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1 Johdanto 

 

Lauluja, leikkejä ja pelejä on hyödynnetty kieltenopetuksessa jo kauan. Viime 

vuosikymmeninä pelien ja pelillisyyden merkitys kielenoppimisessa on ollut esil-

lä myös tutkimuksessa (Piirainen-Marsh & Tainio, 2009, 170). Nykyisessä pe-

lien opetuskäyttöä käsittelevässä tutkimuksessa pääpaino on kuitenkin selkeästi 

digitaalisissa peleissä ja sovelluksissa (Reinders & Wattana, 2012, 156). Erityi-

sesti fyysisten ja toiminnallisten pelien käsittely tuoreessa kielenoppimisen tut-

kimuksessa on ollut vähäistä (Tomlinson & Masuhara, 2009, 2).  

 

Perinteisillä lautapeleillä ja muilla ei-digitaalisilla peleillä on kuitenkin paikkansa 

kielenopetuksen käytännössä. Nykyisessä kielenoppimisen tutkimuksessa pai-

nottuu funktionaalinen näkökulma, eli näkemys siitä, että oppimisen keskeisin 

tavoite on oppia käyttämään kieltä ja kieltä opitaan juuri sitä käyttämällä. Ryh-

mässä pelattavat, vuorovaikutukseen ohjaavat pelit sopivat varsin hyvin tähän 

näkemykseen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella perinteistä kie-

lenoppimisen menetelmää, ryhmässä pelaamista, ajankohtaisen aineiston ja 

teorian avulla.  

 

Tässä tutkimuksessa näkökulmana on kielenoppimisen alkuvaihe ja aineistoni 

on kerätty perusopetukseen valmistavan opetuksen oppitunnilta. Valmistava 

opetus on suunnattu maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joiden suomen tai 

ruotsin kielen taito ei riitä perusopetuksessa opiskeluun. Valmistavaa opetusta 

voidaan antaa niin vasta maahan saapuneille kuin Suomessa syntyneillekin 

maahanmuuttajataustaisille oppilaille. Opetusta annetaan alakouluikäisille oppi-

laille vähintään 900–1000 tuntia, eli yleensä yhden lukuvuoden verran (VOPS, 

2015, 5). Valmistavan opetuksen pääpaino on suomen tai ruotsin kielen opiske-

lussa. Kielenopetuksen tavoitteena on kehittyvä alkeiskielitaito, joka mahdollis-

taa oppiaineiden opiskelun perusopetuksen ryhmissä. Suomen kielen opinnois-

sa noudatetaan perusopetuksen suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -

oppimäärän opetussuunnitelman perusteita soveltuvin osin. Ennen kaikkea 

valmistavan opetuksen tavoitteena on huolehtia oppilaan kokonaisvaltaisesta 

kehityksestä, kasvusta ja hyvinvoinnista sekä suomalaiseen yhteiskuntaan ko-
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toutumisesta. Suomen kielen opiskelun lisäksi tämä tarkoittaa muun muassa 

muiden perusopetuksessa tarvittavien valmiuksien, kuten opiskelutaitojen ja lu-

ku- ja kirjoitustaitojen kehittämistä sekä oppilaan oman äidinkielen ja kulttuurin-

tuntemuksen tukemista. (VOPS, 2015, 5–9.)  

 

Vastasaapuneet oppilaat aloittavat tavallisesti uuden koulukielen opiskelun 

ryhmämuotoisessa valmistavassa opetuksessa, mutta toisaalta opetus voidaan 

toteuttaa inklusiivisesti yleisopetuksen ryhmässä. Ryhmämuotoisessa opetuk-

sessa oppilas opiskelee kieltä ja keskeisimpiä oppiaineita ikäkauden ja oppimi-

sen edellytysten mukaisesti muodostetussa ryhmässä, joka on suosituksen mu-

kaan kooltaan yleisopetuksen ryhmää pienempi. Nämä ryhmät ovat kuitenkin 

usein heterogeenisiä ja oppilaat ovat erilaisia niin iältään, taustoiltaan kuin opis-

keluvalmiuksiltaankin. Tämän vuoksi oppilaille tehdään henkilökohtaiset opinto-

ohjelmat. Joissain oppiaineissa oppilasta integroidaan yleisopetukseen oman 

ikätason ryhmiin oppilaan tietojen, taitojen ja vahvuuksien mukaan. (VOPS, 

2015, 5; Opetushallitus, 2012, 5–7; Bunar, 2017, 14.) Inklusiivisesti toteutetussa 

opetuksessa puolestaan oppilas aloittaa koulun suoraan lähikoulunsa yleisope-

tuksen luokassa, mutta opiskelee valmistavan opetuksen opetussuunnitelman 

ja oman opinto-ohjelmansa mukaisesti. Valmistavan opetuksen päätyttyä oppi-

las jatkaa samalla luokalla perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti. 

Tällä hetkellä Helsingissä kaikki alkuopetusikäisten valmistava opetus on elo-

kuusta 2017 lähtien toteutettu inklusiivisesti. (Helsingin kaupunki, 2017.) 

 

Tässä tutkimuksessa aiheen käsittely ei kuitenkaan rajaudu opetusmuodon pe-

rusteella, vaan keskityn opetusmenetelmään itsessään osana kielenoppimisen 

alkuvaihetta. Oppilaan aloittaessa koulunkäynnin uudella kielellä, hänellä ei 

välttämättä vielä ole mitään kokemusta opittavasta kielestä tai siihen liittyvistä 

käytänteistä. Etenkin luku- ja kirjoitustaidottomat oppilaat ehtivät oppia valmis-

tavan opetuksen aikana vain alkeet (Forsell, Hilttunen, Pihlava & Alisaari, 2016, 

1–2.) Vuorovaikutus ja uudella kielellä kommunikoiminen oppimisympäristössä 

ovat oppilaan ensisijaisia tarpeita kielenoppimisessa. Keskeistä on tukea oppi-

laan osallisuutta oppimisympäristössään, auttaa oppilasta osallistumaan vuoro-

vaikutukseen vähäiselläkin kielitaidolla ja rohkaista oppilaan omaa tuottamista. 

Alkavan kielitaidon kehittyminen ei ole oppilaan mielensisäinen prosessi, vaan 
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samalla opitaan myös vuorovaikutustaitoja ja kieleen liittyviä sosiaalisia käytän-

teitä. (Andonov, 2013, 300 – 303; Fillmore, 1979; 209–211.) Kielenoppiminen 

on siis kielenkäyttäjäksi kasvamista (Kalliokoski, 2001, 10). Uuden kielen oppi-

misen alkuvaiheessa suullisen kielitaidon merkitys korostuu, jotta vuorovaiku-

tukseen osallistuminen olisi mahdollista.  

 

Koska tässä tutkimuksessa käsittelen kielenoppimisen alkuvaihetta, on näkö-

kulmani oppilaan oman suullisen tuottamisen tukemisessa ja vuorovaikutukseen 

osallistumisessa. Kirjoitettu kieli ja sen oppimiseen liittyvät seikat siis jäävät tä-

män tutkimuksen ulkopuolelle. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole tehdä tiukkaa 

rajanvetoa suullisen ja kirjoitetun kielitaidon välille, sillä myös kirjoitetun kielen 

harjoittaminen on keskeistä uuden koulukielen oppimisessa ja perusopetukses-

sa opiskelun mahdollistamisessa. Tarkoituksenani on kiinnittää huomio opitta-

vien taitojen järjestykseen ja korostaa suullisen kommunikaation merkitystä kie-

lenoppimisen alkuvaiheessa (ks. Fillmore, 1979; Mustonen, 2015). Mahdolli-

suus käyttää uutta kieltä oppimisympäristössä tarjoaa pohjan myös kirjoitetun ja 

akateemisen koulukielen kehittymiselle. 

 

Tässä tutkimuksessa käytän opittavasta kielestä ilmausta uusi kieli. Perinteises-

ti tutkimuksessa ja opetuksessa on käytetty termejä S2 (suomi toisena kielenä) 

ja L2 (second language). Nämä termit eivät kuitenkaan ole ongelmattomia, sillä 

ne ovat muodostuneet yksikielisyyden normin pohjalta. Esimerkiksi Stephen 

May (2014, 7–8) kritisoi dikotomiaa L1- ja L2-oppijan välillä: termi L2 viittaa sii-

hen, että oppija on kielenkäyttäjänä vaillinaisempi kuin ensikieliset, ja että kie-

lenoppimisessa edetään suoraviivaisesti tavoitellen äidinkielisen puhujan tasoa. 

Viitatessani aiempiin tutkimuksiin, käytän kuitenkin myös näitä termejä, jotta en 

häivyttäisi tutkimusten alkuperäistä kontekstia. Käytän myös käsitteitä koulukieli 

ja opiskelukieli viitatessani erityisesti koulun kontekstissa ja opiskelutarkoituksia 

varten tapahtuvaan uuden kielen oppimiseen. Termillä uusi kieli haluan kuiten-

kin korostaa oppimisen kokonaisvaltaisuutta ja kielenoppimisen merkitystä yksi-

lön koko elämän, oppimisen ja ajattelun kannalta. 

  

Toteutan tutkielmani Helsingin yliopiston Vastaantulo-hankkeessa, jonka kes-

keisenä tehtävänä on kehittää valmistavaa opetusta. Hankkeessa on kerätty vi-
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deomateriaalia valmistavan opetuksen oppitunneilta ja tässä tutkimuksessa 

käytän erään alakoulun valmistavan opetuksen ryhmässä nauhoitettua videotal-

lennetta. Tämän tutkimuksen konkreettisena tavoitteena on osallistua kehittä-

mään menetelmätietoutta kielenoppimisen alkuvaiheeseen sekä lisätä tietoa 

suullisen kielitaidon kehittymisestä osana vuorovaikutusta. Toisaalta tavoit-

teenani on myös tuoda esiin valmistavan opetuksen näkökulmaa ja lisätä sen 

näkyvyyttä opettajankoulutuksessa sekä samalla parantaa valmistavan opetuk-

sen ja uuden kielen oppijoiden yhteiskunnallista asemaa. 

 

Tämä tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, eli yleistettävän tiedon tuottami-

sen sijaan tarkoituksena on ymmärtää tutkittavaa ilmiötä mahdollisimman syväl-

lisesti. Tutkimuksessani tarkastelen pelissä tapahtuvaa vuorovaikutusta ja op-

pimista. Tarkastelen mikroetnografian avulla sitä, millaisen muotin peli tarjoaa 

oppilaiden omalle tuottamiselle, sekä tapoja, joilla oppilaat osallistuvat vuoro-

vaikutukseen pelitilanteen aikana. 
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2 Pelit opetuksessa 

 

Tässä luvussa tarkastelen pelien opetuskäyttöä. Luvun aluksi pohjustan aihetta 

käsittelemällä pelien opetuskäyttöä laajemmasta näkökulmasta. Alaluvussa 2.1 

määrittelen pelien opetuskäyttöä käsittelevässä tutkimuksessa käytettyjä käsit-

teitä ja selvennän, mitä käsitteitä tässä tutkimuksessa käytän. Alaluvussa 2.2 

tarkastelen kriittisestä näkökulmasta pelien opetuskäytöstä tehtyä tutkimusta. 

Tämän jälkeen siirryn käsittelemään aihetta oman tutkimukseni kannalta kes-

keisistä näkökulmista. Alaluvussa 2.3 tarkastelen pelejä oppimisympäristön 

kannalta sekä tarkennan tämän tutkimuksen näkökulmaa suhteessa pelien ope-

tuskäytöstä tehtyyn tutkimukseen. Koska tutkin myös opettajan merkitystä pe-

laamisessa, tarkastelen siitä tehtyä tutkimusta alaluvussa 2.4. Kielenoppimisen 

näkökulmaan peleissä puolestaan palaan teoriaosuuteni loppupuolella, alalu-

vussa 3.4. 

 

2.1 Käsitteet pelien tutkimuksessa 

 

Vaikka pelejä opetuksen kontekstissa on viime vuosina tutkittu melko paljon, on 

tutkimustieto edelleen hajanaista (Koskinen, 2015; Ke, 2009). Yksi syy tähän on 

epäjohdonmukainen ja hajanainen käsitteistö. Osaltaan variaatiota käsitteistös-

sä aiheuttaa se, että pelejä on tutkittu eri tieteenalojen lähtökohdista. Toisaalta 

kaikille englanninkielisille käsitteille ei myöskään ole selkeää, yksiselitteistä 

suomennosta. (Koskinen, Kangas & Krokfors, 2014, 25.) Tässä luvussa pyrin 

määrittelemään tutkimukseni kannalta oleelliset käsitteet mahdollisimman yksi-

selitteisesti pääosin suomalaisen tutkimuskirjallisuuden pohjalta.  

 

Tutkimukseni keskeisin käsite on peli. Määrittelen myös siihen läheisesti liittyvät 

käsitteet pelillisyys, leikki ja leikillisyys sekä pedagogisessa viitekehyksessä 

käytetyt käsitteet oppimispeli ja pelillinen oppiminen. Lisäksi nostan esiin muu-

tamia muita tutkimuksissa peleihin liitettyjä käsitteitä, kuten luovuus, kilpailulli-

suus, pelillistäminen, edutainment sekä osallistuminen ja osallistaminen. 

 



 6

Peli on tutkimukseni keskeisin käsite. Se kuuluu osaksi pelillisyyttä ja leikillisyyt-

tä sekä pelillistä oppimista sisältäen elementtejä jokaisesta, mutta on käsitteenä 

suppeampi. Leikki on pelin vierekkäinen käsite. Pelillä ja leikillä on paljon yhtei-

siä elementtejä ja englannin kielessä niitä kuvataan yhteisellä käsitteellä play. 

(Kangas, 2014, 83–84.) Mäyrän (2012) mukaan pelin leikillisiä elementtejä ovat 

spontaaniuteen perustuvuus, yllättävät ja epätavalliset komponentit sekä se, et-

tä tekeminen itsessään on palkitsevaa. Peli voidaan kuitenkin erottaa leikistä 

esimerkiksi sääntöjennoudattamiselementin perusteella (Kangas, 2014, 75). 

 

Oppimispeli rajaa tarkastelun kohteen peliä tarkemmin ja sen voi nähdä pelin 

alakäsitteenä. Jotkut tutkijat määrittelevät oppimispelin löyhemmin vastaamaan 

kaikkia pedagogisesti perusteltuja ja opetuksessa käytettäviä pelejä (esim. 

Krokfors, Kangas & Kopisto, 2014, 25), mutta tässä tutkimuksessa käytän op-

pimispeli -käsitettä viittaamaan varta vasten opetusta ja oppimista varten suun-

niteltuihin peleihin. Opetusta varten suunniteltu peli voi esimerkiksi antaa tietoa 

oppilaan edistymisestä, suunnata oppilaalle sopivia tehtäviä sen mukaan sekä 

auttaa opettajaa oppimisen arvioinnissa, kuten esimerkiksi luku- ja kirjoitustai-

don harjoitteluun kehitetty digitaalinen sovellus Ekapeli (Manninen, 2017, 37, 

51). Oppimispeli voi olla myös opetussuunnitelman pohjalta suunniteltu materi-

aali, kuten esimerkiksi oppikirjatkin (ks. Koskinen & Vesterinen, 2014). Esimer-

kiksi siis sanaselityspeli Alias on usein opetuksessa hyödynnettävä peli, vaikka 

se ei tämän määritelmän mukaan olekaan oppimispeli. 

 

Pelillisyyden käsite puolestaan laajentaa näkemystä peleistä opetuksessa. Se 

ottaa huomioon pelilliset elementit, kuten kokemuksellisuuden ja uppoutumisen 

opetuksessa myös silloin, kun kyse ei ole varsinaisesti peleistä (Vesterinen & 

Mylläri, 2014, 57). Pelillisyyteen kuuluu opettajan suunnittelemat tai tilanteiden 

luonnostaan sisältämät pelilliset elementit sekä oppilaiden omien pelillisten ide-

oiden ja toimintojen salliminen. Pelillisiä elementtejä ovat muun muassa sään-

nöt, roolissa toimiminen, toistuva toimintalogiikka, tasolta toiselle eteneminen, 

kilpailullisuus sekä informaali oppiminen ja oppilaiden oma elämismaailma (mts. 

57–59). Vesterinen ja Mylläri (2014, 57) argumentoivat, että pelillisyyden käsite 

sopii koulumaailmaan esimerkiksi oppimispelin käsitettä paremmin, sillä se an-

taa mahdollisuuden tarkastella pedagogiikkaa kokonaisvaltaisemmin.  



 7

 

Tuoreessa tutkimuksessa pelillisyyttä ja leikillisyyttä käytetään usein rinnakkain 

ja tarkoittamaan likimain samaa, mahdollisesti englannin playfulness -termin 

vuoksi, joka kääntyy kummaksikin. Leikillisyydelle ei ole olemassa yksiselitteistä 

määritelmää, mutta suomenkielisessä tutkimuksessa siinä korostuvat oppimisen 

emotionaaliset tekijät, vaivattomuus ja luonnollisuus. (Kangas, 2014, 73–74.) 

Myös luovuus yhdistetään usein leikillisyyteen. Pelitilanteissa leikillisiä element-

tejä ovat esimerkiksi positiivinen vuorovaikutus, huumori, yhteisöllisyys ja yh-

teisymmärrys (Kangas, 2014, 76, 78). Leikillisyyttä on käsitelty paljon esimer-

kiksi oppimisympäristöjen tutkimuksessa ja kehittämisessä, ajatuksena se, että 

ympäristö luo edellytykset luovuudelle ja leikillisyydelle (mts. 76). Opetuksen li-

säksi leikillisyydestä on kiinnostuttu myös työelämässä ja muilla tieteenaloilla, 

korostaen esimerkiksi tekemisen vaivattomuutta, luovuutta ja mielekkyyttä (mts. 

73). 

 

Leikillinen oppiminen (playful learning) on pedagogisessa kontekstissa käytetty 

käsite, jolla viitataan esimerkiksi luovuuden, tarinallisuuden, yhteisöllisyyden, 

mediarikkauden ja ilon tarkoituksenmukaiseen opetukseen tuomiseen. Käsite 

luo siltaa informaalin ja formaalin oppimisen välille sekä tarkastelee oppimista 

kokonaisvaltaisesti, ottaen huomioon niin kognitiiviset, emotionaaliset kuin ke-

hollisetkin tekijät. (Kangas, 2014, 83–84.) Kokeilu, oikean ratkaisun etsiminen ja 

epäonnistuminen nähdään leikillisen oppimisen tapoina (mts. 86).  

 

Tässä tutkimuksessa käytän käsitettä peli, sillä tarkoituksena ei ole rajata ai-

heen käsittelyä pelkästään oppimispeleihin, mutta tarkastelun kohteena on sel-

keästi pelit ja pelaaminen kaiken pelillisyyden sijaan. Pelillisyys ja leikillisyys 

ovat peliä laajempia käsitteitä: peli siis sisältää aina pelillisiä ja leikillisiä ominai-

suuksia, kun taas pelillisyys ja leikillisyys voivat olla paljon muutakin kuin pel-

kästään konkreettisia pelejä. 

 

Myös osallistuminen ja osallistaminen ovat keskeisiä käsitteitä puhuttaessa pe-

lillisestä oppimisesta. Osallistumisella painotetaan oppilaan aktiivista roolia ja 

toimijuutta. Osallistaminen tuo esiin sen, että oppilaan osallistuminen on toivot-

tavaa ja tarkoituksenmukaista ja siihen pyritään tuomalla opetukseen leikillisiä 
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ja pelillisiä elementtejä. (Krokfors, Kangas & Kopisto, 2014, 215). Koska osallis-

tuminen on keskeinen käsite myös toisen kielen oppimisen tutkimuksessa, käy-

tän sitä tässä tutkimuksessa kuvaamaan kaikkea oppilaan aktiivista sosiaali-

seen vuorovaikutukseen osallistumista. Näkökulmassani oppilaan oma kohde-

kielen tuottaminen ja sillä osallistuminen korostuu, mutta osallistuminen voi olla 

myös esimerkiksi ei-kielellistä. 

 

Kilpailullisuus kuuluu vahvasti peleihin ja pelillisyyteen, mutta on ristiriitainen 

käsite oppimisessa. (Vesterinen & Mylläri, 2014, 60). Se voi olla leikillistä kilvoit-

telua, joka lisää motivaatiota ja edistää oppimista (Vesterinen & Mylläri, 2014, 

60), mutta toisaalta myös liian avointa tai aggressiivista (Kangas, 2014, 86). 

 

Etenkin viimeaikaisessa tutkimuskirjallisuudessa tarkastelun kohteena ovat ol-

leet useimmiten digitaaliset pelit ja sovellukset. Tutkimuksissa käytettävissä 

termeissä ei ole yleensä nähtävissä eroa siinä, onko käsittelyssä digitaaliset vai 

ei-digitaaliset pelit. Osassa tutkimuksista siis termejä peli, oppimispeli ja pelilli-

syys käytetään suoraan viittaamaan digitaalisiin sovelluksiin, mutta samoja ter-

mejä käytetään myös ei-digitaalisia pelejä käsitellessä. Pelien suhdetta digitaa-

lisuuteen käsittelen lisää luvussa 2.3. 

 

Osa termeistä, kuten edutainment ja gamification, viittaavat kuitenkin selkeästi 

digitaalisuuteen. Edutainment -termiä käytetään toisinaan samassa merkityk-

sessä kuin playful learning -termiä, mutta sillä korostetaan oppimisen viihteelli-

syyttä ja teknologisia oppimisympäristöjä (Kangas, 2014, 83). Ainakaan oman 

tutkimukseni kontekstissa edutainment ei kuitenkaan ole soveltuva käsite, sillä 

tarkastelun kohteeni on muualla kuin opetuksen hauskuuttamisessa ja oppilai-

den vapaa-ajan teknologian tuomisessa kouluun. Myös pelillistämisestä (gamifi-

cation) puhutaan tutkimuksessa (Vesterinen & Mylläri, 2014, 58), mutta sekin 

jää tämän tutkimuksen ulkopuolelle, sillä tutkin pelien käyttöä opetusmateriaali-

na ja -menetelmänä, enkä niinkään pelillisten ja teknologisten elementtien tuo-

mista muuhun opetukseen. 
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2.2 Kriittinen katsaus pelien opetuskäytöstä tehtyyn tutkimuk-

seen 

 

Kuten jo mainittu, pelien opetuskäytön tieteellinen tutkimus on vielä hajanaista, 

vaikka pelejä koskevaa tutkimusta on tehty melko paljon. Tässä alaluvussa kä-

sittelen peleistä tehtyä tutkimusta, sen keskeisiä näkökulmia sekä tutkimuksen 

puutteita ja siihen kohdistunutta kritiikkiä. Käsittelen aihetta suomalaisen kirjalli-

suuden pohjalta, johon yhdistän myös yhdysvaltalaisen Ken (2009) kansainväli-

sestä tutkimuksesta tekemän meta-analyysin löydöksiä ja huomioita. 

 

Pelien opetuskäyttöön liitetään monia positiivisia ja oppimista edistäviä piirteitä 

ja pelien käyttöä perustellaan niiden oppimispotentiaalilla (Koskinen ym., 2014). 

Tutkimuksen mukaan muun muassa peleissä syntyvät tunteet, onnistumisen 

kokemukset ja saavutukset edistävät oppimista (Kangas, 2014, 85–86). Yksi 

suurimmista odotuksista peleihin liittyen on kaiketi oppilaiden motivointi ja kiin-

nostuksen herättäminen (Lehtinen, Lehtinen & Brezovszky, 2014, 39). Lisäksi 

pelejä käytetään oppituntien keventämiseen, opitun kertaamiseen ja eriyttämi-

seen. Luokanopettajat käyttävät opetuksessaan pelejä jonkin verran aineen-

opettajia enemmän ja pitävät pelejä sekä hyödyllisempinä että motivoivampina 

kuin aineenopettajat. Vaikka pelien opetuskäyttö yleistyy jatkuvasti, on se kui-

tenkin kaiken kaikkiaan vielä melko kapea-alaista. (Nousiainen, 2013.) 

 

Pelien tutkimus on saanut kritiikkiä sekalaisen käsitteistön lisäksi esimerkiksi lii-

an kapeakatseisesta näkökulmasta. Useat pelien opetuskäytöstä tehdyt tutki-

mukset ovat kertaluontoisia kokeiluja, jossa jotain (usein opetuskäyttöä varten 

suunniteltua) peliä testataan oppilailla. (Koskinen ym., 2014, 33.) Pitkittäistutki-

mus pelien kentällä on hyvin vähäistä, mikä vähentää tutkimustulosten yleistet-

tävyyttä (Ke, 2009, 5). Ke (2009, 2, 5) tuo meta-analyysissään esiin sen, että 

peleihin liittyvissä tutkimuksissa on keskenään ristiriitaisia tutkimustuloksia. Pe-

lien oppimistulosten tarkastelu objektiivisesti on haastavaa ja on syytä pohtia, 

perustuvatko tutkimustulokset enemmän tutkijan omiin mielipiteisiin (mts. 5). 

Tutkimuksessa ja tutkimustulosten tulkinnassa on otettava huomioon, että itse 

pelin lisäksi oppimiseen vaikuttavat myös monet muut tekijät, kuten sekä fyysi-
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nen että sosiaalinen ympäristö, jossa peliä pelataan (Lehtinen ym., 2014, 39). 

Myös pelien kaupallisella intentiolla on eittämättä merkitystä niin peleihin kuin 

niistä tehtävään tutkimukseenkin (Lipponen, Rajala & Hilppö, 2014, 149). 

 

Toisaalta myös liian laajaa ja yleisen tason tutkimusta on kritisoitu. Lehtinen ym. 

(2014) argumentoivat, että ei ole mielekästä tutkia pelien vaikutusta oppimistu-

loksiin yleisellä tasolla. On syytä ottaa huomioon, että pelit eroavat keskenään 

merkittävästi siinä, miten ne liittyvät opiskeltavaan sisältöön ja mikä on oppimi-

sen tavoitteena. Millaista oppimista mitataan ja mitä pidetään tehokkaan oppi-

misen mittarina? (Lehtinen ym., 2014, 38–39.) Liian yleisen tason tutkimukses-

sa on vaarana ajatella, että kaikki pelillisyys on aina hyväksi ja oppimiselle 

eduksi. Vesterinen ja Mylläri (2014, 64) kutsuvat tätä historiattomuudeksi: he 

näkevät, että pelillisyyteen liittyy myös seurauksia, joita opetuksessa on totuttu 

pitämään negatiivisina, kuten ulkoisen motivaation varassa toimiminen. Tutki-

mus vaatii viitekehyksen ja näkökulman määrittämistä: tietynlaisesta pelistä tie-

tynlaisessa ympäristössä tehty tutkimus ei ole yleistettävissä koskemaan kaik-

kea opetuksen kontekstissa tapahtuvaa pelaamista ja pelillisten elementtien 

käyttöä (Lehtinen ym., 2014, 38–39). 

 

Käytännön koulumaailman tasolla haasteellisena on koettu pelien yhdistäminen 

järkevästi osaksi opetusta ja niiden sijoittuminen koulujen päivittäiseen toimin-

taan (Lehtinen ym., 2014, 53; Krokfors, Kangas & Kopisto, 2014, 208). Pelkkä 

pelien olemassaolo ei riitä, vaikka ne olisivatkin opetuskäyttöön suunniteltuja. 

Opettajat tarvitsevat pedagogista tukea, jotta pelien ja muiden menetelmien 

avulla saataisiin muodostettua opetussuunnitelman tavoitteita toteuttavia oppi-

miskokonaisuuksia. (Koskinen & Vesterinen, 2014, 275.) 

 

Tutkimuskirjallisuuden perusteella voisi sanoa, että pelien opetuskäytöstä tulisi 

tehdä tutkimusta riittävän eriytyneesti ja tarkkarajaisesti (Lehtinen ym., 2014, 

39), mutta silti kokonaiskuva huomioiden ja tutkimuksen pedagoginen viitekehys 

määrittäen (Koskinen ym., 2014, 33). Hyvien pelien lisäksi tutkimuksen avulla 

tulisi saavuttaa pedagogisia käytänteitä, jotta pelit voivat vastata niille asetettui-

hin odotuksiin (Lehtinen ym., 2014, 53). Tutkimus kaipaa pelien kehittämistä 
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oppimiseen ja kohderyhmään liittyvän tiedon pohjalta (Lipponen ym., 2014, 

148). 

 

2.3 Pelit vuorovaikutteisena oppimisympäristönä 

 

Oppimisympäristöjen tutkimus on yksi tapa tarkastella pelejä ja pelaamista 

opetuksen kontekstissa. Oppimisympäristö on laaja käsite: sillä viitataan 

oppimisen tiloihin, yhteisöihin, resursseihin, tapoihin ja tavoitteisiin (Krokfors, 

Kangas & Hyvärinen, 2014, 67). Oppimisympäristöjen tutkimuksessa yksi 

keskeinen näkökulma ja tavoite on vastata haasteeseen koulun etäisyydestä 

lasten ja nuorten elämismaailmasta, kokemuksista ja tietovarastoista. 

Oppimisympäristöjä tutkimalla ja kehittämällä pyritään pienentämään koulun ja 

oppilaiden elämismaailman välistä kuilua sekä hyödyntämään esimerkiksi 

informaalin oppimisen mahdollisuuksia. (Kopisto, Krokfors, Kangas & Aumola, 

2104, 93.) Myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet kehottavat 

monipuolisten oppimisympäristöjen ja työskentelytapojen käyttöön (POPS, 

2014).  

 

Pelien avulla laajennetaan ja luodaan oppimisympäristöjä, mutta toisaalta pelit 

tarjoavat myös itsessään tietynlaisen oppimisympäristön (Krokfors, Kangas & 

Hyvärinen, 2014, 67). Opetuksessa käytettävien pelien kirjo on laaja ja pelit 

voivat tarjota mahdollisuuksia keskenään hyvin erilaisiin oppimisympäristöihin ja 

oppimisen mahdollisuuksiin. Pelejä myös käytetään opetuksessa keskenään 

erilaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Pelejä ja niiden luomia 

oppimisympäristöjä voidaan tarkastella eri näkökulmista ja luokitella eri 

ominaisuuksien perusteella. Luokitteluja ovat tehneet esimerkiksi Krokfors, 

Kangas ja Hyvärinen (2014) sekä Lehtonen ja Vaarala (2015). Krokfors ym., 

(2014, 69–70) tuovat kuitenkin esiin, että luokittelut olisi parempi nähdä 

jatkumoina kuin dikotomioina, sillä peleissä useammat elementit saattavat 

yhdistyä ja keskenään hyvin erilaiset pelit saattavat sisältää samanlaisia 

elementtejä, kuten toiminnallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Seuraavaksi tuon esiin 

muutamia tutkimukseni kannalta keskeisiä näkökulmia pelien luokitteluun ja 

tarkasteluun.  
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Pelejä voidaan tarkastella formaalin ja informaalin oppimisen käsitteiden avulla 

(Krokfors ym., 2014). Peli voi olla oppimistarkoituksiin suunniteltu ja tehty tai se 

voi olla viihteellinen (Lehtonen & Vaarala, 2015). Tutkimuksessa ajankohtainen 

näkökulma on informaalien oppimisympäristöjen hyödyntäminen formaalin 

oppimisen kontekstissa. Oppimisympäristötutkimuksella pyritään selvittämään 

informaalien oppimisympäristöjen hyödyntämistä koulukontekstissa. (Kopisto 

ym., 2104, 93.) Sekä viihde- että oppimistarkoituksiin suunnitelluista peleistä on 

tehty tutkimusta (ks. esim. Piirainen-Marsh & Tainio, 2009; Koskinen & 

Vesterinen, 2014). Kummankinlaisia pelejä käytetään oppimistarkoituksiin, 

mutta pelin tausta vaikuttaa luonnollisesti oppimisen suunnitteluun, tavoitteisiin 

ja toteutukseen. Tässä tutkimuksessa näkökulmana on oppimistarkoituksiin 

pohjautuva pelaaminen. Oppilaiden omaan elämismaailmaan kuuluvien 

viihteellisten pelien tarkastelu jää tämän tutkimuksen ulkopuolelle. 

 

Tuoreessa tutkimuksessa digitaalisuus on näkökulma, joka on ollut vahvasti 

esillä niin oppimisympäristöjä kuin pelillisyyttäkin koskevissa tutkimuksissa. 

Vaikuttaisi, että etenkin viime vuosina tehdyssä tutkimuksessa peli ja pelillisyys 

-käsitteillä viitataan usein automaattisesti digitaalisiin peleihin ja teknologiaan, 

vaikka tietoisissa käsitteenmäärittelyissä myös muut pelit otetaan yleensä 

huomioon (ks. esim. Koskinen ym., 2014, 25). Lehtonen ja Vaarala (2015) 

jakavat pelit digitaalisiin, fyysisiin ja klassisiin. Klassisilla peleillä he viittaavat 

esimerkiksi lauta- ja korttipeleihin. Toisaalta ei-digitaalisten seurapelien 

kutsuminen klassisiksi peleiksi saattaa olla harhaanjohtavaa, sillä myös ne 

voivat olla uusia ja esimerkiksi ajankohtaisen opetussuunnitelman pohjalta 

kehitettyjä (ks. Koskinen & Vesterinen, 2014). Tämän vuoksi käytän 

tutkimuksessani väljempää käsitettä ei-digitaalinen. 

 

Pelejä voidaan jakaa myös sosiaalisen ympäristön perusteella, yksinkertaisesti 

esimerkiksi yksilö- ja ryhmäpeleihin (Lehtonen & Vaarala, 2015). Toisaalta 

digitaalisissa peleissä voidaan olla yhteydessä myös laajempaan sosiaalisen 

ympäristöön, jolloin sosiaalista ympäristöä voidaan tarkastella lokaali–globaali -

jatkumolla (Krokfors ym., 2014). Pelit voivat oppimisympäristönä olla 

yhteisöllisiä monin tavoin sekä tukea oppilaan osallistumista ja aktiivista 
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tiedonrakentamista. Useissa peleissä korostetaan yhteisöllisyyden merkitystä. 

(Krokfors ym., 2014, 67.) Tässä tutkimuksessa on tarkasteltavana ryhmäpeli, 

jossa sosiaalinen vuorovaikutus tapahtuu lokaalissa ympäristössä.  

 

Myös pelin vaikutusta pelitilanteen muotoutumiseen voidaan tarkastella eri 

näkökulmista. Peli voi olla käsikirjoitettu, eli sen eteneminen on ennalta 

määritelty ja kuuluu pelin struktuuriin, tai peli voi olla avoin, eli pelaajat 

vaikuttavat itse siihen, miten peli etenee ja millaiseksi pelitilanne muotoutuu 

(Lehtonen & Vaarala, 2015). Tässä tutkimuksessa tarkastellaan käsikirjoitettua, 

eli strukturoidusti etenevää peliä. Oppimisympäristönä kummankinlaiset pelit 

voivat kuitenkin olla myös oppiainerajoja ylittävä sekä opettaja–oppilas -rooleja 

rikkovia (Krokfors, Kangas & Hyvärinen, 2014, 71).  

 

Pelissä tapahtuvaa oppimista voidaan tarkastella oppimisympäristön tarjoamien 

monien mahdollisuuksien kautta. Pelatessa syntyy tilanteita, eli jotka tarjoavat 

edellytyksiä oppimiselle. Uuden kielen oppimisen kontekstissa kielenoppimista 

tukevia tilanteita kutsutaan affordansseiksi (Piirainen-Marsh, 2009, 180). Tässä 

tutkimuksessa kutsun oppimiselle edullisia tilanteita pelissä oppimisen paikoiksi. 

Peli voidaan nähdä oppimisympäristönä, joka tarjoaa tilanteelle kehykset, joiden 

sisällä syntyy useita vuorovaikutuksellisia tilanteita, jotka ovat potentiaalisia 

oppimisen kannalta (Piirainen-Marsh, 2009, 180). 

 

Pelin oppimisympäristössä tapahtuvaa oppimista voidaan tarkastella myös 

oppimisen sisällön näkökulmasta. Krokfors, Kangas ja Kopisto (2014) 

hahmottavat pelissä tapahtuvaa oppimista osallistavan pelipedagogiikan 

mallilla. Heidän mallissaan pelejä tarkastellaan neljän ulottuvuuden kautta: 

pelissä opitaan 1) kognitiivisia 2) tietoon liittyviä 3) sosiaalisia ja 4) teknisiä 

taitoja (Krokfors ym., 2014, 214). 

 

2.4 Opettajan merkitys pelissä 

 

Koskinen ym. (2014) tarkastelivat kirjallisuuskatsauksen keinoin viimeaikaista 

tutkimusta pelien opetuskäytöstä näkökulmanaan opettajan rooli pelien avulla 
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oppimisessa. Useimmat Koskisen ja kumppaneiden tarkastelemista tutkimuksis-

ta korostivat opettajan aktiivista roolia ennen peliä ja sen aikana, osassa tutki-

muksista tuli esiin myös opettajan rooli pelitilanteen jälkeen. Toisaalta opettajan 

rooli vaihtelee myös pelistä ja sen tavoitteista riippuen (Koskinen ym., 2014, 28, 

31, 33). Mannisen (2017, 58) opettajien näkemyksiä kartoittavassa tutkimuk-

sessa tuli esiin, että osa opettajista koki pelien käytön puolestaan vapauttavan 

heidän resurssejaan muuhun toimintaan. Tässä alaluvussa tarkastelen Koski-

sen ym. kirjallisuuskatsauksen sekä muun tutkimuskirjallisuuden pohjalta opet-

tajan keskeisimpiä rooleja opetuksessa käytettävissä peleissä ja niitä olen 

koonnut myös seuraavaan taulukkoon. 

 

Taulukko 1. Opettajan roolit pelissä (mukaillen Koskinen ym., 2014, 32) 

Opettajan roolit pelissä   

Ennen peliä: Pelin aikana: Pelin jälkeen: 

Pedagoginen perustelu 

Oppimisympäristön suun-
nittelu ja organisointi 

Peliin ja käsiteltävään ai-
heeseen johdattelu 

Tilanteen ohjaaminen 

Saatavilla oleminen 

Kysymyksiin vastaaminen 

Eheyttäminen 

Opittavaan asiaan ohjaa-
minen 

Ohjaukselliset hetket ja 
keskustelut 

Opitun kokoaminen 

Tiedon jäsennyksessä ja 
kritiikissä auttaminen 

Ristiriitojen selvittäminen 

 

 

Useimmissa pelien opetuskäyttöä tarkastelevissa tutkimuksissa tulee esiin opet-

tajan rooli suunnittelijana. Opettajan tulee luoda kehykset pelille ja sen puitteis-

sa tapahtuvalle vuorovaikutukselle: opettajan tulee suunnitella, miten peli kyt-

keytyy opittavaan sisältöön sekä määrittää pelaamisen pedagoginen viitekehys 

ja pelaamisen tavoitteet (Koskinen ym., 2014, 33). Pelien käyttö tulee olla pe-

dagogisesti perusteltua sekä muodostaa järkevä kokonaisuus opiskeltavan si-

sällön kanssa (Krokfors, Kangas & Kopisto, 2014, 210–211; Manninen, 2017, 

58) 
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Ennen pelitilannetta on tärkeää myös opastaa oppilaat peliin huolellisesti ja joh-

datella heidät käsiteltävään aiheeseen. Käsiteltävää sisältöä olisi hyvä opiskella 

myös muilla tavoilla ja menetelmillä, jotta oppiminen olisi kokonaisvaltaista. Pe-

liprosessi tavoitteineen ja sääntöineen täytyy myös käsitellä oppilaiden kanssa. 

