
   
  

 

 

 

Sivistystoimiala / Varhaiskasvatus 
 

 
KYSYMYKSIÄ MONIKIELISEN LAPSEN KIELEN KEHITYKSEN KARTOITTAMISEKSI 
 
 

Lapsen nimi ja syntymäaika 
 

Lapsen perheeseen kuuluvat 
 
 
 

Kulttuuritausta ja perhehistoria 

 Missä maassa vanhemmat ovat syntyneet? 

 

 Kuinka kauan vanhemmat ovat asuneet Suomessa? 

 

 Missä lapsi/lapset ovat syntyneet? 

 

 Missä iässä lapsi alkoi kuulla säännöllisesti suomen kieltä? 

 

 Jos ollut jo varhaiskasvatuksessa, niin missä iässä aloittanut suomenkielisessä 
varhaiskasvatuksessa ja montako päivää ollut viikossa? 

 

 Minkä maan he kokevat kotimaakseen? 

 

 Minkä maan kulttuurin he kokevat omakseen? Mitkä asiat koette tärkeäksi lapsenne 
kasvatuksessa? Perheen uskonto? 

 

Perheen käyttämä kieli 

 Mitä kieltä/kieliä kotona puhutaan? Mitä kieltä perheessä puhutaan kun kaikki ovat 
paikalla? 

 

 Äidin äidinkieli? Isän äidinkieli?  

 

 Lapselle puhuttu kieli?  

 

 Sisarusten käyttämä kieli?  

 

 



   
  

 

 

 

Sivistystoimiala / Varhaiskasvatus 
 

Lapsen äidinkielen taito 

 Mitä kieltä/kieliä lapsi puhuu? Tuleeko hän ymmärretyksi? 

 

 Puhuuko lapsi yhtä hyvin kuin sisarukset? 

 

 Kyseleekö lapsi asioita omalla äidinkielellään vai suomen kielellä? 

 

 Ymmärtääkö lapsi mitä hänelle puhutaan? Noudattaako pikku ohjeita tai vastaako 
kysymyksiin? 

 

 Osaako lapsi kertoa puhumalla mitä haluaa tai ilmaista itseään ja tunteitaan? 

 

 Tuottaako lapsi usean sanan lauseita? Puhuuko lapsi kieltänne oikein? Tulevatko sanat 
oikeassa järjestyksessä? 

 

 Onko lapsen vaikea lausua oman kielen äänteitä (kirjaimet)? 

 

 Onko vanhemmilla vaikeutta ymmärtää lasta? Miten muut sukulaiset ymmärtävät lapsen 
puhetta? Onko vanhemmat huolissaan lapsen kielen kehityksestä (ääntäminen, 
sanavarasto, ymmärtäminen, muistaminen)? 

 

 Onko vierailla aikuisilla vaikea ymmärtää lasta? 

 

 Änkyttääkö lapsi? 

 

 Millä tavalla lapsi leikkii kotona/muiden lasten kanssa? Millaisista leikeistä lapsi on 
kiinnostunut? Kuunteleeko lapsi kirjojen lukemista? Katsooko lapsi suomenkielisiä 
lastenohjelmia? 

 

 Tapaako lapsi muita omaa äidinkieltään puhuvia lapsia? 

 

 Miten vanhemmat tukevat lapsen äidinkielen kehitystä ja kaksikielisyyttä? 
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