronnassa tapahtuu 

tässä iässä tyypillisesti ja sitten -yhdistelmällä. Se on helppo tapa edetä 

kertomuksessa tapahtumasta toiseen (Berman & Slobin, 1994). Tapahtumia 

linkitetään toisiinsa myös esimerkiksi sanoilla kun, sen jälkeen, sillä aikaa, nyt. 

Viisivuotiaat ovat usein siis jo taitavia kielenkäyttäjiä ja osaavat sitoa eri tapahtumat 

yhteen kertomukseksi sen sijaan, että luettelisivat vain tapahtuman toisensa perään. 

Usein viisivuotiaat osaavat myös luoda kertomukseen lisää sille ominaisia piirteitä 

käyttämällä esimerkiksi seuraavia lisäyksiä: olipa kerran, ja keskellä yötä, joten 

aamulla. Nämä muun muassa tarkentavat kertomuksen tapahtumien ajankohtaa ja 

tekevät kertomuksesta kertomuksen. Viiden vuoden ikäisten lasten kertomuksista 

löytyy myös erilaisten viittauskeinojen käyttöä (Bliss, McCabe & Miranda 2008). 

Nämä tekevät kertomuksesta yhtenäisen ja sujuvan kokonaisuuden. 

 

Viisivuotiaiden kertomat skriptit etenevät jo loogisessa järjestyksessä ja sisältävät 

monimutkaista kuvailua erilaisista toiminnoista (Suvanto & Mäkinen, 2011).  
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Tämänikäisten henkilökohtaiset kertomukset koostuvat yleensä yhden päätapahtuman 

tai kohokohdan kuvailusta ja sen ympärille rakennetusta kertomuksesta. Fiktiivisissä 

kertomuksissa pääpaino on puolestaan päähenkilössä ja tämän toimintojen kuvailuissa 

(Berman & Slobin, 1994). Kertomuksen lähtötilanne ja alun tapahtumat kerrotaan 

lähes poikkeuksetta, mutta loppuratkaisu jää helposti auki (Berman & Slobin, 1994; 

Bliss ym. 2008).  

 

Kuusivuotiaiden lasten kertomukset ovat jo selvästi viisivuotiaiden kertomuksia 

monipuolisempia (Suvanto & Mäkinen, 2011). Kertomukset alkavat löytää klassisen 

kertomuksen mallin ja sisältää kaikki kertomukselle tyypilliset elementit (Bliss ym. 

2008; Peterson & McCabe, 1983, s. 50; Suvanto & Mäkinen, 2011). Aikamuotojen 

käyttö on vakiintunut ja kertomuksen henkilöistä kerrottaessa osataan käyttää 

persoonamuotona kolmatta persoonaa (Hudson & Shapiro, 1991). Kertomusten 

monitasoisuus näkyy muun muassa erilaisissa ongelmatilanteissa, joita kuusivuotiaat 

osaavat jo kertomukseen lisätä. Kertomuksesta löytyy myös sille sopiva lopetus. 

Kuusivuotiaiden henkilökohtaisissa kertomuksissa osataan jo käyttää oikein 

viittaussuhteita (Suvanto & Mäkinen, 2011). Fiktiivisissä kertomuksissa kertomuksen 

täydellisten episodirakenteiden määrä on viisivuotiaiden taitoihin nähden kasvanut 

(Muñoz ym. 2003; Suvanto & Mäkinen, 2011). Kertomuksissa on siis kokonaisia 

tapahtumasarjoja, joihin sisältyvät ainakin alkutapahtuma, toiminta ja reaktio (Stein & 

Glenn, 1979). Lapset ovat kuitenkin yksilöllisiä kehitystahdissaan, eikä esimerkiksi 

ilman kuvasarjaa tuotetuista fiktiivisistä kertomuksista kaikkien lasten kohdalla ole 

löytynyt ongelmaa ja siihen keksittyä ratkaisua (Suvanto & Mäkinen, 2011). 

Kuusivuotiaat tietävät siis jo paljon kertomuksista ja niiden rakenteesta, mutta eivät 

aina osaa sisällyttää kaikkia piirteitä omiin kertomuksiinsa.  

 

1.2.3 Kerrontataitojen arvioiminen 

 

Kerronnan tutkiminen on yksi mielenkiintoisimmista ja parhaista tavoista arvioida 

henkilön kommunikointitaitoja (Botting, 2002). Kerrontataitoja ja kerronnan piirteitä 

on tutkittu suhteellisen paljon, ja tutkimusta on tehty monella tieteenalalla 

(Heikkinen, 2010; Lehtihalmes ym. 2007). Kertomusten arviointi on kannattavaa, sillä 

arvioinnin pohjalta voidaan saada tärkeää tietoa kertojan kielellisistä taidoista (Liles, 



11	  
	  

1993; Suvanto & Mäkinen, 2011). Lasten kerrontataitojen tutkiminen auttaa 

esimerkiksi erottelemaan tyypillisesti kehittyneiden lasten joukosta kielihäiriöiset 

lapset (Paul & Smith, 1993). Kerrontataitojen on myös havaittu ennustavan 

akateemisia taitoja kouluiässä (Boudreau, 2008). Kerronnan vaikeudet ovat 

yhteydessä esimerkiksi lukemisen ja kirjoittamisen opetteluun, luetun ymmärtämiseen 

ja sanaston kartuttamiseen (Davies, Shanks & Davies, 2004; McCabe & Rollins, 

1994). 

 

Kertomuksia arvioidaan pääsääntöisesti niiden rakenteen ja sisällön mukaan. Labovin 

(1977, s. 361) mukaan kertomuksen runko koostuu yksinkertaisesti ajallisesti 

järjestetyistä ja toisiinsa liitetyistä tapahtumista, kertomuksen osista. Kertomuksen 

hyvästä rakenteesta on olemassa useita erilaisia teorioita ja malleja. Näistä tunnetuin 

on Steinin ja Glennin (1979) kertomuskielioppi, joka käsittelee fiktiivisten 

kertomusten rakentumista (Suvanto & Mäkinen, 2011). Mallin mukaan kertomukseen 

kuuluu alku, jossa kuvaillaan tapahtumapaikka ja kertomuksen päähenkilöt (Stein & 

Glenn, 1979). Hyvään kertomukseen sisältyy myös seitsemän 

kertomuskielioppiluokkaa: tapahtumapaikka, alkusysäys, ajatukset ja tunteet, 

toimintasuunnitelma, toiminta, tulos ja reaktio. Kertomus alkaa siis alkusysäyksestä, 

jonka seurauksena päähenkilö lähtee kohti jotakin päämäärää. Kertomukseen 

kuuluvien päämäärän tavoitteluun liittyvien yritysten kautta päähenkilö joko onnistuu 

tai epäonnistuu tavoitteessaan. Ainakin näiden piirteiden tulisi löytyä hyvästä 

kertomuksesta (Stein & Glenn, 1979; Suvanto & Mäkinen, 2011). Omaksuakseen 

tällaisen kertomuksen kieliopin on lapsen ensin ymmärrettävä ja opittava 

tunnistamaan kertomuksen juoni ja sen päälinjat (Berman & Slobin, 1994). 

Esimerkiksi edellä mainitun mallin mukaan voidaan lapsen tuottamaa kertomusta 

lähteä arvioimaan ja etsiä siitä eri elementtejä. Kertomuksen kompleksisuus ja 

kertomuskielioppiluokkien määrä vaikuttavat siihen, miten hyvänä kertomuksen 

rakennetta pidetään (Suvanto & Mäkinen, 2011).  

 

Arviointitilanteessa harvoin käytetään lapsen spontaanisti tuottamia kertomuksia, 

vaan lapsilta houkutellaan eli elisitoidaan kertomuksia esimerkiksi kuvien avulla 

(Mäkinen & Kunnari, 2009).  Luonnollisinta alle kouluikäisille lapsille olisi satujen 

kuunteleminen tai henkilökohtaisen kertomuksen tuottaminen todellisista 

tapahtumista (McCabe & Rollins, 1994; Suvanto & Mäkinen, 2011). Arviointi vaatii 
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kuitenkin strukturoidun tilanteen, ja aihetta pystytään rajaamaan pyytämällä lasta 

kertomaan kuvasarjaa apuna käyttäen (Berman & Slobin, 1994). Arviointi perustuu 

yleensä fiktiivisten kertomusten kahteen erilaiseen tehtävätyyppiin: tarinan luomiseen 

ja tarinan uudelleenkerrontaan (Hughes, McGillivray & Schmidek, 1997, s. 15; 

Mäkinen & Kunnari, 2009; Suvanto & Mäkinen, 2011). Tarinan luomisessa lapsi 

tuottaa kertomuksen itse tukeutuen esimerkiksi kuvaan tai kuvasarjaan (Hughes ym. 

1997, s. 17–19). Tutkija voi halutessaan näyttää lapselle kuvasarjan etukäteen 

kokonaan, jolloin lapsella on kertomaan lähtiessään tieto kertomuksen kulusta 

(Hughes ym. 1997, s. 19). Kuvien näkeminen ennen kertomista auttaa myös 

kertomuksen episodirakenteen hahmottamisessa (Bamberg & Damrad-Frye, 1991). 

Tarinan uudelleenkerronnassa tutkija kertoo lapselle tarinan, jonka lapsi kuuntelee ja 

toistaa mahdollisimman tarkasti (Hansen, 2005, s. 2; Leinonen ym. 2000, s. 106; 

Mäkinen & Kunnari, 2009). Myös uudelleen kerronnan tehtävässä voi lapsen 

kerronnan tukena olla kuvasarja. Kertomuksen ja kuvasarjan tulee olla sanastoltaan ja 

vaativuudeltaan lapselle sopivaa tasoa, ja siitä tulee löytyä ne elementit, joita lapsen 

arvioinnissa halutaan saada selville (Hughes ym., 1997, s. 29). Uudelleenkerronnan 

tehtävät ovat hyviä lasten kerrontataitojen arvioinnissa (Boudreau, 2008). 

 

Kerronnan moniulotteisuuden vuoksi kattavien kerronnan arviointimenetelmien 

luominen on haastavaa (Mäkinen & Kunnari, 2009). Tällä hetkellä lasten 

kerrontataitojen arviointiin tarkoitettuja testejä on Suomessa vain muutama. 

Tunnetuin on alun perin vuonna 1969 julkaistu Bus Story (Renfrew, 1997). Testin 

tuorein painos on vuodelta 1997. Bus Story on kliinisesti paljon käytetty 

uudelleenkerronnan testi, jossa lapsi kuulee kertomuksen ja toistaa sen 

mahdollisimman tarkasti kuvasarjaan tukeutuen. Testi on normitettu myös 

suomenkielisille lapsille, ja sopii Lahtisen (1997) mukaan hyvin 4–8-vuotiaiden lasten 

kerronnan arviointiin. Tarinan luomisen tehtävänä on olemassa ja edelleen käytössä 

vanha klassikko Frog, where are you? (Mayer, 1969). Sammakkotarina on tekstitön 

kuvakirja, jonka kuvien pohjalta lapsi voi luoda tarinan. Testin avulla voidaan 

arvioida lapsen spontaania puheen tuottoa sekä kykyä luoda tarina kuvien pohjalta 

(Trabasso & Rodkin, 1994). Lisäksi on kehitetty 4–9-vuotiaille lapsille sopiva 

kerrontatesti ENNI (The Edmonton Narrative Norms Instrument) (Schneider, Vis 

Dubé & Hayward, 2005), sekä yli 6-vuotiaille sopiva ERRNI (Expression, Reception 

and Recall of Narrative Instrument) (Bishop 2004). ENNI ja ERRNI perustuvat 
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molemmat tarinan luomiseen kuvasarjasta. Lisäksi ERRNI:ssä voidaan tarkastella 

uudelleenkerrontaa. Näihin testeihin ei ole suomenkielistä normiaineistoa. 

