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LASTEN KÄSITYKSIÄ
ENGLANNIN KIELESTÄ:
KÄSITYKSET KIELENOPPIMISESTA
DIALOGISESTA JA
SOSIOKULTTUURISESTA
NÄKÖKULMASTA
Mari Aro
Jyväskylän yliopisto
How do children talk about the English language and language
learning? In this article I shall present the theoretical framework
of my study and examine children’s conceptions of English and
language learning from dialogical and sociocultural perspectives. I
discuss how children talk about their conceptions through Bakhtin’s
ideas of dialogicality and voice, and through Vygotsky’s idea of
transfer from other-regulation to self-regulation. I propose that
the development of children’s self-regulation in the context of the
research interview can be traced by focusing on agency and how it
changes in the way the conceptions are verbalised.
Keywords: conceptions, beliefs, voice, agency
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1 JOHDANTO
Tarkastelen artikkelissani kolmasluokkalaisten lasten käsityksiä englannin kielestä ja englannin oppimisesta dialogisessa ja
sosiokulttuurisessa viitekehyksessä. Kartoitan käsitysten rakentumista haastattelutilanteessa itsesäätelyn tiimoilta ja bahtinilaisen äänen ja agentiivisuuden käsitteiden kautta. Artikkeli
perustuu pääasiassa pro gradu –tutkimukseni (Aro 2001) tuloksiin ja aineistoon. Tutkimus on osa Jyväskylän yliopiston
Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa käynnissä olevaa
tutkimusprojektia Situated metalinguistic awareness and foreign language learning, jossa tutkitaan äidinkielen ja vieraan
kielen taitojen yhteyttä toisiinsa. Projekti alkoi vuonna 1998 ja
sen tarkoituksena on määritellä ja hahmottaa kielellistä tietoisuutta tilanteessa rakentuvana ilmiönä, sekä tutkia sen yhteyttä
vieraan kielen oppimiseen. Projektiin osallistuvia lapsia seurataan koko ala-asteen ajan, ensimmäisestä luokasta kuudenteen. Pro gradu –työtäni varten haastattelin lapset kolmannella
luokalla.

2 DIALOGINEN JA SOSIOKULTTUURINEN NÄKÖKULMA
Bahtinin kirjoituksiin perustuva dialogisuus ja vygotskilainen,
sosiokulttuurinen näkökulma yhtyvät käsityksessään sosiaalisen
tason vaikutuksesta yksilön kognitioon. Bahtinin (1986)
mukaan yksilön kieli ja tieto ovat pohjimmiltaan dialogia: ne
kehittyvät sosiaalisissa ja vuorovaikutuksellisissa prosesseissa:
”Everything that pertains to me enters my consciousness,
beginning with my name, from the external world through
the mouths of others ... from them I receive words, forms,
and tonalities...” (Bahtin 1986: 138). Mentaalinen tieto syntyy
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yksilön ja ympäristön välisessä vuorovaikutuksessa, jossa yksilö saa tietoa häntä ympäröivästä fyysisestä ja sosiaalisesta
maailmasta. Sosiokulttuurisenkin näkökulman mukaan kieli ja
tieto omaksutaan vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Vygotskin (1978: 57) mukaan sosiaalinen taso on perustana kaikelle
ihmistoiminnalle: kaikki korkeammat mentaalisen toiminnan
tasot tulevat esille ensin ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa
(interpsychological), ja vasta sen jälkeen yksilötasolla (intrapsychological) 1. Sosiaalinen taso on Vygotskin (1987) mukaan
myös aina näkymättömästi läsnä: lapsi, joka opettajan avulla
oppi koulussa ratkaisemaan matemaattisen ongelman, ratkaisee
ongelman kotonaan yhtä lailla opettajan avulla, vaikka tämä
ei olekaan paikalla. Opettajan apu sisältyy lapsen ratkaisuun,
joka ulkoapäin katsottuna näyttää itsenäiseltä. Tämä prosessi
tapahtuu lähikehityksen vyöhykkeellä: todellisen kehitystason
ja potentiaalisen kehitystason välisellä alueella (Vygotski
1978: 86). Todellisen kehitystason määrittää itsenäinen ongelmanratkaisukyky, potentiaalisella kehitystasolla ongelmanratkaisu tapahtuu yhdessä kyvykkäämpien yksilöiden kanssa.
Kehitys lähikehityksen vyöhykkeellä kulkee toisen ihmisen
säätelemästä toiminnasta (other-regulation) itsesäätelyyn (selfregulation): toisten avulla suoritetuista tehtävistä itsenäisyyteen
(Wertsch 1991; Rogoff 1990). Vastuu siirtyy yhteistyöstä
yksilölle.
2.1 KÄSITYKSET DIALOGISESSA JA SOSIOKULTTUURISESSA VIITEKEHYKSESSÄ
Käsitykset ovat muun mentaalisen tiedon tavoin syntyneet
ihmisten välisessä kanssakäymisessä (Dufva 1994: 33). Lasten
kielikäsityksetkin ovat tavalla tai toisella peräisin toisilta ihmisiltä. Koska lapsen henkilökohtainen historia on juuri sellainen
1

