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Abstraktin ID: 133 

 

VERTAILEVA KATSAUS VASTASAAPUNEIDEN PERUSKOULULAISTEN KOULUPOLKUUN ERI 

POHJOISMAISSA 

Maria Ahlholm, Helsingin yliopisto; Anna Slotte, Helsingin yliopisto; Kirsi Wallinheimo, Helsingin yliopisto 

 

Avainsanat / Keywords: vastasaapuneet, Pohjoismaat 

 

Tämä esitelmä on osa QuiCC-hanketta (https://www.uv.uio.no/quint/english/projects/quicc/), joka 

tarkastelee ja vertailee pohjoismaisten koulujen monikielisyyskäytänteitä laadullisen analyysin 

menetelmin. QuiCC (Quality in Culturally Diversed Classrooms) on osa yhteispohjoismaista QUINT-

verkostoa (Quality in Nordic Teaching), joka on keskittynyt opetuksen laadun tutkimukseen. Keskitymme 

tässä tarkastelemaan vastasaapuneiden peruskouluikäisten maahanmuuttajien koulupolkua Suomessa, 

Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Islannissa. Kysymme, millaiset käytänteet ovat vakiintuneita eri maissa, 

mikä on kaikille yhteistä ja mikä taas maakohtaista. Vertailemme pohjoismaisia kielipoliittisia 

dokumentteja ja niiden toteutumista käytännössä eri maissa. Suhteutamme käytänteet kunkin maan 

demografiaan ja lähihistoriaan. Huomion kohteena ovat sekä opiskelukielitaidon oppimisen tukipolku 

että oman äidinkielen ylläpitämisen mahdollisuudet. Pohdimme, ovatko käytänteet eri maissa linjassa 

kielipoliittisten julkilausumien kanssa.  
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Abstraktin ID: 99 

 

IDENTITY PRESENTATION IN VIRTUAL EXCHANGE:  STUDENTS’ IDENTITIES IN SELF-

INTRODUCTORY POSTS ON A PADLET WALL 

Karina Doi, University of Jyväskylä 

 

Avainsanat / Keywords: Virtual Exchange, Identity presentation 

 

In social media, it is possible that people express ‘who they are’ differently to face-to-face meetings 

using different media. People can "customize" identity presentation: making choices of how and/or to 

whom they express themselves and what kind of identity they present online (Marwick 2013, p. 358). In 

virtual exchange projects in which participants from different cultures meet and work together online 

(O’Dowd 2018), the identity construction can be different depending on the affordances of the 

platforms and their choices of information to publish. Identity can be "a key construct to successful 

learning" which can connect the participants and the social world (Helm 2018, p.12). Therefore, the 

study aims to know how the participants in virtual exchange projects are showing their identities.  The 

study investigates introduction posts of the students in a virtual exchange project arranged between a 

Finnish university and a Japanese university in 2019. Totally 30 English major students from Finland 

(N=12) and Japan (N=18) participated in the project. The data was collected from a Padlet wall which 

was used for the first task of the project “self-introduction”. Each student had to write about themselves 

and post an image following the given instruction.   Using multimodal discourse analysis, the initial 

findings showed that the students presented their identity in different ways: by texts, emojis and photos 

of themselves. They presented themselves with multiple identities, for instance, multilingual persons, 

language learners, travellers and exchange students. The findings also showed that the students are 

open to cultures of their partner university students.  References Helm, F. (2018). Emerging identities in 

virtual exchange. 10.14705/rpnet.2018.25.9782490057191. Marwick, A. E. (2013). Online identity. A 

companion to new media dynamics, 355-364. O’Dowd, Robert. (2018). From telecollaboration to virtual 

exchange: state-of-the-art and the role of UNICollaboration in moving forward. Journal of virtual 

exchange. 1. 1-23. 10.14705/rpnet.2018.jve.1. 
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Abstraktin ID: 102 

 

TIME AND TEMPORALITY IN DRAWINGS: A PERSPECTIVE ON VISUAL RESEARCH DATA  

Hannele Dufva, University of Jyväskylä; Katja  Mäntylä, University of Jyväskylä 

 

Avainsanat / Keywords: visual research data, timescales, chronotope   

 

Informed by the notion of timescales (Steffensen & Pedersen 2014) and Bakhtin’s (1981) concept of 

chronotope, we will discuss how time and temporality are present in the ways applied linguists analyse 

their visual data. Doing this, we refer to research data of language users’ drawings that have been 

collected within several projects we have been involved in (e.g. Kalaja et al. 2008; Mäntylä & Kalaja 

2019; Mäntylä et al., forthcoming). To overcome what Lemke (2000) calls “flat” research methodologies, 

we will point out that drawings are not just snapshots frozen in time as a ‘synchronous’ perspective 

would indicate, but not exhaustively analysed by ‘diachronic’ or ‘developmental’ viewpoint either. 

Arguing for a ‘heterochronous’ approach, we discuss examples of how language learners’ and teachers’ 

drawings embed timescales that range from evolutionary and cultural-historical flows to personal 

trajectories and situated eventing.   References  Bakhtin, M. M. 1981. The dialogic imagination. Four 

essays by M.M. Bakhtin. Trans. C. Emerson & M. Holquist. Austin, TX: University of Texas Press.  Kalaja, 

P., R. Alanen & H. Dufva 2008. Self-portraits of learners of EFL: Finnish students draw and tell. In P. 

Kalaja, V. Menezes and A.M.F. Barcelos (eds.) Narratives of learning and teaching EFL (pp. 186-198). 

Palgrave Macmillan.  Lemke, J. 2000. Across the scales of time: Artifacts, activities, and meanings in 

ecosocial systems. Mind, Culture, & Activity, 7(4), 273–290. Steffensen, S.V. & S. Bro Pedersen 2014. 

Temporal dynamics in human interaction, Cybernetics and Human Knowing 21 (1-2), 80-97.  Mäntylä K. 

& P. Kalaja 2019.  Visions by student teachers of English: what is there to teach of language? In P. Kalaja 

& S. Melo-Pfeifer (eds.) Visualising multilingual lives: more than words. (pp. 254-274). Clevedon: 

Multilingual Matters.   Mäntylä, K., A. Roiha & H. Dufva (forthcoming). Examining young Finnish CLIL 

pupils’ perceptions of second/foreign language use through visual means.     
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Abstraktin ID: 114 

 

KOLMEN AIKUISEN S2-LUKUTAITO-OPISKELIJAN OPPIMISPROJEKTIT: OSALLISTUMISEN 

KEINOJEN KEHITTYMINEN LUOKKAHUONEVUOROVAIKUTUKSESSA 

Laura Eilola, Tampereen yliopisto 

 

Avainsanat / Keywords: aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus, oppimisprojektit, 

osallistumisen keinojen kehittyminen 

 

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen toteutukseen on viime vuosina luotu 

uusia väyliä lisäämällä luku- ja kirjoitustaidon opetusta kotoutumiskoulutuksen lisäksi erityisesti 

aikuisten perusopetuksen alkuvaiheeseen ja vapaaseen sivistystyöhön (ks. Suni & Tammelin-Laine 2020, 

28–29). Tässä esitelmässä tarkastelen tuon uudistuksen siirtymävaiheessa vuosina 2017–2018 eri 

tahojen järjestämissä aikuisten luku- ja kirjoitustaidon koulutuksissa olleiden kolmen fokusopiskelijan 

osallistumisen keinojen kehittymistä luokkahuonevuorovaikutuksessa.   Analyysin keskiössä on 

fokusopiskelijoiden sosiaalisten tekojen määrän, sekventiaalisen ympäristön ja toteutuskeinojen 

kehittyminen luokkahuonevuorovaikutuksessa ajan saatossa. Esitelmän aineisto perustuu pitkittäiseen 

123 tunnin videoaineistoon, joka on kerätty kahdeksan kuukauden ajalta. Analyysiin olen poiminut tuon 

aineiston sekä alusta että lopusta viisi tuntia videonauhoitettua luokkahuonevuorovaikutusta kultakin 

fokusopiskelijalta. Aineiston analyysimetodina on vertikaalinen, vertaileva keskustelunanalyysi (ks. 

Wagner ym. 2018). Olen kerännyt aineistosta kunkin fokusopiskelijan osalta kaikki sosiaaliset teot ja 

luokitellut ne sekventiaalisen ympäristön ja toimintatyypin mukaan.   Analyysi kohdentuu erityisesti 

yhden fokusopiskelijan ’oppimisprojekteihin’ (Lilja & Piirainen-Marsh 2019), joissa hän osoittaa 

toteuttamissaan toiminnoissa suuntautuvansa tiettyihin vuorovaikutuskäytänteisiin oppimisen kohteina 

ja pitää yllä tätä suuntautumista myös sekvenssinylisesti. Analyysissä näytän, kuinka tämän opiskelijan 

oppimisprojektit ja näin myös luokkahuonevuorovaikutukseen osallistumiskeinot kehittyvät ajan mittaan 

ja peilaan niitä kahden muun fokusopiskelijan kehityskaariin. Opiskelijoiden oppimisprojektien ja 

osallistumisen keinojen erittely on tärkeää, sillä niiden pohjalta voidaan tunnistaa ja kehittää 

pedagogisia keinoja tukea kielenoppimista.  Lähteet:  Lilja, Niina & Piirainen-Marsh, Arja (2019) 

Connecting the language classroom and the wild. Re-enactments of language use experiences. Applied 

Linguistics 40:4, 594–623.  Suni, Minna & Tammelin-Laine, Taina (2020) Language and literacy in social 

context. Teoksessa Joy Kreeft Peyton & Martha Young-Scholten (toim.) Teaching Adult Immigrants with 

Limited Education. Theory, Research and Practice. Bristol: Multilingual Matters, 11–29.  Wagner, 

Johannes & Pekarek Doehler, Simona & González-Martínez, Esther (2018) Longitudinal research on the 

organization of social interaction. Current developments and methodological challenges. Teoksessa 

Simona Pekarek Doehler, Johannes Wagner & Esther González-Martínez (toim.) Longitudinal Studies on 

the Organization of Social Interaction. London: Palgrave MacMillan, 3–35.  
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Abstraktin ID: 127 

 

MULTILINGUAL PRACTICES IN NEGOTIATING ROLES AND EXPERTISE IN FINNISH-GERMAN 

TANDEM CONVERSATIONS 

Sabine Grasz, University of Oulu 

  

Avainsanat / Keywords: interaction, language learning, multilingualism 

 

This presentation provides insights into the results of a study on multilingual practices in learning and 

communicating in German-Finnish Tandem courses at a Finnish university. The study examines how 

participants mobilize different languages as well as experiences in learning and using languages as 

resources to provide access to language and communication, to address certain topics, and to negotiate 

relationships and identities. The data of the study consist of a survey to participants in Tandem courses 

about the linguistic practices in their meetings and recordings of Tandem conversations. This multi-

perspective approach makes it possible to examine both concrete practices in authentic conversations 

and the participants’ perspectives on the phenomenon. In both sub-studies it became clear that 

language learning experiences, general linguistic knowledge, and other languages, especially English, 

play a central role in the Tandem conversations and that multilingual practices must not be understood 

from a deficit perspective as it has long been prevalent in the context of language learning and teaching.  

The focus of the presentation lies on multilingual practices when negotiating roles and expertise 

between the Tandem participants. The analysis showed that multilingual practices are important in the 

partners’ relational work. For instance, language switching, the acceptance of a multilingual mode of 

conversation as well as comparison of language learning experiences and linguistic knowledge help to 

avoid role dominance, to reduce asymmetry between the partners and to take off pressure of the 

second language speakers. By mobilizing the entire multilingual repertoire, the focus in the conversation 

is not on the linguistic deficits of the partners who communicate in the second language, but on their 

communicative competence, which is supported by their multilingualism. In this context, it also 

becomes apparent that linguistic expertise does not automatically have to be coupled with “native 

speaker” competence. 
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Abstraktin ID: 142 

 

"OPETUSHALLITUKSESTA HEITTELEE NIITÄ KIVOJA IDEOITA" OPETTAJUUDEN KEHITTÄMISEN 

DISKURSSIT SUOMALAISESSA KOULUSSA JA KOULUTUSPOLITIIKASSA  

Emilia Haapanen, Helsingin yliopisto 

 

Avainsanat / Keywords: diskurssintutkimus, peruskoulun opettajat, kehityskertomus 

 

Opettajan työnkuva ja osaamisvaatimukset ovat muutoksessa. Niitä määrittelevät monimutkaisten 

valtarakenteiden läpi tulevat ohjeistukset. Opettajien kehittymissuunnitelmien laatiminen on kuitenkin 

viime vuosina vähentynyt. Kielitieteellinen tutkimus pystyy valottamaan sitä, miten nämä osaamisen 

kehittämiseen liittyvät tavoitteet tosiasiassa välittyvät opettajille, miten niistä neuvotellaan ja miten 

opettajat itse puhuvat kehittymisestään osana ammatti-identiteettiään.   Pohdin esitelmässäni sitä, 

miten tällaista moniulotteista ilmiötä voi tutkia. Esittelen kriittisen diskurssintutkimuksen kenttään 

paikantuvan tutkimukseni aineistoa, joka läpileikkaa edellä kuvattuja valtarakenteita OPH:n tasolta 

kunnan opetustoimen ja rehtorien kautta yksittäisen opettajan ammatti-identiteettinarratiiviin asti. 

Problematisoin sitä, miten moniaineistoisen tutkimuksen eri aineistot suhteutuvat toisiinsa. Käsittelen 

ilmiötä tuoreen pilottitutkimukseni avulla ja havainnollistan sitä aineistoesimerkeillä, joissa opettajat 

tuovat esiin kokemuksia heitä kohtaan osoitetuista odotuksista.    Esitelmä perustuu tekeillä olevaan 

väitöskirjatutkimukseeni, jossa tarkastelen kielitieteen näkökulmasta sitä, miten opettajat rakentavat 

kerronnallisesti omaa kehittymisidentiteettiään opettajana, millaisia diskursseja opettajuuden 

kehittämiseen liittyy ja miten ammattitaidon kehittymisen odotuksia opettajille esitetään. 

Pilottitutkimuksen eräänä alustavana havaintona esitän, että ammattiin valmistumisen jälkeen 

opettajien yksilöllinen kehittyminen näyttäytyy varsin sattumanvaraisina tapahtumina kehittymistä 

kuvaavissa kertomuksissa. Lisäksi esiin tuli viitteitä siitä, että opettajat kokevat tarpeelliseksi reagoida 

myös sellaisiin työtavoitteisiin, jotka eivät todellisuudessa ole lähtöisin työnkuvan muodollisista 

vaatimuksista vaan mediassa käydystä keskustelusta.   Lähteitä:   De Fina A., Schiffrin D. & Bamberg M. 

(toim.) 2006: Discourse and Identity. Cambridge University Press.  Solin, A. 2012: Genremuutos kieli-

ideologisena prosessina. Normiristiriidat ja uuden genren kotouttaminen. Virittäjä 116, 349–377.  

Opettajat ja rehtorit Suomessa 2019: Opettajatarpeet nyt ja tulevaisuudessa: OPH:n julkaisu 2020.  
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Abstraktin ID: 86 

 

OPETUSSUUNNITELMIEN PERUSTEIDEN MUUTOKSEN JA OPETUSMÄÄRIEN EROJEN 

VAIKUTUKSET PERUSKOULUN PÄÄTTÄVIEN OPPILAIDEN RUOTSIN KIELEN OSAAMISESSA 

Kaisa Hahl, Helsingin yliopisto; Toni Mäkipää, Helsingin yliopisto 

 

Avainsanat / Keywords: ruotsin osaaminen, opetussuunnitelmamuutos 

  

Ruotsin kielellä on erityisasema suomenkielisissä kouluissa sen kansalliskielen aseman takia. Ruotsin 

kielen opiskelu ja oppiminen ovat usein julkisen keskustelun aiheena muun muassa ruotsin 

pakollisuuden vuoksi. Tässä esityksessä tarkastelemme peruskoulun päättävien oppilaiden ruotsin kielen 

osaamista eri opetusmäärillä vanhan ja uuden opetussuunnitelman perusteiden mukaan. Oppilaiden 

motivaatio ruotsin opiskeluun on tutkimusten mukaan usein alhainen ja oppimistulokset ovat heikkoja. 

Kaikki oppilaat suomenkielisissä kouluissa Suomessa ovat opiskelleet ruotsia 1970-luvun peruskoulu-

uudistuksen jälkeen — yleensä B1-kielenä alkaen 7. luokalta. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä 

esitti vuonna 2011, että ruotsin aloituksen ajankohtaa tarkasteltaisiin, koska ruotsin kielen opintojen 

aloitus peruskoulun 7. luokalta koettiin ongelmalliseksi. Vuodesta 2016 alkaen B-ruotsi onkin alkanut jo 

6. luokalta. Ruotsin opetuksen määrää ei valtakunnallisessa tuntijaossa ole lisätty, vaan se on edelleen 

kuusi vuosiviikkotuntia. Nykyisin oppilaat saavat siis saman määrän opetusta kolmen vuoden sijaan 

neljässä vuodessa. Joissain kunnissa opetusmäärää on kuitenkin nostettu kahdeksaan vuosiviikkotuntiin. 

Tässä esityksessä tarkastelemme kahden eri koulun oppilaiden oppimistuloksia ennen ja jälkeen 

opetussuunnitelmamuutoksen. Tutkimusaineisto on kerätty ruotsin kielen kokeella (sanasto, kielioppi, 

kirjoittaminen ja luetun ymmärtäminen). Ensimmäinen aineisto on kerätty keväällä 2019, jolloin 

viimeinen POPS 2004:n mukainen luokka valmistui peruskoulusta. Seuraavat aineistot on kerätty vuosina 

2020 ja 2021 vuosiluokilta, jotka ovat opiskelleet POPS 2014:n mukaan. Tarkastelemme oppilaiden 

ruotsin osaamisen eroja opetussuunnitelmien perusteissa tapahtuneen muutoksen jälkeen. Lisäksi 

pohdimme muutoksen onnistumista ja haasteita. Pohdimme kriittisesti myös opetuksen 

eriarvoistumista. Oppilaat saavat alueesta tai koulusta riippuen eri määrän opetusta pakollisessa 

kieliaineessa, joten peruskoulun kantavat arvot yhdenvertaisuus ja tasa-arvo eivät aina toteudu.  
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Abstraktin ID: 62 

 

ENSI- JA YLEISVAIKUTELMAT KIELITAIDON ARVIOINNISSA 

Mia Halonen, Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Sari Ahola, Soveltavan 

kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto 

 

Avainsanat / Keywords: Kielitaidon arviointi, vaikutelmat, kriteerit ja oletukset  

 

Kansallisissa tutkinnoissa kielitaidon arvioinnissa on usein korkeat panokset, kansalaisuus tai työpaikka. 

Aiempien tutkimusten valossa tiedämme, että vaikka tutkinnot perustuvat kriteereihin määritelmineen, 

arviointia tehdään paljolti vaikutelmien valossa. Rikkinäistä suomea -hankkeen tutkimustuloksiin 

perustuvassa esitelmässä tarkastelen, miten ensi- ja yleisvaikutelmat vaikuttavat arviointiin Yleisten 

kielitutkintojen (=Yki) suomen puhutun kielen osakokeessa. Tuloksemme perustuvat 2016 keräämämme 

arviointiaineiston monimenetelmäiseen analyysiin. Aineistoa on analysoitu limittäin tilastotieteellisin 

menetelmin (esim. Many-Facets Rasch Measurement -mallilla) ja kvalitatiivisin diskurssin- ja 

sisällönanalyysein.    Aineistossamme arvioijat (N 44) arvioivat puhumisen osakokeen yhden tehtävän 

49:ltä viittä eri ensikieltä puhuvalta osallistujalta. Tehtävästä annettiin yleistaitotasoarvio ja arviot 

osataidoista analyyttisilla kriteereillä: sujuvuus, joustavuus, koherenssi/sidosteisuus, ilmaisun tarkkuus, 

ääntäminen ja rakenteiden tarkkuus. Arviot sisältävät myös vapaamuotoisia kuvauksia puhujista ja 

perusteluja arvioille sekä suorittajien ja arvioijien taustatietoja.  Ihanteellisesti yleistaitotasoarvio olisi 

osataitoarvioiden keskiarvo. Näin ei kuitenkaan ole, vaan analyyttiset kriteerit painottuvat eri tavoin, ja 

niiden suhteeseen vaikuttavat monet tekijät. Arkiymmärryksen mutta myös tutkimuksemme valossa 

sujuvuus vastaa yleistä kokemusta kielitaidon tasosta. Koherenssi/sidosteisuus taas liittyy kokemukseen 

sujuvuudesta. Ääntäminen puolestaan näyttää irralliselta kulkematta linjassa muiden taitojen kanssa. 

Kuitenkin ääntämisen perusteella suorittajasta tehdään erilaisia oletuksia. Se on vahvin peruste 

ensikielen tunnistamiselle, mitä kautta se myös luo odotuksia suorittajan kielitaidosta, usein juuri 

sujuvuudesta. Ääntäminen näkyykin asettuvan sujuvuuden kanssa vastakkain: mitä korkeampi 

sujuvuuden arvio, sitä matalampi ääntämisen arvio ja päinvastoin. Jos oletetun ensikielen puhujia 

pidetään kokemuksen perusteella erityisen taitavina, arvioijan odotukset kielitaidosta nousevat ja 

sujuvuutta arvioidaan melko ankarasti, ja päinvastoin. Toinen ääntämisen kautta arviointiin vaikuttava 

tekijä on suorittajan oletettu sukupuoli. Naisia näytään arvioitavan miehiä lempeämmin. Tähän voi 

vaikuttaa niin ”samankaltaisuus” – arvioijatkin ovat pääasiassa naisia – kuin tieto joidenkin naisryhmien 

tyypillisestä sosioekonomisesta asemasta tai joihinkin miesryhmiin liitetyistä kielteisistä 

ennakkoluuloista. Myös suorituksen sisältö saattaa vaikuttaa. Esimerkiksi viittaukset suomalaiseen 

kulttuuriin – vaikkapa kahvittelu tai sienestys – voivat luoda kuvan läheltä muuttaneesta tai hyvin 

sopeutuneesta muuttajasta ja siten tavalla ohjata oletusta ensikielestä. Samalla suorittaja tulee 

arvioiduksi tämän oletuksen luomien odotusten valossa. 
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Abstraktin ID: 97 

 

THE DISRUPTIVE EFFECT OF TECHNOLOGY ON LANGUAGE LEARNING AND TEACHING: A 

COMPLEX SYSTEMS THEORY APPROACH  

Regine Hampel, The Open University, UK / University of Jyväskylä 

  

Avainsanat / Keywords: language learning and teaching; digital technologies; complexity theory 

 

The new digital media have been changing traditional education parameters (Säljö, 1999). However, 

while technology is embedded in students’ lives today, there is an assumption by many educators that 

its use is inconsequential, an assumption that has been critiqued (Thorne, 2003) but that persists. 

Learning another language involves ‘identity work’, engaging with other signifying practices and opening 

oneself to change (Norton 2010). With the digital context providing a very different learning 

environment, gaging the significance of these changes is particularly important in the context of 

language learning and teaching.  I will draw on complex systems theory with its notion of disruption as a 

useful heuristic for conceptualizing the language ‘classroom’ as an ecosystem consisting of different 

interacting parts (Larsen-Freeman & Cameron, 2008). Sociocultural theory, and social semiotics 

complete the theoretical apparatus used to show how the new technologies have been disrupting 

language learning and teaching, while also generating new social and communicative practices (Hampel 

2019).   I will end by highlighting the implications of this phase shift for teachers, institutions, policy 

makers and researchers, who need to encourage a new learning ecology, ensuring that language 

learners can realize the transformative potential of the new digital technologies.  References: Hampel, R. 

(2019). Disruptive Technologies and the Language Classroom. Cham: Palgrave. Norton, B. (2010). 

Language and identity. In: Hornberger, N.H. & McKay, S.L. (2010). New Perspectives on Language & 

Education (349-369). Bristol: Multilingual Matters. Larsen-Freeman, D., & Cameron, L. (2008). Complex 

Systems and Applied Linguistics. Oxford: Oxford University Press.  Säljö, R. (1999). Learning as the use of 

tools: A sociocultural perspective on the human–technology link. In: K. Littleton & P. Light (Eds.), 

Learning with Computers: Analysing Productive Interaction (pp. 144–161). London and New York: 

Routledge.  Thorne, S. L. (2003). Artifacts and cultures-of-use in intercultural communication. Language 

Learning & Technology, 7 (2), 38–67. 
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“JOTTA YMMÄRTÄMINEN EI OLE PELKÄSTÄÄN LUKEMISEN VARASSA” –  

LUOKANOPETTAJAOPISKELIJOIDEN TIETO KOULUN OPETUSKIELESTÄ JA OPPIMISEN TUESTA 

Leena Maria Heikkola, Åbo Akademi; Jenni Alisaari, Åbo Akademi; Raisa Harju-Autti, Tampereen yliopisto 

 

Avainsanat / Keywords: Kielitietoisuus, luokanopettajaopiskelijat, suomen kieli 

 

Kielitietoinen opetustapa on jokaisen oppilaan oikeus. Kielitietoisuus sisältää kielestä tiedostumisen, 

kielten arvostamisen ja ymmärryksen siitä, miten kieli ja kielitaito vaikuttavat oppimiseen (Aalto & 

Mustonen, 2020; Aalto & Tarnanen, 2015; OPH, 2014). Tutkimukset ovat osoittaneet, että vaikka 

opettajilla on vahvaa halua tukea oppilaidensa oppimista ja hyvää sisältöosaamista opettamissaan 

oppiaineissa, kielen merkitys oppimisessa hämärtyy (Alisaari & Heikkola, 2020; Bunch, 2013). Tässä 

tutkimuksessa tarkastelemme, millaista tietoa luokanopettajaopiskelijoilla on koulu opetuskielestä ja 

sen oppimisen tuen tarpeista.   Tutkimustulokset osoittavat, että opiskelijoiden kielentuntemus ja 

käsitykset oppilaiden kielellisen tuen tarpeista vaihtelivat. Opettajaopiskelijoista 67 % osoitti 

vastauksissaan tiedostavansa, miten oppilaille voi tarjota kielellistä tukea matematiikan tehtävän apuna. 

Kuitenkin 8 % ilmaisi vastauksissaan, ettei heillä ollut käsitystä siitä, miten kielellistä tukea tulisi tarjota. 

Neljäsosalla vastaajista oli orastava käsitys keinoista, joilla oppilaita voi kielellisesti tukea. Suurin osa 

kielellisen tuen maininnoista (65 %) koski visuaalisen tuen tarjoamista. Seuraavaksi eniten mainintoja sai 

sanaston (46 %) ja rakenteen avaaminen (26 %). Yksikään opiskelijoista ei ehdottanut oppilaiden 

ensikielen käyttämistä oppimisen tukena. Kun tarkastelimme opettajaopiskelijoiden (n = 92) suomen 

kielen kieliopin sisältöosaamista, ilmeni, että vain 37 % opiskelijoista osasi nimetä tekstissä käytetyn 

menneen ajan muodon täysin oikein. Oikean preesensmuodon nimesi 44 % vastaajista, ja vain neljäsosa 

tunnisti omistusliitteen esimerkkitekstistä. Opiskelijoista 22 % nimesi adjektiivin vertailumuotoja ja 3 % 

käskymuotoja, vaikka niitä ei ollut käytetty esimerkkitekstissä. Lauseenvastikkeen osasi nimetä oikein 66 

% vastaajista.   Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että luokanopettajaopiskelijoiden tieto pedagogisista 

perustekniikoista, kuten visuaalisen tuen tarjoamisesta, on hyvä. Monikielisten oppilaiden tuen tarpeen 

ymmärtäminen on kuitenkin vaatimattomalla tasolla.  Luokanopettajaopiskelijoiden heikko suomen 

kielen sisältöosaaminen herättää huolta erityisesti siksi, että kaikki opintoihin kuuluvat suomen kieleen 

liittyvät kurssit oli kyselyn opiskelijoilla jo suoritettuina aineistonkeruun hetkellä. Kielitietoisen 

opetuksen vaatimukset ovat vaikeasti saavutettavissa, mikäli opettajaopintojen loppuvaiheessa olevilta 

opettajilta puuttuu olennaista sisältöosaamista suomen kielessä. Taidot tukea sekä sisällön että koulun 

opetuskielen oppimista ovat keskeisiä jokaisen luokanopettajan työssä.  
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QUEERIT JA KORONA: KORPUSTUTKIMUS DIGITAALISISTA DISKURSSEISTA JA 

KYSELYAINEISTOSTA 

Jarmo Harri Jantunen, Jyväskylän yliopisto; Taina Järvenpää, Jyväskylän yliopisto 

 

Avainsanat / Keywords: korpusavusteinen diskurssintutkimus, queer-tutkimus, korona 

 

Koronapandemia on vaikuttanut monin tavoin ihmisten henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin sekä pari- ja 

ystävyyssuhteiden muodostamiseen ja ylläpitämiseen. Pandemia on koskettanut ja kurittanut kaikkia, 

mutta tietyt ihmisryhmät ovat voineet kokea sen erityisen raskaaksi. Yksi tällainen ryhmä on sukupuoli- 

ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat, jotka voivat kärsiä sosiaalisesta eristymisestä esimerkiksi 

tapaamispaikkojen ja erilaisten tukimuotojen hävittyä koronarajoitusten myötä. Kokemukseen voi 

kuitenkin vaikuttaa henkilön parisuhdestatus. Esitelmässäni tarkastelen sitä, millaisena yksin ja 

parisuhteessa elävät ovat kokeneet koronapandemian.  Tutkimuksen aineisto on kerätty keväällä 2021 

Webropol-kyselynä tutkimuksessa Seksuaali- ja sukupuolisegregaatio ja stigmatisoituneet paikat. 

Tutkimuksessa kerätään tietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kokemuksista asuinpaikoista 

Suomessa, syitä asuinpaikan valinnalle ja tyytyväisyyttä nykyiseen asuinpaikkaan. Kyselyssä esitettiin 

myös kysymys pandemian vaikutuksesta elämänlaatuun: ”Millä tavalla koronaepidemia (covid-19) on 

vaikuttanut elämääsi erityisesti sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluvan näkökulmasta?” Tässä 

esitelmässä keskityn tämän kysymyksen tuottamiin vastauksiin.  Vastauksia kertyi yhteensä 522. 

Vastaajista 217 elää yksin ja 281 parisuhteessa. Parisuhteissa elävät ovat joko avo- tai avioliitossa tai 

rekisteröidyssä parisuhteessa yhdessä kumppaninsa kanssa, monisuhteessa tai parisuhteissa eri 

asunnoissa. Ne, jotka eivät määritelleet itseään parisuhteessa oleviksi, ovat sinkkuja, eronneita tai leskiä. 

Vastaajista 34 % määrittelee oman sukupuoli-identiteettinsä naiseksi (cis- tai transnainen) ja 44 % 

mieheksi (cis- tai transmies); loput valitsivat muun identiteetin tai eivät halunneet määritellä 

identiteettiään.  Vastauksista muodostettiin korpus, jota analysoidaan korpusavusteisen 

diskurssintutkimuksen menetelmin (Corpus-Assisted Discourse Studies, CADS). Vastaukset jaettiin 

kahteen ryhmään: sinkku- ja parisuhdeaineistoihin. Molemmista aineistoista eristettiin niin sanotut 

avainsanat, eli ilmaukset, jotka ovat tilastollisesti tyypillisiä joko sinkku- tai parisuhdeaineistolle. 

Kyseessä on menetelmällinen kokeilu, jossa kyselyaineiston tuottama materiaali muutetaan korpukseksi 

ja analysoidaan korpusmenetelmin. Alustavasti sinkkuaineiston avainsanoiksi nousevat mm. tavata, 

kontakti, ystävä, ihminen ja parisuhdeaineiston avainsanoiksi puoliso, sosiaalinen, etätyö, mitenkään. 