(Koskinen ym., 2014, 28.) 

 

Opettajan aktiivinen rooli pelin aikana korostuu useissa tutkimuksissa (Koskinen 

ym., 2014, 28). Vertaisryhmän kanssa vuorovaikutuksessa oppimista tapahtuu 

tehokkaasti, mutta opettajan tulee ohjailla vuorovaikutusta haluttuun suuntaan, 

kiinnittää oppilaiden huomio haluttuihin asioihin (Koskinen ym., 2014, 30) sekä 

huolehtia, että kaikki oppilaat pääsevät vuorovaikutukseen mukaan (Cekaite & 

Evaldsson, 2017). Ilman opettajaa peli ja sen sisällöt saattavat jäädä oppilaiden 

mielessä irrallisiksi: opettajan tehtävä on auttaa eheän kokonaisuuden hahmot-

tamisessa, sisällön integroimisessa muuhun opetukseen sekä opittavien asioi-

den reflektoinnissa (Koskinen ym., 2014, 33). 

 

Se, että opettaja on pelissä aktiivinen, ei kuitenkaan tarkoita sitä, että pelin tulisi 

olla opettajajohtoista toimintaa. Peli oppimisympäristönä tarjoaa vaihtoehdon 

perinteiselle kouluoppimiselle sekä rikkoo perinteisiä opettaja-oppilas-rooleja 

(Krokfors, Kangas & Hyvärinen, 2014, 71). Pelissä myös oppilas voi olla asian-

tuntija (Koskinen ym., 2014, 33). Vaikka opettajan tulee olla pelissä aktiivinen, 

ei tämä saa olla liian dominoivaa ja vertaisvuorovaikutukselle täytyy antaa tilaa. 

Opettajan roolin voisi määritellä myös saatavilla olemiseksi: tarvittaessa opetta-

ja vastaa oppilaiden kysymyksiin, ohjaa ja koordinoi vuorovaikutusta oikeaan 

suuntaan ja esittää johdattelevia kysymyksiä (Krokfors, Kangas & Kopisto, 

2014, 215; Koskinen ym., 2014, 29). 

 

Opettajan tärkeä rooli pelissä on myös luoda dialogisuutta ja keskustelua. Toi-

sinaan pelitilanne saattaa vaatia pelin keskeyttämistä, jotta jostakin peliin liitty-

västä teemasta voidaan keskustella (Koskinen ym., 2014, 30). Watson, Mong ja 

Harris (2010) kutsuvat tällaisia opetuksellisia vuorovaikutustilanteita ohjaushet-

kiksi (teachable moments). He tulkitsevat, että pelit saavat oppilaat sitoutumaan 

myös kuunteluun ja kiinnostumaan opettajan tarjoamasta ohjauksesta ja voivat 
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olla oppimisen kannalta jopa itse peliä ja pelaamista tärkeämpiä. (Watson ym., 

2010, 471–472.) Ohjauksellisissa hetkissä peli ja pelaaminen kohtaavat opetuk-

sen laajemmat tavoitteet (Koskinen ym., 2014, 31). 

 

Joissakin Koskisen ym. (2014, 31) kirjallisuuskatsauksessa tarkastelemissa tut-

kimuksissa tuli esiin myös opettajan aktiivinen rooli pelin jälkeen, mutta kaikissa 

tutkimuksissa pelin jälkeistä toimintaa ei ollut huomioitu lainkaan. Opettajan oh-

jaama jälkikäsittely voi olla esimerkiksi opitun kokoamista yhteen sekä liittämistä 

suurempaan kokonaisuuteen. Erityisesti tiedon kriittiseen tarkasteluun tarvitaan 

opettajan ohjaamista (Kangas, Vesterinen & Krokfors, 2014, 18). Andonov 

(2013, 305) tuo esiin myös sen, että opettajaa tarvittiin selvittämään pelitilan-

teissa syntyneitä ristiriitoja, jotta ne voitiin selvittää rakentavasti. 
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3 Näkökulmia kielenoppimisen alkuvaiheeseen 

 

Kielenoppimisen alkuvaihetta ohjaavat kotoutumisen, myöhemmän opiskelun 

sekä arjessa pärjäämisen tavoitteet. Näkökulma kielenoppimiseen on siis kielen 

käytössä ja funktiossa. Alaluvussa 3.1 esittelen funktionaalista näkemystä kie-

lenoppimisesta tarkemmin. Sen jälkeen pohdin alaluvussa 3.2 vuorovaikutuk-

seen osallistumisen merkitystä alkavan kielitaidon kannalta. Käsittelen osallis-

tumisen kehittymistä ja merkitystä (3.2.1), kielen rakenteiden oppimista osana 

vuorovaikutusta (3.2.2) sekä valmistavan opetuksen erityispiirteitä oppimisym-

päristönä (3.2.3). Alaluvussa 3.3 käsittelen keinoja, joilla oppilaan osallistumista 

voidaan tukea kielitaidon alkuvaiheessa. Käsittelen aihetta oppimisympäristön 

ja ryhmän toimintakulttuurin kannalta (3.3.1) sekä konkreettisten muottien, 

struktuurien ja strategioiden näkökulmasta (3.3.2). Lopuksi, alaluvussa 3.4 tar-

kastelen aiempaa tutkimusta, jota pelien käytöstä uuden kielen oppimisen tuke-

na on tehty. 

 

3.1 Funktionaalinen näkemys kielenoppimisesta 

 

Suomi toisena kielenä -opetuksessa formalistisuus on perinteisesti ollut keskei-

sessä roolissa. Erityisesti aikuisten opetuksessa se on ollut vallitsevana käytän-

tönä. Formalistisuudella viitataan sääntöpohjaisuuteen, eli opetuksessa edetään 

kielen rakenteiden opettelun avulla. Valtakäytäntönä on ollut opettaa rakenteita 

hierarkkisesti, eli niiden oletetussa yksinkertaisuusjärjestyksessä. On oletettu, 

että yksinkertaiset rakenteet ovat lähtökohtaisesti helpommin opittavissa kuin 

kompleksisemmat (Aalto ym., 2009, 404.) Suni (2008, 206) tulkitsee, että vie-

raan kielen opettamisen pedagogiikka on siirtynyt suoraan opiskelukielen opet-

tamiseen, ja niin kielellisesti kuin tavoitteellisestikin erilainen oppimisympäristö 

on jäänyt huomiotta. Hongon ja Mustosen (2015) mukaan kirjoitetun kielen yli-

korostuneisuuden ja ulkoa opettelun perinteet saattavat edelleen näkyä kielen-

opetuksen järjestämisessä ja pedagogiikassa. 

 

Viime vuosikymmeninä kielenoppimisen psykologiaan keskittyneen tutkimuspe-

rinteen rinnalle on noussut kielen käyttöön ja vuorovaikutukseen pohjautuva tut-
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kimussuuntaus vastaamaan kielenopetukseen kohdistettuihin odotuksiin muun 

muassa kotoutumisesta ja työllistymisestä (Ruuskanen, 2007, 92; Aalto ym., 

2009, 402). Näkemystä, jossa kieli merkityksineen pohjautuu sen todellisille 

käyttötilanteille ja -tarpeille, kutsutaan funktionaaliseksi näkemykseksi kielenop-

pimisesta. Näkemyksen ytimenä on se, mitä kielellä tehdään ja mihin sitä käyte-

tään, eli kommunikaatio. (Aalto ym., 2009, 404). Kielen tärkein tehtävä on ra-

kentaa merkityksiä ja välittää viestejä ihmisten välillä (Honko, 2015, 2). Funktio-

naaliseen näkemykseen pohjautuvassa opetuksessa näkyy vahvasti käytännön 

tavoitteet: opetuksen ulkopuolisiin, arkipäiväisiin kielenkäyttötilanteisiin ja niissä 

selviämiseen valmistaminen (Mitchell, Myles & Marsden, 2013, 117).  

 

Funktionaalinen näkemys asettaa vaatimuksia, paitsi S2-opetuksen tavoitteille, 

myös pedagogisille käytännöille. S2-pedagogiikkaa tulisikin uudelleenarvioida 

niin, että se eroaisi vieraan kielen opetuksesta ja vastaisi kielenkäytön tarpeisiin 

paremmin. (Aalto ym., 2009.) Suni (2008, 203) argumentoi, että esimerkiksi op-

pikirjojen teksteistä puuttuu aidolle vuorovaikutukselle ominaiset toistot ja dialo-

gisuus. Kieltä tulisi harjoitella todellisissa, arkipäiväisissä tilanteissa irrallisten 

kielioppisääntöjen sijaan ja pedagogisissa ratkaisuissa tulisi huomioida esimer-

kiksi luontainen kielellinen prosessointi, toistamisen ja aidon keskustelun rooli, 

kielen kokeminen merkitykselliseksi sekä se, että opetus auttaa oppilasta yhdis-

tämään ja jäsentämään myös luokkahuoneen ulkopuolella opittua (Aalto ym., 

2009, 404; Honko, 2015, 8).  

 

Funktionaalisuuteen perustuvassa kielenopetuksessa rakenteita opitaan impli-

siittisesti, eli merkityksien kautta ja osana toistuvaa vuorovaikutusta. Kun kie-

lenopetuksessa keskitytään kielen informaatiosisältöön, tulee opittua samaan 

aikaan niin sanastoa, ilmauksia kuin rakenteitakin. Pelkät sanat tai rakenteet 

yksinään eivät pysty välittämään merkityksiä ihmisten välillä, joten on järkeväm-

pää oppia kieltä osana sen käyttötarkoitusta. (Honko, 2015, 1–2.) Funktionaali-

sessa kielenopetuksessa lähdetään liikkeelle ajatuksesta, että oppija voi sisäis-

tää kieltä ja sen rakenteita kommunikaatiossa käytettävien merkityksellisten il-

mausten kautta ilman lukuisien irrallisten sääntöjen opettelua (Mustonen, 2015, 

54).  
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Tutkimuksen mukaan todellisuudessa ei ole syytä olettaa, että kompleksisempi 

kielen rakenne olisi haastavammin opittavissa, vaan sen sijaan keskeistä on 

oppilaan omakohtainen tarve käyttää kieltä itselle merkityksellisesti. Toistuvat ja 

oppilaat kommunikaation kannalta tarpeelliset ilmaukset siis opitaan helpoiten. 

(Aalto ym., 2009, 404.) Tätä kutsutaan frekvenssiefektiksi: usein toistuvat ja op-

pilaalle tärkeässä yhteydessä käytettävät sanat, ilmaukset ja rakenteet tulevat 

merkityksellisiksi ja oppilaalla on tarve ja motivaatio niiden oppimiseen (Honko, 

2015, 7; Honko, 2013, 103; Bybee, 2006, 714–715). Tällainen oppiminen ei 

välttämättä ole tietoisen havainnoinnin tulosta (Honko, 2013, 31). 

 

Vaikka viime vuosikymmeninä funktionaalinen näkemys ja implisiittinen kieliopin 

opettaminen ovat olleet vahvasti esillä toisen kielen oppimisen teoriassa ja pe-

dagogiikassa, niitä ei kuitenkaan voida pitää uusina suuntauksina. Jo 1800–

1900 -lukujen vaihteessa puhuttiin suorasta menetelmästä (direct method), joka 

perustui ajatukseen kieliopin oppimisesta kohdekieltä käyttämällä ja ilman ra-

kenteiden ulkoaopettelua (Richards & Rodgers, 2014.) 

 

Funktionaalisessa näkemyksessä korostuu oppimisen kokonaisvaltaisuus. 

Opiskelukieltä opitaan vuorovaikutuksessa, mutta toisaalta kieli on vain yksi 

opittavista asioista. Paitsi sanastoa ja rakenteita, luokkahuonevuorovaikutuk-

sessa opitaan myös sosiaalisia käytänteitä ja normeja. (Andonov, 2013, 30; Aal-

to ym., 2009, 404). Mustonen (2015, 50–53) kuvaa käyttöpohjaisen kielenope-

tuksen mukaan oppimista perinteisen hierarkkisuuden sijaan verkko -metaforan 

avulla – kielen oppiminen on dynaamista ja jatkuvasti yhteydessä moniin sosi-

aalisiin ja kognitiivisiin tekijöihin. Kielenoppiminen on aina myös kielenkäyttäjäk-

si kasvamista kulttuurissa: samalla kun opitaan kieltä, opitaan myös paljon mui-

ta sosiaalisia käytänteitä sekä kehitetään omia identiteettejä ja rooleja (Kallio-

koski, 2001, 105; Andonov, 2013, 300). Kielenoppiminen yhdistyy luokkahuo-

neyhteisössä selviämiseen ja osallistumiseen. Kielen lisäksi opitaan vuorovaiku-

tustaitoja ja sosiaalisia normeja sekä luodaan ystävyyssuhteita. (Andonov, 

2013, 300, 302.)  

 

Kielen oppimista ja opetusta ei tulisi erottaa kulttuurista, vaan tietoisesti auttaa 

oppijaa sisäistämään myös kielen käyttöön liittyviä vuorovaikutussääntöjä ja -
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normeja. Kalliokoski nostaa esille sen, että usein maahanmuuttajan lähtö- ja 

kohdemaan kielten erilaisuus huomioidaan, mutta unohdetaan se, että myös 

kulttuuri ja sosiaaliset normit sekä tapa ajatella ja käyttää kieltä ovat yhtä lailla 

erilaisia. (Kalliokoski, 1996, 73.) Kalliokosken (2001) mukaan S2-opetukseen 

osallistuvaa oppilasta ei tulisikaan tarkastella pelkästään kielenoppijana vaan 

kokonaisvaltaisena kielenkäyttäjänä.  

 

Funktionaaliseen näkemykseen kuuluu myös ajatus siitä, että oppilaan oma äi-

dinkieli ja sen osaaminen on keskeistä oppilaan ajattelussa ja myös uutta kieltä 

omaksuttaessa (Odlin, 1989; Tammelin-Laine, 2014). Funktionaalisen näke-

myksen mukaan toteutettavassa kielenopetuksessa huomioidaan oppilaan koko 

kielellinen potentiaali ja tuetaan sitä. Opetuksessa pyritään huomioimaan kaikki 

oppilaan osaamat kielet ja pyritään tarjoamaan niillä vihjeitä oppimiseen niiden 

häivyttämisen sijaan. (Rosén & Wedin, 2015, 130; Ahlholm, 2015, 109.) 

 

Kielenoppimisen konteksteilla on merkitystä ja keskeistä onkin harjoitella sitä, 

mikä on oppimisen tavoitteena: funktionaalisen näkemyksen mukaisesti opiske-

lukielen käyttö ja sillä kommunikoiminen ovat sekä keskeisiä tavoitteita että op-

pimisen tapoja käyttökielitaidon oppimisen kannalta (Aalto, ym., 2009, 404). 

Seuraavaksi käsittelen sitä, miten kieltä opitaan vuorovaikutuksessa kielenop-

pimisen alkuvaiheessa. 

 

3.2 Vuorovaikutukseen osallistuminen kielenoppimisen keino-

na 

 

Lasten vertaisryhmien ja niihin osallistumisen on havaittu olevan merkityksellisiä 

kielenoppimisessa (esim. Fillmore, 1979; Cekaite & Aronsson, 2014). Kielen 

kuuleminen ja käyttäminen todellisissa tilanteissa eroaa monella tapaa formalis-

tisen ja hierarkkisen kielenopetuksen oppimistilanteista. Vuorovaikutustilanteis-

sa kielenoppimista ohjaa tarve tulla toimeen kielellä, oppija pyrkii hakemaan jär-

jestystä havaitsemaansa kielenaineisten kaaokseen sekä käyttää monipuolisia 

ympäristöstä saatuja viestejä hyödykseen (Andonov, 2013, 303; Fillmore, 1979; 

207–208). Tässä alaluvussa tarkastelen, miten kielenoppiminen tapahtuu vuo-
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rovaikutuksessa, miksi osallistuminen on tärkeää ja miten oppilaan osallistumi-

nen kehittyy (3.2.1), sekä miten rakenteita opitaan implisiittisesti osana vuoro-

vaikutusta (3.2.2). Oppimisympäristö, jossa uutta kieltä harjoitellaan, vaikuttaa 

monin tavoin kielen käyttöön ja sen mahdollisuuksiin. Koska tutkimukseni ai-

neisto on kuvattu ryhmämuotoisessa perusopetukseen valmistavassa opetuk-

sessa, tarkastelen alaluvussa 3.2.3 valmistavaa opetusta oppimisympäristönä 

ja pohdin, millaisia erityispiirteitä valmistavan opetuksen vuorovaikutuksella on. 

Toki kieltä opitaan samanaikaisesti monissa ympäristöissä, kuten välitunneilla ja 

vapaa-ajalla, mutta nostan tässä esiin ryhmämuotoisen valmistavan opetuksen 

erityispiirteitä, sillä se on aineistoni kontekstin ymmärtämisen kannalta oleellis-

ta. 

 

3.2.1 Uudella kielellä osallistumisen kehittyminen 

 
Aloittaessaan koulunkäynnin uudella kielellä oppilaalla ei vielä ole lainkaan 

kompetenssia käyttää kieltä – tai hänellä on sitä hyvin vähän. Ryhmään liittymi-

nen on kuitenkin tärkeää ja varsinkin lapselle sosiaalisen vuorovaikutuksen tar-

ve on kielenoppimisessa tärkeämpi tavoite kuin kieli itsessään. (Fillmore, 1979.)  

 

Fillmore (1979, 220, 227) tutki meksikolaisten lasten englannin oppimista Yh-

dysvalloissa ja kaikista merkityksellisimmäksi seikaksi kielenoppimisen kannalta 

osoittautui vuorovaikutukseen osallistuminen ja lapsen sosiaalinen toiminta. 

Myös Hongon (2013, 278) väitöskirjatutkimuksessa tuli esiin, että kouluiässä 

kielenkäyttöaktiivisuuden selitysvoima kielenoppimisessa on merkittävä. Tehok-

kaaseen kielenoppimiseen tarvitaan oppijan tarve ja halu käyttää kieltä sekä 

monipuolisia kielenkäyttötilanteita, joissa oppilaan on mahdollista olla sekä ak-

tiivinen kielen vastaanottaja että tuottaja. (Honko, 2013; 408, 410; Honko 2015, 

7).  

 

Ruotsalaista valmistavaa opetusta tutkinut Cekaite (2007) jakaa oppilaan osal-

listumisen kehityksen kolmeen vaiheeseen: hiljaiseen, ristiriitaiseen ja koko-

naisvaltaiseen osallistumiseen. Luokalle tullessaan oppilas on yhteisössä reu-

najäsenenä: osallistuminen on luonteeltaan hiljaista ja perifeeristä, mutta oikeu-

tettua (mts. 49–50; Lave & Wenger, 1991, 95). Kieli- ja vuorovaikutustaitojen 
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pikku hiljaa kasvaessa oppilas alkaa osallistua yhteisöön enemmän, mutta vuo-

rovaikutus on vielä epäsopivaa luokan normeihin nähden ja siihen kuuluu usein 

ristiriitoja ja konflikteja muiden jäsenten kanssa (mts. 50–51). Vuorovaikutuk-

sessa muun ryhmän kanssa oppilaan osallistuminen kehittyy kohti kokonaisval-

taista ja normien mukaista kompetenttina jäsenenä osallistumista (mts. 54–55). 

 

Kaikista oleellisinta kielenoppimisen aluksi on päästä osalliseksi vuorovaikutuk-

seen ja näyttää muille olevansa potentiaalinen keskustelukumppani (Fillmore, 

1979, 209). Luokkahuonevuorovaikutukseen osallistuminen alkaa yksittäisten 

sanojen ja ilmausten käytöstä ja vasta myöhemmin oppijat alkavat tuottaa opit-

tavalle kielelle ominaisia rakenteita (Cekaite, 2007, 49–50). Kielenoppimisen al-

kuvaiheessa sanasto sekä helpot ilmaukset ja fraasit ovat keskeisiä opittavia 

asioita. (Honko, 2015, 4; Fillmore, 1979, 211–212.) Sanastollisen osaamisen li-

säksi erityisesti suullinen ilmaisu, ääntämisen harjoittelu sekä kysymysten ja 

vastausten harjoittelu on tärkeää. (Opetushallitus, 2012, 10–11).  

 

Lehtimaja (2012, 219) tuo esiin myös S2-opetuksen merkityksen akateemisen 

kielitaidon kehittymisen kannalta. S2-opetuksen tehtävänä on paitsi opettaa 

käyttökielitaitoa ja arjessa selviämistä, myös valmistaa oppilasta jatko-opintoihin 

ja työelämään. Olisi tärkeää, että opetus tarjoaisi myös välineitä kognitiivisesti 

vaativien ja abstraktien aiheiden käsittelyyn sekä akateemisen kielitaidon kehit-

tämiseen, jotta S2-opetukseen osallistuneilla oppilailla olisi edes teoriassa yhtä-

läiset mahdollisuudet edetä yhteiskunnassa ja opinnoissa, kuin suomea äidin-

kielenään opiskelevilla. (Lehtimaja, 2012, 219.) Myös valmistavan opetuksen 

keskeinen tehtävä on valmistaa perusopetuksessa opiskeltavien oppiaineiden 

opiskeluun. Erityisesti luku- ja kirjoitustaito ovat jatko-opiskelun kannalta kes-

keisiä. (VOPS, 2015, 6; Nissilä, Martin, Vaarala & Kuukka, 2006, 86) On tärke-

ää, että myös valmistava opetus tarjoaa erilaisia oppimisen ja kielen käytön ta-

poja ja konteksteja, sillä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa opitaan erilaista 

kieltä (Andonov, 2013, 303).  

 

Ei ole kuitenkaan syytä tehdä rajanvetoa vuorovaikutuksessa opittavan käyttö-

kielitaidon ja akateemisen kielitaidon välille. Opiskelukielen hyvään osaamiseen 

kuuluu kielen käyttö sekä arkisissa että akateemisissa konteksteissa. Olennais-
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ta on miettiä opetuksen ja oppimisen järjestystä ja menetelmien monipuolisuut-

ta. Kielenoppiminen etenee tavallisesti niin, että suullinen kielitaito kehittyy kir-

jallista nopeammin ja reseptiiviset taidot ovat yleensä produktiivisia paremmat 

(Nissilä ym., 2006, 24–25). Koska tämän tutkielman näkökulmassa painottuu 

kielenoppimisen alkuvaihe ja kehittyvän alkeiskielitaidon saavuttaminen, koros-

tuu myös opetusmenetelmällisessä pohdinnassa suullinen kommunikointi. Tar-

koituksena ei ole kuitenkaan kyseenalaistaa akateemisen ja kirjallisen kielitai-

don merkitystä. Vuorovaikutus ja uudella kielellä kommunikoiminen valmistavan 

opetuksen ryhmässä ovat oppilaan ensisijaisia tarpeita kielenoppimisessa (An-

donov, 2013, 303) ja niiden tukeminen luo vankan pohjan niin arjessa pärjäämi-

selle kuin akateemisen kielitaidon oppimisellekin. 

 

Kielitaito kehittyy kieltä käyttäessä ja samalla kehittyvät taidot lisäävät kielen-

käyttöä. Tähän prosessiin vaikuttavat kuitenkin myös monet muut tekijät (Hon-

ko, 2013, 278). Fillmoren (1979, 220–221) tutkimuksessa oppijan yksilölliset 

ominaisuudet, kuten sosiaaliset taidot, motivaatio, halu olla yhteydessä muihin, 

joustavuus ja temperamentti, näyttäytyivät merkittävinä kielenoppimisen resurs-

seina. Honko (2013, 408) nostaa esiin myös kielellisen itsetunnon merkityksen 

kielenkäyttöaktiivisuuden kannalta. Lapsen yksilöllisten ominaisuuksien lisäksi 

kielenkäytön mahdollisuuksiin vaikuttavat myös monet oppimisympäristöön ja 

työskentelytapoihin liittyvät tekijät. Luvussa 3.3 palaan niihin tekijöihin, joiden 

avulla oppilaan kielenkäyttöä voidaan tukea ulkoapäin ja joihin voidaan opetuk-

sen avulla vaikuttaa. 

 

3.2.2 Kielen rakenteiden oppiminen implisiittisesti 

 

Paitsi sanastoa ja fraaseja, vuorovaikutuksessa opitaan myös kielen rakenteita. 

Formalistisessa kielenopetuksessa kielenoppiminen etenee tyypillisesti kieliopin 

opettelusta rakenteiden havaitsemiseen tekstistä ja viimeisenä produktiivisten 

taitojen harjoitteluun (Suni, 2008, 204). Hieman kärjistetysti ilmaistuna kieliopin 

ja rakenteiden opetusta saatetaan pitää varsinaisena opiskeluna, ja kommuni-

katiivisia harjoituksia puolestaan hauskanpitona ja taukoina varsinaisesta opis-

kelusta (Tomlinson & Masuhara, 2009, 2).  
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Todellisuudessa kielenoppimisen alkuvaiheessa kieliopin ja kielen rakenteiden 

hahmottuminen kietoutuu yhteen sanaston laajenemisen kanssa (Andonov, 

2013, 310). Kielen palaset eivät ole toisistaan erillisiä vaan vaikuttavat myös 

toinen toistensa oppimiseen (Honko, 2013, 410–411). Vuorovaikutuksessa ra-

kenteita opitaan implisiittisesti: tuttuja rakenteita opitaan ensin huomaamaan ja 

käyttämään ja vasta sitten hahmottamaan ja nimeämään niiden rakenteita tie-

toisesti.  

 

Osana kielenkäyttöä tapahtuvassa opetuksessa opitaan niin sanan tai ilmauk-

sen muoto kuin käyttötarkoituskin. Autenttisessa kielessä sanat ovat oikeassa 

kontekstissa ja niiden merkitys opitaan asiayhteydessä. Ilmaukset eivät jää op-

pijan muistiin ainoastaan yksittäisinä sanoina, vaan myös pidempinä kokonai-

suuksina. (Honko, 2015, 5–6.) Vuorovaikutuksessa kielen rakenteita opitaan 

konstruktioina, eli kielen elementteinä, joissa kielen muoto ja merkitys ovat va-

kiintuneet yhtenäiseksi ilmaukseksi. Konstruktiokieliopissa rakenteita ja sanas-

toa ei erotella toisistaan. (Kotilainen, 2007, 19.) Tällainen konstruktio on esi-

merkiksi ilmaus en tiedä. Sistosen (2015, 43, 54) tutkimuksessa kielenoppimi-

sen alkuvaiheessa oleva oppilas käyttää puheessaan en tiedä -rakennetta jo 

kauan ennen persoonataivutuksen oppimista – tästä voidaan päätellä oppilaan 

oppineen ilmaisun konstruktiona. Konstruktiokieliopissa hylätään ajatus siitä, et-

tä kielioppia olisi järkevää kuvata sääntöjen ja niiden poikkeuksien avulla (Koti-

lainen, 2007, 19). 

 

Konstruktioiden oppimiseen vaikuttavat konstruktion toistumisen yleisyys, muo-

to, funktio sekä näiden välinen vuorovaikutus (Ellis, 2013, 368). Helpoiten opi-

taan siis rakenteet, jotka toistuvat usein (Bybee, 2006, 714–715, 720; Honko, 

2015, 7). Erittäin usein toistuvia konstruktioita opitaan käyttämään, vaikka ne 

olisivat kompleksisesti rakentuneita ja autonomisesti esiintyviä (Bybee, 2006, 

715). Honko (2015, 1–2) tuo esiin sen yksittäisten sanojenkin merkitykset ovat 

moninaisia ja nämä merkitykset tulevat esiin osana sanan käyttötarkoitusta. 

Suomen kielessä jo yksittäisiin sanoihin ja lyhyihin ilmauksiin saattaa sisältyä 

monta kieliopillista asiaa (Suni, 2008).  
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Mustonen (2015, 295) muotoilee, että konstruktioiden avulla opitaan ilmauksista 

sekä käyttö, merkitys että muoto. Keskeistä on, että oppiminen tapahtuu mai-

nitussa järjestyksessä (mts. 295). Ensin toistuvia rakenteita opitaan huomaa-

maan ja tunnistamaan ja tämän jälkeen käyttämään, vaikka niitä ohjaavasta 

säännöstä ei vielä oltaisi tietoisia (Spoelman, 2013; Bybee, 2006). Konstruktion 

oppimisen alussa ilmauksen prosessointi erilaisessa yhteydessä tai taivutus-

muodossa ei välttämättä vielä onnistu (Honko, 2015, 6), mutta oppimisen ede-

tessä oppija havaitsee samanlaisia rakenteita ja ominaisuuksia myös muissa 

yhteyksissä tai havaitsee, miten hänen oppimansa konstruktio varioituu eri tilan-

teissa (Fillmore, 1979, 212–215).  

 

Keskeistä on, että rakenteet tulee pystyä havaitsemaan ja tunnistamaan ensin, 

ja sitten käyttämään niitä produktiivisesti. Ilmauksien rakentumista ja niitä oh-

jaavia sääntöjä ei kuitenkaan tarvitse ymmärtää osatakseen käyttää ilmauksia. 

Vasta kun konstruktioita on opittu hahmottamaan ja käyttämään osana vuoro-

vaikutusta, voidaan niiden rakenteita ja muotoja tarkastella lähemmin. Funktio-

naalisessa kielenopetuksessa oppijaa ohjataan kiinnittämään huomiota raken-

teisiin niissä tilanteissa, joissa ne autenttisesti ilmenevät (Mustonen, 2015, 295). 

Hongon (2015, 6) mukaan myös sopivalla määrällä eksplisiittistä opetusta voi-

daan tukea implisiittisen opetuksen avulla saatavia tietoja ja taitoja (Honko, 

2015, 6). 

 

3.2.3 Valmistavan opetuksen ryhmä vuorovaikutusympäristönä 

 

Vaikka perusopetukseen valmistavaa opetusta järjestetäänkin samojen periaat-

teiden mukaisesti kuin perusopetusta, se on monin tavoin erityislaatuinen oppi-

misympäristö. Ryhmämuotoisesti toteutettavan valmistavan opetuksen ryhmis-

sä oppilaat ovat eri-ikäisiä sekä taustoiltaan ja taidoiltaan erilaisia, mikä tekee 

opetusryhmistä heterogeenisiä. Erilaiset kulttuuritaustat ja kielen opettelun al-

kuvaihe tekevät ryhmän opiskelusta ja vuorovaikutuksesta erityislaatuista. (An-

donov, 2013, 299–300; Opetushallitus, 2012, 7; Bunar, 2017, 13.) Valmistavan 

opetuksen ryhmä myös muuttuu jatkuvasti: ympäri lukuvuoden uusia oppilaita 

aloittaa ja vanhoja siirtyy perusopetuksen piiriin. Yhteenkuuluvuutta eritaustais-
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ten oppilaiden välille kuitenkin tuovat samansuuntaiset kokemukset uuteen ko-

timaahan muuttamisesta ja uuden kielen opettelusta. (Forsell ym., 2016, 3–4.) 

 

Kaikki valmistavaan opetukseen osallistuvat oppilaat ja opettajat monine kieli-

neen ja kulttuureineen vaikuttavat siihen, millainen oppimisympäristöstä muo-

dostuu (Cekaite, 2007, 46; Aalto ym., 2009, 404; VOPS, 2015, 8). Monikulttuu-

risessa ryhmässä jokainen ryhmän jäsen muokkaa luokkahuonevuorovaikutusta 

tuomalla mukaan oman sosiokulttuurisen kontekstinsa ja henkilökohtaisen taus-

tansa luokkahuoneen ulkopuolelta (Bunar, 2017, 13; Tammelin-Laine, 2014, 

97). García (2009, 127) kuvailee tällaisessa yhteisössä vallitsevaa tilaa limit-

täiskulttuurisuudeksi. Toisaalta ryhmän monet kielet ja kulttuurit vaikuttavat 

myös yksittäiseen oppilaaseen ja tämän oppimiseen: vaikka tavoite onkin kie-

lenoppimisessa, vaikuttaa ryhmän koostumus siihen, mitä ja miten opitaan (An-

donov, 2013, 309). Garcían (2009, 127) mukaan oppilaan tietoisuus erilaisista 

kulttuureista ja kulttuurieroista mahdollistaa oppilaan oman hybridikulttuurin 

luomisen, johon kuuluu piirteitä useista kulttuureista. 

 

Oppilaiden heterogeeniset taustat ja osaaminen voidaan nähdä sekä mahdolli-

suutena että haasteena valmistavassa opetuksessa. Eritasoiset oppilaat saavat 

toisiltaan tukea opiskelukielen ymmärtämisessä ja oppimisessa, mutta toisaalta 

heikomman kielitaidon omaava oppilas ei saa tai uskalla ottaa puheenvuoroa 

niin usein, kuin jo kieltä enemmän osaava oppilas (Häkkinen, 2016, 71). Toi-

saalta samankin oppilaan rooli voi olla luokassa hyvinkin erilainen vuoden aika-

na kieli- ja vuorovaikutustaitojen kehittyessä (Cekaite, 2007, 59). Valmistavan 

opetuksen ryhmä voidaan nähdä kompleksisena ja jatkuvassa muutoksessa 

olevana kokonaisuutena, jossa yhteisön jäsenten välillä vallitsee epäsymmetri-

siä vuorovaikutussuhteita, ja jossa kaikki tekijät liittyvät toisiinsa (Ahlholm, 2015, 

95–96). Ryhmän heterogeenisyys vaikuttaa myös opetuksen luonteeseen: val-

mistavan opetuksen pedagogiikka ja toimintatavat eroavat perusopetuksesta 

myös siinä, että oppilaat opiskelevat oman opinto-ohjelmansa mukaan (VOPS, 

2015, 5). 

 

Ehkä merkittävin erityispiirre valmistavassa opetuksessa on ryhmän kielellinen 

heterogeenisyys ja kielenopiskelun alkuvaihe. Valmistavassa opetuksessa uusi 
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kieli on paitsi opetuksen kohde, myös sen ensisijainen väline (Opetushallitus, 

2012, 10). Myös kielikylpyopetuksessa kommunikaatio tapahtuu kohdekielellä ja 

ryhmän aikuiset ovat yleensä kohdekielen äidinkielisiä puhujia valmistavan ope-

tuksen tapaan, mutta toisaalta siinä aikuiset ymmärtävät oppilaan ensikieltä ja 

oppilas voi aina tarvittaessa turvautua siihen (ks. Savijärvi, 2011). Valmistavas-

sa opetuksessa puolestaan on usein turvauduttava ei-kielellisiin keinoihin yh-

teisymmärryksen löytämisessä.  

 

Valmistavan opetuksen vuorovaikutus on usein monikielistä. Monikielistä kom-

munikaatiota voi tarkastella esimerkiksi koodinvaihdon (code-switching), koo-

dien sekoittumisen (code-mixing), kielten lainaamisen (language borrowing) tai 

limittäiskielisyyden (translanguaging) käsitteiden kautta. Paitsi että oppilas voi 

käyttää omaa äidinkieltään tai muita osaamiaan kieliä kielellisessä ilmaisus-

saan, eli vaihtaa koodia tai lainata yksittäisiä sanoja, silloin kun ei osaa ilmaista 

haluamaansa asiaa kohdekielellä, hän käyttää eri kieliä jatkuvasti ajattelussaan. 

Yksikielisyyden normin mukaan usein ajatellaan, että oppilas käyttää ajattelus-

saan vain yhtä kieltä kerrallaan, mutta todellisuudessa kaikki oppilaan osaamat 

kielet ovat hänen ajattelussaan jatkuvasti läsnä. Tätä kutsutaan limittäiskielisyy-

deksi. (García, 2009, 253; May, 2014, 7–8.) 

 

Limittäiskielisyyden käsitteellä on tarkoitus kuvata sitä, että kielet ei toisistaan 

erillisissä varastoissa aivoissa vaan kaksi- /monikielisen yksilön ajattelu, kom-

munikaatio ja koko elämismaailma on aidosti monikielistä koko ajan (García, 

2009, 253). Andonov (2013, 306) kuvaa oppilaiden kielten vaikuttavan pinnan 

alla silloinkin, kun suomen kieli on vuorovaikutuksessa käytössä. Myös ryhmän 

monikielisyys voidaan nähdä sekä mahdollisuutena että haasteena. Oppilaiden 

yhteiset kielet sekä suomenkielisen vertaisryhmän puuttuminen saattavat vä-

hentää aitoa tarvetta suomeksi tapahtuvalle kommunikoinnille (Ahlholm, 2015, 

105). Toisaalta oppilaat saavat muista kielistä vihjeitä ja apua vuorovaikutuk-

seen osallistumiseen (Rosén & Wedin, 2015) ja ne voivat toimia ikään kuin as-

tinlautana suomen kielen oppimiselle (Ahlholm, 2015, 109). 

 

Andonov (2013) kuvailee artikkelissaan tutkimansa valmistavan opetuksen vuo-

rovaikutuksen muistuttavan usein arkikeskustelua. Opetustilanteissa korostuu 
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keskustelunomaisuus ja autenttinen vuorovaikutus näyttäytyy ryhmässä luon-

nollisena ja keskeisenä opiskelutapana. (Andonov, 2013, 304, 310). Koska 

käyttökielitaidon harjoittelu kielenoppimisen alkuvaiheessa keskeisenä tavoit-

teena, voi tällaista luonnollista keskustelunomaisuutta pitää myönteisenä piir-

teenä luokkahuonevuorovaikutukselle. 

 

3.3 Uudella kielellä osallistumisen tukeminen 

 

On selvää, että mikä tahansa vuorovaikutus luokkahuoneessa ei kuitenkaan tue 

kielenoppimista riittävästi. Tässä luvussa määrittelen kielenoppimisen kannalta 

suotuisaa luokkahuonevuorovaikutusta sekä avaan tekijöitä, jotka auttavat kieli-

taidon alkuvaiheessa olevaa oppilasta uuden kielen ymmärtämisessä ja tuotta-

misessa. Oppilaan osallistumiseen vaikuttavat luonnollisesti myös oppilaan 

henkilökohtaiset piirteet ja ominaisuudet, mutta tämän tutkimuksen kontekstissa 

käsittelen niitä asioita, joihin voidaan vaikuttaa oppimisympäristöä ja opetusme-

netelmiä kehittämällä.  

