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This paper investigates how the activity of playing a video game presents
opportunities for learning English as a second language. The data come from
sessions where two Finnish teenage boys play Final Fantasy X, a Japanese
video game localised into English. Building on conversation analytic studies
of L2 learning as embedded in interactional activities (e.g. Mondada &
Pekarek-Doehler 2004), we analyse repetition involving prosodic imitation
as an interactional practice through which players draw upon the language
of the game, alongside other semiotic resources, to engage with the game
and make sense of its events. The analysis shows that while repetition and
imitation are recurrent resources through which players co-construct their
understanding and experience of the game, they simultaneously also provide
opportunities for practising L2 use, displaying linguistic expertise and also
richer forms of participation through language play and spontaneous use of
the second language.
Keywords: conversation analysis, video games, L2 learning, prosodic
imitation
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1 JOHDANTO
Lähes kaikki suomalaiset nuoret pelaavat ainakin silloin tällöin erilaisia tietokoneella tai pelikonsolilla pelattavia elektronisia pelejä
(Salokoski 2005). On väitetty, että pelit ovat jopa syrjäyttämässä television suosituimpana mediana lasten ja nuorten, erityisesti
poikien keskuudessa. Pelien haittoja ja hyötyjä on tutkittu monista
eri näkökulmista. Esimerkiksi psykologit ovat selvittäneet pelien
väkivallan vaikutusta käyttäytymiseen, kun taas kasvatuksen ja
oppimisen tutkijat ovat kiinnittäneet huomiota pelien oppimista
edistäviin vaikutuksiin. Joidenkin mediakulttuurin ja kasvatuksen tutkijoiden (esim. Gee 2003, 2005) mielestä videopeli voi olla
ihanteellinen oppimisympäristö: pelin avulla oppiminen tapahtuu
kuin itsestään, sillä peliympäristö on suunniteltu motivoivaksi, se
tarjoaa oppijalle uusia kokemuksia ja mahdollistaa liikkumisen
kuvitteellisissa maailmoissa, joissa voi oppia uusia käytänteitä ja
kokeilla uusia identiteettejä. Pelaaminen tarjoaa myös tilaisuuksia kehittää erilaisia taitoja ja kokea mielihyvää. Se myös ”valtauttaa”: interaktiivisen pelin pelaaja on aktiivinen toimija, jonka
valinnat ohjaavat pelin etenemistä. Pelaamisen on todettu lisäksi
harjoittavan erilaisia kognitiivisia kykyjä, kuten päättelytaitoja,
ongelman ratkaisua ja päätöksentekoa (esim. Johnson 2006; Mutanen 2006).
Vaikka pelejä ja pelaamista on jo tutkittu eri tieteenalojen keinoin, pelitilanteiden kielenkäyttö ja vuorovaikutus eivät vielä ole
nousseet tutkimuksen kohteiksi. Kuitenkin vain pelaamistapahtumien yksityiskohtainen analyysi voi kertoa, millaisia toiminnan ja
osallistumisen muotoja pelit tarjoavat, miten pelaajien vuorovaikutus pelin kanssa rakentuu ja miten peli vaikuttaa vuorovaikutuksen prosesseihin. Tätä kautta voidaan kuvata tarkemmin, millaisia
oppimisympäristöjä videopelit ovat, millaisia tilaisuuksia oppimiseen ne tarjoavat ja miten pelaajat hyödyntävät näitä mahdollisuuksia.
Tässä artikkelissa analysoimme keskustelunanalyysin keinoin
(esim. Tainio 1997; Huthcby & Woofﬁtt 1998), toisen kielen op158

pimisen näkökulmasta (esim. Mondada & Pekarek-Doehler 2004),
teini-ikäisten poikien kielenkäyttöä videopelin pelaamisen aikana.
Tutkimissamme pelisessioissa kaksi nuorta pelaa Final Fantasy X
-nimistä englanniksi sovitettua, alun perin japanilaista roolipeliä.
Pelin roolihahmot puhuvat englantia, ja pelatessaan nuoret toistelevat ja jäljittelevät pelihahmojen vuoroja ja puhetapoja. Tämä
näyttää tarjoavan heille myös paikan ja tilan oppia englantia. Analysoimme esimerkkien avulla, millaisia pelihahmojen vuoroja jäljitellään, miten jäljittelyn avulla ilmaistaan asennoitumista pelin
tapahtumiin ja kielenkäyttöön sekä miten sillä rakennetaan pelaamistapahtuman sosiaalista vuorovaikutusta ja yhteistä kokemusta.
Pyrimme myös osoittamaan, että jäljittely toimii tilanteessa keinona osoittaa kielellistä asiantuntijuutta sekä omaksua pelin kieltä,
englantia.