 

1.2.4 Kerrontataitojen analysoiminen 

 

Kertomuksen arvioiminen pohjautuu usein Labovin (1977) ajatukseen kertomuksen 

rakenteesta, sekä sen pohjalta Steinin ja Glennin (1979) rakentamaan 

kertomuskielioppiin. Nämä teoriat antavat hyvän pohjan analysoida kertomuksen 

rakennetta ja tehdä päätelmiä lapsen kielen tasosta. Kertomuksen juonirakenteen 

analysoiminen antaa tietoa kertomuksen rakenteellisesta tasosta, joka on yhteydessä 

lapsen iän mukaiseen kehitystasoon (McCabe & Rollins, 1994; Suvanto, 2012, s. 26).  

 

Kun tarkastellaan ja analysoidaan kertomusta, tulevat kirjallisuudessa usein vastaan 

käsitteet makrorakenne ja mikrorakenne (Mäkinen & Kunnari, 2009). Termiä 

makrorakenne käytetään yleisesti kertomuksen kokonaisrakenteesta (Suvanto, 2012, 

s. 21). Makrorakenne tarkoittaa kertomuksen kokonaisuutta ja keskeistä asiasisältöä 

(van Dijk, 1982) Kertomuksen paikallisesta rakenteesta, lausetasoisesta kielestä ja sen 

piirteistä käytetään puolestaan termiä mikrorakenne (Soodla, 2011, s. 11; Suvanto, 

2012, s. 21). Mikrorakenne viittaa kertomuksen lauseiden välisiin merkityssuhteisiin 

(van Dijk, 1982).  

 

Kerrontaan ja kerronnan analyysiin liittyvät myös termit koheesio ja koherenssi, jotka 

molemmat kuvaavat kertomuksen koossapysyvyyttä (Hickmann, 2003, s. 93). 

Koheesiolla tarkoitetaan kielellisiä, lauseiden välisiä sidoskeinoja, joiden avulla 

tuetaan kertomuksen kokonaisuuden rakentumista ja ymmärrettävyyttä kuulijalle 

(Halliday & Hasan, 1976, s. 4–10; Hudson & Shapiro, 1991; Suvanto, 2012, s. 22). 

Koherenssi taas on kertomuksen johdonmukainen ja yhtenäinen kokonaisuus (Hudson 

& Shapiro, 1991). Koherentissa kertomuksessa lauseet ja tapahtumat on järjestetty 

loogiseksi ja ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi, ja kertomus on päämäärään pyrkivä 

(Soodla & Kikas, 2010; van Dijk, 1982, s. 93). Steinin ja Glennin (1979) mallissa 

koherentti kertomus syntyy, kun kertomuksesta löytyvät kaikki 

kertomuskielioppiluokat, ja ne ovat loogisessa järjestyksessä toisiinsa nähden. 
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Näiden rakenteiden tarkastelemista käytetään yleisimpinä kertomuksen analysoinnin 

kohteina. Steinin ja Glennin (1979) luoma kertomuskielioppi on eniten käytetty 

kertomuksen makrotason analyysimenetelmänä. Analyysi perustuu tällöin 

kertomuskieliopin komponentteihin ja episodirakenteen kompleksisuuteen (Justice, 

Bowles, Kaderavek, Ukrainetz, Eisenberg, & Gilliam, 2006). 

Kertomuskielioppiluokkien käyttö kertoo lapsen kyvystä luoda kertomuksesta 

hierarkkinen kokonaisuus (Nelson, 1996, s. 187). Mikrotason analyysi taas perustuu 

kielen sisäisten rakenteiden analysoimiseen. Mikrorakennetta voidaan analysoida joko 

sanatasolla tai kieliopin tasolla. Sanatasolla voidaan tarkastella esimerkiksi tuottavaa 

sanastoa ja sen monipuolisuutta, ja kieliopista ilmausten keskipituutta (Justice ym., 

2006; Merrit & Liles, 1987; Tilstra & McMaster, 2007). Kertomuksen luominen 

edellyttää lapselta kokonaisrakenteen koherenssin hallintaa ja yhtenäisyyden luomista 

koheesion avulla (Hudson & Shapiro, 1991). 

 

1.2.5 Kaksikielisten lasten kerrontataidot 

 

Lasten kerrontataitojen tutkiminen on lisääntynyt viimeisten vuosikymmenten aikana. 

Tutkimukset painottuvat kuitenkin englanninkielisiin maihin, suomenkielistä 

tutkimusta lasten kerrontataidoista ja niiden normaalista kehitystahdista on edelleen 

valitettavan vähän (Mäkinen & Kunnari, 2009). Olemassa olevat tutkimukset 

kerrontataitojen kehityksestä painottuvat selkeästi yksikielisten lasten kerrontaan, 

Suomessa kaksikielisten lasten kerronnan kehityksestä tiedetään vain vähän. 

Kaksikielisistä lapsista tehdyt tutkimukset keskittyvät usein englantia ja esimerkiksi 

espanjaa puhuviin lapsiin, eikä Suomessa suurimpana kaksikielisten ryhmänä olevista 

suomi–ruotsi -kaksikielisten lasten kerrontataidoista löydy tällä hetkellä tutkimusta. 

Suomessa Kiviniemi (2008) on tutkinut pro gradu -tutkielmassaan suomi–englanti      

-kaksikielisten lasten kerrontaa, ja Hyvärinen (2005) yksi- ja kaksikielisten lasten 

pragmaattisia taitoja. Poutun (2010) pro gradu -tutkielma käsittelee yksi- ja 

kaksikielisten esikouluikäisten lasten fonologista tietoisuutta. Taulukossa 2 on esitetty 

kaksikielisten lasten kerrontaa koskevat aiemmat tutkimukset. 
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Taulukko 2. Kaksikielisten lasten kerrontaa koskevat aiemmat tutkimukset. 
Tutkijat Tutkimuksen 

tarkoitus 
Koehenkilöt Menetelmät Keskeiset 

tulokset 
Fiestas & Peña 
(2004) 

Kielen 
merkitys 
kaksikielisten 
lasten 
kerronnassa. 

12 espanja-
englanti-
kaksikielistä 
lasta. Ikä 4;0-
6;11 vuotta. 

Kerronta 
kuvakirjasta ja 
yksittäisestä 
kuvasta. 

Kertomukset 
samantasoisia 
kummallakin 
kielellä. 

Gutiérrez-
Clellen (2002) 

Kaksikielisten 
lasten 
kerrontataidot. 

33 espanja-
englanti-
kaksikielistä 
lasta. Ikä 7;3-8;7 
vuotta. 

Uudelleenkerron-
ta ja kerrotun 
ymmärtämisen 
tehtävät. 

Suurin osa 
lapsista suoriutui 
paremmin 
englanniksi. 
Osalle 
uudelleenkerronta 
merkitsevästi 
haastavampaa. 

Minami (2008) Kaksikielisten 
lasten 
kerronnan 
rakentuminen. 
Hyvän 
kertomuksen 
elementit. 

40 englanti-
japani-
kaksikielistä 
lasta. Ikä 6-12 
vuotta. 

16 englannin ja 
16 japanin 
kielistä aikuista 
arvioi 
kertomusten 
tason. 

Eri kielissä 
arvostetaan 
kertomuksessa eri 
asioita. 

Shrubshall 
(1997) 

Yksi- ja 
kaksikielisten 
lasten erot 
kerronnassa. 

18 lasta, joista 
puolet espanja-
englanti-
kaksikielisiä 
lapsia ja puolet 
yksikielisiä 
verrokkeja. Ikä 
5-10 vuotta. 

Kerronta kuvien 
avulla ja ilman, 
kertomus 1. 
persoonassa. 

Kaksikielisten 
lasten 
kertomukset 
olivat tasoltaan 
heikompia ja 
niissä oli 
vähemmän 
episodeja. 

Uccelli & Páez 
(2007) 

Sanaston ja 
kerrontataitojen 
yhteys ja 
kehittyminen 
kaksikielisillä 
lapsilla. 

24 espanja-
englanti-
kaksikielistä 
lasta, joilla 
alhainen 
sosioekonominen 
tausta. 

Sanastotesti ja 
kerronnan 
elisitoinnin 
tehtävät. 

Kaksikielisten 
lasten sanasto 
yksikielisiä 
heikompi. 
Sanasto ja 
kerrontapisteet 
päiväkodissa 
ennustavat 
ensimmäisen 
luokan kerronnan 
laatua. 

 

 

Kaksikielisyys voi vaikuttaa lapsen kerronnan kehitykseen, joten kaksikielisten lasten 

kerrontaa tulisi tutkia omana osa-alueenaan (Muñoz ym., 2003). Kahden kielen 

omaksuminen äidinkielenä voi vaikuttaa esimerkiksi kertomuksen pituuteen ja 
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sanaston vaihtelevuuteen. Myös kaksikielisten lasten kertomuksista löytyvät kuitenkin 

asianmukainen kertomuksen rakenne ja muut hyvän kertomuksen elementit (Minami, 

2008). Minamin tutkimuksen tuloksissa havaittiin myös kertomuksen hyvien 

elementtien olevan osittain kulttuurisidonnaisia.  

 

Koska kaksikielisten lasten kielelliset taidot kehittyvät hieman eri tavalla kuin 

yksikielisten lasten, on aiheesta tehty myös vertailevaa tutkimusta. Shrubshallin 

(1997) tutkimuksessa kaksikielisten lasten kertomukset erosivat yksikielisten 

verrokkilasten kertomuksista. Kaksikielisten lasten kertomukset sisälsivät vähemmän 

kokonaisia episodirakenteita, ja kertomukset olivat yleiseltä tasoltaan heikompia. 

Myös lasten sanasto on keskimäärin yksikielisten lasten sanastoa heikompi (Uccelli & 

Páez, 2007). Kummassakaan tutkimuksessa ei tarkasti mainittu lasten kielitaustoja. 

 

Aiemmat tutkimukset ovat myös vertailleet kaksikielisten lasten suoriutumista 

kerrontatehtävistä kummallakin äidinkielellään. Gutiérrez-Clellenin (2002) 

tutkimuksessa lapset olivat suksessiivisesti kaksikielisiä, ja vaikka espanjan kieli oli 

lapsilla L1, suoriutui suurin osa heistä kerrontatehtävistä paremmin englanniksi. 

Fiestas ja Peña (2004) tutkivat simultaanisti kaksikielisiä lapsia, joiden kertomukset 

kummallakin äidinkielellään olivat samantasoisia.  
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2. TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 
 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on tutkia suomi–ruotsi -kaksikielisten 5–6-

vuotiaiden lasten kerrontataitoja. Tutkimuksen avulla pyritään etsimään vastauksia 

seuraaviin kysymyksiin: 

 

1. Millaista on kaksikielisten lasten kerronnan sisältö? 

 1.1 Millaista on kaksikielisten lasten kerronnan sisältö heidän kahdella eri         

        kielellään? 

