Muikku-Werner, P. & H. Stotesbury (toim.) 2004. Minä ja kielitiede –
soveltajan arki. AFinLAn vuosikirja 2004. Suomen soveltavan kielitieteen
yhdistyksen julkaisuja no. 62. Jyväskylä. s. 43–54.

yyyy

ILO ON AIKA YLEISTÄ –
LAPSET KIELITIETEEN TERMEJÄ
SOVELTAMASSA
Katja Mäntylä
Jyväskylän yliopisto

This article looks at how children interpret and understand metalinguistic
concepts, such as word, word class, article. It is part of a longitudinal study
on situated metalinguistic awareness that started in 1998. The study
investigates one school class from first to sixth grade. This article concentrates
on pupils’ responses in an interview on metalinguistic concepts at fourth
grade. The responses show that despite the frequent use of these concepts in
the classroom and textbooks, children are not always aware of what they
refer to. For instance, the very definition of a word is unclear, as is recognising
words from other linguistic elements. The article suggests that metalinguistic
concepts and their meanings should be paid more attention to in the classroom
in order to make pupils more aware of them.
Keywords: metalinguistic awareness, word

1 TAUSTAA
Mikä on sana? Pikaisesti ajateltuna sana on helppo määritellä, mutta
lähempi tarkastelu osoittaa, että yksinkertaistakin sanaa voi lähestyä monesta näkökulmasta. Sanan kriteerit riippuvat siitä, painotetaanko määritelmässä kirjoitusasua, puheasua, merkitystä vaiko
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vaikkapa kielioppia (Singleton 1995). Miten määrittelee sanan alaasteen neljäsluokkalainen, joka on käynyt yli kolme vuotta äidinkielen tunneilla ja opiskellut vierasta kieltäkin yli vuoden? Kielentunnit vilisevät sanoja, sanaluokkia, virkkeitä, lauseita… Miten lapsi
järjestää kieliopin termit mielessään, ja miten sanat erottuvat muista
yksiköistä?
Tulokset ovat osa Tilanteinen kielellinen tietoisuus -projektia,
jossa seurataan yhtä koululuokkaa koko ala-asteen ajan. Osallistujat ovat nyt kuudennella luokalla. Tarkoituksena on selvittää, miten lasten kielellinen tietoisuus kehittyy samalla, kun he sosiaalistuvat kouludiskurssiin ja -käytänteisiin. Aineistoa on kerätty erilaisin testein, koeasetelmin, haastatteluin ja luokkahuonehavainnoinnin avulla. Projekti tarkastelee kieltä ja kielen oppimista
sosiokulttuurisesta ja dialogisesta näkökulmasta. Tämä ajattelu
pohjaa Lev Vygotskyn (1978, 1934/1987) ja Mihail Bahtinin (1981,
1986) ajatuksiin. Sosiokulttuurisuudella tarkoitetaan tässä sitä, että
ajattelu järjestyy ulkoisesta sisäiseksi kehittyvän puheen, kielen
avulla, ja dialogisuudella viitataan yksilön tietoisuuden järjestymiseen jatkuvassa dialogissa ulkomaailman ja muiden yksilöiden
kanssa (Alanen & Dufva 2001: 26–27). Tässä artikkelissa keskityn
lasten vastauksiin haastatteluissa, jotka käsittelevät erilaisia
kielioppitermejä. Lapsilta kyseltiin kielioppitermeistä ensimmäisen kerran ensimmäisellä luokalla (ks. Dufva et al. 2001), ja neljännellä luokalla samat haastattelukysymykset toistettiin. Tämän
artikkelin tarkoituksena ei ole varsinaisesti verrata kahden haastattelukerran tuloksia vaan raportoida neljännen luokan haastatteluista.
Kielioppitermihaastattelun suomalainen versio laadittiin
Blodgett & Cooperin metakielellisten käsitteiden testin (1987) pohjalta. Testiä muokattiin suomeen sopivaksi, ja mm. sanojen osalta
kysymyksiä oli alkuperäistä testiä enemmän. Testi toteutettiin
haastatteluina. Sanojen osalta lapsia pyydettiin ensin määrittelemään, mikä on sana, ja sitten antamaan esimerkki sanasta. Lapsille
esitettiin lisäksi joukko sanoja ja pyydettiin heitä arvioimaan, oli44

vatko ne sanoja. Lasten vastauksia ei ole tässä arvioitu oikeiksi tai
vääriksi, vaan artikkeli kuvaa lasten suhtautumista heille esitettyihin kysymyksiin.