 

Alaluvussa 3.3.1 käsittelen ryhmän toimintakulttuurin ja opettajan vaikutusta 

uudella kielellä osallistumisen mahdollisuuksiin ja alaluvussa 3.3.2 käsittelen 

tarkemmin konkreettisia muotteja ja struktuureja, jotka auttavat oppilasta osallis-

tumaan uudella kielellä. Näissä alaluvuissa esittelen uuden kielen oppimisen 

kontekstissa em. teemoista tehtyä ruotsalaista (Ceikaite & Evaldsson, 2017; 

Rosén & Wedin, 2015), yhdysvaltalaista (Fillmore, 1979), englantilaista (Walsh, 

2002) sekä japanilaista (Watanabe, 2016) tutkimusta. Suomalainen tutkimus 

oppilaan osallistumisen tukemisesta on vielä vähäistä, mutta tätä on käsitelty 

Savijärven (2011), Hongon (2013), Lehtimajan (2012) ja Sunin (2008) väitöskir-

joissa. Täydennän Suomen koulutusjärjestelmän näkökulmaa myös pro gradu -

tutkielmilla, jotka on toteutettu Helsingin yliopiston Long Second -

tutkimushankkeen aineistosta. Pro gradu -tutkielmista esittelen niitä löydöksiä, 

jotka ovat yhtenäisiä muun tutkimuksen kanssa. 
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3.3.1 Osallistumista tukeva toimintakulttuuri ja oppimisympäristö 

 

Mikä tahansa vuorovaikutus luokkahuoneessa ei edesauta kielenoppimista tai 

kannusta uuden kielen käyttöön. Pelkkä kieliympäristössä oleilu ei riitä, vaan 

tarvitaan aitoa osallisuutta sosiaalisiin tilanteisiin (Honko, 2015, 3). Ilman opet-

tajan tietoista vaikuttamista vuorovaikutus voi olla luonteeltaan myös sellaista, 

että se sulkee kielitaidon alkuvaiheessa olevan oppilaan ulkopuolelle, kuten Ce-

kaiten ja Evaldssonin (2017) tutkimuksessa tulee ilmi. Cekaiten ja Evaldssonin 

(2017) esikoululaisten keskinäistä vuorovaikutusta tarkastelleessa tutkimukses-

sa tuli esiin, että vapaissa vuorovaikutustilanteissa, kuten leikissä, oppilaan, jol-

la ei vielä juurikaan ollut kompetenssia uudella kielellä, oli hankalaa osallistua 

vertaisvuorovaikutukseen etenkin, jos keskustelun muut osallistujat olivat lingua 

francana toimivan kielen äidinkielisiä tai muuten taitavia käyttäjiä. Vertaisvuoro-

vaikutus ei automaattisesti tarjonnut kielitaidon alkuvaiheessa olevalle oppilaalle 

oppimisen paikkoja, vaan myös rajasi niitä häneltä. (Cekaite & Evaldsson, 2017, 

453, 472.) Monikielisen luokkahuoneen vuorovaikutus ei myöskään automaatti-

sesti tapahdu toivotulla kohdekielellä: oppilaiden välisessä vapaamuotoisessa 

vuorovaikutuksessa käytetään usein myös paljon muita oppilaiden yhteisiä kie-

liä (ks. Gustafsson, 2012). 

 

Oppilaan mahdollisuus puhua ja käyttää kieltä vaihtelee ryhmän vuorovaiku-

tusmalleista ja toimintatavoista riippuen – luokan toimintakulttuuri voi joko tukea 

tai heikentää oppilaan osallistumisen mahdollisuuksia. (Rosén & Wedin, 2015, 

129; Cekaite, 2007, 46–47). Kommunikaatioon kannustavassa luokkahuoneyh-

teisössä vuorovaikutus on autenttista, luonnollista ja sopivan haastavaa. Sopi-

van haastava kommunikaatio tapahtuu oppijan lähikehityksen vyöhykkeellä, 

stimuloi kielellistä kehitystä sekä tarjoaa uutta opittavaa ja mahdollisuuksia kas-

vattaa kielellistä repertuaaria. (Rosén & Wedin, 2015, 129; Honko, 2015, 8; 

Fillmore, 1979, 205.) On tärkeää, että yhteistä toimintakulttuuria ja oppimisym-

päristöä pyritään opettajan johdolla tietoisesti luomaan ja kehittämään oppilai-

den osallistumisen mahdollistamiseksi (VOPS, 2015, 8; Aalto ym., 2009, 404).  

 

Uudella kielellä kommunikoinnin harjoittelu vaatii toimintakulttuurilta sääntöjä ja 

struktuuria. Rosénin ja Wedinin (2015) mukaan kommunikaatio luokassa tukee 
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kielenoppimista parhaiten sellaisissa luokissa, joissa oppilailla on tilaa puhua ja 

käyttää pitkiäkin puheenvuoroja, mutta puheenvuoroja käytetään yksi kerrallaan 

ja kaikki kuuntelevat toistensa puheenvuoroja. Vastaavasti niissä luokissa, jois-

sa oppilaiden puheenvuorojen mahdollisuus ja sopivan haastavat kielenkäyttöti-

lateet puuttuivat, myös motivaatio kielenoppimista kohtaan on matalaa. (Rosén 

& Wedin, 2015, 129.) Raappanan pro gradussa tuli esiin, että vuorovaikutusti-

lanteita ohjaavat säännöt auttavat oppilasta sekä ohjaamaan toimintaansa että 

käyttämään enemmän suomen kieltä (Raappana, 2016, 38, 40). 

 

Kommunikoinnin mahdollisuuksiin vaikuttavat yleisen toimintakulttuurin lisäksi 

meneillään oleva vuorovaikutustilanne, osallistujien määrä ja istumajärjestys. 

Heikon kielitaidon lisäksi luokassa osallistumista rajoittavat keskustelun opetta-

jajohtoisuus sekä osallistujien suuri määrä (Lehtimaja, 2012, 104, 212). Onnis-

tuakseen keskusteluun osallistumisessa oppilaan tulee kielellisten seikkojen li-

säksi hallita vuorovaikutustaitoja ja –normeja, kuten vuoronottotaidot ja itseva-

linta (Cekaite, 2007; Fillmore, 1979). Cekaiten (2007, 47, 52) tutkimuksessa eri-

tyisesti koko ryhmän moniosallistujaiseen keskusteluun osallistuminen näyttäy-

tyy haastavana, kun oppilas ei vielä hallitse kieltä eikä luokan normeja. Opetta-

jajohtoinen keskustelu on aina oppilaille myös kilpailutilanne, jossa puheenvuo-

ron saamiseksi vaaditaan monia taitoja (Lehtimaja, 2012, 102).  

 

Häkkisen (2016, 44) pro gradu -tutkielmassa tulee esiin, että oppilas pystyy 

osallistumaan peli- ja ryhmätyötilanteissa, vaikka se ei vielä koko ryhmän keski-

sissä opettajajohtoisissa vuorovaikutustilanteissa vielä onnistukaan. Gustafsso-

nin istumajärjestyksen vaikutuksia käsittelevässä aineseminaarityössä oppilai-

den keskinäisen vuorovaikutuksen määrä oli noin kaksinkertainen ryhmätyö-

pöydässä verrattuna pulpettijonoihin. Ryhmätyöpöydän mahdollistamassa vuo-

rovaikutuksessa oppilaat esimerkiksi poimivat aineksia omiin vuoroihinsa toisil-

taan, kun taas pulpettijonoissa oppilaat eivät usein vastanneet toistensa vuoroi-

hin lainkaan. (Gustafsson, 2012, 14, 26.) 

 

Walsh (2002) tutki, kuinka opettajan tuottama puhe ja hänen käyttämänsä kieli 

vaikuttavat englannin oppijoiden tuottamaan puheeseen. Walshin (2002, 9) mu-

kaan opettajan kielen tulee tukea pedagogisia ja lingvistisiä tavoitteita, sillä 
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opettajan tuottama puhe vaikuttaa oppilaiden osallistumisen määrään ja kielen 

täsmällisyyteen. Tutkimuksessa tuli ilmi, että opettajan puheen suuri määrä ja 

esimerkiksi oppilaiden kielen muodon liiallinen korjaaminen vähensivät oppilai-

den puheen mahdollisuuksia. On tärkeää, että opettaja ei täytä keskustelujen 

katkoja omalla puheellaan, jotta oppilaat saavat tilaa ottaa puheenvuoroja ja 

puhua. Jotta opettaja tukisi oppilaiden puheentuottamista, ei opettajan rooli voi 

olla jatkuvasti vuorovaikutuksen keskiössä, vaan myös sen sivussa. (mts. 16, 

19–20.) 

 

Vaikka opettajajohtoinen keskustelu ei tue etenkään kielitaidon alkuvaiheessa 

olevien oppilaiden osallistumista, ei opettajan roolin tule olla myöskään passiivi-

nen, kuten Cekaiten ja Evaldssonin (2017) tutkimuksessa tuli ilmi. Heidän tutki-

muksessaan ryhmän aikuiset pystyivät tukemaan lapsen kommunikointia rikas-

tamalla kieltä, tarjoamalla monimutkaisempia rakenteita tai ohjaamalla nor-

mienmukaiseen toimintaan sellaisissa tilanteissa, joissa oppilas ei olisi pystynyt 

osallistumaan ilman tukea. Vapaan vuorovaikutuksen tilanteissa aikuiset ha-

vainnoivat ja sanallistivat lasten ei-kielellistä toimintaa sekä tarjosivat rutiinin-

omaisia fraaseja. Toisaalta tutkimuksessa huomattiin myös, että aikuiset saat-

toivat huomaamattaan myös vahvistaa lapsen sivustaseuraajan roolia. (Cekaite 

& Evaldsson, 2017, 462–465.) Raappanan (2016) pro gradussa opettajan ja 

oppilaan välinen vuorovaikutus tuki oppilaan toiminnanohjausta ja suomen kie-

len käyttöä silloin, kun vuorovaikutus oli dialogista ja sisälsi paljon positiivista 

palautetta. Tutkimuksessa tuli esiin myös se, että opettajan antama malli toivot-

tavasta toiminnasta ja kielestä ovat suoria kieltoja ja kehotuksia tehokkaampia. 

(Raappana, 2016, 38–40.) 

 

3.3.2 Muotit ja struktuurit oppilaan oman tuottamisen tukena 

 
Tässä alaluvussa tarkastelen konkreettisia tapoja, joiden avulla oppilas voi osal-

listua vuorovaikutukseen jo vähäiselläkin kielitaidolla. Näiden tunnistaminen ja 

tiedostaminen on tärkeää, jotta oppilaan omaa tuottamista voidaan tukea luok-

kahuonekontekstissa. 
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Fillmore (1979) kokosi tutkimuksessaan sosiaalisia ja kognitiivisia strategioita, 

joiden avulla kielenoppimisen alkuvaiheessa olevan oppilaan on mahdollista 

päästä mukaan vuorovaikutukseen. Sosiaalisia strategioita kielenoppijalle ovat 

ryhmään liittyminen ja ymmärryksen esittäminen, vaikka ei vielä ymmärtäisikään 

kaikkea, muutaman helpon sanan tai ilmauksen avulla osallistuminen sekä mui-

den keskustelijoiden avun hyödyntäminen. Kognitiivisia strategioita ovat puheen 

merkityksen arvaaminen ja päättely kontekstin avulla, toistuvien formuloiden 

hyödyntäminen, tuttuihin formuloihin perustuvien variaatioiden ja samankaltai-

suuksien havainnointi, kaikkien resurssien käyttäminen hyväksi sekä kokonai-

suuksiin keskittyminen yksityiskohtien sijaan. (Fillmore, 1979; 209–219.) 

 

Luokan toimintakulttuurissa opettaja voi tukea oppilaiden kielenkäytön mahdolli-

suuksia esimerkiksi suunnittelemalla erilaisia toistuvia rutiineja. Savijärven kieli-

kylpypäiväkodissa toteutetussa tutkimuksessa lapset ymmärsivät ja pystyivät 

käyttämään toista kieltä useammin usein toistuvien rutiinien yhteydessä tai nii-

hin viittaavassa keskustelussa (Savijärvi, 2011, 112). Watanaben (2016, 66) 

tutkimuksessa oppilaan osallistumisen kompetenssi kasvoi, kun ympäristön ru-

tiinit ja toimintatavat tulivat hänelle tutummiksi. Toistuvissa vuorovaikutustilan-

teissa oppilas pystyy ennakoimaan tilanteen ja keskustelun kulkua ja näin myös 

ymmärtämisen ja keskusteluun osallistumisen mahdollisuudet kasvavat (Rosén 

& Wedin, 2015, 47). Savijärven (2011, 112) mukaan toisen kielen ymmärtämi-

sen kannalta on keskeisempää ymmärtää vuorovaikutuksen konteksti ja puhu-

jan tavoite, kuin puheenvuoron sanallinen muotoilu. Valmistavassa luokassa 

toistuvia rutiineja voivat olla esimerkiksi päivittäin toistuvat yhteiset tavat aloittaa 

koulupäivä, eli aamurutiinit (Sten, 2018). 

 

Vuorovaikutustilanteen etenemisen tunteminen auttaa ymmärtämisessä ja osal-

listumisessa. Häkkinen (2016) tutki pro gradu -tutkielmassaan oppilaan ymmär-

tämisen taitojen kehitystä valmistavan opetuksen aikana. Tutkimuksessa tuli 

esiin, että jo kielenoppimisen alkuvaiheessa ymmärtäminen ja vuorovaikutuk-

seen osallistuminen oli mahdollista, jos tilanne oli tuttu ja ennakoitava, tilan-

teessa oli tarjolla ei-kielellisiä ymmärtämisen vihjeitä ja jos puheenkohteet olivat 

fyysisesti läsnä (Häkkinen, 2016, 44–45). Watanaben (2016) tutkimuksessa op-

pilas pystyy muodostamaan vastauksen esimerkiksi kysymykseen mikä päivä 
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tänään on, kun sama tilanne toistuu päivittäin ja oppilas on ensin muiden vas-

tauksia seuraamalla oppinut, miten soveltuva vastaus tuotetaan ja mitä osia sen 

tulee sisältää. Oppilaan tieto siitä, mitä tilanteessa tulee seuraavaksi tapahtu-

maan, auttaa häntä osallistumaan. (Watanabe, 2016, 58–59.) 

 

Tilanteen ennakoitavuuden lisäksi ei-kielelliset, fyysiset ja oppilaan koko kielel-

listä repertuaaria hyödyntävät vihjeet tukevat ymmärrystä. Erityisen haastavaa 

ymmärtäminen on, jos viesti perustuu pelkkään puheeseen eikä koske meneil-

lään olevaa toimintaa. (Savijärvi, 2011, 113; Fillmore, 1979, 2010; Häkkinen, 

2016, 45.) Myös Fillmoren (1979, 210) esittämä kognitiivinen strategia on pu-

heen sisällön päättely ja arvaaminen kontekstivihjeiden avulla. Rosén ja Wedin 

(2015, 129) korostavat, että kielenoppimisen alkuvaiheessa olevan oppilaan 

kannalta erityisen merkityksellistä on tarjota tietoisesti paljon ei-kielellisiä ja op-

pilaan äidinkielisiä vihjeitä ja johtolankoja osallistumisen mahdollistamiseksi. 

Valmistavan opetuksen opetussuunnitelmassa mainitaan, oppilaan tulisi saada 

tukea omalla äidinkielellään (VOPS, 2015, 5). Ympäristön vihjeiden merkityksen 

kielen ymmärtämisen kannalta on tuonut esiin jo 60-luvulla esimerkiksi Goffman 

(Savijärvi, 2011, 216). 

 

Kielen havainnointi ja sen tuottaminen liittyvät vahvasti yhteen ja tukevat toisi-

aan – kuuntelemalla oppii myös puhumisen taitoja. Erityisen tehokasta oppimi-

nen on silloin, kun oppijalla on mahdollisuus sekä havainnoida että tuottaa kieltä 

samassa vuorovaikutustilanteessa. (Honko, 2015, 5.) Toisto ja edellisten pu-

heenvuorojen käyttäminen kielellisenä mallina, eli kielenainesten kierrättämi-

nen, on monen tutkimuksen mukaan keskeinen resurssi toisen kielen käytölle 

luokkahuonevuorovaikutuksessa (esim. Duff, 2000; Lehtimaja, 2012; Savijärvi, 

2011; Watanabe, 2016; Suni, 2008; Sistonen, 2015; Häkkinen, 2016; Kuusisto, 

2016). Myös Fillmoren (1979; 215–219) strategioissa tulee esiin kaikkien kes-

kustelussa olevien resurssien käyttö sekä keskustelukumppaniin tukeutuminen. 

 

Kielenainesten kierrätys lisää oppilaan mahdollisuuksia osallistua keskusteluun 

jo hyvin vähäiselläkin kielitaidolla (Savijärvi, 2011, 212; Sistonen, 2015, 51). Li-

säksi sen avulla pystytään tuottamaan pidempiä, ymmärrettävämpiä ja moni-

puolisempia ilmauksia, kuin ilman edellisten ilmausten tukea (Suni, 2008, 202). 
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Lehtimajan (2012, 139–140) tutkimuksessa koko luokan yhteiseen keskusteluun 

pystyttiin osallistumaan kielenaineksia kierrättämällä silloinkin, kun taidot eivät 

riittäneet itsenäisen vastauksen tuottamiseen. Kielenaineksia kierrättämällä opi-

taan ilmauksia ja sanoja niiden oikeassa kontekstissaan. Mallin avulla tuotetus-

sa puheessa opitaan niin sanan muoto kuin käyttötarkoituskin. Kielenaineksia 

kierrättämällä oppilas pääsee myös heti kokeilemaan havaitsemaansa ilmausta 

sen oikeassa kontekstissa. (Honko, 2015, 5.) 

 

Oppilas tukeutuu kielenaineisten kierrättämiseen erityisesti kielenoppimisen al-

kuvaiheessa (Watanabe, 2016, 65). Silloin kierrätys on pitkälti edellisten vuoro-

jen tai niiden osien toistamista sellaisenaan (Suni, 2008, 68–69) ja yksittäisten 

sanojen, kuten substantiivien, kierrättämistä (Savijärvi, 2011, 212). Duff (2000) 

huomauttaa, että kielenoppimisen kannalta on tärkeää erityisesti vuorovaikutuk-

sellisesti merkityksellinen toisto, ei niinkään mekaaninen toisto. Kielenaineksia 

kierrätetään toisaalta usein myös siinä vaiheessa, kun kieltä jo osataan melko 

hyvin (Savijärvi, 2011, 212). Kielitaidon kehityttyä voidaan toistaa jo kokonaisia 

rakenteita (Savijärvi, 2011, 212) sekä muokata sisältöä omaan vuoroon sopi-

vaksi (Lehtimaja, 2012, 104). Opettajan vuoroja käytetään hyväksi omien vuoro-

jen tuottamisessa erityisesti, kun kompetenssi on vielä hyvin vähäistä (Wata-

nabe, 2016, 56). Kuusiston (2016, 97) pro gradu -tutkielman tulosten perusteel-

la tosin vaikuttaisi, että valmistavan opetuksen vuorovaikutuksessa oppilaat 

saavat joihinkin ilmaisuihin kielentuottamiseen mallin useammin toisiltaan kuin 

opettajalta. Oppimisen kaikissa vaiheissa kierrättäminen tapahtuu ikään kuin 

huomaamatta: sitä ei nosteta keskustelun tietoisuuteen, vaan pidetään luonnol-

lisena toimintana (Savijärvi, 2011, 213). 

 

Kielellisten taitojen näkökulmasta erityisesti erilaiset helpot fraasit näyttävät tu-

kevan oppilaan osallistumista jo kielenoppimisen alkuvaiheessa. Fillmore (1979, 

211–212) tuo esiin, että jo muutaman keskeisen sanan tai ilmauksen avulla op-

pilas voi tuoda itsensä osalliseksi vuorovaikutukseen, vaikka ei vielä osaisikaan 

muuta. Ensimmäiset ilmaukset opitaan vuorovaikutustilanteisiin ja -tarpeisiin si-

dottuina, kielioppisääntöjä laajempina kokonaisuuksina, joten opetuksessa on 

syytä myös tietoisesti keskittyä fraasien opettamiseen (Honko, 2015, 5–6; Sis-

tonen, 2015, 54). Myös sanastollisella osaamisella ja sen tietoisella tukemisella 
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on keskeinen merkitys kielenoppimisen alkuvaiheessa. (Honko, 2015, 4; Ope-

tushallitus, 2012, 11). Keskeistä sanastoa kielenoppimisen alkuvaiheessa ovat 

ihmiseen ja lähipiiriin, kanssakäymiseen, liikkumiseen ja asiointiin, suomalai-

seen yhteiskuntaan ja kulttuuriin sekä eri oppiaineisiin liittyvät käsitteet ja fraasit 

(Opetushallitus, 2012, 11). Sanaston osaaminen on keskeistä niin kielenymmär-

tämisen kuin sen tuottamisenkin kannalta (Honko, 2015, 4).  

 

Voisi tiivistää, että toisen kielen käyttöä tukevassa luokkahuonevuorovaikutuk-

sessa oppilailla on paljon tilaa puhua ja käyttää kieltä autenttisesti, mutta vuoro-

vaikutusta ohjaavat säännöt, struktuurit ja rutiinit. Osallistumisen kannalta suo-

tuisa vuorovaikutus tarjoaa toistuvuutta, ennakoitavuutta, malleja sekä ei-

kielellisiä, ja mielellään myös oppilaan äidinkielisiä, vihjeitä. Osallistumista voi-

daan tukea myös yksinkertaisten fraasien ja keskeisen sanaston opettamisella. 

Vaikka oppilaita olisi hyvä kannustaa vertaisvuorovaikutukseen opettajajohtoi-

sen keskustelun sijaan, täytyy toiminnan olla opettajan huolella suunnittelemaa 

ja ohjaamaa, jotta kaiken tasoisilla oppilailla on yhtäläiset mahdollisuudet osal-

listua. Kielenkäytölle tarvitaan siis muotteja. 

 

3.4 Pelit kielenoppimisen välineenä 

 

Viimeaikaisessa tutkimuksessa pelien ja pelillisyyden merkitys on nostettu esiin 

myös kielenoppimisen kannalta (Piirainen-Marsh & Tainio, 2009, 170). Lehto-

nen ja Vaarala (2015) tulkitsevat, että kiinnostus peleihin kielenoppimisen pe-

dagogiikassa heijastelee muutosta kielenoppimiseen suhtautumisessa. Peleissä 

ajatellaan toteutuvan monia kielenopetuksessa tavoiteltavia elementtejä – op-

piminen on holistista, oppija on aktiivisena toimijana ja osallistujana ja oppimis-

prosessi on merkityksellinen. Pelit tarjoavat runsaasti monipuolisia mahdolli-

suuksia käyttää kieltä merkityksellisellä tavalla pelaamisen ohessa. (Lehtonen & 

Vaarala, 2015.) 

 

Tutkimusta peleistä toisen kielen kontekstissa on kuitenkin edelleen vain vähän. 

Tarve on erityisesti tutkimukselle, jonka pohjalta pedagogiikkaa ja käytäntöä 

voitaisiin kehittää. (Reinders, 2012, 6–7.) Toisaalta tutkimusaihe ei ole täysin 
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uusi – pelejä kielenoppimisen kannalta ovat tutkineet jo 80–luvulla Wright, Bet-

teridge ja Buckby (1987) ja Levy (1984) sekä 60–luvulla Lee (1965). Viime ai-

koina tutkimus näyttää kääntyneen hyvin pitkälti digitaalisten pelien ja sovellus-

ten tutkimiseen (Reinders & Wattana, 2012, 156). Erityisen vähän tuoreessa L2-

tutkimuksessa on käsitelty fyysisiä ja toiminnallisia pelejä (Tomlinson & Masu-

hara, 2009, 2). Kaikenlaisten pelien tutkimus toisen kielen opetuksen ja oppimi-

sen kontekstissa vaikuttaisi kuitenkin olevan vähäisyydestään huolimatta toivot-

tua niin kansainvälisesti kuin Suomen kontekstissakin (esim. Reinhardt & Sy-

kes, 2012, 45; Piirainen-Marsh & Tainio, 2009, 178; Tomlinson & Masuhara, 

2009, 2). Jatkotutkimuksen tarpeisiin palaan tämän luvun lopussa. 

 

Tässä luvussa esittelen uuden kielen oppimisen näkökulmasta tehtyä euroop-

palaista ja aasialaista pelien tutkimusta. Suomessa tutkimustieto peleistä uuden 

kielen opetuksen kontekstissa on hyvin vähäistä. Kirsikka Manninen (2017) on 

tutkinut pro gradu -tutkielmassaan opettajille suunnatun kyselytutkimuksen avul-

la oppimispelien käyttöä osana perusopetukseen valmistavaa opetusta. Lisäksi 

ammattikorkeakoulu Metropolian koordinoima Kepeli -hankkeessa on käsitelty 

kehollisia ja pelillisiä menetelmiä maahanmuuttajien kielenopetuksessa ja ko-

toutumisessa ja koottu yhteen kielenoppimisen alkuvaiheeseen soveltuvia pele-

jä, mutta hankkeessa ei ole tehty tieteellistä tutkimusta. (Kepeli, 2017.) Digitaa-

lisen videopelin pelaamista puolestaan ovat tutkineet Piirainen-Marsh (2009) ja 

Piirainen-Marsh (2008). Tutkimuksen vähäisyyden vuoksi nostan esiin myös 

muutamia asioita suomalaisista valmistavan opetuksen tutkimuksista, joissa pe-

lit eivät ole olleet varsinaisesti tutkimuksen kohteena, mutta joissa kuitenkin on 

sivuttu aihetta.  

 

Manninen (2017) selvitti tutkielmassaan haastattelun avulla viideltä valmistavan 

opetuksen opettajalta, millaisia oppimispelejä he käyttävät, minkä oppisisältöjen 

harjoitteluun ja kuinka opettajat arvioivat pelin avulla oppimista. Tutkimuksessa 

tarkasteltiin myös opettajien käsityksiä pelillisyydestä koulukontekstissa. (mts. 

25, 27.) Tutkimuksen mukaan enemmistö opettajista käytti pelejä opetukses-

saan suhteellisen paljon – useita kertoja viikossa. Pelejä käytettiin eniten suo-

men kielen sisältöjen harjoitteluun, mutta myös jonkin verran matematiikkaan. 

(mts. 40). Suosituimmat opetuksessa käytettävät pelit olivat digitaalisia sovel-
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luksia, kuten esimerkiksi Ekapeli Maahanmuuttaja. Ei-digitaalisista peleistä 

useimmiten käytettiin sanaselityspeliä, kortti- ja palapelejä sekä opettajanoppai-

den mukana tulleita pelejä. (mts. 37.) 

 

Useimmiten perinteiset pelit, kuten lauta- ja korttipelit sekä toiminnalliset ja fyy-

siset pelit, perustuvat jo itsessään sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja niitä pela-

taan yleensä ryhmissä. Toisaalta myös digitaaliset pelit voivat olla yhteistyötä 

vaativia ja sosiaalista vuorovaikutusta ruokkivia. Piirainen-Marsh ja Tainio 

(2009, 167) tarkastelevat tutkimuksessaan erästä videopeliä vieraan kielen op-

pimisen ja vuorovaikutukseen osallistumisen kannalta. Tutkimuksen pelitilanne 

tarjoaa paljon sosiaalista toimintaa sekä kielellisiä affordansseja, eli tarjoumia, 

ja yksityiskohtaisia toimintoja, joiden kautta oppimista tapahtuu (Piirainen-Marsh 

& Tainio, 2009, 168). Koska myös digitaalisiin peleihin voi kuulua sosiaalisia 

elementtejä, esittelen tässä luvussa myös digitaalisista peleistä tehtyä tutkimus-

ta soveltuvilta osin, vaikka näkökulmanani tässä tutkimuksessa ovatkin ei-

digitaaliset ryhmäpelit. 

 

Kiinnostusta peleihin L2-opetuksessa on perusteltu esimerkiksi motivaation ja 

sitoutumisen lisääntymisellä, sosiaalisten taitojen, yhteistyön ja metakognitiivis-

ten taitojen harjoittelun mahdollisuudella sekä peleissä tapahtuvan oppimisen 

holistisuudella ja yhteistoiminnallisuudella (Reinders & Wattana, 2012, 156; 

Tomlinson & Masuhara, 2009, 11; Mátyás, 2009). Cekaite ja Aronsson (2004; 

2005) ovat tuoneet tutkimuksissaan esiin pelillisten ja leikillisten elementtien 

olevan merkityksellisiä maahanmuuttajalasten koulukielen oppimisessa. Manni-

sen (2017) tutkimuksessa opettajat kokivat pelien tarjoavan erityisesti toistoa, 

toiminnallisuutta ja kommunikaatiotaitojen harjoittelua. Pelien avulla kerrattiin 

opittua, eriytettiin ja motivoitiin oppilaita. (Manninen, 2017, 37, 57.) Fyysisten ja 

toiminnallisten pelien etuna Tomlinson ja Masuhara (2009, 20) tuovat esiin sen, 

että ne ovat halpa ja tehokas keino oppia kieltä merkityksellisesti, eikä niihin 

useinkaan tarvita erityisiä välineitä. Mannisen haastattelemat opettajat kokivat 

pelien myös vapauttavan omia resurssejaan, esimerkiksi toisten oppilaiden aut-

tamiseen muiden pelatessa itsenäisesti (Manninen, 2017, 58).  
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L2-opetuksesta käsittelevissä tutkimuksissa pelien sosiaalinen ja vuorovaiku-

tuksellinen elementti koetaan useissa tutkimuksissa erityisen hyödyllisenä 

(Sundqvist & Sylvén, 2012, 189). Kaikki Mannisen (2017) pro gradussa haasta-

tellut opettajat kokivat pelien olevan hyvä väline kommunikaation harjoitteluun ja 

lisäävän myönteistä vuorovaikutusta. Pelien avulla harjoiteltiin tärkeitä vuoro-

vaikutustaitoja, esimerkiksi muiden huomioonottamista ja kuuntelua sekä vuo-

rottelua. (Manninen, 2017, 47–48.) Reindersin ja Wattanan (2012, 184) tutki-

muksessa pelaaminen lisäsi paitsi vuorovaikutusta, myös kohdekielisen puheen 

määrää siinä. Jo aiemmin esillä olleessa Häkkisen (2016) pro gradu -

tutkielmassa todettiin, että pelitilanne helpotti oppilaan suomen kielen ymmär-

tämistä ja vuorovaikutukseen osallistumista – oppilas pystyi esimerkiksi vas-

taamaan tarkoituksenmukaisesti hänelle esitettyihin kysymyksiin (Häkkinen, 

2016, 44–45 tarkista). Peli voidaan nähdä informaalin oppimisen piirteitä sisäl-

tävänä toisen kielen oppimisen ympäristönä, joka tarjoaa useita erilaisia vuoro-

vaikutuksellisia tilanteita ja oppimiseen kannustavia affordansseja (Piirainen-

Marsh & Tainio, 2009, 180).  

 

Toisen kielen käyttöön liittyy aina epävarmuus omasta osaamisesta. Reindersin 

ja Wattanan (2012) L2-aikuisoppijoita käsittelevässä tutkimuksessa pelit näyt-

täytyivät turvallisena ympäristönä harjoitella uudella kielellä kommunikointia. 

Tutkittavien haastatteluissa tuli esiin, että peli vähensi tutkittavien kielenkäyt-

töön liittyvää ahdistusta, tutkittavat kokivat olevansa pelaamisen aikana vä-

hemmän tietoisia itsestään ja pelissä virheiden tekemistä ei koettu rajoittavana. 

Pelit vähentävät kynnystä kommunikoida ja kannustavat puhumaan. (Reinders 

& Wattana, 2012, 160, 185.) 

 

Peleissä käytettävää kieltä kuvaa autenttisuus, hyödyllisyys ja relevanttius 

(Tomlinson & Masuhara, 2009, 20). Sundqvistin ja Sylvénin (2012, 204) tutki-

muksessa pelaaminen oli yhteydessä erityisesti sanaston kasvuun (Sundqvist & 

Sylvén, 2012, 204). Reindersin ja Wattanan (2012, 185) haastateltavat mainitsi-

vat myös sanaston kehittymisen sekä lisäksi sujuvan ja nopean kommunikaati-

on harjoittelun – pelissä kommunikaatio on usein nopeatempoista ja nopeasti 

vastaamista tulee harjoiteltua automaattisesti. Ahlholmin (2015) aineistossa sa-

nanselityspeliä pelattaessa oppilaat käyttävät vähemmän lingua franca -
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englantia kuin suurimmalla osalla oppitunneista 46 oppitunnin aineistossa. Ahl-

holm tulkitsee tämän johtuvan siitä, että pelillinen työtapa ohjaa suomen kielen 

käyttöön. (Ahlholm, 2015, 107.) 

 

Mátyáksen (2009) vieraan kielen oppimista pelien avulla tarkastelevassa tutki-

muksessa opettajat kiinnittävät huomiota siihen, että vierasta kieltä opitaan peli-

tilanteessa ikään kuin huomaamatta ja vaikeuksitta. Oppijat keskittyvät yleensä 

automaattisesti enemmän peliin ja sen voittamiseen kuin kielen käyttöön (Tom-

linson & Masuhara, 2009, 20). Pelitilanteessa myös herää usein voimakkaitakin 

tunteita, jotka auttavat muistamista ja tehostavat oppimista (Mátyás, 2009). Eh-

kä tästä syystä pelit on perinteisesti nähty kielenoppimisessa taukona varsinai-

sesta keskittyneestä opiskelusta (Tomlinson & Masuhara, 2009, 2). Mátyáksen 

(2009) tutkimuksessa tosin useat opettajat kokivat pelit oppimista tehostavina 

harjoituksina, eivät niinkään ajankuluna tai viihteenä, vaikka käyttivätkin pelejä 

melko harvoin. Tomlinson ja Masuhara (2009, 20) argumentoivat, että pelit tulisi 

nähdä aiempaa potentiaalisempana menetelmänä kielenoppimiseen, sillä pelit 

tarjoavat tarkoituksenmukaista kielen käyttöä ja lukuisia kielen omaksumisen 

mahdollisuuksia, vaikka oppimisen eteen ei tarvitsisikaan ponnistella suunnat-

tomasti. 

 

On kuitenkin selvää, että missä tahansa pelissä varsinkaan kaikki pelaamisen 

hyödyt eivät toteudu (Tomlinson & Masuhara, 2009, 11). Kielenopetukseen käy-

tettäviä potentiaalisia pelejä on paljon, mutta ei voi kiistää, etteikö myös opetuk-

sessa toimimattomia pelejä olisi paljon (Reinhardt & Sykes, 2012, 46). Manni-

sen (2017, 58) tutkimuksessa opettajat edellyttivät peleiltä laadukkuutta ja sitä, 

että ne ovat pedagogisesti perusteltuja (Manninen, 2017, 58). Pelien tulee olla 

kohdennettu opittavaan asiaan ja niiden tulee toteuttaa opetussuunnitelmaa 

(Reinhardt & Sykes, 2012, 46) ja liittyä suurempaan opetuskokonaisuuteen 

(Manninen, 2017, 58). Myös opettajan aktiivinen rooli tulee tutkimuksessa esille: 

pelaaminen vaatii tarkkaa pedagogista suunnittelua sekä itse pelitilanteessa 

opettajan aktiivisuutta, palautetta ja tukea (Reinders & Wattana, 2012, 156, 

185). Reinders ja Wattana (2012, 156) tuovat toisaalta esiin myös sen, että 

kaikki pelitilanteessa tapahtuva ei suinkaan ole riippuvaista itse pelistä – esi-
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merkiksi luokan vuorovaikutuksen toimivuus yleisesti vaikuttaa tietysti siihen, 

miten se pelissäkin toimii. 

 

Mannisen (2017, 58–59) tutkimuksessa pelien haasteiksi koettiin opettajan ko-

kema epävarmuus tai tiedon puute, odottamattomat elementit, digilaitteiden 

käytön haasteet sekä ei-toivotut toimintamallit, kuten liika kilpailullisuus. Sund-

qvist ja Sylvén (2012) nostavat esiin myös pelaajien henkilökohtaiset ominai-

suudet. Heikommat oppijat näyttävät jäävän myös pelissä helpommin vuorovai-

kutuksen ulkopuolelle: he eivät pääse samalla tavalla peliin mukaan, joten myös 

heidän kielellinen osallistumisensa jää vähäisemmäksi. Yksinpelien pelaami-

seen liittyen heidän tutkimuksessaan puolestaan nousi esiin se, että pojat pela-

sivat enemmän yhteisöllisesti ja kommunikoivat keskenään myös yksinpelaami-

sen aikana, kun taas tytöt pelasivat enemmän yksin. (Sundqvist & Sylvén, 2012, 

204.) Kuten minkä tahansa muunkin menetelmän avulla, myös peleissä toiset 

oppilaat oppivat tehokkaammin ja kokevat tekemisen mielekkäämmäksi kuin 

toiset. 

 

Andonovin etnografisen tutkimuksen valmistavan opetuksen aineistossa pelaa-

minen aiheutti myös konflikteja oppilaiden välille. Puutteellisen yhteisen suomen 

kielen vuoksi pelissä syntyi väärinymmärryksiä esimerkiksi sääntöihin liittyen. 

Andonov kuitenkin korostaa, että myös ristiriidat olivat tärkeitä suomen kielen 

oppimistilanteita – konfliktien selvityksessä pyrittiin löytämään yhteisymmärrystä 

suomen kielellä ja opittiin tärkeitä neuvottelun taitoja. Onnistunut selvittely kui-

tenkin vaati opettajan osallistumista. (Andonov, 2013, 305.) 
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4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella vuorovaikutteista peliä uuden 

kielen oppimisen menetelmänä. Tutkimukseni avulla pyrin ymmärtämään vuo-

rovaikutuksessa tapahtuvaa uuden kielen oppimista ja siihen liittyviä ilmiöitä 

mahdollisimman syvällisellä tasolla. Lähtökohtanani tarkastelulle on näkemys, 

jonka mukaan opiskelukielellä kommunikointi ja oppilaan oma tuottaminen ovat 

keskeisiä opiskelukielen oppimisessa. Tutkimuksessani selvitän, kuinka vuoro-

vaikutteisen pelin pelaaminen suhteutuu tähän lähtökohtaan.  

 

Tämän tutkimuksen puitteissa ei ole tarkoitus arvioida pelin tehokkuutta ope-

tusmenetelmänä tai verrata sitä muihin menetelmiin, vaan tarkastella yhden pe-

lin puitteissa tapahtuvaa oppimisprosessia ja oppilaan omaa tuottamista yksi-

tyiskohtaisesti. Aineistostani kuvailen ja analysoin pelin puitteissa tapahtuvaa 

vuorovaikutusta, pelin struktuurin vaikutusta opiskelukielellä kommunikaatioon 

sekä oppilaan omaa tuottamista pelitilanteessa. Lisäksi tarkastelen myös opet-

tajan merkitystä ja rooleja pelissä kielenoppimisen ja oppilaan oman tuottami-

sen kannalta. 