 1.2 Onko kerronnan sisällössä eroa tarinan luomisen ja uudelleenkerronnan 

        välillä? 

 

2. Millaista on kaksikielisten lasten episodirakenteen kompleksisuus? 

 2.1 Millainen on episodirakenteen kompleksisuus heidän kahdella eri    

       kielellään? 

 2.2 Onko episodirakenteen kompleksisuudessa eroa tarinan luomisen ja    

       uudelleenkerronnan tehtävien välillä? 
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3.  AINEISTO JA MENETELMÄT 
	  

Pro gradu -tutkielmani liittyy Euroopan tiedesäätiön rahoittamaan hankkeeseen 

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

Assessment. Hankkeen tavoitteena on kerätä perustietoa yksi- ja monikielisten lasten 

kielellisistä taidoista ja kehittää lasten kielellisten taitojen arviointiin soveltuvia 

menetelmiä, joilla voidaan luotettavasti diagnosoida erilaiset kielen kehityksen 

häiriöt. Tämän tutkimuksen toteutuksessa on käytetty hankkeessa kehitettyjä 

kerronnan tutkimusmenetelmiä. 

 

3.1 Koehenkilöt 
 

Tutkimuksen koehenkilöinä oli 20 suomi–ruotsi -kaksikielistä lasta, joiden tuli täyttää 

seuraavat kriteerit: 

 

1) ikä 5–6 vuotta 

2) suomen ja ruotsin kielten äidinkielen tasoinen hallinta 

3) lapsen kehitys vastaa ikäryhmän tyypillistä kehityskulkua. 

 

Koehenkilöt löytyivät Kokkolasta kahdesta päiväkodista ja yhdestä esikoulusta. 

Tiedote tutkimuksesta (liite 1) toimitettiin yhteensä 45 lapsen kotiin. Mukana oli 

lisäksi esitietolomake (liite 2) sekä suostumusasiakirja (liite 3). Tutkimuslupaa 

haimme yhteisesti Kokkolan kaupungin varhaiskasvatuksen palvelujohtajalta toisen 

logopedian opiskelijan kanssa (liite 4). Tutkimusluvan (liite 5) saimme huhtikuussa 

2012. Luvan saatuamme esitietolomakkeet jaettiin vanhemmille sekä suomen että 

ruotsin kielellä, jotta vanhemmat voivat valita kummalla kielellä vastaavat. 

Lomakkeella pyrittiin kartoittamaan lapsen kielitaustoja, kielen kehityksen varhaisia 

vaiheita sekä vanhempien koulutustaustoja. Suomen- ja ruotsinkieliset lomakkeet 

poikkesivat kuitenkin toisistaan erityisesti kielitaustojen osalta, ja jouduin 

myöhemmin keräämään kaikilta suomenkieliseen lomakkeeseen vastanneilta vielä 

ruotsinkielisen lomakkeen mukaiset vastaukset. Kaikki lomakkeet eivät kuitenkaan 

palautuneet minulle, ja lopulta viiden lapsen tiedoista jäi puuttumaan osa oleellisista 

kielitaustoja koskevista tiedoista. 
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Vanhempien arvion mukaan lasten kielenkehitys oli edennyt kaikin puolin normaalin 

ikätahdin mukaisesti. Myös lasten yleinen kehitys vastasi ikäryhmän tyypillistä 

kehitystahtia. Yhtä lasta lukuun ottamatta kaikki lapset olivat simultaanisti 

kaksikielisiä, eli olivat omaksuneet suomea ja ruotsia vähintään ensimmäisestä 

ikävuodesta lähtien. Lisäksi koehenkilöistä yksi lapsi puhui kolmantena 

äidinkielenään ranskaa. Hänet päätettiin kuitenkin pitää tutkimuksessa mukana, sillä 

suomen ja ruotsin kielen omaksuminen oli tapahtunut syntymästä saakka. Kaikki 

lapset olivat ruotsinkielisessä päiväkodissa tai päiväkotiryhmässä. Osa 6-vuotiaista 

lapsista kävi ruotsinkielistä esikoulua. Kaikki kielitaustoja koskevat esitiedot saatiin 

kerättyä 15 koehenkilöltä 20:stä. Taulukossa 3 esitetään koehenkilöiden iät sekä 

kielitaustat niiltä osin, kuin esitietolomakkeista oli mahdollista ne saada. 

 

 
Taulukko 3. Koehenkilöiden ikä ja kielitausta. 

Koehenkilö Ikä Lapsen L1 
Lapsen vahvempi 

kieli 
P1 5;1 - - 
P2 5;3 ruotsi suomi 
P3 5;3 ruotsi suomi 
P4 5;3 ruotsi  suomi 
P5 5;11 - - 
P6 5;3 ruotsi molemmat 
P7 5;7 - - 
P8 5;8 suomi molemmat 
P9 6;5 suomi molemmat 

P10 6;6 - - 
P11 6;0 suomi suomi 
T1 5;8 ruotsi ruotsi 
T2 5;8 ruotsi ruotsi 
T3 5;3 ruotsi ruotsi 
T4 5;9 ruotsi molemmat 
T5 5;0 ruotsi ruotsi 
T6 6;1 ruotsi ruotsi 
T7 6;3 ruotsi ruotsi 
T8 6;6 - - 
T9 6;4 ruotsi ruotsi 

P = poika, T = tyttö, ikä ilmoitettu vuosina ja kuukausina, L1 = lapsen äidinkieli. 
Lapsen vahvempi kieli vanhempien arvioimana. 
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3.2. Tutkimuksen toteutus ja tutkimusmenetelmät 
 

Tutkimusaineisto kerättiin kevään ja syksyn 2012 aikana. Koehenkilöt löytyivät 

lopulta kahdesta päiväkodista sekä yhdestä esikoulusta. Tutkimuksessani lasten 

kerrontataitoja mitattiin Cost-hankkeessa kehitetyllä kerronnan arviointimenetelmällä 

(Gagarina ym., 2012). Arviointimenetelmässä on neljä kuuden kuvan sarjaa, joista 

kaksi mittaa tarinan luomisen taitoja ja kaksi tarinan uudelleenkerronnan taitoja. 

Tarinan luomisen osiossa lapsi loi kuvien avulla itsenäisesti tarinan. 

Uudelleenkerronnan osiossa testaaja kertoi lapselle tarinan, jonka jälkeen lapsen 

tehtävänä oli kertoa tarina uudelleen kuvien avulla. Arviointimenetelmän kuvasarjat 

on rakennettu kertomuskieliopin mukaiseen järjestykseen. Kertomuksissa on kolme 

episodia, joista löytyy alkuasetelma, mielentila alkusysäyksenä, tavoite, toiminta sekä 

seuraus mielentilan reaktiona. Näiden mukaan lasten kertomukset voitiin pisteyttää ja 

niistä etsiä vaadittavat kertomuksen piirteet. Varsinaisen arvioinnin lisäksi lasten 

kielellistä tasoa mitattiin ymmärtävän sanavaraston testillä Receptive One-Word 

Picture Vocabulary Test (Martin & Brownell, 2010). Testissä lapsi osoittaa 

kuvavaihtoehdoista testaajaan nimeämän kuvan. Testin tuloksia ei ole käytetty 

hyödyksi tässä tutkielmassa.  

 

Tutkimuksen koehenkilöiden kaksikielisen testaamisen vuoksi testauskertoja oli 

kaksi. Toisella kerralla testauskielenä käytettiin suomea ja toisella kerralla ruotsia. 

Testauskertojen välissä tuli ohjeiden mukaan olla 5–7 vuorokautta. Testausten väli oli 

15 koehenkilöllä ohjeistuksen mukainen, viiden lapsen kohdalla testausten väli venyi 

14 vuorokauteen. Tutkimus suoritettiin päiväkodissa lapsen hoito- tai esikoulupäivän 

aikana. Tutkimustilanne oli rauhallinen ja toteutui suljetussa tilassa. Tutkimustilanne 

kesti noin 15–30 minuuttia riippuen tutkimuskerrasta.  

 

Ohjeen mukaan lapselle esitettiin alkuun joitain kysymyksiä (Kuka on paras ystäväsi? 

Mikä on lempi ruokasi?). Lämmittelykysymysten avulla voitiin varmistaa, että lapsi 

ymmärtää yksinkertaisia kysymyksiä. Samalla saatiin luotua testaustilanteesta 

luonnollinen ja lapsen olosta hieman rennompi. Kerronnan arviointiin kului 

keskimäärin 10 minuuttia, ja Reseptiiviseen kuvasanavarastotestiin 15 minuuttia. 

Sanavarastotesti pyrittiin tekemään aina sillä kerralla, jonka testauskielenä oli suomi. 
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Testaustilanteessa käytetty kieli ja kerrontatehtävä tasapainotettiin ikäryhmittäin. 

Tämä tasapainottaminen tehtiin tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseksi.  

 

Tutkijalle annettiin arviointitilannetta varten tarkat toimintaohjeet. Ohjeissa oli 

määritelty, kuinka lasta sai kannustaa ja ohjeistaa kerrontatehtävän aikana. 

Tavoitteena oli saada lapsi tuottamaan kertomus omin sanoin tutkijan antaessa 

ohjeistusta mahdollisimman vähän. Kerrontatehtävä aloitettiin pyytämällä lasta 

valitsemaan pöydällä olevasta kolmesta kirjekuoresta yksi, josta kertoa tarina. Näin 

lapsen annettiin olettaa, että hän saa vaikuttaa kertomuksen valintaan. Samalla lapsi 

saattoi olettaa, ettei tutkija tiedä hänen valitsemaansa kertomusta, eikä näin ollen 

voinut tukeutua kertomuksessaan jaettuun tietoon. Kaikki kuvasarjat koostuivat 

kuudesta kuvasta. Tarinan luomisen tehtävässä lapsi sai avata aluksi kaikki kuusi 

kuvaa kerrallaan ja katsella niitä hetken. Kun hän oli valmis aloittamaan kertomisen, 

taitettiin kuvasarjasta esiin vain kaksi ensimmäistä kuvaa. Näistä kerrottuaan lapsi sai 

ottaa esille seuraavat kaksi, ja lopulta vielä viimeiset kaksi kuvaa. 

Uudelleenkerronnan tehtävässä kaikki kuvat otettiin aluksi auki, ja tutkija kertoi niistä 

tarinan. Kun tämän jälkeen oli lapsen vuoro kertoa tarina, toimittiin samalla tavalla 

kuin tarinan luomisen tehtävässä. Niin tarinan luomisen kuin uudelleenkerronnan 

tehtävän päätteeksi lapselle esitettiin vielä ymmärtämistä mittaavia kysymyksiä. 

Kertomusten ymmärtämiseen liittyviä tuloksia ei kuitenkaan käsitellä tässä pro gradu 

–tutkielmassa.  