2 TOISTO JA JÄLJITTELY VUOROVAIKUTUKSEN
JA OPPIMISEN KEINOINA
Toistoa ja jäljittelyä on aina pidetty keskeisinä resursseina sekä
äidinkielen että toisen tai vieraan kielen oppimisessa. Lapsi hyödyntää toistoa ja jäljittelyä vuorovaikutuksessa lähiympäristössä
olevien ihmisten kanssa ja oppii sitä kautta muun muassa kielen
ominaispiirteitä, muotoja, rakenteita ja kulttuurisia puhetapoja.
(Vygotski 1982; Tarplee 1996.) Luokkahuoneessa on perinteisesti harjoiteltu toiston avulla vieraan kohdekielen rakenteita, joskin
aiemmin varsin mekaanisesti erilaisten drillien avulla. Nykytutkimuksessa toistamista ei nähdä mekaanisena rakenteiden harjoitteluna vaan ennen kaikkea keinona harjoitella merkityksellistä vuorovaikutusta (Skehan 1998; Duff 2000). Toistaminen ja jäljittely
ovat monifunktioista, affektista, jopa leikillistä kielellistä toimintaa, joka on sidoksissa niihin kielen oppimisen prosesseihin, jotka
vievät kontrolloidusta kielenkäytöstä kohti toiminnallista, spontaanin vuorovaikutuksen kielen hallintaa (Skehan 1998; Cook
2000; Tomasello 2003; Lantolf & Thorne 2006). Niitä pidetään
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tavoitteellisina, sosiaalisesti opittuina strategioina, joiden käyttö
johtaa innovatiivisiin kielenkäyttötapoihin (Tomasello 1999; Lantolf 2000; Lantolf & Thorne 2006).
Toistolla ja jäljittelyllä on vuorovaikutuksessa monia erilaisia tehtäviä. Pelkkä toisto voi toimia korjausaloitteena, vahvistaa
edellä sanottua tai ilmaista samanmielisyyttä. Toistolla voi ilmaista affektia, esimerkiksi yhteisyyttä, tai esittää kritiikkiä edellistä
puhujaa kohtaan. Myös toiston prosodia vaikuttaa sen tulkintaan.
(Goodwin 1990; Duff 1995; Couper-Kuhlen 1996; Sczcepek 2001;
Hellermann 2003; Tainio tulossa.) Toistelemiseen, jäljittelemiseen
ja imitointiin liittyy usein kielellä leikittelyä ja varsinkin monen
hengen keskusteluissa yhteisyyden luomista, mikä palvelee myönteisen oppimisilmapiirin syntymistä opetustilanteisiin. Leikittelemisen on huomattu myös edistävän itse kielen oppimista. (Cook
2000; Sullivan 2000; Broner & Tarone 2001; Cekaite & Aronsson
2004, 2005.)
Keskitymme seuraavassa analysoimaan vuoroja, joissa pelaaja toistaa pelihahmon puheenvuoron leksikaalista sisältöä ja lisäksi jäljittelee vuoroa prosodisesti. Jäljittelyissä pelaaja siis orientoituu edeltävään tai aiemmin kuultuun vuoroon (tai vuoroihin)
muokkaamalla, toistamalla tai matkimalla omassa vuorossaan sen
verbaalisia ja prosodisia aineksia (Norrick 1987; Tannen 1987;
Couper-Kuhlen 1996; Sczcepek 2001; Hellermann 2003; Tainio
tulossa). Jäljittelyn kohteiksi joutuvat usein vuorot, jotka jollain
tavoin ovat kohosteisia kontekstissaan. Ne voivat olla prosodisesti
erityisellä tavoin huomion arvoisia, tai niihin voi liittyä semanttista tai pragmaattista inkongruenssia, eli epäodotuksenmukaisuutta,
yllättävyyttä, epäsuhtaa tai ristiriitaisuutta (Tainio tulossa). Inkongruenssin esittäminen on myös yksi huumorin perusmekanismeista (Sarpavaara 2005; Rahtu 2006), mikä liittää jäljittelemisen kielelliseen leikittelyyn ja jopa kiusoitteluun (esim. Putkonen
2001).
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3 VIDEOPELIT VUOROVAIKUTUS- JA
OPPIMISTILANTEINA
Video- ja tietokonepelit ovat tietokoneohjelmia, jotka yhtäältä
edellyttävät pelaajalta erilaisia valintoja ja toimia, toisaalta tarjoavat hänelle erilaisia mahdollisuuksia edetä pelissä ja vaikuttaa
sen kulkuun (Burn & Schott 2004; ks. myös Kress & van Leeuwen
1996). Pelaajat ovat siis keskeinen osa pelitapahtumaa ja samalla
vuorovaikutuksessa pelin kanssa sen luoman lumemaailman välityksellä: he seuraavat ja tulkitsevat pelin multimodaalisia viestejä – usein nopeasti vaihtuvia visuaalisia viestejä, ääntä, tekstejä,
puhetta – sekä reagoivat näihin tilanteen mukaan. Yhdessä pelaaminen on myös arkinen sosiaalinen tapahtuma: pelaajat kommentoivat toisilleen pelin vaiheita, keskustelevat valinnoista ja rakentavat yhteisiä tulkintoja pelin tapahtumista.
Pelit on suunniteltu oppimista edistäviksi: ne viihdyttävät ja
motivoivat liikkumaan yhä sujuvammin pelin maailmassa sekä
oppimaan pelin ominaisuuksia (ks. esim. Gee 2003, 2005). Monet pelit (varsinkin seikkailupelit) ajavat pelaajat päättelemään ja
ratkaisemaan ongelmia sekä etsimään uusia keinoja hallita peliä.
Psykolingvistisissa tutkimuksissa on havaittu (Bialystok 2006),
että pelejä harrastavat nuoret, erityisesti kaksikieliset pelien harrastajat, suoriutuivat haastavista älyllisistä tehtävistä, joihin oli lisätty harhaanjohtavia visuaalisia vihjeitä, selvästi paremmin kuin
verrokkiryhmä. Bialystok päätteleekin, että pelaaminen harjoittaa
aivoja samaan tapaan kuin kaksikielisyys: molemmat edellyttävät
kykyä tehdä nopeita valintoja sekä torjua ylimääräisiä ärsykkeitä.
Näiden tutkimustulosten valossa on erityisen kiinnostavaa tarkastella, miten suomalaiset nuoret hallitsevat englanninkielistä peliä
ja ovat vuorovaikutuksessa sen kanssa.
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4 AINEISTO
Aineistomme on valittu n. 13 tunnin korpuksesta, joka koostuu
vuosina 2003–2004 videonauhoitetuista pelisessioista. Pelaajat
ovat 10–14 vuoden ikäisiä suomalaisia poikia, jotka ovat opiskelleet koulussa englantia vieraana kielenä 1–5 vuotta. Artikkelin esimerkeissä kaksi 13-vuotiasta poikaa pelaa Final Fantasy -sarjan
osaa X. Peli sijoittuu Spira-nimiseen maailmaan, jossa seitsemän
pelattavaa henkilöhahmoa taistelee Sin-nimistä pahaa voimaa vastaan. Pelissä on englanninkielistä tekstiä (esim. ohjeita, valikkoja,
dialogia) ja ääneen puhuttua dialogia. Pelihahmojen puhe näkyy
ruudulla tekstityksenä, joka ilmestyy näytölle lähes samanaikaisesti ääneen puhutun dialogin kanssa. Aineistossamme toinen pelaajista on yleensä aktiivinen peliohjaimen käyttäjä, toinen seuraa
peliä vieressä istuen ja kommentoiden. Tarinalliseen Final Fantasy X -peliin kuuluu myös narratiivisia jaksoja, joiden aikana ei
aktiivisesti pelata.
Aineistoesimerkit on litteroitu keskustelunanalyysin periaatteita noudattaen (esim. Seppänen 1997, ks. myös liite 1). Litteraatin vasemmalla laidalla näkyvät lihavoituina pelaajien (Pekka ja
Kalle) puheenvuorot sekä niihin limittyvät pelihahmojen (Lulu,
Wakka, Tidus, Lucil jne.) puheenvuorot. Erotukseksi pelaajien
vuoroista pelihahmot on merkitty puhujiksi pienin alkukirjaimin
(lulu, wakka jne.). Litteraatin oikeaan laitaan on merkitty näytöllä
näkyvää visuaalista informaatiota sekä pelihahmojen tekstitettyä
dialogia niissä tapauksissa, joissa nämä ovat olennaisia analyysin
kannalta.

