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KERTOVAN JA ARGUMENTOIVAN DISKURSSIN
EROT KIELENOPPIJALLA
Maija Grönholm
Åbo Akademi, Vaasa

I have compared L2-learners’ discourse competence in narrative and argumentative text
by using a computer programme called Virkku. I aim to find out whether these different text types also have different features in the learner’s language during the comprehensive school. The Virkku programme can be used, for example, for measuring the
length of the text, sentences and words, as well as the degree of difficulty of the text. The
numbers of types and tokens obtained by Virkku also help draw conclusions of the
wealth of the vocabulary used, and the programme can also be used for calculating the
frequencies of the most common words.
Narrative text is considered unmarked and easier, because children first learn to narrate.
The command of argumentative discourse requires more versatile cognitive skills, as you
have to be able to request, order, ask and refuse. My material deals with bilingual pupils studying at Swedish comprehensive school, where the learning of the weaker Finnish language (L2) does not generally begin until the 5th grade. I am also comparing the
discourse competence of bilingual pupils with that of native speakers; it is interesting to
study whether clear differences between a native speaker and a bilingual language
learner can be found by using th above-mentioned computer programme.
Key words: Finnish as a second language, bilingualism, discourse competence.

1. TUTKIMUKSEN TAVOITE
Tämä esitys liittyy osana laajempaan tutkimusprojektiini (Grönholm 1995b),
jonka tavoitteena on selvittää ruotsinkielistä peruskoulua käyvien kaksikielisten oppilaiden suomen kielen taitoa neljännestä kahdeksanteen luokkaan
asti. Päänäkökulmana on selvittää uusimuotoista äidinkielenomaista
(modersmålsinriktad finskundervisning; jäljempänä MOFIopetus) opetusta saaneiden kaksikielisten oppilaiden suomen kielen taito verrattuna ns. traditionaalista nollasta alkavaa opetusta (jäljempänä TRADopetus) saaneisiin
kaksikielisiin oppilaisiin. Vuonna 1988 vahvistetun opetussuunnitelman
mukaan kaksikieliset oppilaat ovat voineet varsinkin suurimmilla paikkakunnilla valita uusimuotoisen oppikurssin suomen kielestä. Tutkimukseni
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verrokkiryhmänä ovat syntyperäiset suomenkieliset oppilaat (jäljempänä
myös FIoppilaat) samoilta luokkatasoilta kuin kaksikielisetkin.1
Tämän esitykseni tavoitteena on keskittyä kuvaamaan kaksikielisten oppilaiden diskurssikompetenssia kahden erilaisen tekstilajin tuottamisessa.
Koska oppilaiden koulukieli on ruotsi, on oletettavissa, että heidän kirjallinen kompetenssinsa suomen kielessä ei aivan yltäisi syntyperäisten tasolle.
Ainakin ala-asteella on odotettavissa aukkoja suomen kielen kirjoitustaidoissa,
koska tällöin näiden taitojen opettaminen jää yksinomaan jommankumman
vanhemman harteille jopa neljän vuoden ajaksi. Vertaan tässä myös keskenään erilaista opetusta saaneita kaksikielisiä sen selvittämiseksi, onko uusi
MOFIopetus lisännyt oppilaiden kirjoitustaitoja. Samalla olen tehnyt havaintoja siitä, onko diskurssikompetenssin kehittymisessä havaittavissa
sukupuolenmukaisia eroja.