Avainsanojen ryhmittelyllä ja vastausten laadullisella analyysilla pyrin tarkastelemaan 

parisuhdestatuksen merkitystä pandemian kokemisessa ja aiheeseen liittyviä diskursseja. 
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VÄRIN RAJOILLA 

Veera Hatakka, Helsingin yliopisto 

 

Avainsanat / Keywords: väri, kognitiivinen kielentutkimus, semantiikka 

 

Värinnimeämistä on tutkittu kielentutkimuksen piirissä paljon. Huomion kohteena ovat tyypillisesti 

perusvärinnimet eli sellaiset väriä kuvaavat sanat, joiden prototyyppisestä esiintymästä kielenkäyttäjät 

ovat verrattain yksimielisiä ja joiden ensisijainen tehtävä kielessä on värin kuvaaminen (esim. punainen, 

sininen, keltainen). Perusvärinnimien kuvaamien värikategorioiden raja-alueet eivät hahmotu 

ydinalueiden tapaan yksiselitteisiksi. Kielentutkimuksen piirissä kiinnitetään kuitenkin vain harvoin 

erityistä huomiota siihen, miten näitä värikategorioiden raja-alueita kuvataan. Lisäksi värisanojen 

merkityksiä tarkastellaan yleensä suhteessa väriavaruuteen – keinotekoiseen mallinnukseen värien 

keskinäisistä suhteista –, jolloin väri-ilmausten kontekstisidonnaisuus ja merkitysten intersubjektiivinen 

luonne jää huomiotta.  Esittelen sektioesitelmässä väitöstutkimustani, jossa tarkastelen suomen kielen 

värinkuvausta kognitiivisen kielentutkimuksen viitekehyksessä. Tarkastelen värien käsitteistämistä 

erityisesti värikategorioiden rajojen näkökulmasta. Missä kulkee värin ja värittömyyden raja? Miten 

tarkasti tieto väristä on mahdollista välittää kielen keinoin? Milloin sävyn sijaan olennaista on 

esimerkiksi se, onko havaittu väri tummaa vai vaaleaa? Selvitän, millaisia merkityksiä erilaiset väri-

ilmaukset saavat ja miten niitä käytetään osana jokapäiväistä kielenkäyttöä. Tutkimukseni aineisto on 

peräisin erilaisista kirjoitetuista ja puhutuista vuorovaikutustilanteista.  Värikategorioiden raja-alueiden 

taustalla ei ole perusvärien kaltaista havaintopsykologista pohjaa, minkä vuoksi värikategorian 

perifeerisemmille alueille asettuvien sävyjen kuvaaminen on perusvärien kuvaamista 

kontekstisidonnaisempaa. Prototyyppinen punainen tulee todennäköisesti kuvatuksi sanalla punainen, 

kun punaisen raja-alueelle asettuvaa sävyä voidaan kontekstista riippuen kuvata esimerkiksi 

punertavaksi, haalean punaiseksi tai murretuksi punaiseksi. Toisaalta myös kategorian raja-alueelle 

asettuvaa sävyä on mahdollista kuvata perusvärinnimellä. Tutkimukseni hypoteesi on, että suuri osa 

havaitsemistamme väreistä on muuta kuin prototyyppisiksi hahmottuvia perusvärejä, jolloin niitä 

kuvaavien ilmausten merkityksistä neuvoteltaessa on otettava huomioon laajempi kielenkäyttötilanne. 

Myös värivaikutuksella on värinkuvauksessa roolinsa: koko havaittu tilanne ja kaikki siinä esiintyvät värit 

vaikuttavat siihen, miten yksi väri ja sen sävy tulee havaituksi, mikä vaikuttaa myös väri-ilmauksen 

valintaan. 
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KYSYMYKSIIN SISÄLTYVÄT PRESUPPOSITIOT RIKOKSESTA EPÄILTYJEN 

KUULUSTELUKERTOMUKSISSA 

Jutta Helenius, Jyväskylän yliopisto   

 

Avainsanat / Keywords: kuulustelukertomus, kysymys, presuppositio 

 

Jutta Helenius Jyväskylän yliopisto  jutta.helenius@tuni.fi  Esitelmä perustuu suomen kielen 

väitöskirjaani ”Kuulustelukertomus tekstinä”. Poliisi kirjaa kuulustelussa todistajana, epäiltynä tai 

asianomistajana olevan kansalaisen näkemyksen rikokseksi epäillystä tapahtumasta. Taustalla olevassa 

esitutkintaprosessissa selvitetään, ”onko riittävää aihetta syytteen nostamiseen epäillystä rikoksesta” 

(Käsikirja esitutkintapöytäkirjan laadinnasta 2007: 1).   Käsittelen esitelmässäni sitä, millaisia 

presuppositioita kysymyksiin sisältyy rikoksesta epäiltyjen kysymys–vastaus-rakenteisissa 

kuulustelukertomuksissa. Kysymykset ovat yksi presuppositioiden lähde (Levinson 1983: 184; Larjavaara 

2007: 271). Presuppositiolla tarkoitetaan ilmauksen sisältämää taustaoletusta, joka vaikuttaa ilmauksen 

tulkitsemiseen (Tieteen termipankki 2020 / presuppositio; Levinson 1983: 177; Larjavaara 2007: 269; 

274).   Presuppositioita jaotellaan usein sen mukaan, kuinka pitkälle syntaktis-semanttisiin seikkoihin ja 

niiden rajankäyntiin halutaan kiinnittää huomiota (mm. Levinson 1983: 181−182). Hyödynnän 

esitelmässäni presuppositioiden väljähköä jaottelua leksikaaliseen, eksistentiaaliseen ja pragmaattiseen 

presuppositioon. Presuppositiot säilyvät tyypillisesti kiellon kontekstissa, modaalisissa konteksteissa, 

konjunktioiden yhdistämissä lauseissa sekä konditionaaleissa (Levinson 1983: 178; 192; 198; Ehrlich & 

Sidnell 2006: 658−659).  Presuppositiot ovat pragmaattinen ilmiö, jota vuorovaikutukseen osallistujat 

käsittelevät hyväksymällä tai torjumalla (Ehrlich & Sidnell 2006: 659−660).   Väitöskirjani pohjautuu 

genreen, moniäänisyyteen, diskursseihin sekä selontekoihin liittyviin teorioihin. Tutkimusmenetelminä 

ovat (lingvistinen) tekstianalyysi, diskurssianalyysi, sosiaalipsykologinen kategoria-analyysi ja sovellettu 

keskustelunanalyysi.   Artikkeliväitöskirjani on empiirinen ja aineistolähtöinen laadullinen tutkimus. 

Tekstiaineistona ovat 214 julkiset, epäiltyjen ja todistajien kuulustelukertomukset vuosilta 2007–2008 

Helsingistä, Tampereelta ja Turusta. Kuulustelukertomukset liittyvät massarikoksiin, esim. näpistyksiin ja 

vahingontekoihin. Haastatteluaineistona ovat 6 poliisin sekä 2 syyttäjän haastattelut. Poliisien 

haastattelut käsittelevät mm. kuulustelukäytänteitä sekä kuulustelukertomuksen laatua. Syyttäjien 

haastattelut liittyvät kuulustelukertomusten laatuun syyteharkinnan näkökulmasta.   Lähteet:  Ehrlich, 

Susan & Sidnell, Jack 2006: ”I think that’s not an assumption you ought to make”: challenging 

presuppositions in inquiry testimony. Language and Society 35:5 (2006). Cambrigde: Cambridge 

University Press. S. 655−676.  Käsikirja esitutkintapöytäkirjan laadinnasta 2007. Helsinki: 

Sisäasiainministeriö.   Larjavaara, Matti 2007: Pragmasemantiikka. SKS:n Toimituksia 1077. Helsinki: 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.   Levinson, Stephen C. 1983: Pragmatics. Cambridge: Cambridge 

University Press. UK.   Tieteen termipankki 2020. Saatavilla osoitteesta https://tieteentermipankki.fi/. 

Viitattu 15.9.2021.    



AFinLAn 50-vuotisjuhlasymposium/AFinLA:s 50-årsjubileum/AFinLA 50th Anniversary Symposium  

 

15 
 

Abstraktin ID: 11 

 

KAUPPATIETEIDEN 3. VUODEN OPISKELIJAT AKATEEMISTEN TEKSTIEN LUKIJOINA  

Jutta Helenius, Tampereen yliopisto / Kielikeskus 

 

Avainsanat / Keywords: akateemiset tekstit, lukutaito  

 

Esitelmäni käsittelee kauppatieteiden 3. vuoden opiskelijoita akateemisten tekstien lukijoina ja 

lukemisen merkityksen pohtijoina. Esitelmä perustuu Akateemisen kirjoittamisen kurssilla (2 op) tehtyyn 

ennakkotehtävään, jossa opiskelijoiden tulee tutustua lukemista käsittelevään osuuteen Katriina Uljas-

Raution (2010: 154–162) artikkelissa ja kirjoittaa sivun pohdinta itsestään akateemisen tekstin lukijoina. 

Olen analysoinut 18 opiskelijan ennakkotehtävät laadullisen sisällönanalyysin keinoin (Tuomi & Sarajärvi 

2018).   Kauppatieteiden 3. vuoden opiskelijat kirjoittavat kandidaatintutkielmaansa Akateemisen 

kirjoittamisen kurssia käydessään. Opiskelijat myös osallistuvat tiedekuntansa opetuksessa 

kandidaattiseminaariin samaan aikaan, kun he käyvät Akateemisen kirjoittamisen kurssia.   Tukiessani 

kandidaatintutkielman kirjoittamisprosessia ja ohjatessani kirjoittajia olen huomannut tarpeen kiinnittää 

erityistä huomiota myös akateemisten tekstien lukutaitoon. Kandidaattivaiheessa toteutettu lukemisen 

käsittely hyödyttää myös maisterivaiheen opinnäytteen kirjoittamisprosessia. Kun lukemista 

tarkastellaan opinnäytetyön näkökulmasta, se tukee kirjoitusprosessia auttamalla opiskelijaa rajaamaan 

tekstin aihetta, täsmentämään näkökulman valintaa sekä keskittymään tietoa tuottavaan 

kirjoittamisstrategiaan. Nämä puolestaan ruokkivat tietoa muokkaavaa otetta (knowlegde transforming, 

mm. Bereiter & Scardamalia 1987) opinnäytetyön tekemisessä.   Tietoa muokkaava ote toteutuu 

lukemisessa ja kirjoittamisessa ongelmanratkaisuprosessin muodossa (Scardamalia & Bereiter 1991). 

Lukija lähestyy kirjallisuutta enemmän ongelmanratkaisuna kuin tiedon tallentamisena, jolloin hän pyrkii 

yhdistelemään asioita toisiinsa ja tuottamaan omia ajatuksiaan kirjoittamista varten. Kirjoittaja kiinnittää 

huomiota sisältöön ja ilmaisutapaan sekä niiden keskinäiseen suhteeseen tuottaessaan tekstiä tietoa 

muokkaavalla tavalla.   Lähteet: Bereiter, Carl & Scardamalia, Marlene 1987: The psychology of written 

compositions. Hillsdale, NJ: Erlbaum.   Scadamalia, Marlene & Bereiter, Carl 1991: Literate expertise. 

Teoksessa Karl Anders Ericsson & Jacqui Smith (eds.). Towards a general theory of expertise. Prospects 

and limits. Cambridge: Cambridge University Press.   Tuomi, Jouni & Sarajärvi, Anneli 2018: Laadullinen 

tutkimus ja sisällönanalyysi (uusi painos). Helsinki: Tammi.   Uljas-Rautio, Katriina 2010: Kirjoittaminen ja 

lukemisen taito. Teoksessa Johanna Hurtig, Merja Laitinen & Katriina Uljas-Rautio (toim.) Ajattele itse! 

Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet: 149–182. Jyväskylä: PS-kustannus.   
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MODERSMÅLSINRIKTAD SVENSKA I FINSKA SKOLOR: EN PROJEKTPRESENTATION 

Sanna Heittola, Helsingin yliopisto; Sofie Henricson, Helsingin yliopisto; Siv Björklund, Åbo Akademi 

 

Avainsanat / Keywords: äiru, språkundervisning, språkpolitik  

 

Modersmålsinriktad undervisning i svenska, s.k. äiru-undervisning, togs in som undervisningsämne i 

läroplanen år 2004, medan den finska parallellen, s.k. mofi-undervisning, är en del av läroplanen sedan 

1988. I svenskspråkiga skolor har mofi-undervisningen hunnit bli en etablerad del av 

finskundervisningen, och många tvåspråkiga elever väljer att läsa finska som mofi (Nummela & 

Westerholm 2020). Även om det varit möjligt att erbjuda elever i finska skolor äiru-undervisning i över 

femton år har endast enstaka skolor tagit vara på denna möjlighet (t.ex. i Jakobstad och Lahtis), och i 

dag ges få elever med starka kunskaper i svenska möjlighet att delta i undervisning som stimulerar dem 

att utveckla och fördjupa sina kunskaper i svenska (Öhman 2013, Nuutinen 2021). I stället deltar elever 

med modersmålsliknande kunskaper i svenska i regel i vanlig svenskundervisning, som antingen A- eller 

B-språk.  I ett tvåårigt projekt som finansieras av Svenska kulturfonden (1.9.2021–31.8.2023) kartlägger 

vi vilka skolor som erbjuder äiru-undervisning i dag och hur denna undervisning har ordnats, samt 

utreder intresset bland elever, vårdnadshavare, lärare, rektorer och bildningsdirektörer för att i 

framtiden ordna undervisning i äiru. Projektet syftar till att sprida information om, marknadsföra och 

stödja undervisning i modersmålsinriktad svenska, och hoppas på längre sikt kunna bidra till att äiru kan 

bli ett etablerat alternativ till A- och B-svenska.   I föredraget sammanfattar vi det aktuella kunskapsläget 

vad gäller äiru-undervisningen, presenterar det nyinledda projektet och vår pågående 

materialinsamling, samt gör kopplingar till språkpolicy och språkideologier inom den finländska 

grundutbildningen.   Referenser Nummela, Yvonne & Westerholm, Annika 2020. “Det är bra att börja i 

tid” – Undervisningen i finska i de svenskspråkiga skolorna. Utbildningsstyrelsen. Nuutinen, Niina 2021. 

De tvåspråkigas svenskundervisning i finskspråkiga skolor. Magisteravhandling. Helsingfors universitet. 

Öhman, Nina 2013. Äidinkielenomaisen ruotsin opetus. Tapaustutkimus ruotsin kielen 

äidinkielenomaisen oppimäärän opetuksesta Pohjanmaalla ja Uudellamaalla opettajan näkökulmasta. 

Avhandling pro gradu. Uleåborgs universitet. 
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KRIITTISTÄ AGENDAA LAAJENTAMASSA: DISKURSIIVISESTA DOMINANSSISTA VAPAUTTAVAAN 

VASTARINTAAN 

Irina Herneaho, Helsingin yliopisto 

  

Avainsanat / Keywords: kriittinen diskurssintutkimus, kriittinen diskurssianalyysi 

 

Kriittinen diskurssintutkimus on alusta asti ollut kiinnostunut yhteiskunnallisen muutoksen 

diskursiivisista ilmentymistä ja edellytyksistä (esim. Fairclough 1992). Viitekehyksen piirissä on tavattu 

keskittyä erityisesti erilaisiin yhteiskunnallisiin eliitteihin ja instituutioihin: fokus on ollut ”ylhäältä alas” 

suuntautuvassa vallankäytössä ja diskursiivisen dominanssin tuottamisessa. Yhteiskunnallisista 

muutoksista on kuitenkin vaikeaa saada tietoa ainoastaan eliitteihin keskittymällä. 2000-luvulla 

yleistyneen näkemyksen mukaan kriittisen diskurssintutkimuksen piirissä tulisikin enenevissä määrin 

suunnata huomiota myös erilaisiin emansipatorisiin ja vastahegemonisiin kielellisiin käytäntöihin, joilla 

on potentiaalia muuttaa yhteiskuntaa yhdenvertaisempaan suuntaan (esim. Luke 2002; Flowerdew 

2008; van Dijk 2021). Tässä esitelmässä pohdin kriittisen agendan laajentamisen ehtoja ja seurauksia 

meneillään olevan väitöskirjatutkimukseni valossa (Herneaho tekeillä). Verkkovälitteistä 

kansalaisaktivismia käsittelevän väitöskirjatyöni kautta yritän kartoittaa, mikä muuttuu ja minkä tulee 

muuttua, kun analyyttinen katse suunnataan yhteiskunnallisten eliittien sijaan kansalaisyhteiskunnan 

toimijoihin. Lisäksi pohdin, millaisia näkymiä tutkimukseni alustavat tulokset avaavat yhteiskunnallisen 

muutoksen mahdollisuuteen.  van Dijk, Teun A. 2021: Antiracist Discourse: Theory and History of a 

Macromovement. Cambridge: Cambridge University Press. Fairclough, Norman 1992: Discourse and 

social change. Cambridge: Polity.  Flowerdew, John 2008: Critical discourse analysis and strategies of 

resistance. – Vijay K. Bhatia, John Flowerdew & Rodney H. Jones (toim.), Advances in discourse studies s. 

195–210. London: Routledge. Herneaho, Irina tekeillä: Sosiaalinen teksti. Intertekstuaalisuus ja 

interdiskursiivisuus turvapaikanhakijoiden oikeuksia ajavassa verkkoaktivismissa. Väitöskirja. Helsingin 

yliopisto.  Luke, Allan 2002: Beyond science and ideology critique. Developments in critical discourse 

analysis. – Annual review of applied linguistics 22, s. 96–110. 
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KIELIELÄMÄKERRAT JA OSALLISUUS. POHJOISEN ASUKKAIDEN KOKEMUKSIA ELÄMÄNSÄ 

KIELISTÄ.    

Kaarina Hippi, Oulun yliopisto 

 

Avainsanat / Keywords: kielielämäkerta, osallisuus, kielikokemus 

 

Esitelmässäni käsittelen pohjoisessa sijaitsevan kylän asukkaiden kokemuksia oman elämänsä kielistä. 

Tavoitteena on tarkastella heidän suhtautumistaan eri kieliin kielellisen elämäkerran valossa ja samalla 

valottaa yksilöiden osallisuutta monikielisessä ja muuttuvassa yhteiskunnassa. Paikallisen yhteisön lisäksi 

huomio kohdistuu myös tutkittujen kontakteihin esimerkiksi virtuaalisesti.  Aineistona on seitsemän noin 

tunnin pituista haastattelua, joissa eri-ikäiset haastatellut kuvaavat kielielämäkertaansa ja kielellisiä 

käsityksiään. Aineisto kuuluu Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa -aineistokokoelmaan, jossa on 

haastatteluin kerätty yli sadan suomalaisen kielielämäkerta. Tutkimuksen viitekehys on 

kielielämäkertatutkimus (Busch 2015) sekä vuorovaikutussosiolingvistiikka (Gumperz 1982). Tutkitut 

kuvaavat osaamiaan kieliä sekä niitä kieliä, joita he tunnistavat eri tilanteissa. Suhtautuminen näkyy 

kuvauksissa eri tavoin: yksi kuvaa olevansa pakotettu käyttämään englantia ja toinen puolestaan kokee 

vähäisetkin kieliresurssit merkittäviksi omassa repertuaarissaan. Useimmin mainittuja kieliä ovat norja, 

englanti ja saame, mutta esimerkiksi myös Suomen murteista keskustellaan.  Tutkimus valottaa sitä, 

kuinka erilaisia omaan kielielämäkertaan tiiviimmin tai löyhemmin kuuluvia kieliä arvotetaan omien 

lähtökohtien, kielellisen historian ja kokemusten nojalla. Kielielämäkerta avaa yksilön tasolla sitä, kuinka 

kieliin asennoidutaan ja kuinka osallisuuden kokemus rakentuu arjessa.   Viitteet Busch, Brigitta 2015: 

Linguistic repertoire and Spracherleben, the lived experience of language. Working Papers in Urban 

Language and Literacies 148. 1–16. Gumperz, John J. 1982: Discourse strategies. Cambridge University 

Press, Cambridge.  
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ETÄARVIOINNIN VAIKUTUS ARVIOIJIEN LINJAAN PUHUMISEN SUORITUSTEN ARVIOINNISSA 

Tuija Hirvelä, Jyväskylän yliopisto / Soveltavan kielentutkimuksen keskus; Reeta Neittaanmäki, 

Jyväskylän yliopisto / Soveltavan kielentutkimuksen keskus 

 

Avainsanat / Keywords: kielitaidon arviointi, arvioijakäyttäytyminen, etäarviointi 

 

Yleisissä kielitutkinnoissa (Yki) puhumisen suoritusten arvioinnit alkavat aina yhteisellä koulutuksella. 

Arvioijien määrästä riippuen koulutusten lukumäärä testikerroittain vaihtelee yhdestä kolmeen. 

Koulutuksen tavoitteena on, että arvioijat tulkitsevat arvioinnissa käytettävät kriteerit ja tehtävänannon 

samalla tavoin sekä jakavat mahdollisimman yhtenäisen käsityksen suorituksista. Ennen vuotta 2017 

arvioinnit järjestettiin aina keskitetysti Jyväskylässä, mutta tutkintojärjestelmän digitoinnissa 

tapahtuneet edistysaskeleet mahdollistivat myös etäarvioinnin aloittamisen. Viimeisten vuosien aikana 

arvioijat on koulutettu pääasiallisesti etäyhteyksien avulla ja arviointi on tapahtunut kotona. Arvioijat 

pyritään kuitenkin edelleen kutsumaan vähintään kerran vuodessa keskitettyyn arviointitilaisuuteen 

Jyväskylään. Esityksessämme analysoimme sitä, mikä merkitys etäarvioinnilla ja arviointitilaisuuksien 

koulutusryhmien määrällä on arvioijien antamille taitotasoarvioille ja arvioijan arviointilinjalle (ankaruus 

ja johdonmukaisuus). Etäarviointikertoina arvioijien ankaruuslinja näyttäisi lempeytyvän. Sen sijaan 

arviointien johdonmukaisuuteen etäarviointi ei vaikuta. Pohdimme, vaikuttaako arvioijan 

lempeytymiseen se, arvioiko hän suorituksia etänä erillään muista arvioijista vai keskitetyissä 

arvioinneissa tiiviissä arvioijayhteisössä, jossa hänellä on mahdollisuuksia keskustella muiden arvioijien 

kanssa. Lisäksi tarkastelemme, miten arviointitilaisuuksien koulutusryhmien määrä vaikuttaa arvioijien 

linjaan.   Tutkimus on osa laajempaa pitkittäistutkimusta (2009–2019), jota tehdään osana Suomen 

Akatemian rahoittamaa Rikkinäistä suomea: Aksenttien arviointi yhteiskunnallisena portinvartijana -

hanketta. Aineisto koostuu Ykin suomen keskitason puhumisen suoritusten arviointiaineistosta, jossa on 

62549 suorittajaa, 104 arvioijaa, 45 testikertaa ja 175 tehtävää. Tässä esityksessä keskitymme 

tarkastelemaan aineiston viimeistä kolmea ja puolta vuotta (2016–2019), koska ajanjaksolla 

arviointiprosessia kehitettiin voimakkaasti etäarvioinnin suuntaan. Tutkimusjakson aineisto sisältää 95 

arvioijaa, 19 arviointikertaa, joista 9 on etäarviointeja ja 10 keskitettyä arviointitilaisuutta.  Arvioijien 

toimintaa analysoidaan kvantitatiivisesti soveltamalla MFRM-mallia (Many-Facets Rasch model) ja 

arvioijien toiminnan yhteyttä etäarviointiin ja koulutusryhmien määrään mm. lineaarisilla sekamalleilla. 
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KOKEMUKSIA DIGITAALISEN KIRJOITTAMISEN PILOTTITESTISTÄ YLEISISSÄ KIELITUTKINNOISSA 

Mari  Honko, Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus; Samuel Rahikainen, Jyväskylän 

yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus; Tuija Hirvelä, Jyväskylän yliopisto, Soveltavan 

kielentutkimuksen keskus; Minna Bogdanoff, Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus 

 

Avainsanat / Keywords: kirjoitustaidon arviointi, digitalisaatio, Yleiset kielitutkinnot 

 

Yhteiskunnan digitalisoitumisen myötä kirjoittamisen kulttuuri on Suomessa muuttunut voimakkaasti 

2000-luvun aikana, millä on vaikutuksia myös kielitaidon arviointiin. Yhä suurempi osa aikuisten 

kirjoittamisesta on nykyään perinteisen kynä–paperi-kirjoittamisen sijaan kirjoittamista digitaalisessa 

ympäristössä, ja usein kirjoittaminen kytkeytyy osaksi laajempaa tekstitoimintaa sekä reaaliajassa 

eteneviä vuorovaikutustilanteita tai verkkoympäristössä navigointia.   Kirjoitustaidon arvioinnin tulee 

seurata kirjoitustaitotarpeiden muutoksia sekä – ollakseen oikeudenmukaista ja laadukasta – 

tarvittaessa mukautua näihin muutoksiin (ks. esim. Euroopan neuvosto 2018). Sekä kirjoittamisen 

moninaistuminen että uudelle kirjoittamiselle tyypilliset kirjoittamisen tavat haastavat monia syvälle 

juurtuneita käsityksiä kirjoittamisesta ja kirjoitustaidon arvioinnista (esim. Kallionpää 2014). Toisaalta 

kielitaidon arviointijärjestelmillä on erityispiirteitä, jotka eivät mahdollista kovinkaan nopeaa reagointia 

kirjoittamisen käytänteissä tapahtuneisiin muutoksiin. Muutokset edellyttävät arvioinnin 

kokonaiskontekstin huomioimista sekä systemaattista ja pitkäjänteistä kehittämistyötä (ks. esim. Leblay, 

Lammervo, Tarnanen 2014).  Yleisten kielitutkintojen (YKI) kirjoittamisen pilottitestissä (2020–2021) 

kokeilemme uudenlaisten, digitaaliselle alustalle toteutettujen kirjoittamisen tehtävien sekä nykyistä 

laajemman arviointiskaalan toimivuutta aikuisten suomenoppijoiden toiminallisen kielitaidon 

arvioinnissa (ks. OPH 2011). Pilottitesti on osa YKIn tutkimuspohjaista kehittämistoimintaa, joka 

kytkeytyy digitaalisten, adaptiivisten testien kehittämiseen. Tässä esityksessä keskitymme digitaalisen 

kirjoittamisen pilottitestin ensituloksiin erityisesti osallistujien kokemusten sekä digitaalisten laitteiden 

käyttöön liittyvien aikaisempien kokemusten näkökulmasta ja pohdimme kirjoittamisen arvioinnin 

erityiskysymyksiä.    Euroopan neuvosto 2018. Common European framework of reference for languages 

Learning, teaching, assessment. Companion volume. Cambridge: Cambridge University Press. Kallionpää, 

O. 2014. Mitä on uusi kirjoittaminen? Uusien mediakirjoitustaitojen merkitys. Media & viestintä 37 (4), 

60–78. Leblay, T., Lammervo, T. & Tarnanen, M. 2014 (toim.). Yleiset kielitutkinnot 20 vuotta. Helsinki: 

Opetushallitus. OPH 2011. Yleisten kielitutkintojen perusteet. Helsinki: Opetushallitus.  
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PALJON KIRJOITTAVIEN AIKUISTEN NÄKEMYKSIÄ AIKUISTEN KIRJOITTAMISESTA JA 

KIRJOITUSTAITOTARPEISTA NYKY-SUOMESSA 

Mari Honko, Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus; Sari  Sulkunen, Jyväskylän 

yliopisto, Kieli- ja viestintätieteiden laitos; Heidi Vaarala, Jyväskylän yliopisto, Soveltavan 

kielentutkimuksen keskus; Sini Söyrinki, Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus 

 

Avainsanat / Keywords: kirjoittaminen, kirjoitustaito, aikuiset 

 

Kirjoittaminen koko kansan taitona on Suomessa varsin uusi ajatus, ainakin, jos vertailukohtana 

käytetään väestön saattelemista lukutaitoiseksi. Nyky-Suomessa kirjoittaminen vaikuttaa kuitenkin 

olevan taito, jota ilman Suomessa asuvan aikuisen on vaikea toimia. Kirjoitustaitoa tarvitaan opiskelun ja 

työtehtävien hoitamisen lisäksi yhä useammin esimerkiksi erilaisissa arkisissa asiointitilanteissa ja 

viestinnässä viranomaisten kanssa, julkiseen keskusteluun osallistumisessa sekä harrastuksiin ja 

ihmissuhteisiin liittyvien asioiden hoitamisessa. Kirjoittaminen onkin keskeinen osa nykyisessä 

tekstikylläisessä arjessa tarvittavaa monilukutaitoa (ks. esim. Anstey & Bull 2018), johon sisältyy myös 

multimodaalinen tekstitoiminta, kuten äänen ja liikkuvan kuvan käyttö tekstien tuottamisessa.    

Toisaalta kirjoittamisella on perinteisesti niin suomalaisessa yhteiskunnassa kuin yksilöiden elämässäkin 

myös omia luonteenomaisia piirteitään ja funktioita. Kirjoittamista esimerkiksi opetetaan, harjoitellaan 

ja arvioidaan systemaattisesti koulupolun alusta saakka, ja kirjoitustaidolla on yksilön kannalta keskeisiä 

portinvartijarooleja sekä osana koulutusjärjestelmää että sen ulkopuolella muun muassa 

työelämäsiirtymien yhteydessä. Yhä suurempi osa kirjoittamisesta sijoittuu nykyään digitaaliseen 

ympäristöön (esim. Coiro ym. 2014, Kallionpää 2014), mutta myös (perinteiselle) käsin kirjoittamiselle on 

erityisiä käyttötarpeita.    Pohdimme esityksessä aikuisten kirjoittamista ja kirjoitustaitotarpeita sekä 

näiden muutoksia digitalisoituvassa Suomessa erityisesti itse paljon kirjoittavien aikuisten näkökulmasta. 

Esitys perustuu käynnissä olevan kyselytutkimuksen ensituloksiin, ja se on osa laajempaa 

tutkimuskokonaisuutta, jossa tarkastellaan Suomessa asuvien aikuisten kirjoittamista, kirjoitustaitoa ja 

kirjoitustaidon arviointia eri näkökulmista.   Lähteet Anstey, M. & Bull, G. 2018. Foundations of 

multiliteracies. Reading, writing and talking in the 21st century. Routledge.  Coiro, J., Lankshear, C. & 

Leu, D. 2014. Central issues in new literacies and new literacies research. – J. Coiro, M. Knobel, C. 

Lankshear & D. Leu (toim.) Handbook of Research on New Literacies. Routledge. Kallionpää, O. 2014. 

Mitä on uusi kirjoittaminen? Uusien mediakirjoitustaitojen merkitys. Media & Viestintä, 37(4).  
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OMAN ÄIDINKIELEN OPETTAJA MUOTOKUVASSA 

Leila Imppola, Suomi-koulu 

  

Avainsanat / Keywords: Suomi-koulu, oma äidinkieli  

 

Lisääntynyt kansainvälinen liikkuvuus on nostanut maahanmuuttajien oman äidinkielen säilymisen 

monikielisyystutkimuksen tärkeäksi kohteeksi. Oman äidinkielen opetusta ja opettajia on kuitenkin 

tutkittu suhteellisen vähän. Oman äidinkielen opettajiksi on usein vaikeaa saada opettajan koulutuksen 

saaneita henkilöitä, siksi oman äidinkielen opettajan käsityksissä ja opetustyössä heijastuvat omista 

kokemuksista ja mahdollisesta opettajankoulutuksesta periytyvät opetuskäytänteet. Tämän esityksen 

aihe pohjautuu väitöskirjatyöhöni, jossa käsittelin mm. Suomi-koulun opettajien käsityksiä oman 

äidinkielen opetuksesta Suomi-koulun kontekstissa Saksassa.  Tämän esityksen teemoja ovat:  1.