5 PROSODINEN JÄLJITTELY AINEISTOSSA
Aineistossa esiintyy runsaasti erilaista pelin äänten ja puheen jäljittelyä. Olemme valinneet lähemmän tarkastelun kohteeksi vuorot, joissa puhuja jäljittelee aiemmin kuulemaansa pelihahmon puheenvuoroa. Näkemyksemme on, että jäljittelyn avulla ilmaistaan
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osallistumista käynnissä olevaan tapahtumaan sekä asennoitumista sen yksityiskohtiin ja kielenkäyttöön. Aloitamme analyysimme
tapauksista, joissa pelaaja tai pelikumppani jäljittelee juuri edellä
esiintynyttä pelihahmon puheenvuoroa (esim. 1–3). Pelihahmon
vuoron jäljittely ilmaisee asiantuntijuutta ja pelin dialogin oppimista vielä selvemmin silloin, kun jäljittely tapahtuu jo ennalta:
pelaaja jäljittelee aiemmissa pelisessioissa kuulemaansa vuoroa jo
ennen, kuin vuoro esiintyy meneillään olevassa tilanteessa (esim.
4–5). Pelissä opittu vuoro voidaan ottaa käyttöön myös uudessa,
semanttisesti ja pragmaattisesti sopivassa kontekstissa (esim. 6).
Jäljittelyn lisäksi pelaajat voivat myös eksplisiittisesti kommentoida pelihahmojen puhetapaa ja käyttäytymistä ja osoittaa näin
metalingvististä ja -pragmaattista toisen kielen tuntemusta. Samalla he rakentavat yhteistä tulkintaa pelitapahtumasta (esim. 7). Lopuksi näytämme, miten toisen kielen käyttö ja vuorojen jäljittely
luovat vuorovaikutuksessa tilaa osallistujien omalle, spontaanille
englannin kielen käytölle (esim. 8).
5.1 JÄLJITTELY SEURAAVASSA VUOROSSA
Pelitilanteessa on erittäin tavallista, että pelaajat toistelevat pelihahmojen sanomia vuoroja lähes sellaisenaan ja välittömästi niiden kuulemisen (ja lukemisen) jälkeen. Tavallisimmin jäljittelemisessä on lähinnä kyse vain verbaalisen sisällön toistamisesta.
Useimmiten toistellaan joko englannin kielessä yleensäkin tavallisia fraaseja (ks. esim. 1–3) tai sitten pelin maailmassa toistuvia
tai muuten kohosteisia ilmauksia (vrt. esim. 4–6). Usein puhuja
leksikaalisen toiston lisäksi kuitenkin myös jäljittelee edellisen
vuoron prosodiaa (erit. esim. 3; vrt. Tarplee 1996), mikä samalla
kertoo jäljittelijän suhtautumisesta edelliseen vuoroon, sen prosodiseen ilmiasuun tai joskus jopa vuoron sanojaan, pelihahmoon
(vrt. esim. 5–7).
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(1) 021003 / 20:36 (Kalle=aktiivinen pelaaja)
1 -> wakka

=piece of cake

2

Pekka [((tavoittelee makeispakettia, katse alas))

3

Kalle [hmh ((hymyilee))

4 à Pekka

“>piece o’< ca::ke,”

(2) 021003 / 21:36 (Kalle=aktiivinen pelaaja)
1 -> tidus

training huh (0.5) ↑see ya ((korkealla äänellä))

2

Kalle hh

3 à Pekka

“↑see ya.”((korkealla äänellä))

(3) 021003 / 24:37
1

Kalle

((ojentaa ohjaimen Pekalle))

2

Kalle

you can hhhº handle this:=

3 -> belgemine =we meet again ((hieman nasaalisesti))
4 à Kalle

↓“we meet again”= ((nasaaliääntä liioitellen))