2 MIKÄ ON SANA?
Sanan määrittely riippuu pitkälti siitä, mitä sanan ominaisuuksia
tai kielen osa-aluetta määrittelijä haluaa painottaa (Nation 2001).
Tutkimuksemme lasten määritelmissä näkyvät erilaiset painotukset, ja myös erilaiset lähestymistavat kysymykseen. Osa lapsista
tarjosi määritelmän sijaan esimerkkiä, osa sen sijaan lähti määrittelemään sanaa suhteessa muihin kielen yksiköihin. Osalle sana
taas oli väline, jolla kirjoitetaan tai puhutaan. Jotkut lapsista yhdistivät eri määrittelytapoja, etenkin kun haastattelija ei tyytynyt
pelkkiin esimerkkeihin:
Esimerkki 1.
Sami:
Haastattelija:

Sami:
Haastattelija:
Sami:

no se on esim semmonen kalle vaikka ja. tai sitte joku,
joku, vaikka, patja tai jokusemmonen.
jos ois ihan pakko jotenki muuten vielä selittää ni,
osaisiksää selittää sen jotenki muuten vielä. mikä on
sana?,
e.
joo,
siinä on ainakin, eeh se ei oo mikään semmonen niinku
et siinä o, siinä o kaks sanaa. muute se ois lause.

Valtaosalle lapsista, jotka pyrkivät määrittelemään sanan, lähtökohtana oli se, että sana muodostuu useasta kirjaimesta ja on kuitenkin
vähemmän kuin lause. Tässä lasten vastaukset erosivat selvästi
heidän kolme vuotta aiemmin antamistaan vastauksista. Tuolloin
lapsille sana oli ensisijaisesti jotain mitä kirjoitetaan. Neljännellä
luokalla kaikki osaavat jo lukea sujuvasti, ja sana puhumisen välineenä vilahti useammassakin vastauksessa. Neljäsluokkalaisella on
sanan määritelmän pohtimiseen tarjolla jo paljon työkaluja ja kä45

sitteitä. Esimerkissä 2 Arto osoittaa lisäksi oivaltaneensa jotain
sanan muodon ja merkityksen välisestä suhteesta: ’sana’ ja sen
merkitys ovat sopimuksenvaraisia. Tämän oivalluksen siemen ehkä
näkyi useammassakin vastauksessa, joissa sana oli ’no semmonen’
tai sana oli ’vaan sana’.
Esimerkki 2.
Arto:
Haastattelija:
Arto:

no kirja on esim sana ja avaimet tai jotai, tämmöstä se
on niinku, kirjaimista muodostuva,
nii,
niinku juttu joka sitä sitten vaan sanotaan sanaks,

Esimerkki 3.
Sampo:
Haastattelija:
Sampo:

no sana on
ni-i,
no nii se on, sana

Askel ’no sana on sana’ – määritelmästä eteenpäin oli välillä liian
suuri harppaus ja osa lapsista jätti määrittelyn kokonaan väliin:
Esimerkki 4.
Viivi:

((tauko)) ((taustamelua)) (emmä voi) ((tauko))