2. TUTKIMUKSEN AINEISTO JA MENETELMÄT
Olen kerännyt aineistoa kaikilta ruotsinkielisiltä alueilta Uudeltamaalta,
Turunmaalta ja Pohjanmaalta, koska kielisuhteet vaihtelevat eri alueilla paljonkin. On selvää, että ruotsienemmistöisellä alueella kontaktit suomenkielisiin samoin kuin mahdollisuudet suomenkielisiin harrastuksiin ovat vähäisempiä, mikä puolestaan vaikuttaa kaksikielisten heikomman kielen
kehitysnopeuteen ja taitotasoon (ks. Grönholm 1995a: 431; 1996). Aineiston
kaksikieliset oppilaat ovat Kirkkonummelta, Turusta, Vaasasta ja Mustasaaresta, yhteensä 9 luokasta peruskoulun ala- ja yläasteen 4., 6. ja 8. luokalta
ja suomenkieliset verrokit Salosta samoilta luokkatasoilta. Aineisto on varsin heterogeeninen myös suomen opetuksen alkamisajankohdan suhteen ja
koostuu sekä 5. luokalta suomen opetuksen alkaneista oppilaista että poikkeuksellisesti 4. luokalta (Kirkkonummi) ja 3. luokalta (Mustasaari) alkaneista.
Mustasaari kuuluu opetushallituksen erityiskokeilun piiriin, jolla pyritään
selvittämään suomen opetuksen varhaisemman alkamisen ja yksilöllisen
tason huomioonottamisen hyödyt kokeilussa “Undervisning i finska på
basen av elevens individuella kunskapsnivå”. Kokeilun avulla on pyritty
herättämään kaikissa oppilaissa myös motivaatiota ja positiivisia asenteita
suomen kieltä ja kulttuuria kohtaan. Oppilaat on kielitaustan perusteella
jaettu jo 2. luokalla eri opetusryhmiin. Oppilaat on valittu äidinkielenomaiselle oppikurssille opettajan ja vanhempien antamien pohjatietojen
perusteella. Varsinaisia testauksia ei ole tehty, mutta aineenopettaja on oppilaan kanssa keskustelemalla pyrkinyt selvittämään, pystyykö oppilas 3.
luokalta lähtien selviytymään äidinkielenomaisesta suomen opetuksesta
(Doktar et al. 1993).
Tutkimusaineistoni koostuu laajasta testauksesta ja ainekirjoituskorpuksesta
(Grönholm 1995b: 6), mutta tässä yhteydessä esitellessäni diskurssikompetenssin
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tuloksia käytän aineistona vain oppilaiden kirjoitelmia. Aineet on laadittu
kahdesta eri aiheesta, argumentoivasta aiheesta “Tarvitaanko televisiota” ja
kertovasta aiheesta “Retkellä”. Kun kertovaa tekstilajia pidetään yleensä
helpompana ja tunnusmerkittömänä L2-kielenoppijalle ja argumentoivaa
tunnusmerkkisenä (Schneider 1989: 206), on tärkeää selvittää, onko kaksikielisillä oppilailla enemmän kielenoppijapiirteitä jommankumman tyyppisen diskurssin yhteydessä.
Aiemmissa suomalaisissa kaksikielisyystutkimuksissa ei ole kiinnitetty huomiota kaksikielisten oppilaiden diskurssikompetenssiin tältä pohjalta niin
kuin ei ylipäänsäkään kaksikielisten heikomman kielen taitoon. Kaksikielisyystutkimuksissa on muuallakin heikomman kielen tutkiminen jäänyt lapsipuolen asemaan (Harding et al. 1994: 146). Mm. Laurénin (1994: 31) ja Korkmanin (1995: 61) tutkimuksissa on käytetty monia erityyppisiä kirjoitustehtäviä (eniten kertovia) kaksikielisten oppilaiden ruotsin kielen kirjallisen
kompetenssin selvittämisessä, ja Sundmanin (1994: 156-168) tutkimuksessa
on kaksikielisten oppilaiden ruotsiksi kirjoittamista ainekirjoituksista valittu
kielen ja tyylin tarkasteluun vain kertovat aineet. Em. tutkimuksessa on
havaintoja myös kaksikielisten oppilaiden suomen kielen kirjallisesta ilmaisukyvystä, jota Sundman (1944: 166) pitää selvästi epävarmempana kuin vastaavaa kykyä ruotsin kielessä.
Jos oppilailla on vahvempi kompetenssi esim. kertovan tekstilajin tuottamisessa, voi se vaikuttaa tulosten arviointiin. Tasoerot syntyperäisiin ehkä
häviävät tai jäävät pieniksi. Näin ollen on tärkeää käyttää aineistona myös
vaikeampaa diskurssityyppiä, jotta voitaisiin saada selville mahdolliset aukot tai tasoerot erityyppisten tekstilajien tuottamisen yhteydessä. Tällaiset
tiedot olisivat tärkeitä opettajille suomen kielen L2-opetusta kehitettäessä.
Ainekirjoitusaineisto on tutkittu sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti.
Kvantitatiivisesti aineistoa on analysoitu Virkku-tietokoneohjelman avulla,
josta saatavilla luvuilla voi mitata mm. sanaston variaatiota, rikkautta,
sanastofrekvenssejä ja tekstin vaikeusastetta. Sen avulla saa tekstistä sane1määrän (N = engl. tokens), eri sanojen eli lekseemien määrän (V = engl. types,
lemmas), sanojen keskipituuden, virkkeiden keskipituuden, luettavuusindeksin ja
tavallisimpien ja harvinaisimpien sanojen frekvenssit. Frekvenssien avulla on mahdollista tehdä päätelmiä siitä, kuinka paljon kaksikielisellä oppilaalla on vielä välikielivaiheelle tyypillistä tiettyjen helpoimpien sanojen liikakäyttöä.
Ainekirjoitusten tarkastelu on tuonut esille runsaasti piirteitä, joista kaksikieliset tunnistaa suhteessa suntyperäisiin. Heidän suomen kielessään on
vielä varsin paljon erilaisia L2-oppijalle tyypillisiä välikielen yksinkertaistuksia,
yleistyksiä ja virheitä, kuten yleensäkin kaksikielisten heikommassa kielessä (Harding et al. 1994: 37). He tekevät kirjoitusvirheitä, sananvalinnan virheitä, vartalonmuodostusvirheitä, taivutusvirheitä, syntaktisia virheitä ja
käyttävät kirjoitelmissaan joko liian kirjallista ja hyperkorrektia koodia tai
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sitten liian puhekielimäistä koodia (ks. näistä Grönholm 1995b: 74-92).
Myös monenlaiset transferi-ilmiöt kuten käännöslainat ja ruotsinmukaiset sanajärjestykset ovat suhteellisen tavallisia niin TRAD- kuin MOFIoppilaillakin, esim:
(1)
...menevät syömään yhden puun alle /
...he päättivät että istua sinne /
...he pääsivät matkan päälle /
...äiti kysyi, jos oli ollut kivaa /
...sitten he näkivät puu ja sen alla he jäjvät syömään /
...he ottavat mukaan myös koiran Kalle. /
...kun he sitten eväskorin olivat valmistaneet /
...kun he oivat kävelleet vähän matkaa tuli vastaan puro ilman siltaa.