Näissä esimerkeissä pelikaveri, se joka seuraa aktiivisen pelaajan
tekemisiä, toistaa pelihahmon lausumat vuorot. Niillä peliä seuraava osapuoli osoittaa osallistumistaan ja aktiivista suuntautumistaan
meneillään olevaan pelitoimintaan ja -tapahtumiin. Kaikissa yllä
olevissa esimerkeissä toistellaan pelissä tiuhaan esiintyviä englanninkielisiä fraaseja. Toistamalla niitä, pelihahmojen käyttämää
prosodiaa jäljitellen, pelaajat tulevat paitsi harjoitelleeksi fraasien lausumista ääneen myös havainnoineeksi niiden merkityksellistä käyttöä kontekstissaan. Äänen värin jäljittelemiset (esim. 2,
r. 3; esim. 3, r. 4) kertovat, että pelihahmojen vuorot on sanottu
sellaisella prosodisesti kohosteisella tavalla, joka kiinnittää pelaajien huomion. Esimerkeissä 1 ja 2 aktiivinen pelaaja osoittaa
välittömästi pelihahmon vuoron jälkeen tulevalla hymähdyksellä,
hymyilyllä tai voimakkaalla uloshengityksellä, että hän pitää pelihahmon vuoroa huomion arvoisena. Näissä esimerkeissä jäljittelevän vuoron lausuva pelitoveri siis osallistuu aktiivisen pelaajan
ilmaisemaan affektiin omalla tulkinnallaan. Esimerkeissä 2 ja 3
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jäljittelyvuoro on tulkittavissa myös vastaukseksi pelihahmolle:
vierusparin jälkijäseneksi tervehdyssekvenssissä.
Jäljittelemällä hahmojen puhetta pelaajat voivat siis ilmaista
osallisuutta pelimaailman tapahtumiin. Toistelemalla fraaseja ja
niiden prosodiaa pelaajat harjoittelevat samalla toisen kielen ääntämystä ja rakenteita konteksteissa, joissa rakenteita käytetään semanttisesti ja pragmaattisesti merkityksellisesti, olennaisina osina
meneillään olevaa dialogia ja toimintaa. Näin pelaajat oppivat kielenkäyttöä kontekstissaan ja ottavat haltuun pelihahmojen kieltä ja
puhetapaa.
5.2 ENNAKOINTI
Pelaajat jäljittelevät aiemmissa tilanteissa kuulemiaan pelihahmojen lausumia myös ennakoivasti, ennen kuin vuoro esiintyy
meneillään olevassa pelitilanteessa. Jäljittelemällä aiemmissa pelisessioissa oppimaansa ilmausta pelaaja tuo ilmi peliin liittyvää
kielellistä asiantuntemusta ja osoittaa, että hän kykenee soveltamaan aiemmin omaksuttuja muotoja ja rakenteita toistuvassa tilanteessa. Ennakoinnit kertovat myös, että pelaajat kiinnittävät
huomiota pelin kielen yksityiskohtiin ja kohtelevat niitä pelitapahtuman kannalta merkityksellisinä. Esimerkissä 4 Pekka jäljittelee
pelihahmon vuoroa rivillä 6. Jäljittelyn kohde esiintyy esimerkissä
kuitenkin vasta rivillä 17. Tuolloin, pelihahmon lausuessa vuoroa,
Pekka aloittaa uudelleen sen toistamisen päällekkäispuhuntana,
mutta hän ei tuotakaan vuoroa kokonaan ääneen vaan muodostaa
sen lopun vain huulillaan (r. 18). Esimerkin ajan pelissä on käynnissä juonen kannalta rauhallinen jakso, jonka alussa kaksi pelihahmoa Lucil ja Yuna käyvät dialogia keskenään.
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(4) 021003 / 05:40
1

lucil

(…) Lady Yuna you must be exhausted

2

after working so hard last night (0.5) will you be okay,

3

eh(hh) I feel that I’ve rested enough (0.3)

4

[but t]hank you for your kindness

5

Kalle [(hh)]

6 à Pekka

<wa:i[t for me::::::::::::::::]:::>

7

yuna

[will you be leaving to-]

8

lucil

yes [( . )] ﬁrst we cross the Moonﬂow and then we head

9

north in the search of chocobos

10

Pekka

11

lucil

[huf]
to replace those we have lost

12

Kalle choco[bo ] ((hymyilee))

13

elma

14

[once] we ﬁnd chocobos our Mounted Forces

wil[l ride ag]ain

15

Kalle

16

tidus

17

clasco -> captain (0.5) [wa:]::::it for me:::=

[chocobos] hh
huh (1) aren’t you missing someone?
NÄYTTÖ:

18 à Pekka
19

Kalle

C: Wait for me.

[wai] ((muodostaa huulilla: for me; hymyilee))
((hymyilee))

Pekan ennakoiva jäljittelyvuoro (wait for me, r. 6) on rakenteeltaan identtinen kohdevuoron (r. 17) kanssa ja jäljittelee sitä myös
prosodisesti, sekä rytmisesti että venyttäen kohdevuoron tapaan
vokaalien kestoja – jopa hieman liioitellen niitä. Kohdevuoro on
siis selvästi prosodisesti kohosteinen. Mutta kohdevuoro on kohosteinen myös visuaalisesti. Juuri ennen kuin pelihahmo tuottaa
kyseisen vuoron, näytön näkymä ja kuvakulma vaihtuvat, ja kuvassa näkyy juokseva lapsihahmo. Hänen vuoronsa kuitenkin puhuu
aikuinen mies, tosin lapsen ääntä hieman jäljitellen (r. 17). Kuvan
ja äänen välillä vallitsee siis inkongruenssi. Pekan ennakoiva jäljittely kummunneekin juuri tästä ristiriidasta: se merkitsee kohdevuoron kohosteiseksi ja kommentoi sitä affektiiviseen sävyyn.
Samalla se ilmaisee hienovaraista, huumorin sävyttämää kritiikkiä
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pelihahmon puhetapaa kohtaan. Vuoro näyttääkin kutsuvan pelikumppania mukaan tulkitsemaan pelitapahtumaa: pelikaveri Kalle
liittyy toimintaan matkimalla ensin pelin ääniä (r. 10) sekä toistelemalla sitten hymyillen osia toisten pelihahmojen vuoroista (r. 9,
13), esimerkiksi pelimaailmasta tuttua termiä chocobos (r. 12, 15).
Sana kuulostanee pelaajien mielestä hauskalta ja noussee siksi jäljittelyn kohteeksi.
Seuraavassa esimerkissä 5 toinen osallistujista (tässä Kalle)
jäljittelee pelihahmon vuoroa kahdesti (r. 6, 16), ennen kuin se
esiintyy meneillään olevassa pelitilanteessa (r. 17). Rivillä 15 vuoro näkyy myös tekstinä näytöllä, mutta Kalle toistaa sen ennen
kuin se on kuultavissa. Toistoja edeltää pelaajan kommentti (r. 5).
(5) 061003 / 13:28
NÄYTTÖ:
1

