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Paulo Freire ja postkolonialistinen kielikasvatus
John Smeds, Turun yliopisto
johsme@utu.fi

Brasilialainen kasvatusfilosofi ja pappi Paulo Freire (1921–1997) tunnetaan hänen
näkemyksistään kasvatuksen ja kasvatustieteen merkityksestä jälkikolonialistiselle
kehitykselle. Hänen teoriansa on nähtävä hänen henkilökohtaista taustaansa vasten
brasilialaisena kasvattajana. Brasilia oli pitkään Portugalin siirtomaana mutta itsenäistyi
jo 1822. Itsenäisyydestään huolimatta maan asema siirtomaana on jättänyt jälkensä
nykypäiviin saakka köyhyytenä ja laajalle levinneenä lukutaidottomuutena.
Esitelmässäni vertailen Brasilian ja Suomen asemaa ja etsin sovelluksia freireläiseen
yleiskasvatukselliseen näkemykseen kielikasvatuksen alalta. Freiren teorian ydinkäsitteitä
on conscientização, tiedostaminen. Missä määrin kielikasvatukselle keskeinen käsite
kielitietoisuus liittyy Freiren tiedostamiseen? Freire korostaa, että koulutus ei koskaan ole
neutraalia. Voiko suomalainen kielikasvatus olla neutraalia ja erillään suomen historiasta
ja politiikasta? Minkälaiseksi suomalainen kielikoulutuspolitiikka on muotoutunut jälki
kolonialistisella aikakaudella? Mitä tarkalleen conscientização merkitsee suomalaisessa
kieliluokassa? Ketkä ovat sorretut ja kenelle oppimisen ilo tuo ja luo vapautta?

Mitä taitoja upseeri todella tarvitsee kansainvälisissä sotilasoperaatioissa?
Ritva Aho, Maasotakoulu
ritva.aho@quicknet.inet.fi

Käynnissä oleva tutkimus ja kehittämisprojektini käsittelee puolustusvoimien korkea
asteen kielikoulutussuunnittelua. Projektin yleistavoitteena on (1) tutkia menetelmiä,
jotka auttavat suunnittelemaan ja kehittämään tehokkaita kielikursseja, jotka kohdistuvat
kielenkäytön olennaisiin tarpeisiin ja käyttävät tarkoituksenmukaisia opetus ja
opiskelukäytäntöjä sekä (2) laatia niihin liittyviä testispesifikaatioita ja kehittää sopivia
arviointimenetelmiä.
Nopeasti muuttuva kansainvälinen toimintaympäristö aiheuttaa paineita sotilaiden
kielikoulutukselle. Eri puolilla maailmaa sijaitsevista kriisipesäkkeistä johtuen tarvitaan
kansainvälistä interventiota rauhaan pakottamisesta ja rauhanturvaamisesta
humanitaarisen avun antamiseen. Näin ollen myös sotilashenkilöstön on varauduttava
selviytymään monissa erilaisissa tilanteissa, joissa kielitaito muodostaa vain osan
vaadittavista tiedoista ja taidoista.
Kartoitukseni Upseerien toiminnallinen kielitaito – puolustusvoimien uusi asejärjestelmä
(Aho 2006) osoitti, että 40:stä eri kielenkäyttötilanteesta vanhemmille upseereille tärkein
on neuvottelutaito. Tämä esitys käsittelee hiljattain tehtyä tarveanalyysiä, joka perustuu
kahdeksan, useissa kriisipesäkkeissä laajan kansainvälisen kokemuksen hankkineen
korkeaarvoisen suomalaisen upseerin syvähaastatteluun. Analyysi pohjautuu viiteen
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kulttuuridimensioon: tiedon hankintaan, moniselitteisyyden sietämiseen, käyttäytymisen
joustavuuteen, erilaisten viestintätapojen tiedostamiseen ja erilaisuuden kunnioittamiseen.
Tutkimuksen tarkoituksena on täydentää perinteisiä tarveanalyysejä testaamalla joidenkin
kognitiivisen tehtäväanalyysitapojen soveltuvuutta tiedonhankinnassa. Haastatteluissa tuli
ilmi pitkälti yhdenmukaisia näkökohtia seikoista, joita kulttuurien välisissä neuvottelu ja
konfliktitilanteissa on tärkeintä ottaa huomioon. Käsitykseni on, että monet upseereille
kansainvälisissä konteksteissa asetetut vaatimukset ilmentävät piirteitä, jotka ovat
ominaisia muillekin ammattialoille.
Avainsanat: Kulttuurien välinen viestintä, neuvottelu, kognitiivinen tehtäväanalyysi,
korkeaasteen koulutus, sotilaskoulutus, kielikoulutussuunnittelu