Eräät englanninkieliset lähteet käyttävät termejä intermental ja intramental.
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kuin se on, käsityksissä on pysyvä puolensa, sillä käsitykset
perustuvat olemassa oleviin palasiin – muistiin tallentuneisiin
kokemuksiin. Käsityksissä ei ole kuitenkaan kyse vain sisältöjen
ja sanojen muistamisesta ja omaksumisesta, vaan myös vuorovaikutukseen osallistumisesta, tilanteisesta sosiaalisesta
toiminnasta. Pysyvyys ei siis tarkoita sitä, että haastatelluilla
lapsilla olisi päänsä sisällä valmiita käsityksiä ja he vain odottaisivat, että pääsevät pukemaan ne sanoiksi (Edwards 1993:
219). Vaikka käsitysten ajatellaan dialogisessa ja sosiokulttuurisessa viitekehyksessä olevan ’peräisin’ ulkomaailmasta, lapset
eivät suinkaan omaksu käsityksiä jonkinlaisina siirrettävinä
paketteina. Puhe voi Bahtinin (1986: 71) mukaan realisoitua
ainoastaan konkreettisina puhetekoina, lausumina. Lausumien
perusominaisuus on dialogisuus – ne eivät ole yksittäisiä tekoja,
vaan jokainen lausuma on osa puheen jatkuvaa ketjua. Lausuma vastaa aina edeltävään lausumaan ja johtaa seuraavaan.
Lausumat ovat siksi myös tilanteisia: muiden lausumien lisäksi
niitä määrittävät myös kunkin tilanteen tavoitteet ja olosuhteet
(Wells 1999: 103). Käsityksistä puhumista ja siihen kuuluvaa
ajattelua ja muistamista tulee siksi käsitellä tilanteisten toimintojen järjestelminä, ei abstraktioina (Edwards 1993: 219).
Sanat ja käsitykset eivät vain siirry esimerkiksi äidiltä lapselle
puheen avulla, vaan käsitykset ovat rakentuneet vuorovaikutustilanteissa.
Samoin lasten pitää rakentaa käsitykset uudelleen haastattelutilanteessa. Käsitysten ja vastausten välille ei kontekstisidonnaisuuden takia toki voi olettaa yksi-yhteen –suhdetta,
mutta lähtökohtani kuitenkin on, että lasten mentaalinen tieto
heijastuu heidän vastauksiinsa. Oletan myös, että lasten vastaukset eivät ole ’järjettömiä’, vaan että lapset haastattelutilanteessa toimivat jotakuinkin Gricen maksiimien (Grice
1975) mukaisesti. Aronsson ja Hundeide (2002: 181) kuitenkin
huomauttavat, ettei lapsen käsitys vastauksen järjellisyydestä
ole aina sama kuin aikuisen. Lapset tuntuvat usein mieluum280