 

Tutkimustehtäväni on analysoida vuorovaikutteisen pelin pelaamista kielenop-

pimisen muottina, eli vuorovaikutusta ja kielentuottamista tukevana struktuurina. 

Tutkimustani ohjaavat seuraavat kysymykset: 

 

1. Millaisen muotin peli tarjoaa kielenoppijan vuorovaikutukselle? 

2. Millaista puhetta oppilas tuottaa pelissä? 

3. Millainen on opettajan merkitys pelitilanteessa?  

 

Näihin kysymyksiin etsin vastauksia mikroetnografian avulla. Seuraavassa lu-

vussa esittelen tutkimukseni aineistoa, lähestymistapaa ja tutkimusmenetelmää 

sekä tutkimuksen etenemistä. 
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5 Tutkimuksen toteutus 

 

Tutkimukseni on laadullinen tapaustutkimus, jonka toteutan osana Vastaantulo-

hanketta. Aineistonani käytän videotallennetta, jossa neljä valmistavan opetuk-

sen oppilasta ja opettaja pelaavat opetuskäyttöön suunniteltua peliä ryhmässä. 

Tutkin videotallennetta mikroetnografian keinoin ja lisäksi sovellan myös kes-

kustelunanalyysin periaatteita ja kevyttä kvantitatiivista kartoitusta. Tämän luvun 

aluksi esittelen aineistoni tarkemmin (5.1), jonka jälkeen pohdin tutkimukseni 

luonnetta ja lähestymistapaa aiheen käsittelyyn (5.2). Alaluvussa 5.3 esittelen 

analyysimenetelmäni ja lopuksi (5.4) käsittelen vielä tutkimukseni etenemistä. 

 

5.1 Aineisto 

 

Toteutan tutkielmani osana Vastaantulo-hanketta, joka on kaksivuotinen, ke-

väällä 2017 alkanut, opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke ja toimii 

Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Hankkeen kohde-

ryhmänä on erityisesti perus- ja lukio-opetukseen valmistavan opetuksen opet-

tajat: hankkeen tavoitteena on kehittää valmistavan opetuksen metodiikkaa, ke-

rätä kentältä hyviä käytänteitä sekä järjestää täydennyskoulutusta. Omalla tut-

kimuksellani osallistun valmistavan opetuksen opetusmenetelmien tarkasteluun 

ja kehittämiseen sekä tarkastelen kielitaidon oraalista oppimista. (Ks. Vastaan-

tulo, 2017.) 

 

Hankkeessa on myös kerätty videoaineistoa pääkaupunkiseudun valmistavan 

opetuksen ryhmistä syksystä 2017 lähtien. Tähän mennessä aineistoa on kerät-

ty ala- ja yläkouluista, joiden lisäksi aineistoa tullaan keräämään myös lukioista. 

Tässä tutkielmassa käytän aineistonani erään helsinkiläisen alakoulun valmis-

tavan opetuksen ryhmässä kuvattua videotallennetta. 

 

Alustavana kiinnostuksen kohteenani oli kielitaidon kehittymisen alkuvaihe osa-

na suullista vuorovaikutusta, mutta tutkielmani varsinainen aihe valikoitui vasta 

kerättyyn aineistoon tutustumisen jälkeen ja tarkentui tutkimuksen edetessä. Vi-

deotallenteita tarkastellessani huomio kiinnittyi pelitilanteisiin, sillä ne vaikuttivat 
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tarjoavan oivallisen tilaisuuden tarkastella strukturoitua vuorovaikutusta ja oppi-

laiden omaa suomenkielistä tuottamista. Samalla tarjoutui mahdollisuus tarkas-

tella valmistavan opetuksen metodiikkaa. Tutkimuksen pilottivaiheessa alusta-

van tarkastelun kohteena oli neljä videotallennetta, joissa kussakin pelattiin eri 

peliä eri ryhmissä. Näitä pelitilanteita tarkasteltiin alustavasti oppilaiden kohde-

kielisen puheentuottamisen kannalta. 

 

Lopulliseksi aineistokseni rajautui lopulta yksi näistä neljästä pelitilanteesta, sillä 

siinä oppilaiden oma tuottaminen ja kohdekielisen puheen määrä olivat runsain-

ta. Lisäksi tässä oppitunnissa äänitallenne oli laadukkain, mikä tarjosi hyvän 

lähtökohdan vuorovaikutuksen tutkimiselle. Rajasin tarkastelun kohteeksi vain 

yhden pelin, sillä koin sen tarjoavan mahdollisuuden perehtyä pelin puitteissa 

tapahtuvaan oppimiseen ja vuorovaikutukseen tarkemmin ja syvemmin. Use-

amman pelin tarkastelu olisi mahdollistanut vertailun erityyppisten pelien välillä, 

mutta koen, että muutamaa peliä verrattaessa huomiot olisivat jääneet suppeik-

si ja pinnallisiksi, ja että vertailussa olisi ollut vaikeaa erottaa pelien ominai-

suuksia esimerkiksi ryhmädynamiikan ja opettajan ohjauksen vaikutuksesta. 

Muutaman pelin tarkastelu ei olisi myöskään tehnyt otannasta niin kattavaa, että 

tulokset olisivat olleet yleistettävissä, tai että niitä olisi voinut pitää merkittävästi 

objektiivisempina.  

 

Tarkasteltavakseni valikoituivat peräkkäiset oppitunnit, joilla pelataan Kalapeliä. 

Analysoitava aineistoni koostuu kahdesta katkelmasta, sillä peliä pelataan en-

nen välituntia ja sen jälkeen. Ensimmäinen pelitilanne kestää noin 11 minuuttia 

ja toinen noin 13 minuuttia. Varsinaisen pelaamisen lisäksi on tärkeää kuitenkin 

tarkastella myös pelaamista edeltäviä ja seuraavia hetkiä, sillä peliin johdattelu, 

aiheen taustoitus, pelaamisen ohjeistus ja opitun jälkikäsittely ovat tärkeä osa 

pelin avulla oppimista (ks. Knoblauch & Schnettler, 2012, 348–349). Yhteensä 

tallenteen pituus on 55 minuuttia. Tutustun siihen kokonaisuudessaan ja käsitte-

len sitä ensimmäisen analyysilukuni aluksi (7.1.1). Yksityiskohtaisemmassa 

analyysissä tarkastelen kuitenkin vain pelitilannetta itsessään, joka siis kestää 

yhteensä reilut 20 minuuttia. 
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Kalapeli on oppimistarkoituksiin suunniteltu yhteistoiminnallinen peli. Peliin tarvi-

taan viisi henkilöä: neljä pelaajaa ja yksi ohjaaja. Jokainen pelaaja saa itselleen 

omanvärisensä alustan ja pelaajien tavoitteena on kerätä omaan alustaansa 

kuusi samanväristä kalaa. Pelissä on pelikansio, jossa kalat ovat niin, että nii-

den väriä ei näe, ja jokaisen päällä on jonkin eläimen kuva. Pelialustat ja peli-

kansio ovat nähtävissä kuvassa 1. Kukin pelaaja yrittää vuorollaan saada itsel-

leen alustansa värisen kalan kysymällä pelin ohjaajalta, onko x-värinen kala x-

eläimen takana. Pelin ohjaaja katsoo kalan värin, vastaa vuorossa olevan pe-

laajan kysymykseen myöntävästi tai kieltävästi ja värin mennessä oikein antaa 

kalan pelaajalle. Pelissä harjoitellaan siis ko-kysymystä, n-genetiiviä ja postpo-

sitiota takana sekä kerrataan eläinsanoja, joihin ryhmä on tutustunut aiemmin. 

 

 

Kuva 1. Kalapelin pelikansio ja -alustat 
 

Aineistossani peliin osallistuu neljä valmistavan opetuksen oppilasta sekä luo-

kalla toimiva ohjaajaharjoittelija. Oppilaat ovat olleet luokalla vaihetelevia aikoja, 

joten heidän suomen kielen osaamisensa on vaihtelevaa. Kaikki peliin osallistu-

vat oppilaat osaavat jonkin verran englantia. Seuraavaksi esittelen lyhyesti osal-

listujat pseudonyymein. Ochi puhuu äidinkielenään oshiwamboa ja on ollut luo-

kalla yli puoli vuotta. Vera, Viveka ja Viktor ovat äidinkieleltään venäjänkielisiä. 

Vera on ollut luokalla noin 3 kuukautta ja Viveka noin 2 kuukautta. He ovat op-

pineet kieltä suhteellisen nopeasti ja pystyvät jo osallistumaan koko luokan yh-

teiseen keskusteluun. Viktor on puolestaan vasta aivan suomen kielen oppimi-

sen alussa, hän on ollut luokalla noin kuukauden. Evelia on luokalla toimiva har-
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joittelija ja on äidinkieleltään espanjankielinen. Hän on edellisessä kotimaas-

saan koulutukseltaan englanninopettaja, joten tässä tutkielmassa kutsun häntä 

tästedes opettajaksi. Evelia osaa suomea hyvin, mutta käyttää puheessaan toi-

sinaan myös englantia. Aineistossa on jonkin verran läsnä myös luokassa toi-

miva S2-opettaja (tässä Saara-opettaja), mutta hän ei osallistu varsinaiseen pe-

litilanteeseen. 

 

Tutkimushankkeessa on kerätty kirjalliset tutkimusluvat jokaiselta videotallen-

teessa näkyvältä oppilaalta ja opettajalta. Tässä tutkimuksessa esitän tutkittavat 

pseudonyymein, eli peitenimin, jotta tunnistaminen ei ole mahdollista.  

 

 

Kuva 2. Pelitilanteen istumajärjestys 
 

Kuvassa 2 on kuvattuna videotallenteen asetelma. Peliä pelataan ryhmätyö-

pöydän ääressä. Pelaajat ja pelin ohjaaja istuvat kasvot toisiinsa päin, suunnil-

leen yhtä lähellä toisiaan. Kuvassa pelikansio on pelin ohjaajalla ja pelaajat ovat 

asettuneet niin, että näkevät kansion. Kuvan alareunassa on kamera, joka ku-

vaa pelitilannetta niin, että kaikkien osallistujien kasvot näkyvät lähes koko ajan 

ja heidän äänensä kuuluvat hyvin. 

 

Pelitilanteen aluksi opettaja toimii pelin ohjaajana ja istuu kuvassa oikeassa lai-

dassa kansiota pidellen. Oppilaat siis toimivat pelaajina. Istumajärjestystä vaih-

detaan, kun välitunnin jälkeen Vera siirtyy pelin ohjaajaksi. Välitunnin jälkeen 

peliä jatketaan hetken ilman opettajaa. Kun opettaja tulee takaisin luokkaan ja 
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liittyy peliin, Vera jatkaa pelin ohjaajana ja opettaja menee istumaan muiden pe-

laajien väliin. 

 

Aineistossani käytetään suomen kielen lisäksi myös englantia ja venäjää. Ana-

lyysissäni keskityn pääosin suomeksi tai englanniksi tuotettuihin puheenvuoroi-

hin, sillä en osaa venäjää ja tämän tutkimuksen puitteissa ei ollut mahdollista 

saada venäjänkielistä litteroijaa. Suuri osa venäjänkielisistä puheenvuoroista 

käydään kuitenkin osana suomen- ja englanninkielisiä keskusteluja, joten otan 

analyysissäni huomioon myös venäjää sisältävät keskustelut. Useissa tapauk-

sissa venäjänkielisten puheenvuorojen aihe on luotettavasti pääteltävissä niitä 

edeltävistä ja seuraavista puheenvuoroista. Tällaisissa tilanteissa otan huomi-

oon keskustelun kokonaisuutena, vaikka en analysoikaan venäjänkielisiä pu-

heenvuoroja. Analyysissäni tarkastelen esimerkiksi eri kielien käytön määriä ja 

tarkoituksia sekä puheen suuntaamista. 

 

5.2 Tutkimuksen lähestymistapa 

 

Tutkimukseni on laadullinen, teorialähtöinen tapaustutkimus, eli tarkastelen vain 

yhtä oppimistilannetta vain yhdessä valmistavan opetuksen ryhmässä. Tavoit-

teena on tarkastella pelin vuorovaikutusta ja oppilaan omaa tuottamista mahdol-

lisimman tarkasti ja yksityiskohtaisesti. Kuten laadulliselle tutkimukselle tyypillis-

tä, tarkoituksenani ei ole tuottaa yleistettävää tietoa. 

 

Thomas (2011) argumentoi artikkelissaan, että vaikka tapaustutkimus on ylei-

nen tapa tehdä tutkimusta, se ei läheskään aina ole riittävän järjestelmällistä, 

mikä pienentää tapaustutkimuksen statusta ja uskottavuutta (Thomas, 2011, 

511, 519). Hänen mukaansa tapaustutkimusta määrittää liian usein struktuurin 

ja menetelmän järjestelmällisyyden puute (Thomas, 2011, 511–512). Myös ta-

paustutkimukselle on oleellista muodostaa oma typologiansa – Thomas (2011, 

511, 519) argumentoi, että tapaustutkimuksen uskottavuutta voidaan lisätä esi-

merkiksi tutkimuksen subjektin (tapaus itsessään) ja objektin (viitekehys) mää-

rittelyllä sekä tutkimuksen tavoitteen ja tutkimusongelman selkeällä rajaamisel-
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la. Seuraavaksi määrittelen tapaustutkimukseni luonnetta ja lähestymistapaa 

tarkemmin. 

 

Kuten alaluvussa 2.2 toin esiin, pelien tutkimusta oppimistuloksista on kritisoitu 

siitä, että tutkimustulokset ovat keskenään ristiriitaisia, ja kyseenalaistettu yh-

teen peliin perustuvien tutkimusten luotettavuutta (Ke, 2009; Koskinen, Kangas 

& Krokfors, 2014). Koska aineistonani on vain yksi peli, tämän tutkimuksen puit-

teissa opetusmenetelmän tehokkuuden ja oppimistulosten tarkastelu jää rajauk-

sen ulkopuolelle. Etenkään pelien avulla saavutettavista pitkäaikaisista tuloksis-

ta aineistoni ei anna tietoa. Tutkimuksessani en myöskään vertaa peliä muihin 

menetelmiin.  

 

Sen sijaan tapaustutkimus mahdollistaa syvällisen perehtymisen pelin vuorovai-

kutukseen ja oppimisprosessin tarkkailuun. Useissa aiemmissa tutkimuksissa 

mainitaan yksityiskohtaisen tutkimuksen tarve peleistä kielenoppimisen kon-

tekstissa (esim. Piirainen-Marsh, 2009, 178; Reinhardt & Sykes, 2012, 45; 

Reinders, 2012, 6–7). Reinhardt ja Sykes (2012, 45) nostavat esiin tarpeen pe-

lissä tapahtuvan kielenoppimisprosessin huolellisesta selvittämisestä. Myös Pii-

rainen-Marsh (2009, 178) tuo esiin, että tarvitaan yksityiskohtaista tutkimusta 

pelien tarjoamista vuorovaikutuksellisista käytänteistä. Näiden asioiden tarkas-

telun tapaustutkimus mahdollistaa hyvin. Aineistoni pieni koko mahdollistaa sen, 

että tarkastelen koko pelitilannetta ja otan analyysissäni huomioon jokaisen pe-

livuoron ja tarkastelen niitä esimerkiksi kielen ja käyttötarkoituksen mukaan. 

 

Tutkimuksessani keskityn niihin asioihin, joita aineistostani on mahdollista käsi-

tellä luotettavasti. Käsittelen pelivuoroja ja niiden rakentumista sekä peliin kuu-

luvaa fraasia ja sen tuottamista. Lisäksi pelissä tapahtuu myös paljon muuta 

kommunikaatiota, kuin varsinaisten peliin liittyvien vuorosanojen tuottamista, jo-

ten käsittelen myös sitä. Aineistoni tarjoaa oivan mahdollisuuden tarkastella 

myös opettajan roolia pelissä, sillä peliä pelataan kolmessa eri asetelmassa: 

opettaja pelin johtajana, oppilaat keskenään opettajan ollessa poissa sekä opet-

taja pelaajana mukana (oppilaan jatkaessa pelin johtajana). Näissä asetelmissa 

muut tekijät, kuten peliin osallistuvat oppilaat ja heidän välinen ryhmädynamiik-

kansa sekä peli itsessään, pysyvät samoina opettajan osallistumisen vaihdel-



 48

lessa, joten perustellusti voidaan sanoa asetelmien erilaisuuden olevan riippu-

vainen opettajan läsnäolosta ja roolista.  

 

Thomas (2012, 511, 519) argumentoi, että viitekehyksen tarkka määrittely on 

tärkeä osa tapaustutkimuksen uskottavuutta ja Reinders (2012, 6–7) puolestaan 

tuo esiin, että pelejä tulisi tarkastella osana suurempaa kielenoppimisen mene-

telmien kokonaisuutta ja luoda yhteyttä tutkimuksen ja sen välille, mitä kie-

lenoppimisesta ja sen käytännöistä jo tiedetään. Tätä näkökulmaa pyrin tutki-

muksessani tuomaan esiin vahvalla teorialähtöisyydellä. Teoriatieto ohjaa tar-

kastelemaan aineistoa eri näkökulmista ja ymmärtämään sitä syvällisemmin. 

Aineiston tarkastelu eri teorioiden ja käsitteiden avulla antaa tietoa myös siitä, 

mitkä käsitteet toimivat ilmiön kuvailuun. (Salo, 2015, 181.) Aiemmissa tutki-

muksissa on todettu kommunikaation ja oppilaan oman tuottamisen mahdolli-

suuksien olevan keskeisiä kielenoppimisessa ja tässä tutkimuksessa selvitän, 

miten tämä näkyy omassa aineistossani ja miten tarkastelemani pelitilanne suh-

teutuu tähän lähtökohtaan. 

 

5.3 Mikroetnografia menetelmänä 

 

Videoaineistojen analysoiminen on tullut viime vuosikymmeninä keskeiseksi ta-

vaksi tehdä laadullista tutkimusta (Knoblauch & Schnettler, 2012, 334). Mikroet-

nografia on erityisesti juuri videoaineistoon soveltuva menetelmä (mts. 349). 

Knoblauch ja Schnettler (2012, 335) kuvailevat menetelmää mikroskoopiksi, 

jonka avulla sosiaalisia tilanteita tulkitaan. Mikroetnografian avulla on luontevaa 

tarkastella esimerkiksi vuorovaikutuksen struktuureja (Knoblauch, 2005, 11), jo-

ten se sopii tutkimustehtävääni hyvin. Mikroetnografiaa on käytetty esimerkiksi 

sosiologiassa, työpaikkatutkimuksessa, koulutuksen kentällä sekä tieteessä ja 

teknologiassa (Knoblauch & Schnettler, 2012, 334–335). Bloome, Carter, Chris-

tian, Otto ja Stuart-Faris (2005) ovat puolestaan kehittäneet mikroetnografiaa 

erityisesti koulun kieli- ja tekstitapahtumien tutkimiseen.  

 

Mikroetnografian kaltaisesta menetelmästä käytetään tutkimuskirjallisuudessa 

useampaa nimitystä. Bloome ym. (2005) käyttävät käsitettä mikroetnografia 
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(microethnography), kun taas Knoblauch ja Scnettler käyttävät käsitteitä fo-

cused ethnography (Knoblauch, 2005; Knoblauch & Schnettler, 2012) ja vi-

deography (esim. Knoblauch, 2012; Knoblauch & Schnettler, 2012). Ilmauksilla 

viitataan samaan, videoaineiston tarkkaa ja yksityiskohtaista analyysiä korosta-

vaan menetelmään. Tässä tutkimuksessa käytän käsitettä mikroetnografia, sillä 

se kuvaa hyvin menetelmän yksityiskohtaisuutta, mutta samalla myös etnogra-

fista otetta. 

 

Knoblauch ja Schnettler (2012, 335) näkevät, että erityisesti keskustelunanalyy-

sin etnometodologinen suuntaus on vaikuttanut siihen, millaista videoaineistosta 

tehtävä analyysi on. Sekvenssianalyysi (sequential analysis) muodostaa myös 

mikroetnografisen analyysin pohjan, mutta vuorovaikutuksen analyysin lisäksi 

menetelmä painottaa kontekstin huomioimista keskustelunanalyysia enemmän 

(mts. 335). Knoblauchin (2012, 253) mukaan mikroetnografinen menetelmä on 

pikkuhiljaa muotoutumassa omaksi metodikseen, joka on yhä selkeämmin ero-

tettavissa esimerkiksi keskustelunanalyysistä, mutta menetelmältä puuttuu kui-

tenkin edelleen yhtenäinen metodologinen runko. Vaikka joillakin tutkijoilla onkin 

tiukkoja metodologisia näkemyksiä, on tutkijoilla pitkälti omanlaisiaan tapoja to-

teuttaa analyysia ja toistaiseksi mikroetnografia on varsin väljä metodi. (Kno-

blauch & Schnettler, 2012, 349; Knoblauch, 2012, 253.) Knoblauch (2012, 251) 

pitää erityisen tärkeänä, että tutkimusta tehdään tieteellisten teorioiden, kuten 

konstruktivismin tai sosiokulttuurisen teorian, valossa. Tätä tutkimusta suuntaa 

erityisesti uuden kielen oppimiseen painottunut funktionaalinen viitekehys ja op-

pimista tarkastellaan sosiokulttuurisena toimintana. 

 

Mikroetnografinen tutkimus pohjautuu vahvasti perinteiseen etnografiaan, vaik-

ka tutkimuksen rajaaminen ja näkökulma sekä analyysin toteuttaminen eroavat-

kin siitä (Bloome ym., 2005, 1–8). Knoblauch (2012, 252) pitää mikroetnografis-

ta videoanalyysiä yhtenä etnografian muotona. Kuten etnografiassa, myös mik-

roetnografiassa tutkitaan tilanteita ja vuorovaikutusta, jotka olisivat olemassa 

myös ilman tutkimusasetelmaa. Ilmiöitä siis tutkitaan sellaisina, kuin ne luonnol-

lisina ovat olemassa. (Knoblauch, 2012, 251–252.) Sekä Bloome ym. (2005, 1–

8) että Knoblauch ja Schnettler (2012, 348–349) korostavat, että vuorovaikutus-

ta ja toimintaa ei voida ymmärtää ilman kontekstin ja ympäristön tuntemusta. 
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Etnografinen ote näkyy pyrkimyksenä tulkita tilannetta osana sen laajempaa 

kontekstia sekä tavoitteena ymmärtää ilmiötä ja merkitysten rakentamista (Kno-

blauch, 2012, 252). Koska mikroetnografiassa pyritään ymmärtämään, mitä tut-

kittavassa tilanteessa todella tapahtuu, liittyy siihen aina hermeneuttisuus ja tul-

kinnallisuus, kuten perinteiseen etnografiaankin (Knoblauch & Schnettler, 2012, 

336). 

  

Mikroetnografia kuitenkin eroaa merkittävästi perinteisestä etnografiasta, esi-

merkiksi aikaulottuvuuden, näkökulman ja tutkijan roolin kannalta tarkasteltuna 

(Knoblauch, 2005, 7). Mikroetnografisessa tutkimuksessa keskitytään sosiaali-

sen ryhmän kuvailun sijaan kommunikaatioon ja sen toimintoihin (Knoblauch, 

2005, 2, 9). Mikroetnografiassa keskeistä on tutkittavan ilmiön rajaaminen tar-

kasti (Bloome ym., 2005, 8–27). Kerätty data voi olla hyvinkin lyhyeltä ajanjak-

solta, mutta siihen perehdytään hyvin tarkasti, kun taas perinteisessä etnografi-

assa dataa on paljon ja pitkältä ajanjaksolta ja sitä tarkastellaan kokonaisuuden 

näkökulmasta. Knoblauch kuvaa mikroetnografisen datan keräämistä ja analy-

sointia intensiiviseksi ja yksityiskohtaiseksi. (Knoblauch, 2005, 7.) Bloome ym. 

(2005, 45) tuovat esiin, etnografisen tutkimuksen ongelmallisuuden käsitellä ih-

misen toimintaa pelkästään osana suuria kokonaisuuksia – mikroetnografian 

etuna on, että se ottaa huomioon myös pienet ja arkiset vuorovaikutuksen piir-

teet. Mikroetnografiassa myös tutkijan rooli on erilainen. Tutkija on kentällä läs-

nä vain hetken ja hänellä on mukanaan videokuvaamiseen tarvittavat välineet: 

rooli observoijana korostuu tilanteeseen osallistumisen sijaan (Knoblauch, 

2005, 9). Oman tutkimukseni kontekstissa videoaineiston kerääjänä ja sen ana-

lysoijana toimivat eri henkilöt. Mikroetnografisessa tutkimuksessa tämä ei ole 

ongelma, sillä pääpaino on yksityiskohtaisessa videoaineistoon perehtymises-

sä. 

 

Videoaineiston tutkiminen mahdollistaa tarkastelun, johon perinteisen etnografi-

an avulla ei päästä käsiksi. Videolle tallentuvat vokaaliset, verbaaliset, visuaali-

set ja keholliset kommunikoinnin resurssit ja videoaineiston avulla päästään tut-

kimaan näitä kaikkia yksityiskohtaisesti (Mondada, 2012, 305; Knoblauch & 

Schnettler, 2012, 337). Tässä tutkimuksessa analysoitava aineisto on varsin ly-

hyt (reilut 20 minuuttia), mikä toisaalta rajaa valmistavan opetuksen ryhmän so-
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siaalisesta toiminnasta tehtävät huomiot perusteettomiksi, mutta mahdollistaa 

huolellisen perehtymisen pelitilanteen aikana tapahtuvaan kommunikaatioon ja 

sen toimintoihin (ks. Knoblauch, 2005, 2, 9). Knoblauch (2005, 9) tuo esiin myös 

sen, että digitaalinen aineisto ei ole yhtä tiiviisti yhteydessä tutkijan senhetki-

seen ajattelutapaan, kuin perinteinen etnografinen aineisto, sillä videoaineistoa 

voidaan tarkastella useista eri näkökulmista ja palata siihen aina uudelleen. 

Tutkimuksessani pääsen tarkastelemaan aineistoani ikään kuin etäältä, mutta 

perusteellisesti. Toisaalta minulla on vain rajallisesti tietoa pelitilanteessa toimi-

vista oppilaista tai heidän tavallisesta toiminnastaan, enkä voi verrata toimivatko 

he pelissä tyypilliseen tapaansa, mutta toisaalta minulla on mahdollisuus tarkas-

tella pelitilanteen vuorovaikutusta tarkasti ja yksityiskohtaisesti ilman ennakko-

oletuksia. On siis perusteltua, että tekemäni huomiot liittyvät juuri tutkittavaan 

vuorovaikutustilanteeseen, eivätkä oppilaisiin itseensä. 

 

Vaikka mikroetnografiassa tutkitaan pientä aineistoa yksityiskohtaisesti, 

edellyttää menetelmä tietoutta ja ymmärrystä tilanteen kontekstista. 

Mikroetnografinen tutkimus etenee seuraavanlaisesti: 

1. Määritellään videoidun tapahtuman ja toiminnan konteksti. Tapahtumilla on 

monia mikro- ja makrotason konteksteja, joihin tutustuminen on keskeistä 

mikroetnografiassa. Makrotason kontekstit, kuten organisaatio, jonka puitteissa 

vuorovaikutus tapahtuu, luovat pohjan vuorovaikutukselle, mutta on 

huomioitava, että merkitykset eivät ole stabiileita kulttuurinkaan sisällä, vaan 

monet mikrotason kontekstimuuttujat vaikuttavat siihen millaisena vuorovaikutus 

tilanteessa näyttäytyy (Bloome ym., 2005, 45–50; Knoblauch & Schnettler, 

2012, 345–346).  

2. Järkeistetään ja selitetään vuorovaikutuksen toimintoja ja pyritään 

ymmärtämään niitä osana kontekstiaan. Knoblauch ja Schnettler (2012, 343) 

ohjaavat kysymään aineistolta, mitä tilanteessa todella tapahtuu, 

ensivaikutelmaan luottamisen sijaan (mts. 336). Kaikki hetkessä tapahtuva 

toiminta tulkitaan osana tapahtumaympäristöä ja kontekstia. (Knoblauch, 2005, 

9).  

 

Videoidussa aineistossa tilanteet koostuvat monista komponenteista, kuten 

vuorovaikutukseen osallistuvista henkilöistä, tapahtumaympäristöstä ja 
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välineistä, jotka ovat vuorovaikutuksessa läsnä. Jokainen näistä 

komponenteista tuo tilanteeseen oman kontekstinsa ja näistä muodostuu 

vuorovaikutustilanteen konteksti. On huomioitava, että kaikki tilanteeseen 

vaikuttavat kontekstit eivät näy videotallenteella suoraan. (Knoblauch & 

Scnettler, 2012, 345.) Tässä tutkimuksessa pyrin ymmärtämään aineistoni 

konteksteja kattavan teoriataustan ja tapahtumaympäristön määrittelyn avulla. 

Teoriaosassa avaan pelaamiseen ja uuden kielen oppimiseen liittyviä 

konteksteja. Valmistavan opetuksen kontekstia, johon jokainen kielenoppija 

vaikuttaa, olen avannut alaluvussa 3.2.3. Lisäksi pyrin kattavasti kuvailemaan 

videotallenteen mikrokonteksteja analyysilukuni ensimmäisessä alaluvussa.  

 

Paitsi vuorovaikutukseen osallistuvat henkilöt ja heidän toimintansa kontekstei-

neen, mikroetnografia ottaa huomioon myös vuorovaikutustilanteeseen oleelli-

sesti vaikuttavat ei-kielelliset elementit, kun taas esimerkiksi keskustelunanalyy-

sissa huomio on kiinnittynyt puheenvuoroihin ja ihmisten väliseen vuorovaiku-

tukseen. Mikroetnografiassa sekvenssit nähdään puheenvuoroja laajempina 

vuoroina – ne voivat olla sanattomia tai muun kuin ihmisen tuottamia. Myös ym-

päristön ominaisuudet, artefaktit ja välineet ovat osa vuorovaikutusta. (Kno-

blauch & Schnettler, 2012, 338, 343). Esimerkkinä Knoblauch ja Schnettler 

(2012, 338) käyttävät puhelimen soittoääntä ja power point -esitystä, mutta 

omassa tutkimuksessani tällainen keskeinen ei-kielellinen ja eloton vuorovaiku-

tukseen vaikuttava elementti on luonnollisesti peli. Opetusvälineellä on usein 

keskeinen vaikutus siinä, millaiseksi vuorovaikutus muotoutuu ja millaisia toi-

mintoja kommunikaatiossa ilmenee (mts. 340). Omassa tutkimuksessani tämä 

välineen vaikutus korostuu, koska koko vuorovaikutustilanne rakentuu pelin 

ympärille: peli ohjaa tilanteessa tapahtuvaa sanallista ja sanatonta vuorovaiku-

tusta. On siis keskeistä, että analyysissäni huomioin opettajan ja oppilaiden 

tuottamien puheenvuorojen lisäksi myös ei-kielellisten ja ympäristön ominai-

suuksien vaikutukset.  

 

Keskeinen osa mikroetnografiaa ovat myös datasessiot, jossa muutama tutkija 

tarkastelee, keskustelee ja analysoi yhdessä dataa (Knoblauch & Schnettler, 

2012, 349). Olen osallistunut Vastaantulo-hankkeen datasessioihin, joissa on 

katsottu sekä omaa tutkimusaineistoani että muuta hankkeessa kerättyä aineis-
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toa ja tehty yhdessä havaintoja näistä. Myös tämän tutkimuksen aihe ja sen tar-

peellisuus nousivat esiin eräässä datasessiossa. Datasessiossa keskustellessa 

myös visuaaliset havainnot muuntuvat sanoiksi ja sanallistetuiksi ajatuksista 

(mts. 352). Knoblauch ja Schnettler kuvailevat, että datasessioissa videodata 

uudelleenkontekstualisoidaan – ikään kuin tarkastellaan uudesta kontekstista 

käsin ja tehdään ymmärrettäväksi yhteistyössä (mts. 352–353). Datasessioissa 

jokaisen osallistujan koulutus ja osaaminen täydentävät toisiaan (mts. 349–

350). Vastaantulon datasessioihin on osallistunut sekä kasvatustieteen että 

suomen kielen opiskelijoita ja asiantuntijoita, mikä on laajentanut näkökulmaani 

sekä oman aineistoni tarkasteluun että tutkimusaineistoni kontekstin ymmärtä-

miseen. Knoblauch ja Schnettler (2012, 353) kuitenkin huomauttavat, että vaik-

ka useamman tutkijan näkökulma aineistoon laajentaakin aineiston tarkastelua, 

on mikroetnografinen tutkimus silti laadullista, eikä se ole yleistettävää. 

 

Koska mikroetnografialta puuttuu vielä yhtenäinen metodologinen runko (Kno-

blauch, 2012, 253), avaan seuraavassa luvussa tutkimukseni etenemistä ja te-

kemiäni metodologisia valintoja, jotta lukijan olisi mahdollista ymmärtää teke-

määni analyysiä mahdollisimman perusteellisesti. 

 

5.4 Tutkimuksen eteneminen 

 

Thomasin (2012) mukaan tapaustutkimusten ongelmana on usein 

täsmällisyyden ja järjestelmällisyyden puute. Tähän ongelmaan pyrin 

vastaamaan esittelemällä tässä alaluvussa mahdollisimman kattavasti 

tutkimukseni etenemistä. Esitän tutkimukseni etenemisen kärjistetyn 

vaiheittaisena, jotta valintojen perustelu ja prosessin kuvaus olisivat 

ymmärrettäviä, mutta todellisuudessa laadullisen tutkimuksessa tutkimuksen 

vaiheet ovat aina limittäisiä ja kietoutuvat yhteen (Ruusuvuori ym., 2010, 11–

12). Tässä alaluvussa avaan myös niitä kohtia, joissa olen käyttänyt 

mikroetnografian tukena myös muita menetelmiä. Kevyt kvantitatiivinen 

kartoitus tukee tekemääni mikroetnografista analyysiä, ja koska 

mikroetnografialla ei vielä ole vakiintuneita metodologisia käytänteitä, 

tutkimuksen etenemiseen olen ottanut vaikutteita Peräkylän (2007; 2011) ja 
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Tainion (2007) kuvauksista keskustelunanalyyttisen tutkimuksen etenemisestä. 

 

Esimerkiksi Peräkylän (2007, 158) mukaan aineiston tarkastelu on hyvä aloittaa 

”puhtaalta pöydältä”, jotta valmiit näkökulmat eivät ohjaa aineiston tulkintaa 

liikaa. Aineistosta etsitään toistuvia vuorovaikutuksen elementtejä ja 

kiinnostavia ilmiöitä, joihin sitten tutkimuksen myöhemmissä vaiheissa 

syvennytään (Peräkylä, 2011, 875). Aineiston motivoitumattomassa 

tarkastelussa kiinnostuksen kohteiksi nousivat opettajan merkitys ja rooli, 

muiden kielten käyttö pelitilanteessa sekä kaikki se vuorovaikutus, mitä pelissä 

tapahtuu itse pelaamisen lisäksi. Tässä vaiheessa myös tutkimuksen tavoite ja 

tutkimuskysymykset muotoutuivat alustavasti (ks. Ruusuvuori, 2010a, 274). 

 

Keskeinen lähtökohta mikroetnografisessa tutkimuksessa on tarkastella 

aineistoa osana sen konteksteja (Knoblauch & Schnettler, 2012, 345–346; 

Bloome ym., 2005, 45–50). Aineistoni makrokonteksteja ovat muun muassa 

kielenoppimisen alkuvaihe, kouluopetus, tarkemmin määriteltynä 

ryhmämuotoinen valmistava opetus, sekä pelaaminen. Näitä konteksteja olen 

pyrkinyt ymmärtämään teoriaan ja aiempiin tutkimuksiin tutustumalla. Hieman 

yksityiskohtaisempia konteksteja ovat kyseinen valmistavan opetuksen ryhmä, 

peliä pelaavat oppilaat taustoineen ja kielineen sekä Kalapeli, jota tilanteessa 

pelataan. Näistä konteksteista olen rakentanut ymmärrystä tarkastelemalla 

videonauhoitteesta myös varsinaista aineistoani ympäröivät tapahtumat: 

oppitunti ennen peliä ohjeiden antoineen, välitunti kahden pelihetken välissä 

sekä pelin jälkeen käytävä keskustelu ovat kaikki tärkeitä pelitilanteen 

ymmärtämisen kannalta. Näitä konteksteja käsittelen analyysiosani aluksi 

alaluvussa 6.1.1. Lisäksi jokaiseen analysoitavaan tilanteeseen kuuluu pieniä 

mikrokonteksteja: analyysiluvuissa tuon esiin litteraattiesimerkkejä edeltäviä ja 

seuraavia tapahtumia, jotta kaikki analyysi tapahtuisi osana kontekstejaan. 

 

Litterointi on oleellinen osa videoaineiston tarkastelua. Litteroinnin tarkkuus 

määritetään tutkimusongelman mukaisesti. (Ruusuvuori, 2010b, 242.) Tässä 

tutkimuksessa tarkastellaan pelaajien välistä vuorovaikutusta ajoittain hyvin 

yksityiskohtaisesti, mutta samalla tarkastellaan pelitilanteen kokonaisuutta, 

joten olen tehnyt keskitarkan litteraatin. Litterointimerkinnät ovat tutkimuksen 
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liitteenä (liite 1). Litteraatti on hyödyllinen väline ja antaa uuden, tarkemman 

näkökulman aineiston tarkasteluun, mutta ei yksinään riitä analyysin pohjaksi, 

sillä aineistossa on aina paljon muutakin ja objektiivisesta pyrkimyksestä 

huolimatta litteraatti sisältää aina tulkintaa. Tästä syystä alkuperäinen nauhoite 

on videoanalyysin ensisijainen aineisto. (Knoblauch & Schnettler, 2012, 349; 

Mondada, 2012, 310; Ruusuvuori, 2010b, 427.) Analyysiluvuissani käytän 

aineistoni kuvailuun litteraattiesimerkkejä, mutta varsinainen analyysi on tehty 

alkuperäisestä nauhoitteesta. Mikroetnografian periaatteiden mukaisesti olen 

avannut nauhoitteen avulla analyysissäni myös vuorovaikutustilanteiden 

mikrokonteksteja, jotka eivät tule litteroiduista esimerkeistä ilmi. 