Fossilisoituminen oppijan kielessä
Annikki Koskensalo, Turun yliopisto
ankoske@utu.fi

Oppijan kielet ovat toisaalta luonnollisia kieliä tai niiden eräs erikoismuoto ja toisaalta ne
eivät ole luonnollisia kieliä. Niitä voidaan pitää lingvistisenä järjestelmänä, kulloinkin
yksilöllisenä vieraskielisenä tuotoksena lähtökielestä kohdekieleen, dynaamisina
järjestelminä, joilla on suhteet lähtökieleen, kohdekieleen ja mahdollisesti muihin
vieraisiin kieliin tai aivan omana kielellisenä järjestelmänään. Pysyvän välijärjestelmän ja
osajärjestelmien muodostumisen estää tehokas kielen opetus. Oppijan kieliä voidaan
samanaikaisesti luonnehtia systemaattisiksi ja muuttuviksi; muuttuviksi yksilöiden
välillä, ajallisesti muuttuviksi ja muuttuviksi suhteessa testitilanteeseen ja käytettyihin
menetelmiin nähden. Jokaisella oppijalla kielet muuttuvat dynaamisina järjestelminä eri
tavalla. Tämä merkitsee toisaalta kykyä uudelleen organisoida systeemin ulkopuolisten
sääntöjen ja strategioiden avulla niiden osittainen fossilisoituminen. Jatkuva muuttuvuus
on oppijan kielen ominaisuus, kun on kyse yksilön kompetenssista. Siinä suhteessa
oppijan kieli eroaa kaikista muista luonnollisista kielijärjestelmistä. Mielenkiintoinen
kysymys on, missä päättyy muuttuvuus ja missä alkaa fossilisaatio? Tätä ongelmakenttää
käsittelisin esityksessäni samoin kuin sitä, miten paljon fossilisoituminen on sidoksissa
lähtökielen tai kohdekielen sisäiseen rakenteeseen ja missä määrin sosiopsykologiset ja
yksilölliset tekijät ovat vaikuttamassa siihen.

Oppikirjojen rooli esikoulun toiminnassa
Marja Nurmilaakso, Helsingin yliopisto
marja.nurmilaakso@helsinki.fi

Esiopetuksessa oppikirjojen historia sekä opettajille että lapsille tarkoitettujen, on varsin
nuori. Ensimmäiset varsinaiset esikoulukirjat saatiin suomessa 1970 ja 1980lukujen
taitteessa. Sen jälkeen niiden merkityksestä on käyty kriittistä keskustelua. Ensimmäisten
kirjojen tultua varsinkin lasten vanhemmat mielsivät esiopetuksen vain kirjan tehtävien
tekemiseksi kerran viikossa.
Tässä tutkimuksessa luokan ja lastentarhanopettajaopiskelijat arvostelivat neljää
uudehkoa esiopetuksessa käytettävää kirjasarjaa. Jokainen opiskelija vastasi 10:neen
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avoimeen kysymykseen. Kahta opiskelijaa lukuun ottamatta kukin arvioi yhtä kirjasarjaa,
johon kuului lukukirja, lapsen harjoituskirja ja opettajan opas. Yhteensä 60 opiskelijaa
vastasi kysymyksiin: 10 luokanopettajaopiskelijaa, 1 erityisopettajaksi opiskeleva ja 50
lastentarhanopettajaopiskelijaa. Tutkimusongelmat olivat: (1) Millainen on kirjan
kasvatuskulttuuri kasvatus, toiminta ja oppimisympäristöineen, (2) Onko kirja aikuis
vai lapsikeskeinen ja (3) Miten kirja voi kehittää kielellisiä valmiuksia ja kielellistä
tietoisuutta? Avoimet kysymykset analysoitiin sisällön analyysilla. Analysoitavia
yksikköjä oli 600.
Kaikki kirjat olivat vastanneiden mielestä nykyaikaisia. Toiminta ja oppimisympäristö
olivat monipuolisia. Kirjoissa liikuttiin sekä maalais että kaupunkimiljöössä. Kirjat
olivat sekä lapsikeskeisiä, mutta etenkin lasten harjoituskirjat myös opettajakeskeisiä.
Tätä vastaajat pitivät myös hyvänä asiana. Lapset harjaantuvat ohjeiden kuunteluun, mitä
tarvitaan myöhemmin kouluvuosina. Kirjojen avulla voitiin auttaa lapsia kehittämään
myös yhteistoiminnallisia taitoja.