3 MIKÄ TEKEE SANAN?
Määrittelyn jälkeen lapsia pyydettiin antamaan esimerkki sanasta,
ja kaikki myös tekivät niin. Annetut esimerkit (kalle, patja, moi, 2
x auto, lautanen, pensseli, 2 x talo, 3 x koira, soma, kirja, avaimet,
lakana, opettaja, eerik) olivat melko prototyyppisiä sanoja. Joukossa tosin on pari erisnimeä, adjektiivi, tervehdys ja monikkomuotokin. Osin haastatteluympäristökin vaikutti esimerkin valintaan: luokassa oli näkyvillä mm. pensseli. Sana näyttää esimerkkien perusteella olevan konkreettinen substantiivi, samoin kuin lasten antamissa vastauksissa ensimmäisellä luokalla (Dufva et al.
2001: 40)
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Seuraavana askeleena lapsia pyydettiin arvioimaan, oliko annettu esimerkki sana vai ei. Esimerkit sisälsivät niin puhekielisiä
ilmauksia kuin taivutettuja muotoja ja erisnimiä. Vastaukset vaihtelivat melkoisesti.
TAULUKKO 1. Lasten (N=16) vastauksia kysymykseen ’onko X sana’. Suluissa ensimmäisellä luokalla annetut vastaukset (N=19).

kissa (prototyyppi)
ooksä (puhekielen fraasi)
Taulumäki (erisnimi)
Helsinki (erisnimi)
auringonnousu (yhdyssana)
juhlasali (yhdyssana)
Sokkari (puhekielen nimilyhenne)
ope (puhekielen lyhenne)
kävellään (taivutettu verbi)
kaupungille (taivutettu substantiivi)

KYLLÄ

EI

16 (17)
5 (3)
8 (10)
9 (11)
7 (11)
12 (12)
9 (10)
12 (12)
11 (17)
11 (14)

— (—)
11(16)
8 (7)
7 (7)
9 (6)
4 (5)
5 (6)
2 (4)
5 (—)
5 (2)

Kuten taulukosta 1 näkyy, sanoiksi hyväksyttyjen esimerkkien
määrät eivät mittavasti eroa ensimmäisen luokan arvioista. Lapset
ovat tulleet hieman kriittisemmiksi siinä, minkä hyväksyvät sanaksi.
Kiinnostavinta vastauksissa olivat epätasaiset vastausprofiilit. Vaikka esim. kävellään ja kaupungille, taivutetut sanat, saivat molemmat 11 kyllä-ääntä, ne eivät tulleet samoilta oppilailta. Itse
esimerkkisanana erisnimen maininneista kahdesta oppilaasta toinen ei hyväksynyt nimiä ollenkaan sanoiksi. Toinen heistä hyväksyi Helsingin muttei Taulumäkeä, koska se on konkreettisestikin
mäki, eikä siis voi olla sana. Kolme oppilasta hyväksyi kaikki annetut esimerkit sanoiksi. Toisessa ääripäässä kaikkein kriittisin lapsista hyväksyi vain kolme esimerkkiä sanaksi, kissa, ooksä ja juhlasali. Kaikkien sanojen kohdalla vastausten määräksi ei tullut 16,
sillä etenkin puhekielen lyhenteet (Sokkari, ope) olivat niin hankalia, että kaikilta lapsilta ei tullut niihin vastausta. Kaiken kaikkiaan
vastausten valossa näyttää siltä, että prototyyppinen substantiivi
on helpointa tunnistaa sanaksi. Puhekielinen fraasi sai vähiten hy47

väksyviä ääniä, ja monet lapsista mainitsivatkin ooksä:n sisältävän
kaksi sanaa.

4 MIKSI X EI OLE SANA?
Kiinnostavampaa kuin se, minkä lapset hyväksyivät sanoiksi, olivat ne syyt, miksi jotkut esimerkit hylättiin ei-sanoina. Vastausten
tulkintaa hieman hankaloittivat epätasaiset vastausprofiilit: jos
kävellään on sana mutta kaupungille ei, tai päinvastoin, mikä siihen voi olla syynä?
Lasten maailmantieto ja mutu-käsitys olivat usein mainittuja
perusteluja. Osa vastaajista perusteli reippaasti vastaustaan
mielipiteenään, tai sillä ettei ollut koskaan kuullut kyseistä esimerkkiä. Nämä lapset tuntuivat suhtautuvan haastattelutilanteeseen ja
tutkijaan haastattelijana melko mutkattomasti eikä utelevaa tutkijaa koettu tietojen testaajaksi vaan ennemmin kyselijäksi.
Esimerkki 5.
Haastattelija:
Eeva:
Haastattelija:
Eeva:
Haastattelija:
Eeva:
Haastattelija:
Eeva:

ei se oo sana aha. entäs kaupungille?,
(ei)
miksei?.
no kun. ei voi sanoa että mennään kaupungille ni ei se
voi olla,
ei voi olla.
joo,
/(minkähän takia?.)/
/(ainakaan mun mielestä.)/

Esimerkki 6.
Haastattelija:
Arto:
Haastattelija:
Arto:
Haastattelija:
Arto:
Haastattelija:
Arto:

entäs OOKSÄ?,
ei,
miksei?,
no koska se ei oo suomee.
miksei se oo suo/mee?./
/em/mää tiiä se ei kuullosta järkevältä,
joo, ooksä.
kuullostaa aika ouvolta
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Osalta lapsista heltisi hieman analyyttisempia syitä sille, miksi joku
esimerkki ei kelvannut sanaksi. Tällöin he pyrkivät analysoimaan
sanan rakennetta tarkemmin ja mahdollisesti vertaamaan annettua
esimerkkiä muihin kielen yksiköihin, esim. lauseeseen.
Esimerkki 7.
Haastattelija:
Sami:
Haastattelija:
Sami:

entäs, auringonnnousu?,
ei,
miksei?,
koska siinä on, kaks sanaa,

Esimerkki 8.
Haastattelija:
Eeva:
Haastattelija:
Eeva:

entäs AURINGONNOUSU?.
eii oo.
miksei oo?.
((nauraa)) no ku se on lause.

Osassa vastauksia heijastui sanan määritteleminen sanaluokan tai
merkityksen kautta. Näissä vastauksissa näkyi jälleen substantiivien ylivoima esimerkkisanoina. Jotkut lapsista osasivat nimetä sanaluokkia oikein, mutta vaikkapa verbejä ja tekemisiä tai tapahtumisia
ei hevin kelpuutettu sanoiksi. Täsmällisesti on vaikea tulkita, mikä
oli lapsen mielestä syynä siihen, että esimerkki ei ollut sana. Vaikkapa esimerkissä 10 syy saattaa olla siinä, että Aamu tulkitsi
auringonnousun kahdeksi sanaksi tai sitten verbiksi, joka ei ole
sana. Erisnimiä lasten oli vaikea hahmottaa sanoiksi, ja Helsinki
tai Taulumäki tulivat tyrmätyiksi sillä perusteella, että ne olivat
paikkoja tai paikannimiä, jotka puolestaan eivät ole sanoja.
Esimerkki 9.
Haastattelija:
Aamu:
Haastattelija:
Aamu:
Haastattelija:

joo, okei, entäs KÄVELLÄÄN. ((pillin vihellys)) oisko
se sana?.
ei,
miksei?,
se on verbi,
okei, no entäs, KAUPUNGILLE?,
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Aamu:
Haastattelija:
Aamu:
Haastattelija:
Aamu:

ei se oo.
miksei?,
se ei oo verbi.
se- mutta voisko se olla sana?.
no, ((tauko)) vois se ehkä (xxx)

Esimerkki 10.
Haastattelija:
Aamu:
Haastattelija:
Aamu:

joo-o, entäs, auringonnousu?,
, ei se oo sana,
miksei?,
no, ku se on auringonnousu tai, ni ni, aurinkohan nou
see ni eihä se voi olla sana.