 

Litteraatti aineistosta mahdollisti myös aineiston järjestelyn uudella tavalla. Etsin 

aineistostani litteraatin avulla toistuvia, tutkimusongelmaani liittyviä teemoja ja 

ilmiöitä sekä keskenään samanlaisia vuorovaikutustilanteita (Peräkylä, 2007, 

158–159; Ruusuvuori ym., 2010, 12; Tainio 2007). Tässä vaiheessa myös 

tarkensin tutkimuskysymyksiäni vastaamaan aineistoa. Koska aineistoni on 

pieni, oli mahdollista käydä läpi jokainen nauhoitteen aikana tapahtuva 

pelivuoro, eikä esimerkiksi pelkästään tutkimuskysymysteni kannalta oleellisia 

kohtia. Erittelin litteraattitiedostoon jokaisen pelivuoron, merkitsin niihin 

värikoodein kaiken pelin vuorosanojen ulkopuolisen puheen ja etsin näistä 

keskenään samankaltaisia tilanteita. Näistä syntyivät ryhmittelyt, joiden pohjalta 

olen analysoinut oppilaan omaa tuottamista pelissä (6.2) sekä opettajan rooleja 

(6.3.2). Toteutin ryhmittelyn vasta tässä vaiheessa tutkimusta, sillä etenkin 

ennalta määritellyt ryhmät ovat ongelmallisia, sillä ne saattavat ohjata 

havaintoja ja tulkintoja liikaa sekä jättävät osan tutkittavan ilmiön 

ominaisuuksista ulkopuolelleen (O'Leary, 2014, 51; Salo, 2015, 177). Kaikkea 

tutkimuskysymysteni kannalta oleellista ei voinut myöskään ryhmitellä, niin että 

ryhmät vastaisivat todellisuutta (ks. Salo, 2015, 177). Pelin tarjoama muotti (6.1) 

sekä opettajan läsnäolon vaikutus (6.3.1) ovat pelitilanteessa kokonaisvaltaisia 

ilmiöitä, jotka liittyvät kaikkeen pelissä tapahtuvaan, joten niiden osalta siirryin 

kontekstualisoinnin ja litteroinnin jälkeen suoraan ilmiöiden järkeistämiseen ja 

selittämiseen (ks. Knoblauch & Schnettler, 2012, 343). 
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Ilmiöiden ryhmittelyn yhteydessä toteutin myös kevyen kvantitatiivisen kartoi-

tuksen aineistolleni. O'Learyn (2014) mukaan havainnoitavasta ilmiöstä voi 

saada paremmin kiinni, jos yhdistellään sekä kvantitatiivisen että kvalitatiivisen 

havainnoinnin keinoja. Kvantitatiivisen kartoituksen avulla selvitin opettajan ja 

oppilaiden tuottaman puheen määrää pelitilanteessa sekä eri vuorovaikutusti-

lanteiden ja eri kielien käytön yleisyyttä aineistossani. Sen sijaan esimerkiksi 

opettajan rooleista en tehnyt kvantitatiivista kartoitusta, sillä roolit näyttäytyivät 

aineistossa usein päällekkäisinä ja niiden kuvaaminen kvantitatiivisesti ei olisi 

kuvannut todellisuutta. Kvantitatiivinen havainnointi mahdollistaa ilmiöiden tark-

karajaisemman tarkastelun, mutta se ei kerro syitä ilmiöiden taustalla (O´Leary, 

2014, 49). Kvantitatiivisen kartoituksen avulla sain kuvan ilmiöiden yleisyydestä 

aineistoni tasolla, mikä antoi pohjan varsinaiselle laadulliselle mikroetnografisel-

le analyysilleni. Kvantitatiivinen kartoitus ei luonnollisestikaan tuota tapaustut-

kimukseeni yleistettävää tietoa, vaan lähestymiseni on siitä huolimatta kvalitatii-

vinen.  

 

Aineiston kontekstualisoinnin ja ryhmittelyn sekä kvantitatiivisen kartoituksen 

jälkeen siirryin varsinaiseen mikroetnografiseen analyysiin, eli vuorovaikutusti-

lanteiden järkeistämiseen ja selittämiseen, pyrkimyksenäni kuvailla ja ymmärtää 

mahdollisimman kattavasti niitä vuorovaikutuksen prosesseja, joiden avulla op-

pilas tulee osalliseksi pelitilanteeseen, kommunikoi ja oppii kieltä (ks. Knoblauch 

ja Schnettler, 2012, 343). Mikroetnografisen tutkimuksen tapaan olen analyysis-

säni pyrkinyt kuvaamaan, mitä tilanteessa todella tapahtuu (Knoblauch, 2005, 

9). Aineistoni analyysissä olen myös hyödyntänyt keskustelunanalyysille tyypilli-

siä periaatteita, kuten vertailua, poikkeustilanteiden ja säännönmukaisuuksien 

etsintää sekä vuorovaikutustilanteiden käytänteiden ja toimintojen näkyväksi te-

kemistä (Peräkylä, 2011, 875; Ruusuvuori, 2010a, 276; Tainio, 2007). 

 

Modada (2012) havainnollistaa artikkelissaan, että laadullisessa videoanalyy-

sissä aineiston kuvaaminen lukijalle monesta näkökulmasta auttaa lukijaa hah-

mottamaan tehtyä analyysiä ja tulkintoja. Analyysilukuni sisältää litteraattiesi-

merkkejä, havainnollistavia kuvia sekä kirjoitettua kuvailua. Analyysiluvussa 

esittämiini esimerkkeihin olen valinnut joko sellaisia tilanteita, jotka kuvaavat 

esittelemääni ilmiötä mahdollisimman hyvin, tai joissa on jotain poikkeuksellisen 
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mielenkiintoista. Poikkeustapausten kautta tarkennetaan tilanteesta hahmotettu-

ja säännönmukaisuuksia ja laajennetaan ilmiön ymmärrystä (Ruusuvuori, 

2010a, 279; Peräkylä, 2007, 159). Mikroetnografian periaatteiden mukaan ku-

vailen jokaisen aineistoesimerkin kohdalla tilanteen mikrokonteksteja (Kno-

blauch, 2005, 9). 

 

Kirjoittamisvaihe on oleellinen myös tutkimuksen liittämisessä osaksi laajempia 

konteksteja. Analyysiluvussa tuon esiin myös ilmiöiden yhteyttä teoriaosassa 

esittämääni tutkimuskirjallisuuteen ja tuon tutkimukseni osaksi tieteellistä 

keskustelua (Ruusuvuori, 2010a, 281.) Teoria ohjaa tekemääni analyysiä, mutta 

olen myös pyrkinyt löytämään eroja sekä laajentamaan olemassa olevaa 

teoriaa (ks. Salo, 2015, 182–183). Myös tulkintojen tekeminen ja väistämättä 

subjektiiviset havainnot ovat keskeinen osa mikroetnografista tutkimusta. 

(Knoblauch & Schnettler, 2012, 336). Tekemäni tulkinnat pohjautuvat 

ymmärrykseeni ilmiötä koskevasta teoriasta ja siihen liittyvistä mikro- ja 

makrokonteksteista sekä aineistoon itseensä. Näitä yhdistämällä pyrin 

kuvailemaan tutkimiani ilmiöitä mahdollisimman kattavasti.  
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6 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 

 

Tässä luvussa kuvailen tutkimusaineistoani mahdollisimman tarkasti, analysoin 

sitä aineistoesimerkkien avulla sekä tulkitsen teorian sitä teorian valossa. Alalu-

vussa 6.1 tarkastelen pelitilannetta kokonaisuudessaan ja vastaan ensimmäi-

seen tutkimuskysymykseeni millaisen muotin peli tarjoaa kielenoppijan vuoro-

vaikutukselle. Alaluvussa 6.2 perehdyn tarkemmin oppilaiden tuottamaan pu-

heeseen. Käsittelen oppilaiden tuottaman puheen sisältöjä ja niihin käytettyjä 

kieliä, eli vastaan toiseen tutkimuskysymykseeni millaista puhetta oppilas tuot-

taa pelissä. Kolmanteen tutkimuskysymykseeni, millainen on opettajan merkitys 

pelitilanteessa, vastaan alaluvussa 6.3. Jokaisen luvun lopuksi vedän yhteen 

kunkin tutkimuskysymyksen kohdalta keskeisimmät tulokset ja kiinnostavimmat 

havainnot. 

 

6.1 Pelin struktuurin tarjoama tuki uudella kielellä osallistumi-

seen 

 

Tässä luvussa kiinnostuksen kohteena on pelattava peli itsessään sekä peliti-

lanne kokonaisuutena. Koska mikroetnografisessa tutkimuksessa kontekstin 

ymmärtäminen on tärkeää, kuvailen aluksi tutkittavaa tilannetta sekä sitä edel-

täviä ja seuraavia hetkiä (6.1.1). Tämän jälkeen tarkastelen kvantitatiivisen kar-

toituksen avulla kokonaiskuvaa pelitilanteessa tuotetuista puheenvuoroista ja 

niiden kielistä (6.1.2). Alaluvussa 7.1.3 käsittelen pelin struktuuriin kuuluvia pu-

heenvuoroja ja pelifraaseja ja alaluvussa 6.1.4 tarkastelen pelitilanteessa toteu-

tuvia muotteja, jotka ohjaavat kommunikointia. Koska yhdessä tuotettu puhe 

näyttäytyy pelissä keskeisenä osallistumisen resurssina, käsittelen sitä omassa 

alaluvussaan 6.1.5.  

 

6.1.1 Tutkittavan tilanteen kokonaiskuvaus 

 
Mikroetnografisessa tutkimuksessa tutkimusaineiston konteksti ja sen kuvailu 

ovat keskeisessä asemassa. Mikroetnografissa videoidun tapahtuman ja toi-

minnan konteksti määritellään tarkasti ennen kuin vuorovaikutusta pyritään selit-
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tämään ja ymmärtämään. (Knoblauch & Schnettler, 2012, 348–349.) Tutkimus-

aineistoni kontekstia olen taustoittanut laajemmalla tasolla teoriaosassani käsit-

telemällä valmistavaa opetusta oppimisympäristönä, vuorovaikutteista pelaa-

mista ja uuden kielen opiskelun alkuvaihetta. Tässä luvussa tarkastelen tutki-

musaineistoni ryhmä- ja tilannekohtaisia kontekstitekijöitä. Seuraavaksi kuvailen 

pelitilannetta sekä sitä edeltäviä ja seuraavia tapahtumia, jotta myös lukijalle 

muodostuisi kokonaiskuva aineistostani, ja jotta tekemiäni tulkintoja olisi mah-

dollista ymmärtää osana niiden kontekstia.  

 

Pelaamista edeltävällä tunnilla on pohjustettu Kalapelissä tarvittavaa sanastoa 

kertaamalla eri maanosien eläimiä, joita on jo käsitelty edellisenä päivänä. 

Eläinsanastoa harjoitellaan ennen peliä sekä yhteisen opetuskeskustelun että 

itsenäisten tehtävien parissa. Eläinsanat eivät varsinaisesti ole keskeisintä arki-

sanastoa tai oppilaiden välittömään elämänpiiriin kuuluvia sanoja (vrt. Opetus-

hallitus, 2012, 11), mutta silti eläinsanasto vaikuttaa olevan kielenoppimisen al-

kuvaiheessa oleville oppilaille mielekästä opittavaa. 

 

Ennen peliä Saara-opettaja ohjeistaa pelin huolellisesti. Ohjeistukseen käyte-

tään aikaa noin kuusi minuuttia. Muutama oppilas on pelannut Kalapeliä aiem-

min ja opettaja käyttää heitä avukseen ohjeistuksessa. Opettaja demonstroi pe-

litilannetta osallistamalla aiemmin pelanneita oppilaita siihen. Hän toistaa pelis-

sä kysyttävää onko x-värinen kala x-eläimen takana -kysymystä useamman ker-

ran, jotta se jäisi oppilaiden mieleen, ja näyttää jokaisen pelin vaiheen pelikan-

siosta. Hän varmistaa myös nimellä kohdistetuilla kysymyksillään, että oppilaat 

ymmärtävät, mistä on kyse. Viveka kirjoittaa omatoimisesti taululle mahdollisesti 

hänelle uuden tai vaikean sanan takana ja Saara-opettaja pyytää häntä kirjoit-

tamaan koko kysymyksen. Viveka kirjoittaa taululle muun luokan ja Evelia-

opettajan avustuksella onko keltainen kala _____:n takana?. Seuraavaksi Saa-

ra-opettaja jakaa oppilaat kahteen ryhmään. Vera, Viveka, Viktor ja Ochi siirty-

vät pelaamaan Kalapeliä Evelia-opettajan johdolla. Muut oppilaat pelaavat Saa-

ra-opettajan kanssa toista peliä. 

 

Ennen välituntia Evelia-opettaja toimii pelin ohjaajana, eli vastaa pelaajien esit-

tämiin kysymyksiin, katsoo kysyttävän kalan värin ja sen mennessä oikein antaa 



 60

kalan pelaajalle. Peli keskeytyy, kun välitunti alkaa. Yksi oppilaista, Viktor, ehtii 

saada kaikki kalat alustaansa ja voittaa pelin. Peli päätetään aloittaa alusta väli-

tunnin jälkeen. Välitunnin alkaessa Vera jää luokkaan keskustelemaan Saara-

opettajan kanssa siitä, voisiko hän toimia pelin ohjaajana. Vera saa luvan sillä 

ehdolla, että hän puhuu ohjaajana ollessaankin kokonaisia lauseita suomeksi. 

 

Välitunnilta palatessa oppilaat jatkavat pelaamista keskenään, sillä Evelia-

opettaja on vielä välituntivalvonnassa. Vera toimii pelin ohjaajana. Evelian pala-

tessa hän liittyy peliin pelaajana ja Vera jatkaa pelin ohjaajana. Pelitilanne päät-

tyy Saara-opettajan ilmoittaessa, että on aika lopettaa. Oppilaat eivät haluaisi 

lopettaa pelaamista ja peliä jatketaan kiireisesti, kunnes Saara-opettaja tulee 

keskeyttämään pelin kysymällä kenellä on eniten kaloja. 

 

Pelissä suomi toimii pääosin kommunikoinnin kielenä – peliä pelataan suomeksi 

ja Saara-opettaja on ohjeistanut, että jokaisella vuorollaan oppilaiden tulee sa-

noa kysymys huolellisesti suomeksi. Kun yksi oppilaista siirtyy pelin ohjaajaksi, 

Saara-opettaja täsmentää, että hänen tulee edelleen käyttää suomen kieltä ja 

vastata muiden oppilaiden pelissä esittämiin kysymyksiin suomeksi kokonaisin 

lausein. Suomen lisäksi pelin aikana käytetään kuitenkin myös jonkin verran 

englantia ja venäjää. Seuraavaksi käsittelen tarkemmin pelissä käytettäviä kie-

liä. 

 

6.1.2 Puheenvuorojen määrät ja kielet 

 

Toteutin aineistolleni kevyen kvantitatiivisen kartoituksen, jossa selvitin pelitilan-

teen litteraatista kunkin peliin osallistuvan puheenvuorojen määrän sekä niissä 

käytetyt kielet. Nämä tiedot ovat esitettynä seuraavassa taulukossa 2. Tässä lu-

vussa tarkastelen tekemiäni huomioita, vertaan pelaajien puheen määrää sekä 

eri kielien käyttöä pelitilanteessa. 
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Taulukko 2. Puheenvuorojen määrät ja kielet 

 suomi englanti venäjä muut* yhteensä 

Evelia-
opettaja 

139 2 - 6 147 

Vera 94 10 15 9 128 

Viktor 55 - 8 2 65 

Ochi 47 2 - 2 51 

Viveka 78 2 6 6 92 

 

*muut -ryhmään olen luokitellut sellaiset ilmaukset, jotka eivät ole selkeästi minkään 

kielisiä, kuten nauru, hyräily sekä innostuneet tai ärsyyntyneet äännähdykset 

 

Pelitilanteen aikana suurin osa kommunikaatiosta tapahtuu suomen kielellä. Ti-

lanteen puheenvuoroista 85,5 % on suomenkielisiä. Kuten edellisessä luvussa 

toin esiin, oppilaita oli ohjeistettu käyttämään suomen kieltä. Lisäksi pelin struk-

tuuri ohjaa vahvasti tuottamaan suomen kieltä. Myös Reindersin ja Wattanan 

(2012, 184) sekä Ahlholmin (2015, 107) tutkimuksissa kohdekielinen puhe oli 

pelitilanteiden aikana runsasta. 

 

Suomen lisäksi pelissä käytetään jonkin verran myös englantia ja venäjää. Eng-

lanninkieliset vuorot ovat kaikkien pelaajien ymmärrettävissä ja useimmiten ne 

ovatkin kaikille suunnattuja. Ainoastaan Viktor ei turvaudu kertaakaan englan-

tiin. Määrällisesti venäjää käytetään pelitilanteen aikana englantia enemmän, 

mutta venäjänkieliset keskustelut käydään vain kolmen oppilaan välillä (Vera, 

Viktor, Viveka). Englannin ja venäjän käyttötarkoituksia käsittelen lisää luvussa 

6.2. Sekä englannin että venäjän käyttö pelitilanteen aikana on kuitenkin hyvin 

vähäistä suomen kielen käyttöön nähden. Puheenvuoroista 3 % tuotetaan eng-

lanniksi ja 6 % venäjäksi, kun taas suomeksi 85,5 %. Valmistavassa opetukses-

sa muiden kielten käyttö etenkin oppilaiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa 
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on hyvin tavallista (esim. Gustafsson, 2012; Andonov, 2013), joten perustellusti 

voidaan sanoa pelitilanteen ohjaavan kohdekielen käyttöön. 

 

Kuten luokkahuonetilanteissa yleensäkin, myös tässä pelitilanteessa opettaja 

puhuu peliin osallistuvista eniten. Kaikista puheenvuoroista opettajan puhetta 

pelitilanteen aikana oli 30,4 %. Opettajan puheen määrä ei kuitenkaan eroa eri-

tyisen suuresti oppilaiden tuottaman puheen määrästä. Eniten pelin aikana pu-

hetta tuottaneen oppilaan puheenvuoroja oli 26,5 %.  

 

Oppilaiden puheenvuorojen määrät eroavat jonkin verran toisistaan. Tähän ei 

kuitenkaan voi sanoa mitään yksiselitteistä syytä. Vera puhuu pelissä opettajan 

jälkeen eniten, mihin osaltaan vaikuttaa se, että hän toimii pelin ohjaajana väli-

tunnin jälkeen. Viktor on ryhmän uusin tulokas ja aivan suomen kielen oppimi-

sen alkuvaiheessa, mutta puhuu kuitenkin enemmän kuin luokalla kauiten ollut 

Ochi. Sekä Vera että Viveka ovat pelissä puheliaita ja kommunikoivat herkästi 

myös muiden pelivuorojen aikana. Ochin puheenvuorojen määrää saattaa vä-

hentää se, että hänellä ei ole pelissä äidinkielistä keskustelukumppania, kuten 

muilla oppilailla. 

 

Ei siis vaikuta, että kielitaidon taso olisi keskeisin puheen määrään vaikuttava 

tekijä, vaan siihen vaikuttavat myös oppilaiden luonteenpiirteet ja vertaisryhmän 

koostumus. Reinders ja Wattana (2012, 156) tuovat esiin, että ei ole syytä 

erottaa pelaamista muusta pedagogiikasta ja luokkahuoneessa tapahtuvasta 

toiminnasta: esimerkiksi ryhmän vuorovaikutuksen toimivuus ja sosiaaliset 

suhteet vaikuttavat myös yhtä lailla myös pelitilanteessa, eikä kaikkea voida 

selittää pelin ominaisuuksilla. Jokaisella lapsella on yksilöllisiä tapoja ja 

strategioita osallistua ja ymmärtää uutta kieltä (Savijärvi, 2011, 166). Fillmoren 

(1979, 220–221, 227) tutkimuksessa kielenoppimisen ja osallistumisen kannalta 

merkittävimpiä tekijöitä olivat oppilaiden yksilölliset ominaisuudet. 

Tutkimuksessa eivät korostuneet oppilaiden älyyn liittyvät tekijät, vaan 

sosiaaliset taidot, motivaatio, sosiaalisen liittymisen tarve, temperamentti, 

joustavuus ja halu kokeilla uutta (Fillmore, 1979, 220–221, 227). Myös tässä 

tutkimuksessa oppilaiden sosiaaliset piirteet näyttävät vaikuttavat puheen 

määrään, mutta tämän tutkimuksen vain yhteen tilanteeseen kohdistuvasta 
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aineistosta ei voida tehdä johtopäätöksiä puheen määrään vaikuttavista 

tekijöistä. 

 

Eri kielien käytössä ei ole myöskään nähtävissä ilmiötä, että heikommin suo-

mea taitavat oppilaat käyttäisivät enemmän muita kieliä. Muiden kielten käyttö 

näyttäisi olevan enemmänkin yhteydessä puheenvuorojen määrään. Vera käyt-

tää pelissä eniten englantia ja venäjää, mutta hän myös tuottaa oppilaista eni-

ten suomenkielisiä puheenvuoroja. Myös muiden kielten käyttöön vaikuttaa ver-

taisryhmän koostumus: venäjää osaavat oppilaat käyttävät venäjää, mutta 

Ochilla muun kuin suomen kielisiä puheenvuoroja on vain kaksi (englanniksi).  

 

On kuitenkin syytä huomioida, että hiljaisinkin oppilas tuotti 20 minuutin peliti-

lanteen aikana 51 puheenvuoroa. Hiljaisimmankaan oppilaan puheen määrä ei 

ollut vähäinen. Ylipäätään kommunikaatio pelitilanteen aikana oli hyvin runsas-

ta. Myös kielenoppimista ja pelejä käsittelevissä tutkimuksissa on tullut esiin, et-

tä pelit vähentävät kynnystä kommunikoida ja kannustavat puhumaan (Reinders 

& Wattana, 2012, 160). 

 

6.1.3 Omaa tuottamista tukevat struktuurit pelissä 

 

Oppilaiden tuottaman puheen määrä noin 20 minuutin pelin aikana on siis var-

sin suuri. Pelissä on monta struktuuria, jotka helpottavat oppilaiden vuorovaiku-

tukseen osallistumista ja lisäävät suomen kielen käytön mahdollisuuksia. Tällai-

sia struktuureita ovat esimerkiksi pelaamiseen liittyvät ulkoiset seikat, kuten 

vuorottelu- ja istumajärjestys ja pelaamisen konteksti, sekä pelin sisäiset seikat, 

kuten pelin säännöt, pelissä toistuva fraasi ja peliin kuuluvan pelikansion tar-

joamat visuaaliset ja fyysiset vihjeet. Lisäksi muut pelaajat ja heidän antama 

malli auttavat puheen tuottamisessa. Taulukkoon 3 olen koonnut tarkastele-

maani peliin kuuluvat muotit.  
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Taulukko 3. Omaa tuottamista tukevat muotit pelissä 

 

 

Pelin aikana jokainen oppilas saa puhua kielitaidon tasostaan huolimatta. Pela-

tessa istutaan ryhmätyöpöydän äärellä tasa-arvoisessa järjestyksessä, eli ku-

kaan ei ole toista enempää huomion kohteena (ks. istumajärjestys, kuva 2 ala-

luvussa 5.1). Gustafssonin (2012, 14) tutkimuksessa oppilaiden keskinäinen 

vuorovaikutus oli huomattavasti runsaampaa ryhmätyöpöydän ääressä kuin 

pulpettijonoissa. Pelaamiseen tällainen vuorovaikutusta lisäävä sijoittuminen 

kuuluu luontevasti. Myös opettaja on asettunut samoin kuin oppilaat. Lehtimajan 

(2012, 104, 212) tutkimuksessa oppilaiden osallistumista vähensi osallistujien 

suuri määrä ja opettajajohtoisuus. Aineistossani puolestaan peliin osallistuu 

vain neljä oppilasta ja kommunikaatio ei ole opettajajohtoista lukuun ottamatta 

pelin alkua, ja oppilaiden tuottaman puheen määrä on suuri. 

 

Peliin kuuluva vuorottelujärjestys takaa sen, että jokainen oppilas saa tai joutuu 

tuottamaan pelifraasin yhtä monta kertaa ja jokaisen vuoro pelissä tulee yhtä 

usein. Kuten jo todettu, pelituokion aikana hiljaisinkin oppilas puhuu 51 kertaa 

(ks. 7.1.2). Rosénin ja Wedinin (2015, 129) mukaan juuri luokkahuonevuorovai-

kutus, jossa oppilaalla on mahdollisuus käyttää puheenvuoroja, mutta jossa pu-

heenvuoroja tuotetaan yksi kerrallaan muiden kuunnellessa niitä, tukee kie-

lenoppimista parhaiten. Aineistossani tällainen kommunikaatio toteutuu erityi-

sesti silloin, kun opettaja on pelissä mukana. 

 

Omaa tuottamista tukevat muotit pelissä 

Tasa-arvoinen vuorottelujärjestys ja istumajärjestys 

Pelitilanteen säännöt 

Tuttuus ja toistuvuus 

Visuaaliset ja fyysiset vihjeet 

Muiden pelaajien antama malli, kielenainesten kierrätys 

Pelifraasi 
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Myös säännöt kuuluvat peleihin ja pelaamiseen oleellisesti. Aineistossani Saa-

ra-opettaja ohjeistaa pelaamiselle sääntöjä ennen pelin aloittamista. Hän esi-

merkiksi mainitsee, että kalan voi saada vain, jos tuottaa kysymyslauseen huo-

lellisesti suomeksi. Välitunnin jälkeen Veran siirtyessä pelin ohjaajaksi, Saara-

opettaja ohjeistaa Veraa tuottamaan myös tässä roolissa kokonaisia virkkeitä 

suomeksi. Aineistossani nämä säännöt näyttävät ohjaavan oppilaita tuottamaan 

puhetta suomeksi myös silloin, kun opettaja ei ole paikalla. Myös Ahlholmin 

(2015, 107) tutkimuksessa pelin säännöt ohjasivat suomen kielen käyttöön. 

Raappanan (2016, 38, 40) pro gradu -tutkielmassa puolestaan tuli esiin, että 

selkeät säännöt vuorovaikutustilanteissa auttoivat oppilasta ohjaamaan toimin-

taansa ja lisäsivät suomen kielen käyttöä. Pelaamisen konteksti on luonnollinen 

paikka tehdä sopimus esimerkiksi kielten käytöstä. 

 

Vuorovaikutustilanteiden tuttuus ja toistuvuus auttavat oppilasta ymmärtämään 

ja tuottamaan uutta kieltä. Kun tilanne ja sen eteneminen ovat oppilaalle tuttuja, 

hän pystyy ennakoimaan tilanteen ja keskustelun kulkua (Watanabe, 2016, 58–

59, 66; Häkkinen, 2016, 44). Tarkastelemassani pelissä toistuvuus on keskei-

nen tekijä oppilaan osallistumisen mahdollistamisessa. Pelivuoro toistuu pää-

piirteittäin samanlaisena pelitilanteen alusta loppuun saakka. Pelivuoroon kuu-

luu tavallisesti ainakin kysymys, vastaus ja reaktio vastaukseen. Useimpiin peli-

vuoroihin kuuluu myös vuoron ilmaiseminen sekä epäselvien sanojen hakemi-

nen. Tämän toistuva konteksti lisää oppilaan mahdollisuuksia ymmärtää, mitä 

vuorovaikutuksessa tapahtuu. Pelitilanteen aikana ei ilmene juuri ollenkaan 

ymmärtämisvaikeuksia eikä tilanteita, joissa oppilas on epävarma siitä, mitä hä-

nen kuuluu tehdä. 

 

Edellä mainitut pelitilanteen vuorottelujärjestys, säännöt ja toistuva toimintalo-

giikka ovat esimerkkejä pelillisistä elementeistä, jotka innostavat leikilliseen op-

pimiseen (Vesterinen & Mylläri, 2017, 57–59). Aineistossani ne näyttäytyvät 

myös kielitaidon alkuvaiheessa olevan oppilaan omaa kielellistä tuottamista tu-

kevina elementteinä.  

 

Kalapeliin kuuluva pelikansio tarjoaa pelatessa myös visuaalisen ja fyysisen 

vihjeen. Pelikansio on koko pelitilanteen ajan yhteisen huomion kohteena, se 
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luo kontekstin tilanteelle ja sen kuvia käytetään apuna kommunikoinnissa. 

Häkkisen (2016, 44–45) pro gradu -tutkielman aineistossa kielenoppimisen 

alkuvaiheessa olevat oppilaat ymmärsivät ja tuottivat uutta kieltä paremmin, jos 

puheenkohteet olivat fyysisesti läsnä ja tarjolla oli ei-kielellisiä vihjeitä. Pelissä 

on pelifraasin tuottamisessa auttavia visuaalisia vihjeitä, kuten kalat, eri väriset 

alustat ja eläinkuvat kalojen päällä. Lisäksi pelin tavoite (kuuden samanvärisen 

kalan kerääminen) on helposti ymmärrettävissä, sillä jokaisella oppilaalla on 

edessään oman värisensä alusta, jossa on ääriviivoin merkitty paikka kuudelle 

kalalle, joihin oppilas saa laittaa oikein arvaamansa kalat. 

 

Osoittamista käytetään pelin aikana paljon. Oppilaat käyttävät osoittamista 

eläinsanojen kysymiseen ja viestinsä ymmärrettävyyden varmistamiseen. 

Opettaja puolestaan käyttää osoittamista viestinsä visuaalisena tukena ja 

oppilaiden ohjaamisessa. Etenkin kielenoppimisen alkuvaiheessa tällaisten ei-

kielellisten johtolankojen käyttö tukee oppilaan osallistumista ja auttaa 

ymmärtämään, mitä tilanteessa tapahtuu (Rosén ja Wedin, 2015, 129). 

 

Paitsi että peli itsessään toimii oppilaan oman tuottamisen muottina, se tarjoaa 

välillisesti myös muita muotteja. Merkittävässä roolissa kielentuottamisen kan-

nalta on muiden oppilaiden ja opettajan tuottamat puheenvuorot. Muiden pelaa-

jien pelivuorot tarjoavat oppilaalle mallin ja hän voi käyttää hyväkseen kierrätys-

tä ja toistoa (ks. Häkkinen, 2016, 44; Sistonen, 2015, 51). Pelissä myös toistuu 

useamman kerran tilanne, jossa pelivuorossa oleva oppilas kysyy samaa eläin-

tä kuin edellinen.  

 

Esimerkki 1 

01  Viveka:  onko:: (2,0) punainen kala (1,5) mm:: pingviinin 
02   takana 
03  Vera:   pingviinin 
04  Viveka:  ((venäjää)) hehe 
05  Vera:   pingviinin takana ei ole:: punainen 
06  Viveka:  hmmhmhm ((nojaa päätä pöytään)) 
07  Viktor:  ää (.) onko sininen kala pingviininen takana 
08  Vera:   pingviinin takana:: .hH ON SINIine::n 
09  Evelia-ope:  hehe hyvä 
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Esimerkissä 1 kysytään kaksi kertaa peräkkäin samaa eläintä. Ensin Viveka 

käyttää kysymyksessään sanaa pingviini (rivi 01), ja kun arvaus menee väärin, 

Viktor toistaa saman kysymyksen muokaten pelkästään kysytyn kalan värin (rivi 

07). Esimerkissä Viktor hyötyy Vivekan tuottamasta pingviini sanasta ja pystyy 

omalla vuorollaan tuottamaan sujuvan pelifraasin muuttamalla pelkästään 

värisanan. Viktor tuottaa fraasin ilman yhtäkään korjausta tai taukoa, lukuun 

ottamatta mikrotaukoa ennen fraasin aloittamista. Edellisten vuorojen 

kierrättäminen kielenoppimisen alkuvaiheessa on hyvin tyypillinen strategia 

sujuvoittaa omaa tuottamista (ks. Savijärvi, 2011; Suni, 2008; Häkkinen, 2016; 

Kuusisto, 2016; Sistonen, 2015; Gustafsson, 2012). Kielenaineisten 

kierrättämistä pidetään keskusteluissa luonnollisena toimintana, eikä sitä 

nosteta keskustelun tietoisuuteen (Savijärvi, 2011, 213). 

 
Erityisen keskeinen muotti pelissä on jokaisella vuorolla toistuva pelinfraasi. Sitä 

käsittelen seuraavaksi omassa alaluvussaan. Lisäksi yhdessä tuotettu puhe 

näyttäytyy pelissä keskeisenä resurssina. Oppilaan täydentävät, tarkentavat, 

toistavat ja korjaavat toistensa pelifraasin tuottamista ilman erillistä pyyntöä ja 

hyvin luonnollisen oloisesti. Koska yhdessä tuotettu puhe on pelissä niin kes-

keisessä asemassa, käsittelen myös sitä omassa alaluvussaan pelifraasin jäl-

keen. 

 

6.1.4 Pelifraasi oman tuottamisen muottina 

 

Pelissä toistuva fraasi on muotti, jonka avulla oppilas rakentaa oman vuoronsa. 

Kysymys on runko, johon pelivuorossa oleva oppilas täydentää kaksi osaa, joi-

hin visuaaliset vihjeet ovat apuna (ks. kuva 3). Kuvassa alleviivatut lauseenjä-

senet pysyvät samoina jokaisessa pelivuorossa ja kahteen vaihtuvaan osaan on 

pelitilanteessa tarjolla visuaalisia vihjeitä. 
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Kuva 3. Pelifraasi ja sen visuaaliset vihjeet 
 

Pelifraasiin sisältyy monta kielen rakenteeseen liittyvää asiaa ja kielitaidon alku-

vaiheessa oleville oppilaille varmasti useampi niistä on uusia. Rakenteiden ole-

tettu kieliopillinen haastavuus ei kuitenkaan estä fraasin käyttämistä ja sen op-

pimista (Aalto ym., 2009; Mustonen, 2015, 54). Etenkin kielenoppimisen alku-

vaiheessa ilmausten oppiminen kokonaisuuksina on tavallista (Honko, 2015, 6; 

Sistonen, 2015, 54). Fillmoren (1979, 213–215) mukaan yksinkertaisen fraasin 

avulla oppilas voi kehittää kielenkäyttöään varioimalla tuttua fraasia ja käyttä-

mällä sitä eri tilanteissa. 

 

Pelifraasiin sisältyy verbialkuinen ko-kysymys, eläinsanan taivuttaminen gene-

tiivimuotoon sekä postpositio takana. Fraasissa sanasto ja muodot opitaan osa-

na kokonaisuutta, jossa kunkin osan käyttötarkoitus tulee esiin (Honko, 2015, 

1–2). Peliin kuuluvat eläinsanat ovat monipuolisia: niihin kuuluu sanoja eri no-

miniryhmistä, ja kun niitä taivuttaa genetiivimuotoon, tulee harjoiteltua esimer-

kiksi astevaihtelua. Fraasin avulla tulee harjoiteltua myös verbialkuisen kysy-

myslauseen sanajärjestystä.  

 

Kielenoppimisen alkuvaiheessa rakenteiden oppimisessa keskeisintä ei ole se, 

että oppilas pystyy nimeämään käyttämänsä säännön. Toistuvien fraasien avul-

la oppilas voi saavuttaa tiedostamatta ja automaattisesti ymmärryksen raken-

teesta ja sen käytöstä, vaikka ei vielä pystyisikään nimeämään sitä. (Spoelman, 

2013; Honko, 2015, 6.) Pelissä pelifraasiin sisältyvät rakenneasiat kietoutuvat 

yhteen pelaamisen ja ryhmässä tapahtuvan vuorovaikutuksen kanssa. 
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Fraasin tuottamisen ja oppimisen kannalta keskeisimmältä pelitilanteessa vai-

kuttaa sen toistuvuus sekä opettajan ja visuaalisten vihjeiden antama tuki. Seu-

raavat esimerkit 2 ja 3 kuvaavat pelifraasin oppimista. Esimerkkeihin olen valin-

nut kaksi Viktorin pelivuoroa, sillä peliin osallistuvista oppilaista Viktor on eniten 

alkuvaiheessa suomen kielen oppimisessaan, joten hänelle harjoiteltava fraasi 

rakenteineen on pelin aluksi todennäköisesti vierain. 

 

Esimerkki 2 on pelitilanteen alusta. Siinä pelifraasi on vielä vieraampi Viktorille 

ja sen muodostamiseen tarvitaan runsaasti opettajan tukea (rivit 01, 04, 06 ja 

10). Viktor käyttää viestinsä tukena myös nonverbaalista viestintää eli osoittaa 

sanomansa eläimen kuvaa (rivi 05). 

 

Esimerkki 2 

01 Evelia-ope:  viktor sun vuoro 
02 Viktor:  [ää onko] öö (.) punainen öö- 
03 Viveka:  [aa] ((innostuneesti)) 
04 Evelia-ope:  kala (.) punainen 
05 Viktor:  kala öö khhrahhven takana ((osoittaa)) 
06 Evelia-ope:  ei Khirahvi (.) kirahvi 
07 Viktor:  khi- [kirahvi] 
08 Vera:   [kirahvin] 
09 Viktor:  kirahvin 
10 Evelia-ope: kirahvin (.) takana 

 

Pelin loppua kohden pelifraasi luonnollisesti käy tutummaksi ja sen tuottaminen 

helpottuu. Seuraavassa esimerkissä 3 on Viktorin viimeinen pelivuoro ja Viktor 

tuottaa fraasin melko sujuvasti ja ilman nonverbaalia viestintää ja ilman opetta-

jan apua. Viktor pitää kesken virkkeen tuottamista tauon valitakseen, mitä eläin-

tä haluaa kysyä, mutta puheen tuottaminen etenee muuten sujuvasti. Esimer-

kissä 2 pelifraasin tuottaminen vie huomattavasti enemmän aikaa kuin esimer-

kissä 3. 

 

Esimerkki 3 

Viktor: [onko sininen] kala (2,0) apina:: takana 

 

Pelin edetessä pelivuorot lyhenevät, pelifraasin tuottaminen tapahtuu nopeam-

min ja peli etenee huomattavasti nopeammin. Kun fraasiin keskittyminen vie 

vähemmän resursseja, itse peliin keskitytään enemmän.  
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Kieli ei kuitenkaan ole pelin lopussakaan virheetöntä tai muistuta täysin äidin-

kielisen puhujan puhetta. Esimerkissä 3 sanan apina genetiivimuoto jää puut-

tumaan. Tämä ei välttämättä johdu siitä, etteikö Viktor osaisi tuottaa sitä, sillä 

aiemmin pelissä hän tuottaa useita onnistuneita genetiivimuotoja, vaan siitä, et-

tä hänen keskittymisensä on enemmän pelissä. Muutaman kerran pelissä tois-

tuu myös tilanne, jossa sanat kala tai takana jäävät puuttumaan. Muuttuvan 

eläinsanan tuottamiseen käytetään enemmän aikaa, koska se on pelin etene-

misen kannalta oleellinen. Tulkitsen, että tämä johtuu pyrkimyksestä kommuni-

koida minimiresursseilla, eli mahdollisimman sujuvasti ja tehokkaasti. Myös 

Reindersin ja Wattanan (2012, 185) tutkimuksessa tuli esiin, että pelissä tuli 

harjoiteltua nopeaa ja sujuvaa kommunikointia. 