Kuvittele totta! – Mielikuvituksen avulla kieliopin ytimeen
Elina Harjunen, Helsingin yliopisto; Riitta Korhonen, Kotimaisten kielten
tutkimuskeskus
elina.harjunen@helsinki.fi, riitta.korhonen@kotus.fi

Esittelemme alakoulun 3. ja 4. luokissa toteuttamaamme kokeilua, jonka tarkoituksena oli
selvittää, miten lapset puhuvat kielestä ja kielenkäytön ydinasioista omin käsittein.
Hyödynsimme heruttelumenetelmää: loimme aidon tuntuisen kielenkäyttötilanteen, johon
koululaisten tuli eläytyä kielenkäyttäjinä. Kuvittelun pontimena olivat tunteet, jotka
toimintatilanteessa synnyttivät aitoja spontaaneja kielellisiä reaktioita. Jälkikäteen
kielellinen anti koottiin yhteiseen tarkasteluun. Lapset pystyivät mm. erittelemään, mitä
ilmauksia he käyttivät minkin tunteen vallassa missäkin tilanteessa ja miksi juuri
kyseisenlaista ilmausta. He toimivat kieliopillisen ydinaineksen äärellä kieltä käyttämällä
ja kielenkäyttöään analysoimalla.
Kannatamme vanhaa ajatusta, että kieliopin opiskelun pitää olla alusta asti hauskaa ja
mielenkiintoista. Alkuvaiheessa opiskelussa ei tarvitakaan sellaisia abstrakteja, 9–10
vuotiaan elämälle vieraita käsitteitä kuin sanaluokat tai lauseenjäsenet. Olennaista on, että
kielen piirteiden ja kielenkäytön säännönmukaisuuksien tarkastelu lähtee liikkeelle lapsen
konkreettisesta maailmasta, esim. arkisista keskustelutilanteista, jotta lapsi ylipäänsä
ymmärtää mistä on kyse. Mutta yhtä tärkeää on, että tarkastelun lähtökohtana toimii
samalla lapsen rikas ja rajaton mielikuvitus. Näin keskiössä ei ole tiedollinen aines vaan
kielen yhteys tunteeseen, mielikuvitukseen, toimintaan ja ajatteluun.
Opettajan rooli on tällaisessa kielen piirteiden ja kielenkäytön säännönmukaisuuksien –
siis kieliopin – opiskelussa merkittävä: hän on kuvitteluun ja tilanteeseen eläytymiseen
kannustaja ja kielellisten ilmausten heruttelija, mikä vaatii (luokan)opettajalta syvällistä
tietoa kielestä.

Alakouluoppilaiden valmiudet päätellä sanan merkitys tekstiyhteyden avulla
Tuula MerisuoStorm, Turun yliopisto
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tuula.merisuostorm@utu.fi

Lukiessaan vieraskielistä tai äidinkielistä tekstiä koululainen kohtaa hyvin usein sanoja,
joiden merkitystä hän ei tiedä. Voidakseen ymmärtää lukemaansa hän joutuu tällöin
päättelemään tekstiyhteyden avulla, mitä nämä sanat tarkoittavat. Suomen kielessä, kuten
myös muissa kielissä, on paljon sanoja, jotka tarkoittavat eri tekstiyhteyksissä eri asioita.
Jos sana on tekstin sisällön kannalta keskeinen, ja oppilas antaa sille väärän merkityksen,
on vaarana, että hän ymmärtää väärin koko tekstin sisällön.
Nyt tehdyssä tutkimuksessa on selvitetty 2., 3., 4. ja 6. luokkien oppilaiden
sananselitystaitoja. Yhteensä tutkimuksessa on mukana 612 oppilasta. Toisen, kolmannen
ja neljännen luokkien oppilaat lukivat satu ja asiatekstit ja kuudennen luokkien oppilaat
sanomalehtiartikkelin. Sen jälkeen he selittivät, mitä tekstistä alleviivatut sanat
tarkoittavat nimenomaan tässä tekstissä.
Tulosten mukaan suurelle osalle oppilaista tehtävä oli hyvin vaikea. Toisluokkalaisissa
oli eniten niitä, jotka eivät osanneet selittää yhtään sanaa oikein (14 %). Vielä
kuudennella luokalla yhtä huonosti tehtävässä onnistui viisi prosenttia oppilaista.
Toisluokkalaisista kukaan ei saanut tehtävästä täysiä pisteitä, mutta ylempien luokkien
oppilaista 3–8 prosenttia selitti kaikki sanat oikein.
Tulokset osoittavat, että sanan merkityksen päätteleminen on taito, jonka kehittämiseen
on kiinnitetty hyvin vähän huomiota opetuksessa. Sitä koskevaa tutkimustakaan ei juuri
tehdä. Tekstin ymmärtämisen taidot ovat kuitenkin keskeisiä kaiken opiskelun kannalta.
Siksi oppilaille pitäisi jo alaluokilla opettaa sananselittämisen strategioita.