min vastaavan mitä tahansa täysin järjettömäänkin kysymykseen kuin haastavan kyselijän (kysymällä mitä kysymys oikein
tarkoittaa) tai vastaamalla vain ”en tiedä”. Tieteellistä totuutta
etsivän tutkijan mielestä tämä ei ehkä näytä järkevältä, mutta
lapsen kannalta katsottuna vuorovaikutuksen sujuva eteneminen voi olla paljon tärkeämpää kuin vastauksen oikeellisuus.
Osallistuminen ja haastattelijan miellyttäminen voivat olla lapselle tärkeämpiä tavoitteita kuin totuuden löytäminen (Aronsson ja Hundeide 2002: 182). Wellsin (2002: 191) mukaan
kyse voi olla myös siitä, että lapset eivät vielä hallitse tutkimushaastattelutilanteen kaltaista kysymys–vastaus –toimintaa. He tunnistavat kyllä kysymysten syntaktisen muodon,
mutta kysymysten syy ei heille avaudu. Siispä he turvautuvat
vaihtoehtoisiin strategioihin kyselijän odotusten täyttämiseksi.
(Wells 2002: 191)
Lapset voivat haastattelutilanteessa käyttää vain sellaisia
resursseja, selityksiä ja viittauksia, joita heillä on käytössään
(Edwards 1993: 213). Nämä resurssit ovat Dufvan (1995:
29) mukaan kahtalaisia. Koska kunkin yksilön henkilökohtaiset kokemukset ovat erilaisia, myös käsitykset ovat tässä mielessä uniikkeja. Yhdessä mielessä voitaisiin ajatella, että kaikki
yksilön tieto perustuu subjektiivisiin kokemuksiin ja ainutlaatuiseen henkilöhistoriaan. Näin myös erilaiset käsitykset
olisivat puhtaasti yksilökohtaisia. Toisaalta, koska kokemukset on saatu vuorovaikutustilanteissa, ne sisältävät kulttuurija kieliyhteisölle ominaisia piirteitä. Yksilöllisyydellä on siis
rajansa, ja suomalaisten lasten kielikäsitykset ovatkin osittain
nimenomaan suomalaisia (Dufva 1995: 29). Käsitykset ovat
kulttuurisesti muovautuneita ja prosessoituneita siinäkin mielessä, että ne puetaan sanoiksi ja muodostetaan senhetkisten
puhe- ja toimintakonventioiden mukaisesti (Edwards 1993:
219–220). Myös nämä konventiot opitaan vuorovaikutuksessa
toisten ihmisten kanssa.
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2.2 ÄÄNI, HALTUUNOTTO
JA AGENTIIVISUUS
Bahtin (1986) pohti sosiaalisen vuorovaikutuksen vaikutusta
paitsi dialogin, myös äänen käsitteen kautta. Ääni ei dialogisuudessa tarkoita suinkaan vain fyysistä äänen tuottoa, vaan
on näkökulman metafora: ääni heijastaa puhujan perspektiiviä,
intentioita ja maailmankuvaa. Holquist ja Emerson (1981: 434)
määrittelevät Bahtinin äänen käsitteen lyhyemmin: ”the speaking personality, the speaking consciousness”. Ääni vastaa
siis kysymykseen ”kuka puhuu?”. Äänessä kaikuvat puhujan
lisäksi kaikki konkreettiseen lausumaan liittyvät asiat: kuulija,
jolle lausuma on suunnattu, lausuman historiallinen ja sosiaalinen konteksti, puhujan asenne lausuman sisältöä kohtaan,
hänen oletuksensa kuulijan suhtautumisesta lausuman sisältöä
kohtaan, ja niin edelleen. Lausuman puhuva ei kuitenkaan aina
ole lausuman puhuja. Koska kaikki sanat – ja siis myös lasten
käsitykset – ovat peräisin muilta ihmisiltä, niissä voi kaikua
toisten ääniä: ”each word contains voices that are sometimes
infinitely distant, unnamed, almost impersonal (voices of lexical shadings, of styles, and so forth), almost undetectable, and
voices resounding nearby and simultaneously” (Bahtin 1986:
124) Jos lausuma on vielä täynnä muiden merkityksiä, lausuman sanat heijastavat muiden ääniä.
Kunkin oma näkökulma ja ääni on monien äänten
yhteensulautuma (Bahtin 1986). Oma ääni kehkeytyy muiden
äänistä haltuunoton (appropriation) kautta. Jotta muiden sanoista ja käsityksistä tulisi omiamme, meidän tulee ottaa haltuun
sanamme ja käsityksemme, sovittaa ne käsitemaailmaamme,
tehdä niistä omiamme: ”The word in language is half someone
else’s. It becomes “one’s own” only when the speaker populates
it with his own intention, his own accent, when he appropriates
the word, adapting it to his own semantic and expressive intention.” (Bahtin 1981: 293) Haltuunotto ja sen sukulaistermi si282