3. ARGUMENTOIVAN JA KERTOVAN DISKURSSIN EROT

3.1 Sanaston produktiivisuus ja rikkaus
Vertaan tässä jaksossa Virkku-tietokoneohjelman tulosten valossa eri ryhmien keskinäisiä eroja. Vertaan MOFIopetusta saaneiden kaksikielisten oppilaiden ainekirjoitustaitojen tuloksia toisaalta syntyperäisiin FIoppilaisiin,
toisaalta niiden kaksikielisten oppilaiden tuloksiin, jotka ovat saaneet traditionaalista opetusta. Tuloksista voidaan päätellä, kuinka lähelle syntyperäisten
diskurssikompetenssitaitoa kaksikieliset suomen kielessä yltävät ja miten
heidän tuloksensa eroavat erilaisen oppikurssin perusteella. Aiemmin olen
jo esittänyt sellaisia tutkimustuloksia, että perinteistä opetusta saaneiden
kaksikielisten oppilaiden sanaston käyttö suomen kielessä on yksipuolista
ja toisteista, eikä heidän aktiivinen sanavarastonsa näytä juurikaan rikastuvan peruskoulun aikana, koska syötös on ruotsinkielisille L2-kielenoppijoille tarkoitettua kohdekielen tavallisinta sanastoa (Grönholm 1993: 168169).
Virkku-ohjelma on Osmo A. Wiion kehittelemä erityisesti tekstin vaikeusasteen l. luettavuuden mittaamiseksi. Ohjelmaan voidaan syöttää valmiiksi
tietokoneelle kirjoitettuja tekstejä, ja ohjelma analysoi ne. Tässä tutkimuksessa on kunkin oppilaan kertova Retkellä-ainekirjoitus syötetty Virkkuohjelmaan ja oppilaskohtaiset tulokset on voitu syöttää toiseen tilastotieteen
ohjelmaan korrelaatio- ym. analyysejä varten. Oppilaskohtaisten tekstien
lisäksi Virkulla on analysoitu kaikki luokittaiset tekstit kummastakin ainekirjoitussarjasta (tietyn luokan kaikkien oppilaiden tekstit) ja tyttöjen ja poikien tekstit erikseen, koska tällöin tuloksista saadaan myös näitä ryhmiä
koskevia frekvenssejä.
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Saatavat tulokset ovat seuraavat:
1. x kirjainta yhteensä
2. x sanaa (= N) yhteensä l. tekstin pituus
3. x virkettä yhteensä
4. x kirjainta/sana
5. x sanaa/virke
6. tekstin vaikeusaste (indeksilukuna ja sanallisena arviona)
7. sanastofrekvenssit: 10 tavallisinta sanaa ja 10 harvinaisinta
sanaa
8. x eri sanaa l. lekseemiä (= V)
Koska analyysi ilmaisee tekstin saneiden ja lekseemien määrän, voidaan
näillä luvuilla laskea myös erilaisilla mittareilla tekstin sanaston rikkautta
(ks. esim. Grönholm 1992; Voionmaa 1994: 130). Tässä tutkimuksessa on
näiden lukujen avulla laskettu ns. Guiraud’n indeksi, joka lasketaan jakamalla eri sanojen määrä kaikkien saneiden neliöjuurella ( V: šN). Myös Gindeksit on laskettu oppilaskohtaisesti. Tällä tavoin Virkku-ohjelmalla on
kaikkiaan saatu yhdeksän erilaista tulosta, joista suurin osa on avuksi arvioitaessa oppilaan sanaston määrää, kasvua ja rikkautta.
Vain kohta 5 poikkeaa tästä ja ilmaisee syntaksin kehittymistä ja kompleksisuutta virkkeen pituuden avulla. Wiion kehittämä vaikeusaste perustuu
lähinnä sanojen ja virkkeiden keskipituuteen: mitä pitempiä sanat ja virkkeet
ovat, sitä kompleksisempaa ja vaikeammin luettavaa teksti on. Em. Virkkuohjelmalla saatavista analyysin tuloksista esittelen tässä yhteydessä aineiden kokonaispituuden, sanojen ja virkkeiden keskipituuden, Guiraud’n
indeksin eli sanaston variaation ja tekstin vaikeusasteen. Sanastofrekvenssien kuvaaminen ei tällä ohjelmalla saatavien kymmenen tavallisimman
sanan valossa anna vielä riittävää pohjaa eri diskurssityyppien selkeään
erotteluun (ks. näistä havainnoista kuitenkin Grönholm 1995b: 47-57).

3.2 Aineiden keskipituus eri diskursseissa
Olen vertaillut aineiden keskipituuksia eri ainetyypeissä, argumentoivissa
ja kertovissa aineissa, ja sen lisäksi olen vertaillut pituuksia eri opetusryhmissä ja eri luokkatasoilla. Myös tyttöjen ja poikien aineiden pituuksissa
on huomattavia eroja tyttöjen hyväksi.
Koko tutkimusaineistosta neljännestä kahdeksanteen luokkatasoon ovat
TRADoppilaat saavuttaneet kertovassa aineessa keskipituuden 84,3 sanetta,
MOFIoppilaat 135,7 sanetta ja syntyperäiset FIoppilaat keskimäärin 160,7
sanetta. TRADoppilaiden tuottama sanemäärä on näin ollen 52,5 % ja MOFIoppilaiden 84,4 % syntyperäisten määristä. Vastaavat keskimääräiset argumentoivan aineen pituudet ovat em. ryhmissä 73,3 - 107,8 - 112,5 sanetta.
Tässä vaikeammassa diskurssityypissä TRADoppilaat ovat saavuttaneet
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65,2 % ja MOFIoppilaat peräti 95,8 % syntyperäisten kokonaissanemääristä.
Koska syntyperäiset pystyvät kirjoittamaan varsinkin jo yläasteella tavattoman pitkiä kertovia aineita, jäävät kaksikielisten suhteelliset osuudet enemmän jälkeen tässä kirjoitustehtävässä eli 53 (TRAD) ja 84 (MOFI) prosenttiin
FIryhmään verrattuna.
Tulos osoittaa, että pelkkä eri tekstilajien kokonaispituuden vertailu ei anna
täyttä selvyyttä kaksikielisten diskurssikompetenssista. Vaikka kertovat
tekstit ovat pitempiä, on kuitenkin välimatka syntyperäisiin lyhyempi argumentoivan tekstilajin yhteydessä. Kognitiivisesti vaikea, pohdintaa edellyttävä kirjoitustehtävä on vaativa peruskoululaiselle myös äidinkielessä, minkä vuoksi siinä kirjoitetaan vain 70 prosentin sanemääriä suhteessa kognitiivisesti helppoon kirjoitustehtävään. Vastaavat erot eri tehtävätyyppien
välillä ovat pienemmät kaksikielisillä (MOFI 79 % - TRAD 87 %), minkä voisi
tulkita kuvastavan kielitaidon heikompaa tasoa ja samalla kielenoppijapiirrettä, kun diskurssityyppien eroja ei vielä kunnolla hallita. Varsinkin
neljännellä luokalla ja ruotsienemmistöisillä alueilla on tavallista, että oppilaat kirjoittavat myös Tarvitaanko televisiota -aiheesta kertovalla tai kuvailevalla tekstistrategialla, kun L2-taito ei vielä riitä pohdiskeluun. Ks. kuvio
1