Tulevien englanninopettajien kielikäsityksistä
Elina Ranta, Tampereen yliopisto
elina.ranta@uta.fi

Yksi kieltenopettajan tärkeimmistä ajatuksellisista kulmakivistä omassa työssään
(oppimis ja ihmiskäsityksen ohella) on opettajan oma kielikäsitys. Ilman reflektoitua ja
pohdittua omakohtaista näkemystä kielestä (ts. siitä, mitä kieltenopetuksessa tulisi
oppilaille oikeastaan välittää) kielikasvattajan on mahdotonta toimia työssään
perustellusti. Vallalla olevat kielikäsitykset niin kielitieteessä kuin kielikasvatuksessakin
muuttuvat lisäksi ajan myötä, joten myös opettajan olisi tärkeää hahmottaa suhteensa
erilaisiin näkemyksiin. Oman kielikäsityksen pohtimisen tulisi luonnollisesti olla osa
kieltenopettajiksi aikovien opintoja. Koska aineenopettajan substanssiosaaminen tulee
suurelta osin hänen omalta ainelaitokseltaan, vaikuttaisi luonnolliselta, että
kieltenopettajiksi aikovat alkaisivat muodostaa omaa kielikäsitystään nimenomaan
yliopiston kieliopintojen yhteydessä. Tässä meneillään olevassa haastattelututkimuksessa
onkin haluttu selvittää, minkälaisia kielikäsityksiä erityisesti englanninopettajiksi
aikovilla opiskelijoilla on ennen opettajankoulutukseen pääsyä oman pääaineensa
opintojen perusteella: Miten reflektoituja käsitykset ovat, mitä ne pitävät sisällään ja mikä
on mahdollisesti vaikuttanut niiden kehitykseen? Tarkoituksena on samalla pohtia, miten
ainelaitos voisi paremmin tukea ja antaa aineksia tulevien opettajien kielikäsityksen
kehittymiselle. Esitelmässä poimitaan tarkasteluun erityisesti kolme erilaista aineistosta
nousevaa haastateltavaa ja tarkastellaan heidän ilmaisemiaan näkemyksiä kielestä.
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Vaikka tutkimus on vielä kesken, se antaa kuitenkin jo tässä vaiheessa selviä viitteitä
siitä, että tulevien kieltenopettajien kielikäsitysten reflektoituun muodostamiseen olisi
syytä kiinnittää yliopiston vieraan kielen opinnoissa nykyistä enemmän huomiota.

”Kielioppia ja sanastoa” – englannin kielen opetus opiskelijoiden
oppimiskokemusten valossa?
Riikka Alanen, Paula Kalaja & Hannele Dufva, Jyväskylän yliopisto
riikka.alanen@jyu.fi, paula.kalaja@jyu.fi, hannele.t.m.dufva@jyu.fi