säistäminen (internalization) on määritelty monin eri tavoin
(ks. esim. Rogoff 1990), mutta määritelmille on yhteistä
tiedon tai materiaalin muuttaminen, uudelleenrakentaminen
vuorovaikutuksessa. Haltuunotto viittaa käsitysten kehkeytymisessä toisten sanojen ja äänen lainaamiseen ja ’omaksi tekemiseen’.
Dialogisen teoriataustan mukaan toisten äänet ovat merkki
siitä, etteivät lapset ole vielä ottaneet haltuunsa puhumiaan käsityksiä. Vygotskilaisittain toisten ääniä voisi myös pitää merkkinä puuttuvasta tai vasta kehittyvästä itsesäätelystä – toiminta,
käsityksistä puhuminen, tapahtuu vielä yhteistyössä muiden
kanssa. Näistä vieraista äänistä kuitenkin ajan kuluessa muodostuu haltuunoton prosessin kautta lapsen oma ääni. Miten
lasten oman äänen kehkeytymistä ja samalla itsesäätelyn lisääntymistä voisi sitten seurata? Tarkastelen tutkimuksessani lasten
oman äänen kehitystä ja käsitysten omaksumista tekijyyden,
agentiivisuuden, kautta: Kuka lasten käsityksissä puhuu? Kehen
vedotaan? Kuka toimii? Kuka sanoista on vastuussa? Agentiivisuus on Silversteinin (1980, ks. Wertsch 1998: 92) ajatuksiin pohjautuva käsite, jota Wertsch (1998: 92–95) käytti
historiallisten tekstien tutkimuksessa. Hän tarkasteli agentiivisuuden avulla millaisen kuvan tekstit loivat tapahtumista: kuka
esitettiin toimijana, kuka toimien kohteena?