Esimerkki 11.
Haastattelija: okei. entäs TAULUmäki?,
Milla:
se on nimi.
Haastattelija: entäs helsinki?,
Milla:
seki on.
Haastattelija: onko nimi sana?.
Milla:
ei.
(Millan antama esimerkki sanasta oli Eerik)

Muut kieleen liittyvät termit olivat kyllä useimpien tiedossa, mutta
harva lapsista osasi erottaa vaikkapa sanaluokat toisistaan Lapset
muistivat että sanaluokista on joskus ollut puhetta, mutta sitä, millaisia sanoja kukin luokka käsittää, kaikki eivät suinkaan muistaneet tai osanneet erotella.
Koska lapset opiskelivat haastattelun aikaan toista vuotta
englantia, haastattelussa oli mukana myös joitakin englannin kieltä koskevia kysymyksiä. Yksi isoista eroista suomen ja englannin
välillä on artikkelijärjestelmä, ja mm. siitä haastattelija esitti lapsille kysymyksiä. Lapsilta kysyttiin ensin, mitä artikkelit ovat ja
mitä niillä tehdään. ja kokeiltiin osaavatko he erottaa sanaluokkia
ja yhdistää artikkelit ja substantiivit toisiinsa. Vaikka artikkelien
voi olettaa olevan kaikille neljäsluokkalaisille tuttuja ja niitä varmasti on oppitunneilla käsitelty, niiden merkitys ja käyttö eivät aina
olleet itsestäänselviä:
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Esimerkki 12.
Haastattelija:
Raimo:

mitä ne tarkottaa. miks englannin kielessä o artikkeleita?.
joittenki sanoje eteen tulee ne

Toisaalta, joukosta löytyi myös lapsia, joille artikkelit ja niiden
merkitys olivat melko selviä:
Esimerkki 13.
Haastattelija:
Arttu:
Haastattelija:
Arttu:
Haastattelija:
Arttu:
Haastattelija:
Arttu:
Haastattelija:
Arttu:

okei joo entäs onko sellasta olemassa ku a happy?,
ei
miksei?.
((naurahtaa)) emmä tiijä.
mikäs se a siinä olis?,
artikkeli.
joo. entäs sellane asia ku a cat oisko sellanen olemassa?.
joo. se tarkottaa yhtä kissaa,
joo, hienoo joo ja tota no miksei sitte a happyä voi olla
ku o voi olla kerta a cat?.
no, koska ilo o aika yleistä eikä se oo vaa yks.

5 LASTEN VASTAUSSTRATEGIOISTA
Lapset erosivat toisistaan siinä, miten he suhtautuivat tilanteeseen
ja tutkijaan haastattelijana. Kouluympäristössä tehty haastattelu
osaltaan ohjasi varmasti joitain lapsia oikea–väärä-ajatteluun (ks.
Alanen & Dufva 2001; Roebuck 2000). Jotkut lapsista ehkä kokivat tilanteen ja kysymykset kokeeksi ja hakivat siksi vahvistusta
vastauksilleen haastattelijalta. Tukea omille vastauksille haettiin
haastattelijan reaktioista ja vastauksia oltiin valmiita muuttamaan
suuntaan, jonka ehkä arveltiin olevan haastattelijalle mieluisampi:
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Esimerkki 14.
Haastattelija:
Aamu:
Haastattelija:
Aamu:

entäs, entäs sellanen juttu ku OOKSÄ. onko se sana?.
((Aamu pudistaa päätä)) miksei oo?.
tai no voi se sitte tietenki olla,
joo mutta sä sanoit aluks kumminki ei oo että, miksei
se oo sana?
. noh,