Esityksessämme pohdimme englannin kielen opetuksen pedagogisia käytänteitä
tarkastelemalla niitä yliopistoopiskelijoiden kouluaikaisten kielenoppimiskokemusten ja
käsitysten valossa. Esitelmä on osa hanketta Noviisista ekspertiksi, jossa tarkastellaan
vieraan kielen opiskelijan kieli ja oppimiskäsityksiä ja niiden kehitystä viiden
ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Olemme aikaisemmin käsitelleet hankkeen
pilottiaineistoa (Dufva, Kalaja & Alanen 2007). Tässä esityksessä tarkastelemme
varsinaiseen hankkeeseen osallistuneiden opiskelijoiden (N=117) vastauksia kyselyyn,
johon he vastasivat englannin opintojensa ensimmäisenä vuonna.
Opiskelijoita vastasivat mm. kysymyksiin, mitä he omasta mielestään olivat oppineet
englannin kielestä koulussa ja koulun ulkopuolella ollessaan vielä peruskoululaisia ja
lukiolaisia. Lisäksi heiltä kysyttiin, millä tavoin he olivat mielestään oppineet parhaiten
englannin kieltä koulussa ja koulun ulkopuolella
Tässä esitelmässä tarkastellaan opiskelijoiden vastauksia kysymyksiin siitä, mitä he
kokivat oppineensa koulussa ja vertaamme niitä heidän kokemuksiinsa koulun
ulkopuolisesta oppimisesta. Lisäksi tarkastelemme myös heidän kokemuksiaan siitä,
mitkä tavat tuntuivat heistä parhailta koulussa ja koulun ulkopuolella. Pyrimme tuloksia
analysoimalla hahmottamaan opiskelijoiden oppimiskäsityksiä ja kokemuksia ja sitä
kautta valottamaan englannin kielen opetuksen nykytilaa ja kehitysmahdollisuuksia.
Dufva, H., P. Kalaja. & R. Alanen (2007) Beliefs about language, language learning and
teaching: The firstyear students’ experiences. In A. Koskensalo, J. Smeds, P. Kaikkonen
& V. Kohonen (eds.), Foreign language and multicultural perspectives in the European
context. Berlin: LIT Verlag, 129–138.

Don Quijote, sillanrakentaja vai ongelmajätettä? Ruotsinopettajien metaforia
ruotsinopettajista ja ruotsin opettamisesta
OlliPekka Salo, Jyväskylän yliopisto
ollipekka.salo@jyu.fi

Nykyisin opettajan työ nähdään professiona, jonka yhtenä keskeisenä kriteerinä on
voimakas palvelumotivaatio ja elinikäinen sitoutuminen pätevyyteen (esim. Aloni 2002),
ja esimerkiksi tämän vuoksi opettajan on tärkeä jatkuvasti ylläpitää ja kehittää
ammattitaitoaan. Eräs näppärä työkalu, jonka avulla opettaja voi tiedostaa ja pohtia omia
opettajuuteen ja oppimiseen liittyviä käsityksiään, on metafora. Metaforien voidaan
katsoa olevan ihmisen luontainen tapa jäsentää maailmaa (Lakoff & Johnson 1980) ja
metaforia tarkastelemalla voimme päästä käsiksi yksilön osin piilotietoisiin käsityksiin
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siitä ilmiöstä, johon metafora liittyy. Esitelmässäni käsittelen ruotsinopettajien (N=25)
metaforia ruotsinopettajista ja ruotsin opettamisesta. Metaforatehtävä oli osa
ruotsinopettajille suunnattua laajempaa kyselylomaketta. Ruotsinopettajat saivat
jatkettavaksi lauseet ”Ruotsinopettaja on kuin … ” ja ”Ruotsin opettaminen on kuin … ”.
Hieman yllättäen suurin osa niin opettajaan kuin opettamiseen liittyvistä metaforista on
ainakin jossain määrin kielteissävytteisiä. Esityksessäni pohdin, mistä tämä johtuu ja
miten etenkin pitkään ruotsinopettajina toimineet ovat tästä huolimatta jaksaneet
työssään. Pohdin myös, miten opettajien käyttämät metaforat mahdollisesti heijastuvat
heidän opetukseensa.

Fiktiivisen kirjallisuuden käyttäminen monikulttuurisuuskasvatuksessa
JuliAnna Aerila, Turun yliopisto
julianna.aerila@utu.fi