Pekka =kato nyt= ((osoittaa näyttöä))

2

Kalle

=nii

3

tidus

hah (0.3) Rikku (0.5) you’re Rikku (1.0) Tidus: Rikku!
You’re Rikku!

4

↑hey you’re okay (.) how you been

Tidus:Hey! You’re
okay! How you been?

5

Kalle

6à

heh (0.4) $ihan lieskassa$ (0.4)
◦↑you big mean[ie◦.

7

rikku

8

tidus

[terrible
yeah you don’t look so good

Rikku: Terrible
Tidus: Yeah, you
don’t look so good.

9
10

what happened ( . )
rikku

What happened?

you beat me up remember?

Rikku: You beat
me up, remember?

11

tidus

eh? (1) oh that ma:china? (0.8)

Tidus: Oh! That
machina… That

12

that was yo:u?

was you?

13

rikku

mhhum

14

Kalle

↑mhhum (wim) heh
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15

rikku

oh that really hurt you know

Rikku: That really hurt
you know. You big
meanie.

16 à Kalle

@you ↓big meanie:@ ((matalalla nasaaliäänellä))

17

↓you big meanie ((matalalla äänellä))

rikku

18 --> Kalle

(@↓wim meanie@) heh

19

w-wait. but you attacked us

tidus

Esimerkissä 5 pelaaja tuo jäljittelyn avulla esiin omaa asennoitumistaan pelin tapahtumiin. Kyseessä on yllätyksellinen ja monimerkityksinen tapahtuma pelin tarinassa. Meneillään olevassa
narratiivisessa jaksossa kaksi sankarillista pelihahmoa, miespuolinen Tidus ja naispuolinen Rikku, tapaavat yllättäen, kuten esimerkin alun dialogista käy ilmi. Kohdevuoro (you big meanie) on
Rikun esittämä moite, joka liittyy aiempiin pelitapahtumiin (Tidus on piessyt Rikun taistelussa, mutta Rikku on esiintynyt toisena hahmona, joten Tidus ei ole tunnistanut häntä). Kyseessä ei
kuitenkaan ole vakava moite: lausumaan näyttää liittyvän affektiivista sävyä, joka käy ilmi sekä visuaalisista että äänenkäytön
vihjeistä, esimerkiksi Rikun viipyilevästä katseesta ja asennoista.
Kallen tuottama ennakoiva jäljittelyvuoro sekä sitä edeltävä tilanteen kommentointi näyttää liittyvän tulkintaan, jonka pelaaja tekee
pelin tapahtumista ja hahmojen välisestä suhteesta juuri näiden
vihjeiden perusteella. Jäljittelyä edeltää nimittäin lyhyt naurahtaen tuotettu kommentti, jossa Kalle mitä ilmeisimmin kuvaa pelihahmojen välejä (ihan lieskassa, r. 5). Kallen jäljittely, naurahtelu
sekä leikittely kohdevuoron muodolla (r. 14, 18) osoittavat hänen
suhtautuvan tilanteeseen huvittavana.
Näissä esimerkeissä pelaaja voi jäljittelyn avulla osoittaa
suuntautumistaan kohosteisiin tapahtumiin ja lausumiin ja kohtelee niitä merkityksellisinä pelaamistilanteessa. Jäljittely on yksi
keino kutsua pelikaveria mukaan rakentamaan tapahtumasta yhteistä tulkintaa sekä luomaan yhteisyyttä pelaajien kesken. Jäljittelyn avulla rakennetaan yhdessä affektiivista sävyä sekä huumoria.
Ennakoinnin avulla pelaaja lisäksi ilmaisee peliin liittyvää asian168

tuntemusta ja ottaa käyttöön kokemukseen perustuvaa tietoa pelin
tapahtumista ja dialogista. Ennakoidessaan tulevia vuoroja pelaaja osoittaa tuntevansa paitsi pelin kieltä myös osaavansa tulkita
meneillään olevaa toimintaa ja dialogin hienovaraisia, piileviäkin
merkityksiä ja implikaatioita niin, että kykenee kommentoimaan
niitä.
5.3 UUDELLEEN KONTEKSTUALISOINTI
Ennakoivan jäljittelyn lisäksi aiemmin kuultuja ja opittuja pelihahmojen vuoroja tuotetaan myös sellaisissa tilanteissa, joissa niitä ei
pelissä lainkaan esiinny. Pelaajat siis käyttävät oppimiaan vuoroja
uusissa, semanttisesti ja pragmaattisesti sopivissa konteksteissa.
Tällaiset uudelleen kontekstualisoinnit osoittavat pelaajien tulkitsevan pelihahmojen vuoroja varsin taitavasti, kuten esimerkki 6
osoittaa. Siinä pelaaja käyttää edellisestä esimerkistä tuttua vuoroa you big meanie osallistuessaan toiseen, täysin erilaiseen pelitapahtumaan.
(6) 061003 / 21:26
(Pekka tekee valintoja näytöllä näkyvistä vaihtoehdoista: valitsee hahmoille
“kykyjä” (abilitities))
NÄYTTÖ:
Kimahri’s defence increased by 3!
1à