 

 

3.3 Aineiston käsittely 
 

3.3.1 Litterointi 

 

Kaikki lasten tuottamat kertomukset äänitettiin, ja kertomukset litteroitiin äänitetystä 

tutkimusaineistosta. Äänitteiden kuunteluun käytettiin iTunes -ohjelmaa. Jokainen 

lapsen tuottama ilmaisu numeroitiin ja jaettiin omalle rivilleen, selkeästi kesken 

jääneet tai kertomukseen kuulumattomat ilmaukset sekä kysymykset jätettiin 

numeroimatta. Kaikki lasten lausumat kirjoitettiin pienillä kirjaimilla. Litteraatteihin 
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ei merkitty lasten foneettisia äännevirheitä, selkeät äänteiden korvautumat kuitenkin 

litteroitiin. X-merkkiä käytettiin osoittamaan lapsen tuottamaa epäselvää sanaa. 

Merkki xx tarkoittaa yhtä epäselvää sanaa, ja xxx useampaa epäselvää sanaa. 

Sulkumerkkien sisään litteroitiin lapsen tekemät lauseiden alkujen sekä sanojen 

korjaukset (kissa meni-, lint-). Myös toistot ja täytesanat on laitettu sulkeisiin (jajaja-, 

ööö). Hakasulkeiden sisään litteroitiin kertomukseen kuulumattomat ilmaukset, 

kommentit ja kysymykset sekä lapsen vastaukset tutkijan esittämiin kysymyksiin 

([emmää tiiä]). Näitä ei ole laskettu mukaan kertomuksen ilmauksiin. 

 

Litteroinnin yhteydessä on lasten kertomukset jaettu c-yksiköihin (Schneider ym. 

2005). Tämä antoi mahdollisuuden sisällyttää analyysiin myös epätäydelliset lauseet. 

C-yksikköön lasketaan kuuluvaksi myös osittaiset sekä verbittömät lauseet 

kokonaisten lauseiden lisäksi. C-yksikköön kuuluva päälause voi alkaa 

rinnastuskonjunktiolla (ja, mutta, sitten). Alistuskonjunktiolla (esim. koska, vaikka, 

että) alkavat lauseet laskin kuuluvaksi samaan C-yksikköön päälauseiden kanssa. 

Rinnastuskonjunktiolla alkavat lauseet laskettiin yhdeksi c-yksiköksi, jos niissä ei 

toistettu subjektia (”koira jahtasi hiirtä ja törmäsi puuhun”).  

 

 

3.3.2 Sisällön analysointi 

 

Makrotason analyysin tekemiseen käytettiin COST-hankkeessa kehitettyä 

pisteytyslomaketta, jonka avulla voitiin arvioida kertomuksen sisältöä. Jokainen 

kertomus koostuu kolmesta episodista, joista jokaisesta voi parhaimmillaan saada 

viisi pistettä. Lisäksi alkuasetelman esittelystä (esim. olipa kerran, metsässä) oli 

mahdollista saada kaksi pistettä. Yhden kerrontatehtävän kokonaispistemäärä oli näin 

ollen 17 pistettä. Tarkasteltaessa kertomuksen sisältöä koehenkilöiden kahdella eri 

kielellä tarinan luomisen ja uudelleenkerronnan pisteet laskettiin yhteen, jolloin 

maksimipistemääräksi muodostui 34. Näin tutkimuksessa pystyttiin vertailemaan 

koehenkilöiden suoriutumista kerrontatehtävistä kahdella eri kerrontakielellään.   

 

Kaikki neljä kertomusta oli samankaltaistettu niin, että jokaisesta löytyi sama 

episodinen rakenne (Stein & Glenn, 1979). Jokaiseen episodiin sisältyi tavoite-
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toiminta-seuraus -ketju, josta koehenkilön oli mahdollista saada parhaimmillaan, yksi 

piste yhdestä ketjun osasta, eli kolme pistettä episodista. Kertomuskohtainen 

maksimipistemäärä oli siis 9. Analysointivaiheessa koehenkilöiden kertomusten 

episodit pisteytettiin ja tuloksia vertailtiin niin kerrontakielen kuin tehtävätyypin 

mukaan. Koehenkilöiden suorituksia vertailtiin kerrontakielen mukaan ja 

suomenkielisten kertomusten pisteet laskettiin yhteen keskenään, samoin toimittiin 

ruotsinkielisten kertomusten kohdalla. Tällöin maksimipistemäärä yhdellä 

kerrontakielellä oli 18.  

 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan siis kertomusten sisältöä sekä episodirakenteen 

kompleksisuutta koehenkilöiden kahdella eri kielellä. Ikäryhmien välistä vertailua ei 

tutkimukseen ole otettu mukaan ikäryhmien epätasaisen jakautumisen vuoksi.  

 

3.3.3 Aineiston tilastollinen käsittely 

 

Tutkimusaineiston tilastolliseen käsittelyyn käytettiin IBM SPSS Statistics 21 -

ohjelmaa. Numeeriset arvot syötettiin SPSS-ohjelmaan tilastollista analyysiä varten. 

Analysointivaiheessa käytettävän testin valintaan vaikuttaa normaalijakaumaoletus. 

Aineiston pienen (<50) otoskoon vuoksi Shapiro-Wilkin testi valittiin 

tutkimusaineistoni normaalijakauman voimassaolon tarkasteluun. Testin avulla 

voidaan verrata aineiston jakaumaa suhteessa normaalijakaumaan (Metsämuuronen, 

2009, s. 645). Nollahypoteesi olettaa muuttujan noudattavan normaalijakaumaa. 

Merkitsevyystasona käytettiin yleisesti voimassa olevaa 0,05. Nollahypoteesi siis 

kumotaan p-arvon jäädessä alle 0,05 (Nummenmaa, 2004, s.143). Shapiro-Wilkin 

testi osoitti, ettei aineistoni noudata normaalijakaumaa. Kertomuksen sisältöpisteet 

suomenkielisessä tarinan luomisen tehtävässä eivät olleet normaalisti jakautuneet (p = 

0,011). Lisäksi episodipisteistä ainoastaan tarinan luomisen pisteet olivat normaalisti 

jakautuneet.  

 

Tutkimuskysymyksissä keskityttiin tarkastelemaan kertomusten sisältöä ja 

episodirakennetta. Kertomusten analyysissä tarkasteltiin keskiarvoa, mediaania, 

vaihteluväliä sekä keskihajontaa (Metsämuuronen, 2009, s. 526, 941). Ensimmäisessä 

tutkimuskysymyksessä tarkasteltiin kertomusten sisältöpisteitä kummallakin 
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kerrontakielellä ja eri tehtävätyypeissä. Toisessa tutkimuskysymyksessä analysoitiin 

kertomuksista saatuja episodipisteitä eri kerrontakielillä ja eri tehtävätyypeissä. 

Analysointivälineeksi valittiin Wilcoxonin merkkitesti, sillä saman koehenkilön 

tulokset näissä kahdessa kerrontatyypissä ja kahdella eri kerrontakielellä ovat 

toisistaan riippuvia (Metsämuuronen, 2009, s. 1019; Nummenmaa, 2004, s. 253). 

Testin nollahypoteesi olettaa kahdella muuttujalla olevan identtiset 

järjestyslukujakaumat, jolloin muuttujien välillä ei ole eroa.  

 

Tulosten merkitsevyystasoksi (p) valittiin yleisesti käytössä oleva 0,05, jota 

pienemmät arvot kumoavat nollahypoteesin (Nummenmaa, 2004, s.138). Tässä 

tutkimuksessa ei ennakkoon asetettu oletuksia mahdollisista tuloksissa ilmenevistä 

eroista. Tästä syystä tilastollisessa analysoinnissa hyödynnettiin kaksisuuntaisia 

testejä.  
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4. TULOKSET 
 

4.1 Kaksikielisten lasten kerronnan sisältö 
	  

4.1.1 Kaksikielisten lasten kerronnan sisältö heidän kahdella kielellään 

 

Jokaisen koehenkilön suomenkielisten ja ruotsinkielisten kertomusten sisältöpisteet 

laskettiin yhteen niin, että kummallakin kielellä oli mahdollista saada parhaimmillaan 

34 pistettä. Boxplot-kuvio (kuvio 1) havainnollistaa eroa sisältöpisteissä 

kerrontakielen mukaan jaettuna. Sisältöpisteiden vaihteluväli suomenkielisissä 

kertomuksissa oli 5–18 ja ruotsinkielisissä kertomuksissa 4–17. Keskiarvo 

kummankin kielen kertomuksissa oli sama 10,2 pistettä, (md = 10). Kertomusten 

sisältöpisteissä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa kielten välillä (Z = -0.061, p = 

0,952), mikä osoittaa koehenkilöiden suoriutuneen kertomuksista kummallakin 

kielellä samantasoisesti.  
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Kuvio 1. Kertomusten sisältöpisteet kerrontatehtävissä kerrontakielen mukaan jaettuna.  

4.1.2 Tarinan luomisen ja uudelleenkerronnan väliset erot kerronnan sisällössä 

 

Koehenkilöiden kertomukset pisteytettiin ja niitä vertailtiin kielen mukaan. Kuviossa 

2 on esitetty kertomuksista saadut sisältöpisteet suomenkielisissä tarinan luomisen ja 

uudelleenkerronnan tehtävissä. Sisältöpisteet on esitetty keskiarvon mukaan. 

Koehenkilöt saivat suomenkielellä uudelleenkerronnan tehtävästä keskimäärin 

enemmän pisteitä (ka = 5,7, md = 6) kuin tarinan luomisen tehtävästä (ka = 4,5, md = 

4). Tulos on tilastollisesti merkitsevä (Z = -2.708, p = 0,007). Maksimipistemäärä 

kertomuksesta oli 17 pistettä.  

 

 
Kuvio 2. Kertomuksen sisältöpisteet keskiarvoittain suomenkielisissä tarinan luomisen ja 

uudelleenkerronnan tehtävissä. 

 

 

Ruotsinkielisissä kerrontatehtävissä tulos on samansuuntainen kuin edellä 

suomenkielisissä, koehenkilöt saivat enemmän sisältöpisteitä uudelleenkerronnan 

tehtävästä (ka = 5,5, md = 4,5) kuin tarinan luomisesta (ka = 4,7, md = 6). Tulos ei 
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kuitenkaan ole tilastollisesti merkitsevä (Z = -1.652, p = 0,099). Kuviossa 3 on 

havainnollistettu ero tehtävätyyppien keskiarvopistemäärien välillä.  

 

 
Kuvio 3. Kertomusten sisältöpisteet keskiarvoittain ruotsinkielisissä tarinan luomisen ja 

uudelleenkerronnan tehtävissä. 

 

4.2 Episodirakenteen kompleksisuus kaksikielisten lasten kerronnassa  

	  

4.2.1 Episodirakenteen kompleksisuus kaksikielisten lasten kahdella eri kielellä 

 

Toisessa tutkimuskysymyksessä tarkasteltiin episodirakenteen (tavoite, toiminta, 

seuraus) toteutumista lasten kertomuksissa. Episodirakenteen kompleksisuuden 

arvioinnissa tarinan luomistehtävän (max. 9 pistettä) ja uudelleenkerronnan (max. 9 

pistettä) tulokset laskettiin yhteen, jolloin korkein mahdollinen pistemäärä oli 18. 

Kuviossa 4 on esitetty koehenkilöiden episodirakenteista saamat pisteet 

kerrontakielen mukaan esitettynä. Koehenkilöt saivat hieman enemmän 

episodipisteitä suomenkielisistä kertomuksista (ka = 8, md = 9) kuin ruotsinkielisistä 
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(ka = 7,8, md = 6,5). Tulos ei ollut kuitenkaan tilastollisesti merkitsevä (Z = -0.739, p 

= 0,460). 