Fiktiivisen kirjallisuuden ymmärtäminen ja eettismoraalinen ajattelu muistuttavat
lähtökohtaisesti toisiaan, koska molemmissa on tavoitteena itselle vieraan henkilön
ajatuksiin tai itselle vieraaseen tilanteeseen eläytyminen. Tästä syystä fiktiivinen
kirjallisuus sopii hyvin perusopetuksen aihekokonaisuuksien sisältämistä eettis
moraalisista arvoista käytävään keskusteluun. Ennakointikertomuksen ja
merkitysvihjeanalyysin avulla fiktiivisen kirjallisuuden pohjalta käytäviä
opetuskeskusteluita on mahdollista tehostaa.
Monikulttuurisuuskasvatukseen tulisi aktiivisesti kehitellä uusia opetusmenetelmiä, ja
aihekokonaisuuksien sisältöjen opettamiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota.
Perusopetuksen oppilaat kokevatkin, ettei koulussa käsitellä riittävästi vieraita kulttuureja
tai puhuta ulkomaalaisista riittävästi. Osa perusopetuksen oppilaista ei muista yhtään
erilaisuuteen tai vierauteen liittyvää opiskelutilannetta. Lisäksi oppilaat pitävät
perusopetuksen monikulttuurisuuskasvatusta ulkokohtaisena ja behavioristisena
toimintana. (Kaikkonen 1999, 135–141.)
Valmisteilla olevaan väitöskirjaani liittyvässä tutkimuksessa pyrin selvittämään, miten
oppilaat ennakointikertomuksia kirjoittaessaan ymmärtävät monikulttuurisuusaiheisia
tekstejä. Oppilaiden kirjoittamat ennakointikertomukset jaetaan merkitysvihjeanalyysin
avulla kolmeen ryhmään hallitsevasti myönteisiä kulttuurienvälisyyden merkitysvihjeitä
sisältävät ennakointikertomukset, ambivalentisti sekä myönteisiä että kielteisiä
kulttuurienvälisyyden merkitysvihjeitä sisältävät ennakointikertomukset ja hallitsevasti
kielteisiä kulttuurienvälisyyden merkitysvihjeitä sisältävät ennakointikertomukset.
Tyttöjen ja poikien tuottamat merkitysvihjeet eroavat toisistaan erityisesti kielteisten
kulttuurienvälisyyden merkitysvihjeiden kohdalla: tytöillä hallitseva
kulttuurienvälisyyden merkitysvihje on pelko, kun pojilla se on väkivallan merkitysvihje.
Näyttää myös siltä, että ne oppilaat, erityisesti pojat, joilla on vain vähän kokemuksia
maahanmuuttajista, tuottavat enemmän kielteisiä kulttuurienvälisyyden merkitysvihjeitä
kuin maahanmuuttajat tai suomalaiset oppilaat, joilla on maahanmuuttajakokemuksia.

Kielenoppijan autonomiasta kieliautonomiaan?
Tero Korhonen, Tampereen yliopisto
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Aikuislukiokontekstiin sijoittuvan väitöstutkimukseni aiheena on opiskelijoiden
autonomian kehittyminen englannin opetuksessa lukioaikana. Tutkimuksen perustelut
kumpuavat tarpeesta edistää paremmin heterogeenisen opiskelijajoukon oppimista.
Kyseessä on syksyllä 2008 alkanut tutkimushanke, jossa tutkimustehtävänäni on tukea
aikuislukioopiskelijoiden kasvua autonomiaan vieraan kielen opetuksen puitteissa.
Määrittelen tutkimukseni narratiiviseksi toimintatutkimukseksi, jossa toteutuvat tutkivan
käytännön (Exploratory Practice, EP) periaatteet. Lähestyn tutkimusaihetta
narratiivisesti, koetulle elämälle annettujen merkitysten kautta, ja tarkastelen
opiskelijoiden kehittyvien kielitarinoiden suhdetta autonomiaan. Pyrin ymmärtämään
kieliluokan elämää voidakseni pedagogisin keinoin edistää opiskelijoiden kasvua
autonomiaan. Keskeiseksi nousee käsitys olemassaolon ja tietämisen narratiivisista
piirteistä, kielenopetuksesta dialogisena, kokemuksellisena ja kokonaisvaltaisena
toimintana ja autonomiasta kielenopetuksen tavoitteena. Autonomiaa tukeva kielenopetus
tavoittelee hyvää elämää laadukkaan luokkahuoneelämän puitteissa. Päädyn
tarkastelemaan kielenoppijan autonomiaa laajemmin kieliautonomiana, kielenkäyttäjän
autonomiana. Siinä on kyse monikulttuuristen toimintavalmiuksien kehittymiseen
liittyvästä ihmisten (välisestä) voimaantumisesta ja uudistumisesta niin kielenopiskelun,
kielellisen viestinnän kuin yhteisön/yhteiskunnankin tasoilla. Autonomisesti toimiva
ihminen kykenee ja on halukas sosiaalisesti vastuulliseen toiminnan säätelyyn
yhteisöissä. Ihminen on kuitenkin autonominen suhteessa Toiseen: yhteiskuntaan,
instituutioon, opetussuunnitelmaan, opettajaan, toisiin opiskelijoihin. Autonomia
edellyttää, että Toinen antaa tilaa toimia. Päädyn ajattelemaan, että kieliautonomiassa on
kyse dialogissa tuotetusta dynaamisesta tilasta, jossa yksilö kykenee ja haluaa tuottaa
autenttista oman elämän tarinaa uudella kielellä, omalla äänellä. Näkemyksessäni on
yhteisöllisen, kriittisen autonomiaajattelun ja moraali ja demokratiakasvatuksen
piirteitä. Tutkimus integroituu kiinteästi osaksi omaa opetustyötäni.