KUVIO 1. Aineiden keskipituus argumentoivassa ja kertovassa diskurssissa eri
oppilasryhmissä.

Tulokset, so. aineen sekä pituuden kasvu että selkeämmät erot eri tekstityyppien välillä, osoittavat kuitenkin selvästi, että työskentelytavat ovat
MOFIopetuksessa muuttuneet äidinkielenomaisemmiksi siten, että oppilaat
ovat tottuneet kirjoittamaan aineita. Tämä työskentelytapa näyttää totuttavan heidät myös varhemmin havaitsemaan eri tekstityyppien välisiä eroja, koska monet opettajat valmistelevat ainekirjoitusta aiheen jäsennystä
pohtimalla ja kehittämällä prosessikirjoituksen mukaisesti. Esim. Kirkkonummen 4. luokan oppilaat ovat tottuneet prosessikirjoittamiseen ja pystyvät neljäsluokkalaisista kaikkein taitavimmin jo tuottamaan argumentoivaa
tekstiä (Grönholm 1995b: 11). Seuraavat MOFIkaksikielisen oppilaan (vaa-
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salainen tyttö, 6. lk.) aine-esimerkit (2 ja 3) osoittavat, millainen on tyypillinen pituusero eri tekstilajeissa:
(2) Retkellä
On syksy ja Minna ja Pasi on menossa retkelle. Minnan ja Pasin äiti autta
heitä valmistamaan heidän ruokakoria, mutta he leikka itse leivän ja laitta
kaakaon termokseen. Kun he ovat pakanneet ruokakorin valmiiksi he
pukevat vaatteet päälle, mutta samaan aikaan kun he pukevat niin heidän
pieni koira hyppää ruokakoriin ilman että he huomaavat sen. Kun he ovat
pukeneet he lähtevät matkaan. He kävelevät pienen matkan ja sitten he
soutavat pienellä suotuveneellä pienelle saarelle. Pasi soutaa ahkerasti ja he
ovat kohta perillä.
Pasi sitoo veneen köyden kiinni kiveen. Sitten he kävelevät hitaasti pienen
matkan, hetken päästä Pasi näkee ison kiven, hän kiipeää kivelle ja katselee
kun Minna yrittää kävellä kaatuneen puun päällä. He jatkavat kävelemistään
kunnes he löytävät hienon ja sopivan paikan missä he voivat syödä ruan
jonka he ottivat mukaansa. Justiin kun Pasi ottaa liinan joka on korin päällä
pois niin heidän pieni koira hyppä pois korista. Minna katsoo koriin ja huuta
“voi ei” Lupu on syönyt melkein kaiken ruuan jonka otimme mukaan. Pasiakin harmitta paljon.
Mutta Minna ja Pasi eivät ole hirveän vihaisia Lupulle, vaan leikkivät hänen
kannssaan. Hetken päästä nälkä rupeaa tuntua aika paljon ja he päättävät
soutaa kotiin päin.Mutta kun he huomaavat että vene i olekkan sielä, se ei
onneksi ole niin kaukana niin Pasi kävelee hakeman sen kiviä pitkin.
Kun he saapuvat kotiin he kertovat äidilleen mitä on tapahtunut äiti sanoo:
Tämä on todella ollut teidän epä onnen päivä!
LOPPU

(220 N; 110 V; 6,6 kirjainta/sana; 12,9 sanaa/virke; vaikeusindeksi 28,9,
lastenlehtityyppiä; Guiraud’n indeksi 7,42)
(3)Tarvitaanko televisiota
Lehdestä luettu:
Moi
Olen 12-vuotias tyttö ja ajattelin kirjoittaa vähän televisiosta. Kuulin eräänä
päivänä kun poika ja tyttö ritelivät siitä että onko hyötyä telvisiosta.
Poika sanoi että: “Mä en mitään telkkaria tarrvi! Kyllä mä illman sitä pärjään.
En mä sitä jakksa tuijottaa!”
Mutta tyttö vastasi:
“Mä en taas pärrjäis ilman Falcon Crestiä! Ja vanhatt ihmiset ei pärrjäis illman
Uutisia.”
Mutta kun he olivat riidellyt hetken aikaa niin poika muutti mieltä ja sanoi:
“Joo en mäkään pärjäis illman Ritari Ässää ja kyllähän Äiti ja Isi kattoo
Uutisia joka illta.” Ja sitten he päättivät että kyllä televisiosta on enemmän
hyötyä kuin haittaa.
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Siksi kirrjoitin kun ajattelin mitä muut ihmiset ajattlevat televisiosta ja mitä
he ajattelevat kaapelitelevisiosta. Iise tykkään M.teeveestä. Enkä minä
pärjäisi illman televisiosta.
Tv. Mrs xxx.