 Millaisia haasteita Suomi-koulun opettajat kohtaavat työssään? 2. Millaisia ovat opettajien 

selviytymiskeinot haasteita kohdatessaan? 3. Miten toimintaa voitaisiin kehittää 

kielikasvatukselliseen suuntaan?  Esitetty tutkimusaineisto perustuu Suomi-koulun opettajille suunnatun 

kyselyn vastauksiin ja heidän piirtämiinsä kielellisiin muotokuviin sekä muotokuviin liittyviin selityksiin. 

Aineisto on käsitelty laadullisen sisällönanalyysin periaatteita noudattaen induktiivisesti.  Opettajat 

kokivat vaikeaksi heterogeeniset ryhmät, ajan puutteen ja selkeiden tavoitteiden puuttumisen.  

Kohtaamiinsa haasteisiin opettajat pyrkivät vaikuttamaan opetusjärjestelyillä. Tutkimustuloksista kävi 

ilmi, että Suomi-koulun opettajien käsitys kielestä oli hyvin formaalinen, rakenteita ja oikeakielisyyttä 

painottava. Toimintamuodot ja oppimiskäsitykset osoittautuivat vanhahtaviksi. Toiminta kaipaa 

uudistamista formaalisesta kielenopetuksesta monikielisyyttä ja kielellisiä resursseja painottavaan 

kielikasvatukseen. Tähän suuntaan ohjaa Suomi-koulujen toimintaa Suomi-koulujen 

opetussuunnitelmasuositus. Käytännössä opetussuunnitelmasuosituksen linjausten tuominen 

käytäntöön vaatii opettajilta itsereflektiota ja totuttujen toimintamallien uudistamista. Oman äidinkielen 

opetus, ei vain Suomi-koulussa vaan yleisesti, tulisi kytkeytyä lapsen/nuoren kielelliseen repertuaariin ja 

sitä kautta muuhun opetukseen ja oppimiseen sekä minäkuvan kehitykseen.   
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REKISTERISIDONNAINEN VAIHTELU OPPIJANKIELEN KIELIOPIN TARKASTELUSSA: MENNEEN AJAN 

ILMAISEMINEN SUOMEA TOISENA KIELENÄ KIRJOITTAVIEN TEKSTEISSÄ 

Ilmari Ivaska, Turun yliopisto 

 

Avainsanat / Keywords: S2, imperfekti, monimuuttuja-analyysi 

 

Tarkastelen tässä esitelmässä edistyneiden suomenoppijoiden (S2) kirjoitetun kielen imperfektin käyttöä 

ja vertaan sitä ensikielisiin kielenkäyttäjien (S1) kirjoitettuun kieleen. Suomen kielen imperfekti on 

preesensiin verrattuna morfologisesti merkitty ja siksi kompleksisempi (vrt. Ellis 2016), ja sen käytön 

onkin osoitettu erottavan S1- ja S2-kielenkäyttäjiä toisistaan. Toisaalta imperfektin käyttö vaihtelee 

kielen eri rekisterien välillä, ja sitä voidaankin pitää rekisterejä erottavana tyyppipiirteenä. (Pallaskallio 

2003; Hakulinen et al. 2004; Ivaska 2015). Tutkimuksen aineisto koostuu edistyneiden 

suomenoppijoiden (CEFR: C1–C2) teksteistä, ja ne edustavat kolmea rekisteriä (akateeminen, 

argumentatiivinen, narratiivnen) ja kolmea ensikieliryhmää (saksa, tsekki, venäjä) sekä vastaavaa S1-

vertailuaineistoa. Aineisto on koostettu Edistyneiden suomenoppijoiden korpuksesta (Ivaska 2014) ja 

Kansainvälisestä oppijansuomen korpuksesta (Jantunen 2011). Tarkastelen lineaarisen sekamallin ja 

imperfektin käyttöfrekvenssien avulla, 1) eroavatko S1- ja S2-kielenkäyttäjät toisistaan, 2) miten 

rekisterit eroavat toisistaan ja 3) onko S1- ja S2-kielenkäyttäjien välinen suhde samanlainen eri 

rekistereissä. Mallissa kontrolloidaan ensikielten mahdolliset vaikutukset sekä kielenkäyttäjäkohtainen 

vaihtelu.  Tulosten mukaan imperfektin käyttö erottaa S1- ja S2-kielenkäyttäjiä toisistaan. Ero on 

kuitenkin rekisterikohtainen, sillä ainoastaan narratiivisissa teksteissä S1-kielenkäyttäjät käyttävät 

imperfektiä selvästi S2-kielenkäyttäjiä enemmän. Narratiiviset tekstit eroavat S1-aineistossa selvimmin 

muista rekistereistä, ja tulosten voidaankin katsoa osoittavan, että S2-kielenkäyttäjien teksteissä 

rekisterit eroavat toisistaan rekisterien tyyppipiirteiden osalta vähemmän kuin S1-kielenkäyttäjillä.   Ellis, 

Nick C. 2016. Salience, Cognition, Language Complexity, and Complex Adaptive Systems. Studies in 

second language acquisition 38(2). 341–351.  Hakulinen, Auli, Maria Vilkuna, Riitta Korhonen, Vesa 

Koivisto, Tarja Riitta Heinonen & Irja Alho. 2004. Iso suomen kielioppi. SKS.  Ivaska, Ilmari. 2014. The 

Corpus of Advanced Learner Finnish (LAS2): Database and toolkit to study academic learner Finnish. 

Apples 8(3). 21–38. Ivaska, Ilmari. 2015. Longitudinal changes in academic learner Finnish: A key 

structure analysis. International Journal of Learner Corpus Research 1(2). 210–241.  Jantunen, Jarmo. 

2011. Kansainvälinen oppijansuomen korpus (ICLFI): typologia, taustamuuttujat ja annotointi. 

Lähivertailuja 21. 86–105. Pallaskallio, Ritva. 2003. Uutisaika. Finiittiverbin aikamuodoista 

katastrofiuutisissa 1892-1994. Virittäjä 107(1). 27–45. 
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OLET TÄSSÄ: LÄSNÄOLON JA OSALLISTUMISEN HAASTEISTA VIDEOVÄLITTEISESSÄ JA 

TEKNOLOGISOITUVASSA OPETUKSESSA  

Teppo Jakonen, Turun yliopisto 

  

Avainsanat / Keywords: videovälitteinen vuorovaikutus, robotit kielenopetuksessa, keskustelunanalyysi 

 

Eräs teknologisoituvan yhteiskuntamme merkittävistä kehityskuluista on jo jonkin aikaa ollut työn ja 

koulutuksen monipaikkaistuminen (esim. Valtionvarainministeriö 2021), jota meneillään oleva 

koronapandemia on vahvistanut kriisin kautta. Pandemia nosti monessa koulussa – meillä ja maailmalla 

– tarpeen luoda hetkessä kokonaan uudenlainen ja pedagogisesti mielekäs sosioteknologinen toiminta- 

ja oppimisympäristö, jossa erinäiset videopuhelusovellukset nousivat keskeiseksi etä- ja 

hybridiopetuksen toteutuskeinoksi (tämän haasteista ks. esim. González-Lloret ym. 2021). 

Vuorovaikutustutkimuksen näkökulmasta videovälitteisyydessä onmonesti hankalaa juuri 

monipaikkaisuuden mukanaan tuoma erilaisten digitaalisten ja fyysisten vuorovaikutustilojen 

koordinointi (esim. Oittinen 2020).  Esitelmä pureutuu opetuskentällä usein ongelmalliseksi koettuun 

(ks. esim. OAJ 2021) ns. samanaikaiseen hybridiin opetukseen. Tällä viitataan tilanteisiin, jossa ”samaan” 

opetukseen osallistuu sekä luokkahuoneessa fyysisesti läsnäolevia että tyypillisesti videopuhelun 

välityksellä osallistuvia etäopiskelijoita. Lähestyn aihepiiriä esittelemällä hiljattain alkanutta 

tutkimusprojektia, jossa tarkastellaan etäläsnäolorobottia hybridin opetuksen välineenä. 

Etäläsnäolorobotti on etäohjattava, pyörillä kulkeva videoneuvottelulaite, jota on alettu kokeilla 

koulutuksessa, terveydenhuollossa ja palvelutilanteissa. Etäosallistujalle laitteessa olevan kameran 

liikuteltavuus on ainakin periaatteessa autonomiaa lisäävä tekijä verrattuna tyypillisiin 

hybridiratkaisuihin, mutta toistaiseksi tiedämme hyvin vähän robottivälitteisistä 

luokkahuonevuorovaikutuskäytänteistä. Tarkastelen esitelmässä tutkimushankkeen pilottiaineistoa, joka 

koostuu kahdeksasta tunnista videoitua yliopistotasoista vieraan ja toisen kielen opetusta (kielinä 

englanti, saksa, ruotsi, suomi). Pohdin, millaisia toimijuuden mahdollisuuksia ja eriarvoisuutta 

robottivälitteiseen läsnäoloon ja osallistumiseen kytkeytyy, ja millaista vuorovaikutuksellista ja 

pedagogista tukea muut luokkahuoneosallistujat tarjoavat etäosallistujalle. Havainnollistan näitä 

näkökulmia analysoimalla lyhyitä vuorovaikutuskatkelmia multimodaalisen keskusteluntutkimuksen 

viitekehyksessä. Hankkeen alustavat havainnot haastavat julkisessa keskustelussa ajoittain ilmenevää 

kategorisen kielteistä suhtautumista hybridiopetukseen, sillä pilottiaineiston osallistujat osoittavat 

vuorovaikutustoiminnallaan kykyä ja halua sopeutua erilaisiin toiminnan resursseihin ja logiikkaan.  

Lähteet González-Lloret, M., Canals, L. & Pineda, J. 2021. (Erikoisnumero.) The Role of Technology in 

Language Teaching and Learning amid the Crisis Generated by the covid-19 Pandemic. Íkala: Revista de 

Lenguaje y Cultura 26(3), 477-832. Saatavilla osoitteessa 

https://revistas.udea.edu.co/index.php/ikala/issue/view/3856  OAJ. 2021. Hybridiopetus on 

moniongelmaista ja siinä piilee ansa. Saatavilla osoitteessa 
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https://www.oaj.fi/ajankohtaista/nakemyksemme/2021/hybridiopetus-on-moniongelmaista-ja-siina-

piilee-ansa/  Valtionvarainministeriö. 2021. Monipaikkaisen työn edistäminen. Saatavilla osoitteessa 

https://vm.fi/monipaikkaisen-tyon-edistaminen  

  



AFinLAn 50-vuotisjuhlasymposium/AFinLA:s 50-årsjubileum/AFinLA 50th Anniversary Symposium  

 

26 
 

 

Abstraktin ID: 30 

 

KIELIKUVAT KULTUURIENVÄLISYYDEN KERRONNASSA 

Esko Johnson, Jyväskylän yliopisto 

  

Avainsanat / Keywords: kielikuva, kulttuurienvälisyys, kerronta 

 

Kielikuvat ovat keskeisiä kerronnan strategioita ja keinoja, joita voidaan tutkia joko kerronnan tuloksena 

tai sen prosessina. Suulliseen kerrontaan kietoutuvat kielikuvat ovat dynaaminen, diskursiivinen ja 

sosiokognitiivinen ilmiö. Olen tutkijana kiinnostunut kielikuvista nimenomaan prosessina. Tutkin 

kulttuurienvälisen kokemuksen kerronnassa esiin nousevia kielikuvia soveltaen kerronnallisen 

käytännön tutkimustapaa. Kerronnan tapahtumassa ihminen tulkitsee elämäänsä ja antaa sille 

merkityksiä, jotka ovat henkilökohtaisia ja tilanteisia mutta useimmiten perustuvat saatavilla oleviin 

kulttuurisiin malleihin ja käytäntöihin. Kertoessaan hän käyttää sanoja, kielikuvia sekä (muita) kerronnan 

kehyksiä ja strategioita. Lisäksi kertoja asemoi eli positioi usein itsensä ja muut kertomansa henkilöt. 

Asemoidessaan kertoja tuottaa itselle ja muille identiteettejä. Kerronta on siis vuorovaikutusta kertojan 

ja yleisön välillä. Tutkimusaineistoni koostuu vaihto-opiskelijoiden haastatteluista, jotka tehtiin 

monenvälisessa liikkuvuushankkeessa. Englannin kieli oli haastattelijalle ja tutkimushenkilöille yhteinen 

lingua franca. Haastateltavat olivat aineenopettajiksi valmistuvia eteläkorealaisia opiskelijoita, ja heitä 

haastateltiin sekä vaihtojaksonsa alussa että lopussa. Esityksessäni kerron, miten vaihto-opiskelijat 

konstruoivat kulttuurienvälistä kokemustaan kielikuvien (kuten metaforan, metonyymin ja hyperbolan) 

avulla haastatteluinteraktiossa. Lisäksi tarkastelen, mitä lingua francalle positioituja erityispiirteitä näkyy 

kielikuvien tuottamisessa. Tutkimustulokset osoittavat, kuinka muun muassa metaforavastapareilla 

avoin/suljettu ja aktiivinen/passiivinen opiskelijat kertovat käsityksensä kouluopetuksesta ja ihmisten 

identiteeteistä vertaillessaan vaihto- ja kotikontekstia. Liikkeen perusmetafora tulee käyttöön silloin kun 

esitetään kriittisiä näkökantoja kotimaan toimijoista ja instituutioista. Hyperbolalla kuten weird tai huge 

hahmotetaan niin ikään kulttuurienvälistä kohtaamista. Vaihto- ja kotikontekstia verrattaessa 

vastapariset kielikuvat esitetään vaihtokontekstin ilmiöiden ja toimijoiden kannalta myönteisesti ja 

suotuisasti.  
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YLÄKOULUN OPPILAIDEN PASSIIVIN TUOTTAMISTAIDOT KIELEN MUUTOSTEN HEIJASTAJANA   

Annekatrin Kaivapalu, Itä-Suomen yliopisto; Jasmin Rankinen, Itä-Suomen yliopisto 

 

Avainsanat / Keywords: kielitietoisuus, passiivi, suomenkieliset yläkoululaiset 

 

Esitelmässä tarkastellaan suomea äidinkielenään puhuvien yläkoulun oppilaiden taitoa tuottaa 

passiivimuotoisia verbejä sekä heidän tuottamistaan koskevaa osaamiskäsitystä ja osaamisen 

reflektointia. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten oppilaat tuottavat passiivimuotoisia verbejä 

kirjoitetussa kielessä sekä arvioivat ja pohdiskelevat tuottamiseen perustuvaa omaa osaamistaan.   

Tutkimuksen lähtökohtana ovat peruskoulun äidinkielen opetussuunnitelman keskeiset tavoitteet – 

kielitietoisuus ja sen kehittäminen. Tutkimusaineisto on kerätty erityyppisiä kysymyksiä (avoimet 

vastaukset, monivalintatehtävät, Likert-asteikko) hyödyntävän sähköisen kyselylomakkeen avulla 

kolmesta Oulun seudun yläkoulusta marras-joulukuussa 2019 ja tammikuussa 2020. Lomake sisältää 

kahdeksan taustatietokysymystä, seitsemän osaamista tutkivaa kysymystä ja yksitoista 

itsearviointikysymystä.  Kyselyn tehtävät on laadittu kolmen eri yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden 

oppikirjan (Särmä, Kärki ja Satakieli) tehtävien mallin mukaan. Kyselyyn vastasi yhteensä 111 oppilasta: 

50 seitsemäsluokkalaista, 41 kahdeksasluokkalaista ja 20 yhdeksäsluokkalaista.  Tutkimustulokset 

osoittavat, että passiivimuotojen tuottaminen on yläkoululaisille vaikeampaa kuin tunnistaminen. 

Oppilaat osaavat melko hyvin muuttaa aktiivimuotoisia lauseita passiivimuotoon, mutta passiivimuodon 

taivuttaminen aikamuodoissa ja passiivin puhekielisyyksien korjaaminen yleiskieliseksi tuottaa enemmän 

haasteita. Oppilaiden osaamiskäsityksistä ilmenee, että osaamiskäsitys passiivin tuottamisessa on 

pääasiassa oppilaiden taitoja kuvaava, mutta passiivin taivuttamisessa oppilaat arvioivat taitojaan 

paremmiksi, kuin tehtävien tuloksista ilmenee.  Tutkimuksen tulokset vahvistavat myös viimeaikaista 

tutkimustietoa (esim. Lyytikäinen 2012, Palander 2018) passiivikongruenssin eli ns. kaksoispassiivin 

leviämisestä. Yläkoululaiset eivät ole selvillä kirjakielen mukaisesta passiivin indikatiivin ja konditionaalin 

perfektistä eivätkä pluskvamperfektistä (on tehty, ei ole tehty; oli tehty, ei ollut tehty). Näitä muotoja he 

tuottavat käyttäen kaksoispassiivia (ollaan tehty, ei olla tehty, oltiin tehty, ei oltu tehty). 

Nykykoululaisten kieleen kaksoispassiivi on juurtunut niin kiinteästi, että he eivät yleensä pysty 

erottamaan puhekielistä rakennetta kirjakielisestä.  Lähteitä Lyytikäinen, E. (2012). Puhesuomen 

kaksoispassiivi. Virittäjä, 116 (2). Palander, M. (2018). Savolaismurteiden muuttuva morfosyntaksi: 

seuruukohteena neljän sukupolven perhe. - Sisko Brunni, Niina Kunnas, Santeri Palviainen, Jari Sivonen 

(toim.) Kuinka mahottomasti nää tekkiit: Juhlakirja Harri Mantilan 60-vuotispäivän kunniaksi. Oulu: 

Oulun yliopisto.  
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BUILDING ON LINGUISTICALLY EXCLUSIVE TURNS: ACCESS, PARTICIPATION, AND 

PROGRESSIVITY  IN A MULTINATIONAL MILITARY STAFF 

Antti Kamunen, University of Oulu; Pentti Haddington, University of Oulu 

 

Avainsanat / Keywords: linguistic access; language choice; conversation analysis 

 

English is the working language in multinational crisis management operations and training, where 

ensuring and upholding mutual understanding is crucial, and where the work is almost always 

conducted among people of many nationalities. This study analyses how officers training to work in a 

multinational military staff manage situations where their colleagues are speaking a language they 

themselves do not speak nor understand, and how they build actions based on their interpretations on 

the linguistically exclusive prior talk. The context for the study is the Combined Joint Staff Exercise 

VIKING 18, the world’s largest computer-aided crisis management exercise. The data consist of audio-

video recordings made in the tactical operations centre (TOC) of a multinational brigade, where a group 

of 10 staff officers, each with their own tasks and responsibilities, work together to coordinate the 

information flow within the brigade and to maintain situational awareness, using English as a lingua 

franca. In their interpretation work, the non-Finnish-speaking officers utilise various semiotic resources, 

such as their professional knowledge concerning their own and each other’s roles and responsibilities, 

shared linguistic elements (code-switching, military abbreviations, recognizable words), basic 

understanding of the sequence organization, the immediate prior activity context, and the resources 

provided by the physical surroundings. Even without access to the more specific contents of the Finnish-

language talk, the officers can interpret at least the overall topic or action context of the exchange and 

use their interpretation as an affordance for producing actions through their embodied conduct and 

turns in English that functioned either as candidate understandings or sequentially appropriate 

candidate responses. In the analysed examples, these actions 1) create a context for progressing the 

activity, 2) imply relevance of progressing the activity in English, and 3) in some instances, orient to the 

use of Finnish by displaying their lack of access to it. 
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HYBRIDIEN TAITEILIJA-KEHITTÄJIEN UUDET TYÖKÄYTÄNTEET: YHTEISMUSISOINNIN 

OHJAAMINEN ORGANISAATION HENKILÖSTÖPÄIVÄNÄ JÄRJESTETYISSÄ TYÖPAJOISSA 

Ulla Karvonen, Helsingin yliopisto; Riikka Nissi, Jyväskylän yliopisto 

 

Avainsanat / Keywords: työelämän kieli, taiteelliset interventiot, yhteismusisointi 

 

Yhteismusisoinnin onnistuminen edellyttää osallistujilta yhtäaikaista orientoitumista omaan ja toisten 

soittamiseen sekä oman toiminnan koordinoimista suhteessa toisten soitantaan (Schutz 1951). Lisäksi 

laajempi institutionaalinen konteksti, jossa yhteismusisointi tapahtuu, voi luoda omanlaisiaan odotuksia 

ja rajoitteita sille, mikä tulee ymmärretyksi kompetenttina osallistumisena. Esitelmässämme 

tarkastelemme yhteismusisointia erityisessä institutionaalisessa kontekstissa, organisaatioille 

henkilöstökoulutusta tarjoavan yrityksen järjestämässä työpajassa, jossa yhteismusisointi toimii keinona 

avata uusia näkökulmia tiimin jäsenten väliseen vuorovaikutukseen, vahvistaa yhteistyötä ja rohkaista 

luovuuteen sekä kohentaa työpaikan ilmapiiriä.  Tarkastelemamme työpaja on luonteeltaan yrittäjinä 

toimivien taiteilija-kehittäjien luoma palvelutuote, jota markkinoidaan organisaatioille. Työpajan 

rakenne ja sisältö perustuvat ennalta laadittuun suunnitelmaan, mutta sen toteutuminen on 

riippuvainen monenlaisista tilanteisista tekijöistä, joista ehkä keskeisin on koulutettavien toiminta. 

Koulutettavien näkökulmasta työpaja poikkeaa useimmista muista työelämän tilanteista, sillä se ei ole 

luonteeltaan institutionalisoitunut eikä siis koulutettaville ennalta tuttu. Koska tällaiset taiteellisia 

menetelmiä hyödyntävät interventiot voivat poiketa paljonkin koulutettavien työpaikan vakiintuneista 

ammatillisista tilanteista ja niihin liittyvistä sosiaalisista toimintatyypeistä, ne voivat herättää 

osallistujissa epävarmuutta ja vastarintaakin. Työpajan vetäjien haasteena onkin paitsi ohjeistaa ja 

ohjata koulutettavien toimintaa, myös houkutella heidät osallistumaan aktiviteetteihin. (vrt. Mikkonen 

& Nissi 2020.) Tässä esitelmässä tarkastelemme sitä, millä tavoin kouluttajat mahdollistavat ja tukevat 

koulutettavien osallistumista yhteismusisointiin.   Esitelmän aineistona on kaksi julkishallinnon 

organisaatioiden virkistyspäivänä toteutettua työpajaa, jotka on videonauhoitettu tutkimustarkoituksiin. 

Analysoimme multimodaalisen keskustelunanalyysin keinoin rytmisoittimin toteutettua 

yhteismusisointia. Keskitymme erityisesti yhteismusisointijakson aloittavaan osioon. Sitä varten 

osallistujat on jaettu neljään soitinryhmään, joista kukin osallistuu musisointiin soittamalla kouluttajan 

opettamaa rytmikuviota. Tarkastelemme erityisesti niitä kielellisiä ja kehollisia käytänteitä, joita 

kouluttaja hyödyntää ohjeistaessaan sekä rohkaistessaan ja kannustaessaan koulutettavia ottamaan 

osaa yhteismusisointiin.  Analyysimme osoittaa, että kouluttajan ryhmille antama ohjeistus rakentuu 

neljästä vaiheesta, jotka toistuvat verrattain samankaltaisina jokaisen soitinryhmän kohdalla 

molemmissa aineistomme työpajoissa. Kouluttaja hyödyntää ohjeistusjaksossa esimerkiksi puhetta 

(kehotukset, kehut) sekä mallintaa toivottua toimintaa kehollisesti ja erilaisin vokalisaation.  Lopuksi 

keskustelemme taiteellisiin interventioihin osallistumisesta työelämän vuorovaikutustilanteena sekä 
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koulutettavien mahdollisuuksista kieltäytyä osallistumista ja osallistumattomuuden potentiaalisia 

seurauksia. Pohdimme myös suunnitelmallisuuden ja spontaaniuden suhdetta toteutuvassa työpajassa.   
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EXPLORING THE LINGUISTIC BASIS OF THE COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE 

LEVELS IN EFL WRITING 

Ghulam Abbas Khushik, SOLKI Jyu 

 

Avainsanat / Keywords: CEFR, EFL, Syntactic complexity 

 

Exploring the Linguistic Basis of the Common European Framework of Reference Levels in EFL Writing  

We report on a study into the diagnosis of the writing abilities of Sindhi-speaking from Pakistan and 

Finnish-speaking learners of English as a foreign language (EFL). The project aims included the 

examination of the linguistic features and combinations of features that characterize the 

communicatively defined Common European Framework (CEFR) levels.  The findings contribute to a new 

strand of research that aims at deepening our understanding of the language-specific characteristics of 

the CEFR which, despite its relative lack of an empirical basis in SLA, is highly influential in guiding 

language education in Europe and beyond.  We focus on the syntactic complexity features in young 

versus adult English language learners' writing performances rated at the same proficiency level 

whereas the learners’ age differed. The learners belonged to two age groups from Pakistan and Finland. 

More than a thousand EFL learners from the eighth and twelfth grade wrote on an argumentative topic 

in academic English. Learners’ performances were double-rated by trained raters who used a 10-point 

rating scale based on the CEFR levels. The ratings were analyzed with the multifaceted Rasch program 

Facets to ensure their reliability.  The scripts were then digitized and analyzed with the Coh-Metrix 

(http://cohmetrix.com/) and the L2 Syntactic Complexity Analyzer 

(http://www.personal.psu.edu/xxl13/downloads/l2sca.html) programs.  We report on whether the 

learners’ age can influence on the syntactic complexity features at a specific proficiency level when the 

overall CEFR level (in writing) is the same, but age of the learners differ. Such findings can be used to 

define the linguistic profiles of the A1 – B1 levels for Finnish and Pakistani EFL learners. Such 

understanding increases the usability of the CEFR and helps to develop the diagnosis of strengths and 

weaknesses in learners’ writing. 
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TEHTAAN PIIPPUJEN VALOSSA JA VARJOSSA: MUISTITIETOA RUOTSIN KIELESTÄ ITÄ-SUOMESSA 

Leena Kolehmainen, Turun yliopisto 

  

Avainsanat / Keywords: ruotsin kieli, ikäihmiset, muistitieto 

 

Raportoin esitelmässäni käynnissä olevasta tutkimuksestani, jossa tarkastelen suomalaisen teollisuuden 

kielellisiä kulttuurivaikutuksia. Esitelmä keskittyy 2016-2021 koottuun haastatteluaineistoon, jossa n. 30 

äidinkieleltään suomen-, ruotsin- ja saksankielistä vuosina 1928-1950 syntynyttä ikäihmistä kertoo 

omista kielirepertuaareistaan ja niiden vaihtelevista omaksumispoluista sekä kokemuksistaan ja 

muistoistaan monikielisyydestä itäsuomalaisen Varkauden teollisuuskaupungin menneisyydessä.   

Analysoin esitelmässäni haastattelujen ruotsin kieltä koskevia mainintoja, jotka tekevät näkyväksi 

ruotsin kielen moninaisia reittejä Itä-Suomeen, kielen vaihtelevia omaksumispolkuja, kielen vaihtelevia 

rooleja Varkauden teollisuusyhteisössä ja yhteisön vaihtelevia suhtautumisia kieltä kohtaan. 

Tavoitteenani on havainnollistaa ikäihmisten haastatteluihin taltioitunutta ruotsin kieltä koskevien 

näkökulmien moninaisuutta. Haastattelut osoittavat, että ruotsin kieli toki identifioituu ruukki- ja 

tehdaspaikkakunnille tyypilliseen tapaan yritysjohdon ja ylimpien toimihenkilöiden kieleksi (Engman 

2016: 271), mutta on ollut Varkaudessa paljon muutakin. Varkaus (n. 20 000 asukasta) on aiemmin 

luettu ruotsinkielisiin kielisaarekkeisiin (esim. Henricson 2013). Sitä on historian tutkimuksessa kuvattu 

sulatusuuniksi suomalaisessa mittakaavassa (Soikkanen 1963). Luonnehdinta viittaa teollisuuden 

aikaansaamaan työperäiseen muuttoliikkeeseen, jonka johdosta kaupungin kieliprofiili edelleen 

poikkeaa ympäröivästä Pohjois-Savosta (Kuusela ym. 2020). Ruotsin kielen näkyvin jälki kaupungissa oli 

ruotsinkielinen koulu (1919–2019), jonka satavuotinen historia päättyi äskettäin.  Analyysini limittyy 

aikaisempaan tutkimukseen ruotsin kielestä suomenkielisillä paikkakunnilla (esim. Lönnroth 2009a, 

2009b, 2011; Henricson 2013; Kingelin-Orrenmaa 2019; Rossi 2019; Ikonen & Bister 2020), suomalaisten 

teollisuusyhteisöjen monikielisyyttä koskevaan tutkimukseen (esim. Koskinen 2014, 2020; Tyrkkö 2019; 

ks. myös Waris (2016 [1932, 1934])), kansainväliseen teollisuuden kielellisten vaikutusten tutkimukseen 

(esim. Backus ym. 2010; Rampton 2014; Ziegler ym. 2018) sekä ikäihmisten monikielisyyden 

tutkimukseen (esim. Lindholm & Wide 2020; Pietikäinen ym. 2020).   Lähteet  Lähdeluettelon saa 

kirjoittajalta: leena.kolehmainen@utu.fi    
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KEHOLLISUUS JA TAIDE KIELENOPPIMISESSA   

Kaisa Korpinen, Turun yliopisto; Niina Lilja, Tampereen yliopisto; Sofia Jusslin, Åbo Akademi 

 

Avainsanat / Keywords: kehollisuus, kielenoppiminen, taide 

 

Kehollisuuden ja ruumiillisuuden teemat ovat olleet näkyviä useilla tieteenaloilla viime vuosina.  Myös 

kielenoppimisen ja -opettamisen tutkimuksessa kehollisuuteen liittyvät tutkimuskysymykset ovat 

korostuneet: kielen oppimisen prosesseja, tilanteita ja ympäristöjä tutkitaan yhä useammin 

näkökulmista, jotka ottavat huomioon oppimisen kokonaisvaltaisuuden ja kehollisen perustan (Atkinson, 

2010; Macedonia, 2019). Tässä esityksessä kerromme kirjallisuuskatsauksesta, jonka tavoitteena on 

selvittää, miten kehollista kielenoppimista on määritelty ja käsitelty tutkimuksessa ja millaisia havaintoja 

kehollisista kielenoppimisen ja -opettamisen prosesseista ja tilanteista on tähän mennessä tehty. 

Katsaus keskittyy vuosina 1990 - 2020 tehtyyn tutkimukseen.    Olemme tehneet kirjallisuuskatsauksen 

osana Koneen säätiön rahoittamaa ”Kehollisuus ja taide kielenoppimisessa” (ELLA, 2021-2024) -

hanketta. Hankkeessa tutkitaan kehollisuuden, taiteellisen toiminnan ja kielen yhteenkietoutumia. 

Tavoitteena on kehittää taiteellisia ja pedagogisia käytäntöjä, jotka aktivoivat ihmisen 

kokonaisvaltaisesti ja kiinnittävät toiminnan ympäröivään sosiaaliseen ja materiaaliseen maailmaan. 