 

 
Kuvio 4. Kaksikielisten lasten episodirakenteen kompleksisuudesta saamat pisteet 

kerrontakielen mukaan. 

 

4.2.2 Tarinan luomisen ja uudelleenkerronnan väliset erot episodirakenteen 

kompleksisuudessa 

 

Koehenkilöiden episodipisteitä arvioitiin tehtävätyypin mukaan, jolloin nähtiin ero 

episodirakenteiden kompleksisuudessa tarinan luomisen ja uudelleenkerronnan 

tehtävien välillä. Suomenkielisissä kertomuksissa koehenkilöt suoriutuivat paremmin 

tarinan luomisen tehtävässä (ka = 4,1, md = 4) kuin uudelleenkerronnassa (ka = 3,9, 

md = 3). Maksimipistemäärä oli 9 pistettä ja vaihteluväli tarinan luomisen 

episodipisteissä 1–6 ja uudelleenkerronnan pisteissä 2–8. Tulos ei ollut kuitenkaan 

tilastollisesti merkitsevä (Z = -0.618, p = 0,537). Kuviossa 7 on havainnollistettu 

suomenkielisten kertomusten episodipisteiden erot eri tehtävätyypeissä. 
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Kuvio 7. Kertomusten episodipisteet keskiarvoittain esitettynä suomenkielisissä tarinan 

luomisen ja uudelleenkerronnan tehtävissä. 

 

 

Myös ruotsinkielisissä kertomuksissa koehenkilöt saivat enemmän episodipisteitä 

tarinan luomisen kuin uudelleenkerronnan tehtävistä. Tarinan luomisen pisteiden 

vaihteluväli oli 1–7, keskiarvo 3,9 ja mediaani 4. Uudelleenkerronnan tehtävässä 

episodipisteiden vaihteluväli oli 2–6, keskiarvo 3,7 ja mediaani 3. Tulos ei ole 

tilastollisesti merkitsevä (Z = -0.676, p = 0,499). Kuviossa 8 on esitetty 

ruotsinkielisten kertomusten episodipisteiden erot eri tehtävätyypeissä. 
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Kuvio 8. Kertomusten episodipisteet keskiarvoittain esitettynä ruotsinkielisissä tarinan 

luomisen ja uudelleenkerronnan tehtävissä.  
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5. POHDINTA 
 

Tutkimukseni on osa laajaa COST-hanketta, jonka normiaineistoksi keräämääni 

materiaalia käytetään. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella 5–6-

vuotiaiden suomi–ruotsi -kaksikielisten lasten kerrontataitoja. Lasten kertomuksista 

tarkasteltiin niin sisältöpisteiden jakautumista, kuin kerronnan episodirakenteen 

muodostumista kerrontakielen ja tehtävätyypin mukaan.  

 

Tulokset osoittavat koehenkilöiden saaneen kerronnan sisältöpisteitä enemmän 

uudelleenkerronnan tehtävästä kuin tarinan luomisen tehtävästä. Kerrontakielten 

välillä taas ei syntynyt eroa sisältöpisteiden määrässä. Tutkimuksen koehenkilöt 

saivat kertomuksistaan selvästi alle puolet sisältöpisteiden maksimimäärästä. 

Keskimääräisesti merkittäviä eroja tehtävätyypin ja kerrontakielen sekä 

episodirakenteen kompleksisuuden välillä ei syntynyt. Koehenkilöille laskettiin 

indeksiluvut sen mukaan, kuinka taitavasti he osasivat episodien rakenneosat 

kertomuksiinsa sisällyttää. Episodirakenteen kompleksisuudesta koehenkilöt 

suoriutuivat keskenään vaihtelevasti. 

 

 

5.1 Tutkimustulosten tarkastelu 
 

Tutkimuksessa käytetty tutkimusmenetelmä kuuluu COST-hankkeessa kehitettävään 

arviointimateriaaliin, eikä sitä ole aiemmin käytetty tutkimuksen teossa. 

Tutkimuksessa esiin tulleita tuloksia ei ole siis mahdollista verrata aiemmin saatuihin 

tuloksiin. Tulokset mahdollistavat kuitenkin aiheeseen liittyvän pohdinnan sekä 

menetelmän arvioinnin. Lisäksi saadaan suuntaa tyypillisesti kehittyneiden 

kaksikielisten lasten kerronnan sisällöstä ja episodirakenteesta.  

 

5.1.1 Kaksikielisten lasten kerronnan sisältö heidän kahdella kielellään ja kahdessa eri 

tehtävätyypissä 

 

Tutkimuksessa käytettiin kerronnan mittareina tarinan luomisen ja 

uudelleenkerronnan tehtäviä. Pisteytykseen käytetyn mallin mukaisesti koehenkilö sai 
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pisteitä kertomukseen sisällytetyistä episodien osista sekä alkuasetelman esittelystä. 

Parhaimmillaan koehenkilö pystyi saamaan kertomuksesta 17 sisältöpistettä. 

Tutkimuksessa koehenkilöiden kertomuksistaan saamat sisältöpisteet vaihtelivat 1–10 

välillä. Kokonaispistemäärä kaikista neljästä kertomuksesta oli keskimäärin 20,1/68 

pistettä, vaihteluväli 10–31. Tulos osoittaa 5–6-vuotiaiden kaksikielisten lasten 

kertomuksissa esiintyvän vielä selviä sisällöllisiä puutteita. Useista kertomuksista 

löytyi jo kertomukselle tyypillisiä elementtejä, mutta osa kertomuksista jäi vielä 

sisällöltään varsin yksinkertaisiksi. Alhaisimmat kokonaispisteet kerronnan sisällöstä 

saaneet lapset vaativat runsaasti suostuttelua kerronnan aloittamiseen sekä jatkuvaa 

kannustusta kerronnan etenemiseen ja loppuun saattamiseen. Parhaimmat pisteet 

saaneet koehenkilöt taas tuottivat kertomuksensa spontaanisti ja sisällyttivät niihin 

useita hyvän kertomuksen elementtejä.  

 

Ukrainetz ym. (2005) ovat lasten kerrontataitoja käsittelevässä tutkimuksessaan 

havainneet viisivuotiaiden lasten kertomuksissa vielä useita puutteita. Viisivuotiaat 

harvoin sisällyttävät kertomuksiinsa tapahtumapaikkaa tai ajankohtaa, johon kertomus 

sijoittuu. Ikäryhmälle epätyypillistä on tutkimuksen mukaan myös mielentilojen 

esilletuominen kertomuksissaan. Ukrainetzin ym. tutkimuksen tulokset varmasti osin 

selittävät tämän tutkimuksen tuloksissa näkyviä heikkoja kertomusten sisältöpisteitä 

(20,1/68).  

 

Koehenkilöiden uudelleenkerronnan tehtävissä tuottamat kertomukset olivat 

sisällöltään rikkaampia kuin tarinan luomisen tehtävän kertomukset. Keskimäärin 

koehenkilöt saivat uudelleenkerronnan tehtävästä 11,2/34 pistettä ja tarinan 

luomisesta 8,9/34 pistettä. Tulos myötäilee myös aiempien aiheesta tehtyjen 

tutkimusten tuloksia (Mäenpää, 1998, s. 44, 47; Schneider & Dubé, 2005). On todettu, 

että lapsen on helpompi tuottaa sisällöllisesti laadukas kertomus mallikertomuksen 

sekä kuvallisen tuen kerronnalleen saatuaan. Tulos oli tilastollisesti merkitsevä 

suomen kielellä kerrotuissa kertomuksissa (p < 0,05) ja ei merkitsevä ruotsinkielisissä 

kertomuksissa (p = 0,099).  

 

Tutkimustulosten esittämisessä haluttiin tuoda näkyviin myös koehenkilöiden 

sisältöpisteet suomen ja ruotsin kielten välillä. Mielenkiintoista on huomata 

koehenkilöiden saaneen kummallakin kerrontakielellä keskimäärin 10,2/34 



33	  
	  

sisältöpistettä tuottamistaan kertomuksista. Myös vaihteluvälit ovat kummankin 

kerrontakielen osalta samansuuntaiset. Myös Fiestas & Peña (2004) tutkivat englanti–

espanja -kaksikielisten lasten kerrontataitoja. He ovat tutkimuksessaan havainneet 

kaksikielisten lasten tuottavan samantasoisia kertomuksia kummallakin 

äidinkielellään. Heidän tutkimuksensa tulokset ovat siis hyvin samankaltaisia kuin 

tämän tutkielman yhteydessä saadut tulokset. Kerrontakielten välisiä eroja ei 

kuitenkaan tässä tutkimuksessa analysoida tämän tarkemmin puutteellisten 

kielitaustoja koskevien esitietojen vuoksi. Koehenkilöiden kielitaustat eivät ole 

riittävän kattavat syvemmän analyysin tekemiseksi.  

 

5.1.2 Episodirakenteen kompleksisuus kaksikielisten lasten kerronnassa heidän 

kummallakin kielellään ja kahdessa eri tehtävätyypissä 

 

Jokainen tutkimusaineiston keräämisessä käytetty kertomus koostui kolmesta 

episodista, joihin jokaiseen sisältyi mielentila alkusysäyksenä, tavoite, toiminta, 

seuraus sekä mielentila reaktiona. Tässä tutkimuksessa keskityttiin tarkastelemaan 

tavoitteen, toiminnan ja seurauksen esiintymistä koehenkilöiden kertomuksissa. 

Jokaisesta episodista oli mahdollista saada 0–3 pistettä, keskimäärin koehenkilöt 

saivat 1,33 pistettä per episodi. Toisessa tutkimuskysymyksessä tarkasteltiin 

episodirakenteen kompleksisuutta kerrontakielen mukaan. Koehenkilöt saivat hieman 

enemmän episodipisteitä suomenkielisistä kertomuksista (ka = 8) kuin 

ruotsinkielisistä (ka = 7,8) kertomuksista. Tulos ei kuitenkaan ollut tilastollisesti 

merkitsevä (p = 0,460). Episodirakenteen kompleksisuuden eroja tarkasteltiin myös 

tehtävätyypin mukaan. Tulos osoitti koehenkilöiden saaneen tarinan luomisen 

tehtävästä enemmän episodipisteitä kuin uudelleenkerronnan tehtävästä kummallakin 

eri kerrontakielellä. Tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä (p = 0,537 suomen kielellä 

ja p = 0,499 ruotsin kielellä).  

 

Jokaiselle koehenkilölle laskettiin indeksiluku kuvaamaan episodirakenteen 

kompleksisuutta kertomuksissa. Paras mahdollinen indeksiluku oli 9, tässä 

tutkimuksessa koehenkilöjoukon indeksilukujen keskiarvo on 3,89 (vaihteluväli 2–

5,5). Koehenkilöiden keskinäiset vaihtelut olivat siis suuret. Ne koehenkilöt, joiden 

kertomukset olivat sisältöpisteiltään heikoimpia, saivat luonnollisesti myös 
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heikoimmat indeksiluvut. Heidän kertomuksistaan löytyi vähiten hyvään 

kertomukseen kuuluvia rakenteita.  