Pekka

you big meanie, ((nojaa taaksepäin))

2

Kalle

(Urn) hh ((’Auron’))

((kuvassa Auron; näytöllä
nimet Lulu ja Wakka))

3

Pekka

◦phh phh (.) pada◦=

4

Kalle

=no ei (Urnkaan) ei voit- maks- [hhhhhh]

Tässä esimerkissä Pekka on keskittynyt tekemään hyvin nopeassa
tahdissa valintoja pelin tarjoamista vaihtoehdoista. Final Fantasy X:n pelaaja voi valita pelaamilleen hahmoille erilaisia kykyjä
ja ominaisuuksia, jotka vaikuttavat niiden selviytymiseen ongelma- ja taistelutilanteissa. Tässä pelaaja valitsee Kimahri-nimiselle
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hahmolle puolustuskykyä lisäävän ominaisuuden (’defence’). Kun
tämän valinnan tulos näkyy näytöllä, pelaaja nojaa taaksepäin ja
tuottaa aiemmin opitun vuoron (r. 1). Vuoro näyttää siis kommentoivan hahmon lisääntynyttä taistelukykyä, joten se viittaa samanlaiseen ominaisuuteen kuin edellisessä esimerkissä (esim. 5).
Myös tässä esimerkissä vuoron voi tulkita osoitetun pelihahmolle,
joten silläkin tavoin se jäljittelee edellisessä esimerkissä käytyä
dialogia. Pelaaja siis käyttää jäljittelyä keinona kommentoida pelitapahtuman yksityiskohtaa semanttisesti ja pragmaattisesti motivoidulla tavalla. Esimerkki osoittaa, miten pelaaja voi jäljittelyllä osoittaa kielellistä asiantuntijuuttaan ja käyttää aiemmista
tilanteista saamaansa tietoa ja kokemusta resurssina osallistuessaan uuteen pelitapahtumaan. Toisen kielen oppimisen kannalta
uudelleen kontekstualisointi on merkittävä todiste pragmaattisesta
kielenoppimisesta: kun pelaaja osaa soveltaa pelissä oppimaansa
rakennetta uudessa tilanteessa, hän samalla selvästi osoittaa oppineensa rakenteen semanttisen ja pragmaattisen käytön.
5.4 METALINGVISTINEN JA -PRAGMAATTINEN
KOMMENTOINTI
Pelaajat saattavat jäljittelyn yhteydessä myös kertoa eksplisiittisesti näkemyksiään pelihahmojen puhetavoista, muusta toiminnasta
tai vaikkapa ulkoisesta olemuksesta. Puhetapoja kommentoidessaan pelaajat osoittavat varsin hyvää toisen kielen prosodisten ja
lingvististen piirteiden sekä puhetapojen asiantuntemusta. Pelaajien metalingvistiset ja -pragmaattiset kommentit toimivat myös
huumorin lähteenä ja yhteisen affektin rakentamisen välineinä.
Seuraavassa esimerkissä pelaajat seuraavat jälleen rauhallisempaa, narratiivista pelin jaksoa. Kumpikaan ei siis tee peliohjaimella valintoja, vaan molemmat keskittyvät kertovan välijakson
katsomiseen. Näytöllä näkyy kaksi hyvin lihaksikasta, Spira-maailman ”pahisten” sotisopiin sonnustautunutta miespuolista hahmoa.
Toinen heistä (Biran) puhuu jäyhään tyyliin, kuvakulman takia
juuri nyt näkymättömissä oleville mutta narratiivisessa tilanteessa
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näiden lihaskimppujen edessä seisoville sankareille, Kimahrille ja
Tidukselle. Biranin äänen väri on mörisevä, äänen korkeus matala
ja artikulaatiotapa hieman epäselvä. Lisäksi hahmon englantia on
väritetty vierasmaalaisella aksentilla. Pekan kommentti rivillä 2
liittyykin suoraan sekä hahmojen ulkoiseen olemukseen että käytettyyn puhetapaan.
(7) 021003 / 14:48
1

biran

pitiful Kimahri (.)↓ho↑wl alone. ↓ho↑wl alone.

2

Pekka

NUO ON IHAN (.) [itävaltalaisia Arnold Schwarzeneggereitä.]

3

biran

4

Kalle

5 à Pekka

[hh hh ha ha ha ha ha ha ha:: hhhh

]

hh=
=@↓ho↑wl alone [(0.2) ↓ho]↑wl alone@ ((matalalla äänellä))
((kääntää päätä)) ((liioittelee suun liikkeitä))

6

Kalle

7 à Kalle

[hhhhh ]
@ho: ↑:l a[lo:ne@]
((liioitellen suun liikkeitä))

8

tidus

9

Pekka

[did th]ose two:: (0.2) got something against you
a-Ronso business

Pekka kommentoi eksplisiittisesti hahmojen ulkonäköä ja puhetapaa (r. 2) pelihahmon prosodisesti erittäin kohosteisen vuoron (r.
1) jälkeen. Hahmon kaksi kertaa toistamassa howl alone -fraasissa
intonaatio nousee äkillisesti ensimmäisen tavun aikana ylöspäin
oktaavin verran ja laskee sitten fraasin loppua kohden puolisen
oktaavia alaspäin. Näin suuret ja äkilliset intonaation muutokset
ovat aina kohosteisia ja tyypillisiä esimerkiksi vahvassa tyylittelyssä (Ogden, Hakulinen & Tainio 2004). Myös puhuvan hahmon
toiminta on tässä kohden kohosteista: hahmo nostaa kätensä ja
näyttää nyrkkiä edessä seisovalle Kimahrille, toisin sanoen uhkailee tätä. Pekka jäljittelee taitavasti fraasin prosodista ilmiasua
vuorossaan. Samalla hän vääntelee kasvojaan liioitellen suunliikkeitään ja kääntäen päätään hieman pelikumppaniaan kohti, katsahtaen ehkä kameraan. Kalle naurahtaa (r. 6) ja näyttöön katsoen
jäljittelee hänkin prosodisesti ja Pekan tavoin suunliikkeitä liioi171