 

6.1.5 Yhdessä tuotettu puhe 

 

Pelissä paljon yhdessä tuotettua puhetta ja se on keskeinen osa pelitilanteessa 

tapahtuvaa oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta, joten käsittelen yhdessä 

tuotettua tässä omana lukunaan. Lehtimaja (2012, 140) on tarkastellut väitöskir-

jassaan S2-oppilaiden yhdessä tuotettua puhetta, ja hänen aineistossaan yh-

dessä tuotetun puheen muotoja ovat samanaikaiset vastaukset, vuorojen täy-

dentäminen ja jatkaminen, kielenainesten kierrättäminen sekä parafraasien tai 

tulkintojen tuottaminen. 

 

Aineistossani yhdessä tuotettu puhe liittyy useimmiten pelifraasin muodostami-

seen ja pelifraasiin kuuluviin sanoihin. Fraasin osia tuotetaan samanaikaisesti ja 

toisen oppilaan tuottamaa puhetta korjataan ja täydennetään, mutta tulkintojen 

ja parafraasien tuottamista ei aineistossani ole (vrt. Lehtimaja, 2012). Tässä lu-

vussa analysoin niitä tapoja, joilla oppilaat tuottavat puheenvuoroja yhdessä, 

osallistuvat vuorossa olevan oppilaan pelivuoron muodostamiseen sekä saavat 

apua omaan vuoroonsa. 

 

Toistot 

Toistolla on monia merkityksiä vuorovaikutuksessa. Toistojen avulla osallistu-

taan kommunikaatioon kielenoppimisen alkuvaiheessa, tukeudutaan muihin 



 71

osallistujiin, osoitetaan muiden vuorojen virheellisyyttä, korjataan niitä sekä 

vahvistetaan yhteisymmärrystä. (Lilja, 2010, 98; Honko, 2015, 8.) Paitsi, että 

pelifraasin toistuvuudella on keskeinen merkitys oppilaiden tuottamalle puheel-

le, toistoa käytetään paljon myös pelivuorojen sisällä. 

 

Esimerkki 4 oli esillä jo edellisessä alaluvussa, mutta tässä käsittelen sitä tois-

ton näkökulmasta. Esimerkissä Viktor hakee sanaa kirahvi. Viktor tapailee sa-

naa, mutta sanan lausuminen tuottaa hänelle vaikeuksia (rivit 04 ja 06). Sekä 

opettaja toistaa sanan korjaten sen ääntämistä (rivi 05). Myös Vera toistaa sa-

nan (rivi 07). Opettaja ei erikseen pyydä Viktoria tai Veraa toistamaan sanaa, 

mutta sanaa toistetaan silti niin kauan, että Viktorin lausuminen onnistuu (rivi 

08). Vielä tämän jälkeen opettaja toistaa sanan täydentäen lauseen samalla 

loppuun (rivi 09) ja Vera toistaa sanan vielä kerran (rivi 12).  

 

Esimerkki 4 

01  Viktor:  [ää onko] öö (.) punainen öö- 
02  Viveka:  [aa] ((innostuneesti)) 
03  Evalia-ope:  kala (.) punainen 
04  Viktor:  kala öö khhrahhven takana 
05  Evelia-ope:  ei KHirahvi. Kirahvi. 
06  Viktor:  khi- [kirahvi] ((epävarmasti)) 
07  Vera:   [kirahvin] 
08  Viktor:  kirahvin 
09  Evelia-ope:  kirahvin (.) takana 
10  Evelia-ope:  it is ((katsoo kirahvi -kuvan taakse)) 
11  Viveka:  EEIHH ((huudahdus)) 
12  Vera:   kirahvi 

 

Sana kirahvi toistuu esimerkin aikana yhteensä kahdeksan kertaa. Esimerkissä 

toiston avulla ilmaistaan lausumisen virheellisyyttä ja korjataan sitä, harjoitel-

laan sanan ääntämistä sekä täydennetään lausetta. Lisäksi aineistossani toisto-

ja käytetään varmistamaan, että eläinsana kuultiin tai ymmärrettiin oikein, vas-

taamaan sanahakuihin (ks. 6.2.3), sekä siihen, että perusmuodossa lausuttu 

sana taivutetaan. Toistoja tulee myös, kun useampi pelaaja aloittaa saman asi-

an sanomisen samaan tai lähes samaan aikaan.  

 

Pelin vuorovaikutuksessa sanojen lauseenosien toistaminen näyttäytyy luonnol-

lisena toimintana. Sitä tekee sekä opettaja että jokainen oppilaista. Kertaakaan 
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aineiston aikana opettaja ei erikseen ohjaa oppilasta toistamaan mitään, mutta 

toistoa tapahtuu silti useimmissa pelivuoroissa. Pelin konteksti tekee toistoista 

sisällöllisesti merkityksellisiä, mikä on kielenoppimisen kannalta tarkoituksen-

mukaisempaa kuin mekaaniset toistot (ks. Duff, 2000). 

 

Täydennykset 

Esimerkissä 5 on meneillään Vivekan pelivuoro. Vuoro keskeytyy Vivekan sa-

nahakuun (rivi 01), johon Vera ja opettaja vastaavat (rivit 03 ja 04). Viveka tois-

taa sanan ja muodostaa siitä samalla genetiivimuodon (rivi 05). Viktor täydentää 

Vivekan vuoron loppuun sanomalla sanan takana (rivi 06).  

 

Esimerkki 5 

01  Viveka:  onko keltainen kala (.) mitä toi on 
02  Evelia-ope:  (mikä) 
03  Vera:   [ANkka] 
04  Evelia-ope:  [ANKKA] 
05  Viveka:  anka:n 
06  Viktor:  takana 
07  Viveka:  takana 

 

Samantapainen tilanne toistuu esimerkissä 6, jossa Viveka pitää pienen tauon, 

mahdollisesti miettiäkseen mitä eläintä kysyisi (rivi 01) ja Viktor tarjoaa valmiiksi 

pelifraasin seuraavan sanan kala (rivi 02). Tämän jälkeen Viveka jatkaa vuoron-

sa loppuun (rivi 03). 

 

Esimerkki 6 

01  Viveka:  onko keltainen (.) 
02  Viktor:  kala 
03  Viveka:  kala p(h)oron takana 
04  Evelia-ope:  poron takana ((hyräillen)) keltainen ei ole 

 

Esimerkeissä 5 ja 6 erityisen mielenkiintoista on se, että Viveka on suomen kie-

len taidossaan huomattavasti Viktoria edellä, mutta Viktorille tarjoutuu tilaisuus 

näyttää osaamistaan täydentämällä Vivekan vuoro loppuun. Tulkitsen, että pelin 

struktuuri mahdollistaa Viktorille tilanteen ennakoinnin ja hän saa tilaisuuden 

näyttää omaa asiantuntijuuttaan. Sanat takana ja kala ovat toistuneet pelissä jo 

useita kertoja. Viktor tuskin olettaa, että Viveka ei tietäisi sanaa, mutta haluaa 

silti näyttää osaamistaan. 
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Korjaukset ja tarkennukset 

Aineistossa korjauksia tapahtuu sekä muiden oppilaiden että opettajan toimes-

ta. Lisäksi tehdään itsekorjauksia, eli korjataan omaa vuoroa, joko toisen osal-

listujan ilmaistessa tarkennuksen tarpeen tai ilman sitä. 

 

Esimerkissä 7 Viktor toteuttaa sanahaun osoittamalla. Sekä opettaja että Viveka 

tarjoavat sanahakuun vastaukseksi sanan koira genetiivimuodon ja Viktor tois-

taa sanan virheellisesti korian (rivi 05). Opettaja ja Viveka toistavat kumpikin 

sanan korjaten sen oikeaan muotoon. Opettaja painottaa sanan ensimmäistä 

tavua (rivi 07) ja Viveka venyttää sitä (rivi 08), jotta Viktor huomaisi ääntämisvir-

heensä. Lopuksi Viktor toistaa sanan oikein (rivi 09) ja Vera täydentää lauseen 

loppuun (rivi 10).  

 

Esimerkki 7 

01  Viktor:  ää onko sininen kala (.) (---) ((osoittaa jotain ja  
02   katsoo Evalia-opeen)) 
03 Viveka:  koiran 
04  Evelia-ope:  koiran 
05  Viktor:  korian 
06  Viveka:  koiran 
07  Evalia-ope:  KOIran 
08  Viveka:  ko::iran 
09  Viktor:  koiran 
10  Vera:   koiran takana:: 

 

Sekä Sunin (2008, 125) että Liljan (2010, 93) aineistossa korjausten tekeminen 

muokattujen toistojen avulla on yleistä. Omassa aineistossani lähes kaikki kor-

jaukset toteutetaan toistamalla. Opettaja käyttää lisäksi korjattavan asian selit-

tämistä, mutta oppilaat eivät. Liljan (2010, 95) tutkimuksessa tuli esiin, että eri-

tyisesti kakkoskieliset puhujat tekivät korjauksia toistamalla, kun taas äidinkieli-

set puhujat käyttivät eniten muita tapoja. Sunin (2008, 199) aineistossa on eni-

ten syntaktisia muokkauksia, kun taas omassa aineistossani korjaukset liittyvät 

sanojen ääntämiseen tai niiden rakenteeseen ja taivutukseen. Suni (2008, 200) 

tuo esiin, että hänen aineistossaan oppijat eivät ymmärtäneet kaikkia heille 

suunnattuja rakenteellisia korjauksia. Pelitilanteessa puolestaan korjauksissa ei 
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ole kertaakaan ymmärrysvaikeuksia, sillä korjaukset kohdistuvat pelifraasin 

muodostamiseen ja korjaukset ovat hyvin samantyyppisiä keskenään. 

 

Cekaite ja Aronsson (2005) kutsuvat oppilaiden toisilleen tekemiä, vuorovaiku-

tuksen lomassa tapahtuvia korjaussekvenssejä informaaleiksi kielitunneiksi, 

joissa kielen rakenteisiin ja muotoon liittyvä oppiminen tapahtuu muun toimin-

nan lomassa. Honko (2015, 7) tuo esiin, että kielenoppiminen on tehokkainta, 

jos oppilaalla on mahdollisuus olla samaan aikaan sekä aktiivinen kielen vas-

taanottaja että tuottaja. Pelitilanteen aikana tämä toteutuu jatkuvasti yhdessä 

tuotetun puheen avulla. Pelissä oppilas saa itselleen merkityksellistä palautetta 

heti ja pystyy kokeilemaan oikeaa muotoa samanaikaisesti. 

 

6.1.6 Yhteenveto 

 

Pelitilanteessa oppilaiden tuottama puhe on runsasta ja suurin osa puheesta 

tuotetaan suomen kielellä (85,5 %). Vaikka oppilaiden puhe on runsasta, opet-

taja puhuu pelitilanteessa eniten, mikä korostuu erityisesti pelitilanteen alussa, 

kun opettajan ohjausta tarvitaan enemmän. Oppilaiden puheenvuorojen määrät 

eroavat toisistaan jonkin verran. Tässä kuitenkin yksilölliset ominaisuudet ja 

luonteenpiirteet vaikuttavat olevan kielitaidon tasoa merkittävämmässä ase-

massa. Suomen lisäksi pelissä käytetään myös vähän venäjää ja englantia. 

Myöskään muiden kielten käyttö ei näytä liittyvän kielitaidon tasoon. 

 

Oppilaan omaa kohdekielistä tuottamista tukevat peliin liittyvät struktuurit. Pe-

laamisen kontekstiin liittyvät tekijät, kuten tasa-arvoinen vuorottelu- ja istumajär-

jestys, ei-opettajajohtoisuus sekä pelitilanteelle määritellyt säännöt, ohjaavat jo-

kaista oppilasta puhumaan vuorollaan ja tuottamaan vuoronsa suomeksi. Pelis-

sä puheen kohde on fyysisesti läsnä, mikä tekee vuorovaikutuksesta ymmärret-

tävää myös muiden kuin verbaalisten resurssien avulla. Pelissä visuaalisia vih-

jeitä ja nonverbaalia viestintää, erityisesti osoittamista, käytetään paljon. Jokai-

nen pelivuoro toistuu pääpiirteittäin samanlaisena, mikä tekee vuorovaikutuk-

sesta ennakoitavaa. Pelissä fyysiset ja visuaaliset vihjeet sekä ennakoitavuus 

tukevat oppilaan ymmärtämistä sekä vapauttavat resursseja ja tarjoavat mah-

dollisuuksia omalle tuottamiselle. 
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Toistuva pelifraasi tarjoaa oppilaalle muotin, jonka avulla hän tuottaa pelivuo-

ronsa. Pelifraasin toistuessa oppilas saa sen tuottamiseen jatkuvasti kielellisen 

mallin ja visuaaliset vihjeet tarjoavat tukea fraasin muuttuviin osiin. Pelissä mui-

den antamana mallin käyttäminen ja kielenainesten kierrättäminen on luonnolli-

nen ja keskeinen osa vuorovaikutuksen kulkua. Pelin aikana toistuvan fraasin 

tuottaminen tulee sujuvammaksi, sen tuottamiseen menee vähemmän aikaa ja 

loppua kohden oppilas pystyy yhä useammin tuottamaan sen autonomisesti. 

 

Yhdessä tuotettu puhe näyttäytyy pelitilanteessa keskeisenä puheentuottami-

sen resurssina. Erityisesti pelifraasien tuottamisessa oppilaat käyttävät paljon 

samanaikaista puhetta, korjauksia ja täydennyksiä. Pelitilanteessa toisto on 

keskeisessä asemassa ja luontainen osa esimerkiksi sanaston harjoittelua ja 

lausumisen vahvistamista. Toistojen avulla myös korjataan ja tarkennetaan toi-

sen tuottamaa puhetta. Aineistossa on myös mielenkiintoisia tilanteita, joissa 

heikomman kielitaidon omaavalle oppilaalle tarjoutuu mahdollisuus täydentää 

toisen puhetta tutun pelifraasin avulla. Yhdessä tuotettu puhe on luonnollinen 

osa oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta pelitilanteessa ja siinä informaali 

oppiminen sekoittuu formaalin oppimisen tavoitteisiin. 

 

6.2 Oppilaan oma tuottaminen pelissä 

 

Varsinaisten pelifraasien ja pelivuorojen lisäksi pelitilanteeseen kuuluu myös 

paljon muuta vuorovaikutusta ja oppilaan omaa tuottamista. Tässä luvussa tar-

kastelen pelissä syntyviä vuorovaikutustilanteita ja vastaan toiseen tutkimusky-

symykseeni millaista puhetta oppilas tuottaa pelissä. Tässä luvussa siis varsi-

naiset pelifraasit jäävät käsittelyn ulkopuolelle. Huomion kohteena on oppilaan 

oma tuottaminen, joten keskityn käsittelemään vain oppilaiden tuottamia pu-

heenvuoroja, vaikka esimerkeissä luonnollisesti myös opettajan vuorot ovat esil-

lä. 

 

Alaluvussa 6.2.1 esittelen ensiksi kokonaiskuvan oppilaiden omasta tuottami-

sesta pelitilanteessa kvantitatiivisen kartoituksen avulla. Käsittelen vuorovaiku-
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tustilanteita yleisellä tasolla, jaan ne ryhmiin sekä tarkastelen niissä käytettyjä 

kieliä. Tämän jälkeen paneudun vuorovaikutustilanteisiin tarkemmin. Alaluvussa 

6.2.2 käsittelen vuoron ilmaisemista ja kysymistä koskevia tilanteita. Alaluvussa 

6.2.3 tarkastelen sanahakuja, eli tilanteita, joissa oppilas ei tiedä tai muista tar-

vitsemaansa sanaa tai sen taivutusta ja tavalla tai toisella kysyy sitä muilta pe-

liin osallistuvilta. Alaluvussa 6.2.4 käsittelen säännöistä neuvottelua. Viimeisenä 

tarkastelen rinnakkaiskeskusteluja (6.2.5), jotka tapahtuvat samaan aikaan 

muun vuorovaikutuksen (yleensä varsinaisen pelivuoron) kanssa ja eivät mer-

kitsevästi vaikuta tilanteen kulkuun.  

 

6.2.1 Oppilaan oman tuottamisen paikat pelissä 

 

Selvitin kvantitatiivisen kartoituksen avulla, mitä kaikkea vuorovaikutusta pelissä 

tapahtuu varsinaisten pelifraasien lisäksi. Merkitsin aineistoni litteraattiin jokai-

sen vuorovaikutustilanteen, joka ei ollut varsinainen pelifraasi ja ryhmittelin ne 

sisällön mukaan. Taulukossa 4 on nähtävissä pelin aikana tapahtuvat vuorovai-

kutustilanteet sekä niiden määrät ja kielet. Käsittelyn ulkopuolelle olen kuitenkin 

jättänyt oppilaiden reaktiot kalojen väriin, sillä useimmiten ne ovat lähinnä in-

nostuneita tai ärsyyntyneitä äännähdyksiä, joten en koe niiden käsittelyn olevan 

hedelmällistä tarkastellessa oppilaan omaa tuottamista uudella kielellä. 

 

Taulukossa 4 on esillä vain ne vuorovaikutustilanteet, joissa joku oppilaista tuot-

taa puhetta. Opettajan tuottamat puheenvuorot olen jättänyt tässä käsittelyn ul-

kopuolelle, sillä ne väärentäisivät oppilaiden oman tuottamisen tarkastelua. 

Määrät on esitetty tilanteittain (yhteen tilanteeseen siis saattaa kuulua useampi 

puheenvuoro). 

 

Myös tässä puheen sisältöjen yhteydessä käsittelen muiden kielten käyttöä. 

Valmistavan opetuksen vapaissa vuorovaikutustilanteissa on varsin tavallista, 

että kommunikaatio tapahtuu muulla kuin suomen kielellä (esim. Gustafsson, 

2012). Pelatessa peliin liittyvä fraasi ohjaa toteuttamaan pelivuorot suomeksi, 

mutta koen hedelmälliseksi tarkastella, millä kielellä muu vuorovaikutus pelin ai-

kana tapahtuu. Tutkimuksessani en suhtaudu muiden kielten käyttöön negatiivi-

sena ilmiönä, vaan oppimisen resurssina. Mielenkiinnon kohteena kieliin liitty-
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vässä tarkastelussa on se, mitä osataan sanoa suomeksi ja minkä asioiden 

viestimisessä turvaudutaan muihin kieliin, sekä se, minkälaisia suomen kieleen 

kannustavia affordansseja pelitilanteessa syntyy. Taulukossa 4 vuorovaikutusti-

lanteissa ensisijaisena käytetyt kielet ovat ilman sulkuja ja suluissa olevat mää-

rät merkitsevät tilanteita, joissa kyseistä kieltä käytettiin vuorovaikutuksen tuke-

na ja viestimisen toissijaisena keinona. 

 

Taulukko 4. Oppilaiden oman tuottamisen sisällöt ja kielet pelitilanteessa 

Puheen sisältö suomi englanti venäjä nonverbaali yhteensä 

Vuoron ilmaiseminen 
ja kysyminen 

3 0 1 2 (1) 6 

Sanahaku 14 (3) 2 (1) 0 5 (8) 21 

Säännöistä neuvottelu 
ja sääntöristiriidat 

4 (1) 2 (1) 1 (1) (2) 7 

Rinnakkaiskeskustelut 5 4 13 1 (2) 23 

 

Pelivuorojen varsinaisten fraasien lisäksi pelitilanteessa kommunikaation koh-

teena olivat useimmiten sanahaku ja rinnakkaiskeskustelut. Sanahaut liittyivät 

lähes poikkeuksetta pelifraasin muodostamiseen ja eläinsanan kysymiseen. 

Sanahakuja tosin toteuttivat myös muut kuin pelivuorossa ollut oppilas. Myös 

rinnakkaiskeskustelut liittyivät useimmiten tavalla tai toisella hyvin tiiviisti peliin 

ja sen tapahtumiin, pelitilanteen aikana ei siis juteltu muita asioita, vaan oppilai-

den huomio oli jatkuvasti pelaamisessa. 

 

Sääntöihin liittyvä kommunikaatio oli selkeästi hankalin pelin aikana tapahtuvan 

vuorovaikutuksen sisältö. Siinä käytettiin eniten toissijaisia viestimiskeinoja en-

sisijaisen kielen tukena ja sääntöihin liittyvät tilanteet kestivät tavallisesti kau-

emmin kuin muut vuorovaikutuksen sisällöt. 

 

Huomion arvoista on myös se, että kaikessa muussa vuorovaikutuksessa paitsi 

rinnakkaiskeskusteluissa suomen kieltä käytettiin kaikista eniten. Rinnakkais-
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keskusteluissa puolestaan venäjän osuus korostuu ja rinnakkaiskeskusteluja 

tapahtui useimmiten venäjänkielisten oppilaiden välillä pelin edetessä samalla. 

 

Pelissä käytettiin paljon myös nonverbaalia vuorovaikutusta kommunikaation 

tukena, mutta toisaalta myös ensisijaisena keinona (ks. Haakana, 2001). Pelis-

sä nonverbaalia vuorovaikutusta on helppo käyttää: kaikki istuvat lähellä toisi-

aan ja pelikansio on kaikkien nähtävissä ja kommunikaation visuaalisena tuke-

na. Vuorovaikutuksen sisältöjä käsitellessä tarkastelen myös nonverbaalia vuo-

rovaikutusta ja sen merkityksiä pelissä. 

 

Seuraavaksi käsittelen tässä alaluvussa esitettyjä vuorovaikutustilanteita tar-

kemmin ja analysoin niitä aineistoesimerkkien avulla. 

 

6.2.2 Vuoron ilmaiseminen ja kysyminen 

 

Pelitilanteen aikana tuotetuista vuoron ilmauksista ja kysymisistä suurin osa on 

opettajan tuottamia (12/18). Oppilaiden tuottamia vuoron ilmauksia on siis vain 

kuusi. Nämä tilanteet on eritelty taulukossa 5. Pelitilanteessa opettaja tuottaa 

vuoron ilmauksia ohjatakseen ja koordinoidakseen pelitilannetta ja sen etene-

mistä, kun taas oppilaat tuottavat vuoron ilmauksia silloin, jos toinen pelaaja 

yrittää vahingossa sanoa omalla vuorolla, tai jos halutaan pelin etenevän nope-

ammin. Vuoron ilmaiseminen tuotetaan kolme kertaa suomen kielellä ilman, että 

apuna tarvitaan toissijaisia kommunikaatiokeinoja, eikä englantia tarvita kertaa-

kaan. Vuoron ilmaiseminen ei siis ole pelissä hankala vuorovaikutuksen sisältö. 

 

Taulukko 5. Vuoron ilmaiseminen ja kysyminen 

Puheen sisältö suomi englanti venäjä nonverbaali yhteensä 

Vuoron ilmaiseminen 
ja kysyminen 

3 0 1 2 (1) 6 

 

Seuraavassa esimerkissä 8 on kyseessä nonverbaali vuoron ilmaiseminen. 

Evelia-opettajan vuoron jälkeen Ochi ei heti ota oma-aloitteisesti vuoroa itsel-
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leen eikä opettaja ohjaa pelin etenemistä. Rivillä 05 Viveka suuntaa katseensa 

Ochiin ja elehtii kädenliikkeellään Ochia ottamaan vuoronsa.  

 

Esimerkki 8 

01  Evalia-ope:  .hh onko keltainen kala ee papukaijan takana 
02  Viveka: ((rummuttaa pöytää käsillään)) 
03  Vera:   papukaijan takana:: (1,0) ei ole keltainen 
04  Evelia-ope:  oo:: 
05  Viveka:  ((hoputtaa kädenliikkeellä Ochia sanomaan)) 
06  Evelia-ope:  mulla on vaan [yksi] ((osoittaa omaa alustaa))  
07  Ochi:   [o::nko::] vihreä (2,0) kala koiran takkana 

 

Tässä esimerkissä tulee ilmi se, että pelissä oppilaat ovat aktiivisina muulloinkin 

kuin omalla vuorollaan ja pelin vuorovaikutus tapahtuu jatkuvasti kaikkien pelaa-

jien välillä, eikä vain vuorossa olevan pelaajan ja pelin ohjaajan kanssa. Esi-

merkin vuoronilmaus myös tuotetaan ilman mitään verbaalista vuorovaikutusta, 

pelkän nonverbaalin eleen avulla. Haakana (2001, 73, 85) nostaa esiin nonver-

baalia vuorovaikutusta käsittelevässä tutkimuksessaan, että tyypillisesti lingvis-

tisessä tutkimuksessa nonverbaalilla viestinnällä on ollut vain pieni rooli ja se 

usein nähty pelkästään lingvistisen viestin tukena. Haakanan (2001, 85) tutki-

muksessa kuitenkin tuli esiin, että nonverbaaleilla ilmauksilla on usein myös 

oma itsenäinen tehtävänsä vuorovaikutuksessa. Vuoron ilmauksissa viesti on 

ennakoitava peliin kuuluvan vuorottelujärjestyksen takia ja esimerkin 8 Vivekan 

ilmaus on epäilyksettä ymmärrettävä osana pelaamisen kontekstia.  

 

Esimerkissä 9 Viveka ilmaisee vuoron sanallisesti suomeksi. Tilanteessa kello 

soi välitunnin merkiksi, mikä harmittaa oppilaita pelin ollessa kesken. Vera rea-

goi tähän rivillä 02. Viveka haluaa pelin etenevän nopeammin ennen välitunnille 

siirtymistä ja hoputtaa pelivuorossa olevaa opettajaa (rivi 03). Sanallisen sinun 

vuorosi -ilmauksen lisäksi hän rummuttaa pöytää ilmaistakseen, että pelin tulee 

edetä nopeasti.  

 

Esimerkki 4 

01  ((kello soi)) 
02 Vera:   no no no no no no no 
03  Viveka:  sinun vuorosi:: ((Evelia-opelle, rummuttaa pöytää)) 
03  Evelia-ope:  .hh onko keltainen kala ee papukaijan takana 
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Vivekan käyttämä ilmaus sinun vuorosi on kieliopillisesti täysin oikein ilmaistu 

eikä hän tarvitse sen tueksi muita kieliä tai nonverbaalia viestintää. Vivekan 

tuottamaa ilmausta voidaan tarkastella esimerkiksi konstruktiokieliopin näkö-

kulmasta: sinun vuorosi on yksi konstruktio, johon sisältyy kaksi sanaa sekä ge-

netiivimuoto sinun ja omistuspääte -si. (Ks. Kotilainen, 2017.) 

 

Esimerkissä 10 Viktor aloittaa pelifraasin tuottamisen (rivi 01), vaikka Veran 

kuuluisi olla pelivuorossa. Vera reagoi tähän heti ilmaisemalla, että kysessä ei 

ole Viktorin vuoro, vaan hänen omansa (rivi 02). 

 

Esimerkki 10 

01  Viktor:  onko 
02  Vera:   o- MINÄ:: ä onko sininen kala (.) ä pöllön ka-  
03   takana 

 

Vera pystyy ilmaisemaan vain yhdellä sanalla ja sitä painottamalla, että kysees-

sä on hänen vuoronsa eikä Viktorin. Vera ilmaisee asian tutulla persoonapro-

nominilla minä, joka useimmiten opitaan kielenoppimisen alkuvaiheessa. Tässä 

kuitenkin persoonapronomini toimii laajemmassa merkityksessä ja sillä ilmais-

taan suurempaa merkitystä. Tässä vuoron ilmaiseminen pelkän persoonapro-

nominin avulla ei välttämättä liity kielitaidon alkuvaiheeseen, vaan tarpeeseen 

ilmaista oma vuoro tehokkaasti ja nopeasti. 

 

Kaiken kaikkiaan vuoron ilmaiseminen ja sen kysyminen ei tuota pelissä ongel-

mia ja jokainen oppilas pystyy sen tekemään kielitaidon tasostaan riippumatta. 

Toisaalta vuoronottotaitojen hallinta ei ole itsestäänselvyys kielitaidon alkuvai-

heessa olevalle oppijalle. Cekaiten (2007, 47) aineistossa vuoronottaminen 

etenkin koko ryhmän yhteisessä keskustelussa on valmistavan opetuksen uu-

delle tulokkaalle vaikeaa. Lehtimaja (2012, 65–67, 102) kuvailee väitöskirjas-

saan etenkin opettajajohtoista keskustelua kilpailutilanteeksi, jossa puheenvuo-

ron saamiseksi tulee hallita monia taitoja. Vaikuttaisi, että pelissä vuoron kysy-

mistä, ilmaisemista ja ottamista on turvallista harjoitella. Pelissä esimerkiksi 

ryhmä on pienempi ja peliin kuuluva vuorottelujärjestys tukee jokaisen oppilaan 

vuoronsaamista. 
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6.2.3 Sanahaku 

 

Aineistossani on yhteensä 21 sanahakua. Taulukossa 6 on esitettynä kaikki sa-

nahaut, kuten alaluvun 6.2.1 taulukossa. Suurimpaan osaan sanahauista vasta-

taan (18/21). Opettaja toimii vastaaja 10 kertaa ja toinen oppilas 8 kertaa. Kol-

meen sanahakuun jätetään vastaamatta. Näissä tilanteissa oppilas joko löytää 

oikean muodon tai päätyy käyttämään väärää muotoa. 

 

Taulukko 6. Sanahaku 

Puheen sisältö suomi englanti venäjä nonverbaali yhteensä 

Sanahaku 14 (3) 2 (1) 0 5 (8) 21 

 

Taulukkoon 7 olen erotellut sanahaun eri tavat. Sanahauissa on selkeästi ero-

tettavissa kaksi erilaista tapaa: 1) sanan tai sen alun tapailu (tällöin oppilaalla 

on joku käsitys etsimästään sanasta) ja 2) sanan kysyminen (tällöin oppilas ei 

muista tai tiedä kysymäänsä sanaa). Ensimmäinen tapa on aineistossani ylei-

sempi, sitä käytetään 13 kertaa. Sanan kysyminen tapahtuu aineistossani yh-

teensä 9 kertaa, viisi kertaa nonverbaalisti osoittamalla, kerran suomeksi kysy-

mällä ja kaksi kertaa vaihtamalla koodi englantiin. 

 

Taulukko 7. Sanahaun eri tavat 

Sanahaun tapa suomi englanti nonverbaali yhteensä 

Muotoneuvottelu 13 - (6) 13 

Nonverbaali sanahaku (3) (1) 5 5 

Sanan kysyminen ver-
baalisti 

1 2 (2) 3 
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Muotoneuvottelut 

Yksi tapa sanahaun toteuttamiseen pelissä on sanan alun sanominen tai sanan 

sanominen epävarman kuuloisesti. Kutsun tällaista sanaa tapailevia sanahakuja 

muotoneuvotteluiksi (Suni, 2008). Muotoneuvottelussa oppilaalla on joku käsitys 

sanasta, mutta ei muista sitä kunnolla tai on epävarma sanan lausumisesta. 

Neuvottelun avulla sanan muotoa rakennetaan yhdessä keskustellen (Honko, 

2015, 5). Kuten Suni (2008, 173) toteaa väitöskirjassaan, aloitteen muotoneu-

votteluun tekee keskustelun osaamattomampi osapuoli, eli se, kuka on sanasta 

epävarma. Aineistossani on myös korjauksia, joissa osaavampi osapuoli toistaa 

sanan muokaten sen muotoa tai lausumista, mutta nämä tapaukset eroavat sa-

nahauista, sillä niissä osaamattomampi osapuoli ei ole aloitteentekijänä. Näitä 

tapauksia olen käsitellyt yhdessä tuotetun puheen yhteydessä (6.1.5). 

 

Aineistossani varsin suuri osa sanahauista on muotoneuvotteluja, 13/21, eli yli 

puolet. Kuudessa näistä muotoneuvotteluista käytettiin nonverbaalia ilmausta 

viestin välittämisen tukena. Muotoneuvotteluissa kommunikaation kielenä on ai-

na suomi, sillä neuvottelun kohteena ovat suomenkieliset sanat. Tämä vaikuttaa 

siihen, että pelifraasien lisäksi sanahakuihin käytettiin eniten suomen kieltä peli-

tilanteessa. 

 

Esimerkissä 11 Ochi hakee sanaa hylje. Kyseessä on muotoneuvottelu, jossa 

käytetään nonverbaalia ilmausta tukena. Esimerkissä Ochi muistaa, minkä 

tyyppinen sana on kyseessä ja tapailee sitä rivillä 01. Hän hymyilee ilmaistak-

seen epävarmuutta sanan oikean muodon suhteen ja osoittaa hyljettä viestin 

vahvistamiseksi (rivi 02). Hän haluaa kuitenkin ilmaista, että hänellä on joku kä-

sitys sanasta, eikä tyydy esimerkiksi vain osoittamaan hyljettä. 

 

Esimerkki 11 

01  Ochi:   onko vihreä kala takana (3,0) huill-  
02    ((hymyilee ja osoittaa hyljettä)) 
03  Vera:   hylje? 
04  Ochi:   £joo£ ((painaa päänsä pöytään)) 
05  Vera:   hylje takana (.) hylje takanaa:: (.) joo 
06  Evelia-ope:  hehe 
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Vera vastaa sanahakuun ehdottamalla sanaa hylje (rivi 03). Ochi toteaa tämän 

oikeaksi sanaksi, mutta ei toista sitä, joten sana on hänelle mahdollisesti hanka-

la lausuttava. Myös hylje -sanan taivutus genetiivimuotoon vaikuttaa olevan pe-

liin osallistuville haastavaa ja se useimmiten jätetään taivuttamatta tai taivute-

taan virheellisesti hyljen. Vaikka Ochi saa vastauksen hakemaansa sanaan, 

tässäkään esimerkissä oikea genetiivimuoto ei tule esiin muotoneuvottelun tu-

loksena. 

 

Esimerkissä 12 Viveka hakee sanan jänis genetiivimuotoa. Tässä esimerkissä 

sana jänis on Vivekalle tuttu, mutta hän ei osaa muodostaa sen genetiivimuo-

toa. Viveka ilmaisee epävarmuutensa kokeilemalla erilaisia vaihtoehtoja kasvoil-

laan hieman kysyvä ilme (rivi 01). Opettaja tarjoaa oikean muodon (rivi 02) ja 

Viveka toistaa sen (rivi 03). 

 

Esimerkki 12 

01  Viveka:  onko keltainen kala jänis:: (.) jäNIN 
02  Evelia-ope:  jäniksen 
03  Viveka:  jäniksen takana 

 

Sunin (2008, 173) väitöskirjan aineistossa toistaminen ja muokkaaminen ovat 

tyypillisiä tapoja muotoneuvottelun kaltaiseen sanahakuun. Myös omassa ai-

neistossani muotoneuvotteluihin vastataan muokatuilla toistoilla joka kerta, lu-

kuun ottamatta niitä tapauksia, kun muotoneuvotteluihin ei vastata tai oppilas 

löytää hakemansa sanan itse (3 kertaa). Nonverbaalisti tai verbaalisesti kysyt-

tyihin sanahakuihin puolestaan vastataan antamalla oikea vastaus suoraan (ks. 

esimerkit 9, 10 ja 11) tai johdattelemalla oikeaan vastaukseen (ks. esimerkki 8).  

 

Esimerkissä 12 Viveka toistaa opettajan antaman oikean muodon (rivi 03). Ku-

ten jo aiemmin mainittu, pelissä toistaminen näyttäytyy keskeisenä puheen tuot-

tamisen tapana. Sanahauissa toistaminen tapahtuu luonnostaan ja pyytämättä. 

Valtaosassa sanahauista, joihin tarjotaan vastaus, oppilas toistaa sanan ilman, 

että siihen erikseen kehotetaan (15/18). 

 

Toiston avulla korjataan pelissä myös omaa puhetta, sekä onnistuneesti että 

puutteellisesti. Seuraavat esimerkit 13 ja 14 ovat tilanteista, joissa muotoneu-
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votteluun ei osallistu opettaja tai toinen oppilas. Myös Sunin (2008, 173) aineis-

tossa tapahtuu muotoneuvotteluja, joissa pelkkä oppija toistelee sanaa oman 

vuoronsa sisällä. Suni tulkitsee, että tällaiset vuoronsisäiset muotoneuvottelut 

kertovat oppijan olevan epävarma esimerkiksi sanahahmosta tai äänneasusta. 

Esimerkissä 13 Ochi tuottaa lyhyen miettimistauon jälkeen sanan norsu perus-

muodossa, jonka jälkeen toistaa kysymyslauseen lopun muokkaamalla sanan 

genetiivimuotoon. Hän korostaa sanan päätettä norsUN, tuodakseen esiin li-

säämänsä genetiivipäätteen. 

 

Esimerkki 13 

Ochi:  onko vihreä kala (.) norsu takana norsUN takana 

 

Esimerkissä 14 puolestaan Vera ei löydä oikeaa muotoa on, vaan jää virheelli-

sesti käyttämään muotoa ole. Vera ei saa muotoneuvotteluunsa apua keneltä-

kään ja joutuu itse ratkaisemaan tilanteen. Tilanne tapahtuu opettajan ollessa 

poissa. Tällaisia kielellisen tuen puutteita käsittelen lisää pohtiessani opettajan 

rooleja luvussa 6.3.2. 

 

Esimerkki 14 

Vera:  sh:: (.) lehmän takana OLE:: puna- punainen (.) olet ole ole pu-

nainen 

 

Sorjosen ja Laakson (2005, 264–265) tutkimuksessa itsekorjauksia ennakoitiin 

katkolla, eli tauolla ennen korjausta, tai partikkeleilla eiku, siis ja tai. Aineistos-

sani ei käytetä itsekorjauksiin tällaisia korjausta ennakoivia partikkeleita, mutta 

taukoja käytetään niin itsekorjausten kuin muidenkin muotoneuvotteluiden en-

nakointiin, kuten tämän luvun esimerkeissä 11, 12 ja 14. Toisaalta aineistossani 

muotoneuvotteluita tapahtuu myös ilman taukoa, kuten esimerkissä 13. 

 

Nonverbaali sanahaku 

Pääasiallisena sanahaun muotona nonverbaalia ilmausta käytetään pelin aika-

na viisi kertaa. Sanahaussa nonverbaaliin ilmaisuun kuului jokaisessa tapauk-

sessa haettavan sanan osoittaminen sekä joissain tapauksissa lisäksi kysyvä 
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katse. Kolmessa näistä kerroista ilmauksen tukena on suomen kielen sana (tä-

mä, tama). 

 

Esimerkki 15 

01  Viktor:  onko [umm] a onkoo hmh punainen kala ((osoittaa  
02   pelin suuntaan)) ööh (.) mhm ((katsoo opettajaa)) 
03  Ochi:   [closer (m) (i want to take)] 
04 Evelia-ope:  ((hymyilee Viktorille)) mitä sä haluut 
05  Viktor:  ((osoittaa eläintä)) 
06  Evelia-ope:  JÄÄ-((osoittaa kädenliikkeellä Viktoria jatkamaan)) 
07  Viktor:  jääk öö (.) karhun jääkarhun takana. 