 

 

5.2 Tutkimuksen luotettavuus  
 

Tutkimuksen luotettavuutta eli validiteettia arvioitaessa on huomioitava kaikkiin 

tutkimuksen vaiheisiin vaikuttaneet tekijät (Metsämuuronen, 2009, s. 65). 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa huomioidaan niin tutkimusasetelma, otanta, 

tutkimusmenetelmiin liittyvät tekijät, teoreettinen tausta kuin tutkimuksen 

yleistettävyyskin. Tutkimuksen luotettavuutta tukee myös mahdollisuus toistaa 

tutkimus myöhemmin samankaltaisena.  

 

Tässä tutkimuksessa on ollut 20 koehenkilön suuruinen joukko. Koehenkilöiden 

valinnassa olennaisina kriteereinä olivat kaksikielisyys (suomi–ruotsi) sekä 5–6 

vuoden ikä. Lisäksi lapsen kehityksen tuli vastata ikäryhmälle tyypillistä 

kehityskulkua. Tässä tukeuduttiin täysin vanhempien arvioon lapsensa kehityksen 

tasosta. Kerronnan arvioinnin lisäksi koehenkilöille tehtiin kielellistä tasoa mittaava 

ymmärtävän sanavaraston testi (Reseptiivinen kuvasanavarastotesti, Receptive One-

Word Picture Vocabulary Test), jolla saatiin varmistettua kielellisen kehityksen tason 

olevan hyvä. Testiä ei kuitenkaan ole käytetty poissulkukriteerinä koehenkilöiden 

valinnassa. Valintakriteerit sallivat siis koehenkilöiksi valikoituvan tyypillisesti 

kehittyneitä kaksikielisiä lapsia, joiden joukko voi muuten olla varsin heterogeeninen. 

Luvan osallistua tutkimukseen sai tasan 20 lasta, joten kriittisempää valintaa ei 

kannattanut enää lähteä suorittamaan.  

 

5–6-vuotiailla lapsilla taidot voivat olla kovastikin eri vaiheessa kerronnan osalta, 

mikä selittänee syyt heikkoihin tuloksiin ja tulosten eroavaisuuksiin. 

Testaustilanteessa lasten luonne-erot tulivat selvästi esiin. Muutama lapsi oli todella 

ujo ja jännitti kertomista valtavasti, kahta lasta kerronta taas ei tuntunut kiinnostavan 

lainkaan. He tarvitsivat runsaasti kannustamista ja rohkaisua, josta huolimatta heidän 

tuloksensa jäivät heikoiksi. Muutama lapsi oli luonteeltaan selviä suorittajia ja heitä 

epäilytti erityisesti uudelleenkerronnan tehtävässä se, etteivät he osaisi kertoa 
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mallikertomuksen veroista kertomusta. Jännitys ja lasten itselleen luomat paineet 

johtivat helposti alhaisiin pisteisiin. Sisältöä pisteytettäessä pisteen sai sisällyttämällä 

tietyt asiat kertomukseensa. Osa lapsista saattoi kertoa pitkän ja kuulijan korvaan 

hyvän kertomuksen, mutta jäi selvästi alhaisemmille pisteille kuin lyhyemmän ja 

heikomman oloisen kertomuksen kertoja, joka oli maininnut oikeat asiat. 

Arviointitilanne on kuitenkin jännittävä myös kliinisessä työssä, eikä sen syyksi voi 

tässä tapauksessa laittaa heikkoa suoriutumista.  

 

Tämän tutkimuksen tekemisessä merkittävään rooliin nousee tutkijan osuus niin 

arviointitilanteessa kuin sisällön pisteytysvaiheessa. Tutkijalle oli annettu selvät 

ohjeet siitä, minkälaisia elisitointikeinoja on luvallista käyttää koehenkilön kanssa 

kerrontatehtävän aikana. Kahden koehenkilön kohdalla kerronta ei lähtenyt alkuun 

millään keinoin, ja suostuttelukeinoja joutui käyttämään ohjeistuksen ulkopuolelta 

tarinan loppuunsaattamiseksi. Näiden koehenkilöiden kertomukset olisivat siis ilman 

kannustinta jääneet kokonaan kertomatta. Toinen kovin tulkinnanvarainen vaihe oli 

sisällön pisteyttäminen, jossa pisteeseen oikeuttavien ilmaisujen arvioiminen vaati 

ajoittain tarkkaa harkintaa. Pisteytys oli lopulta tutkijariippuvaista ja eroavaisuuksia 

muiden tutkijoiden antamiin pisteisiin samasta ilmauksesta voi helposti esiintyä. 

Todenmukaisen ja tasaväkisen pisteytyksen takaamiseksi olisi pisteytyksistä 

keskusteltava ja sovittava tilannekohtaisesti useamman tutkijan kesken. Pisteytyksen 

luotettavuutta arvioidessa voisi toinen tutkija pisteyttää osan aineistosta, ja 

pisteytykselle laskettaisiin yhteneväisyysprosentti.  

 

Tämän tutkimuksen aineisto on osa laajaa hanketta, jonka pyrkimyksenä on kehittää 

kattava kerronnan arviointimenetelmä kliiniseen käyttöön. Aineiston keruu oli pitkälti 

pilotointia hanketta varten ja sen avulla kerättiin normiaineistoa. Menetelmä on siis 

vasta kehitteillä ja muutoksia voi tulla esimerkiksi pisteytyskaavakkeeseen. 

Mahdolliset muutokset tulee huomioida tulevaisuudessa arviointimenetelmää 

käytettäessä. Menetelmä pohjautuu kerronnan tutkimuksen alalla merkittävän työn 

tehneiden Steinin ja Glennin (1979) kertomuskielioppiin. Teoriapohja on siis vahva ja 

tukee arviointimenetelmän luotettavuutta ja käytettävyyttä myös kliinisessä työssä. 

Vaikka tutkimustulosten analysointi tapahtuikin epäparametrisin keinoin, on 

koehenkilöjoukko riittävän iso, jotta tulokset voidaan yleistää vastaamaan 

samankaltaisten yksilöiden suorituksia (Metsämuuronen, 2009, s. 927). Laajemman 
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tutkimuksen ja analyysin mahdollistamiseksi tulisi koehenkilöjoukon olla 

merkittävästi suurempi. 

 

Tämä tutkimus pohjautuu kehitteillä olevaan arviointimenetelmään, jonka perustana 

on vahva teoreettinen pohja. Tutkimuksen oma teoria taas tukeutuu vahvasti 

ulkomaiseen kirjallisuuteen suomalaisen kerrontatutkimuksen ollessa vasta 

kohtuullisen alussa. Olemassa olevia suomalaisia tutkimuksia on kuitenkin 

hyödynnetty mahdollisimman kattavasti.  

 

 

5.3 Tutkimuksen logopedinen merkitys ja jatkotutkimusaiheet 
 

Tutkimuksen tulokset antavat tietoa kaksikielisten lasten kerrontataitojen kehityksestä 

tyypillisesti kielellisesti kehittyneillä lapsilla. Tutkimuksesta saatu tieto on tärkeää, 

sillä tutkimusta suomi–ruotsi -kaksikielisten lasten kerronnasta ei ole vielä tehty.  

 

Tutkimuksia kaksikielisten lasten kielenkehityksestä on aivan liian vähän (Mäkinen & 

Kunnari, 2009). Suomi–ruotsi -kaksikielisten lasten tutkiminen on tärkeää, jotta 

heidän kielenkehitystään osattaisiin paremmin seurata ja mahdolliset viivästymät ja 

poikkeamat todeta ajoissa. Kahden kielen kehittyminen rinnakkain ei ole samanlaista 

kuin yhden kielen kehittyminen ja kaksikielisten lasten kielen tutkiminen on selvästi 

yksikielisiä haastavampaa (Goldstein, 2006). Kaksikielisten lasten arviointi vaatii 

erilaiset testit kuin mitä yksikielisten lasten arvioinnissa käytetään (Lindholm ym., 

2007). Lasten kanssa työskentelevien puheterapeuttien työhön kuuluu aktiivisesti 

lasten kerrontataitojen arvioiminen. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole käytettävissä 

kunnollisia kerrontataitoja mittaavia testejä edes yksikielisten lasten arviointia varten, 

vaan arviointi tehdään pitkälti oman tuntuman perusteella. Tyypillisesti kielellisesti 

kehittyneiden lasten kerrontataitojen kehityksestä ei ole olemassa normeja joiden 

mukaan arviota suorittaa.  

 

Tässä tutkimuksessa on tutkittu kertomusten sisältöä pisteyttämällä koehenkilöiden 

tuottamat kertomukset. Lisäksi tarkasteltiin jokaiseen kertomukseen sisältyvien 

episodien rakenteen kompleksisuutta katsomalla tavoitteen, toiminnan ja seurauksen 
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esiintymistä lasten kertomuksissa. Samaa pisteytyskaavaketta käyttäen olisi myös 

ollut mahdollista tarkastella mielentilan ja tunneilmausten käyttöä lasten 

kertomuksissa. Lisäksi kerronnan sisällöstä olisi voitu saada tarkempaa kuvaa 

esimerkiksi sanamäärää, sanaston monipuolisuutta tai ilmaisujen pituutta 

tarkastelemalla. Hyödyllistä olisi myös tutkia tyypillistä kertomuksen pituutta 

kaksikielisillä lapsilla kertomuksen sisällön tarkastelun lisäksi. Kerrontataitojen 

arvioimisessa tulee siis huomioida useita puolia, eikä keskittyä ainoastaan esimerkiksi 

tuotetun kertomuksen pituuteen. Kertomuksen sisältö kertoo paljon lapsen kielellisistä 

taidoista. Kerrontataitoja on hyvä mitata sekä tarinan luomisen että 

uudelleenkerronnan tehtävillä, lasten on tässäkin tutkimuksessa todettu tuottavan 

sisällöltään parempilaatuisia kertomuksia kertomukselleen mallin saatuaan. Kuitenkin 

on tärkeää arvioida myös lapsen omaa tarinan kerrontaa.  

 

Kaksikielisten lasten kertomuksissa ei tämän tutkimuksen perusteella ole merkittävää 

eroa sillä, kummalla äidinkielellään lapsi kertomuksen tuottaa. Molemmilla 

kerrontakielillä on tuotettu keskimäärin samantasoiset kertomukset niin sisällöllisesti 

kuin episodirakenteen osalta. Applebeen (1989) mukaan 5–6-vuotiaat lapset osaavat 

jo ketjuttaa kertomuksiaan, minkä tämän tutkimuksen osalta pitäisi näkyä 

episodirakenteen kompleksisuudessa. Applebeen tutkimus käsitteli yksikielisten 

lasten kerrontaa, mutta ei mielestäni eroa samanikäisten kaksikielisten lasten taidoista. 

Tavoitteen, toiminnan ja seurauksen ketjun löytäminen sujuikin jo usealta lapselta, 

tokikin vaihtelua koehenkilöiden välillä oli runsaasti. 

 

Tutkimusprojekti on tuonut lisää tietoa tyypillisesti kielellisesti kehittyneiden 

kaksikielisten lasten kerrontataidoista. Kanssani samassa hankkeessa mukana olleet 

opiskelijakollegani ovat keränneet tutkimusaineistonsa samaa menetelmää käyttäen 

yksikielisiltä lapsilta. Tutkimuksessa käytetty menetelmä ei toistaiseksi ole käytössä 

kliinisessä työssä, joten tämän tutkimuksen tuloksia ei ole mahdollista käyttää 

normiaineistona kerronnan arvioinnissa. Tulokset antavat kuitenkin suuntaa 

kerronnan kehityksestä työssään kaksikielisiä lapsia kohtaaville puheterapeuteille.   