(112 N; 63 V; 7,4 kirjainta/sana; 7,0 sanaa/virke, vaikeusindeksi 33,3, lastenlehtityyppiä; Guiraud’n indeksi 5,95)
Vielä kuudennallakin luokalla kaksikieliset oppilaat ovat L2-kirjoitustaidoissa varsin heterogeeninen ryhmä. Osa kykenee jo tuottamaan suomeksi
argumentoivaa tekstiä, osa ei. Yo. kirjoittaja on saanut suomen opetusta vasta
kaksi vuotta, joten taito ei voi olla samalla tasolla kuin syntyperäisellä. Kognitiivinen tasokaan ei vielä aivan riitä pohdiskelevan aiheen käsittelyyn,
vaan lopputuloksena on kuvitteellinen tarina ilman varsinaisia argumentteja. Sen ideoiminenkin on ollut selvästi oppilaalle työläämpää kuin kuvista kirjoittaminen (kuten Retkellä-aineessa), mikä käy ilmi kirjoitusvirheiden
määrästä ja sanaston variaation l. G-indeksin mataluudesta.

3.3 Sanan keskipituus eri diskursseissa
Sanojen keskipituudet on Virkku-ohjelmalla laskettu sanojen grafeemien
määristä. Sanojen äänteiden määrien laskeminen ja keskinäinen vertailu on
hankalaa, ja yleensä muissakin tutkimuksissa on käytetty laskelmien pohjana grafeemeja (ks. esim. Niemikorpi 1991: 45).
Sanan pituus on yksi indikaattori, jolla voidaan erotella eri kirjoittajien tyylejä ja tekstilajeja. Esim. erikoisteksteissä käytetyt sanat ovat keskimäärin
pitempiä kuin yleiskielen sanat (Niemikorpi 1991: 45). Kaikkein lyhyimpiä
ovat kaunokirjailijoiden käyttämät sanat, ja uutistekstien sanojen pituudet
ovat pituudeltaan näiden välillä. Niemikorven tutkimusten mukaan kaunokirjailijoilla sanojen keskipituus vaihtelee 5,7 grafeemin ja 6,7 grafeemin
välillä (Niemikorpi 1991, 47).
Lehtikielen asiateksteissä sanojen keskipituus on Virkkuun otetun vertailuarvon perusteella 7,6 kirjainta. Suomen kielessä on runsaasti pitkiä johdoksia, jotka ovat aina morfologisesti kompleksisempia kuin lyhyet sanat. Mitä
lyhyempi sana on, sitä korkeampi on sen frekvenssi ja päinvastoin. Suomen
kielen taajuussanastossa 50 tavallisimman sanan keskipituus on vain 4,4
grafeemia ja erittäin harvinaisten sanojen, joiden frekvenssi on n. 9000 11000, pituus on 9,2 - 10,5 grafeemia (Niemikorpi 1991: 154). Ylipäänsäkin
on todettu, että suomen kielen sanat ovat synteettisen rakenteensa vuoksi
keskimäärin pitempiä kuin esim. germaanisten kielten sanat. Vaihtelun kannalta huomattavinta on substantiivien pituuden vaihtelu; verbien pituus ei
suomen kielessä vaihtele merkittävästi.
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Sanojen keskipituus on argumentoivasta aineesta laskettuna koko tutkimusaikana 4. luokasta 8. luokkaan TRADoppilailla 8,0 kirjainta, MOFIoppilailla
7,6 kirjainta ja Fioppilailla 8,0 kirjainta. Kertovassa aineessa on koko tutkimusaineiston TRADoppilailla sanojen keskipituus 7,4 kirjainta, MOFIoppilailla 7,2 kirjainta ja FIoppilailla 7,5 eli tulos on aivan samansuuntainen
TRADoppilaiden eduksi aiheesta riippumatta. Kertovassa aineessa sanojen
keskipituudet ovat siis lyhyempiä kuin argumentoivassa aineessa. Tulosta
voi pitää hyvin mielenkiintoisena. Aineiden pituus on kääntäen verrannollinen sanojen pituuteen. Pitemmässä aineessa sanat ovat keskimäärin
lyhyempiä ja lyhyemmässä, enemmän pohdintaa vaativassa aineessa sanat
ovat pitempiä. Kun tekstityyppi on vaikeampi, on vaikeampia sisältöjäkin
kuvattava kompleksisemmilla sanoilla. Ks. kuvio 2.

KUVIO 2. Sanan keskipituus argumentoivassa ja kertovassa diskurssissa eri
oppilasryhmissä.