 

Esimerkissä 15 Viktor käyttää ensisijaisena sanahaun keinona haluamansa sa-

nan osoittamista. Hän kohdistaa katseensa opettajaan ilmaistakseen, että ky-

symys on suunnattu hänelle. Hän tehostaa viestiään epävarmuutta edustavilla 

äännähdyksillä (rivi 02). Opettaja pyytää tarkennusta (rivi 04), sillä Viktor osoit-

taa aluksi kauempaa, mutta ymmärtää kuitenkin Viktorin toiminnan sanahauksi. 

Opettaja antaa sanan alun ja kannustaa Viktoria sanomaan sanan itse. Opetta-

jan avustamana rivillä 07 Viktor muistaa etsimänsä sanan itse. 

 

Esimerkki 16 

01  Viveka:  onko punainen kala ääm tämä ((osoittaa yläkulman  
02   suuntaan))  
03    ((Vera ja Viktor näyttävät sormella kilpikonnaa)) 
04  Viveka:  joo (.) ääm:: 
05  Evalia-ope:  onko se [kilpikonna] 
06  Vera:   [(tortoi-)] 
07  Vera:   kilpikonna 
08  Viveka:  kilpikonnan 
09  Evalia-ope:  kilpikonna 
10  Viveka:  takana 

 

Esimerkissä 16 pelivuorossa olevan Vivekan lisäksi nonverbaaliin sanahakuun 

osallistuvat myös Vera ja Viktor. Viveka kysyy sanaa kilpikonna osoittamalla 

sen suuntaan (rivi 01). Vera ja Viktor istuvat lähempänä pelikansiota ja auttavat 

Vivekaa osoittamaan opettajalle tarkasti, mistä sanasta on kyse. Oppilaiden 

katseet suuntautuvat opettajaan. Samaan aikaan, kun opettaja on vastaamassa 

sanahakuun, Vera vahvistaa nonverbaalia viestiä englannin sanalla tortoise (rivi 

06). Sekä Vera että Viveka toistavat sanan kilpikonna, Viveka muokkaa sen pe-
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lifraasiin sopivaan genetiivimuotoon. Myös opettaja toistaa vielä uuden sanan 

(rivi 09). 

 

Pelin aikana nonverbaalia vuorovaikutusta käytetään paljon juuri sanahakuun, 

sekä ensisijaisena ilmaisukeinona että verbaalisen viestin tukena. Myös tämä 

tukee Haakanan (2001, 73, 85) ajatusta siitä, että nonverbaalilla vuorovaikutuk-

sella voi olla joidenkin asioiden viestimiseen myös sanallista viestiä keskeisem-

pi rooli vuorovaikutuksessa. Joissain tapauksissa ele voi korvata kokonaisen 

kielellisen kuvauksen (Haakana, 2001, 85). Pelitilanteessa kielellisen kuvauk-

sen korvaamista nonverbaalilla vuorovaikutuksella tapahtuu erityisen paljon 

niissä tilanteissa, joihin on saatavilla visuaalisia vihjeitä. Pelifraasin vaihtuvan 

osan (eläinsanojen) kuvat ovat jatkuvasti esillä ja niihin turvautuminen on hel-

pompaa ja nopeampaa kuin viestin muotoilu verbaalisti tai muihin kieliin turvau-

tuminen. Nonverbaali vuorovaikutus tarjoaa mahdollisuuden sanahakujen to-

teuttamiseen myös sellaisille oppijoille, joilla ei vielä olisi muita resursseja sana-

hakuun. 

 

Sanan kysyminen verbaalisti 

Englantia käytetään sanahakuun kaksi kertaa, eli suhteellisen vähän verrattuna 

esimerkiksi säännöistä neuvotteluun. Venäjää ei käytetä sanahakuihin kertaa-

kaan, sillä yhteenkään venäjänkieliseen puheenvuoroon ei vastata suomenkieli-

sellä sanalla. Pelikansion toimiminen visuaalisena tukena siis oletettavasti vä-

hentää myös muiden kielten käyttöä sanahakuun. 

 

Esimerkki 17 

01  Vera:   onko (.) ää:: sininen kala (.) what is duck (in  
02   finnish) 
03  Evelia-ope:  ankka 
04 Vera:   ankka ankan ka- takana 

 

Esimerkissä 17 Vera tietää sanan englanniksi ja kysyy sitä kokonaisella kysy-

myslauseella englanniksi (rivit 01 ja 02). Opettaja vastaa sanahakuun (rivi 03) ja 

Vera toistaa sanan ensin perusmuodossa ja sitten taivuttaa sen ja tuottaa ky-

symyksen loppuun (rivi 04). 
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Sanan kysymistä suomeksi käytetään aineistossa myös ainoastaan kerran sa-

nahaun ensisijaisena keinona. Suomen kielen käytöksi toissijaisena sanahaun 

keinona olen luokitellut yksittäiset sanat nonverbaalin ilmaisun tukena. 

 

Esimerkissä 18 Viveka kysyy ankka -sanaa kysymyksellä mitä toi on (rivi 01). 

Tässäkin esimerkissä nonverbaali viestintä toimii ilmaisun tukena. Sanahakuun 

vastaavat sekä Vera että opettaja (rivit 03 ja 04). Viveka toistaa sanan ja muok-

kaa sen samalla genetiivimuotoon (rivi 05) ja Viktor täydentää lauseen loppuun 

(rivi 06). 

 

Esimerkki 18 

01  Viveka:  onko keltainen kala (.) mitä toi on ((osoittaa)) 
02  Evelia-ope:  mikä 
03  Vera:   [ANkka] 
04  Evelia-ope:  [ANKKA] 
05  Viveka:  anka:n 
06  Viktor:  takana 
07  Viveka:  takana 

 

Esimerkissä 18 Vivekan pelivuoroon osallistuvat Vivekan ja opettajan lisäksi 

myös Vera ja Viktor. Sanahauissa oppilaiden osallistuminen asiantuntijan roo-

lissa on melko yleistä, joku oppilaista vastaa sanahakuun yhteensä 8 kertaa. 

Esimerkissä 18 on erityisen mielenkiintoista se, että se tapahtuu pelissä ajalli-

sesti heti esimerkin 17 jälkeen, eli sanaa ankka haetaan kaksi kertaa peräkkäin. 

Esimerkissä 17 Vera on hakenut sanaa ja osaa nyt vastata Vivekan sanaha-

kuun. Vivekalta on kuitenkin jäänyt huomiotta Veran tekemä sanahaku. 

 

Suni (2008, 180) nostaa esiin, että haettujen sanojen kierrättäminen myöhem-

mässä keskustelussa on mielenkiintoinen näkökulma oppimisen tulosten tarkas-

telussa. Aineistoni pohjalta vaikuttaisi, että oppilaat muistavat ne sanat ja muo-

dot, joita ovat hakeneet itse, ja joihin ovat saaneet vastauksen. Pelin aikana on 

vain yhden kerran tilanne, jossa oppilas hakee sanaa, jota on jo aiemmin hake-

nut. (Viktor hakee sanaa jääkarhu kaksi kertaa.) Kuitenkin neljä kertaa aineis-

tossa toistuu esimerkin 18 kaltainen tilanne, jossa oppilas hakee sellaista sa-

naa, mitä joku toinen oppilas on aiemmin hakenut. 
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6.2.4 Säännöistä neuvottelu 

 

Säännöistä neuvotteluun liittyviä vuorovaikutustilanteita aineistossani on yh-

teensä seitsemän. Säännöistä neuvottelua tapahtuu eniten pelin alussa, kun 

pelin eteneminen ja sen säännöt eivät ole vielä kaikille selviä. Lisäksi pelissä 

esiintyy muutamia sääntöristiriitoja, melko tasaisesti koko pelin aikana.  

 

Taulukko 8. Säännöistä neuvottelu 

Puheen sisältö suomi englanti venäjä nonverbaali yhteensä 

Säännöistä neuvottelu 4 (1) 2 (1) 1 (1) (2) 7 

 

Säännöistä neuvottelu on aineistossani tyypillisesti monikielistä (ks. taulukko 8). 

Koko aineiston vuorovaikutustilanteista säännöistä neuvotteluun käytettiin eni-

ten toissijaisia viestimiskeinoja ja -kieliä ensisijaisen kielen lisäksi (71,4 %). 

Säännöistä neuvotteluun myös käytettiin suhteessa eniten englantia ensisijai-

sesta viestimiskeinona (28,5 %). Sääntöneuvottelut ovat vuorovaikutustilanteis-

ta ainoita, joissa nonverbaalia viestintää ei käytetä ensisijaisena viestimiskeino-

na kertaakaan. Sääntöihin liittyvät keskustelut ovat aineistossa tyypillisesti limit-

täiskielisiä. Koodia vaihdetaan niiden asioiden kohdalla, joita ei osata ilmaista 

suomeksi. 

 

Seuraava esimerkki 19 kuvaa pelin alkupuolella tapahtuvaa sääntöneuvottelua. 

Tämän tilanteen kohdalla ei oltu vielä sovittu, että pelin ohjaaja ei näytä kysytyn 

kalan väriä kaikille pelaajille. Ensimmäisissä pelivuoroissa Evelia-opettaja kat-

soo kalan värin niin, että kaikki näkevät sen yhtä aikaa (kuten pelin alkuperäi-

sissä säännöissä kuuluukin tehdä). Tässä esimerkissä sovitaan Vivekan aloit-

teesta siitä, että pelin ohjaaja katsoo kalan värin piilossa ja vastaa sitten pelaa-

jalle myöntävästi tai kieltävästi. Värin mennessä väärin pelaajat eivät siis saa 

tietää, minkä värinen kala oli kyseessä. Myös Koskisen ja Vesterisen (2014, 

274) aineistossa tulee esiin se, että pelin alussa on enemmän sääntökeskuste-

lua ja kysymyksiä opettajalle, kun taas pelin edetessä keskustelua käydään 

enemmän pelin sisällöistä. 



 89

 

Litteraattiesimerkkiä edeltävässä tilanteessa oppilaat toistelevat kirahvi -sanaa 

ja opettaja huomaa sen olevan muutamalle oppilaalle vaikea (tämä tilanne on 

esimerkeissä 2 ja 4). Hän katsoo kirahvin kuvan taakse nähdäkseen, olisiko sii-

hen kirjoitettu kirahvi -sana (rivi 01). Viveka reagoi tähän nopealla ei -

huudahduksella. Varsinainen säännöstä neuvottelu tapahtuu rivillä 06. 

 

Esimerkki 19 

01  Evelia-ope:  it is ((katsoo kirahvi-kuvan taakse)) 
02  Viveka:  EEIHH ((huudahdus)) 
03  Vera:   kirahvi 
04  Evelia-ope:  sori mä- mä halusin nähdä onko nimi mut ei ollut  
05   (.) joo (.) ON ((antaa kalan Viktorille)) hehe 
06  Viveka:  aahh? en katso (.) [aa katso] ((selittää käsillä  
07   kalan värin katsomista piilossa)) 
08  Evelia-ope:  [aaah se] aa:: okei (.) okei (.) se on (.) joo  
09   ((nyökkää)) 

 

Viveka on yrittänyt pelin aikana saada jo muutamaan otteeseen puheenvuoron 

viittaamalla, mutta muiden huomio on ollut keskittyneenä peliin ja sen etenemi-

seen. Esimerkissä Viveka saa puheenvuoron (rivi 06) ja ehdottaa, että pelin 

kulkua muutettaisiin niin, että pelin ohjaaja ei näyttäisi kysyttävän kalan väriä 

kaikille, vaan katsoisi sen piilossa ja vastaisi sitten pelaajan kysymykseen 

myöntävästi tai kieltävästi. Tällöin pelaajat eivät saa tietää kalan väriä sen ol-

lessa erivärinen kuin kysytty kala. Viveka esittää asiansa sanoilla en katso ja 

toistaa vielä uudestaan katso -sanan. Hän tehostaa viestiään nonverbaalilla 

viestinnällä: hän demonstroi käsillään ja katseellaan kalan värin katsomista pii-

lossa. Evelia-opettaja ymmärtää viestin heti ja hyväksyy sääntömuutoksen (rivi 

08). Keskustelun käymiseen ei tarvita suomen kielen ja nonverbaalin viestinnän 

lisäksi muita kieliä. 

 

Ahlholmin (2015, 107) aineistossa lingua franca -englanti näyttää liittyvän au-

tenttiseen ja spontaaniin kommunikointitarpeeseen. Tämä ilmiö on esillä myös 

tämän tutkimuksen aineistossa ja usein juuri sääntöpuheessa tarvitaan nopeaa 

ja spontaania viestintää. Seuraavissa esimerkeissä (20 ja 21) käytetään englan-

tia apuna nopean kommunikointitarpeen vuoksi.  

 



 90

Esimerkissä 20 opettaja katsoo Veran kysymän kalan värin vahingossa niin, et-

tä kaikki näkevät sen, vaikka aiemmin pelissä on sovittu, että pelin ohjaaja kat-

soo kalan värin niin, että näkee sen vain itse. Viveka ehdottaa ratkaisuksi, että 

opettaja vaihtaisi kalojen paikkaa eri eläinten kohdalle, jotta seuraava pelaaja ei 

tietäisi väriä suoraan. 

 

Esimerkki 20 

01  Vera:   onko sininen kala mm:: (.) hyljen ka- takana 
02  Evelia-ope:  hyljen? 
03  Vera:   ((osoittaa hyljettä)) 
04  Evelia-ope:  ((katsoo kalan niin että kaikki näkevät)) 
05  Evelia-ope:  ai sori hehe (.) ei ole. [hehe] sori 
06  Ochi:   [(h)joo] 
07  Viveka:  aa am (.) change ((näyttää käsillä, että opettaja  
08    voisi vaihtaa kalojen paikkaa)) 
09  Evelia-ope:  [joo] 

 

Viveka näyttää aloittavan puheenvuoronsa heti, kun keksii ratkaisun ongel-

maan, jotta tilanne ei ehtisi mennä ohi. Hän merkitsee olevansa puheenvuoros-

sa nojautumalla eteen sekä nopealla äännähdyksellä aa, jonka jälkeen hän 

epäröi pienen hetken, miten voisi ilmaista asiansa. Viveka ei ilmeisesti tiedä tai 

muista vaihtaa -sanaa suomeksi, sillä hän käyttää englannin change -sanaa (rivi 

07). Viveka tehostaa viestinsä ymmärrettävyyttä näyttämällä käsillään vaihta-

mista kuvastavaa liikettä. Opettaja ymmärtää viestin heti, hyväksyy idean ja 

vaihtaa kalojen paikkaa.  

 

Myös tässä esimerkissä 20 nonverbaalilla vuorovaikutuksella on tärkeä rooli 

(ks. Haakana, 2001). Viveka pystyy kuvaamaan kokonaisen toiminnon, jonka 

hän toivoo opettajan toteuttavan, käyttäen vain yhtä sanaa nonverbaalin viestin 

lisäksi. Vuoron ilmauksiin ja sanahakuun käytettävästä nonverbaalista viestin-

nästä esimerkin tilanne eroaa siinä määrin, että ilmaistavaa asiaa ei ole mah-

dollista tulkita peliin kuuluvien visuaalisen vihjeiden tai pelin tavanomaisen ete-

nemisen avulla. Esimerkissä tulee esiin myös nonverbaalien ilmausten laajuus 

(ks. Haakana, 2001, 85), sillä esimerkissä käytetään kahta keskenään hyvin eri-

laista nonverbaalia viestiä. Asennollaan, eli nojautumalla eteenpäin, Viveka 

merkitsee itsensä vuorossa olijaksi, kun taas rivien 07 ja 08 ilmaisulla hän kor-
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vaa kielenoppijalle hyvin monimutkaisen verbaalisen kuvauksen (kalojen paikan 

vaihtamisen eri eläinten kohdalle) (ks. Haakana, 2001, 85). 

 

Myös esimerkki 21 kuvaa tarvetta nopeaan kommunikaatioon, mutta siinä tur-

vaudutaan nonverbaalin vuorovaikutuksen sijaan koodinvaihtoon. Vera huo-

maa, että opettaja on aikeissa katsoa kalan värin niin, että kaikki näkevät sen, 

joten hänen täytyy reagoida nopeasti. Spontaanissa tilanteessa hän valitsee 

kielekseen englannin. 

 

Esimerkki 21 

01  Vera:   onko sininen kala hyljen takana 
02  Evelia-ope:  hyljen? (.) täman? 
03  Vera:  .joo 
04  ((opettaja meinaa taas näyttää vahingossa kaikille)) 
05  Vera:   you do no no no no (.) don't (.) show  
06  Evelia-ope:  ((katsoo kalan värin piilossa)) on 
07  Vera:   jiuu:: 

 

Pelitilanteen muiden kielten käyttöä tarkastellessa huomio kiinnittyy vuorovaiku-

tustilanteisiin liittyvien erojen lisäksi myös oppilaskohtaisiin eroihin. Vera käyttää 

pelaamisen aikana englantia 10 kertaa, kun taas Viveka ja Ochi kaksi kertaa ja 

Viktor ei kertaakaan. Säännöistä neuvotteluun kaikki oppilaat käyttävät muita 

kieliä suomen lisäksi, mutta erityisesti Veralle koodinvaihto näyttäytyy ensisijai-

sena tapana selvitä nopeista ja spontaania vuorovaikutusta vaativista tilanteista. 

 

Venäjää käytetään sääntöneuvotteluihin ensisijaisena keinona kerran ja apuna 

kerran. Esimerkissä 22 venäjä on käytössä ristiriidan selvittämisessä. Vaikka 

minulla ei olekaan tietoa venäjän kielisten vuorojen tarkasta sisällöstä, voin pää-

tellä niiden liittyvän sääntöpuheeseen, sillä keskustelu alkaa suomeksi ja jatkuu 

kiihkeänä venäjäksi. Esimerkissä Evelia-opettaja naurahtaa Viktorille, koska 

hänellä on alustassaan jo paljon kaloja ja Viveka huolestuu, että Viktor voittaisi 

pelin jo toisen kerran. Hän epäilee, että Viktor huijaa pelissä ja katsoo salaa ka-

lojen värejä, sillä hän istuu lähimpänä kalakansiota. 
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Esimerkki 22 

01  Evelia-ope: £Viktor£ hehe 
02  Viveka:  hän katsoo 
03  Viktor:  e::i 
04  Viveka:  joo 
05  Viktor:  njet 
06  Viveka:  ((venäjää)) 
07  Viktor:  ((venäjää)) 

 

Viveka kommentoi huolen aiheensa närkästyneesti ensin suomeksi hän katsoo 

(rivi 02). Viktor puolustautuu ensin suomeksi kieltämällä tilanteen (rivi 03), jota 

Viveka vastustaa, myös suomeksi (rivi 04). Rivillä 05 Viktor vaihtaa koodin ve-

näjäksi njet. Tämän jälkeen kummatkin kommentoivat pidemmät puheenvuorot 

venäjäksi. On ilmeistä, että keskustelussa puidaan sääntörikkomusta. Esimer-

kissä Viktor kokee tarvetta sanoa jotain, mitä ei osaa suomeksi ilmaista. Kielen-

valintaan vaikuttaa mahdollisesti se, että puhe on suunnattu Vivekalle, joka 

myöskin osaa venäjää, sekä se, että englannin taito ei ole Viktorilla riittävän 

vahva tilanteessa puolustautumiseen (Viktor ei käytä pelitilanteen aikana eng-

lantia kertaakaan). 

 

6.2.5 Rinnakkaiskeskustelut 

 

Rinnakkaiskeskusteluiksi olen luokitellut aineistostani sellaiset keskustelut, jotka 

tapahtuvat rinnakkain varsinaisen peliin kuuluvan vuorovaikutuksen kanssa. 

Lehtimajan mukaan rinnakkaiskeskustelut voivat olla tasa-arvoisia samaan ai-

kaan tapahtuvien keskusteluiden kanssa (esimerkiksi ryhmätyötilanteissa) tai ne 

voidaan kokea häiritsevinä, esimerkiksi jos luokassa on menossa hierarkkisesti 

korkeatasoisempi keskustelu. Lehtimajan tutkimuksessa rinnakkaiskeskusteluja 

tapahtuu sekä siirtymäkohdissa että opetusryhmän yhteisen keskustelun lo-

massa. Rinnakkaiskeskusteluina alkaneiden keskustelujen aiheet voidaan myös 

tuoda yhteisen keskustelun kohteeksi oppilaan tai opettajan aloitteesta. (Lehti-

maja, 2012, 175–176, 205, 209.) 

 

Tähän ryhmään luokittelemilleni keskusteluille tyypillistä on se, että ne käydään 

toisen pelaajan pelivuoron aikana, eivätkä ne vaikuta pelin kulkuun merkitse-

västi. Huomionarvoista on kuitenkin se, että pelin aikana ei käydä keskustelua 
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mistään peliin liittymättömistä aiheista, eli rinnakkaiskeskustelujenkin aiheet liit-

tyvät peliin. Tähän ryhmään kuuluu esimerkiksi vitsailua ja leikittelyä, keskuste-

lua siitä, mistä pelin eläimistä oppilaat pitävät sekä alustojen vaihtelua.  

 

Aineistossani rinnakkaiskeskustelut olivat yleisin vuorovaikutustilanne pelin ai-

kana varsinaisten pelivuorojen lisäksi. Rinnakkaiskeskusteluja oli pelin aikana 

yhteensä 23. Myös Koskisen ja Vesterisen tutkimuksessa lautapeli ruokki oppi-

laiden keskinäistä vuorovaikutusta ja omaehtoista keskustelua. Vaikka tällainen 

omaehtoinen puhe ei ole ennalta suunniteltua tai pelin struktuuriin kuuluvaa, voi 

se kuitenkin olla oleellinen osa oppimista. Koskinen ja Vesterinen pitävät lauta-

pelien hyötynä oppilaiden välisen vuorovaikutuksen runsautta. (Koskinen & 

Vesterinen, 2014, 274). 

 

Taulukko 9. Rinnakkaiskeskustelut 

Puheen sisältö suomi englanti venäjä nonverbaali yhteensä 

Rinnakkaiskeskustelut 5 4 13 1 (2) 23 

 

Rinnakkaiskeskusteluissa muiden kielten käyttö oli runsasta. 73,9 % rinnakkais-

keskusteluista käytiin muulla kuin suomen kielellä (ks. taulukko 9). Suomea rin-

nakkaiskeskusteluissa käytettiin vain viisi kertaa. Englantia käytettiin neljä ker-

taa, kun taas venäjää 13 kertaa, eli 56,6 %. Rinnakkaiskeskusteluissa muiden 

kielten käyttö oli erilaista, kuin esimerkiksi sääntöneuvotteluissa, jossa muut kie-

let olivat myös paljon käytössä. Sääntöneuvotteluissa muita kieliä käytettiin li-

mittäin ja suomen kielisen viestin tukena, kun taas rinnakkaiskeskustelussa 

koodi vaihdettiin koko keskustelun ajaksi ja viestejä ei ollut tarkoituskaan välit-

tää jokaiselle pelaajalle. 

 

Koska rinnakkaiskeskusteluista suuri osa on venäjäksi, joten tämän tutkimuksen 

kontekstissa en voi analysoida niiden sisältöjä. Tähän ryhmään kuuluvan venä-

jän kieliset vuorovaikutustilanteet olen kuitenkin luokitellut rinnakkaiskeskuste-

luihin, sillä perusteella, että ne tapahtuvat samaan aikaan muun vuorovaikutuk-
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sen kanssa ja ne on suunnattu vain osalle peliin osallistuvista. Seuraavassa 

esimerkissä 23 on kyseessä venäjäksi käyty rinnakkaiskeskustelu. 

 

Esimerkissä on meneillään Ochin pelivuoro. Rivillä 02 Viktor sanoo jotain Veral-

le venäjäksi, mihin Vera vastaa kieltävästi (rivi 03). Pelivuoro on keskeytynyt ja 

opettaja pyrkii palauttamaan huomion Ochin vuoroon kädenliikkeellään ja korjaa 

Ochin tuottaman vuoron (rivit 04 ja 05). Venäjänkielinen rinnakkaiskeskustelu 

jatkuu rivillä 09. 

 

Esimerkki 23 

01  Ochi:   onko vihreä [kala (.) aah] apina takana 
02  Viktor:  [((venäjää))] ((Veralle)) 
03  Vera:   [EI] 
04  Evelia-ope:  [((ojentaa kättä Ochin suuntaan puheenvuoron  
05    osoittamiseksi))] 
06  Evelia-ope:  apinaN takana 
07 Ochi:   apinan takana 
08  Viktor:  nn:: 
09  Vera:   ((venäjää)) ((Vivekalle)) 
10  Viveka:  hehe 
11  Evelia-ope:  ei ole 

 

Kuten pelitilanteessa tapahtuville rinnakkaiskeskusteluille tyypillistä, Viktorin, 

Veran ja Vivekan välinen keskustelu ei vaikuta pelin kulkuun tai ole erityisen 

oleellista sen kannalta. Esimerkin tilanne on tyypillinen: venäjää osaavat oppi-

laat keskustelevat keskenään jotain Ochin pelivuoron aikana. Ochi ja opettaja 

jäävät tällaisissa tilanteissa vuorovaikutuksen ulkopuolelle, sillä he eivät osaa 

venäjää. Venäjän kielisiä rinnakkaiskeskusteluja on erityisen paljon silloin, kun 

opettaja ei ole pelissä mukana, jolloin Ochi on ainoa venäjää osaamaton pelaa-

ja.  

 

Lehtimajan (2012, 210–211) mukaan rinnakkaiskeskustelut tukevat oppimista 

monin tavoin ja ne ovat merkityksellisiä ryhmän sosiaalisten suhteiden kannalta. 

Pelitilanteen aikana Veran, Viktorin ja Vivekan väliset venäjän kieliset keskuste-

lut saattavat tukea heidän peliin ja sen kieleen liittyvää ymmärrystä sekä vahvis-

taa heidän keskinäisiä suhteitaan. Toisaalta koodinvaihto venäjään sulkee ta-

hallisesti tai tahattomasti Ochin keskustelun ulkopuolelle (ks. Ahlholm, 2015) ja 

tekee venäjän kielisistä rinnakkaiskeskusteluista pelin varinaisen vuorovaiku-
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tuksen kannalta häiritseviä (ks. Lehtimaja, 2012, 175–176). Opettaja kokee peli-

tilanteessa käytävät venäjänkieliset rinnakkaiskeskustelut ongelmallisiksi. Esi-

merkissä 16 opettaja ilmaisee rinnakkaiskeskustelun häiritsevyyden suuntaa-

malla nonverbaalilla vuorovaikutuksellaan huomion Ochiin (rivit 04 ja 05). 

 

Lehtimajan (2012, 210–211) aineistossa tosin suuri osa S2-oppilaiden rinnak-

kaiskeskustelusta tapahtuu suomeksi, mikä eroaa oman aineistoni rinnakkais-

keskusteluista. Yksi syy, miksi venäjän käyttö on aineistossani käytävissä rin-

nakkaiskeskusteluissa runsasta (56,6 %), on varmasti se, että ainoastaan yksi 

peliin osallistuvista oppilaista ei osaa venäjää. Mahdollisesti vertaisryhmän he-

terogeenisempi koostumus saattaisi vaikuttaa rinnakkaiskeskusteluissa käytet-

täviin kieliin. Piirainen-Marshin (2008, 161) digitaalisen pelin vuorovaikutusta 

tarkastelevassa tutkimuksessa koodinvaihto pelitilanteessa merkitsee usein siir-

tymää vuorovaikutustapahtumassa. Myös aineistoni pelitilanteessa koodinvaih-

dolla venäjään (tai englantiin) ilmaistaan, että keskustelu ei kuulu enää varsi-

naiseen peliin, vaan kyseessä on rinnakkaiskeskustelu.  

 

Esimerkissä 24 on kyseessä rinnakkaiskeskustelu englanniksi. Tämä esimerkki 

on pelitilanteen alusta, jolloin kalojen väri vielä näytettiin kaikille. Esimerkissä 

Ochin kysymä kala on samanvärinen kuin Vivekan alusta, joten hän päättää 

ehdottaa alustojen vaihtamista Vivekan kanssa, sillä kummallakaan heistä ei ole 

vielä yhtään kalaa (rivi 06). 

 

Esimerkki 24 

01  Ochi:   onko öm:: virhreä kala ping- vini takana 
02  Evelia-ope:  pingviinin [takana] ((kääntää kalan)) 
03  Ochi:   [ei] 
04  Evelia-ope:  muista että, [että se on se eläin ja sitte ä] –  
05   muista se än, pingviinin takana 
06  Ochi:   ((Vivekalle)) [wanna swap, wanna swap] 
07  Viveka:  ((pudistaa päätään)) 
08  Evelia-ope:  joo Viveka 
09  Viveka:  onko keltainen kala pingviinin takana 

 

Varsinainen peliin kuuluva keskustelu on kuitenkin toinen: opettaja korjaa Ochin 

puuttuvaa genetiivimuotoa pingviini -sanasta ja muistuttaa Ochille genetiivimuo-

don n-tunnuksen tarpeellisuudesta (rivit 04 ja 05). Ochin huomio on kuitenkin 
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kiinnittynyt oikean väristen kalojen keräämiseen oikean muodon tuottamisen si-

jaan.  

 

Esimerkissä 24 tulee ilmi myös se, että pelitilanteen aikana käydyt rinnakkais-

keskustelut liittyvät vahvasti pelin aiheisiin, vaikka ne eivät varsinaisen pelin 

struktuuriin kuulukaan. Myös Lehtimajan (2012, 209) aineistossa rinnakkaiskes-

kustelut liittyivät tiiviisti parhaillaan käsittelyssä olevaan aiheeseen (Lehtimaja, 

2012, 209). Tästä näkökulmasta tarkasteltuna rinnakkaiskeskusteluja ei voida 

pitää ylimääräisinä, tilanteeseen kuulumattomina keskusteluina. Myös Piirainen-

Marshin (2008, 163) tutkimuksessa koodinvaihtoa käytetään peliin liittyviin kes-

kusteluihin, kuten pelitapahtumien kommentointiin, yhteisen ymmärryksen ra-

kentamiseen ja tulkintojen tekemiseen. 

 

Pelitilanteen aikana rinnakkaiskeskusteluiden keskeinen sisältö on vitsailu ja 

leikittely. Pelitilanteen aikana oppilaat esimerkiksi hyräilevät ja tekevät eläimiin 

liittyviä ääniä (esimerkiksi tudududum elefanti::). Pelin loppupuolella oppilaat al-

kavat myös kollektiivisesti tuottaa monesta pelistä tuttua ”virheääntä”, aina kun 

kalan väri on kysyjän kannalta väärä. Gustafssonin (2012) valmistavan opetuk-

sen tapaustutkimuksessa on myös paljon vitsailua, leikittelyä ja laulelua, minkä 

Gustafsson tulkitsee ilmapiirin rakentamiseksi. Toisaalta aineistoni rinnakkais-

keskusteluissa on myös paljon kiistelyä ja ristiriitoja, jotka liittyvät pelitilanteen 

kilpailullisuuteen. 

 

Aineistossani tapahtuvia rinnakkaiskeskusteluja voidaan siis tulkita monesta eri 

näkökulmasta. Toisaalta rinnakkaiskeskustelut lisäävät oppilaiden välistä vuo-

rovaikutusta ja oppilaiden tuottaman puheen määrää, tarjoavat mahdollisuuden 

puhua peliin liittyvistä asioista omalla äidinkielellä sekä rakentavat pelin ilmapii-

riä. Toisaalta taas useimmat pelin aikana tapahtuvat rinnakkaiskeskustelut koe-

taan jonkun osallistujan toimesta häiritsevinä ja venäjäksi tapahtuvilla rinnak-

kaiskeskusteluilla suljetaan muita vuorovaikutuksen ulkopuolelle. 
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6.2.6 Yhteenveto 

 

Kaiken kaikkiaan vuorovaikutus pelitilanteen aikana oli runsasta, puhetta tuotet-

tiin paljon ja oppilaat olivat aktiivisia muulloinkin kuin omalla vuorollaan. Pelissä 

oli melko paljon myös muuta kuin varsinaisia pelifraaseja ja vastauksia niihin. 

Eniten muusta vuorovaikutuksesta oli sanahakuja ja rinnakkaiskeskusteluja. 

 

Myös muussa vuorovaikutuksessa käytettiin pääosin eniten suomen kieltä. Rin-

nakkaiskeskustelut olivat ainoa vuorovaikutuksen sisältö, jossa suomea käytet-

tiin muita kieliä vähemmän. Vuoron kysyminen ja ilmaiseminen sekä sanahaut 

vaikuttivat tapahtuvan sujuvasti osana pelin vuorovaikutusta ja niissä ei ollut 

ymmärtämisen ongelmia. Ne liittyivät tiiviisti pelin etenemiseen ja pelin konteksti 

auttoi ymmärtämään puheen sisältöä.  

 

Sanahakuja toteutettiin eniten muotoneuvottelujen avulla, eli yhdessä neuvotel-

tiin sanan rakenteesta, muodosta ja taivutuksesta, yleensä muokattujen toisto-

jen avulla. Eniten haettiin eläinsanoja, joihin oli tarjolla visuaalisia vihjeitä, eli 

eläinten kuvia. Sanahauissa käytettiin paljon nonverbaalia viestintää, sillä pu-

heen kohteet olivat fyysisesti läsnä ja muihin kieliin ei tarvinnut turvautua muu-

tamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Sanahauissa myös oppilaat toimivat asian-

tuntijan roolissa ja vastasivat sanahakuihin. 

 

Säännöistä neuvottelu vaikutti olevan kielellisesti vaikein vuorovaikutuksen si-

sältö. Säännöistä neuvotteluun käytettiin eniten englantia, tilanteet kestivät mel-

ko kauan ja niihin kuului myös ymmärtämisen ongelmia. Säännöistä neuvotte-

luun käytettiin myös eniten toissijaisia viestimiskeinoja ensisijaisen tukena. 

Kaikki tilanteet kuitenkin ratkesivat ja yhteisymmärrykseen päästiin, joten sään-

töneuvotteluiden voidaan nähden tarjonneen tilaisuuksia itseilmaisun ja neuvot-

telun harjoitteluun.  

 

Rinnakkaiskeskustelut olivat vuorovaikutuksen ainoa sisältö, jossa muita kieliä 

käytettiin suomea enemmän. Rinnakkaiskeskusteluissa käytettiin paljon venä-

jää, mikä sulki yhden oppilaan ja opettajan näiden keskustelujen ulkopuolelle. 

Etenkin venäjäksi käydyt rinnakkaiskeskustelut koettiin usein häiritsevinä venä-
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jää osaamattomien toimesta, mutta toisaalta venäjänkielisen litteroijan puuttu-

essa tämän tutkimuksen kontekstissa ei voida arvioida niiden hyödyllisyyttä ve-

näjänkielisten oppilaiden kannalta. Ainakin suomeksi tai englanniksi käytyjen 

rinnakkaiskeskustelujen aiheet liittyivät tiiviisti peliin ja sen tapahtumiin ja niiden 

avulla sitouduttiin pelaamiseen, rakennettiin ilmapiiriä ja yhteenkuuluvuuden 

tunnetta, mutta toisaalta myös kiisteltiin muutaman kerran. 

 

6.3 Opettajan merkitys pelissä 

 

Pelin sujumiseen vaikuttaa pelin ominaisuuksien lisäksi moni asia, ja yksi niistä 

on opettajan ohjaus. Tässä luvussa vastaan kolmanteen tutkimuskysymykseeni, 

eli tarkastelen opettajan merkitystä ja rooleja pelissä. Ensimmäisessä alaluvus-

sa 6.3.1 tarkastelen opettajan läsnäolon merkitystä pelaamiselle vertaillen tilan-

teita, joissa peliä pelataan opettajan kanssa ja ilman opettajaa. Seuraavaksi, 

alaluvussa 6.3.2, tarkastelen opettajan erilaisia rooleja pelitilanteessa. Vii-

meiseksi käsittelen, alaluvussa 6.3.3, pelitilanteessa tapahtuvan ohjauksen 

merkitystä oppimisen kannalta. 

 

On huomioitava, että opettaja on vain yksi pelin etenemiseen ja sujumiseen vai-

kuttavista asioista. Opettajan lisäksi pelin toimivuuteen vaikuttaa muun muassa 

osallistujien ryhmädynamiikka ja kielitaito sekä peli itsessään. Tässä tutkimuk-

sessa olen päätynyt tarkastelemaan opettajan roolia, sillä sen tutkimiseen ai-

neisto tarjoaa hyvät lähtökohdat. 

 

6.3.1 Opettajan läsnäolon merkitys 

 

Tässä alaluvussa vertailen tilanteita, joissa opettaja a) toimii pelin ohjaajana, b) 

on poissa pelistä ja c) on pelissä mukana pelaajana ja oppilas ohjaa peliä. 

 

Opettajan ollessa poissa pelin fokus on selkeästi enemmän pelin etenemi-

sessä: peli on nopeatempoisempaa ja kilpailullisempaa, virheitä tehdään 

enemmän ja niitä korjataan vähemmän, kun opettajan ollessa paikalla. Kilpailul-

lisuus on Vesterisen ja Myllärin (2014, 60) mukaan ristiriitainen käsite oppimi-
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sessa. Toisaalta leikillistä kilvoittelua voidaan pitää oppimista ja motivaatiota 

edistävänä tekijänä (mts. 60), mutta toisaalta esimerkiksi aineistossani tulee il-

mi, että opettajan ollessa poissa kilpailullisuus vie oppilaiden huomion pois kie-

lestä ja sen huolellisesta tuottamisesta.  

 

Esimerkki 25 

01  Ochi:   onko (.) onko keltainen kala (.) aa:: lehhma 
02  Vera:   lehma? (.) tama? 
03  Ochi:   joo 

 

Esimerkissä 25 Ochi tuottaa pelivuorollaan, josta jää puuttumaan sekä eläinsa-

nan genetiivipääte -n että postpositio takana. Vera tarkentaa huomion siihen, 

mitä eläinsanaa Ochi on kysynyt, ja jättää kysymyksen puutteet huomioimatta 

(rivi 02). Vaikka kirjaimellisesti tarkasteltuna kysymyslauseen merkitys muuttuu-

kin melko radikaalisti, on se pelin kontekstissa täysin ymmärrettävä. Pelin kon-

tekstissa kysymyslauseiden keskeisin sisältö on eläinsana, kun taas kysymys-

sana, genetiivipääte ja postpositio takana eivät vaikuta pelivuoron ymmärrettä-

vyyteen ja pelin etenemiseen. Kysymysmuotoinen verbi onko vaikuttaa kuiten-

kin olevan oppilaille tuttu, sillä siinä ei tehdä yhtään virhettä koko pelin aikana, 

mutta kuten esimerkissä 25, genetiivipääte ja postpositio jäävät useammassa-

kin tapauksessa puutteellisiksi. 