Laajempana tavoitteena on lisätä ymmärrystä kokonaisvaltaisten, taideperustaisten käytäntöjen 

yhteiskunnallisesta merkityksestä. Metodologisesti hanke paikantuu postkvalitatiivisen, taideperustaisen 

ja taiteellisen tutkimuksen risteykseen. Se nojaa erityisesti performatiiviseen paradigmaan (Bolt 2016), 

joka tavoittelee uuden ymmärryksen ja tiedon tuottamisen lisäksi transformatiivista oppimista ja 

rakenteellista muutosta niissä yhteisöissä, joissa tutkimus tapahtuu. Kerromme esityksessä 

kirjallisuuskatsauksemme alustavista tuloksista. Niiden pohjalta pohdimme myös kysymystä 

kehollisuuden, kielen oppimisen ja taiteellisen toiminnan kytköksistä sekä näiden tutkimisen 

problematiikasta.      Lähteet:   Atkinson, D. (2010). Extended, Embodied Cognition and Second Language 

Acquisition. Applied Linguistics, 31(5), 599–622.     Macedonia, M. (2019). Embodied Learning: Why at 

School the Mind Needs the Body. Frontiers in Psychology, 10(2098), 1–8.   
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KOHTAAMISIA VARHAISESSA KEHOLLISESSA JA TAIDEPERUSTAISESSA KIELENOPETUKSESSA 

KORONA-AIKANA 

Kaisa Korpinen, Turun yliopisto 

 

Avainsanat / Keywords: kehollisuus, varhainen kielenopetus, taide 

 

Esityksessä kerron käynnissä olevasta tutkimuksesta, jonka tavoitteena on selvittää, minkälaiset 

pedagogiset käytännöt voivat edistää kehollista kielen oppimista varhaisessa kielenopetuksessa. 

Tutkimus on osa väitöskirjatutkimustani, jossa tarkastelen kehollisia ja taideperustaisia lähestymistapoja 

kielenopetukseen peruskoulun vuosiluokilla 1–2.  Tutkimus perustuu syyslukukaudelle 2020 

sijoittuneeseen opetuskokeilujaksoon, jossa tanssia integroitiin toisen luokan oppilaiden toisen 

kotimaisen kielen opetukseen eräässä suomenkielisessä peruskoulussa poikkeuksellisissa olosuhteissa. 

Varhaisessa kielenopetuksessa keskeinen tavoite on kielenkäyttö vuorovaikutustilanteissa (Keaveney & 

Lundberg, 2019). Koronapandemian aikainen lasten vuorovaikutuksellisen ja fyysisen toiminnan 

rajoittaminen Suomessa korosti tämän tutkimuksen tavoitetta kehittää keinoja luoda edellytyksiä 

kokonaisvaltaiselle vuorovaikutukselle varhaisessa kielenopetuksessa. Kehollisuuden ja kielen yhteen 

kietoutumista vuorovaikutuksessa painottaen, tutkimus nojaa kehollis-enaktiiviseen ja sosio-

materiaaliseen viitekehykseen (Di Paolo ym., 2018; Toohey, 2019).   Tutkimus pohjautuu minun ja 

opetuskokeiluun osallistuneiden opettajien kokemuksiin tanssin ja kielenoppimisen integroinnista 

epävarmoissa ja ennakoimattomissa olosuhteissa. Olen koonnut näistä kokemuksista narratiivin 

kehollisella ja performatiivisella kirjoittamisotteella (Ellingson, 2017, Pelias, 2019). Esityksessä jaan 

otteita narratiivista osallistavalla tavalla. Tuon esille pedagogisia käytäntöjä, jotka loivat edellytyksiä 

keholliselle kielenoppimiselle varhaisessa kielenopetuksessa poikkeuksellisessa tilanteessa. Lisäksi 

pohdin taiteen ja kielenoppimisen integroinnin mahdollisuuksia ja haasteita alati muuttuvassa 

maailmassa.  Lähteet Di Paolo, E. A., Cuffari, E. C. & De Jaegher, H. (2018). Linguistic Bodies: The 

Continuity between Life and Language. The MIT Press.  Ellingson, L. L. (2017). Embodiment in Qualitative 

Research. Routledge.  Keaveney, S. & Lundberg, G. (2019). Early Language Learning and Teaching: Pre-

A1–A2. Studentlitteratur. Pelias, R. J. (2019). The Creative Qualitative Researcher: Writing That Makes 

Readers Want to Read. Routledge.  Toohey, K. (2019). The Onto-Epistemologies of New Materialism: 

Implications for Applied Linguistics Pedagogies and Research. Applied Linguistics 40(6), 937–956.  

  



AFinLAn 50-vuotisjuhlasymposium/AFinLA:s 50-årsjubileum/AFinLA 50th Anniversary Symposium  

 

35 
 

 

Abstraktin ID: 149 

 

THE CONCEPT OF ONOMASTIC LITERACY IN THE RESEARCH OF PERSONAL NAMES  
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In this presentation I examine the question of why onomastic literacy skills are such a crucial  factor in 

choosing names and why they should therefore be conceptualized and defined more  specifically. 

Onomastic literacy (the skills needed to interpret the cultural and social  phenomena and significances 

related to name-giving) are a part of a person’s cultural capital.  I will present the rationale of the 

concept (which is related to the mentalities of naming, e.g.  identities) and consider how the concept of 

onomastic literacy could be utilized more  systematically than before in studying name choices.    I utilize 

the concept, which I have developed (Kotilainen 2021), to study personal names in  family networks. My 

sources consist of the personal names in some genealogical databases.  This research combines the 

approaches and methodologies of collective biographies, literacy  studies, microhistory and the history 

of mentalities. Many of the conclusions are based also on  comparisons with previous research that I 

have conducted on the name-giving practices of  family communities in the rural interior of Finland from 

the eighteenth to the twentieth century  (see e.g. Kotilainen 2011).    The concept of onomastic literacy 

can be exploited as a methodological approach and it helps  us to contextualise the lives of the research 

objects more closely as part of the cultures and  local communities of their times, thereby revealing the 

long-term motives behind name choices  and the slow change in mentalities affecting naming.   

References:   Kotilainen, Sofia. 2011. The Genealogy of Personal Names: towards a more productive 

method in  historical onomastics. Scandinavian Journal of History 36(1), 44–64. DOI:  

10.1080/03468755.2010.542661.  Kotilainen, Sofia 2021. Utilizing the concept of onomastic literacy in 

the research of personal names  (research in progress). 
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Suvi Kotkavuori, Language Centre, University of Helsinki, doctoral candidate; Kaisa Hahl, Faculty of 

Educational Sciences, University of Helsinki; Raili Hilden, Faculty of Educational Sciences, University of 

Helsinki 
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The Course Assistant Programme (CAP) was launched at the Language Centre of the University of 

Helsinki in 2014 to enhance multiculturalism and internationalization in the university community. As an 

educative platform for intercultural encounters, it invites international students to act as native peers 

for local students in language courses at various CEFR levels.  This presentation shows results of a 

qualitative study situated within the context of sociocultural theory and collaborative language learning, 

conducted in autumn 2020 and spring 2021.  It focuses on the concepts of mediation and shared 

expertise. The data of five semi-structured group interviews of 15 course assistants in total were 

analysed thematically to explore how they perceived and managed their roles as native peers.  The 

results indicate that while acting as peers at the learner’s level, the assistants engaged in multiple and 

shifting roles even within one lesson. As native speakers they complemented the teacher’s knowledge 

by bringing up-to-date cultural and linguistic insight to the teaching-studying-learning process. As for the 

components of the so-called didactic triangle used to define the relation of the teacher, the student and 

the subject, the assistants considered themselves as mediators who furthered holistic learning and 

facilitated communication. In line with the CEFR Companion Volume, they also mediated to build a 

pluricultural space in the classroom. However, discussing roles, expectations and the learning process 

regularly together with the teachers and the students was considered essential by the assistants. 

Common European Framework of Reference for Languages. Learning, teaching, assessment. Companion 

Volume. 2018. Strasbourg: Council of Europe.  Lantolf, J. (ed.), 2000. Sociocultural theory and second 

language learning. Oxford: University Press. Lantolf, J. & Poehner, M. (eds.), 2009. Sociocultural theory 

and the teaching of second languages. London: Equinox. Liddicoat, A. J. & Scarino, A, 2013. Intercultural 

Language Teaching and Learning. Chichester: Wiley-Blackwell.  
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At Aalto University, international students currently form 29% of the student population, as a result of 

steady growth in intake over the last few years. The Aalto University Student Union (AYY) provides 

incentives to encourage guilds and associations operating within the Aalto community to include 

international students. In practice, this means they are required to implement practices that make 

community events accessible to international students. Senior and local students who organize these 

events are the gatekeepers to the Aalto student community, and the linguistic practices they choose 

exclude or include groups of students. What kinds of language practices do organizers use, and what 

kinds of attitudes do they have towards these practices?    A survey on linguistic practices at student 

events was conducted from July to August 2021. Responses from organizers indicate varying attitudes 

towards linguistic practices, such as interpretation, translation, and explanation of in-group jargon, for 

the inclusion of international students. Overall, respondents indicate commitment to including students 

of all backgrounds; but support is needed for interpretation, translation, and intercultural 

communication.   Results from international students’ responses indicate that feeling included and 

understanding proceedings are essential elements in successful events. For example, readily receiving 

explanations about proceedings and jargon correlates with increased feelings of satisfaction in student 

events.   During the presentation, methodological choices will be assessed, and data from individual 

interviews with survey respondents will also be discussed. The results will help AYY revise the 

organization’s language policy and implement those changes whilst increasing understanding of 

diversity and inclusion in professional and academic settings. Insights gained from this study can also be 

applied to other contexts where foreign nationals rapidly become a large minority.  
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Mutta, Turun yliopisto 
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Kestävä kehitys on teema, joka tulee esille yhä laajemmin sekä peruskoulun että lukion 

opetussuunnitelmassa laaja-alaisissa osaamiskokonaisuuksissa, jotka koskettavat kaikkia opetettavia 

aineita. Eettisesti kestävä kielten opetus -hankkeemme (EKKO) aikaisemmassa pilottikyselyssä (2020) 

kielten opiskelijat kokivat taloudellisen ulottuvuuden ja maailmanlaajuiset ekologiset aihepiirit kaikkein 

vaikeimmiksi tuoda kielten opetukseen, eivätkä he tuoneet vastauksissaan esille juuri ollenkaan 

konkreettisia, pedagogisia käytänteitä.  Toteutimme syyslukukauden 2021 alussa pilottikyselyä 

laajemman, kestävää kehitystä käsittelevän kyselyn joukolle kielten opiskelijoita (N=59). Kyselyn 

tarkoituksena on selvittää tarkemmin, miten opiskelijat arvottavat kestävän kehityksen aihepiirejä ja 

miten he perustelevat valintojaan. Lisäksi kyselyn avulla pyritään löytämään keinoja, jotka auttaisivat 

integroimaan kestävän kehityksen opettamista osaksi kielten opetusta.  Kerromme tässä esitelmässä 

tarkemmin kyselystä ja esittelemme joitakin alustavia tuloksia. Tämän lisäksi käsittelemme 

opiskelijoiden tekemiä reflektiota, jotka tukevat kestävyysaiheisen kyselymme vastausten tulkintaa sekä 

edesauttavat pohdintaa kestävän kehityksen merkityksestä kielten aineenopettajien koulutuksessa. 

Pyysimme opiskelijoita heti kyselyn jälkeen reflektoimaan ryhmissä sitä, miltä kyselyyn vastaaminen 

tuntui ja mikä siinä oli tuttua tai vierasta, helppoa tai vaikeaa. Analysoimme ryhmien vastaukset 

opiskelijoiden suostumuksen mukaisesti. Opiskelijoiden vastauksista heijastuu ristiriita - kestävä kehitys 

koetaan erittäin tärkeäksi aihepiiriksi, mutta samalla ollaan huolissaan sekä oman koulutuksen 

kattavuudesta kestävän kehityksen käsittelemiseen omassa opetuksessa että siitä, riittääkö aika 

kaikkeen opetettavaan ainekseen.  

  



AFinLAn 50-vuotisjuhlasymposium/AFinLA:s 50-årsjubileum/AFinLA 50th Anniversary Symposium  

 

39 
 

 

Abstraktin ID: 29 

 

MITEN LUONNON MONIMUOTOISUUDESTA PUHUTAAN? 

Emmi Lahti, Helsingin yliopisto 

  

Avainsanat / Keywords: luonnon monimuotoisuus, diskurssintutkimus, ekolingvistiikka 

 

Esitelmässä tarkastellaan sitä, miten luonnon monimuotoisuudesta puhutaan erilaisissa yleistajuisissa 

asiantuntijateksteissä. Huomiota kiinnitetään erityisesti siihen, miten monimuotoisuuden käsite ja sen 

merkitys teksteissä rakentuu sekä miten monimuotoisuutta uhkaavista asioista puhutaan. Lisäksi 

pohditaan sitä, millaista kuvaa erilaiset puhetavat rakentavat ihmisen ja luonnon suhteesta sekä sitä, 

millaiset puhetavat voisivat olla luonnon säilymisen kannalta hyödyllisiä.   Tutkimuksen aineistona on 

Maa- ja metsätalousministeriön sekä Luonnonvarakeskuksen blogitekstejä sekä blogi- ja uutistekstejä 

WWF:n, Suomen luonnonsuojeluliiton ja Greenpeacen verkkosivuilta. Aineistoon kuuluu yhteensä 208 

tekstiä.  Tutkimus on diskurssintutkimusta, ja sen kehyksenä on ekolingvistiikka – kielitieteellinen 

lähestymistapa, jossa kiinnostuksen kohteena on ihmisen ja luonnon välinen suhde (esim. Stibbe 2021). 

Analyysissa nojataan ennen kaikkea systeemis-funktionaalisen kieliteorian (esim. Halliday & Matthiessen 

2014) tapaan kuvata prosesseja ja niiden osallistujia sekä kieliopillista metaforaa.  Analyysin tulokset 

osoittavat, että etenkin ministeriön ja Luonnonvarakeskuksen teksteissä monimuotoisuuden käsite jää 

usein epämääräiseksi ja abstraktiksi. Luonnonsuojelujärjestöjen teksteissä käsitettä selitetään enemmän 

ja monimuotoisuuden edistämiseen tähtäävistä toimista puhutaan konkreettisemmin. Tällöinkin 

kuitenkin luonnon monimuotoisuus näyttää viittaavaan usein melko suppeasti vain lajien runsauteen. 

Monimuotoisuutta uhkaavista prosesseista puhutaan tyypillisesti käyttämällä nominaalistuksia ja 

passiivia, jolloin ihmisen rooli ei tule eksplisiittisesti esiin. Kun ihminen mainitaan, puhutaan ihmisistä 

kollektiivisena yksikkönä, jolloin vastuu- ja valtasuhteiden käsittelystä tulee mahdotonta.   Lähteet  

Halliday, M. A. K. – Chrtistian M. I. M Matthiessen 2014. Halliday’s introduction to functional grammar. 

4. painos. London: Routledge. Stibbe, Arran 2021. Ecolinguistics: Language, ecology and the stories we 

live by. 2. painos. London: Routledge. 
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Suomessa on tutkittu jo vuosikymmeniä puhekielen variaatiota ja sitä koskevia käsityksiä ja asenteita 

(kootusti esim. Nuolijärvi & Sorjonen 2005; Paunonen 2009; Mielikäinen & Palander 2014). 

Vähemmistössä on kuitenkin sellainen tutkimus, jossa näitä seikkoja olisi tutkittu monikielisten 

yksilöiden osalta. Tälle tiedolle on kysyntää, kun suomalainen kieliyhteisö on entistäkin moninaisempi.  

Meneillään olevan tutkimuksemme keskiössä on 24 monikielistä suomalaista, joilla on 

maahanmuuttajatausta tai joille suomi ei ole vahvin kieli. Aineistona ovat heidän kielielämäkertansa, 

jotka on kerätty haastatteluin osana Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa -hanketta (ks. Hippi ym. 

2020). Haastateltavien kielitaito vaihtelee jonkin verran, mutta kaikki ovat osallistuneet haastatteluun 

suomeksi. Tutkimuskohteena ovat sekä tutkittavien kielessä ilmenevä variaatio haastattelutilanteessa 

että heidän käsityksensä suomen kielen alueellisesta variaatiosta.  Esitelmässämme esittelemme 

alustavia tuloksia kymmenen yksikön kielellisestä variaatiosta keskittyen äänne- ja muotopiirteisiin ja 

pohdimme, missä määrin variaatio on samankaltaista kuin suomenkielisten variaatio tutkituissa 

piirteissä. Lisäksi suhteutamme näitä tuloksia samojen henkilöiden variaatiota koskeviin käsityksiin ja 

asenteisiin.  Lähteet Hippi, Kaarina – Lappalainen, Hanna – Nuolijärvi, Pirkko (toim.) 2020: Suomalaisten 

kielellistä elämää. Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa -hankkeen satoa. Helsinki: Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seura. Mielikäinen, Aila – Palander, Marjatta 2014: Miten suomalaiset puhuvat murteista? 

Suomi 203. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Nuolijärvi, Pirkko – Sorjonen, Marja-Leena 2005: 

Miten kuvata muutosta? Puhutun kielen tutkimuksen lähtökohtia murteenseuruuhankkeen pohjalta. 

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Helsinki. http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk13/. 

Paunonen, Heikki 2009: Suomalaisen sosiolingvistiikan ja kielisosiologian näkymiä. Virittäjä 113 (4), 557–

570.     
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Sosiaalisessa mediassa itseilmaisullinen retoriikka on usein vaikuttavampaa kuin organisaation 

markkinointiviestintä. Itseilmaisuilla tarkoitetaan kenen tahansa mediakäyttäjän tuottamia viestejä, 

jotka edustavat hänen subjektiivista näkökulmaansa ja joilla hän pyrkii vaikuttamaan muiden 

mielipiteisiin (Zappen 2005). Verkon itseilmaisut voivat kuitenkin olla myös keinotekoisia. Esimerkiksi 

trollauksessa yksilö ei esitä todellista mielipidettään ja astroturffauksessa viestijä ei ole 

ruohonjuuritason mediakäyttäjä vaan organisaation maksama viestintuoja (Sihvonen & Lehti 2018). 

Trollaus tarkoittaa perinteisesti provosointia huvin vuoksi (Hardaker 2010) ja astroturffaus organisaation 

viestintää, jossa palkatut viestijät esiintyvät ruohonjuuritason mediakäyttäjinä ja esittävät tietynlaisia 

mielipiteitä (Boulay 2015). Astroturffausta on esimerkiksi maksetun tuotearvion kirjoittaminen ja niin 

sanotut Venäjän trollit, jotka levittävät länsimaille haitallista propagandaa. Itseilmaisun 

keinotekoisuuden tunnistaminen on keskeinen mediataito. Tässä esitelmässä käsitellään keinotekoisen 

itseilmaisun tunnistamisen vaikeuksia. Aineistona on 76:n Helsingin yliopiston Kielten kandiohjelman 

opiskelijan tunnistamia ja keräämiä trollaus- ja astroturffausviestejä. Opiskelijoilla oli kurssitehtävänä 

kerätä yhteiskunnallisia tai poliittisia keinotekoiselta vaikuttavia viestejä sosiaalisesta mediasta ja 

selittää, mikä viesteissä herättää epäilyksen keinotekoisuudesta. Aineisto koostuu suomen-, englannin- 

ja venäjänkielisistä viesteistä mm. keskustelufoorumeilta, sanomalehtien kommenttipalstoilta, 

Twitteristä, Facebookista, Instagramista ja YouTubesta. Astroturffausta tunnistetaan erityisesti viestin 

sisällön suhteuttamisella nähtävillä oleviin metatietoihin: milloin profiili on perustettu, mikä on sen 

seuraajamäärä ja kuinka paljon se tuottaa viestejä. Trollauksen osalta tunnistamisen keskiössä on 

pohdinta siitä, voiko kirjoittaja olla provokaatiossaan tosissaan. Osa opiskelijoiden keräämistä viesteistä 

ei vastaa itseilmaisun keinotekoisuuteen: mukana on esimerkiksi valheita sisältäviä viestejä tunnetulta 

poliitikolta, rasistista ja vihamielistä sisältöä, heikkolaatuista argumentointia ja uutissatiiria.   Boulay, S. 

2015. Usurpation de l’identité citoyenne dans l’espace public. Astroturfing, communication et 

démocratie. Québec, Presses de l’Université du Québec.  Hardaker, C. 2010. Trolling in asynchronous 

computer-mediated communication: From user discussions to academic definitions. Journal of 

Politeness Research, 6. 215–242 Sihvonen, T. & L. Lehti. 2018. Keinotekoiset kommentit? Astroturffaus 

digitaalisen vaikuttamisen välineenä. Lähikuva, 2/2018. 10–28. Zappen, J. P. 2005. Digital rhetoric: 

toward an integrated theory. Technical Communication Quarterly, 14(3). 319–325.  
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Teknologian vaikutuksen lisääntyminen on havaittavissa herkemmin eri kieli- ja kulttuuriympäristöissä 

varttuneiden osapuolten kommunikaatiossa kuin samaa kieltä käyttävien ja yhtenäisessä kulttuurisessa 

ympäristössä oppinsa saaneiden vuorovaikutuksessa. Vieraskielisessä ammatillisessa viestinnässä esiin 

nousevat mm. erilaiset multimodaaliset resurssit, identiteettityö ja kielirepertuaarien haltuunotto 

(Räisänen, 2019, 2020; Räisänen & Kankaanranta, 2021). Toisaalta haasteita voivat tuottaa myös 

moninaisen osallistujajoukon odotukset, käsitykset, tutut tavat toimia sekä ammattialan erilaiset 

käytänteet.   Hyödynnän teknologiavälitteisen suomalais-saksalaisen liikeviestinnän tarkastelussa 

neksus-analyyttista tutkimusotetta (Scollon, 2001; Scollon & Scollon, 2004). Tutkin kulttuurien välistä 

vuorovaikutusta ja diskursseja neuvottelutilanteissa, jotka tapahtuvat joko etäyhteydellä tai muiden 

teknisten ratkaisujen avulla. Tutkimukseni ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena on ymmärryksen 

kerryttäminen suomalais-saksalaisesta liikeviestinnästä sosiaalisen toiminnan näkökulmasta mm. 

haastatteluaineiston pohjalta. Neksusanalyysin avulla kartoitetaan sosiaaliseen toimintaan liittyvien 

avainhenkilöiden verkostoa, toimijahistoriaa ja vuorovaikutusjärjes¬tystä sekä tilanteessa esiin nousevia 

diskursseja (Scollon & Scollon, 2004; Goffman, 1961). Tutkimus tarjoaa ymmärrystä 

teknologiavälitteiseen liiketoimintaan liittyvästä kulttuurien välisestä vuorovaikutuksesta sovellettavaksi 

mm. käytänteiden uudistamiseen, koulutuksen suunnitteluun ja tutkimusmetodologiseen kehittelyyn.  

Goffman, E. (1961). Behavior in public places: Notes on the social organization of gatherings. New York: 

Free Press.   Räisänen, T. (2019). Discursive identity work and interculturality during blue-collar work 

practice abroad: Finnish engineering students as language learners and users. In Howard, M. (Eds), Study 

abroad, second language acquisition and interculturality (pp. 75–102). Bristol: Multilingual Matters. 

Räisänen, T. (2020). The use of multimodal resources by technical managers and their peers in meetings 

using English as the business lingua franca. IEEE Transactions on Professional Communication, 63(2), 

172–187. DOI: 10.1109/TPC.2020.2988759. Räisänen, T., & Kankaanranta, A. (2021). The use of English 

as corporate language in global knowledge work over a 15-year business career. European Journal of 

International Management, Online First. DOI: 10.1504/EJIM.2020.10028833 Scollon, R. (2001). Mediated 

discourse: The nexus of practice. London: Routledge. Scollon, R., & Scollon, S.W. (2004). Nexus analysis: 

Discourse and the emerging internet. London: Routledge.  
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Kielenkäyttäjillä on kielitaidon alkumetreiltä lähtien tarve ilmaista inhimillistä toimintaa niin, että tekijää 

häivytetään tai toiminnan kannalta olennaiseen henkilöön viitataan epäsuorasti (Seilonen, 2013). 

Esimerkiksi akateemisissa teksteissä tekijän häivyttäminen on tyypillistä. Suomen kielessä kyseisen 

merkityksen ilmaisuun on useita tapoja, joiden sävyt ja tyypilliset käyttöympäristöt poikkeavat hieman 

toisistaan (ks. Kelomäki, 2019). Yleisimpiä ovat (yksipersoonainen) passiivi, nollapersoonaiset ilmaukset 

ja geneerinen yksikön toinen persoona. Seilonen (2013) on havainnut laajasta tekstiaineistosta, että 

epäsuorat henkilöön viittaamisen tavat vaihtelevat oppijansuomessa Eurooppalaisen viitekehyksen eri 

taitotasoilla. Onkin mielenkiintoista selvittää pitkittäisesti, miten erilaiset tekijää häivyttävät 

konstruktiot kehittyvät ja vaihtelevat yksittäisen edistyneen oppijan kielenkäytössä.  Teoreettisesti 

tutkimus nojaa dynaamiseen käyttöpohjaiseen lähestymistapaan (esim. Lowie ym. (toim.), 2020). 

Kielenkehityksen nähdään siis olevan kompleksinen ja dynaaminen prosessi, jossa kieli kehittyy jokaisella 

kielenkäyttökerralla. Tutkimuksen konteksti puolestaan on uudenlainen korkeakouluympäristössä 

järjestetty koulutus, jossa yhdistyivät kieliopinnot ja alakohtaiset sisältöopinnot ja jonka yhtenä 

tavoitteena oli tukea osallistujien akateemisia valmiuksia. Tutkimuksen osallistujan, Olgan, äidinkieli on 

venäjä ja hänen suomen kielen taitonsa oli koulutuksen aikana karkeasti Eurooppalaisen viitekehyksen 

B-tasolla. Olgalta on kerätty 45 suomenkielistä tuotosta noin yhdeksän kuukauden ajalta. Suulliset ja 

kirjalliset kielinäytteet on kerätty erilaisista koulutukseen kuuluneista oppimistehtävistä, ja lisäksi 

mukana on haastatteluja ja joitakin tutkimusta varten tuotettuja vapaan tuottamisen tehtäviä.   

Epäsuoria viittaamistapoja ja niiden kehitystä sekä vaihtelua tarkastellaan määrällisesti ja laadullisesti. 

Alustavat havainnot osoittavat, että Olgan epäsuorat viittaustavat ovat luovia ja vaihtelevia. Yhdeksän 

kuukauden aikana Olga alkaa käyttää passiivimuotoista verbiä tekijää häivyttävässä merkityksessä, ja 

vastaavasti geneerisen toisen persoonan käyttö vähenee hiukan. Myös tietyt nollapersoonaiset 

ilmaukset näyttäisivät vakiintuvan. Pitkittäinen, merkityslähtöinen lähestymistapa tarjoaa uuden 

näkökulman tekijää häivyttävien ilmausten tarkasteluun oppijansuomessa.  Lähteet:  Kelomäki, T. 

(2019). Suomen passiivin ja impersonaalin määritelmistä ja keskinäisistä suhteista. Virittäjä 123(1), 110–

134.  Lowie, W., Michel, M., Rousse-Malpat, A., Keijzer, M., Steinkrauss, R. (toim). (2020). Usage-Based 

Dynamics in Second Language Development. Multilingual Matters.  Seilonen, M. (2013). Epäsuora 

henkilöön viittaaminen oppijansuomessa. Jyväskylä Studies in Humanities 197. Jyväskylä: Jyväskylän 

yliopisto. 
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Dynaamisessa käyttöpohjaisessa lähestymistavassa (dynamic usage-based approach, DUB), joka on vielä 

varsin uusi suuntaus kielenoppimisen tutkimuksessa, oppimisen nähdään sijoittuvan sosiaaliseen 

todellisuuteen. Sosiaalisissa ja materiaalisissa ympäristöissä toimiessaan oppija rakentaa 

henkilökohtaista repertoaaria, joka otetaan haltuun yhteisöllisistä resursseista (Dufva 2020). Nämä 

yhteisölliset resurssit muuttuvat toistuvien kielenkäyttötilanteiden myötä kieliyhteisössä 

konventionaalisiksi, mutta ne tulevat myös vakiintuneiksi malleiksi puhujien mielessä (Schmid 2020). 

Näin ollen myös kognitiiviset ulottuvuudet ovat sosiaalisten tekijöiden ohella keskeisiä kielenkäytössä ja 

-oppimisessa. Toisen kielen oppijan repertoaari on siis yhtä aikaa sekä yhteisöllinen että yksilöllinen. 

(Dufva 2020.) Repertoaarin yhteisöllisyys näkyy vahvasti kielenoppimisen alkuvaiheessa, jolloin 

oppiminen on pitkälti matkimista ja toistamista. Tämä käyttöpohjainen oppimispolku ulkoa opituista, 

sanastollisesti vaihtelemattomista ilmauksista kohti varioivampaa kielenkäyttöä on yksi DUB:n keskeinen 

lähtöoletus. (Lesonen 2020.) Repertoaarin muodostuminen on toisaalta yksilöllistä, koska puhujien 

kielenkäyttökokemukset ovat uniikkeja. Yksilöiden oppimispolut ovatkin hyvin erilaisia keskenään. Myös 

yksilön repertoaarin sisällä esiintyy paljon vaihtelua etenkin kiivaissa oppimisen vaiheissa. (Lowie & 

Verspoor 2015.) Tämä esitelmä keskittyy DUB:n keskeisiin teemoihin toisen kielen oppijan repertoaarin 

kehityksessä: oppimisen käyttöpohjaisuuteen ja oppimispoluissa sekä yksittäisen oppijan repertoaarissa 

esiintyvään vaihteluun. Esittelen DUB:iin nojaavaa väitöstutkimustani (Lesonen 2020), jossa olen 

tutkinut neljän aikuisen suomi toisena kielenä oppijan arvioinnin ja eksistentiaalisuuden ilmaisuja ja 

niiden kehittymistä yhdeksän kuukauden aikana.   Lähteet:   Dufva, H. 2020. Mitä ihmiset osaavat, kun 

he osaavat kieltä? Henkilökohtainen repertoaari ja sen multimodaalisuus. Teoksessa Grasz, S., T. 

Keisanen, F. Oloff, M. Rauniomaa, I. Rautiainen & M. Siromaa (toim.) Menetelmällisiä käänteitä 

soveltavassa kielentutkimuksessa - Methodological Turns in Applied Language Studies. AFinLAn 

vuosikirja 2020. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 78. Jyväskylä. 17–32.   

Lesonen, S. 2020. Valuing Variability: Dynamic Usage-Based Principles in the L2 development of four 

Finnish Language Learners. PhD dissertation.   Lowie, W. & Verspoor, M. 2015. Variability and variation 

in second language acquisition orders: A dynamic reevaluation. Language Learning 65(1), 63–88.  