Tulos osoittaa, että pelkästään aineen pituus ei paljasta oppilaan kielen koko
sofistikoitumistasoa, vaikka se kertoo paljon kommunikatiivisista kyvyistä.
TRADkaksikielisten sanat ovat keskimäärin noin puoli kirjainta pitempiä
kuin MOFikaksikielisten sanat; heidän sanansa ovat ala-asteella samanmittaisia kuin syntyperäisten käyttämät sanat. Ylipäänsä on todettava, että
TRADoppilaiden sanat ovat Virkku-tulosten perusteella keskimäärin hieman pitempiä kuin suomen lehtikielen sanat ja MOFIoppilaiden sanat puolestaan yleensä hieman lyhyempiä. Vasta 8. luokalla MOFIoppilaiden käyttämien sanojen pituus ylittää lehtikielen sanojen keskipituuden ja yltää
syntyperäisten sananpituuteen.
TRADopetusta saaneiden kaksikielisten sanasto on sofistikoituneempaa tai
he ainakin pyrkivät käyttämään rikasta sanastoa (mahdollisesti pyrkivät
myös välttämään virheitä) pituuden kustannuksella. MOFIoppilailla on tilanne päinvastoin: he pyrkivät produktiivisuuteen ja se johtaa hieman suurempaan kielen tavallisten sanojen käyttöön ja toisteluun. Pitemmässä tekstissä sitä paitsi uusien sanojen ilmaantumisnopeus aina hidastuu.2
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3.4 Guiraud’n indeksi l. sanaston variaatio eri diskursseissa
Virkku-ohjelman avulla saadaan tietää kunkin oppilaan tuottama saneiden
(N) määrä ja eri sanojen eli lekseemien t. lemmojen määrä (V), joilla luvuilla voidaan tutkia tekstin ja sanaston rikkautta (ks. Grönholm 1992). Sanaston rikkautta on aiemmin tutkittu varsinkin em. lukujen suhteella, ns. TTRluvulla, jossa eri sanojen määrä jaetaan suhteessa saneiden määrään. Tämä
ns. type/tokens -ratio on muutaman sadan sanan otoksessa asiatyylisessä tekstissä yleensä n. 0,50 eli eri sanojen määrä on noin puolet kaikkien tuotettujen saneiden määristä. Lyhyissä teksteissä suhdeluku on korkeampi ja suurista otoksista laskettaessa saadaan matalampia suhdelukuja. TTR-mittarillakin voidaan tehdä päätelmiä sanaston rikkaudesta, jos otoskoot ovat samanlaisia. Kun esim. tässä tutkimusaineistossa ainekirjoitukset ovat kovin
erimittaisia eri ryhmissä, on pyrittävä etsimään parempia mittareita.
Sanaston rikkautta ja variaatiota voidaan tutkia paremmalla menestyksellä
ns. Guiraud’n indeksin avulla laskemalla sanatyyppien ja esiintymien suhdetta siten, että tyyppien määrä jaetaan esiintymien neliöjuurella (ks. esim.
Grönholm 1993a: 95- ; Voionmaa 1994: 117- ). Tämä laskutapa eliminoi jossain määrin pituuden vaikutusta, mutta ei kokonaan. Tuloksissa on edelleenkin otettava huomioon, että ylempien luokkien pitemmät ainekirjoitukset
saavat suhteellisesti hieman parempia indeksilukuja kuin alempien luokkien
lyhyet aineet.
Seuraavassa taulukossa nro 1 esitetään vielä luokkatasoittaiset keskiarvot
TRAD, MOFI- ja FIryhmissä ja siitä käy selvästi ilmi, että kunkin ryhmän
tulokset ovat additiivisia koko kouluajan. Paremmuusjärjestys ryhmien kesken TRAD —> MOFI —> Fi näkyy myös selvästi 4. luokalta lähtien.
TAULUKKO 1. G-arvot luokkatasoittain eri ryhmissä kertovassa diskurssissa.

TRAD
MOFI
FI

4

6

8

5,6
6,3
6,4

6,6
7,0
9,0

8,0
8,7
9,6

Kaksikielisten käyttämien sanojen variaatio ei yllä yleensä syntyperäisten
tasolle. Ainoan poikkeuksen tekee Kirkkonummen 4. luokka, jonka tulos 5,4
on jopa yhden yksikön verran parempi kuin Salon 4. luokan tulos 6,4. Muutoin kaksikieliset muodostavat oppikurssista riippumatta varsin homogeenisen ryhmän, jonka sanaston käyttö on tämän mittarin perusteella hieman
yksipuolisempaa ja toisteisempaa kuin syntyperäisten. Ero kasvaa silmin
nähden 8. luokalla, jolloin se voi olla kaksi ja puolikin yksikköä (TRAD 6,9,
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FI 9,6). Jos tarkastellaan kokonaisuutena koko tutkimusajalta eri ryhmiä, niin
TRADkaksikielisten saavuttama G-tulos on keskimäärin 6,4, MOFIkaksikielisten 7,3 ja FIverrokkiryhmän 8,4.
Eri diskurssityyppien väliset erot eivät tule vielä selvästi esille 4. luokalla,
kun kirjoitustaidot ovat vaatimattomia. Vasta 6. ja 8. luokalla erot alkavat
hahmottua. Tällöin selviää, että argumentoivassa diskurssissa sanaston
variaatio on MOFI-oppilailla hieman suurempaa kuin kertovassa diskurssissa. Kuudesluokkalaisilla argumentoivan tekstin arvo on 2,49 ja kertovan
2,13. Vastaavat kahdeksasluokkalaisten luvut ovat 2,72 ja 2,42 argumentoivan diskurssin hyväksi. 3
Kuviosta 3 näkyy, että sanaston rikkaus ja variaatio G-indeksillä laskettuna
on tytöillä paremmalla tasolla kuin pojilla. Monissa muissakin tutkimuksissa
on havaittu, että tytöt käyttävät sanastoa huomattavasti vaihtelevammin
kuin pojat (ks. esim. Saarela 1991: 37).