Epävarmojen vastaajien strategiana saattoi myös olla omien vastausten lieventäminen. Haastattelijan tivatessa joko–tai -vastausta tai
perusteluja, lapset eivät ehkä olleet tiedoistaan varmoja ja päättelivät lievennysten olevan oiva keino saada haastattelija tyytyväiseksi.
Haastattelijan viattomatkin tarkennuskysymykset tulkittiin sen
merkiksi, että annettu vastaus oli väärä ja sitä piti muuttaa tai ainakin pehmentää. Haastattelijan antamat esimerkit olivat ehkä tai
varmaan sanoja, tai ne kuulostivat sanoilta:
Esimerkki 15.
Haastattelija:
Maija:
Haastattelija:
Maija:
Haastattelija:
Maija:
Haastattelija:
Maija:
Haastattelija:
Maija:

helsinki?.
no.
onko se sana?.
no. on se varmaan. ehkä. tai sitte siinä on joku muu.
entäs auringonnousu, olisko se sana?.
ehkä, (eii,)
entäs juhlasali?.
joo varmaan.
miks?,
no, se, on niiku, kuullostaa ja se niiku, juhlasali. no en
tiiä.

Esimerkki 16.
Haastattelija:
Sanna:
Haastattelija:
Sanna:

okei. no entäs, mikä on auringonnousu?, oisko se sana?.
no, aurinko tulee ((nauraa)) esiin tuolta idästä aamulla.
joo, oisko se sana. auringonnousu?.
se on yhdyssana, eli on se sana.
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Tilanne ei kuitenkaan ollut lapsille uusi tai outo. Haastattelijana
oli lapsille tuttu tutkija, joka on seurannut heidän oppituntejaan ja
tehnyt erilaisia testejä ja haastatteluita koko kouluajan. Tämä osaltaan saattoi vahvistaa joidenkin lasten vastausten varmuutta.

6 LOPUKSI
Koska tutkimukseen osallistuvat lapset olivat tämän haastattelun
aikana jo neljännellä luokalla, heidän saattoi olettaa sosiaalistuneen
kouluympäristöön ja luokkahuone-diskurssiin. Osissa vastauksia
tämä näkyikin: sanojen ja muiden kielen yksiköiden välistä suhdetta analysoitiin, samoin sanojen rakennetta ja olemusta. Tehdyt
päätelmät eivät aina olleet yhdenmukaisia aikuisten tulkintojen
kanssa, kuten edellä mm. esimerkit 10 ja 11 osoittivat. Kuitenkin
niissäkin vastauksissa kieltä pyrittiin analysoimaan oikeilla käsitteillä ja metakielellä. Käsitteet olivat tiedossa mutta niiden merkitykset eivät aina. Olisi myös saattanut olettaa, että lapset olisivat
olleet yhdenmukaisempia vastauksissaan kuin ensimmäisellä luokalla. Näin ei kuitenkaan ollut; vaan lasten tulkinnat ja selitykset
olivat varsin yksilöllisiä. Selvä ero ensimmäisen luokan vastauksiin ja yhdenmukaisuuden piirre oli juuri eri termien käyttö. Ensimmäisellä luokalla sanaa ei liiemmin verrattu lauseeseen tai punnittu verbien ja substantiivien olemusten eroa, toisin kuin neljännellä luokalla.
Sanat ja niihin viittaavat käsitteet ovat läsnä jokaisella kielen,
vieraan kielen tai äidinkielen, tunnilla. Sanoista puhutaan niin oppitunneilla kuin -kirjoissakin, samoin vaikkapa sanaluokista ja lauseista. Tämän metakielellisiä käsitteitä koskevan haastattelun vastausten perusteella näyttää kuitenkin siltä, että termien merkitykset eivät ole kaikkien oppilaiden mielissä kovinkaan selkeitä. Sanaluokat saattavat mennä sekaisin, puhumattakaan siitä, mikä ylipäänsä on sana. Sanoja taivutetaan, mutta ovatko taivutetut muodot enää
sanoja? Onko erisnimi sana? Onko sana aina substantiivi vai voisi53

ko myös verbi olla esimerkkinä sanasta? Tällaisetkin kysymykset
saattavat jäädä vaille vastausta neljäsluokkalaisen pohdinnassa.
Silloin on ehkä syytä miettiä, miten sanoihin ja muihin kielen yksiköihin oppitunnilla ja -kirjoissa viitataan, miten niistä puhutaan
ja tulevatko asiat ymmärretyiksi metakielellisiä termejä käyttämällä.
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