Schmid, H-J. 2020. The Dynamics of the Linguistic System. Usage, Conventionalization, and 

Entrenchment. Oxford University Press.   
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Originally memories were archived with the help of e.g. photo albums or personal diaries. Today social 

networks provide a multimodal environment, which enables people to share immediately any event in 

their lives with a larger audience. This paper intends to discuss how social networks help to preserve 

personal and collective events and how these are presented linguistically and pragmatically among the 

connections of individual members of social networks. Is a post about a holiday on Facebook or any 

other social networks equivalent to a personal entry in a diary or a family photo album? If not, what are 

the differences of these shared memories online. In the practical analysis the five last published posts on 

40 openly accessible profiles in the Russian social network Vkontakte were analysed regarding their 

linguistic and pragmatic content. The aim was to analyse the use and interaction of media files such as 

music or photographs with texts including the indication of place and/or time to publish information 

regarding past events. The analysis revealed that the majority of posts consisted of photos and verbal 

text with the indication of the place, the so-called geotagging. These posts about previous events can be 

edited,  commented by others, can combine different multimedia files and are accessible to a large 

audience. The question for future study arises here, whether members of social networks make these 

post for themselves or with the intention to get attention and raise awareness about their own 

importance or construct an image of their lives online. 
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Sustainability has become a topical issue in many disciplines and increasingly also concerns language 

education and research. On top of teaching the content of their subjects, language teachers, as well as 

all teachers, have a moral responsibility to motivate their learners to become committed modern 

citizens of the society with sustainable values. We will present our view of  Sustainable Language 

Teaching (SLT), which we consider highly relevant and needed in future schools. Language education all 

over the world is facing changes due to both the current pandemic, and the multiple consequences of 

global warming, and therefore, future language learners will need essential new skills and new 

knowledge to better cope with change. Language education has a tremendous potential for promoting 

global sustainable development goals and it would be especially beneficial to include SLT in language 

teacher training programmes. Language education already links easily to UNESCO’s quality education 

goals, which include promoting cross-disciplinary education for sustainable development and 

sustainable lifestyles, human rights, gender equality, a culture of peace and non-violence, global 

citizenship, cultural diversity, and culture’s contribution to sustainable development.  We suggest that it 

is possible and even desirable to teach and learn languages in a sustainable way. Instead of taking time 

off the subject teaching of languages to include sustainability themes, these could be integrated as a 

natural part of language education through the SLT approach. In this presentation, we will discuss the 

pedagogical tools and activities of the SLT approach.  
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Henna Makkonen-Craig, Kotimaisten kielten keskus 
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Vuonna 2000 ilmestyneessä artikkelissaan Paula Sajavaara luonnehtii kielen yhteiskunnallista 

ulottuvuutta seuraavasti: ”Elävän kielen on vastattava yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin. Siksi se 

on luonnostaan käymistilassa. Kirjallisen kulttuurin yhteiskunnissa valtakielen kehitystä on suunnattu ja 

suunnataan myös tietoisesti. Syitä on monia. Tietoisen kielenohjailun käytännöllisenä päämotiivina 

demokraattisessa yhteiskunnassa on se, että virka-asioiden hoitoon, opetukseen, joukkoviestintään sekä 

talous- ja kulttuurielämään tarvitaan yhteistä kieltä.” (Sajavaara 2000: 67.) Luonnehdinta on osuva, ja se 

pätee edelleen ja ohjaa olennaisella tavalla virallista kielenhuoltoa myös 2020-luvulla.   Kun SARS-CoV-2 

saapui Suomeen, tilanne yhteiskunnassa oli kuitenkin uudenlainen ja yllättävä. Esimerkiksi media ja 

myös päättäjät joutuivat yhtäkkisesti puhumaan laajoille yleisöille aiheista, joista vain harvalla oli 

kunnollista asiantuntemusta. Asioita, käsitteitä ja termejä piti ottaa haltuun nopeasti. Samalla syntyi 

tarvetta uusille suomennoksille ja vanhan sanaston tarkentamiselle. Edellisistä Suomeakin vakavasti 

koskettaneista pandemioista oli jo pitkä aika, eivätkä ne tarjonneet sellaista vahvaa taustaa, johon 

tukeutua.   Tässä esityksessäni jäsennän maaliskuusta 2020 alkaneen korona-ajan vaikutuksia 

kielineuvontatyöhön, jota tehdään Kotimaisten kielten keskuksessa. Tarkasteluni pohjautuu mm. 

kielineuvonnan kysymyksiin ja muihin yhteydenottoihin, joita me kielenhuollon asiantuntijat olemme 

saaneet esimerkiksi toimittajilta, kääntäjiltä ja viranomaisilta. Millaisia uusia tarpeita kielenkäyttäjillä on 

ollut? Miten me kielenhuoltajat olemme reagoineet tunnistettuihin pulmiin? Entä kuinka pandemia on 

muovannut asiantuntijatyötä? Keskityn esityksessäni korona-ajan ajankohtaiseen sanastoon ja sen 

ympärille kietoutuviin kysymyksiin.  Kirjallisuutta: Sajavaara, Paula (2000). Kielenohjailu. Teoksessa K. 

Sajavaara & A. Piirainen-Marsh (toim.), Kieli, diskurssi & yhteisö, s. 67–106. Soveltavan 

kielentutkimuksen teoriaa ja käytäntöä. Jyväskylä: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän 

yliopisto. 
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Tausta ja tarkoitus. Koulukielen hallinta on edellytys kaikkien oppiaineiden sisältöjen ja 

oppiainekohtaisen kielen oppimiseen. Uusissa opetussuunnitelmissa (Opetushallitus, 2014, 2019) 

korostetaan aiempaa voimakkaammin kielen roolia, eli opettajilta vaaditaan kielitietoisuutta. Vaatimus 

on osittain vastaus siihen, että maahanmuuttajataustaiset oppilaat eivät yllä oppimistuloksissaan 

kantasuomalaisten tasolle (Leino ym., 2018). Kaikkien oppilaiden kielitaidon tukeminen on tärkeää, sillä 

kieli on yksilölle merkityksellinen pääoma ja kielellisten taitojen kautta oppiminen edistää 

yhteiskunnallista tasa-arvoa ja luo osallisuutta. Yksi Koneen Säätiön rahoittaman EKKO-hankkeen 

(Eettisesti kestävä kielten opetus) tavoitteista on saada selville, millaisia käsityksiä kielten 

aineenopettajaopiskelijoille on kielitietoisesta opetuksesta ja millaisia valmiuksia heillä on tukea 

kielellisen tasa-arvon toteutumista. Lisäksi tarkastellaan, miten aineenopettajaopiskelijoiden 

taustamuuttujat ovat yhteydessä heidän käsityksiinsä ja valmiuksiinsa.  Menetelmät ja aineisto. Aineisto 

koostuu kieltenopiskelijoiden (n=48) vastauksista 35 kielitietoista opettamista koskevaan väittämään 

sekä kahteen avoimeen kysymykseen. Vastaukset väittämiin analysoitiin t-testein ja avoimet vastaukset 

laadullisesti sisällönanalyysin keinoin. Opiskelijaryhmien vastauksia verrattiin kolmen dikotomisen 

taustamuuttujan perusteella: 1) opettajan pedagogiset opinnot, 2) asuminen ulkomailla ja 3) opiskelu 

muulla kuin suomen kielellä.   Alustavat tulokset ja päätelmät. Tulosten perusteella kielitietoisuuden 

kehittyminen vie aikaa: esimerkiksi vuoden kestävät opettajan pedagogiset opinnot eivät ehdi valmistaa 

tulevia kieltenopettajia tarpeeksi kielitietoisuuden kokonaisvaltaiseen huomioimiseen opetuksessa. 

Tulokset viittaavat siihen, että ulkomailla asuminen ja muulla kuin ensikielellä opiskelu kehittää 

kieltenopiskelijoiden kielitietoisuutta ja ymmärrystä siitä, miten kieli voi edistää tasa-arvoa. 

Opettajankoulutuksessa tulisi entistä painokkaammin tarjota kaikkien aineiden opettajaopiskelijoille 

tietoja ja käytännön taitoja kielen roolista kaikessa opettamisessa ja oppimisessa sekä kielellisen tasa-

arvon tukemisessa. Lisäksi opiskelijoiden ulkomailla opiskelua ja kotikansainvälisyyttä tulisi tukea entistä 

vahvemmin.    

Lähteet  

Leino, K. ym. (2019). PISA 2018 ensituloksia. Suomi parhaiden joukossa. Opetus- ja kulttuuriministeriön 

julkaisuja 2019: 40.  

Opetushallitus 2014 = Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Määräykset ja ohjeet.  

https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/lukion-opetussuunnitelman-perusteet-2015 
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Vieraan kielen oppimista käsittelevässä tutkimuksessani olen selvittänyt, millaisia vaikutuksia 

monimediaisella pedagogiikalla on peruskoulun valinnaisen B2-saksan kielen oppijoiden 

oppimisprosessiin. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys pohjaa monimediaisen oppimisen malliin. 

Tutkimuksessa kielenoppimista on lähestytty sosiokulttuurisen oppimiskäsityksen kautta ja näkökulma 

oppimiseen on ekologinen. Tutkimuksen tavoitteena on ollut tutkia sitä, miten monimediainen 

pedagogiikka vaikuttaa saksan oppijoiden autonomiaan ja motivaatioon, millaisia vaikutuksia sillä on 

opetukseen sekä millaisille oppijoille se erityisesti sopii. Tämän lisäksi siinä on tarkasteltu oppijan ja 

opettajan rooleja autonomisessa oppimisprosessissa sekä sitä, miten oppijan autonomista 

oppimisprosessia voidaan tukea.  Tarkastelun kohteena on ollut myös se, miten oppijan käsitys kielestä 

ja sen oppimisesta vaikuttaa oppimiseen.  Tutkimus on pitkittäisenä luokkahuonetutkimuksena 

toteutettu laadullinen toimintatutkimus. Tutkimusaineisto on kerätty yhden peruskoulun saksan kielen 

B2-kielen ryhmän 8. ja 9. luokan (N = 14) opintojen aikana ja se koostuu neljästä kyselystä, kahdesta 

haastattelusta, kahdeksasta oppimistehtävästä, niihin liittyvistä tuotoksista ja palautekyselyistä sekä 

oppijoiden tekemistä visuaalisista narratiiveista. Tutkimusmenetelmänä on laadullinen sisältöanalyysi, 

jota on täydennetty tarkastelemalla osaa aineistosta myös määrällisesti. Tutkimuksen tulokset 

osoittavat, että monimediaisella pedagogiikalla on positiivisia vaikutuksia oppijoiden autonomiaan ja 

motivaatioon ja että sen avulla näiden kehittymistä on mahdollista tukea. Se tuo esille myös sen, miten 

tämä toteutuu erilaisten oppijoiden kohdalla. Tutkimus tukee aiempien tutkimusten näkemyksiä siitä, 

että oppijoiden aktiivinen osallistuminen oppimisprosessin suunnitteluun ja toteutukseen vahvistaa 

heidän motivoitumistaan opiskeluun. Se osoittaa myös sen, että oppimisprosessiin vaikuttavat monet 

yhtäaikaiset tekijät ja että sen vuoksi oppimista on tärkeää tarkastella kokonaisuutena.  Tutkimuksen 

tuloksia voidaan soveltaa vieraiden kielten opetuksessa ja oppimateriaalien kehittämisessä 

monimediaisen pedagogiikan pohjalta. Tutkimus antaa kieltenopettajille esimerkkejä monimediaisen 

pedagogiikan käytöstä opetuksessa sekä siitä, mitä asioita siinä on huomioitava oppimisprosessin 

onnistumiseksi. Se tuo esille myös ne esteet, jotka estävät oppijoita hyötymästä monimediaisesta 

pedagogiikasta ja sen, millaisia tukimuotoja opettajat voivat näissä tilanteissa käyttää.   
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Karjalan kieltä on tietoisesti elvytetty Venäjällä 1980-luvun loppupuolelta ja myöhemmin myös 

Suomessa. Koulu- ja yliopisto-opetuksen lisäksi karjalankielisiä uutisia ja kirjallisuutta tuotetaan. 2000-

luvun alkupuolella karjalan kieli tuli näkyväksi myös verkossa ja sen käyttö digitaalisissa ympäristöissä on 

lisääntynyt erityisesti viime vuosien aikana (Moshnikov 2016; Salonen 2017). Karjalaa käytetään 

verkkosivustojen kielenä mutta myös sosiaalisessa mediassa ja yksityisviesteissä ja sähköposteissa. 

Karjalankielisiä sisältöjä aktiivisesti jaetaan sosiaalisen median alustoilla ja niistä käydään karjalankielisiä 

keskusteluja.    Tutkin karjalan kielen käyttöä ja näkyvyyttä verkossa. Esitelmässäni kerron tarkemmin, 

miten pienen uhanalaisen kielen näkyvyyttä digitaalisissa ympäristöissä ja erityisesti Internetissä voidaan 

tutkia sekä miten tutkimusaineisto kerätään ja analysoidaan. Pohdin myös niitä haasteita, joiden kanssa 

tutkija ja tavallinen kielenkäyttäjä yleensä kampailee karjalankielisiä sisältöjä hakiessaan. 

Verkkoaineistot ovat luonteeltaan hyvin laajoja (ns. Big Data) ja vaihtelevia (ks. Kitchin 2014). Aineistoa 

tuotetaan koko ajan lisää, mutta vanhemman aineiston säilyvyys ei ole aina turvattu, ja esimerkiksi 

yksittäiset verkkosivustot voivat hävitä Internetistä. Myös sosiaalisessa mediassa käydyt keskustelut ovat 

hyvin dynaamisia. Verkkosivustoja ja twiittejä esimerkkinä käyttäen tarkastelen karjalan kielen 

näkyvyyden erikoispiirteitä. Pohdin myös, miten karjalan näkyvyyttä verkossa voisi parantaa ja miten se 

tukee karjalan kielen käyttöä ja puhujien kielellistä identiteettiä.     Lähteet Kitchin, Rob 2014: Big data, 

new epistemologies, and paradigm shifts. Big Data & Society (1)1: 1–12. 

https://doi.org/10.1177%2F2053951714528481. Moshnikov, Ilia 2016: Karjalankieliset verkkosivut 

virtuaalisena kielimaisemana [Developing websites in the Karelian language as part of virtual linguistic 

landscape]. –  Lähivõrdlusi. Lähivertailuja 26, pp. 282–310. http://dx.doi.org/10.5128/LV26.09. Salonen, 

Tuomo 2017: Karelian – a digital language? – Claudia Soria, Irene Russo, Valeria Quochi (eds.), Reports 

on Digital Language Diversity in Europe. 

http://www.dldp.eu/sites/default/files/documents/DLDP_Karelian-Report.pdf (17.9.2021)   
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Keskitymme sanastokeskittymiin (minun mielestäni, à mon avis), jotka ovat keskeisessä asemassa 

sanaston oppimisessa, kielellisen sujuvuuden kehittymisessä sekä ensikielessä (L1) että vieraissa kielissä 

(L2). Sanastokeskittymät ovat varastoituneet pitkäkestoiseen muistiin kokonaisuuksina ja niiden käyttö 

on automatisoitunutta (Cislaru & Olive, 2018). Automatisoitunut käyttö vähentää kognitiivista 

kuormittavuutta, jolloin kielellisiä resursseja vapautuu vaativimpiin tehtäviin, kuten sisällön 

organisointiin. Sanastokeskittymät edesauttavat sujuvuutta kaikilla kielitaidon osa-alueilla, koska ne 

tuotetaan omina merkityssisältöinään, ja siten niiden aktivoituminen produktiivisesti tai reseptiivisesti 

on nopeaa ja vaivatonta (ks. esim. Schmitt, 2004). Sanastokeskittymiä on kaikissa kielissä, mutta niiden 

esiintymät ovat kielikohtaisia. Oppijankielen tutkimuksessa sanastokeskittymiä on tutkittu varsinkin 

suullisen kielitaidon osalta, kirjoitetun kielen osalta pääasiassa englannin kielessä (Jaworska yms., 2015). 

Sanastokeskittymien määrittelyssä voidaan käyttää apuna nykyteknologian mahdollistamia 

aineistonkeruu- ja aineistonanalysointiohjelmia. GGXLog-näppäilyntallennusohjelmilla voidaan 

tarkastella kirjoitusprosessin eri vaiheita (esim. poistot, lisäykset) ja taukojen pituuksia. Tauottamat 

purskeet tukevat tunnistamista ja analysointia (Chenoweth & Hayes, 2001). Graafiteoriaan pohjautuva 

GGXLog-ohjelma mahdollistaa kirjoitusprosessien visualisoinnin (Caparossi & Leblay, 2015) lisäten tietoa 

monikielisten kirjoittajien strategisesta kompetenssista ja kompetenssin siirtymisestä eri kielten välillä. 

Aineisto koostuu 20 ensimmäisen vuoden ranskan opiskelijan kirjoitelmista suomeksi ja ranskaksi. 

Pohdimme seuraavia kysymyksiä: Millaisia sanastokeskittymiä opiskelijat kirjoittavat eri kielillä? Miten 

prosessien tutkimus ja visualisointi edesauttavat sanastokeskittymien identifioimisessa? Miten 

monikielisyyttä voisi hyödyntää kirjoittamisen sujuvuuden kehittämisessä ja soveltaa 

kieltenopetuksessa? Lähteet Caporossi, G. & Leblay, C. 2015. A graph theory approach to online writing 

data visualization. Teoksessa G. Cislaru (toim.) Writing(s) at the Crossroads: The Process-Product 

Interface. Amsterdam: Benjamin, 171–181. Chenoweth, N. A. & Hayes, J.R. 2001. Fluency in writing: 

generating text in L1 and L2. Written Communication 18, 80–98. Cislaru, G. & Olive, T. 2018. Le 

processus de textualisation : Analyse des unités linguistiques de performance écrite. Louvain-la-Neuve: 

De Boeck Supérieur. Jaworska, S. &ym. 2015. Formulaic sequences in native and non-native 

argumentative writing in German. International Journal of Corpus Linguistics 20 (4), 500–525.  Schmitt, 

N. (toim.) 2004. Formulaic sequences. Amsterdam: Benjamins. 
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”KYSE ON KUIN TOISESTA OPPIAINEESTA!”: 1. JA 3. LUOKALLA ALOITETTAVAN A1-KIELEN 

OPETUKSEN EROT OPETTAJIEN KOKEMANA 

Karita Mård-Miettinen, Jyväskylän yliopisto; Ari Huhta, Jyväskylän yliopisto 

 

Avainsanat / Keywords: kielenopetus, opettajat, kieli- ja oppimiskäsitykset 

 

Vuoden 2020 alusta lähtien kaikki Suomen koululaiset ovat aloittaneet ensimmäisen vieraan tai toisen 

kotimaisen kielen opiskelun jo vuosiluokalla 1 (A1-kieli). Tämä merkittävä kieli- ja koulutuspoliittinen 

päätös vaikuttaa uudella tavalla kielen oppimisen jatkumon rakentumiseen koko koulupolun ajan. 

Vuosiluokkien 1–2 kielenopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2019) korostetaan 

ikätasolle sopivaa oppimista ja painotetaan mm. suullista kielitaitoa, toiminnallisuutta ja leikillisyyttä. 

Täten onkin tärkeä selvittää, miten opettajat kokevat varhain aloitettava A1-kielen opetuksen. Esitys 

pohjaa sähköisiin kyselyvastauksiin, jotka on kerätty opetushallituksen rahoittamassa 

seurantatutkimuksessa, jossa tarkastellaan 1. luokalla alkavan kielen opiskelua ja oppimista (Mård-

Miettinen et al., painossa). Tässä esityksessä tarkastellaan sisällönanalyysin keinoin opettajien 

vastauksia avokysymykseen (N=430), jossa he erittelivät 1. ja 3. luokalla aloitettavan opetuksen eroja. 

Tulokset osoittavat, että eri vuosiluokilla aloitettavaan kielenopetukseen liitetään hyvin erilaisia 

ominaisuuksia, jotka kaiuttavat erilaisia kieli- ja kielenoppimiskäsityksiä (Dufva ym. 2011; Saarinen ym. 

2019). 1. luokalla aloitettavassa opetuksessa korostuu opettajien vastauksissa sosiokulttuurisesta ja 

funktionaalisesta näkökulmasta ponnistava pikkuhiljainen ja kokonaisvaltainen sosiaalistuminen kieleen 

suullisen kielitaidon ja toiminnallisuuden kautta sekä ilman oppikirjaa. 3. luokalla aloitettavaan 

opetukseen taas liitetään vahvasti oppikirja, kirjallinen kielitaito ja oikeakielisyys, joiden kautta 

kieli(järjestelmä) on otettava tehokkaasti haltuun (formalistinen kielikäsitys). 3. luokan opetuksen 

kuvaksessa korostuvat kiire, totisuus ja osaamistavoitteisiin pyrkiminen, kun taas opettajat liittävät 1. 

luokalla aloitettavaan opetukseen paineettomuuden, rentouden ja kiireettömyyden. Nämä tulokset 

antavat viitteitä siitä, että A1-kielen opetuksen varhentamisella saattaa potentiaalisesti olla suomalaista 

kielenopetusta uudistava vaikutus.  Lähteet: Dufva, H., Suni, M., Aro, M. & Salo, O-P. 2011. Languages as 

objects of learning: Languages learning as a case of multilingualism. Apples 5(1), 109–124.  Mård-

Miettinen, K, Huhta, A., Reini, A. & Stylman, A. Painossa. A1-englanti suomenkielisen perusopetuksen 

vuosiluokilla 1–6: Oppilaiden, opettajien ja huoltajien näkökulmia. Opetushallitus  Opetushallitus. 2019. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutokset ja täydennykset koskien A1-kielen 

opetusta vuosiluokilla 1–2. Opetushallitus.  Saarinen, T., Kauppinen, M. & Kangasvieri, T. 2019. 

Kielikäsitykset ja oppimiskäsitykset koulutuspolitiikkaa linjaamassa. Teoksessa Kieli, koulutus, politiikka, 

121–148. Vastapaino 
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“OLETETAAN ET KAIKKI ON SIINÄ SAMASSA” - OPPILAIDEN NÄKÖKULMA TASAVERTAISUUTEEN 

CLIL-OPETUKSESSA  

Tarja Nikula, Jyväskylän yliopisto; Kristiina  Skinnari, Jyväskylän yliopisto; Karita Mård-Miettinen, 

Jyväskylän yliopisto 

 

Avainsanat / Keywords: CLIL-opetus, opetuksen tasavertaisuus 

 

Vieraalla ja toisella kielellä opettamisen, ns. CLIL-opetuksen, yleistyessä on kannettu huolta siitä, kenelle 

opetusmuoto sopii ja miten siinä huomioidaan oppilaiden yksilöllisyys ja erilaiset tavat oppia (esim. 

Schwab 2013). Nämä teemat ovat keskiössä kuuden eurooppalaisen maan yhteistyönä toteuttamassa 

tutkimus- ja kehittämishankkeessa "ADiBE- CLIL for all? Attention to diversity in bilingual education".   

Hankkeessa toteutettiin kussakin maassa kyselyt opettajille, oppilaille ja huoltajille, sekä CLIL-opettajien 

ja oppilaiden haastattelut. Tässä esityksessä pureudutaan haastatteluihin ja oppilaiden näkökulmaan, 

jota on tutkittu varsin vähän (mutta ks. Somers & Llinares 2020). Aineistona on suomalaisten 

yläkouluikäisten ryhmähaastatteluja, joilla kartoitettiin heidän näkemyksiään siitä, miten heidän 

mielestään oppilaiden ja oppimistapojen erilaisuus huomioidaan CLIL-opetuksessa, materiaaleissa ja 

arvioinnissa ja mikä heidän mukaansa tukee oppimista.    Tulokset osoittavat ristivetoa oppilaiden 

näkemyksissä. Yhtäältä heidän mukaansa kaikkia opetetaan ja arvioidaan täysin samalla tavalla. He 

kokevat myös olevansa samalla osaamistasolla ja edustavansa keskimääräistä paremmin menestyvää 

ryhmää. Toisaalta oppilaat kokevat opettajien kohtelevan heitä liiaksi homogeenisenä, hyvin pärjäävien 

joukkona, mikä lisää paineita, piilottaa osaamiseroja ja pahimmillaan vaikeuttaa oppimista. He toivovat 

enemmän yksilökohtaista oman oppimisen ja etenemisen avainkohtiin pureutuvaa palautetta. 

Esityksessä pohditaan tuloksia koulutuksen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmista sekä 

pohditaan niiden antia kaksikielisen opetuksen tutkimukselle ja käytännöille.   Schwab, G. 2013. Bili für 

alle? Ergebnisse und Perspektiven aus einem Forchungsprojekt zur Einführung bilingualer Module an 

einer Hauptschule. Teoksessa Breidbach & Viebrock (toim.), Content and language integrated learning 

(CLIL) in Europe: Research perspectives on policy and practice. Lang, 297-314.  Somers, T.  & A.. Llinares 

2021. Students’ motivation for content and language integrated learning and the role of programme 

intensity. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 24:6, 839-854.  
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ARVIOIJIEN KÄSITYKSIÄ SUOMENRUOTSALAISTEN PUHUMASTA SUOMESTA 

Sari Ohranen, Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus; Sari Ahola, Jyväskylän yliopisto, 

Soveltavan kielentutkimuksen keskus 

 

Avainsanat / Keywords: ensikieli, kielitaidon arviointi, suomenruotsalaiset suomenoppijat 

 

Suullista kielitaitoa arvioidessaan arvioijat usein kiinnittävät huomiota oppijan ensikieleen (esim. Carey, 

Mannell & Dunn 2011; Derwing ja Munro 1997). Esityksessämme tarkastelemme Yleisten 

kielitutkintojen suomen kielen arvioijien käsityksiä suomenruotsalaisten oppijoiden oletetusta 

ensikielestä ja perusteluja sille, miksi he yhdistävät suomenruotsalaiset oppijat ennen kaikkea 

vironkielisiin suomenoppijoihin. Esityksemme aineisto perustuu Suomen Akatemia-hankkeeseen 

Rikkinäistä suomea: aksenttien arviointi yhteiskunnallisena portinvartijana (2018–2022), jossa tutkitaan 

vieraan aksentin vaikutusta suullisen kielitaidon arviointiin. Esityksen aineisto pohjautuu 

tutkimuskysymykseen oppijan ensikielen tunnistamisesta (Minkä oletat olevan puhujan 

ensikieli/lähtökieli?) ja siihen liittyvistä arvioijien kirjallisista perusteluista (Perustele oletuksesi 

ensikielestä/lähtökielestä?). Kuvaamme esityksessämme sitä, mitä perusteluja arvioijat esittävät 

oletukselleen oppijoiden vironkielisyydestä. Analysoimme perusteluja Yleisten kielitutkintojen 

arviointikriteereiden valossa, minkä lisäksi tarkastelemme, mitä kriteereiden ulkopuolisia tekijöitä 

arvioijat mainitsevat perusteluissaan. Lisäksi pohdimme sitä, onko oppijan kielitaitotasolla merkitystä 

sille, että oppijat yhdistetään ensikieleltään vironkielisiksi.   Perustelujen analyysia ohjaa sisällönanalyysi, 

jonka avulla voidaan kuvata arvioijien kirjoittamia ilmaisuja merkityksiä tuottavina (Selvi 2019). 

Suomenruotsalaisia oppijoita tutkimuksessa oli yhdeksän, ja heitä arvioi 44 suomen kielen koulutettua 

arvioijaa. Arvioijat tunnistivat melko huonosti (25 %) oppijat ensikieleltään suomenruotsalaisiksi, mutta 

varsin yleistä oli se, että heidät yhdistettiin viroa ensikielenään puhuviksi, koska ei-tunnistetuista (75 %) 

vironkieliseksi mainittiin 32 %.  Carey, M. D., Mannel, R. H. & Dunn, P. K.  2011. Does a rater’s familiarity 

with a candidate’s pronunciation affect the rating in oral proficiency interviews? Language Testing 28(2), 

201− 219. https://doi.org/10.1177%2F0265532210393704.   Derwing, T. M. & Munro, M. J. 1997. 

Accent, Intelligibility, and Comprehensibility. Evidence from Four L1s. Studies in Second Language 

Acquisition 19(1), 1-16. https://doi.org/10.1017/S0272263197001010.   Selvi, A. F. 2019. Qualitative 

content analysis. Teoksessa J. McKinley 6 H. Rose (toim.), The Routledge Handbook of Research 

Methods in Applied Linguistics. London: Routledge. 440–452. https://doi-

org.ezproxy.jyu.fi/10.4324/9780367824471. 
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SUULLINEN SUJUVUUS: MITÄ SILMÄNLIIKKEET SIITÄ KERTOVAT? 

Sanna Olkkonen, Turun yliopisto; Outi Veivo, Turun yliopisto; Pekka Lintunen, Turun yliopisto 

 

Avainsanat / Keywords: Vieraan kielen oppiminen, sujuvuus, silmänliikkeet 

 

Monimutkaisten ilmiöiden, kuten kielenoppimisen, tutkimus vaatii myös monipuolisia menetelmiä. 

Tutkimushankkeemme keskiössä on vieraan kielen suullisen kielitaidon sujuvuus, jota lähestytään sekä 

puheen piirteenä että psykolingvistisesti puheen tuottajan näkökulmasta. Vieraan kielen sujuvuuteen 

vaikuttavat monenlaiset tekijät, joista on erittäin tärkeää pystyä erottelemaan luotettavasti taitotasoon 

liittyvät piirteet sellaisista, jotka kertovat enemmän henkilökohtaisesta puhetyylistä tai oman puheen 

hallinnasta. Osa puheen tasolla esiintyvistä epäsujuvuuksista näyttäisi nimittäin liittyvän puhujan 

strategisiin valintoihin tai tilanteen ja puheen monitorointiin kommunikaation varmistamiseksi. 

Tämäntyyppisiä ilmiöitä ei tulisi siis arvioida suoraviivaisesti kielitaidon puutteena, ja usein vieraan 

kielen puhetuotoksille hyvä vertailukohta onkin puhujan oma ensikielinen tuotos kohdekielen 

syntyperäisen verrokkiryhmän sijaan (mm. Olkkonen & Mutta, 2020; Peltonen, 2017). Perinteisillä 

sujuustutkimuksen metodeilla, kuten puheen piirteiden tai reaktioaikojen mittaamisella on kuitenkin 

vaikea päästä kiinni tämänkaltaisiin epäsujuvuuksien taustasyihin. Sen sijaan silmänliiketutkimuksen 

avulla voidaan esimerkiksi tarkastella sananhaun ajallista etenemistä millisekuntien tarkkuudella, ja tätä 

kautta päätellä katkeaako sujuvuus sanan hakemisen, oman tuotoksen arvioinnin vai strategisen 

viivyttelyn vuoksi (Pistono & Hartsuiker, 2020). Esittelemme alustavia havaintoja silmänliikkeiden 

mittaamisesta suullisen sujuvuuden tehtävässä sekä ensi- että vieraalla kielellä. Aineisto kerätään 

syksyllä 2021 ja osallistujat ovat englannin yliopisto-opiskelijoita. Yhdistämällä perinteisiä ja 

silmänliiketutkimusta voidaan päästä käsiksi kielitaidon tason ja toisaalta henkilökohtaisen puhetyylin 

vaikutukseen vieraan kielen sujuvuudessa, minkä lisäksi käsittelemme laajemmin metodologisten 

yhdistelmien mahdollisuuksia sekä niiden tuottamaa, toisiaan täydentävää tietoa vieraan kielen 

sujuvuuden tutkimuksessa.   Lähteet  Olkkonen, S. & Mutta, M. (2020). Cognitive fluency in L2: What 

inaccuracies can reveal about processing and proficiency. In P. Lintunen, M. Mutta & P. Peltonen (eds.), 

Fluency in Second Language Learning and Use. Multilingual Matters, 34–48. Peltonen, P. (2017). 

Temporal fluency and problem-solving in interaction: An exploratory study of fluency resources in L2 

dialogue. System 70, 1–13. Pistono, A. & Hartsuiker, R. J. (2021). Eye-movements can help disentangle 

mechanisms underlying disfluency. Language, Cognition and Neuroscience.  
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CURRENT SITUATION AND FUTURE SCENARIOS FOR THE RESEARCH ON LANGUAGE AND THE 

BRAIN IN FINLAND. AN APPLIED LINGUISTICS PERSPECTIVE 

Paola Pagano, University of Jyväskylä; Ari Huhta, University of Jyväskylä 

 

Avainsanat / Keywords: Brain & Language, Brain Imaging, Embodiment 

 

Traditionally, neurolinguistics has investigated the neural basis of language. Among the aims of 

neurolinguistics: the attempt to unravel how the human brain can transform knowledge into language, 

how second language learning can affect cognitive functions, and, in the medical filed, how some brain 

impairments are related to language. The research in this field has a cost in both, monetary and specific 

competence in relationship to the methods used. During the last decades, the introduction of functional 

magnetic resonance (fMRI) has allowed the relative popularization of the research using brain imaging. 