 

Kerrontataitoja tulisi tutkia lisää, jotta Suomeen saataisiin kunnollinen, normeerattu 

aineisto tyypillisesti kehittyvien lasten kerronnan kehittymisestä niin yksikielisillä 

kuin kaksikielisilläkin lapsilla. Tämä tutkimus on antanut perustavaa tietoa 
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kaksikielisten lasten kerronnan muodostumisesta. Tehtävätyypin valinnalla kerronnan 

arvioinnissa on merkitystä tulosten kannalta, lasten on helpompi kertoa sisällöltään 

rikkaita kertomuksia mallin kertomukselle saatuaan. Kaksikielisten lasten arvioinnissa 

on huomioitava molemmat äidinkielet sekä niiden taso. Lapsen kerronnan taitoja on 

hyvä arvioida kummallakin kielellä todenmukaisen tuloksen saamiseksi. Tässä 

tutkimuksessa koehenkilöt suoriutuivat kerrontatehtävistä keskimäärin 

samantasoisesti kummallakin kerrontakielellä. Lisäksi tämä tutkimus antaa kuvaa 

kaksikielisten lasten kertomuksista löytyvistä episodirakenteista. Vaihtelu 5–6-

vuotiaitten kaksikielisten lasten taitotasojen välillä on merkittävä, osa on kehittynyt 

taitaviksi tarinankertojiksi kun osa vasta aloittelee kertomista. Toivon että tutkimus 

innostaa puheterapeutteja hyödyntämään kerronnan arviota enemmän kliinisessä 

työssä. Kerrontataidot kertovat paljon lapsen kielellisestä tasosta. Kertominen on 

lapselle luontainen keino ilmaista itseään ja tarpeitaan, jolloin myös sen arviointi on 

luonnollinen keino tutustua paremmin lapsen kielellisiin taitoihin. 
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TIEDOTE LASTEN VANHEMMILLE      LIITE 1 
 
Hyvät vanhemmat, 
 
Olen logopedian opiskelija Oulun yliopistosta ja teen pro gradu -tutkielmani 5–6 -
vuotiaiden kaksikielisten lasten kerrontataidoista. Toistaiseksi aiheesta on hyvin 
vähän suomalaista tutkimustietoa. Kerronnan avulla lapsen kieltä voidaan arvioida 
monipuolisesti. Tyypillisestä kerrontataitojen kehityksestä saatua tietoa voidaan 
hyödyntää sekä kerronnan arviointimenetelmien kehittämisessä että poikkeavan 
kielen kehityksen tunnistamisessa Kaikki tutkimukseen osallistuvat lapset tekevät 
neljä kerrontatehtävää, joista kaksi tehdään ruotsin kielellä ja kaksi suomeksi. Pro 
gradu -tutkielmani ohjaajina toimivat professori Sari Kunnari ja akatemiatutkija Taina 
Välimaa.  
 
Tiedustelen nyt 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. Kerrontataitoja 
mitataan kuvasarjoista kertomisella. Toisen kuvasarjan avulla lapsi saa luoda tarinan 
itse ja toisen kuvasarjan avulla lasta houkutellaan kertomaan tutkijan kertoma tarina 
uudelleen. Nämä kerrontatehtävät tehdään sekä suomeksi että ruotsiksi. Kuvasarjojen 
pohjalta lapselle tehdään myös kertomuksen ymmärtämistä mittaavia kysymyksiä. 
Tutkimustilanne kestää noin 30 minuuttia.  Tarvittaessa tehtävien tekeminen voidaan 
jakaa useammalle eri tutkimuskerralle. 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 opinnäyte-työni 
analyysi- tai raportointivaiheessa. Tutkimuslomakkeet arkistoidaan ja säilytetään 
lukollisessa kaapissa Oulun yliopiston, humanistisen tiedekunnan, logopedian 
oppiaineen professori Sari Kunnarin työhuoneessa kymmenen vuoden ajan, jonka 
jälkeen ne tuhotaan. Sitoudun siihen, että tutkimustietoja ei käytetä lapsenne tai 
perheenne vahingoksi.  
 
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. Ilmoitan Teille, kun tutkimus 
on lapsenne osalta suoritettu. Jos Teillä on jotain kysyttävää tutkimuksesta, voitte 
ottaa minuun yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse.  
 
 
 
 



	  

Avustanne ystävällisesti kiittäen,  
 
Riikka Lankila 
p. xxx xxxxxxx 
lankilri@mail.student.oulu.fi 
 
Ohjaajien yhteystiedot: 
 
Sari Kunnari     Taina Välimaa 
professori     akatemiatutkija 
Humanistinen tiedekunta/ Logopedia  Humanistinen tiedekunta / Logopedia 
PL 1000     PL 1000 
90014 OULUN YLIOPISTO   90014 OULUN YLIOPISTO  
P. (08) 553 3392    P. (08) 553 3396 
sari.kunnari@oulu.fi    taina.valimaa@oulu.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR,       LIITE 1 
 
Bästa föräldrar, 
 
jag studerar logopedi vid Uleåborgs Universitet och har nyligen påbörjat min pro 
gradu -avhandling, som handlar om narrativ förmåga (berättande) hos tvåspråkiga 
(svenska–finska) barn i 5–6 års ålder. Vid tillfället finns det väldigt få undersökningar 
om berättande hos barn som lär sig svenska och finska samtidigt i Finland. Berättande 
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 och akademiforskare Taina Välimaa.  
 
Jag hoppas att Ni vill medverka i undersökningen. Ert barn kan deltaga i 
undersökningen, om hon/han  
• är i 5–6 års ålder,  
• är tvåspråkig med finska och svenska  
• har normal och typisk generell utveckling. 
 
Undersökningarna genomförs på barnets daghem. Narrativ förmåga undersöks med 
bildstöd: först genom att be barnet att själv berätta utifrån bilder och sedan genom att 
be barnet återberätta berättelsen som undersökaren tidigare har berättat. 
Undersökningen tar ungefär 30 minuter och uppdelas till två olika besök. Barnet 
undersöks både på finska (barnets andra språk) och på svenska (barnets första språk) 
med ungefär fem dagars mellanrum. Därutöver undersöks vissa bakgrundsfaktorer 
med hjälp av det bifogade frågeformuläret som ifylls av barnets föräldrar.  
 
Alla uppgifter behandlas konfidentiellt. Endast undersökarna 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, 
 
Riikka Lankila 
Tel. xxx xxxxxxx 
lankilri@mail.student.oulu.fi 
 
 
 
 



	  

Handledarnas kontaktuppgifter: 
 
Sari Kunnari     Taina Välimaa 
professor     akademiforskare 
Humanistiska Fakulteten/ Logopedi  Humanistiska Fakulteten/ Logopedi 
PL 1000     PL 1000 
90014 ULEÅBORGS UNIVERSITET          90014 ULEÅBORGS UNIVERSITET 
Tel. (08) 553 3392    Tel. (08) 553 3396 
sari.kunnari@oulu.fi    taina.valimaa@oulu.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Esitietolomake lapsen vanhemmille 
 
 
 

Lapsen nimi:      

           LIITE 2 
 
Kunnari & Välimaa 2012 
Cost-hanke

 
 

Lapsen syntymäaika                                , syntymäpaino            kg ja  pituus            cm. 
 

 
 

Lapseni syntyi               täysiaikaisena. 
 

 ennenaikaisesti, raskausviikolla           . 
 
 

I Yleiset kysymykset 
Pyydämme Teitä vastaamaan kysymyksiin kirjoittamalla vastauksenne kysymyksen jälkeiselle 
viivalle tai ympyröimällä vastaustanne vastaavan numeron (1 = Ei,  2 = Kyllä). Tarvittaessa 
kirjoittakaa lisätietoja oheisille viivoille. 
 
1.   Perheen lapsiluku:           _ lasta 

 

2.   Kuinka mones kyseinen lapsi on perheessänne?           . lapsi 
 

3.   Äidin ikä            vuotta 
 

4.   Isän ikä            vuotta 
 

5.   Onko lapsenne päivähoidossa? 
 

1          Ei 
 

2          Kyllä Missä?    
 

6.   Onko perheenne kaksikielinen? 
 

1          Ei 
 

2          Kyllä Mitä kieliä perheessänne puhutaan?    
 

7.   Onko perheenne asunut ulkomailla? 
 

1          Ei 
 

2 Kyllä               Missä maassa?    

Kuinka kauan?     

Lapsen ikä muuttaessanne Suomeen: 

           vuotta 
 

8.   Onko jollain perheenjäsenellänne tai sukulaisellanne todettu ongelmia puheen ja kielen 
kehityksessä (esimerkiksi useita äännevirheitä, lukivaikeus, viivästynyt puheen ja kielen 
kehitys, kielen kehityksen erityisvaikeus, kehitysvamma)? 

 

1 Ei  

2 Kyllä Kenellä?     
 

Minkälaisia ongelmia?   



	  

9.   Lapsi sanoi ensimmäisen sanansa            (v kk) iässä ja alkoi yhdistellä sanoja lauseiksi 
 

           (v kk) iässä 
 

 
 
10. Onko lapsenne kielenkehitys sujunut sittemmin mielestänne normaalisti? 

 

1          Ei                    Minkälaisia ongelmia?   
 

 
 

2          Kyllä 
 

 
 

11. Onko lapsenne saanut puheterapiaa? 
 

1 Ei  

2 Kyllä Mistä syystä ja kuinka paljon?   

 

 
 

12. Onko lapsellanne todettu 
 

1          Puheen/kielen kehityksen häiriöitä (esim. dysfasia) 
 

2          Kuulovika 
 

3          Kehitysvamma 
 

4          CP-vamma 
 

5          Muuta mainittavaa            
 

 
 

13. Kuinka usein olette tehneet seuraavia asioita lapsenne kanssa viimeisen kuukauden 
aikana? 

 

 
 
 
Tarinoiden kertominen 

ei koskaan 
 
 

kaksi kertaa 
kuukaudessa 
 

1-2 kertaa 
viikossa 
 

lähes 
päivittäin 
 

Kirjojen lukeminen     

Laulujen kuunteleminen tai 
laulaminen 

    

Television/DVD:n katsominen/ 
Tietokonepelien pelaaminen 

    

 
 

 
II Vanhempien koulutukseen liittyvät kysymykset 
Koulutustasoa koskevissa kysymyksissä pyydämme Teitä ympyröimään koulutusastettanne 
vastaavan numeron ja alleviivaamaan sulkujen sisällä olevan koulutuksen tai tutkinnon. 
 