KUVIO 3. Guiraud’n arvot l. sanaston variaatio tytöillä ja pojilla
eri oppilasryhmissä.

3.5 Tekstin vaikeusaste eri diskursseissa
Virkku-ohjelmalla saadaan tekstin ns. vaikeusaste eli Wiion luettavuusindeksi. Se vertaa tutkittavan tekstin tilastollisia ominaisuuksia lehtikielen
eri tyyppeihin. Indeksin lisäksi ohjelma ilmoittaa sanallisesti, mihin vertailulehtityyppien tilastollisten jakaumien kohtaavan tutkittavana oleva teksti
sopii. Lehtityypit, joihin vertailu perustuu, ovat
- lastenlehdet (helppo kieli)
- sanomalehdet (normaalikieli)
- tiedelehdet (vaikea kieli).
Ohjelmalla saadaan numeroarvo 0:n ja 100:n välillä, jolloin nollaa lähellä
olevat arvot ovat helppoa kieltä ja vastaavasti sataa lähellä olevat arvot ovat
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vaikeaa kieltä. Lähellä 50:tä olevat arvot ovat normaalia sanomalehtikieltä.
Koska kertova tekstilaji on helpompaa kuin argumentoiva, on arvioitavissa, että tämän tekstilajin vaikeusindeksitkin ovat alempia; ovathan tämän
tekstityypin sanatkin suhteellisesti selvästi lyhyempiä, mikä vaikuttaa tilastollisesti po. indeksiin. Taulukkoon 2 on koottu argumentoivien ja kertovien
aineiden indeksit eri ryhmissä, ja laskettuna koko aineistosta kaikilta luokkatasoilta tulee kertovien aineiden keskiarvoksi vain 29,8 ja argumentoivien
aineiden keskiarvoksi 44,1. Ks. näiden arvojen eroista esimerkit 2 ja 3.
TAULUKKO 2. Eri ainetyyppien vaikeusindeksien keskiarvot kaikilta luok
katasoilta eri ryhmissä:

Argumentoiva
Kertova

TRAD

MOFI

FI

42,7
27,7

44,5
31,4

45,1
30,2

Ohjelmasta saatava sanallinen arvio on kaikkien ryhmien ja luokkien osalta “lastenlehtien tyyppiä, alin neljännes” eli vielä varsin paljon yksinkertaisempaa kieltä kuin argumentoivan aineen “normaalit” lastenlehden tasoiset tekstit. Eroja on kuitenkin hieman eri luokkien välillä. MOFIoppilaat ovat
joka luokkatasolla hieman parempia kuin TRADoppilaat ja yllättävää kyllä, he ovat myös tällä mittarilla samalla tasolla syntyperäisten kanssa. Ilmeisesti tulosta on tulkittava siten, että kertovasta aineesta ei saa selviä eroja,
kun kirjoittamisen pohjana oleva kuvasarjakin ehkä ohjaa hahmottamaan
juonen kulkua lineaarisesti hyvin samanmittaisina virkekokonaisuuksina.
Ks. myös tuloksia havainnollistava kuvio 4.
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KUVIO 4. Argumentoivan ja kertovan diskurssin vaikeusindeksit eri
oppilasryhmissä.

3.6 Virkkeiden keskipituus eri diskursseissa
Virkku-ohjelmalla saadaan teksteistä virkkeiden kokonaismäärä ja virkkeiden keskipituus sanoina. Otan tarkasteluun vain virkkeen keskipituuden,
koska normaalisti virkkeiden määrä tietyssä tekstissä on suorassa suhteessa tuotettuun pituuteen.
Yleensä virkkeen keskipituutta pidetään tärkeänä mittarina toisen kielen ja
vieraan kielen oppimisessa. Pitemmät virkkeet merkitsevät, että niihin kuuluu useampia alisteisia sivulausesuhteita samoin kuin monenlaisia täydentäviä osia. Esim. suomessa tällaiset virkettä pidentävät täydentävät osat ovat
lauseenvastikkeita ja atribuutteina toimivia pääsanan edessä olevia partisiippeja. Virkkeen pituuden kasvu liittyy kuitenkin normaalisti lapsen ja
nuoren ikäkehitykseen samoin kuin ainekirjoituksen pituudenkin kasvu.
Jossakin vaiheessa niin saneiden kuin virkkeidenkin pituuden kasvu pysähtyy (Pettersson 1989: 171-174). Suomen yleiskielessä keskimääräinen virkkeen pituus on 13 sanaa/virke. Virkku-ohjelma tulkitsee virkkeen siten kuin
se yleensäkin suomen yleiskielessä tulkitaan: virke alkaa isolla kirjaimella
ja päättyy pisteeseen.
Peruskoululaisten aineissa virkkeiden määrä ei varsinkaan ala-asteella ole
aina niin suuri kuin tuotetun sanemäärän perusteella odottaisi. Se johtuu
siitä, että oppilaat eivät hallitse vielä välimerkitystä. Neljännellä luokalla ja
erityisesti ruotsienemmistöisillä paikkakunnilla he voivat kirjoittaa hyvinkin pitkiä jaksoja - joskus koko aineen - ilman mitään välimerkkejä. Toisaalta he voivat kirjoittaa pelkkiä sivulauseitakin sisältäviä lyhyitä virkkeitä,
koska he eivät vielä pysty hahmottamaan pää- ja sivulauseiden suhteita.
Seuraavat esimerkit valaisevat virketajun kehittymättömyyttä L2:ssa:
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(4) Retkellä (poika, 4. lk. Mustasaari)
Minä olin kerran retkellä poimissa sientä silloin tuli mörkö joka varasti
minun sienet sitten minä löin häntä hän huusi kuin veturin motori hän löi
minua takaisin minun pikkuveli nipisti häntä hän nipisti takaisin minun
koira toi minulle pinaatia ja sitten minä löin mörköä niin että se lensi kuuhun
asti ja häntä kukaan enään nähnyt. (54 N/aine; 54 N/virke)