The flourishing of studies on first and second language, for instance, has aimed to shed light on old and 

new topics. Ground-breaking studies have advanced the hypothesis that L2 experience can determine 

beneficial effects in terms of positive impact on cognitive functions, but also in terms of delay of the 

detrimental effects on the brains affected by diseases such as Alzheimer, multiple sclerosis, dementia. In 

this paper, we consider the state of the multidisciplinary research on brain and language in Finland and 

ask to what extent brain research is a matter of interest of Applied Linguistic in the Finnish background. 

What can Applied Linguistics offer to the current research on brain and language, considering that, till 

date, is mainly in the sphere of interest of Cognitive Neuroscience? But we also asked: how can 

Neuroscience contribute to the field of Applied Linguistics? How can the investigation in Applied 

Linguistics on L1 and L2 related to learning, but also on embodiment and classroom environment, cross-

linguistic studies on learning and reading difficulties evolve in the future?  
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YOUTUBE: YLEISÖN TUNNEREAKTIOT JA ASENNOITUMINEN 

Sanna Pelttari, Turun yliopisto 

  

Avainsanat / Keywords: asennoituminen, samanlinjaisuus, YouTube 

 

Tutkimuksessa tarkastellaan yleisön emotionaalisia reaktioita ja asenteita YouTuben 

kommenttiketjuissa. Tutkimus tarjoaa lisätietoa tunteiden ilmaisemisesta ja asennoitumisesta (stance 

taking) YouTuben digitaalisessa kontekstissa. Tavoitteeni on tutkia neljän espanjankielisen tubettajan 

affektiivisen narratiivin saamia kommentteja. Selvitän, onko kommenttien painopiste tubettajien vai 

videoiden ja/tai niissä ilmaistujen asenteiden (stance lead) arvioinnissa, miten kommentoijat arvioivat ja 

positioituvat aiheeseen sekä miten mahdollinen samanlinjaisuus (alignment) ja samankaltainen 

asennoituminen (stance follow) ilmaistaan kommenteissa (Du Bois 2007, Du Bois & Kärkkäinen 2012). 

Kommentteja ja asennoitumisesta tarkastellaan kielellisestä ja diskursiivisesta näkökulmasta.   

Tutkimustuloksistani nousevat esiin kommenttien positiivisuus ja niiden yhtäläinen jakautuminen 

toisaalta tubettajia ja toisaalta heidän narratiiveja tai samankaltaista asennoitumista painottaviin 

kommentteihin. Kommentoijien samankaltaisessa asennoitumisessa on kyse monisyisestä prosessista, 

jossa samanlinjaisuutta ei ilmaista pelkästään arvioimalla positiivisesti (esim. kiittäminen, tuen tai 

kiitollisuuden osoittaminen) tubettajaa tai itse tarinaa, vaan paljastamalla myös joskus hyvin yksityisiä 

aiheeseen liittyviä asioita (esim. henkilökohtainen kokemus). Analyysini mukaan affektiiviset narratiivit 

eivät herätä vain tyhjiä kohteliaisuuksia (vrt. esim. Jeffries 2011), vaan niillä on myös syvällisempi 

merkitys (Barton & Lee 2013). Arvioin, että kommentoinnilla on laajemmalti tarkasteltuna sekä 

henkilökohtaisia että henkilöiden välisiin suhteisiin vaikuttavia seurauksia digitaalisessa yhteisössä ja sen 

ulkopuolella (Blommaert 2017).  Barton, D., and C. Lee. 2013. Stance-Taking through Language and 

Image. In D. Barton, and C. Lee (eds) Language Online. Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge, 96-116.  

Blommaert, J. 2017. Society through the lens of language: A new look at social groups and integration. 

Tilburg Papers in Culture Studies; No. 178, 1-28. DuBois, J. 2007. The Stance Triangle. In R. Englebretson 

(ed) Stancetaking in Discourse. Subjectivity, evaluation and interaction. John Benjamins, 

Amsterdam/Philadelphia, 139-182. DuBois, J. & E. Kärkkäinen. 2012. Taking a stance on emotion: affect, 

sequence, and intersubjectivity in dialogic interaction. Text & Talk 32 (4), 433-451. Jeffries, L. 2011. The 

Revolution Will Be Soooo Cute: YouTube “Hauls” and the Voice of Young Female Consumers. Studies in 

Popular Culture, 33(2), 59-75.    
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MAPPING THE MULTILINGUAL LANDSCAPE THROUGH TRIANGULATION: COMBINING BIG DATA 

AND QUALITATIVE METHODS 

Hanna-Mari Pienimäki, Helsingin yliopisto; Tuomo Hiippala, Helsingin yliopisto 

 

Avainsanat / Keywords: linguistic landscapes, big data, ethnography 

 

The population of the Helsinki Metropolitan Area is becoming increasingly multicultural and -lingual. 

Just how this ethnic and linguistic diversity is manifested and experienced is often conceptualised using 

the notion of a linguistic landscape.  In this presentation, we introduce several methods for describing 

linguistic landscapes that we are currently developing in the "Mapping the Linguistic Landscape of the 

Helsinki Metropolitan Area: From Linguistic Groups to Discourse Communities" (MAPHEL) project at the 

University of Helsinki. The project combines methods from ethnography, geoinformatics and natural 

language processing to describe linguistic landscapes at various spatial scales. These descriptions are 

then triangulated for a more comprehensive view of the linguistic landscape. By using these methods to 

describe linguistic diversity at various places and timescales, we aim to develop a comprehensive 

account of the languages used: which languages are used for what purposes, where and when.  We 

show how quantitative methods developed in the field of geoinformatics can be applied to high volumes 

of geographical data collected from social media platforms and the Finnish population registry, in order 

to detect locations with potentially diverse linguistic landscapes. These candidate locations are then 

studied in greater detail by photographing the linguistic landscape, performing ethnographic fieldwork 

and conducting go-along interviews with individuals encountered at the location. Crucially, we use GPS-

enabled devices for both photography and go-along interviews to generate spatial metadata for the 

resulting descriptions, which allows us to relate them to the results of quantitative spatial analyses.  The 

project draws on new sources of data, develops new methods for their analysis and employs 

interdisciplinary expertise in order to provide a deeper and more dynamic understanding of the 

spatiotemporal linguistic realities in the city and how they might become subject to change. 
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YLIOPISTO-OPISKELIJOIDEN MONIKIELISEN JA AMMATILLISEN IDENTITEETIN TARKASTELU 

OSANA MONIKIELISEN PEDAGOGIIKAN KEHITTÄMISTÄ 

Hillamaria Pirhonen, Jyväskylän yliopisto 

 

Avainsanat / Keywords: monikielisyys, identiteetti, korkeakoulupedagogiikka 

 

Tutustuessaan opiskelualansa käytänteisiin ja pohtiessaan tulevaisuuttaan, yliopisto-opiskelijat 

neuvottelevat identiteettejään kielenoppijoina ja tulevina alansa ammattilaisina. Alati monikielistyvässä 

työelämässä yliopistosta valmistuneilta vaaditaan monipuolista kieliosaamista, mutta samaan aikaan 

suomalaiset opiskelevat vähemmän kieliä kuin aiemmin. Eurooppalainen kielentutkimus esittää, että 

opiskelijoiden vahva englanninosaajan L2-identiteetti voi vaikuttaa kielteisesti muiden kielten 

opiskelumotivaatioon (Busse 2017). Monikielisemmän identiteetin rakentuminen olisi kuitenkin eduksi, 

sillä sitä pidetään vahvistavana tekijänä kielenoppimisessa (Fisher ym. 2020). Yliopiston viestintä- ja 

kieliopetuksessa olisikin tärkeää tukea oppijaidentiteettien rakentumista. Kun kielten merkitystä 

korostetaan usein taloudellisista näkökulmista, on mahdollista, että opiskelijat pohtivat omaa 

suhdettaan kielenoppimiseen työelämäosaamisen kautta. Näistä lähtökohdista haastattelin 

yhteiskuntatieteiden opiskelijoita osana kurssia, jossa tuettiin opiskelijoiden valmiuksia toimia 

monikielisissä opiskelu- ja työympäristöissä ja tutustuttiin monikielisyyden ilmiöihin heidän 

tieteenalallaan. Tavoitteenani oli selvittää, miten opiskelijat neuvottelivat monikielisiä ja ammatillisia 

identiteettejään, ja millaisia yhteyksiä näillä identiteettineuvotteluilla oli mahdollisesti keskenään. 

Lähestyin aineistoa poststrukturaalisesta näkökulmasta tarkastellen identiteetin neuvottelua 

asemointiteorian avulla. Tutkimuksessa selvisi, että opiskelijat rakensivat kielellistä identiteettiään 

ensisijaisesti suhteessa englanninosaamiseensa, usein asemoiden itsensä ”tyytyväiseksi kaksikieliseksi” 

(Henry 2017). Opiskelijat kävivät myös monikielistä identiteettineuvottelua, joka kuitenkin enimmäkseen 

vaikutti toistavan yleisiä kielenosaamiseen liittyviä ideologioita. Vahvimmin kaksikielistä identiteettiä 

rakensivat ne opiskelijat, joilla oli selkeimmin muodostunut ammatti-identiteetti. Esityksessäni kuvailen 

tutkimukseni taustaa, asetelmaa ja tuloksia korkeakoulun monikielisen pedagogiikan kehittämisen 

näkökulmasta, sekä pohdin, miten korkeakoulun viestintä- ja kieliopetus voisi varsin rajatuilla 

resursseillaan tukea oppijoiden kielellisten identiteettien kehittymistä.  Lähteet:  Busse, V. (2017). 

Plurilingualism in Europe: Exploring Attitudes Toward English and Other European Languages Among 

Adolescents in Bulgaria, Germany, the Netherlands, and Spain. Modern Language Journal 101 (3), 566-

582.  Fisher, L., Evans, M., Forbes, K., Gayton, A. ja Liu, Y. (2020). Participative multilingual identity 

construction in the languages classroom: a multi-theoretical conceptualisation. International Journal of 

Multilingualism 17 (4), 448-466.  Henry, A. (2017). L2 motivation and multilingual identities. The Modern 

Language Journal 101 (3), 548–565.  

  



AFinLAn 50-vuotisjuhlasymposium/AFinLA:s 50-årsjubileum/AFinLA 50th Anniversary Symposium  

 

61 
 

Abstraktin ID: 42 

 

SARJAKUVA SELKOKIELEN MUOTONA?  SARJAKUVA-ASIAKIRJAT JA KIELELLINEN 

SAAVUTETTAVUUS  

Eliisa Pitkäsalo, Tampereen yliopisto; Anne Ketola, Tampereen yliopisto 

 

Avainsanat / Keywords: Sarjakuva-asiakirja, selkokieli, kielellinen saavutettavuus 

 

Oikeudellisten ja hallinnollisten tekstien kieli on usein vaikeaselkoista, erityisesti 

maahanmuuttajataustaisten tai muiden kieltä heikosti osaavien ryhmien näkökulmasta. Asiakirjojen kieli 

on vaikeaa vieraiden termien ja täsmällisyyden tavoittelun vuoksi. Täsmällinen mutta vaikeatajuinen 

asiakirja ei kuitenkaan edistä ihmisen osallisuutta yhteiskunnassa. Kielellisen saavutettavuuden haasteet 

koskettavat merkittävää osaa suomalaisista: Selkokeskuksen laatiman uuden tarvearvion mukaan 

Suomessa on jopa 750 000 ihmistä, jotka tarvitsevat selkokielistä viestintää (Kehitysvammaliitto 2019). 

Tähän joukkoon kuuluu muun muassa kehitysvammaisia henkilöitä, suomen kieltä opiskelevia 

maahanmuuttajia ja henkilöitä, joilla on muistisairauksia.   Esitelmässämme kerromme monitieteisen 

Sarjis-tutkimusryhmämme työstä. Käännöstieteen, sarjakuvatutkimuksen, sosiaalioikeuden ja 

sosiaalityön tutkijoista ja sarjakuvataiteilijasta koostuva ryhmä kääntää esimerkiksi sosiaalihuollon 

sopimuksia sarjakuvaksi. Ryhmä tutkii, voisiko sarjakuvailmaisu tehdä asiakirjoista helpommin 

ymmärrettäviä vähäisempien kielellisten taitojen tai heikompien kognitiivisten kykyjen vuoksi 

haavoittuvassa asemassa oleville yhteiskunnan jäsenille.    Esitelmässä pohdimme, voisiko 

sarjakuvailmaisu olla yksi selkokielen muoto. On olemassa näyttöä siitä, että visuaalisuus – esimerkiksi 

kaaviot ja kuviot – auttaa tekstin ymmärtämisessä (Berger-Walliser, Barton & Haapio, 2015, 5, 38). 

Lisäksi omassa alustavassa tutkimuksessamme olemme havainneet, että sarjakuvailmaisu parantaa 

viestinnän selkeyttä esimerkiksi nopeuttamalla yksityiskohtien löytymistä asiakirjasta (Kalliomaa-Puha, 

Ketola ja Pitkäsalo, tulossa 2021). Kuva ilmaisukeinona ei ole kuitenkaan ongelmaton eikä 

automaattisesti selkeä, koska kuva voi olla ainakin osin tulkinnanvarainen.  Tutkimuksessa 

tarkastelemme, millaisia visuaalisia ratkaisuja sarjakuva-asiakirjoissa kannattaa käyttää, jotta ne ovat 

mahdollisimman selkeitä ja samaistuttavia ja jotta ne täyttävät tehtävänsä asiakirjana. Avaamme 

pohdintaamme esimerkein, jotka on poimittu hankkeen tuottamista ja hankkeessa tarkastelluista 

sarjakuvasopimuksista.     Lähteet   Berger-Walliser, Gerlinde, Thomas D. Barton  & Helena Haapio (2015) 

From visualization to legal design: a collaborative and creative process. American Business Law Journal, 

54(2), 347–392.    Kalliomaa-Puha, Anne Ketola & Eliisa Pitkäsalo (tulossa 2021). Sarjakuva, 

sosiaalihuolto ja saavutettavuus. Teoksessa Meri Lindeman, Camilla Lindholm, Milla Luodonpää-Manni & 

Jenny Paananen (toim.) Kieli, vuorovaikutus ja hyvinvointi. Tampere: Vastapaino.   Kehitysvammaliitto 

2019. Selkokielen tarve kasvanut. Saatavilla: https://www.kehitysvammaliitto.fi/selkokielen-tarve-

kasvanut/   
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TOIL, TEARS AND SWEAT? ABITURIENTTIEN KÄSITYKSIÄ VIERAAN KIELEN OPISKELUN 

TYÖLÄYDESTÄ JA SEN VAIKUTUKSESTA LUKION KIELIVALINTOIHIN 

Pirjo Pollari, Jyväskylän yliopisto; Katja Mäntylä, Jyväskylän yliopisto; Jaana Toomar, Jyväskylän 

yliopisto; Outi Veivo, Turun yliopisto 
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Valinnaisia kieliä opiskelevat liian harvat ja niitä opiskellaan liian vähän (Vaarala ym., 2021). Erilaiset 

kielten opiskelun lisäämiseen tähtäävät toimet, kuten kielisuihkutukset tai varhentaminen eivät tunnu 

juurikaan helpottavan valinnaisten kielten opiskelun ahdinkoa. Tuoreeseen valinnaisten kielten 

opiskelua koskevaan kyselytutkimukseemme vastasi yli 300 opettajaa, jotka pitivät rakenteellisia 

tekijöitä, kuten korkeakoulujen todistusvalinnan pisteytysjärjestelmää, merkittävimpinä syinä kielten 

epäsuosiolle. Vastaajat kuitenkin arvelivat epäsuosion johtuvan myös kielten opiskeluun liitetyistä 

uskomuksista, joista moni nosti esiin sen, että kielten opiskelu koetaan kenties liian työlääksi (Mäntylä 

ym., 2021).  Tässä esitelmässä pureudumme tarkemmin siihen, miten lukio-opiskelijat kokevat kielten 

opiskelun ja sen mahdollisen työläyden. Aineistona on yhdeksän abiturientin puolistrukturoidut 

haastattelut, joissa vastaajilta kysyttiin vieraan kielen oppimiskokemuksista koulussa, sekä heidän 

ajatuksiaan kielten opiskelun työläydestä. Aineisto kerättiin syyskuussa 2021 ja se analysoitiin 

sisällönanalyysin keinoin. Tulokset osoittavat, että kokemukset kielten opiskelusta ovat hyvin yksilöllisiä.  

Vastaajat eivät täysin allekirjoittaneet opettajien käsityksiä kielten työläydestä, vaan kielten opiskelun 

keskeyttämisen tai jatkamisen syyt olivat moninaisempia. Tulosten pohjalta pohdimme esityksessämme, 

missä määrin kielivalintojen syyt ovat sellaisia, että lukio-opiskelijat itse voivat niihin vaikuttaa ja missä 

määrin ne liittyvät koulutuspoliittisiin ja rakenteellisiin tekijöihin.   Mäntylä, K., Veivo, O., Pollari, P. & 

Toomar, J. (2021). English only? Kielten opettajien käsityksiä kielivalintojen monipuolistamisen esteistä 

ja keinoista. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 12(2). Saatavilla: 

https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-maaliskuu-2021/english-only-

kielten-opettajien-kasityksia-kielivalintojen-monipuolistamisen-esteista-ja-keinoista  Vaarala, H., 

Riuttanen S., Kyckling, E.  & Karppinen, S. (2021). Kielivaranto nyt! Monikielisyys vahvuudeksi -

selvityksen (2017) seuranta. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus. 

https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/solki/tutkimus/julkaisut/pdf-julkaisut/kielivaranto-nyt-

_julkaisu_sivuittain-1.pdf    
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KIELITAIDON TASO, TEHTÄVÄTYYPPI JA YKSILÖLLISET EROT (EPÄ)VARMUUDEN ILMAUSTEN 

KÄYTÖN SÄÄTELIJÖINÄ KIRJOITETUSSA OPPIJANENGLANNISSA 

Maria Pyykönen, Turun yliopisto 

 

Avainsanat / Keywords: oppijankieli, korpustutkimus, määrälliset menetelmät 

 

(Epä)varmuuden ilmausten (esim. I think, surely) käyttöä on jo pitkään pidetty kielenoppijoille 

haastavana kielenkäytön alueena (esim. Hyland & Milton 1997), ja niiden käyttöä oppijankielessä onkin 

tutkittu paljon etenkin eri äidinkieliryhmien välisten erojen näkökulmasta. Epävarmuuden ilmausten 

käyttö on sisällytetty myös esimerkiksi yhteiseen eurooppalaiseen viitekehykseen (CEFR; Council of 

Europe 2001), jossa korkeimpia taitotasoja leimaa muun muassa erilaisten (epä)varmuuden ilmausten 

monipuolinen ja vivahteikas käyttö.   CEFR-kriteerien yhteyttä empiiriseen oppijankieleen on kuitenkin 

tutkittu varsin vähän. Aiemmissa tutkimuksissa on myös löydetty viitteitä siitä, että esimerkiksi tekstilaji 

(esim. Biber et al. 1999) ja kirjoittajan yksilöllinen ilmaisutyyli (esim. Gablasova et al. 2017) ovat nekin 

yhteydessä (epä)varmuuden ilmausten käyttötapoihin.  Tässä tutkimuksessa tarkastelen määrällisiä 

menetelmiä käyttäen sekä taitotason, tehtävätyypin, että kirjoittajan yksilöllisen ilmaisutyylin suhdetta 

erilaisten (epä)varmuuden ilmausten käyttöön. Tutkimusaineistonani käytän YKI-korpuksesta koostettua 

osakorpusta, jossa kunkin kirjoittajan kirjoittamat tekstit on arvioitu CEFR-tasoja B1-C2 vastaavalla 

asteikolla.   Biber, Douglas, Stig Johansson, Geoffrey Leech, Susan Conrad, and Edward Finegan. 1999. 

Longman Grammar of Spoken and Written English. London: Longman. Council of Europe. 2001. Common 

European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Cambridge: 

Cambridge University Press. Gablasova, Dana, Vaclav Brezina, Tony McEnery, and Elaine Boyd. 2017. 

“Epistemic Stance in Spoken L2 English: The Effect of Task and Speaker Style.” Applied Linguistics 38 (5): 

613–37. https://doi.org/10.1093/applin/amv055. Hyland, Ken, and John Milton. 1997. “Qualification and 

Certainty in L1 and L2 Students’ Writing.” Journal of Second Language Writing 6 (2): 183–205. 
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”TIINUNNETAAN TÄTÄ” – KIELI KOLLABORATIIVISUUDEN JA OSALLISTAMISEN VÄLINEENÄ 

TEATTERITYÖPAJASSA 

Sari Pöyhönen, Jyväskylän yliopisto; Saara Jäntti, Jyväskylän yliopisto 

 

Avainsanat / Keywords: yhteisötaide, taidelähtöiset menetelmät, taideperustainen tutkimus 

 

Sosiaalisesti sitoutuneelle taideperustaiselle tutkimukselle on ominaista kollaboratiivisuus ja 

osallistaminen, mikä ilmenee koko tutkimusprosessissa tutkimuskysymyksistä, aineistonkeruusta ja 

analyysistä aina tulosten raportointiin asti. Kollaboratiivisen ja osallistavan tutkimuksen lähtökohtana on 

varsin usein sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistäminen ja valtahierarkioiden purku. Analysoimme 

tässä esitelmässä Languages of Belonging  teatterityöpajan kollaboratiivisuutta ja osallistamista. Syksyllä 

2020 toteutettu teatterityöpaja on osa monitieteistä Rajojen yli -hanketta, jossa tutkitaan kuulumista ja 

kuulumattomuutta taiteen keinoin (Hiltunen ym. 2020). Monikielisten työpajojen vetäjinä toimivat 

teatteritaiteilija Annu Sankilampi ja tutkija Saara Jäntti; etnografitutkijoina paikalla olivat Sari Pöyhönen 

ja Pauliina Puranen. Työpajan työkielet olivat suomi ja englanti sekä ne kielet, joita 11 osallistujaa toivat 

mukanaan. Yksi tällaisista kielistä oli kokeneen nuorisotyöntekijän puhuma kieli, joka tuli ryhmässä 

nimetyksi ja tunnistetuksi tiinuksi. Tiinun puhuja tottunut työyhteisössään käyttämään suomea 

pääkielenä ja pitämään englannin taka-alalla. Hän perusteli tiinuntamista sillä, että puhumalla selkeästi 

hän rakentaa siltaa kielellisesti, sosiaalisesti ja tilallisesti. Tiinu ei ole selkosuomea vaan eräänlainen 

sosiolekti, johon hänen asiakkaansa olivat sosiaalistuneet. Keskitymme tässä esitelmässä tiinuun 

kollaboratiivisuuden ja osallistamisen ilmentymänä ja siihen, miten tiinun puhuminen ja 

muodostuminen niin keskeiseksi osaksi toimintaa vaikutti siihen, miten kollaboratiivisuus toteutui ja 

millaisiksi osallistujien roolit rakentuivat. Tutkimusaineistomme koostuu ääni- ja videotaltioiduista 

vuorovaikutustilanteista työpajoissa, haastatteluista ja etnografisista muistiinpanoista.   Hiltunen, Kaisa; 

Sääskilahti, Nina; Vallius, Antti; Pöyhönen, Sari; Jäntti, Saara & Saresma, Tuija (2020). Anchoring 

Belonging Through Material Practices in Participatory Arts-Based Research. Forum Qualitative 

Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research 21(2), Art. 25. Saatavilla verkossa.  

https://croboarts.org/tapahtumat/languages-of-belonging/  
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CO-CONSTRUCTING MUTUAL EXPERTISE AND INTERSUBJECTIVITY DURING LANGUAGE-RELATED 

TROUBLES IN CRISIS MANAGEMENT TRAINING 

Iira Rautiainen, Oulun yliopisto; Tuire Oittinen, Oulun yliopisto 

 

Avainsanat / Keywords: collaborative work, multimodality, ELF 

 

Crisis management training prepares military and civilian staff for work in crisis areas around the world. 

English is a common working language and lingua franca (ELF) in multinational missions, and thus also in 

training. This study uses conversation analysis and ethnography to examine authentic situations during 

collaborative tasks in the training, focusing on the linguistic and multimodal practices participants use to 

overcome language-related troubles. The data comes from a corpus of video-recorded crisis 

management exercises, introducing a novel research area in applied linguistics. In this talk, we illustrate 

how troubles regarding language use are indicated and recognized in the moment-by-moment unfolding 

of interaction. Preliminary findings show that these difficulties typically relate to not being able to 

produce the next item in the ongoing turn (i.e., searching for words or formulations; see Svennevig, 

2018), which the speaker makes relevant by employing different strategies. While some of these are 

vocal, such as typical repair-initiation techniques (e.g., cut-offs, rising intonation, explicit expressions; cf. 

Hosoda, 2006) or direct requests for assistance, the trouble can also be implicitly flagged via other-

repair initiating nonverbal resources (e.g., gaze, head-tilts). Although these moments present foremost a 

practical problem for the current speaker, our paper shows how they become collaboratively solved via 

both the speaker and interlocutors’ verbal and embodied conduct. It contributes to a better 

understanding of expertise as mutually constructed 'in situ' in the unfolding of interaction in multilingual 

work settings (cf. Wagner, 2018).  References: Hosoda, Y. (2006). Repair and relevance of differential 

language expertise in second language conversations. Applied Linguistics, 27(1), 25-50. Svennevig, J. 

(2018). “What is it called in Norwegian?” Acquiring L2 vocabulary items in the workplace. Journal of 

Pragmatics, 126, 68-77. Wagner, J. (2018). Multilingual and multimodal interactions. Applied Linguistics, 

39(1), 99-107. 
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KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN SANANMUODOSTUSTAIDOT SEKÄ SANATIETOISUUS 

ENGLANNIN AKATEEMISEN SANASTON OPPIMISESSA 

Anna Reini, Jyväskylän yliopisto 

 

Avainsanat / Keywords: Morfologia, vieraan kielen oppiminen, akateeminen sanasto 

  

Vieraan kielen oppimista käsittelevää kirjallisuus on jo pitkään korostanut sananmuodostustaitojen eli 

sanojen sisäisten rakenteiden tunnistamisen ja ymmärtämisen tärkeyttä. Englannin sanojen oppimisessa 

sananosien merkitys kasvaa, koska sen tuhansien sanojen rakenne pohjautuu joko yhdyssanoihin (under 

+ line = underline) tai sananosien yhdistämiseen (re- + search + -er -> researcher). Sananosien merkitys 

korostuu entisestään englannin akateemisen sanastossa, sillä se on rakentunut lähes kokonaan 

sananosia yhdistellen. Sananmuodostustaitojen avulla oppija voi esimerkiksi päätellä tuntemattoman 

sanan merkityksen syventäen samalla ymmärrystä jo aikaisemmin opituista sanoista analysoimalla sanan 

rakennetta ja tunnistamalla siinä käytetyt osat merkityksineen. Vaikka sananmuodostustaitojen merkitys 

sanaston oppimisessa on ilmeinen, tutkimustietoa aiheesta ei ole paljoa. Tietoa siitä, miten 

sananmuodostustaitojen kehittyminen vaikuttaa sanaston oppimiseen ei ole olemassa.  

Väitöskirjatutkimukseni selvittää, miten sananmuodostustaitojen kehittyminen vaikuttaa englannin 

akateemisen sanaston oppimiseen. Se koostuu neljästä artikkelista, joista ensimmäistä varten olen 

selvittänyt kyselyllä opiskelijoiden tämänhetkisiä sananmuodostustaitoja sekä sanatietoisuutta. Kyselyyn 

vastasi 721 eri tieteenalojen opiskelijaa suomalaisista yliopistoista. Kysely muodostui kolmesta osasta: 

taustakysymykset, sanaston tasotesti sekä sananmuodostustaitoja mittaavat tehtävät. Tehtäviä oli 

kolme ja niiden avulla selvitin vastaajien kykyä (1) valita kontekstiin sopivia sananosia, (2) määrittää 

sananosien merkityksiä ja havaita sanojen välisiä yhtäläisyyksiä sekä (3) tunnistaa sanoissa käytetyt 

sananosat pilkkomalla englannin akateemisia sanoja pienimpiin merkityksellisiin osiin. Kyselyssä 

selvitettiin myös opiskelijoiden kokemuksia näistä tehtävistä. Tässä esityksessä tarkastelen 

kyselytuloksia eli korkeakouluopiskelijoiden tämänhetkisiä englannin sanamuodostustaitoja, joita olen 

analysoinut määrällisen ja laadullisen tutkimusmenetelmien yhdistelmällä. Tulokset ovat kaiken 

kaikkiaan yhteneväisiä ja osoittavat muun muassa, että korkeakouluopiskelijat kykenevät löytämään 

sanojen välisiä yhtäläisyyksiä ja omaavat tietyn asteista sanatietoisuutta. Tuloksista käy myös ilmi, että 

opiskelijat hallitsevat ns. kieliopilliset sananosat hyvin, kun niitä tarkastellaan kontekstissa. Sananosien 

tunnistaminen sanoista onnistui vastaajilta vain osittain sekä niiden merkitysten luominen aiheutti 

haasteita, mikä täten osoittaa tarvetta sananmuodostustaitojen kehittämiselle. Vaikka tulokset ovat 

hyvin yhteneväisiä opiskelijoiden kesken, niissä on myös havaittavissa tiettyjen taustamuuttujien 

vaikutus, joita olivat mm. opiskelijoiden koulutusohjelma, kielitaito (varsinkin muiden kielten osalta) 

sekä sanaston oppimisstrategiat. 
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TOWARDS FAIR DATA IN VOCABULARY ACQUISITION MEASUREMENT RESEARCH 

Frankie Robertson, University of Jyväskylä (Faculty of Information Technology) 
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The availability of open datasets to the whole research community has revolutionised research in 

disparate fields even birthing new subfields like geoinformatics and bioinformatics, as well having large 

influence on branches of linguistics like computational linguistics and psycholinguistics. The research 

programme of measuring vocabulary acquisition, usually considered properly part of language 

acquisition research, has yet to fully embrace the possibilities of FAIR data.  I start by outlining a position 

on FAIR data and its potential for improving the quality of research in vocabulary acquisition 

measurement and beyond. The key idea is that FAIR is primarily about reusability --- here meaning being 

reusable by anyone and for any purpose, including people from different research disciplines, without 

requiring permission of pre-authorisation from a data owner. I go on to present some early stage work 

on mapping the data available from previous vocabulary acquisition measurement research as well as 

similar studies taking place in the disciplines of computational linguistics and psycholinguistics.  I finish 

off by detailing my current progress with --- and outlining future possibilities in --- standardising and 

combining vocabulary datasets from different sources and ways to convert between different types of 

vocabulary acquisition tasks. Applications of such a combined dataset include estimating the quality of 

each sub dataset using cross validation combined with statistical modelling and as training or evaluation 

data for vocabulary inventory prediction systems. 
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RESTRATEGIZING LANGUAGE LEARNING STRATEGIES: ENGLISH READING COMPREHENSION 

STRATEGIES IN THE MULTILINGUAL MIND 

Judi Rose, University of Turku 

 

Avainsanat / Keywords: Multilingualism, literacy, learning strategies  

 

Immigration and multilingualism have reshaped Finnish society in the past few decades, and there is a 

growing need to address the resulting changes in education. Although migrant children are often 

competent in using multiple languages, the PISA studies have found that literacy is one area in which 

they are particularly weak. This prompts a need to consider changes in the ways languages are taught. A 

close look into heritage language (HL) literacy and language learning strategies (LLSs) may reveal issues 

in non-migrant children’s learning that have not been previously considered.       Studies have 

approached LLSs from many different angles. However, none have addressed how HL literacy, 

particularly the lack of it, may impact the types of LLSs students use. This PhD study examines the LLSs 

young, migrant adolescents (ages 13–14, N=71) use in English reading comprehension. Particular focus is 

placed on HL literacy level and its relationship to the types of English reading comprehension strategies 

the respondents report using.  The respondents were administered a background questionnaire, where 

they self-assessed their HL literacy level and a 23-item LLSs inventory based on the Survey of Reading 

Strategies. Fifteen respondents were then interviewed to get a more in-depth understanding of their 

multilinguistic abilities and the LLSs they use in English reading comprehension tasks. The analysis of the 

data is on-going, and the results will be disclosed at the AFinLa Symposium 2021.  Leino et al. 2018. PISA 

2018. Ensituloksia. Suomi parhaiden joukossa. Finnish Ministry of Education and Culture.  Mokhtari, K. 

and Sheorey, R. 2002. “Measuring ESL Students’ Awareness of Reading Strategies.” Journal of 

Developmental Education 5, no. 3: 2–10.   Mitits, L. 2015. Language Learning Strategies and 

Multilingualism. Saita Publications. Greece.  Vettenranta et al. 2015. PISA 2015. Ensituloksia. Huipulla 

pudotuksesta huolimatta. Finnish Ministry of Educationa and Cutlure. 
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MOBILIZING ASSISTANCE THROUGH COMPLAINTS: THE CASE OF DIGITAL SKILLS COURSES FOR 

ADULTS 

Joonas Råman, University of Oulu; Florence Oloff, University of Oulu 

 

Avainsanat / Keywords: EMCA, learning, complaints 

 

This paper will focus on elderly participants engaged in the process of learning digital skills in adult 

education courses. More specifically, we will investigate how students mobilize their teachers’ 

assistance upon encountering a problem with their digital devices (smartphones, laptops or tablets). 