14. Äidin ammatti:    

 

15. Isän ammatti:      



	  

16. Äidin koulutustaso: 
 

1          Alempi perusaste (kansakoulu, peruskoulun luokat 1–6) 
 

2          Ylempi perusaste (keskikoulu, peruskoulun luokat 7–9/10) 
 

3 Keskiaste (ylioppilastutkinto, kouluasteen tai toisen asteen ammatillinen 

koulutus, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto) 

4          Alin korkea-aste (ammatillisen opistoasteen tutkinto) 
 

5 Alempi korkeakouluaste (ammattikorkeakoulututkinto, alempi 

korkeakoulututkinto) 

6 Ylempi korkeakouluaste (ylempi korkeakoulututkinto, lääketieteen 

lisensiaatin tutkinto tai erikoislääkäritutkinto) 

7          Tutkijakoulutusaste (lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot) 
 
 

17. Isän koulutustaso: 
 

1          Alempi perusaste (kansakoulu, peruskoulun luokat 1–6) 
 

2          Ylempi perusaste (keskikoulu, peruskoulun luokat 7–9/10) 
 

3 Keskiaste (ylioppilastutkinto, kouluasteen tai toisen asteen ammatillinen 

koulutus, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto) 

4          Alin korkea-aste (ammatillisen opistoasteen tutkinto) 
 

5 Alempi korkeakouluaste (ammattikorkeakoulututkinto, alempi 

korkeakoulututkinto) 

6 Ylempi korkeakouluaste (ylempi korkeakoulututkinto, lääketieteen 

lisensiaatin tutkinto tai erikoislääkäritutkinto) 

7          Tutkijakoulutusaste (lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot) 
 
 
 
III Lapsen korvatulehduksiin liittyvät kysymykset 
Pyydämme Teitä vastaamaan seuraaviin kysymyksiin mahdollisimman tarkasti. Mikäli ette muista 
tarkkaa ajankohtaa tai lukumäärää, arvioikaa vastauksenne. 

 
18. Onko lapsellanne ollut äkillisiä välikorvan tulehduksia? 

 

1 Ei  

2 Kyllä Missä iässä hän sairasti ensimmäisen tulehduksen? 
 

          kk          v 
 
 

19. Kuinka monta äkillistä välikorvantulehdusta lapsellanne on ollut? 
 

               tulehdusta
 



	  

20. Onko lapsenne sairastanut äkillisen välikorvan tulehduksen viimeisen vuoden aikana? 
 

1 Ei  

2 Kyllä Kuinka monta kertaa?    
 

Milloin viimeksi?     
 
 

21. Onko lapsellanne ollut liimakorvatautia? 
 

1          Ei 

2 Kyllä               Missä iässä?            Milloin viimeksi?     
 
 
 

22. Onko lapsenne korviin laitettu ilmastointiputket? 
 

1          Ei 
 

2          Kyllä               Missä iässä ensimmäisen kerran? 
 

          kk          
v 

 

23. Kuinka monesti putket on laitettu oikeaan korvaan?                     kertaa 
 

24. Kuinka monesti putket on laitettu vasempaan korvaan?                kertaa 
 

25. Onko lapsellanne tällä hetkellä ilmastointiputket? 
 

1          Ei 
 

2          Kyllä 
 
 
 

26. Onko lapsellanne epäilty kuulonalenemaa? 
 

1          Ei 
 

2          Kyllä               Missä iässä?            
 
 
Lisätietoja: 

 
 
 

_ 
 
 
 

/     /20 
Paikka ja aika                                                                                                 Kiitos 
vastauksistanne! 

 
 
 
 
 
 



	  

Bakgrundsfrågor 
        

1. Barnets namn (förnamn, efternamn)    
 

2. Födelsedatum 
 

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

från och med          (år, månad                                            från och med                  (år, månad) 
o Nej                                                                                o Nej 

 
Om ja, vilken typ av daghem/förskola?                             Om ja, vilken typ av skola? 
o Tvåspråkig                                                                    o Tvåspråkig 
o Enspråkig L1 = barnets modersmål                              o Enspråkig L1 = barnets modersmål 
o Enspråkig L2 = barnets andraspråk                              o Enspråkig L2 = barnets andraspråk 
o Annat (specificera)                                                       o Annat (specificera) 

 
4.  I vilket land föddes barnet? 

 

o I landet där man pratar L1            o I landet där man pratar L2            o I ett annat land 
i vilket land?:                                       i vilket 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                                   Upprepade öroninflammationer 

o nej                                                      o nej 
o ja                                                        o Ja, hur många?   

o Plaströr 
11. Hör ditt barn normalt nu? 
o nej                   o ja 

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 
Sverige? 

 
 
 
 
Utbildning 

 
 
 
 
Yrke 

 
mor 

      

 
far 
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13. Vilket språk talar du med ditt barn? 
Mor                                                                                                     Far 
o Mitt modersmål (L1)                                                                    o Mitt modersmål (L1) 
o Mitt andraspråk (L2)                                                                    o Mitt andraspråk (L2) 
o Både modersmålet och andraspråket                                           o Både modersmålet och andraspråket 
o Ett annat språk/andra språk; vilka?                                              o Ett annat språk/andra språk; vilka?    
14. Vilka språk pratar ditt barn nu? 
o Barnets L1,                                   o Barnets L2,                                  o Andra språk, 

vilket språk?:                                        vilket 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 5 års åldern 
o Före 1 års åldern                                                    o Från          (år) 
o Före 3 års åldern 
17. Exponeras ditt barn för L2 på 
o Förskola eller skola                                                o TV/dator/böcker 
o Med vänner                                                             o Annat    
o Med syskon/föräldrar/andra släktingar 
18. Hur ofta exponeras ditt barn för          Barnets modersmål           Barnets andraspråk        Andra språk 
olika språk i sitt vardagsliv (alla                            (L1)                                   (L2) 
vardagsaktiviterter inräknade)                       o 25%                          o 25%                               o 25% 

o 50%                          o 50%                               o 50% 
o 75%                          o 75%                               o 75% 
o 100%                        o 100%                             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)?     
20. Vilket språk talar ditt barn bäst just nu?                                 o Barnets L1 

o Barnets L2 
o Andra språk, vilka?:    

 
21. Föredrar barnet ett av språken framför de andra?                  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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Suostun,	   että	   lapseni	   osallistuu	   tutkimukseen,	   jossa	   käsittelee	   5–6	   -‐vuotiaiden	  
lasten	  kerrontataitoja.	  	  
	  
Lapsen	  nimi:	  __________________________________	  
	  
Syntymäaika:__________________________________	  	  	  
	  
Olen	   tutustunut	   tutkimusta	   koskevaan	   tiedotteeseen.	   Olen	   tietoinen	   siitä,	   että	  
tutkimuksessa	   tutkitaan	   6–7	   -‐vuotiaiden	   lasten	   kerrontataitoja	   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:______________________________________________	  



	  

FÖRKLARING	  AV	  SAMTYCKE	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  LIITE	  3	  
	  
	  
Jag	   samtycker	  att	  mitt	  barn	  deltar	   i	   en	  undersökning	   som	  handlar	  om	  narrativ	  
förmåga	  (berättande)	  hos	  tvåspråkiga	  (svenska–finska)	  barn	  i	  5–6	  års	  ålder.	  	  
	  
	  
Barnets	  namn:	  __________________________________	  
	  
Personbeteckning:__________________________________	  	  	  
	  
	  
Jag	  har	  läst	  informationsbrevet.	  Jag	  är	  medveten	  om	  att	  undersökningen	  handlar	  
om	  narrativ	   förmåga	   (berättande)	  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:_______________________________________________	  
	  
Adress	  och	  telefonnummer:	  __________________________________________	  
	  
_________________________________________________________________	  



	  

LIITE 4 
Varhaiskasvatus ja päivähoito        14.2.2012 
Palvelujohtaja Kai Kytölaakso 
Rantakatu 16 
67100 Kokkola 
 
TUTKIMUSLUPA-ANOMUS 
 
Teemme pro-gradu-tutkielmiamme 5-6 -vuotiaiden yksi- ja kaksikielisten lasten kerrontataitojen 
kehityksestä. Toistaiseksi aiheesta on hyvin vähän suomalaista tutkimustietoa. Kerronnan avulla 
lapsen kieltä voidaan arvioida monipuolisesti. Tyypillisestä kerrontataitojen kehityksestä saatua 
tietoa voidaan hyödyntää sekä kerronnan arviointimenetelmien kehittämisessä että poikkeavan 
kielen kehityksen tunnistamisessa. Pro-gradu –tutkielmamme liittyvät Euroopan tiedesäätiön 
rahoittamaan hankkeeseen Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns 
and the Road to Assessment (www.bi-sli.org). Tutkielmiamme ohjaavat professori Sari Kunnari 
ja akatemiatutkija Taina Välimaa.  
 
Tutkimus toteutetaan vuosien 2012–2013  aikana. Tutkimukseen kootaan aineistoa yhteensä 80 
lapselta, joista 60 toivotaan löytyvän Kokkolan päivähoidon ryhmistä. Tutkimukseen pyritään 
saamaan noin 30 yksikielistä lasta sekä noin 30 ruotsi-suomi-kaksikielistä 5-6-vuotiasta lasta. 
Yksikielisille lapsille tehdään kaksi kerrontatehtävää (tarinan luominen ja uudelleenkerronta) 
sekä ekpressiivisen kuvasanavarastotestin (EOWPVT-4: Martin & Brownell, 2010) 
suomenkielelle muokattu versio. Kaksikielisille lapsille tehdään neljä kerrontatehtävää: tarinan 
luominen ja uudelleenkerronta sekä ruotsin että suomen kielellä noin viikon välein. 
Kerrontatehtävät koostuvat kuuden kuvan kuvasarjoista, joista lapsi joko luo tarinan itse (tarinan 
luominen) tai kertoo kuulemansa tarinan uudelleen (uudelleenkerronta). Tutkimukseen kuluu 
aikaa noin 30 minuuttia ja tehtävät jaetaan tarvittaessa useammalle tutkimuskerralle.  Lasten 
vanhemmilta kerätään myös taustatietoja esitietolomakkeella. 
 
Tutkimuksessa esille tulevat tiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia ja ne tulevat vain 
tutkijoiden käyttöön. Tietojen koodaamisen yhteydessä lasten nimet poistetaan ja korvataan 
tunnuksilla T (tytöt) ja P (pojat), sekä järjestysnumeroilla. Tutkijat sitoutuvat siihen, että tämän 
seurauksena lapsia ei ole enää mahdollista tunnistaa eikä lasten henkilöllisyys paljastu missään 
tutkimuksen analyysi- tai raportointivaiheessa. Tutkimuksessa ei synny henkilöpohjaista 
tutkimusrekisteriä. 
 
Kunnioittavasti,  
 
Milla Bucht     Riikka Lankila 
p. XXX-XXXXXX    p. XXX-XXXXXXX 
	  
	  
	  
	  



	  

XXXXX@XXXX.XXX   XXXXXXX@XXXXXX.XXX 
 
Ohjaajien yhteystiedot: 
 
Sari Kunnari      Taina Välimaa 
professori      akatemiatutkija 
Humanistinen tiedekunta/ Logopedia   Humanistinen tiedekunta / 
Logopedia 
PL 1000      PL 1000 
90014 OULUN YLIOPISTO    90014 OULUN YLIOPISTO  
P. (08) 553 3392     P. (08) 553 3396 
sari.kunnari@oulu.fi     taina.valimaa@oulu.fi 
 
Liitteet: 
Liite 1. Tutkimussuunnitelma 
Liite 2. Tiedote lasten vanhemmille 
Liite 3. Esitietolomake vanhemmille 
Liite 4. Suostumusasiakirja 
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