3 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET
Kielenoppijoiden käsityksiä kielenoppimisesta on tutkittu
lähinnä kognitiivisen psykologian näkökulmasta ja sen keinoin (ks. esim. Horwitz 1988). Käsityksiä on tässä koulukunnassa pidetty varsin vakaina, ja niiden on katsottu olevan
suoraan yhteydessä oppijan valitsemaan oppimisstrategiaan
(Wenden 2001). Kognitiivisessa tutkimusperinteessä käsityksiä on yleensä tutkittu kyselylomakkein, mutta toisinaan myös
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haastattelujen avulla. Tällaista käsitysten tutkimussuuntausta
on kuitenkin kritisoitu jo jonkin aikaa mm. sosiaalipsykologian
alueella. Toisaalta käsityksiä on voitu pitää puhtaasti tilanteessa
syntyvinä ja siksi jatkuvasti muuttuvina, kuten diskurssianalyysissä (ks. esim. Kalaja 1994).
Dialogisuuteen ja sosiokulttuuriseen näkökulmaan perustuvassa kognitiivisen toiminnan tutkimusperinteessä ei käsityksiä ole juurikaan tutkittu (ks. Alanen tulossa, Dufva tulossa).
Dufva, Lähteenmäki ja Isoherranen (1996) ovat kuitenkin tarkastelleet tutkimuksessaan aikuisten kieltä ja kielenoppimista
koskevia käsityksiä dialogisessa viitekehyksessä. Dialogisen
ja sosiokulttuurisen näkökulman puutteen lisäksi ovat lasten
kielikäsitykset jääneet kielenoppimista tarkastelevan käsitystutkimuksen piirissä huomiotta. Käsitysten tutkinta on tutkimusperinteestä riippumatta keskittynyt yliopistoikäisten ja
aikuisten kielenoppijoiden käsityksiin. Lasten ympäristössä
vieraat kielet ovat kuitenkin esillä alusta alkaen, joten ei ole
realistista olettaa, että he kielten opiskelun koulussa aloittaessaan olisivat jonkinlaisia tabula rasoja kielten suhteen. Tämän
osoittavat myös tutkimusprojektin tähänastiset tulokset (Dufva,
Alanen & Mäntylä 2001; Dufva, Alanen & Aro 2002).
Myöskään äänen, haltuunoton ja agentiivisuuden käsitteiden kautta ei kielikäsityksiä ole juuri tutkittu. Käsitteitä
on kuitenkin käytetty eräissä samankaltaisissa tutkimusasetelmissa. Karasavvidis, Pieters ja Plomp (2000) ovat tarkastelleet tutkimuksessaan oppimista toisen äänen omaksumisen
tiimoilta. He tutkivat opetustilannetta, jossa oppilaille opetettiin
korrelaatioita eri muuttujien välillä, ja seurasivat, kuinka oppilaat omaksuivat opettajan käyttämät käsitteet opetustilanteen aikana. Käsitteiden haltuunotto kertoo Karasavvidisin ja kumppanien (2000: 270) mukaan oppilaiden itsesäätelyn lisääntymistä:
heidän mukaansa itsesäätelyn lisääntymistä voidaan dialogisessa viitekehyksessä pitää juuri ”toisen äänen” (tässä tapauksessa opettajan äänen) omaksumisena osaksi (oppilaan) ”omaa
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ääntä”. Heidän mukaansa voidaan sanoa, että kun oppilas
on omaksunut oikeat sanat, hän on sisäistänyt tehtävän muutenkin. Monissa tutkimuksissa on havaittu, että opettajat itse asiassa suorastaan kieltävät asioiden selittämisen omin sanoin ja korostavat, että tehtävässä on nimenomaan kysymys
oikean puhetavan omaksumisesta (Karasavvidis ym. 2000: 283;
Edwards 1993: 212), mikä tukee Karasavvidisin ja kumppaneiden näkemystä. Samankaltainen tutkimusasetelma oli myös
Ericksonilla (1999), joka tutki, miten uraansa aloittelevat
lääkärit omaksuvat vanhempien kollegojensa avulla ”lääkärin
äänen”.
Lasten kielessä ilmenevää agentiivisuutta ovat tutkineet
muun muassa Maguire ja Graves (2001). He tutkivat monikielisten lasten kirjoitelmia, ja pohtivat miten lapset käyttivät
äänen lisäksi agentiivisuutta ilmentämään omaa asemaansa eri
kielten ja kulttuurien edustajina. Heidän mukaansa minä–muoto
kertoi lapsen omasta teosta, tunteesta tai näkökulmasta, kun taas
esimerkiksi kolmannen persoonan pronominit kuvasivat lapselle vieraampaa näkökantaa. Ajatusta tekijyyden keskeisestä
asemasta sanojen ja käsitysten omaksumisessa tukee myös Ratnerin, Foleyn ja Gimpertin (2002) tutkimus. He ovat tutkimuksessaan tarkastelleet lasten toimintamuistia. Heidän mukaansa
lapset muistavat usein virheellisesti tehneensä itse tehtävän,
jonka itse asiassa teki joku muu. Tämä kertoo Ratnerin ja
kumppaneiden (2002: 45–46) mukaan tehokkaammasta oppimisesta ja haltuunotosta: toisen henkilön teon muistaminen
omaksi teoksi voi auttaa lasta muistamaan tehtävän paremmin ja
ymmärtämään, miten ja miksi tehtävää suoritetaan. Samalla se
edistää itsesäätelyn kehitystä: vastuun siirtymistä yhteistyöstä
yksilölle. Agentiivisuuden ’uudelleenkoodaaminen’ (recoding
of agent information) olisi näin yksi oppimista edistäviä kognitiivisia prosesseja.
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4 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN
Tutkimukseen osallistui 19 kolmasluokkalaista koululaista,
jotka olivat aloittaneet englannin opinnot koulussa muutamaa
kuukautta aikaisemmin. Aineisto kerättiin marraskuussa 2000
teemahaastattelujen avulla ja taltioitiin nauhurilla. Analyysiä
varten haastattelut litteroitiin.

5 TULOKSET
Seuraavassa tarkastelen aineistoa äänen ja agentiivisuuden
käsitteiden kautta. Tulosten tulkinnassa on otettava huomioon
tutkimuksen alkuasetelma: käsityksen luonne on sosiokulttuurisessa ja dialogisessa viitekehyksessä pohjimmiltaan sekä–
että. Ne ovat sekä pysyviä että muuttuvia (Dufva 1994, 1995,
tulossa; Alanen tulossa). Tutkimusprojektin lapset eivät siis
ole välttämättä koskaan aikaisemmin tulleet ajatelleeksi, mitä
mieltä he ovat esimerkiksi englannin kielestä tai sen käyttötarkoituksista. Lasten käsitykset alkavat muovautua kenties vasta
silloin, kun heille esitetään niitä koskevia kysymyksiä.
(1)

MA: Luuleksä että englantilaislapset näkee unia englanniksi?
Valtteri: En. Tai no voi, kyllä ne varmaan näkee, jotenki.