tellen pelihahmon vuoroa (r. 7). Metalingvistinen ja -pragmaattinen kommentointi ja vuoron jäljitteleminen toimivat tässä selvästi
paitsi affektin ilmaisemisen ja jakamisen keinona myös huumorin
ja viihdyttämisen lähteenä.
Pelihahmon puhetavan ja ulkonäön arvioiminen ”itävaltalaisen Arnold Schwarzeneggerin” tyyliksi osoittaa, että pelaajat ovat
tietoisia erilaisista englannin puhumisen varianteista. Tätä todistaa sekin, että he samojen pelisessioiden aikana asiantuntevasti
arvioivat muitakin puhujia, kommentoiden muun muassa yhden
hahmon puhetapaa tuo puhuu tollai ihan (.) jotain karibiaa tai jamaikaa ja toisen Seymour on nii? (.) soon nii gay.
5.5 SPONTAANI TOISEN KIELEN KÄYTTÖ
Aineistomme pelaajat eivät pelitilanteissa pelkästään toista, ennakoi, imitoi ja kommentoi pelihahmojen englantia vaan tuottavat
sitä myös spontaanisti keskinäisessä keskustelussaan. Toimiminen
toisella kielellä, kielen rakenteiden ja ääntämyksen kontekstuaalinen harjoitteleminen innostaa siis myös muuhun toisella kielellä
käytyyn dialogiin. On merkityksellistä, että toistosta ja jäljittelemisestä näyttää rakentuvan tie myös luovempaan toisen kielen
puhujuuteen. Spontaanit pelihahmoille tai pelikumppanille osoitetut englanninkieliset vuorot voivat limittyä toistelu- ja jäljittelysekvensseihin. Pelimaailmaan kuuulumattomia, toisella kielellä
tuotettuja lausumia sisältyy esimerkiksi jo aiemmin käsiteltyyn
katkelmaan, jossa Kalle antaa peliohjaimen toverilleen ja sanoo
samalla you can hhh handle this (esim. 3, r. 2). Tämä lausuma ei
esiinny pelin maailmassa, vaan toimii tässä merkkinä osallistujien roolien vaihdoksesta (ks. Piirainen-Marsh, tulossa). Aineistossa englanninkielinen peliympäristö, jossa paitsi dialogi myös
valikot ja peliohjeet ovat englanninkielisiä, inspiroi siis pelaajia
käyttämään englantia myös keskinäisessä pelitoimintoja koskevassa neuvottelussa. Myös itse pelitilanteita saatetaan kommentoida englanniksi sellaisilla vuoroilla, jotka pelaajat rakentavat
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spontaanisti meneillään olevassa tilanteessa. Tätä kuvaa seuraava
esimerkki (ks. r. 17).
(8) 011003 / 54:26
1

Pekka

2

seymour =anyone else (0.3) [ would be expected ] to show [ their sorrow ]

3

Pekka

se halus ne kai:kki (.) Cruseiderit eestä po:is. et se pystys tota:.=
((katse näyttöön))
[ et sillä ei ois ketään,]

[◦vastustajaa◦]

((katse näyttöön -------------------------------------4 à Kalle

◦hmm (1.5) that is quite true◦=
katse alas ---------------katse näyttöön))

((poistettu 8 riviä))
12

yuna

[ yes ] [(1)

13

Pekka

[mikseise ↑ite tapa sit Siniä] (0.4)

14
15

I

understand

]

se on niin. m->almighty po[werful<]
seymour

16 àPekka

[are you a]fraid
◦ are you afraid? ◦
((katse näyttöön))

17 àKalle

of co:urse I’m not,
((katse alas; nykii paitaansa))

Pelissä on jälleen meneillään narratiivinen vaihe, jota molemmat
pojat seuraavat. Peliohjain ei ole käytössä, ja Pekka kommentoi
ja selittää pelin tilannetta Kallelle (r. 1–3). Kalle ottaa kuvauksen
vastaan kommentoimalla sitä englanniksi (r. 4). Esimerkin loppupuolella Kalle vastaa hahmon esittämään (r. 15) ja Pekan toistamaan (r. 16) kysymykseen sellaisella englanninkielisellä vastauksella, joka ei kuulu itse pelin dialogiin (r. 17). Pelihahmon vuoron
toistaminen siis tarjoaa tilaisuuden tuottaa tilanteeseen sopiva
vastausvuoro, jonka avulla myös pelikumppani voi osallistua aktiivisesti tapahtumaan. Kallen vuoro ei tässä ennakoi pelihahmon
puhetta, vaan on itsenäisesti tuotettu, semanttisesti ja pragmaattisesti kompetentti vastaus pelihahmon kysymykseen. Vuoro ei kuitenkaan näytä olevan osoitettu pelihahmolle: Kallen huomio ei ole
kiinnittynyt pelin tapahtumiin, vaan hänen omaan toimintaansa,
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kuten alas suunnattu katse ja ei-kielellinen toiminta tässä osoittaa.
Joka tapauksessa vuoro kumpuaa jäljittelytilanteesta ja kommentoi pelitilannetta, osoittaen näin puhujan asiantuntemusta sekä kykyä ottaa käyttöön englannin kieltä myös pelaajien keskinäisessä
vuorovaikutuksessa. Siten se on jäljittelyä selvemmin osoitus toiminnallisen kielitaidon hallinnasta.