(5) Retkellä! (tyttö, 4. lk. Mustasaari)
Äränää päivänä Tauno Lehto sanoi Maijalle nyt olisi kiiva menä retkelle oleetan.
Lapset mukan ja menän venellä ja menän jonku saaren ja sinä saressa voidan kävellä
metsässä ja katotan jos löydetän mitän eläimiää ja siten menän rantan uimaan mitä
sanot. Kyllä voitais sanoi Maija minä teen voilepiä ja sinä meenät sanoo
lapsille että puoli tunin päästä lähetään retkelle ja kahen tuunin pästää ne
oli sarelle minkä nimi oli hessu. Nå sanoi Tauno mitä tehdän ensin Mirkku
Liisa Maija ja anu halui menä mutta Tauno Paavo ja Markku haluis menä
uimaan. Mutta tytöt voiti metsässä ne näki oravia lintuia. Yht äkkiä Paavo sanoi.
“Tulla hän on koira. Nyt höppsit sanoi Tauno. Ei se höppsi sanoi Markku: se
hän on Molli ja siten ne oti kiini Mollin ja siten ne mäni uimma ja siten syöö
voileipä ja siten ne lähti kotin. Kuinka Molli Tulli mukan kysy Mirkku Minä
laitoin sen laukkun sanoi Markku. (151 N; 16,8 N/virke)

Esitän tarkat virkepituudet vain 8. luokalta (ks. taul. 3), koska tällöin tulokset ovat varmasti luotettavia. Tällä asteella kaksikieliset oppilaat ovat oppineet jo suomen kielessäkin kirjoittamaan hyvämuotoisia virkekokonaisuuksia.
TAULUKKO 3. Virkepituus argumentoivassa ja kertovassa aineessa 8. luokalla.

Argumentoiva
Kertova

TRAD

MOFI

FI

9,7
7,9

9,8
9,1

10,5
8,0

Argumentoivassa diskurssissa on paljon vaikeita ja harvinaisia sivulausesuhteita, esim. koska-, siitä syystä että-, joten-, vaikka- ja jos-lauseita. Kertovassa
taas tavallisempia ovat suomen kielessä yleensäkin taajimmin esiintyvät ja, kun- ja että-lauseet. MOFIkaksikieliset kirjoittavat kertovissa aineissa jopa
pitempiä virkkeitä kuin syntyperäiset, mutta he eivät yllä aivan samaan
argumentoivissa aineissa.
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4. LOPUKSI
Kirjoitetun kielen eri diskurssityypit ovat kehittyneet ruotsin ja suomen kielessä hyvin samanlaisiksi historiallisten syiden vuoksi, vaikka po. kielet ovat
rakenteellisesti erilaisia. Mm. eri tekstilajeille tunnusmerkillinen sanasto ja
morfologiset kategoriat, esim. tempukset ja modukset, edustuvat sisällöllisesti hyvin samankaltaisesti kummassakin kielessä. Sen vuoksi kaksikielinen peruskoululainen pystyy todennäköisesti siirtämään vahvemman (koulu)kielensä diskurssikompetenssia myös heikommin hallitsemaansa suomen
kieleen. Tämä positiivinen siirtovaikutus on selvästi nähtävissä siinä, että
myös traditionaalista opetusta saaneilla kaksikielisillä on varsin tyydyttävä L2-diskurssikompetenssi, vaikka suomen kielen kouluopetukseen ei ole
kuulunut ainekirjoitusta. Uuden äidinkielenomaisen oppikurssin tulo kaksikielisten suomen opetukseen on kuitenkin selvästi lisännyt heidän
produktiivisia kirjoitustaitojaan, ja heidän taitonsa tuottaa kertovaa ja argumentoivaa tekstilajia ovat varmentuneet varsinkin 6. ja 8. luokalla. Positiivinen vaikutus ilmenee useissa yhteyksissä niin, että he eivät jää kovinkaan
paljon jälkeen syntyperäisestä verrokkiryhmästä edes tunnusmerkkisen ja
vaikeamman argumentoivan tekstilajin tuottamisessa. Heidän ryhmässään
myös eri diskurssityyppien väliset erot ovat selkeämmät kuin perinteistä
opetusta saaneiden kaksikielisten ryhmässä.

VIITTEET
1 Ks.tarkemmin ruotsinkielisten peruskoulujen suomen kielen oppikursseista
Grunderna för grundskolans läroplan 1994: 57- .
2 Myös testitulosten perusteella TRADkaksikielisillä on hyvä reseptiivinen suomen
kielen taito. Passiivista sanastonhallintaa mittaavasta testistä he ovat saaneet hieman
parempia keskiarvoja kuin MOFIkaksikieliset (Grönholm 1995b: 60). Ks. tarkemmin ns.
reseptiivisestä kielitaidosta esim. Harding et al. 1994: 38.
3 G-arvot on tässä laskettu MOFI-ryhmän luokkakohtaisista korpuksista, jolloin arvot
ovat alempia kuin oppilaskohtaisista luvuista lasketut G-arvot. Luokkakohtaisissa korpuksissa V : N -suhde on erilainen l. lekseemien määrä on paljon vähäisempi, kun
oppilailla esiintyvät samat lekseemit lasketaan vain kertaalleen.
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