Haastattelijan kysymys saa Valtterin pohtimaan kantaansa, ja
muodostaa samalla sen välittömän kontekstin, jossa Valtterin
käsitys muodostuu. Kun haastateltavalta siis kysytään mielipidettä jostain asiasta, hän ei käy vain ’noutamassa’ mielipidettään päästään, vaan muotoilee ja kehittää käsitystään samalla
kun vastaa. Saman ilmiön havaitsivat myös Dufva ja kumppanit (1996) tutkiessaan aikuisten kieliä koskevia arkikäsityksiä.
Vastaaja huomaa uusia näkökulmia, yhdistelee niitä ja saattaa
vastauksessaan päätyä äärimmäisyydestä toiseen: sanoo ensireaktionaan ei, mutta päätyykin lopulta sanomaan ehkä tai
kyllä (Dufva ym. 1996: 45–46; Dufva 1995: 32).
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5.1 TOISTEN ÄÄNET JA
NIIDEN KÄYTTÄMINEN
Käsitykset ovat sosiokulttuurisessa ja dialogisessa viitekehyksessä myös yhtä aikaa sekä yksilökohtaisia että kulttuurisia.
Dufvan ja kumppaneiden (1996) tutkimuksessa aikuisten kieliä
koskeville arkikäsityksille löydettiin kolme pääasiallista lähdettä: henkilökohtaiset kokemukset (kuten matkat ulkomaille,
osallistuminen kielikurssille), sosiokulttuurisessa yhteisössä
vallitsevat käsitykset (”maailmalla ei pärjää ilman kielitaitoa”)
ja institutionaaliset käsitykset, kuten opettajien näkemykset
kielistä ja kielenoppimisesta. Dufvan ja kumppaneiden (1996)
tutkimuksen perusteella voisimme ajatella, että lastenkin haastatteluissa tulisi ilmi samankaltaisia lähteitä: omia kokemuksia,
kulttuurimme sloganeita, opettajan sanomaa. Lasten vastauksissa kaikuisivat niin lapsen oma ääni kuin monenlaiset vieraat
äänet.
Äänen käsitteen avulla voimme tutkia muun muassa sitä,
mistä lasten käsitykset ovat peräisin. Toisten sanoista tulee
Bahtinin (1981: 293) mukaan meidän sanojamme vasta kun
käytämme sanaa omiin tarkoituksiimme, otamme sanan haltuun ja muokkaamme sitä omien tarkoitusperiemme mukaan.
Toisinaan lainaus onnistuu hyvin ja sana kuulostaa heti alusta
alkaen omalta sanaltamme: se sopii käsitemaailmaamme, joten
otamme sanan heti haltuumme. Toisinaan kuitenkin sanat voivat
Bahtinin (1981: 294) mukaan vastustaa haltuunottoa. Ne eivät
syystä tai toisesta suostu taipumaan meidän käsitemaailmamme
mukaiseksi ja silloin vieras, lainattu sana kuuluu tavalla tai
toisella puhujan lausumassa vieraana äänenä. Joskus toisen
ääni on aineistossa helppo havaita, sillä lapsi saattaa muitta
mutkitta kertoa, kenen ajatuksia toistaa.
(2)

MA: Mikä tää on tämä a tässä edessä?
Eeva: Meijän äiti on ainaki sanonu että ne on, engl(antilai)set
laittaa semmosii artikkeleita siihen eteen.
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Esimerkissä 2 Eeva kertoo, mistä hänen vastauksensa on peräisin: äidiltä. Eeva antaa vieraalle äänelle kunnian artikkeli–
sanasta, eikä yritäkän sovittaa lainausta omiksi sanoikseen 2.
Aineistossa on esimerkkejä myös eräänlaisesta jatketusta lainauksesta, jossa toisen ääni ilmenee myös epävarmuutena.
(3)

MA: No luuleksä että jos englantilaislapset opiskelis suomea
et sois niille helppoa vai vaikeeta?
Maija: No on ne niille varmaan aika vaikeeta ku mun isi on
sanonu et suomen kieli on sillee tosi vaikeeki.
…
Maija: Suomen kieli on muutenki niin vaikea, ainaki joillekki.