Adult education and new technologies have been discussed with respect to professional reorientation 

and empowerment (Sawchuk 2003, Selwyn et al. 2006) or didactics (Field 1997, King 2017). However, in 

most previous studies there is a lack of consideration of more recent and diverse technologies. Also, 

they are mainly based on interviews or experience reports and disregard the interactional details of 

situated learning. Within a rapidly digitalizing society, it is important to understand how learning and 

teaching of digital skills play out in situ, especially among the elderly, an often marginalized or 

problematic user group of ICTs (Alexopoulou 2020, Weilenmann 2010).  Our data consists of video 

recordings of courses in adult education centres in Finland and Germany. As prior studies have shown, 

assistance can be recruited or requested in a variety of verbal and embodied modalities such as 

questions, imperatives, descriptions (cf. Lindström 2005), or embodied trouble alerts. In this specific 

educational setting, the assistance relates to problems that are different from purely (em)practical 

matters (cf. recruitment, Kendrick/Drew 2016). We will thus use the notion of mobilizing assistance 

(Betz et al. 2020), a process in which complaints (Heinemann/Traverso 2009) seem to play a particular 

role. Utilizing multimodal conversation analysis (Mondada 2013), we examine students’ complaints 

about their own skills or about the digital device. We will explore what these complaints reveal about 

the type of problem, and to what degree these turns are assistance-implicative. In this way, we will also 

question the role of complaints as ‘oppositional moves’ (Dersley 1998) used primarily to seek affiliation 

or to indicate culpability.   
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TIEDONALAN MONILUKUTAITOON OHJAAMINEN PERUSKOULUN OPPIKIRJOISSA 

Henri Satokangas, Helsingin yliopisto; Anne Tiermas, Helsingin yliopisto 

 

Avainsanat / Keywords: monilukutaito, oppikirjat, tiedonalojen kielet 

 

Kielitietoisuuden ajatuksen lyötyä läpi koulutuksen ja kasvatuksen kentällä suomalaisille opettajille on 

tullut tutuksi ajatus tiedonalakohtaisista kielistä sekä siitä, että jokainen opettaja on myös opettamansa 

oppiaineen kielen opettaja. Kielitietoisuuden ohella opetussuunnitelmissa suuri näkyvyys on 

monilukutaidon käsitteellä. Eri tiedonaloille on vakiintunut erikoistuneita tapoja esittää tietoa myös 

muilla semioottisilla moodeilla kuin kirjoitetulla kielellä. Opetuksen tehtäviin kuuluukin harjaannuttaa 

eri tiedonaloille tyypillisiin tapoihin esittää tietoa ja siten vahvistaa monilukutaitoa. Myös oppikirjat 

tarttuvat enemmän tai vähemmän eksplisiittisesti tähän tehtävään.  Esitelmässä tarkastellaan 

monilukutaitoon ohjaamista peruskoulun oppikirjoissa. Tutkimuskysymyksiä on kaksi: Miten oppikirjat 

ohjaavat tiedonalakohtaiseen monilukutaitoon? Millaisen kuvan tiedonalan tiedosta monilukutaitoon 

ohjaavat tekstijaksot rakentavat?  Oppikirja-aineistoa lähestytään dialogisesti suuntautuneen 

diskurssintutkimuksen näkökulmasta tekstianalyysin menetelmällä. Aineiston muodostavat 6. ja 9. 

luokan ympäristöopin/maantiedon, matematiikan, yhteiskuntaopin ja uskonnon oppikirjat. Kutakin 

oppiainetta edustaa kaksi kirjaa vuosiluokkaa kohden, siis yhteensä 16 teosta. Aineiston valintaa on 

ohjannut pyrkimys kattaa alakoulu ja yläkoulu sekä luonteeltaan ja tiedonmuodoltaan erilaiset 

oppiaineet.   Ensimmäinen tutkimuskysymys kartoittaa tekstijaksoja, joissa kiinnitetään huomiota 

tiedonalakohtaisiin esitystapoihin sekä semioottisten moodien työnjakoon tiedon esittämisessä. 

Analyysin kohteena on multimodaaliseen tekstiin kirjoittuvien kirjoittajan ja lukijan vuorovaikutus: miten 

kirjoittaja ohjaa lukijaa kiinnittämään huomionsa tiedonalakohtaisiin esitystapoihin, kuten 

käsitegrafiikkaan, karttoihin ja matemaattiseen symbolikieleen? Samalla käy ilmi, millaisissa 

ympäristöissä tällaista ohjausta tapahtuu ja missä ei. Esimerkiksi maantiedon kirjoissa kiinnitetään 

korosteisesti huomiota niin sanotun geomedian lukutaitoon osana oppiaineen vaatimia taitoja.   Toinen 

kysymys keskittyy siihen, millaisen kuvan oppikirjat näillä jaksoilla rakentavat tiedosta ja sen luonteesta. 

Keskeinen käsite tässä on tiedon representaatio, kuva tiedosta. Esimerkiksi ympäristöopin kirjassa 

saatetaan esittää säätiedotuksen syntyprosessi tarpeellisena taustatietona säätiedotusten tulkinnalle. 

Kokonaisuutena artikkeli piirtää kuvan tiedonalakohtaisen monilukutaidon kirjoittumisesta 

oppikirjateksteihin.  
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AN UNLIKELY HERO? USING SYSTEMIC FUNCTIONAL LINGUISTICS TO ANALYSE IDEOLOGIES IN 

LANGUAGE POLICY 

Dave Sayers, University of Jyväskylä 

  

Avainsanat / Keywords: Language policy, systemic functional linguistics, unlikely heroes 

 

In this paper I beat the drum for an unlikely hero in the quest to analyse ideologies in language policy 

texts. These documents are often analysed using (critical) discourse analysis, (thematic) content 

analysis, and similar methodologies. These help show trends and balances in policies, and what they 

prioritise. But systemic functional linguistics - already something of fringe 'alternative' method in 

grammar circles - I argue has real potential to shine light on policy ideologies. Its big strength is to clearly 

depict intentions and power relations; who is trying to influence whom, why, who is in focus, who is out 

of focus, and how all this adds up across a text to a pattern of emphasis. I hope to persuade everyone to 

give SFA a look, to bring it in from the cold. Its application in language policy might seems a strange 

methodological synergy at first, but all heroes have strange origins. 

I'll be analysing three c.50 page language policy texts from the Welsh Government, each one a flagship 

multi-year strategy designed to guide Welsh language policy over that period. 
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OSAN AIKAA KOTOUTUMISKOULUTUKSEEN OSALLISTUNEET 

Tanja Seppälä, Jyväskylän yliopisto 

  

Avainsanat / Keywords: maahanmuuttajat, kotoutumiskoulutus, suomi toisena kielenä 

 

Tarkastelen tässä väitöskirjani osatutkimuksessa niitä opiskelijoita, jotka ovat osallistuneet 

kotoutumiskoulutukseen vain osan aikaa. Selvitän keitä he ovat, miksi he osallistuvat vain osaan 

kotoutumiskoulutusta, mikä on heidän suomen kielen taitonsa ja minkä asioiden he ajattelevat 

tukeneen heidän suomen kielen oppimistaan kotoutumiskoulutuksen aikana.  Kotoutumiskoulutus on 

työvoimapoliittista koulutusta, joka kestää hieman yli vuoden. Sen aikana aikuiset maahanmuuttajat 

opiskelevat pääasiassa suomea tai ruotsia sekä viestintätaitoja. Lisäksi he opiskelevat yhteiskunta- ja 

työelämätietoa, suorittavat työssäoppimisjaksoja sekä saavat ohjausta jatkosuunnitelmiin. Koulutuksen 

päätteeksi opiskelijat saavat todistuksen, jossa arvioidaan kielitaidon osa-alueet eurooppalaisen 

viitekehyksen kielitaitoasteikon perusteella. Koulutukseen osallistuminen on kuitenkin joustavaa. 

(Opetushallitus 2012.)    Kotoutumiskoulutusta on kritisoitu muun muassa tehottomuudesta (ks. mm 

Valtiontalouden tarkastusvirasto 2018; OECD 2018). Kielenoppiminen on kuitenkin yksilöllinen prosessi, 

johon liittyy muun muassa kognitiivisia ja sosiaalisia (Dufva, Aro & Suni, 2014) sekä koulutukseen ja 

opiskelijoiden elämäntilanteisiin liittyviä tekijöitä. Keskustelussa ei ole huomioitu juurikaan niitä, jotka 

keskeyttävät koulutuksen tai ovat mukana siinä vain osan aikaa, vaikka esimerkiksi vuosina 2013‒2016 

kolmasosan koulutus keskeytyi (VTV, 2018). Lyhyt osallistuminen, josta usein osa on työelämäjaksolla 

olemista, ei välttämättä edistä kielenoppimista samalla tavalla kuin koko koulutuksen läpikäyminen.  

Aineisto on kerätty vuosina 2019 ja 2020 kuudesta kotoutumiskoulutusryhmästä pääkaupunkiseudun 

ulkopuolelta. Se koostuu haastatteluista, Koulutusportti-järjestelmän rekisteritiedoista ja todistuksista. 

Analysoin aineistoa laadullisin menetelmin, ja keskittynen tässä osatutkimuksessa avainosallistujiin. 

Tavoite on pureutua yksilöllisiin tilanteisiin, joissa osallistujat ovat.  Lähteet Dufva, H., Aro, M. & Suni, M. 

2014. Language Learning as Appropriation: How Linguistic Resources are recycled and regenerated. 

Teoksessa P. Lintunen, M. S. Peltola & M.-L. Varila (toim.), AFinLA-e, Soveltavan kielitieteen tutkimuksia 

6, s. 20‒31. OECD 2018. Working Together: Skills and Labour Market Integration of Immigrants and their 

Children in Finland. Pariisi: OECD Publishing. Opetushallitus 2012. Aikuisten maahanmuuttajien 

kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2012. Määräykset ja ohjeet 2012:1. Helsinki: 

Opetushallitus. Valtiontalouden tarkastusvirasto 2018. Tuloksellisuustarkastuskertomus. 

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 15/2018. Helsinki.  
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LANGUAGE IDEOLOGIES AND STUDENTS’ IDENTITY CONSTRUCTION ON THE INTERNATIONAL 

CAMPUS: A CASE FROM A FINNISH UNIVERSITY 

Mai Shirahata, University of Jyväskylä 

 

Avainsanat / Keywords: language ideologies, students’ identity construction, English-medium instruction 

programs 

 

This presentation reports on my in-progress research about language ideologies and students’ identity 

construction in internationalizing Finnish higher education. In recent years, Nordic universities have 

been caught in the tension between the pursuit of internationalization through English and the 

preservation of the national language(s) (Saarinen and Taalas 2017), which entails dilemmas among 

different language ideologies—sets of normative beliefs about language and its speakers (Woolard and 

Schieffelin 1994). While previous studies have explored national- and institutional-level discourses, few 

have addressed discourses among students, for whom such ideologies might be crucial in their identity 

construction. My current study, from an intercultural communication perspective, aims to explore 

possible ways in which students utilize language ideologies as discursive resources to talk their and their 

peers’ identities into being. I analyze focus groups with students from the English-medium international 

master’s programs of the University of Jyväskylä, utilizing critical discursive psychology (see Edley, 2001). 

This social constructionist approach helps me elucidate the intersections between students’ situated 

identities and language ideologies in society. The preliminary findings indicate that students in those 

programs strategically utilize different language ideologies to construct their different identities in 

relation to their peers’ (e.g. friends, classmates, locals and internationals, native and non-native 

speakers). I argue that students on the international campus may navigate through language ideological 

dilemmas to negotiate identities of themselves and others.  References Edley, N. (2001). Analysing 

masculinity: Interpretative repertoires, ideological dilemmas and subject positions. In M. Wetherell, S. 

Taylor, & S. J. Yates (Eds.), Discourse as data: A guide for analysis (pp. 189–228). London: Sage 

Publications. Saarinen, T. & Taalas, P. (2017). Nordic language policies for higher education and their 

multi-layered motivations. High Education, 73, 597–612. Woolard, K. A., & Schieffelin, B. B. (1994). 

Language ideology. Annual Review of Anthropology, 23, 55–82. 
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COMPLEXITY OF GESTURES IN INTERACTION IN THE SOCIAL VIRTUAL REALITY GAME REC ROOM 

Heidi Spets, University of Oulu 

 

Avainsanat / Keywords: interaction, gesture, virtual reality 

 

This presentation will focus on how people use environmentally coupled gestures (EnCGs) (Goodwin, 

2007) during VR interaction. Gestures are viewed as complex multimodal gestalts of speech, gesture and 

the material environment (Mondada, 2014). The virtuality of the environment produces a new layer of 

complexity. I have examined EnCGs as they occur during the word and route explanation activities, using 

conversation analysis. These activities occur as the participants engage in VR gaming, here either a word 

guessing game or disc golf. The materials are video recordings of interaction in the social VR game Rec 

Room. Preliminary analysis has shown that the interactional issues presented in Hindmarsh, Heath & 

Fraser (2006) occur in these materials as well. These issues present themselves as challenges to the 

progressivity of interaction as, for example, the participants might need to reorient themselves in order 

to establish and maintain mutual access to objects or the environment. Using these issues as a 

background, I show how participants react to the challenges in progressivity as they use EnCGs in VR. 

The participants do not necessarily address this as a problem presented by the virtual environment but 

as something to resolve interactionally before they can proceed with the activity at hand.  References: 

Goodwin, C. (2007). Environmentally Coupled Gestures. In S. D. Duncan, J. Cassell, & E. T. Levy (eds.), 

Gesture and the Dynamic Dimension of Language: Essays in Honor of David McNeill. (pp. 195-212). 

Amsterdam: John Benjamins Publishing Co. Hindmarsh, J., Heath, C. and Fraser, M. (2006). 

(Im)materiality, virtual reality and interaction: grounding the ‘virtual’ in studies of technology in action. 

The Sociological Review 54(4), 795-817. Mondada, L. (2014). The local constitution of multimodal 

resources for social interaction. Journal of Pragmatics 65, 137-156. 
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RUOTSI TOISENA KIELENÄ - OPETTAJIEN NARRATIIVI OPETTAJAN ROOLISTAAN / SVENSKA SOM 

ANDRASPRÅKSLÄRARES YRKESROLL I LÄRARNARRATIV 

Boglárka Straszer, Högskolan Dalarna 

  

Avainsanat / Keywords: ruotsi toisena kielenä, opettajan rooli 

 

In this presentation, the professional role of Swedish as a second language (SSL) teacher will be 

explored, critically discussed and problematised. The aim of the study on which this prsentation is based 

was to examine this role in Sweden, specifically from the perspective of SSL teachers themselves. The 

study builds on semi-structured individual interviews with six highly qualified, experienced SSL teachers. 

The material is explored by way of inductive content analysis. For an analysis of the material that allows 

for an understanding of issues of power in relation to the role of SSL teacher, I focus on three points: 

what SSL teachers say about professional identity; what opportunity there is for their agency; and what 

changes they believe would give SSL teachers more voice. The findings show that the assignment of 

these teachers is very difficult due to the everyday reality of the school environment in which they 

teach. In a situation where principals and other subject teachers lack sufficient knowledge about what 

L2 students require for optimal learning, it is unrealistic to assume SSL teachers can lead the type of 

school development and organisational change that is required. That would necessitate a new type of 

teacher role, one in which the teacher is an expert on L2 students’ learning and educational needs, with 

training in issues of leadership.  ESITYKSEN KIELI: suomi ja ruotsi 
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MONIKIELISET RESURSSIT VOIMAVARANA LÄHIHOITAJAOPISKELIJOIDEN AMMATILLISESSA 

KEHITTYMISESSÄ  

Maiju Strömmer, Jyväskylän yliopisto; Sanna Mustonen, Jyväskylän yliopisto 

 

Avainsanat / Keywords: ammatillinen koulutus, monikielisyys, translanguaging 

 

Maahanmuuttotaustaisten opiskelijoiden määrä ammatillisessa koulutuksessa kasvaa: vuonna 2018 

heitä oli jo 12 % ja Helsingissä peräti 25 % opiskelijoista. Heidän koulutuspolkunsa, kielitaitonsa ja muu 

osaamisensa ovat hyvin vaihtelevia, minkä vuoksi heidän lähtöosaamisensa on erilaista verrattuna 

Suomessa koulunsa käyneisiin opiskelijoihin. Tässä esitelmässä tarkastelemme, kuinka 

maahanmuuttotaustaiset lähihoitajaopiskelijat pystyvät käyttämään monikielisiä resurssejaan osana 

ammatillisen osaamisensa kehittämistä. Nojaamme translanguaging-näkökulmaan, jossa eri kielten, 

kielimuotojen ja muiden merkitystä välittävien resurssien nähdään tukevan vuorovaikutusta ja 

oppimisprosessia (Li 2018). Menetelmällisesti tutkimuksemme pohjautuu tiimietnografiaan (Blackledge 

& Creese 2010) ja neksusanalyysiin (Scollon & Scollon 2007). Tutkimus on osa Suomen akatemian 

rahoittamaa (2019–2023) Työelämässä tarvittavien kielellisten resurssien rakentuminen (Building 

Blocks) -hanketta, jonka puitteissa on kerätty laaja etnografinen aineisto useilla eri aloilla ammatillisessa 

koulutuksessa. Keskitymme tässä esitelmässä muutaman monikielisen opiskelijan haastatteluihin sekä 

heidän oppitunneillaan ja työssäoppimisjaksoillaan kerättyyn aineistoon (kenttämuistiinpanot 

havainnoista ja ääninauhoitukset vuorovaikutuksesta). Havaintojemme mukaan ammatillisissa 

opinnoissa ei vielä laajamittaisesti tunnisteta ja tueta opiskelijoiden monikielisiä resursseja (Mustonen & 

Puranen 2021), mutta tämän tutkimuksen kohteena olleessa lähihoitajaryhmässä kielellistä 

moninaisuutta tunnistettiin ja tuettiin monipuolisesti, ja myös opiskelijat itse hyödynsivät kielellisiä 

resurssejaan aktiivisesti. Tapaustutkimusten kautta havainnollistamme, kuinka eri tavoin opiskelijat 

pystyvät hyödyntämään monikielistä ja aiempaa osaamistaan koulutuksessa ja kuinka se vaikuttaa 

heidän ammatilliseen kehittymiseensä ja kielelliseen itsenäistymiseensä.   Lähteet: Blackledge, A. & 

Creese, A. 2010. Multilingualism: A critical perspective. London: Continuum. Li, W. 2018. 

Translanguaging as a practical theory of language. Applied Linguistics 39 (1), 9–30. Mustonen, S. & 

Puranen, P. 2021. Kielitietoiset käytänteet tukemassa maahanmuuttotaustaisten opiskelijoiden 

kiinnittymistä ammatilliseen koulutukseen. Kasvatus 52 (1), 65–78. Scollon, R. & Scollon, S. W. (2007). 

Nexus analysis: Refocusing ethnography on action. Journal of Sociolinguistics 11 (5), 608–625.  
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HISTORIAN OPETTAJIEN KÄSITYKSIÄ TIEDONALAN TEKSTITAIDOISTA – MERKITYSNEUVOTTELUA 

TAITOPOHJAISESTA OPETUKSESTA 

Sari Sulkunen, Jyväskylän yliopisto; Minna-Riitta Luukka, Jyväskylän yliopisto; Hilkka Paldanius, 

Tampereen yliopisto; Johanna Saario, Jyväskylän yliopisto 
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Lukion opetussuunnitelman perusteissa korostetaan, että jokaisen opettajan tulee opettaa oman 

tiedonalansa kieltä ja tekstitaitoja (Opetushallitus, 2019). Taustalla on ajatus siitä, että kielenkäyttö ja 

tavat toimia tekstien kanssa kietoutuvat tiedonmuodostuksen käytänteisiin. Tiedonmuodostuksen 

käytänteet ja tekstitoiminta eroavat eri tieteenaloilla, ja nämä erot heijastuvat myös koulun 

oppiaineisiin. (Moje, 2015.)    Tiedonalan tekstitaitojen opettaminen nojaa opettajien käsityksiin siitä, 

mitkä ovat heidän omalle oppiaineelleen tyypillisiä tekstejä sekä tapoja toimia niiden kanssa. Näiden 

tiedostaminen on edellytys sille, että kielenkäyttöä ja tekstitoimintaa voi tehdä näkyväksi ja opettaa 

eksplisiittisesti, vaikka käsitysten ja toiminnan suhde ei olekaan suoraviivainen. (Kalaja, Barcelos, Aro & 

Ruohotie-Lyhty, 2016.) Opetussuunnitelmaperusteiden toteuttamisen ja opettajien osaamisen 

kehittämisen tueksi tarvitaankin tutkimustietoa opettajien käsityksistä tiedonalansa tekstitaidoista.  

Tässä tutkimuksessa tarkastelemme lukion historian opettajien käsityksiä tiedonalan tekstitaidoista. 

Hyödynsimme tutkimuksen aineistona kahta opettajien ryhmäkeskustelua. Aineisto on kerätty historian 

aineistopohjaisen esseen arviointikriteerien laatimisprosessin yhteydessä, kun opettajat kommentoivat 

arviointikriteerien ensimmäistä versiota syksyllä 2020. Keskitymme tutkimuksessamme erityisesti siihen, 

mikä aineistopohjaisissa esseissä on lähdeaineistojen kriittisen tarkastelun rooli ja mitä on opiskelijan 

oma pohdinta. Hyödynsimme aineiston analyysissä lingvististä diskurssianalyysiä, jonka avulla 

tulkitsimme ryhmäkeskusteluissa rakentuvia diskursseja eli merkityksellistämisen tapoja (Pietikäinen & 

Mäntynen, 2019).   Tuloksemme osoittivat, että opettajilla oli keskenään ristiriitaisia käsityksiä 

lähdeaineistojen kriittisen tarkastelun roolista: yhtäältä sitä pidettiin lukioon liian vaativana 

asiantuntijataitona, ja toisaalta lähdekritiikistä rakentui käsitys aineistojen käytön perustaitona. 

Keskusteluissa opiskelijoiden omasta pohdinnasta rakentui yhtäältä käsitys lähdeaineistojen tulkinnasta 

ja tiedonmuodostuksesta liian vaativana lukio-opetukseen. Toisaalta opettajien keskusteluissa käytiin 

merkitysneuvottelua siitä, mitä muuta opiskelijan oma pohdinta voisi tällä tiedonalalla olla. Samalla 

opettajat kävivät merkitysneuvottelua siitä, mitä taitopainotteinen opetus käytännössä merkitsee.   

Lähteet: Moje, E. B. (2015). Doing and teaching disciplinary literacy with adolescent learners: A social 

and cultural enterprise. Harvard Educational Review, 85 (2), 254–279. Kalaja, P., Barcelos, A., Aro, M.  & 

Ruohotie-Lyhty, M. (2016). Beliefs, identity and agency in foreign   language learning and teaching. 

Palgrave Macmillan. Opetushallitus (2019). Lukion opetussuunnitelman perusteet. Opetushallitus. 

Pietikäinen, S. & Mäntynen, A. (2019). Uusi kurssi kohti diskurssia. Vastapaino.  
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VALTAKUNNALLINEN KARTOITUS: AIKUISTEN PERUSOPETUKSEN VIERAIDEN KIELTEN 

OPINTOJEN TOTEUTUS JA REHTORIEN KÄSITYKSET KIELIOPINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ 

Antti Suomela 

  

Avainsanat / Keywords: englanti vieraana kielenä, aikuisten perusopetus, maahanmuuttajat 

 

Matalasti koulutettujen maahanmuuttajien nopeasti kasvanut joukko haastaa suomalaisen 

koulutusjärjestelmän. Tämän heterogeenisen oppijaryhmän koulutustarpeisiin vastaa aikuisten 

perusopetus, jonka niin kutsutussa päättövaiheessa suoritetaan peruskoulun vuosiluokkien 7–9 opinnot 

– tyypillisesti vain kahdessa vuodessa. Aikuisten perusopetuksen kieliohjelma on raskas vieraskielisille 

opiskelijoille (Jauhola 2012), ja englannin opinnot ovat erityisen haastavat heille (Hievanen ym. 2020). 

Valtion kotouttamisohjelma kehottaa nopeuttamaan maahanmuuttajien koulutuspolkuja, vaikka näitä 

kielelliset herkkyyskautensa ohittaneita aikuisopiskelijoita kuormittavat usein raskaat 

elämänkokemukset ja yleinen epävarmuus. Aikuisten maahanmuuttajien formaali englannin oppiminen 

vieraana kielenä on jäänyt vähälle huomiolle kielten oppimisen tutkimuskentässä paitsi Suomessa, myös 

kansainvälisesti, vaikka englannin osaamisesta on suurta etua jatkokoulutuksessa ja työllistymisessä.  

Toteutuuko aikuisten perusopetuksen yhteiskunnallinen tehtävä edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta 

ja oikeudenmukaisuutta? Miten tehokkaasti koulutus edistää hyvinvointia yksilöiden ja yhteiskunnan 

tasolla?  Esitelmäni keskittyy aikuisten perusopetuksen englannin opintoja käsittelevän 

väitöstutkimukseni osana olevaan kyselyyn. Kohdistin kyselyni syksyllä 2021 aikuisten perusopetuksen 

oppilaitosten rehtoreille. Halusin selvittää, miten vieraiden kielten opintoja toteutetaan 

opetussuunnitelman perusteiden luomassa väljässä kehyksessä. Lisäksi selvitin, mitä käsityksiä 

rehtoreilla on esimerkiksi kieliopintojen oppimistuloksista ja tarvittavista valtakunnallisen tason 

päätöksistä kieliopintojen kehittämiseksi. Alustavien tulosten perusteella oppilaitosten käytänteet ovat 

kirjavia esimerkiksi lähtötasotestaamisen ja toisen kotimaisen kielen opinnoista vapauttamisen suhteen. 

Lisäksi näyttää siltä, että rehtorit ovat tunnistaneet kieliopintojen kehitystarpeen, mutta ovat erimielisiä 

tarvittavista toimenpiteistä. Mikä selittää oppilaitosten kirjavat ratkaisut? Ovatko ne eettisesti kestäviä? 

Mitkä ratkaisut toimivat parhaiten? Tulisiko koulutusta säädellä tai ohjata enemmän valtakunnallisella 

tasolla? Aihe vaatii esimerkiksi opetustilanteiden vuorovaikutuksen, testaamisen ja materiaalien 

lisätutkimusta. Näihin kysymyksiin väitöstutkimukseni tulevina vuosina pureutuukin.  Lähteet: Hievanen, 

Raisa, Tarja Frisk, Hanna Väätäinen, Kirsi Mustonen, Juha Kaivola, Arja Koli, Sari Liski, Virva Muotka & 

Anu Wikman-Immonen. 2020. Maahanmuuttajien koulutuspolut: Arviointi vapaan sivistystyön 

lukutaitokoulutuksesta, aikuisten perusopetuksesta ja ammatillisen koulutuksen kielitaitovaatimusten 

joustavoittamisesta. Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus.   Jauhola, Laura. 2012. Aikuiset 

maahanmuuttajat perusopetukseen valmistavassa opetuksessa, perusopetuksessa ja 

lukiokoulutuksessa: selvitys lukuvuodesta 2010–2011. Helsinki: Opetushallitus. 
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KOSKETUKSEN VUOROVAIKUTUSTEHTÄVIÄ, KÄYTÄNTEITÄ JA NORMEJA LUOKKAHUONEESSA 

Liisa Tainio, Helsingin yliopisto; Pilvi Heinonen, Turun yliopisto; Ulla Karvonen, Helsingin yliopisto 

 

Avainsanat / Keywords: kosketus, luokkahuone, vuorovaikutus 

 

Esityksemme pohjautuu Koskettava koulu -hankkeen (https://blogs.helsinki.fi/koskettavakoulu/) 

keskeisiin tuloksiin. Hankkeessa on tarkasteltu luokkahuoneen kosketuskäytänteitä ja kosketuksen 

vuorovaikutustehtäviä sekä opettajan ja oppilaan että oppilaiden välisessä vuorovaikutuksessa. Lisäksi 

on tarkasteltu kosketukseen liittyviä merkityksenantoja ja normistoa koulun ja luokkahuoneen 

kehyksessä esimerkiksi kosketusten kielentämisten ja kosketukseen liittyvien diskurssien avulla.   

Tutkimusaineistona on hyödynnetty videoitua luokkahuoneaineistoa alakoulusta yläkouluun (129 

tuntia). Hankkeen haastatteluaineistossa on mukana sekä opettaja- että oppilasinformantteja (19 + 30 

haastateltavaa). Yhden aineistokokonaisuuden muodostavat kirjoitetut koulumuistot (332): muisteluksia 

on koostettu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkiston Minun koulumuistoni -kokoelman (teksteistä 

tunnistetut kosketusepisodit) sekä uudemman, hankkeessa toteutetun muisteluskeräyksen avulla. 

Videoitua vuorovaikutusta on analysoitu multimodaalisen keskustelunanalyysin menetelmin; 

haastatteluja ja muisteluksia diskurssianalyysin keinoin. Esityksessä luomme kokonaiskuvaa siitä, 

millainen on kosketuksen tehtävä koulun ja luokkahuoneen vuorovaikutuksessa. Kosketusta käytetään 

tässä kontekstissa monenlaisiin vuorovaikutustehtäviin, joiden kautta hankkeessa on aineistojen 

ristivalotuksessa tunnistettu olennaisimmiksi tulkintakehyksiksi: 1) läheisyyden kehys (kiintymyksen 

ilmaiseminen, hoiva, huomioiminen, läsnäolo, kehuminen, kannustaminen); 2) kontrollin kehys (fyysinen 

ohjaaminen tilanteeseen sopivaan toimintaan, esim. taktiiliset työrauhapyynnöt); 3) opetuksen kehys 

(pedagoginen taitoon ja oppiaineen sisältöön ohjaaminen); sekä 4) väkivallan ja häirinnän kehys. Sekä 

opettajan oppilaaseen kohdistamissa että oppilaidenvälisissä kosketusepisodeissa läheisyyden kehys oli 

vallitsevin. Kontrolliin ja opetukseen liittyvissä kosketuksissa opettaja oli yleensä aloitteentekijä, kun 

taas leikillistä ja liittoutuvaa koskettamista esiintyi oppilaidenvälisissä episodeissa. Väkivallasta ja 

häirinnästä puhuttiin etenkin vanhoissa muisteluksissa.   Esityksen lopuksi tarkennamme katseen 

videoaineistoissa taajaan esiintyvään ja haastateltujen usein nimeämään käsi olkapäälle -kosketukseen. 