6 LOPUKSI: TOISTO JA IMITOINTI
OSALLISTUMISEN JA OPPIMISEN KEINOINA
Sosiokulttuuriset näkemykset oppimisesta korostavat oppimisen
yhteyttä vuorovaikutukseen (esim. Vygotski 1982; Lave & Wenger 1991; Hall & Verplaetse 2000; Sullivan 2000; Sajavaara 2000;
Broner & Tarone 2001; Lantolf & Thorne 2006). Yhteisön vuorovaikutukseen osallistumista pidetään oppimisen keskeisimpänä
mekanismina. Viime vuosina keskustelunanalyysia on käytetty
– joskus yhdistäen sen menetelmiä sosiokulttuuristen oppimisen
teorioiden käsitteistöön – analysoimaan ja kuvaamaan erilaisia
oppimistapahtumia sekä oppimisen mahdollistavia vuorovaikutuskäytänteitä (ks. esim. Brouwer & Wagner 2004; Mondada &
Pekarek-Doehler 2004; Gardner & Wagner 2004). Tutkimus on
osoittanut, että keskustelunanalyysin avulla on mahdollista kuvata
oppimistilanteiden ja aktiviteettien rakentumista yksityiskohtaisesti ja tunnistaa niissä avautuvia tilaisuuksia kielen oppimiselle.
Osallistuminen erilaisiin aktiviteetteihin tapahtuu vuorovaikutuksen mikrotasolla hyödyntämällä niitä kielellisiä ja multimodaalisia
resursseja, joita tilanteessa on tarjolla, sekä tuottamalla yhdessä
vuorovaikutuksen rakenteita, joiden varaan aktiviteetti rakentuu.
Tässä artikkelissa olemme analysoineet, miten verbaalinen ja
prosodinen jäljittely toimii vuorovaikutteisena keinona osallistua
videopelitilanteen ja erilaisten pelitapahtumien rakentamiseen ja
samalla harjoitella pelissä esiintyvien muotojen ja rakenteiden tilanteista käyttöä.
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Jäljittelyn avulla aineistossa osoitetaan omaa osallistuja-identiteettiä sekä asennoitumista pelin tapahtumiin. Se on myös keino
osoittaa asiantuntijuutta ja rakentaa yhteistä tulkintaa. Jäljittelemällä kohosteisia vuoroja pelaajat kohtelevat tiettyjä tapahtumia
merkityksellisinä ja osoittavat suuntautumistaan niihin. He kommentoivat tapahtumia, hahmojen ominaisuuksia ja kielenkäyttöä
affektiiviseen sävyyn ja käyttävät pelin kieltä huumorin ja leikittelyn resurssina. Näin pelaamisesta tehdään yhteisvoimin viihdyttävää ja hauskaa varsinkin sellaisissa pelin vaiheissa, jotka eivät
edellytä intensiivistä vuorovaikutusta pelin kanssa. Narratiivisia
jaksoja seuratessaan pelaajat usein osoittavat sekä kielenkäytöllään että kehollaan suuntautuvansa paitsi pelimaailman tapahtumiin myös pelaamiskokemuksen rakentamiseen keskinäisen vuorovaikutuksen keinoin.
Osallistuessaan pelitapahtuman rakentamiseen pelaajat myös
omaksuvat pelin kieltä. Jo yksittäiset verbaaliset jäljittelyvuorot
osoittavat, miten osallistuja kiinnittää huomiota kielen rakenteisiin ja muotoihin ja tekee niistä tulkintoja. Ennakointi ja aiemmin
opittujen vuorojen jäljittely uusissa konteksteissa puolestaan ilmaisevat pelin hallintaa jopa kielellisten yksityiskohtien tasolla.
Jäljittelyyn liittyy joskus myös metalingvistisiä ja -pragmaattisia
kommentteja, joiden avulla tuotetaan sävykkäitä tulkintoja pelitapahtumista ja pelihahmojen puhetavoista sekä luodaan huumoria.
Jäljittelyn kautta opitaan ilmauksia ja muotoja, joiden avulla pelaaja voi tulla osalliseksi pelimaailman tapahtumista hahmojen ääntä
lainaten. Jäljittelyyn yhdistyy usein myös pelaajien omaa, spontaania kielenkäyttöä. Jäljittely on siis yksi keino luoda ympäristö,
jossa pelaajat voivat harjoittaa myös innovatiivisempaa kohdekielen käyttöä sopivissa tilanteissa. Ollaanpa nuorten videopelien pelaamisesta mitä mieltä tahansa, ainakin toisen kielen oppimisen
näkökulmasta Final Fantasy X:n tapaisia pelejä, joissa pelivalikot
ja -ohjeet ovat englanniksi ja joissa dialogi sekä puhutaan ääneen
että nähdään teksteinä, voi pitää toisen kielen oppimiseen innostavina oppimisympäristöinä, kuten analyysilla halusimme osoittaa. Kielenoppimista näyttäisi siis tapahtuvan siitä huolimatta – tai
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ehkä juuri siitä syystä – , että pelaajien ensisijaisena tarkoituksena
lienee itse pelissä edistyminen ja hauskan pitäminen eikä kielen
oppiminen.
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LIITE 1. Litterointikonventiot
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↑
↓
> <
< >
:
allev
KAPITA
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Laskeva intonaatio
Tasainen tai vähän laskeva intonaatio
Nouseva intonaatio
Vuoron tai sen osan prosodinen jäljittely
Katkos
Matalampi ääni
Korkeampi ääni
Nopeampi tempo
Hitaampi tempo
Äänteen venyminen
Alleviivaus: painottaminen
Voimakkaampi ääni
Hiljaisempi ääni
Hymyilevä ääni
Äänensävyn muutos
Hyvin lyhyt tauko
Tauon pituus, tässä 0.5 sekuntia
Ulos- ja sisäänhengitys
Sana lausuttu nauraen
Päällekkäispuhunnan alku ja loppu
Vuorojen välissä ei taukoa
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