Edellä olevan esimerkin voisi tulkita niin, ettei Maija itse
ole aivan varma suomen kielen vaikeudesta. Hän kertoo
ensin, että hänen isänsä on sanonut suomen kielen olevan vaikeaa. Myöhemmin Maija koettaa käyttää näitä sanoja, mutta
päättää kuitenkin lisätä loppuun epävarman kommentin ”ainakin joillekki”. Vastauksesta jää tunne, ettei Maija itse ole
vakuuttunut siitä, että suomen kieli on vaikeaa, eli hän ei vielä
ole ottanut haltuun ja omakseen tätä käsitystä suomen kielestä.
Vastauksessa kaikuu siis edelleen isän ääni, ja Maijan omaa
ääntä kuvastaa lähinnä lopun lisäys.
Toisen sanoja voi lainata myös mainitsematta niiden lähdettä. Monesti tällainenkin lainaus kuuluu tavalla tai toisella
lausumassa: lainatut sanat ja lainattu ääni jäävät Bahtinin (1981:
294) mukaan lainausmerkkien sisään. Sana kuulostaa puhujan suussa vieraalta eikä tunnu sopivan puhuttuun lausumaan
(Bahtin 1981: 294). Aineistossa toisen ääni saattaa poiketa
kieliasultaankin lapsen muista vastauksista eivätkä sanat siksi
kuulosta lapsen omilta sanoilta.

2

Lasten käsitysten sisällöstä tarkemmin Dufva, Alanen & Aro (tämä teos).
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(4)

MA: No minkäs takia ihmiset sitte opiskelee englantia, mitä
hyötyä siitä niille on?
Rauli: Että jos ne, kun ne menee töihin nii sitte, jos joku
kysyy niiltä että, tiiätsää mitä tää tarkottaa, nii eli englantia
täytyy oppia, ja sitä tarvitaan.

Tässä esimerkissä Rauli aloittaa vastauksensa omin sanoin
ja omalla äänellään, mutta koska omin sanoin vastaaminen
osoittautuukin vaikeaksi, hän päätyy lopulta tarjoamaan vastaukseksi yleispätevän, lähes kliseisen, iskulauseen. Raulin
iskulauseen sisältö on tyypillinen esimerkki Dufvan ja kumppaneiden (1996: 44) tutkimustuloksissaan kuvaamasta ”valmiista mielipiteestä”: se on nopeasti verbalisoitavissa oleva, kulttuuriyhteisössä yleisesti hyväksytty totuus.
Toisinaan lapset käyttivät kuitenkin vierastakin ääntä varsin
taitavasti, ilman viittausta sanojen lähteeseen ja ilman yhtäkkistä, kielellistä muutosta. Äänen vieraus ilmeni vuorovaikutuksen edetessä:
(5)

MA: Minkä takia ihmiset opettelee englantia?
Eeva: Että ne voi puhua jos ne esimerkiks muuttaa tai käy jos
sain maassa, niin että ne osaa puhuu…
…
MA: No minkä takia sää opiskelet englantia?
Eeva: Että mää oppisin sitä.
MA: Okei, no mitä sä aiot englannin kielellä tehdä?
Eeva: Emmää tiiä.

Tässä esimerkissä vieras ääni ei ilmene juuri mitenkään ensimmäisessä vastauksessa, mutta Eevan myöhemmät vastaukset
paljastavat, ettei hän vielä olekaan omaksunut aluksi käyttämänsä ajatusta englannin kielen hyödyistä. Ihmiset opiskelevat englantia ulkomailla käymisen tai sinne muuttamisen
varalle, mutta Eevan käsitemaailmaan eivät ulkomaille muuttaminen tai ulkomaanmatkailu (ainakaan sellainen, jossa hän
itse olisi puhumisesta vastuussa) nähtävästi kuulu. Siispä hänen
oma äänensä sanoi vain ”emmää tiiä”, kun häneltä kysyttiin,
mitä hän itse voisi englannin kielen taidolla tehdä.
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5.2 VASTAUSTEN AGENTIT
Kolmannella luokalla lasten vastauksissa kaikui vielä paljon
vieraita ääniä. Yleisiin kysymyksiin (esim. ”Miksi englantia
kannattaa opiskella?”) lapset vastasivat usein aikuisten tavoin
valmiilla vakiovastauksella, kuten Rauli esimerkissä 4. Henkilökohtaisissa kysymyksissä (esim. ”Miksi sinun mielestäsi
englantia kannattaa opiskella?”) lapset puolestaan vetosivat
tuntemiensa auktoriteettien näkemyksiin: vastauksen agentti
oli isä, äiti tai vanhempi serkku, ei lapsi itse. Myös ”en tiedä”
oli varsin yleinen vastaus henkilökohtaisiin kysymyksiin. Tämä
tulos poikkeaa Aronssonin ja Hundeiden (2002) päätelmistä:
heidän aineistossaan se on hyvin harvinainen vastaus, ja heidän
mukaansa lapset vastaavat melkein mitä tahansa mieluummin
kuin myöntävät etteivät tiedä.
Minä–muodossa annettuja vastauksia ei aineistossa ollut
kuin muutamia. Voitaisiin olettaa, että minä–muotoisten vastausten määrä kuitenkin kasvaisi ala-asteen kuluessa, kun lapset
saavat lisää kokemuksia kielistä ja kieltenopiskelusta. Ratnerin,
Gimpertin ja Foleyn (2002) näkemystä agentiivi-suuden uudelleenkoodautumisesta näyttäisivät tukevan ainakin nämä Jonnen
vastaukset toisella ja viidennellä luokalla (ks. Alanen 2002):
(6)