Tämän kosketustyypin variaatioita käytetään keinona ohjata oppilaan osallistujuutta 

luokkahuonetilanteissa sekä suunnata huomiota meneillään olevaan pedagogiseen toimintaan mutta 

myös keinona kannustaa, kehua, rajoittaa tai rauhoittaa oppilasta. Oppilaidenvälisessä 

vuorovaikutuksessa sillä myös leikitellään.   Hanke osoittaa, että koskettamisilmiön kautta pääsee 

syvällisesti paneutumaan luokkahuoneen ja koulun vuorovaikutuskäytänteisiin, oppisisältöjen 

toteuttamiseen, opettajien käyttöteorioihin, opettajien ja oppilaiden välisiin sekä oppilaiden keskinäisiin 

suhteisiin, opettajien ja oppilaiden toimintaa ohjaaviin ja motivoiviin samoin kuin sitä estäviin ja 

rajoittaviin toimintakäytänteisiin, käsityksiin ja sääntöihin. Monipuolinen aineisto takaa pääsyn paitsi 

nykyiseen koulumaailmaan, muistitiedon kautta myös menneiden vuosikymmenten kouluelämään.  
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STIGMAT URBAANIN SEGREGAATION MEKANISMEINA: KORPUSAVUSTEINEN 

DISKURSSIANALYYSI HELSINGIN ASUINALUEISIIN LIITETYISTÄ MERKITYKSISTÄ 

Jenny Tarvainen, Jyväskylän yliopisto 

 

Avainsanat / Keywords: stigma, korpusavusteinen diskurssintutkimus, segregaatio 

 

Väitöskirjani tavoitteena on paljastaa alueelliseen eriarvoistumiseen eli segregaatioon (ks. THL 2020) 

kytkeytyviä kielellisiä mekanismeja. Kun nämä mekanismit tunnistetaan, kaupunkisuunnittelussa 

voidaan ennustaa ja ehkäistä segregaatioon liittyviä ongelmia, kuten pahoinvoinnin keskittymistä sekä 

palveluiden epätasaista jakautumista (THL 2020). Alue stigmatisoituu ja eriarvoistuu, kun aluetta 

syrjitään ja leimataan mm. sosioekonomisen tai etnisen kokoonpanon perusteella (Musterd ym. 2008).   

Stigmalla tarkoitan alueen negatiivista representaatiota, joka on diskurssien avulla luotu kuva kohteesta, 

tässä tutkimuksessa asuinalueista. Kuvaan diskursseja diskurssiprosodioina, jotka ovat tässä 

tutkimuksessa toistuvia assosiaatioita paikannimien ja niihin liittyvien merkitykseltään samankaltaisten 

sanaryhmien välillä (ks. Stubbs 2001; Jantunen 2018).   Aineistoni on Suomi24-korpus (Aller Media Oy 

2014), jossa on kaikki Suomi24-keskustelufoorumin keskustelut vuosilta 2001–2017 (2018–2020 tulossa 

pian). Aineiston volyymi (noin 4 miljardia sanetta) ja autenttisuus tekee siitä optimaalisen aineiston 

laajasti tunnistettujen ja toistuvien diskurssiprosodioiden tutkimiseen. Menetelminä hyödynnän 

tutkimuksessani korpusavusteista diskurssintutkimusta (CADS; ks. Partington ym. 2013; Jantunen 2018) 

ja tekstinlouhinnan menetelmiä. Näihin menetelmiin kuuluu useita suomenkielistä 

neuroverkkokielimallia (FinBERT) hyödyntäviä koneoppimismenetelmiä.   Käsittelen ensimmäistä 

tutkimuskysymystäni "Millaisia stigmoja Helsingin asuinalueisiin liitetään verkkokeskusteluissa?" 

analysoimalla, mistä alueista puhutaan negatiivisesti. Tähän käytän sekä NER-menetelmää (Named 

Entity Recognition) ja sentimenttianalyysia. Tämän jälkeen tarkastelen konteksteja laadullisesti 

selvittääkseni, kuinka negatiiviset representaatiot ovat rakentuneet ja muuttuneet. Toistuvien trendien 

analysoiminen mahdollistaa tulevien kehityskulkujen ennustamisen.   Aller Media Oy 2014: Suomi24 

virkkeet -korpus 2001–2017. Kielipankki.  Jantunen, Jarmo 2018:  Homot ja heterot Suomi24:ssä: 

analyysi digitaalisista diskursseista. – Puhe ja kieli 38 (1) s. 3–22. Musterd, Sako, Andersson, Roger, 

Galster, George, & Kauppinen, Timo 2008: Are immigrants’   earnings influenced by the 

characteristics of their neighbours? – Environment and Planning A,  40 (4) s. 785–805. Partington, 

Alan, Duguid, Alison & Taylor, Charlotte 2013: Patterns  and  meanings  in  discourse:  Theory and 

practice in corpus-assisted discourse studies (CADS). Studies in Corpus Linguistics 55. Amsterdam: John 

Benjamins. Stubbs, Michael 2001: Words and phrases. Corpus studies of lexical semantics. 

Oxford:Blackwell Publishers. THL = Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020: Yhdyskuntasuunnittelu. 
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SEMANTIIKAN TEORIAT JA KEHITTYVÄ SEMANTTINEN TIETO. MIKÄ NIITÄ EROTTAA JA MIKÄ NE 

YHDISTÄISI? 

Maija Tervola, Tampereen yliopisto 

  

Avainsanat / Keywords: semantiikka, kielenoppijat, teoriat 

 

Semantiikan teoriakirjallisuudessa kielen merkityksiä käsitellään tavallisesti kielen systeemin kannalta. 

Esimerkit, joilla kielen merkityksen ilmiöitä havainnollistetaan, ovat tyypillisesti systeemilauseita, joiden 

ymmärtäminen otetaan itsestäänselvyytenä, eikä kielenkäyttäjien keskinäistä variaatiota siinä, miten 

eriävästi tai yhdenmukaisesti he ymmärtävät kielen ilmauksia, oteta huomioon ollenkaan.  Erityisen 

merkityksellinen piirre semantiikan teorioissa on kielitaidoltaan eritasoisten kielenkäyttäjien poissaolo. 

Kaikki kielenkäyttäjät eivät tunne kaikkia sanoja ja ilmauksia yhtä hyvin eivätkä ymmärrä niitä samalla 

tavalla. Esimerkiksi sanasemantiikan ilmiöt, polysemia, homonymia, metonymia ja metaforat 

näyttäytyvät hyvin erilaisina kielenoppijalle, jonka sanasto on vielä suppea.   Toisaalta kielenoppimisen 

tutkimuksessa harvoin käsitellään ymmärtämistä semantiikan näkökulmasta, vaikka kielenoppijan 

keskeinen haaste on oppia kielen merkityksiä. Nykymaailmassa, jossa monikielisyys ja kielitaidon 

variaatio ovat leimaavia piirteitä lähes kaikissa yhteisöissä, tämä kuilu semantiikan ja kielenoppijuuden 

välillä on silmiinpistävä.  Tässä esitelmässä esittelen tapoja, joilla semantiikan teoriat ja 

kielenoppijuuden tutkimus voisivat löytää toisensa. Semantiikan teorioiden tulisi ottaa huomioon 

kielitaidon variaatio, ja toisaalta kielenoppimisen tutkimuksen tulisi ottaa huomioon semantiikka ja 

kehittyvä semanttinen taito.   Ratkaisuja voi löytää valtavirran semantiikasta syrjään jääneistä 

suuntauksista kuten funktionaalinen semantiikka (Harder 1996), käytännöllinen semantiikka (Heringer 

1978) sekä vuorovaikutussemantiikka (ks. esim. Maynard 2011). Myös semantiikan exemplar-malli 

(Storms 2004) auttaa yhdistämään semantiikan malleja ja kielitaidoltaan eritasoisten kielenkäyttäjien 

kykyä ymmärtää kielen ilmauksia.  Lähteet:  Harder, Peter (1996): Functional Semantics. A theory of 

meaning, structure and tense in English. Mouton De Gruyter  Heringer, Hans Jürgen (1978): Practical 

Semantics. A study in the rules of speech and action. Mouton De Gruyter.  Maynard, Douglas (2011). On 

‘‘Interactional Semantics’’ and problems of meaning. Human Studies 34: 199–207.  Rosch, Eleanor – 

Mervis, Carolyn (1975). Family resemblances: Studies in the internal structure of categories. Cognitive 

Psychology 7: 573–605.    Storms, Gert (2004): Exemplar models in the study of natural language 

concepts. Psychology of Learning and Motivation 42, 1–38. 

  



AFinLAn 50-vuotisjuhlasymposium/AFinLA:s 50-årsjubileum/AFinLA 50th Anniversary Symposium  

 

82 
 

Abstraktin ID: 80 

 

TIEDONALAN KIELEN DISKURSSEJA – SOSIAALISET JA KIELELLISET KÄYTÄNTEET YLÄKOULUN 

FYSIIKAN OPPITUNNEILLA 

Anne Tiermas, Helsingin yliopisto 

  

Avainsanat / Keywords: tiedonalan kieli, kielenoppiminen, diskurssianalyysi 

 

Jokaisella tieteenalalla ja siten myös jokaisella koulun oppiaineella on oma diskurssinsa, erityinen 

tapansa käyttää kieltä. Opetussuunnitelman perusteissa todetaankin, että jokainen opettaja on oman 

oppiaineensa kielen opettaja (POPS 2014, 28). Jotta aineenopettajien olisi mahdollista integroida kielen 

ja sisällön opetusta sekä ohjata oppiainekohtaisen kielen käytänteisiin, tarvitaan kielitietoisuuden sekä 

tiedonalan kielen piirteiden eksplikointia (Nikula 2015).  Esitelmäni perustuu käynnissä olevassa 

väitöstutkimukseeni, jossa tarkastelen tiedonalan kielen rakentumista monikielisten oppilaiden 

teksteissä. Analyysin kohteena ovat sosiaaliset ja kielelliset käytänteet yläkoulun fysiikan oppitunneilla ja 

tehtävissä.  Tutkimusaineisto koostuu kirjoitettujen tekstien lisäksi kenttämuistiinpanoista sekä fysiikan 

opettajan ja opettajankouluttajan haastatteluista. Tarkastelen aineistoa diskurssintutkimuksen 

viitekehyksestä, jolloin analyysin kohteena on sosiaalinen ja kielellinen toiminta fysiikan oppiaineen 

kontekstissa. Kielen, myös tiedonalan kielen, oppimisen keskiössä on vuorovaikutus, ja jotta oppilas voi 

oppia luonnontieteitä, on hänen myös opittava puhumaan luonnontieteen kieltä (Lemke 1990, 1).  

Suomen suurissa kaupungeissa yhä isompi osuus yläkouluikäisistä opiskelee koulun oppiaineita toisella 

kielellä, jolloin aineenopetuksen kielitietietoisuus on entistä tärkeämpää.  Tutkimusaineiston alustavan 

tarkastelun perusteella näyttää, että monikielisten oppilaiden oppiainekohtainen kielenkäyttö rakentuu 

erilaisista resursseista. Oppilaiden kirjoittamissa fysiikan teksteissä on nähtävissä pyrkimystä 

tiedonalakohtaiseen kielenkäyttöön sekä piirteitä arkisesta kielenkäytöstä. Kehittyvä kielitaito asettaa 

oppilaita erilaisiin toimijarooleihin luokassa sekä luo haasteita niin oppilaiden keskinäiseen kuin oppilaan 

ja opettajan väliseen vuorovaikutukseen.   Lähteet:  Lemke, J. L. 1990. Talking Science : Language, 

Learning, and Values . Norwood (N.J.): Ablex. Nikula, T. 2015. Ainekohtaisen kielen käyttö ja oppimisen 

mahdollisuudet CLIL-tuntien tehtäväpohjaisissa tilanteissa. Teoksessa Kalliokoski, J., Mård-Miettinen, K. 

& Nikula, T. (toim.) Kieli koulutuksen resusrssina: vieraalla ja toisella kielellä oppimisen ja opetuksen 

näkökulmia.  AFinLA-e : soveltavan kielitieteen tutkimuksia 8, 15–33. 

https://journal.fi/afinla/article/view/53770/16867 POPS 2014 = Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteet 2014. Helsinki: Opetushallitus.  
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COLLABORATIVE TALK IN EFL SPEAKING TASKS 

František Tůma, Masaryk University, Brno / Jyväskylä University Visiting Fellow; Leila Kääntä, University 

of Jyväskylä; Teppo Jakonen, University of Turku 

 

Avainsanat / Keywords: classroom interaction, speaking tasks, collaboratively produced utterances 

 

This paper focuses on how secondary students of English as a foreign language (EFL) carry out speaking 

tasks. In line with communicative language teaching, speaking tasks are commonly designed to get 

students talking (e.g., discussing, brainstorming). However, the talk itself is managed and coordinated by 

the students themselves. Although speaking tasks are frequently used in EFL teaching (e.g., Lee & 

Hellermann, 2020) and assessment (e.g., Galaczi, 2014; Hırçın Çoban & Sert, 2020), many questions 

remain unanswered regarding the practices that students actually employ.  Our analysis is based on 

video recordings collected in Czechia (approx. 7 hours) and Finland (approx. 4 hours). To better 

understand the nature of speaking tasks and to explore possible interactional differences between the 

talk produced by Czech and Finnish students of English, we used multimodal conversation analysis and 

scrutinized the moment-by-moment unfolding of sequences in which the students were carrying out 

speaking tasks. In this paper, we focus on collaboratively produced answers. We explore the 

participants’ use of embodied actions and task materials during task interaction. Our initial observations 

suggest that the embodied participation framework plays an important role – when the students were 

seated and oriented so that they could see and monitor each other, they were able to complete their 

peer’s utterances collaboratively. It follows that seating arrangement and some task components (e.g., 

note-taking) shape the way the students carry out speaking tasks. References Galaczi, E. D. (2014). 

Interactional competence across proficiency levels: How do learners manage interaction in paired 

speaking tests? Applied Linguistics, 35(5), 553–574.  Hırçın Çoban, M., & Sert, O. (2020). Resolving 

interactional troubles and maintaining progressivity in paired speaking assessment in an EFL context. 

Papers in Language Testing and Assessment, 9(1), 64–94. Lee, Y.-A., & Hellermann, J. (2020). Managing 

language issue in second language storytelling. System, 93, 102311.  
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TOIMINTAA JA TOISTOA - OPETTAJAT INNOSTAVAN KIELELLISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN 
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Tiia Vahtola, Turun yliopisto, Kieli- ja käännöstieteiden laitos; Pekka Lintunen, Turun yliopisto, Kieli- ja 
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Vuoden 2020 keväällä alkanut A1-kielen opetuksen varhentaminen perusopetuksen 1. luokalta alkaen 

on yksi suurimmista uusista muutoksista suomalaisessa kielikoulutuksessa. Varhennetun 

kieltenopetuksen tavoitteena on antaa oppilaille mahdollisuus kehittää monikielinen ja -kulttuurinen 

identiteetti. Kielenoppimisen tulee olla hauskaa ja erilaisia oppimateriaaleja on käytettävä 

monipuolisesti. Oppimisympäristöjä suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. (VOPS 2019.)  

Aikaisempien tutkimusten mukaan opettajat kokevat varhennetun kieltenopetuksen eroavan 

opetuskäytännöiltään ylempien luokkien kieltenopetuksesta, koska siinä käytetään paljon toiminnallisia 

opetusmenetelmiä ja opetus perustuu ensisijaisesti puhuttuun kieleen ja suullisen kielitaidon 

harjoittamiseen (ks. Huhta & Leontjev, 2018). Varhennetun kieltenopetuksen tutkimuksella voidaan 

lisätä tietoa kielikoulutuksen kehityskaaren uusimmista vaiheista.  Esitelmässä tarkastellaan 

opetuskäytäntöjä varhennetussa kieltenopetuksessa. Se pohjautuu meneillään olevaan tutkimukseen, 

joka tarkastelee opettajien toteuttamaa kieltenopetusta perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluokalla. 

Varhennettua kieltenopetusta on toteutettu kouluissa vasta lyhyen ajan, minkä vuoksi on tärkeää saada 

lisää tutkimustietoa muun muassa siitä, millaisia materiaaleja opettajat käyttävät opetuksessaan ja 

miten näitä materiaaleja käytetään oppimistilanteissa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on vastata 

seuraaviin kysymyksiin: Millaisissa oppimisympäristöissä opettajat toteuttavat varhennettua 

kieltenopetusta? Millaisia opetusmenetelmiä ja –materiaaleja opettajat käyttävät varhennetun kielen 

tunneilla?  Aineisto koostuu 10 opettajan kirjallisesta oman opetuksen kehityshankkeen raportista, jotka 

kerättiin vuosina 2019–2020 järjestetyn varhennetun täydennyskoulutuksen aikana. 

Tutkimusmenetelmänä käytetään laadullista sisällönanalyysia induktiivisesti.   Alustavien tulosten 

mukaan opettajat toteuttavat varhennettua kieltenopetusta opettajajohtoisesti toiminnallisia 

opetusmenetelmiä käyttäen. Opettajat suosivat perinteistä luokkahuoneopetusta ja esimerkiksi 

ulkopedagogiikkaa käytetään vain vähän. Opettajat pitävät oppituntien ohjat omissa käsissään ottaen 

vain vähän huomioon oppilaiden omia ideoita varhennetun kielen tunneilla. Suullisen kielitaidon 

harjoittelu korostuu, mutta myös kirjoittamista harjoitellaan. Lopuksi pohdimme, millaisia 

kehitysehdotuksia opettajat nostavat esille omaa opetuksen kehityshanketta raportoidessaan.   Lähteet:  

Huhta, A. & Leontjev, D. (2018). Kieltenopetuksen varhentamisen kärkihankkeen seurantapilotti. 

Loppuraportti. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.  VOPS (2019). Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteiden 2014 muutokset ja täydennykset koskien A1-kielen opetusta vuosiluokilla 1–2. Helsinki: 

Opetushallitus.  
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SUBJEKTI, SUBSTANTIIVI VAI SUBJUNKTIIVI? - METAKIELELLINEN TIETO YLIOPISTO-OPINTOJEN 

ALUSSA 

Outi Veivo, Turun yliopisto; Maarit Mutta, Turun yliopisto 
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Esitelmässä tarkastellaan, millaista metakielellistä tietoa ranskan opiskelijoilla on heidän saapuessaan 

yliopisto-opintoihin. Metakielellinen tieto tärkeä edellytys kieliopin oppimiselle (Aalto, Kauppinen & 

Tarnanen, 2014), joten on tärkeää tietää, millaiset lähtökohdat yliopisto-opiskelijoilla on. Keskitymme 

tässä tutkimuksessa keskeisten kielioppitermien hallintaan ja olemme erityisesti kiinnostuneita siitä, 

onko siinä havaittavissa muutoksia, kun vertaillaan 2020-luvun taitteen opiskelijoita 2000-luvun alussa 

opintonsa aloittaneisiin. Esityksessä pohditaan seuraavia kysymyksiä: Millainen on opiskelijoiden 

kielioppitermien tietämys yliopisto-opintojen alussa?  Millaiset termit tuottavat heille vaikeuksia? Miten 

he osaavat soveltaa tätä tietoa käytännössä? Millaisen pohjan kouluopinnot antavat yliopisto-

opinnoille?  Aineisto on kerätty lyhyellä kielellisiin esimerkkeihin perustuvalla kyselyllä, johon 

perusopintojen pakollisen kielioppikurssin opiskelijat vastasivat ennen varsinaisen kurssin alkua. 

Vastaajia 2000-luvun alussa oli 80 (ryhmä A) ja 2020-luvun taitteessa 60 (ryhmä B). Esityksessämme 

vertaamme näitä vastaajia toisiinsa. Lisäksi ryhmä B osallistui kurssin ensimmäisen periodin lopussa 

kielioppitenttiin, jonka tuloksia verrataan terminologian kyselyn vastauksiin. Suhteutamme tuloksia 

aiempiin tutkimuksiin kielioppitermien käytöstä (esim. Niska, 2020) ja pohdimme esityksessämme sitä, 

miten metakielellinen tieto vaikuttaa kieliopin hallintaan ja miten se voi liittyä kielellisen reflektoinnin 

taitoihin (vrt. Schneuwly, 1998; Mutta, 2010).    Lähteitä  Aalto, E., Kauppinen, M. & Tarnanen, M. 

(2014). Kielellinen tietoisuus kieliopin opetuksen kulmakivenä. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 5(3). 

Saatavilla:  https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-toukokuu-

2014/kielellinen-tietoisuus-kieliopin-opetuksen-kulmakivena Mutta, M. 2010. Conscience 

métapragmatique des apprenants avancés et leurs activités métalangagières. Teoksessa M. Johansson & 

E. Suomela-Salmi (Toim.). Regards croisés sur les études françaises. Publications du Département 

d’Études Françaises 11. Turun yliopisto, 76–100. Niska, E. 2020. Kieliopista puhumisen keinoja: kahden 

suomi toisena kielenä -opettajan metakielen tarkastelua. Helsingin yliopisto. Schneuwly, B. 1998. Tout 

n’est pas métalangagier dans l’enseignement du français. La grammaire doit-elle être utile ? Teoksessa J. 

Dolz & J.- C. Meyer (Toim.) Activités métalangagières et enseignement du français. Actes des journées 

d’étude en didactique du français, Cartigny 28 février – 1 mars 1997. Bern: Peter Lang, 57–72. 
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 LUKUINTO-HANKKEEN MONIKIELISTÄ ANTIA 
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Espoon Lukuinto-hankkeessa sivistystoimen eri yksiköt tekivät yhteistyötä lukemisen kulttuurin ja 

lukuinnon edistämisessä. Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama. Tässä esityksessä 

keskitytään ennen kaikkea omalla äidinkielellä tehtyihin lukupaketteihin, jotka tukevat alkuopetuksen 

oppilaiden lukuintoa sekä lasten ja vanhempien lukuhetkiä.   Espoon suomenkielisissä kouluissa 

opetetaan 39 äidinkieltä omina äidinkielinä. Opetusta ohjataan Monikulttuurisista opetuspalveluista, 

joka on osa suomenkielistä perusopetusta. Opettajat kiertävät opettamassa kouluissa iltapäivisin 

opetuspalveluiden tekemien lukujärjestysten mukaan.   Lukuvuonna 2020–21 Espoon oman äidinkielen 

opettajat kokosivat lukupaketteja 17 eri äidinkielellä lähinnä alkuopetuksen monikielisille oppilaille ja 

muille pienille koululaisille. Lukupakettien tavoitteena oli pienten koululaisten lukuinnon herättäminen 

ja vaaliminen, lukemisen kulttuurin edistäminen sekä huoltajien ja lasten yhteisen lukemisen tukeminen. 

Oman äidinkielen opetuksen suunnittelija Tiiu Kotka ideoi kansansatuihin, pieniin tarinoihin ja tehtäviin 

pohjautuvien lukupakettien luomisen opettajien kanssa, ja kukin opettaja valitsi sisällön oman kielensä 

pakettiin. Osa opettajista kirjoitti tekstejä itse, ja ainakin indonesian opetukseen osallistuvat oppilaat 

tuottivat osan teksteistä. Monet oppilaat osallistuivat pakettien kuvitukseen. Kielet ovat: albania, arabia, 

espanja, englanti, hindi, indonesia, liettua, malajalam, mandariinikiina, norja, portugali, somali, thai, 

turkki, urdu, vietnam ja viro. Sanna Voipio-Huovinen ohjasi opettajia pakettien viimeistelyssä.  

Lukupaketeissa on kansansatuja omin sanoin, tarinoita, vitsejä, pieniä luku- ja kirjoitustehtäviä, 

sanastoharjoituksia, puhetehtäviä ja pitempiä tarinoita yhdessä huoltajien kanssa luettavaksi. Etenkin 

niissä kielissä, joissa tekninen lukemaan oppiminen vie keskimääräistä pitempään (esim. arabia, urdu), 

lukupaketteja voidaan käyttää usean vuoden ajan. Paketteja esitellään hyvien esimerkkien kautta 

konferenssissa, ja esityksessä jaetaan linkki, josta lukupaketit ovat ladattavissa oman äidinkielen 

opetuksen, S2-opettajien ja muiden monikielisyydestä kiinnostuneiden käyttöön.    Hankkeen 

suomenkielisen opetuksen kehittäjäopettajat pitivät koulutuksia lukemisen opettamisesta ja 

innostamisesta ja tekivät lukemisen vinkkilistoja yhdessä kirjaston kanssa. Hankkeessa merkittävässä 

roolissa oli antoisa yhteistyö kaupunginkirjaston kirjastopedagogien kanssa. Ruotsinkieliset 

opetuspalvelut kokosivat kaikille avoimen ideasivuston Läslust i Esbo: 

https///sites.google.com/eduespoo.fi/lie/l%C3%A4slust-i-esbo. Kaikkien yksiköiden yhteisessä 

kampanjassa luotiin kaksi julistetta, joissa esitellään lastenkirjallisuuden genrejä genrehahmojen avulla 

yhteensä kymmenellä kielellä. Julisteiden painotiedostot ovat käytettävissä kaikille monikielistä 

lukemista edistäville. Hankkeeseen ei valitettavasti liittynyt tutkimusta.  
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Russian speakers are the largest linguistic minority in Finland (Official Statistics of Fin- land, 2020), 

however, to this date, it remains largely under-researched. The on-going study aims to contribute to the 

field of family language policy (FLP) by focusing on two single-parent Russian-speaking families, that live 

in Finland and strive to preserve Russian as a family language. Informed by the trifold theoretical 

framework of language policy (Spolsky, 2004), the study contributes to diversifying the field by focusing 

on naturally occurring interaction data recorded in single-parent families. The data consist of over 350 

min of video-, and audio-recorded interactions and interviews with the mothers. Taking a sociolinguistic 

approach to discourse analysis, the current study explores how language policies are being deployed 

and negotiated in the families. The findings show that the mothers often use vocabulary elicitation 

strategy (Curdt-Christiansen, 2016) aimed at the Finnish language and move-on strategy (Lanza, 2004) in 

response to their children's majority language use. The vocabulary elicitation strategy is embedded into 

educational games and thus highlights how one of the mothers' balances between her child-rearing and 

language ideologies and ideologies from the outside. The implementation of the move-on strategy 

(Lanza, 2004) indicates that children's Finnish language use in the families isn't sanctioned and in some 

instance the mothers align with their children's language choice.  References: Curdt-Christiansen, X. L. 

(2016). Conflicting language ideologies and contradictory language practices in Singaporean multilingual 

families. Journal of Multilingual and Multicultural  Development, 37(7), 694–709. 

https://doi.org/10.1080/01434632.2015.1127926   Lanza, E. (2004). Language mixing in infant 

bilingualism: A sociolinguistic perspective. Oxford University Press.   Spolsky, B. (2004). Language policy. 

Cambridge University Press.   Tilastokeskus. (2020). Statistical Yearbook of Finland.   
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GAZE IN INTERACTION AROUND MOBILE DEVICES IN TASK ACCOMPLISHMENT 

Minttu Vänttinen, Jyväskylän yliopisto 
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Mobile devices have become common tools in Finnish foreign language classrooms. Nevertheless, we 

still know relatively little about the ways in which pupils interact around the devices at comprehensive 

school level. How do pupils start interaction with others while working on devices? How do they manage 

to maintain joint attention? These are some of the questions that my doctoral research aims at 

answering through an analysis of English as a Foreign Language (EFL) lessons at Finnish comprehensive 

schools.   In this talk, I present preliminary findings of a sub-study on how gaze together with other 

multimodal resources (e.g. talk, facial expressions, gestures) may help in negotiating interactional spaces 

with peers during tasks performed with mobile devices. In other words, I focus on how participants 

display mutual attention to joint activity through the ways in which they arrange their bodies and orient 

to the context of the interaction and, specifically, how they deal with trouble using gaze as an 

interactional resource.   The data come from 19 lessons video-recorded at four Finnish schools during 

the COVID-19 pandemic. In addition, screen recordings have been made of the mobile devices used for 

learning tasks on some of the lessons. The data are analysed using multimodal conversation analysis to 

investigate functions of gaze in negotiating interactional spaces.  The preliminary findings suggest that 

gaze is used together with other embodied resources to address problems in task performance as well 

as to help restore joint attention in cases of interactional trouble. The results will increase our 

knowledge about the role of gaze in interaction, especially in the context of peer interaction around 

mobile devices in classrooms. They can also be exploited in developing teaching applications and 

pedagogical solutions that promote interaction – and, through that, learning – in language classrooms. 
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In this presentation, we introduce an upcoming research project about negotiations between teachers 

and migrant background parents concerning syllabus choices of L1/L2 in Finland for multilingual 

students. FNCC guidelines, which should guide teachers to choose curriculum in L1/L2 Finnish for these 

students leave room for interpretations regarding the definition of deficiencies in their basic Finnish 

skills. In addition, we highlight how migrant background students are placed in L1/L2 Finnish classes and 

if these placements correspond to their language skills in Finnish. Also, we discuss how important L1/L2 

Finnish placements are for future educational and career choices of the students.   We discuss about the 

choice of curriculum of L1/L2 Finnish and focus on the communication between schools and migrant 

background parents during negotiations of L1/L2 Finnish curriculum for migrant background students. 

To do this, we present evaluation criteria in FNCC policy guidelines which potentially enables parents 

and teachers to jointly adopt and implement the appropriate curriculum in L1 and L2 Finnish. We also 

discuss about the assessment of criteria used by teachers to determine curriculum for L1 and L2 Finnish. 

We are interested in learning how teachers communicate these criteria to migrant background parents. 

We also evaluate the needs of these parents to choose wisely the appropriate syllabus for migrant 

background students.  The questions guiding this project are: How informed are migrant parents about 

curricular choices of L1 and L2 Finnish for their children?  How do teachers communicate the choice of 

syllabus for Finnish language to migrant parents?   These questions will help us explore the structural 

inequalities in the Finnish educational processes that end up potentially marginalizing the migrant 

background students. To understand that, we zoom in on power issues in the negotiations between 

schools and migrant background families concerning L1/L2 Finnish language curriculum choices.   

  



AFinLAn 50-vuotisjuhlasymposium/AFinLA:s 50-årsjubileum/AFinLA 50th Anniversary Symposium  

 

90 
 

 

Abstraktin ID: 154 

 

SOSIAALINEN MEDIA VIIDENTENÄ VALTANA: SAKSALAISTEN JA SUOMALAISTEN 
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Sosiaalista mediaa kutsutaan myös viidenneksi vallaksi, joka muodostaa uuden valvontaelimen ja voi 

siten täyttää demokraattisia funktioita. Toisaalta sosiaalinen media on mahdollistanut vihamielisen 

keskustelun leviämisen, jossa sananvapauteen viitaten normalisoidaan aikaisemmin tabuisoidut sisällöt 

ja ilmaisut. Vastauksena valeuutisiin sekä suoraan ja epäsuoraan vihapuheeseen sosiaalisessa mediassa 

on kehitetty myös järjestäytyneen vastapuheen muotoja vastustamaan aggressiivisen ja vihamielisen 

puheen normalisointia. Voidakseen vaikuttaa keskusteluun sosiaalisen median kommenttisarakkeissa 

viidennen vallan ominaisuudessa, vastapuheen on oltava näkyvissä myös määrällisesti. Tässä 

vertailututkimuksessa analysoin #iamhere international -verkoston saksalaisten ja suomalaisten 

Facebook -ryhmien toimintaa. Erityisesti keskityn analysoimaan, millä tavalla toiminnan strateginen 

organisaatio ja digitaalisten tekstilajien konventionalisoituminen vaikuttaa toiminnan intensiivisyyteen ja 

jatkuvuuteen. 

 