Suullisen ja kirjallisen tiedonvälityksen KäKiKutulkit puhuvat ja toimivat
EevaMaija Lappalainen, Oulun yliopisto
eevamaija.lappalainen@oulu.fi

Lyhennenimitys KäKiKu koostuu kielen opetuksessa monikulttuurisille ihmisille
yhdessä toimivista elementeistä: käsityöstä (Kä), kielestä (Ki) ja kulttuurista tai/ja
kulttuuriperinnöstä (Ku). Esiasteena KäKiKu syntyi ennen väitöstyötäni kulttuurien
kohtautumisen polulla kouluttaessani amerikansuomalaisia oppijoita 1980 ja 1990 
luvulla kansanopistossa. Puikoilla (knitting) ja kangaspuilla (weaving) kudonta vaikutti
heidän elämässään Suomessa vielä käytössä olevan kulttuuriperinnön symbolina ja
kunnioituksen kohteena. Muuttoliike Suomesta PohjoisAmerikan Yhdysvaltoihin ja
Kanadaan alkoi 1800luvun lopussa ja 1900luvun alkupuolella se vielä oli vilkasta.
Tutkimuksissani mukana olevat oppijat (n=58) ja (n=137) polveutuivat enimmäkseen
suomalaisista vanhemmista.
Yleisesti suomen kieli oli heidän elinympäristöissään väistynyt englannin kielen tieltä.
Myös puikoilla ja kangaspuilla kutovat ihmiset olivat heidän elinympäristössään



harvinaisia. Tutkimustulos yllätti. Oli kiintoisaa havaita, että heissä kyti orientaatio
tekemisen ja artefaktin kielellistämiseen. Se eli vielä suomen kielen väistyttyäkin heidän
elämästään. Amerikansuomalaiset näyttivät säilyttävän käsityöllisen toiminnan
tulkintahalukkuuden. Tosin siitä puuttui tyystin ammattiosaajan ja amatöörinkin ote,
mutta suuntautuneisuutta ilmeni kohti käsityömuotoilun tulkintaa.
Ajattelen, että suuntautuminen käsityömuotoiluoppimisen kielellistämiseen kantaa
PohjoisAmerikan suomalaisten elämässä muistoa vanhasta Suomessa käytössä olevasta
kulttuuriperinnöstä ja sen tarkastelutavasta. Herkistyminen käsityömuotoilun osatekijöille
synnyttää kulttuurisesti sensitiivisen kokemuksen. Kohtaamani PohjoisAmerikan
suomalaiset oppijat osallistuivat johdollani ja ohjauksellani käsityöllisen toiminnan
tulkinnan alkuun. Nämä kulttuurienkohtaumiskokemukset olivat elämässäni käsityön
kielellistämisen alulle paneva voima. Omasta käsityömuotoilun kulttuurista tietoisena ja
sen vaikutuksista herkistyneenä konstruoin kulttuurien kohtautuksen välineen KäKi
Ku:n.
Tutkimustulokseni PohjoisAmerikan suomalaisista valottivat aikaa, jolloin käsityöllinen
toiminta toimivat suullisen ja kirjallisen tiedonvälityksen tulkkeina suomalaisten
kansannaisten elämässä. Tähän liittyy myös käsityön ja sen osatekijöiden tulkinnan aika.
Sen perintö suorastaan velvoittaa vastaamaan monikulttuuristuvan koulutuksen
haasteisiin kielen ja kulttuurin välisellä KäKiKudialogilla.