RA: Ootteks te oppinu mitään sanoja siellä (pelatessa)?
Jonne: Mun serkkuki oppi yhestä, yhestä pelistä niin kauheesti
... englantia.
(2 lk.)
Jonne: Sitä (englantia) oppii niinku kum mää pienenä sitä
oppii ku pelaa, tai mun serkku pelaa tietokoneella tai sitte
jotain pelikonetta nii sitä oppi hirveesti ku vaikka kavereiden kanssa.
(5 lk.)

Toisella luokalla Jonne selvästi kertoo serkkunsa kokemuksista. Viidennellä luokalla vaikuttaa siltä, että Jonne aikoi ensin
kertoa oppineensa itse englantia pelejä pelatessa, mutta korjaakin tekijäksi sitten serkkunsa. Tällaisia tapauksia tuskin
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löytyy monia, mutta on mielenkiintoista seurata, muuttuuko
esimerkiksi Maijan (esimerkki 3) isältään kuulema käsitys suomen kielen vaikeudesta Maijan omaksi käsitykseksi: kun Maija
seuraavan kerran puhuu suomen kielen oppimisesta, mainitseeko hän isänsä? Jos Karasavvidisin ja kumppaneiden (2000)
ja Ratnerin ja kumppaneiden (2002) näkemykset pitävät paikkansa, käsitysten omaksumista ja oman äänen kehkeytymistä
kuvastaisi juuri vastausten muuttuminen minä–muotoisiksi.
Lainatut sanat lähdeviitteineen vähenevät ja lapsi alkaa pitää
itseään käsitystensä tekijänä

6 LOPUKSI
Tutkimukseni on pienimuotoinen tapaustutkimus, jonka
perusteella ei pyritäkään tekemään yleistyksiä. Tavoitteena on
pyrkiä ymmärtämään, miten lasten käsitykset rakentuvat eri tilanteissa ja millaiset tekijät käsitysten rakentumiseen vaikuttavat. Analyysi perustuu lasten omiin sanoihin, mutta on tärkeää
muistaa, että analyysissäkin on kyse tulkinnasta: lasten sanat
eivät tarjoa suoraa yhteyttä lasten mieliin (Dufva 1994: 26).
Tutkija on dialogisessa vuorovaikutuksessa myös aineistonsa
kanssa (Dufva 1995:30).
Tutkimuksen perusteella ääni ja agentiivisuus vaikuttavat
varsin hedelmällisiltä tavoilta tarkastella lasten käsityksiä ja
niiden alkuperää. Kolmannella luokalla lasten käsitysten lähteet
olivat vielä hyvin esillä, eli lapset kertoivat usein selvästi kuka
sanoista on vastuussa. Lasten käsitykset näyttävät olevan peräisin samankaltaisista lähteistä kuin aikuistenkin (ks. Dufva ym.
1996) – institutionaalisten lähteiden tilalla kylläkin hallitsevat
muut lapselle tärkeät ihmiset: vanhemmat, sisarukset, sukulaiset ja kaverit. Eevankin (esimerkki 2) tieto artikkeleista tuli
äidiltä, ei opettajalta.
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Opettajaa ei mainittu kolmannen luokan haastatteluissa tiedonlähteenä lainkaan. Kenties opettaja on lapsille siinä määrin
ehdoton asiantuntija, ettei häneltä saatuja tietoja tarvitse varustaa lähdeviitteellä – opettajan sanat ovat varmasti oikeita
vastauksia, ja ne voi toistaa sellaisenaan. Toisaalta voi olla, että
koulun suuri vaikutus kieliä koskeviin käsityksiin alkaa kuitenkin näkyä jo ala-asteen aikana, ja opettajan ääni alkaa lasten
vastauksissa vahvistua muiden äänien – ja lapsen oman äänen
– rinnalla.
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