 

Huomionarvoista on se, että oppilaat eivät korjaa toistensa virheitä opetta-

jan ollessa poissa. Muutaman kerran kuitenkin tarkennetaan epäselvästi lau-

suttuja sanoja tai vastataan sanahakuun. Jokaisessa näistä tilanteista kysymyk-

sessä on eläinsana, eli pelin kannalta kysymyslauseen keskeisin osa. Kielen 

rakenteita ei korjata kertaakaan, kun opettaja ei ole paikalla.  

 

Toisaalta myös kaikki sanahakutilanteet, joihin ei vastata, tapahtuvat silloin, kun 

opettaja ei ole paikalla. Esimerkissä 26 Viktor hakee sanan jänis genetiivimuo-

toa (rivi 02). Kukaan ei vastaa hänen sanahakuunsa, joten hän päätyy käyttä-

mään muotoa jänisn. Pelin ohjaajana toimiva Vera vastaa kysymykseen rivillä 

13. Hän käyttää myös samantapaista muotoa jänissen. Esimerkissä voi olla ky-

se siitä, että kukaan oppilaista ei muista sanan oikeaa genetiivimuotoa, mutta 
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toisaalta Viveka on kysynyt sitä opettajalta ja käyttänyt sitä aiemmin pelin aika-

na. 

 

Esimerkki 26 

01  Viktor:  on- onko vih- ((vaihtaa itselleen sinisen alustan))  
02   onko sininen kala ä jän- jänisn ä jänisn takana 
03    ((muutkin vaihtelevat alustoja)) 
04  Vera:   jäänis (.) ((venäjää, ottaa pet shopin pöydältä)) 
05  Viktor:  ((venäjää)) 
06  Vera:   hmm hmm hmm hmm ((hyräilee)) ((venäjää)) (.)  
07   ((venäjää)) 
08  Viktor:  ((nyplää lappua, jossa lukee kysymyslause)) 
09  Ochi:   ei ((yrittää ottaa lapun)) 
10  Viktor:  (---)  
11  Ochi:   [minä haluan lukee::] ((vetää lapun itselleen ja  
12   läpsäyttää sillä Viktoria kädelle)) 
13  Vera:   [eis:: ei] ole sininen (.) aa jäni (.) jänissen  
14   takana ei (.) sininen (.) aa Jjuu 

 

Myös rinnakkaiskeskusteluja on pelissä useammin lyhyemmän ajan sisällä 

silloin, kun opettaja ei ole paikalla. Esimerkissä 26 tapahtuu monta asiaa sa-

maan aikaan yhden pelivuoron aikana, minkä vuoksi pelivuoro kestää varsin 

kauan. Esimerkissä ollaan juuri aloitettu välitunnin jälkeinen pelituokio, jossa 

oppilaat pelaavat keskenään. Oppilaat vaihtelevat alustojaan mieleisen värisiksi 

(rivit 01 ja 03), Vera ja Viktor keskustelevat venäjäksi (rivit 04–07) ja Ochi ja Vik-

tor kiistelevät lapusta, johon on kirjoitettu malli pelifraasin tuottamisen tueksi (ri-

vit 08–12). Näiden rinnakkaiskeskustelujen tulkitsen olevan varsinaista peliä 

häiritseviä, ei-toivottuja rinnakkaiskeskusteluja. 

 

Opettajan läsnäololla on vaikutus myös kielenvalintaan. Pelissä käytetään 

enemmän venäjää, kun opettaja on poissa pelistä. Kun opettaja on poissa, on 

Ochi ainoa venäjää osaamaton pelaaja, joten silloin venäjää puhuvien osuus on 

suhteessa suurempi. Venäjäksi käytävien rinnakkaiskeskusteluiden suuri määrä 

sulkee Ochin vuorovaikutuksen ulkopuolelle huomattavasti useammin, kuin 

opettajan ollessa paikalla. 

 

Opettajan läsnäolon merkitys siis näyttäytyy pelissä tärkeänä. Peli on oppimisen 

kannalta tarkoituksenmukaisempaa silloin, kun opettaja on paikalla. Saman-

suuntaisia tuloksia on saatu myös muissa tutkimuksissa. Hämäläinen ja Oksa-

nen (2012) tutkivat, miten opettajan toiminta pelitilanteessa vaikuttaa oppilaiden 
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vuorovaikutukseen, ja totesivat, että opettajan rooli on keskeinen. Heidän ai-

neistossaan opettajan aktiivisuus lisäsi tiedonrakentamista ja vähensi peliin 

kuulumatonta puhetta. 

 

6.3.2 Opettajan roolit pelitilanteessa 

 

Opettajan läsnäolo ja aktiivisuus siis ovat keskeisiä pelitilanteessa oppimisen 

kannalta. Tässä luvussa tarkastelen niitä opettajan rooleja ja tehtäviä, jotka ai-

neistossani näyttäytyvät keskeisinä pelitilanteessa. Nämä roolit ovat koottuna 

taulukossa 10. 

 

Taulukko 10. Opettajan roolit pelitilanteessa 

Opettajan roolit pelitilanteessa 

Koordinoiminen ja ohjaaminen 

Kielellinen malli ja kielen korjaaminen 

Saatavilla oleminen ja kysymyksiin vastaaminen 

Ristiriitojen selvittäminen ja ongelmien ratkaiseminen 

Ilmapiirin luominen: kehuminen ja kannustaminen 

 

Koordinoija ja ohjaaja 

Aineistossani yksi keskeisimmistä opettajan tehtävistä pelin aikana on ohjata ja 

koordinoida tilannetta. Myös Koskisen ym. (2014, 30) kirjallisuuskatsauksessa 

pelissä tapahtuvan vertaisvuorovaikutuksen ohjaaminen nähtiin opettajan tär-

keänä roolina pelissä. Aineistossani tämä rooli korostuu erityisesti pelitilanteen 

alussa, kun pelin struktuuri on vielä oppilaille vieraampi, eikä se vielä yksinään 

riitä vuorovaikutuksen ohjaamiseen.  

 

Opettaja huolehtii pelin sujumisesta ja etenemisestä. Aineistossani esimerkiksi 

vuoron ilmauksista 12/17 on opettajan tuottamia. Lisäksi hän ohjaa oppilaita 

kiinnittämään huomionsa oleellisiin asioihin. Aineistossani opettaja koordinoi pe-

litilanteen vuorovaikutusta esimerkiksi ohjaavien fraasien avulla ja visuaalisten 
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vihjeiden avulla. Seuraava esimerkki 27 on pelin alusta, jolloin opettajan ohjaa-

mista tarvitaan runsaasti pelivuorojen muodostamiseen. 

 

Esimerkki 27 

01  Evelia-ope:  haluatko vera aloita (.) haluatko aloita (.) si- sä 
02   tarvit emm e sininen (.) joo? ((Vera nyökkää)) (.) 
03   ja sun kysymys on sitte onko  
04  Vera:   onko (.) sininen (.) kala öm e- 
05    ((Evelia-ope näyttää sormella sanottavia asioita)) 
06  Evelia-ope:  [valitse] 
07  Vera:   [pingviinen] pingviininen (.) pingviinen? (tääl on 
08   pingviini)  
09  Evelia-ope:  joo pingviinin  
10  Vera:   pingviinin takana  
11  Evelia-ope:  no onko ((katsoo))  
12  Vera:   aah 
13  Evelia-ope:  ei  

 

Opettaja ehdottaa Veraa aloittamaan pelin, kertaa Veran tavoitteen kerätä sini-

siä kaloja ja antaa Veralle pelifraasin ensimmäisen sanan onko (rivit 01–03). 

Kun Vera tuottaa pelivuoroaan (rivi 04), opettaja osoittaa sanottavia asioita jo-

kaisen sanan kohdalla. Sanan sininen kohdalla opettaja osoittaa Veran pelialus-

taa ja sanan kala kohdalla yhtä kalaa. Tämän jälkeen opettaja ohjaa Veraa va-

litsemaan yhden eläimen (rivi 06) ja vastaa Veran sanahakuun oikean genetii-

vimuodon muodostamiseksi (rivi 09). Opettaja myös sanallistaa omaa toimin-

taansa tehdäkseen pelin kulusta ymmärrettävän. Hän kysyy, no onko, samalla, 

kun kääntää kalan pelaajien nähtäväksi. Tässä esimerkissä siis opettaja ohjaa 

pelifraasin muodostamista sekä sanallisesti että nonverbaalisti ohjaamalla. 

 

Kielellinen malli ja kielen korjaaja 

Verrattuna aiempiin (yleisopetuksen kontekstissa tehtyihin) tutkimuksiin opetta-

jan rooleista pelissä, aineistossani korostuu kieleen liittyvät roolit. Pelissä opet-

taja tarjoaa kielellisen mallin pelifraasien tuottamiselle sekä muille pelissä tarvit-

taville ilmauksille. Lisäksi opettaja korjaa oppilaiden tuottamaa puhetta ja auttaa 

sen muodostamisessa esimerkiksi vastaamalla sanahakuihin. 
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Esimerkissä 28 opettaja kysyy luontevasti pelin lomassa, onko se mun vuoro.  

Näin tehdessään hän tarjoaa samalla mallin oppilaille suomen kielen käytöstä 

osana pelin vuorovaikutustilanteita. 

 

Esimerkki 28 

01  Evelia-ope:  onko se mun vuoro 
02  Vera:   joo ((nyökkää)) 

 

Osaavamman keskustelunjäsenen tuottama puhe voidaan tulkita kielelliseksi 

tarjoumaksi. Saviojan (2011, 72) tutkimuksessa lapset käyttivät opettajan tuot-

tamaa puhetta mallina omaansa ja Cekaiten ja Evaldssonin (2017, 462–465) 

tutkimuksessa ryhmän aikuiset pystyivät auttamaan lasten vuorovaikutukseen 

osallistumista tarjoamalla käyttöön rutiininomaisia fraaseja. Kuusiston (2016, 

97) aineistossa valmistavan opetuksen oppilaat puolestaan käyttivät kielentuot-

tamisen mallina useammin toisiaan kuin opettajaa, sillä opettaja käytti puhees-

saan eri muotoja kuin oppilaat. Tämä ongelma poistuu pelin vuorovaikutukses-

sa, sillä siinä opettajalla on mahdollisuus tuottaa luonnollisesti puhetta samassa 

muodossa kuin oppilaat. Pelissä oppilaiden on siis mahdollista käyttää muok-

kaamattomina esimerkin 28 tapaisia ilmauksia. 

 

Toisaalta pelkkä malli kielen tuottamiselle ei riitä, jos oppilaalle ei tule tilaisuutta 

käyttää ilmausta itse. Seuraava esimerkki 29 on tilanteesta, jossa opettaja ei ole 

paikalla ja opettajan antamaa kielellistä tukea ei ole tarjolla. Esimerkissä Vera 

hakee olla -verbin yksikön kolmatta persoonaa on (rivit 04 ja 05), mutta ei muis-

ta oikeaa muotoa, eikä kukaan muista pelissä mukana olevista oppilaista tarjoa 

sitä hänelle. Muoto on on ollut pelin aikana esillä ainakin opettajan puheenvuo-

roissa, mutta yhdessäkään aiemmissa pelivuoroissa Veran ollessa pelin ohjaa-

jana kala ei ole ollut kysytyn värinen, joten vastauksissaan hän on käyttänyt olla 

-verbistä vain kolmannen persoonan kieltomuotoa ei ole. 
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Esimerkki 29 

01  Viveka:  onko punainen kala (.) lehmän takana 
02  Vera:   (---) 
03  Ochi:   joo on (.) on 
04  Vera:   sh:: (.) lehmän takana OLE:: puna- punainen (.)  
05   olet ole ole punainen ((ojentaa kalan Vivekalle)) 
06  Viveka:  jee:: 

 

Mielenkiintoista esimerkissä 29 on se, että edellisessä vuorossaan (rivillä 02) 

Ochi tuottaa oikean muodon on, mutta Vera ei huomioi tätä, vaan yrittää muo-

dostaa oikean muodon itse, ja Ochi ei tarjoa sitä vastaukseksi Veran sanaha-

kuun. Koska korjausta virheelliselle muodolle ei tule, jää muoto ole käyttöön Ve-

ralle myös myönteisiin vastauksiin. 

 

Saatavilla oleminen ja kysymyksiin vastaaminen 

Opettajan ohjaava rooli pelitilanteessa näkyy myös muutoin kuin aktiivisen ver-

baalin tai nonverbaalin ohjauksen muodossa. Oppilaat nostavat itse pelin aika-

na esiin avuntarpeitaan ja tukeutuvat opettajan osaamiseen. Koko pelin aikana 

sanahauista opettaja vastaa kymmeneen 21:stä ja myös useammassa niistä 

sanahauista, joihin oppilas vastaa, on sanahaku kohdistettu opettajalle esimer-

kiksi katseen suuntaamisen avulla. Edellisessä esimerkissä 29 sekä edellisen 

alaluvun esimerkissä 26 tulee esiin opettajan antaman avun merkitys juuri sil-

loin, kun oppilaan avuntarve ilmenee. Kummassakin esimerkissä virheelliset 

muodot jäävät käyttöön, kun opettajan tukea ei ole saatavilla. 

 

Aineistoni pohjalta vaikuttaisi siltä, että pelitilanteessa oppilaiden mieleen jäävät 

erityisesti ne fraasit ja muodot, joita he itse käyttävät pelissä. Oppilaat toistavat 

pelissä jonkin verran toistensa virheitä, mutta vähemmän niitä virheitä, jotka 

opettaja (tai toinen oppilas) on heidän kohdallaan jo korjannut. Ongelmallisiksi 

muodostuvat ne vuorot, joissa väärin tuotettuja sanoja ei korjata, sillä väärät 

muodot näyttävät jäävän sitkeästi käyttöön pelissä.  

 

Toisaalta on myös muistettava, että pelissä konventioiden mukaisen kielen tuot-

taminen ei välttämättä ole keskeisin tavoite, vaan esimerkiksi kommunikoinnin 

rohkeus ja runsaus ovat tärkeämpiä. On keskeistä huomioida, että jatkuva kie-

len muodon korjaaminen rajoittaa oppilaan mahdollisuuksia ja uskallusta osallis-



 105

tumiseen (Walsh, 2002, 11). Pelitilanteessa korjaukset tapahtuvat useimmiten 

oppilaan oman epävarmuuden tai avuntarpeen ilmaisun seurauksena, jolloin 

kielellinen apu toimii kommunikaation tukena, ei sitä rajoittavana tekijänä. 

 

Ristiriitojen selvittäminen ja ongelmien ratkominen 

Erityisesti ongelmatilanteissa opettajan saatavilla oleminen on keskeistä. Sään-

töneuvotteluissa opettaja on tiiviisti mukana neuvottelussa kaikissa tilanteissa, 

paitsi yhdessä. Ainoa tilanne, jossa opettaja ei auta ratkaisun löytämisessä, on 

sääntöneuvottelu, jossa ongelmaa puidaan venäjäksi (ks. esimerkki 15 alalu-

vussa 6.2.4).  

 

Andonov näkee, että pelissä syntyvien ristiriitatilanteiden selvittämiset ovat kes-

keisiä kielenoppimisen tilanteita. Hänen aineistossaan tilanteiden ja tunteiden 

selvittämisessä opittiin neuvottelun ja sopimisen taitoja. Keskeistä kuitenkin oli, 

että opettaja auttoi tilanteiden selvittämisessä ja sanallisti niitä suomeksi. (An-

donov, 2013, 305). 

 

Ilmapiirin luominen: kehuminen ja kannustaminen 

Pelin aikana opettaja kehuu oppilaita erityisesti silloin, kun he yrittävät parhaan-

sa. Esimerkissä 30 Vera toimii pelin ohjaajana ja Evelia-opettaja on pelissä mu-

kana pelaajana. Riveillä 01 ja 02 Vera tuottaa vastauksen toisen pelaajan ky-

symykseen siitä, onko hylkeen takana sininen kala.  

 

Esimerkki 30 

01  Vera:   hyljen takana (2.0) hyljen takana (.) ei ole:: (.) 
02   ää sininen  
03  Evelia-ope:  hyvä vera (.) hyvä hyvä (.) ää onkos keltainen kala 
04   (.) hevosen takana 

 

Virkkeen tuottaminen ei ole Veralle helppoa, sillä se eroaa pelifraasista sanajär-

jestyksen ja sanojen taivutuksen osalta. Veran puheenvuorossa taukojen määrä 

ja virkkeen aloittaminen uudelleen alusta tuovat esiin tuottamisen vaikeuden. 

Vera kuitenkin muodostaa kokonaisen virkkeen ja Evelia-opettaja kehuu häntä 

tästä (rivi 03). Veran vuorossa sana hylje jää väärintaivutetuksi ja virkkeen lo-
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pusta puuttuu sana kala. Opettaja kuitenkin huomaa, että Vera panostaa virk-

keen tuottamiseen ja tekee parhaansa, ja tuo esiin huomanneensa tämän. 

 

Opettajan kehut ohjaavat pelitilanteessa sitä, mihin oppilaat kiinnittävät huomi-

onsa. Esimerkissä 30 opettaja suuntaa huomion omaan tuottamiseen ja puheen 

runsauteen oikeiden kielen ehdottoman oikeellisuuden sijaan. Lähes kaikki 

opettajan pelitilanteen aikana antamat kehut suuntautuvat oppilaiden kieleen ja 

oman puheen tuottamiseen, eivätkä pelissä menestymiseen. Tällä tavoin opet-

taja suuntaa pelaamisen fokusta oman tuottamisen harjoitteluun. Myös Walsh 

(2002, 11) tuo tutkimuksessaan esiin, että opettajan kannattaa osallistumisen 

tukemiseksi mieluummin antaa palautetta puheen sisällöstä, kuin sen muodos-

ta, jotta tilanne myötäilee aidon keskustelun kaavaa. 

 

6.3.3 Opettaja luo sillan opittavan asian ja pelin välille 

 

Edellä olen tarkastellut, millainen merkitys opettajan läsnäololla on pelitilantees-

sa ja millaisia erilaisia rooleja opettajalla on pelissä. Tässä luvussa pohdin, mi-

ten opettajan läsnäolo ja roolit kytkeytyvät pelin avulla oppimiseen. 

 

Watsonin ym. (2010) tutkimuksessa huomattiin, että pelaamisen lomassa syntyi 

tilanteita, jotka vaativat peliprosessin keskeyttämistä ja jostain pelin sisällöstä 

keskustelua opettajan kanssa. He kutsuvat näitä ohjauksellisiksi hetkiksi, ja hei-

dän mukaan tällaiset tilanteet saattavat olla oppimisen kannalta jopa merkityk-

sellisempiä kuin itse pelaaminen. (Watson ym., 2010, 741–742.) 

 

Esimerkissä 31 on kyseessä pelin lomassa tapahtuva ohjauksellinen hetki. 

Ochilta jää sanan jänis genetiivimuodon tuottamatta (rivi 01). Opettaja korjaa 

virheen suoraan (rivi 02) ja Ochi toistaa oikean muodon pyytämättä (rivi 03). Pe-

lissä on ilmennyt useammankin kerran, että sanan jänis genetiivimuoto on oppi-

laille vaikea muodostaa. Mahdollisesti tästä syystä opettaja nostaa asian esiin 

vielä pelivuoron päätteeksi (rivit 07 ja 08). 
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Esimerkki 31 

01  Ochi:   onko:: onko vihreä kala (.) ii:: jänis takana 
02  Evelia-ope:  jäniksen 
03  Ochi:   jäniksen 
04  Evelia-ope:  ((katsoo)) ON 
05  Ochi:   ((kuiskaten)) jess 
06  Evelia-ope:  hehe 
07  Evelia-ope:  muistata kun se on (.) [poron] jos on äs sun pitäis 
08   laita se k ((kirjoittaa sormella pöytään)) jäniksen 

 

Koskinen ym. (2014, 31) tulkitsevat, että ohjauksellisissa hetkissä peli ja sen ta-

voitteet sekä opetuksen laajemmat tavoitteet kohtaavat. He argumentoivat, että 

peli saa oppilaat sitoutumaan myös kuunteluun. Oppilaiden päällimmäisenä 

mielessä olevana tavoitteena vaikuttaa olevan kalojen kerääminen ja pelin voit-

taminen, ja tähän tavoitteeseen eläydytään koko pelin ajan. Laajempana tavoit-

teena pelissä on kuitenkin kielenoppiminen, kommunikoiminen sekä sanaston ja 

rakenteiden oppiminen. Pelissä nämä oppilaiden henkilökohtaiset peliin liittyvät 

tavoitteet sekä laajemmat oppimiselle määritetyt tavoitteet yhdistyvät. Kumman-

kin tavoitteen toteutumisen kannalta kielen tuottaminen on merkityksellistä, sillä 

pelin aluksi opettaja on määrittänyt säännön, että kysymyslause tulee tuottaa 

aina kokonaisuudessaan, jotta kalan voi saada. Oppilaat ottavat pelin aikana 

ohjauksen mielellään vastaan, sillä se tukee myös heidän pelaamistaan. 

 

Aineistossani ohjauksellisia hetkiä, joissa opettaja keskeyttää pelin kulun, on 

vain muutama. Suurin osa kieleen liittyvästä keskustelusta tapahtuu luontevasti 

osana pelin kulkua. Huomionarvoista on myös se, että moni kieleen ja sen ra-

kenteisiin liittyvä keskustelu tapahtuu pelissä oppilaan aloitteesta. Pelaaminen 

rikkoo perinteisiä opettaja-oppilas -rooleja ja pelissä myös oppilas voi toimia 

asiantuntijan roolissa (Koskinen ym., 2014, 33). Aineistossani oppilaat osallistu-

vat ahkerasti yhteiseen tiedonrakentamiseen ja yhdessä tuotettu puhe on kes-

keisessä roolissa pelitilanteessa oppimisessa (ks. 6.1.5). Myös opettaja ohjaa 

oppilaita paljon – mutta monta kertaa juuri oppilaiden omasta tahdosta ja oppi-

laiden aloitteisiin liittyen. 

 

Kuten jo todettu, opettajan läsnäolo on pelissä tärkeää oppimisen kannalta, 

mutta toisaalta pelissä opettajan rooli on moninaisempi ja laajempi kuin perin-
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teisessä opettajajohtoisessa opetuksessa. Opettaja luo pelille pedagogisen ke-

hyksen, jonka sisällä oppilaat oppivat myös toisiltaan. 

 

6.3.4 Yhteenveto 

 

Aineistossani opettajan läsnäolo vaikutti pelin pelissä tapahtuvan vuorovaiku-

tuksen laatuun ja tarkoituksenmukaisuuteen. Opettajan ollessa poissa vuoro-

vaikutuksen fokus oli erityisesti pelin etenemisessä. Peli oli kilpailullisempaa, 

nopeatempoisempaa ja vuorovaikutuksessa vaikutti tapahtuvan enemmän asi-

oita samaan aikaan, kun opettajan ollessa paikalla. Opettajan ollessa poissa 

kielen laatuun ja huolellisuuteen keskitytään vähemmän, oppilaat eivät korjaa 

toistensa virheitä ja osa sanahauista jää vaille vastauksia. Myös kielenvalintaan 

opettajan läsnäolo vaikutti: vuorovaikutuksessa käytettiin useammin venäjää 

opettajan ollessa poissa. Toisaalta oppilaat kuitenkin tuottivat paljon suomen-

kielistä puhetta myös opettajan ollessa poissa, vaikka vuorovaikutuksessa kes-

kityttiinkin enemmän kielen funktioon kuin sen tarkkaan tuottamiseen. 

 

Opettajan ollessa pelitilanteessa läsnä, hänen roolinsa liittyivät vuorovaikutuk-

sen koordinoimiseen sekä saatavilla olemiseen, kun oppilaat tarvitsivat apua. 

Erityisesti pelitilanteen alussa pelin muotin ollessa oppilaille vieraampi, korostui 

opettajan rooli aktiivisena ohjaajana ja koordinoijana. Kun pelin muotti kävi tu-

tummaksi, opettajaa tarvittiin vastaamaan kysymyksiin ja auttamaan tarvittaes-

sa. Aiempiin, lähinnä ensikielisten oppilaiden pelaamiseen keskittyviin tutkimuk-

siin verrattuna pelitilanteessa korostui opettajan antama tuki kielentuottamises-

sa. Opettaja tarjosi mallin tuottamalla peliin liittyvää puhetta, vastasi oppilaiden 

sanahakuihin sekä korjasi oppilaiden kieltä ja ääntämistä. Lisäksi opettaja rat-

kaisi ristiriitoja ja selvitti vuorovaikutukseen ja kieleen liittyviä ongelmia sekä loi 

positiivista ilmapiiriä kehumalla ja kannustamalla oppilaita. 

 

Pelitilanteessa opettajaa tarvittiin tekemään vuorovaikutuksesta merkityksellistä 

opittavan asian kannalta. Opettaja auttoi oppilaita kiinnittämään huomiota oleel-

lisiin asioihin, kuten kieleen, sen rakenteisiin ja ääntämiseen. Tämä sai oppilaat 

korjaamaan ja täydentämään myös toistensa tuottamaa puhetta. Pelitilanteessa 

oppilaiden omat tavoitteet liittyivät peliin sekä siinä etenemiseen ja pärjäämi-
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seen. Opettajan aktiivisuuden avulla oppilaiden omat peliin liittyvät tavoitteet ja 

pelitilanteelle määritellyt oppimisen tavoitteet yhdistyvät. Pelitilanteessa oli muu-

tamia ohjauksellisia hetkiä, joissa pelin eteneminen keskeytettiin opittavasta 

asiasta keskusteluun, mutta pääosin oppiminen tapahtui luonnollisena osana 

peliä ja sen vuorovaikutusta. 
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7 Luotettavuus 

 

Tutkimukseni on laadullinen tapaustutkimus, joten sen tarkoituksena ei ole ollut 

luoda yleistettävää tietoa, vaan pyrkiä kuvaamaan ja ymmärtämään pelaamista 

ja pelissä oppimista kielenoppimisen alkuvaiheessa mahdollisimman 

syvällisesti. Tässä luvussa avaan niitä tekijöitä, joissa tutkimus on päässyt 

tavoitteeseensa, sekä niitä seikkoja, jotka vähentävät tutkimuksen luotettavuutta 

ja tutkimustavoitteen toteutumista. 

 

Ymmärrykseen pyrkivässä laadullisessa tutkimuksessa keskeisimmät 

luotettavuutta määrittävät tekijät ovat aineiston tuominen mahdollisimman 

lähelle lukijaa sekä omien havaintojen kattava perustelu sekä aineiston että 

teorian avulla (ks. Mondada, 2012). Tästä voidaan puhua laadullisen 

tutkimuksen kontekstissa läpinäkyvyytenä (Ruusuvuori ym., 2010, 27). 

Läpinäkyvyyttä olen pyrkinyt lisäämään tutkimukseeni sen jokaisessa 

vaiheessa: olen pyrkinyt kirjoittamaan kaikki ajatukseni ja päätelmäni auki sekä 

perustelemaan kaikki tekemäni valinnat, havainnot ja tulkinnat. 

 

Tutkielmassani olen käyttänyt lähdekirjallisuutena tasokkaita vertaisarvioituja 

lähteitä aina, kun niitä on ollut saatavilla. Joistain tutkielmaani liittyvistä teemois-

ta on kuitenkin vielä hyvin vähän, etenkään kotimaista, tutkimustietoa, joten 

olen käyttänyt myös muutamia pro gradu -tutkielmia lähteenäni, mikä lisää epä-

varmuutta tutkielman luotettavuuteen. Pro gradu -tutkielmia olen käyttänyt, mi-

käli niiden tulokset ovat olleet linjassa muiden aiheesta tehtyjen tutkimusten 

kanssa. Esimerkiksi, jos tulokset ovat olleet samansuuntaisia kansainvälisen 

tutkimuksen kanssa, olen käyttänyt pro gradu -tutkielmia esimerkkeinä Suomen 

koulutusjärjestelmän kontekstissa tehdystä tutkimuksesta. Lisäksi olen pyrkinyt 

ilmaisemaan selkeästi tekstissäni käyttämäni lähdekirjallisuuden kontekstin ja 

tason. 

 

Käyttämäni menetelmä, mikroetnografia, on vielä kasvatustieteellisessä tutki-

muksessa verrattain vähän käytetty ja menetelmän metodologinen runko ei ole 

vielä kehittynyt selkeäksi ja yhdenmukaiseksi (ks. Knoblauch, 2012, 253). Tä-
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män vuoksi päädyin kuvaamaan tutkimuksen etenemistä ja tekemiäni valintoja 

alaluvussa 5.4. Menetelmä kuitenkin vastasi tutkimuksen tarkoitusta hyvin ja 

sopi aineiston tarkasteluun oivallisesti. Tutkimuksen etenemisen kuvauksen 

avulla tutkimukseni on melko hyvin toistettavissa. Tutkimukseni luotettavuuden 

lisäämiseksi olen täydentänyt mikroetnografiaa myös muiden tutkimusmenetel-

mien avulla, sillä tämä laajensi näkökulmaa aineistoni tarkasteluun. 

 

Mikroetnografiassa tutkijan subjektiiviset havainnot ja tulkinnat ovat keskeinen 

osa aineiston analyysiä (Knoblauch & Schnettler, 2012, 336, 353–354). Tulkin-

tojen tekemistä ei ole syytä pelätä, sillä ilman niitä ei syntyisi uutta tietoa tutkit-

tavista ilmiöistä (Salo, 2015, 182–183). Tekemieni tulkintojen luotettavuutta li-

sää tutkimukseni huolellinen kontekstualisointi ja perehtyminen tutkittavia ilmiöi-

tä käsittelevään teoriakirjallisuuteen ja aiempiin tutkimuksiin. Kaikki tekemäni 

havainnot ja tulkinnat perustuvat alkuperäiseen videonauhoitteeseen, jonka tar-

kasteluun litteraatti on lisännyt tarkkuutta (Knoblauch & Schnettler, 2012, 349; 

Mondada, 2012, 310; Ruusuvuori, 2010b, 427). Koska aineisto on pieni, on tut-

kimuksen puitteissa ollut mahdollista tutustua siihen huolellisesti, tarkastella jo-

kaista tilannetta useasta näkökulmasta sekä palata tekemiini tulkintoihin yhä 

uudestaan tutkimuksen edetessä. Datasessioiden avulla olen saanut laajentaa 

näkökulmaani valmistavaan opetukseen ja kielenoppimiseen liittyen sekä saa-

nut kuulla muiden ajatuksia ja tulkintoja aineistostani. 

 

Aineistoni pienuus on mahdollistanut tarkkuuden ja huolellisuuden, mutta toi-

saalta se asettaa myös rajoitteita. Koska aineisto on pieni, ovat myös kvantita-

tiivisen kartoituksen avulla tarkastelemani luvut pieniä ja osa tarkastelemistani 

vuorovaikutustilanteista toistui pelin aikana vain muutaman kerran. Jos tutkima-

ni pelitilanne olisi ollut pidempi tai jos se olisi toistettu saman oppilasryhmän 

kanssa muutamia kertoja, olisi mahdollisesti tullut esiin, mitkä analysoimistani 

vuorovaikutustilanteista olisivat toistuneet enemmän, ja mitkä tilanteet puoles-

taan olisivat jääneet yksittäistapauksiksi. Kvantitatiivisen kartoituksen pohjalta 

laskemani prosenttimäärät ja esittämäni suhteet saattaisivat olla erilaisia esi-

merkiksi, jos pelitilanne olisi toistettu useamman kerran. Näiden pohjalta siis ei 

voida tehdä mitään päätelmiä pelitilanteisiin liittyen yleisellä tasolla, vaan ne ku-

vaavat vain kyseistä pelitilannetta. 
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Trainor & Bal (2014, 206) muistuttavat, että tulosten sovellettavuus riippuu 

kohteen kontekstista. Laadullisen tapaustutkimuksen tulokset eivät 

luonnollisesti muutenkaan ole yleistettävissä, mutta tutkimustulosteni 

tarkastelussa on otettava huomioon myös se, että eri kontekstitekijöiden 

vaikutusta tilanteen kulkuun ei voida erottaa toisistaan. Aineistossani ei voida 

erottaa, mikä johtuu itse pelistä, mikä kielenoppimisen alkuvaiheesta ja mikä 

tilanteen muista kontekstitekijöistä, kuten ryhmän sosiaalisista suhteista ja 

toimintamalleista tai oppilaiden henkilökohtaisista tavoista osallistua 

vuorovaikutukseen (Reinders ja Wattana, 2012, 156; Savijärvi, 2011, 166). 

Kukin valmistavan opetuksen ryhmä on omanlaisensa toimintaympäristö, ja 

kulttuurissa toimiminen on muutenkin aina dynaamista, moniulotteista ja 

ristiriitaista (Trainor & Bal, 2014, 204). Vaikka samaa peliä pelattaisiin toisessa, 

samankokoisessa valmistavan opetuksen oppilaista koostuvassa ryhmässä, 

voisi tilanteen kulku olla monin tavoin hyvin erilainen. 

 

Kun tutkitaan eri kulttuuri- ja kieliryhmiä, on keskeistä ottaa huomioon kulttuuri-

nen responsiivisuus (Trainor & Bal, 2014). Tutkimuksen videoaineisto on nau-

hoitettu perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmässä, joka on aina erityi-

sen monikielinen ja -kulttuurinen ympäristö. Trainor ja Bal (2014, 205) esittävät 

ajatuksen, että olisi ihanteellista, jos tutkijoihin kuuluisi joku tutkittavien kulttuuri-

ryhmän edustaja. Tämä ei tutkimuksessani toteudu: en ole itse opiskellut Suo-

messa muun kielisenä, eikä minulla ole kokemusta oppilaana olosta valmista-

vassa opetuksessa. Tämä on luonut tutkimukselle erilaisen lähtökohdan, kuin 

esimerkiksi yleisopetuksen tutkimiselle, josta minulla on omakohtainen kokemus 

myös oppilaana olon näkökulmasta. Toisaalta omakohtaisen kokemuksen puute 

oppilaan näkökulmasta vähentää oman kokemusmaailmani vaikutusta tekemiini 

tulkintoihin. 

 

Tässä tutkimuksessa luotettavuutta vähentää myös se, että aineisto sisältää 

jonkin verran venäjää, jota en itse osaa. Tämän tutkimuksen kontekstissa ei ol-

lut myöskään mahdollista saada venäjänkielistä litteroijaa. Venäjän kielisten pu-

heenvuorojen sisällöstä ei siis ole ollut selvyyttä tätä tutkimusta tehdessä, min-

kä takia niitä ei ole voitu analysoida. Muutamassa tilanteessa olen kuitenkin 
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analysoinut myös venäjää sisältäviä pelivuoroja, jos ne ovat olleet tämän tutki-

muksen kannalta oleellisia (esim. alaluvuissa 6.2.4 ja 6.2.5). Olen kuitenkin pyr-

kinyt olemaan varovainen tekemissäni tulkinnoissa ja perustellut ne huomiot, 

jotka mielestäni olen voinut tehdä luotettavasti. Kuitenkin näkökulma esimerkiksi 

rinnakkaiskeskusteluiden (6.2.5) tutkimiseen olisi ollut laajempi ja luotettavampi, 

jos myös venäjän kieliset vuorot olisi litteroitu, käännetty ja analysoitu. Ymmär-

rys venäjän kielisten vuorojen sisällöstä olisi mahdollisesti tarjonnut arvokasta 

tietoa myös limittäiskielisyydestä osana pelin vuorovaikutusta. 
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8 Pohdinta 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisen muotin peli tarjoaa op-

pilaan omalle tuottamiselle ja millaista puhetta oppilas tuottaa pelissä. Lisäksi 

tavoitteena oli selvittää, millainen merkitys opettajalla on pelin vuorovaikutuksen 

kannalta. Tässä tutkimuksessa vuorovaikutuksellinen peli ja ryhmässä pelaami-

nen näyttivät sopivan funktionaaliselle kielenopetukselle asetettuihin tavoitteisiin 

hyvin. Pelitilanteessa tuotettiin paljon puhetta, kommunikoitiin tilanteissa, jotka 

pelaamisen konteksti teki merkityksellisiksi, sekä harjoiteltiin kohdekielen sa-

nastoa ja rakenteita osana niiden käyttöä.  

 

Aineistossani tapahtuva vuorovaikutus ja siitä tekemäni huomiot olivat pääosin 

linjassa muiden uuden kielen oppimisen näkökulmasta tehtyjen pelitutkimusten 

kanssa. Aineistossani vuorovaikutus ja oppilaan oma tuottaminen pelitilantees-

sa olivat runsasta ja vaikka puheen määrä vaihtelikin oppilaskohtaisesti, puhui 

jokainen oppilas pelitilanteen aikana melko paljon. Myös aiemmissa tutkimuk-

sissa pelin aikana kommunikaatio ja kohdekielinen puhe on ollut runsasta 

(esim. Reinders & Wattana, 2012; Sundqvist & Sylvén, 2012; Piirainen-Marsh & 

Tainio, 2009). Toisaalta aineistossani opettajan läsnäolo ja roolit näyttäytyivät 

merkityksellisinä pelin vuorovaikutuksessa ja tätä näkökulmaa on tuotu aiem-

missa tutkimuksissa esiin hyvin vähän. 

 

Mikä tahansa pelaaminen ei tue funktionaaliselle kielenopetukselle asetettuja 

tavoitteita ja toiveita. Tämän tutkimuksen aineistoksi valikoitui useampien vide-

oitujen pelitilanteiden joukosta sellainen, jossa oppilaiden tuottama kohdekieli-

nen puhe oli runsasta. Lähemmässä mikroetnografisessa tarkastelussa pu-

heentuottamista tukevina tekijöinä pelitilanteessa näyttäytyivät tasa-arvoiset 

vuorottelu- ja istumajärjestykset, pelitilanteen säännöt, visuaaliset ja fyysiset 

vihjeet, pelissä tapahtuvan vuorovaikutuksen tuttuus ja toistuvuus, muiden pe-

laajien antama malli sekä samanlaisena toistuva pelifraasi. Pelin strukturoitu 

eteneminen auttoi oppilaita ymmärtämään, mitä vuorovaikutuksessa tapahtuu: 

pelissä ei ollut suurempia ymmärtämisen ongelmia ja jokainen oppilas pystyi 

osallistumaan peliin kielitaidon tasostaan riippumatta. Kielenoppimisen alkuvai-
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heen kannalta oleelliset osallistumista tukevat elementit, kuten kielenaineisten 

kierrättäminen, toistot sekä ympäristön vihjeet ja mallit, toteutuivat pelin vuoro-

vaikutuksessa luonnollisesti. Kielenkäyttötilanteet olivat vuorovaikutuksellisesti 

merkityksellisiä ja oppilaat olivat motivoituneita osallistumaan.  

 

Pelitilanteessa myös kielen rakenteisiin kiinnitettiin paljon huomiota oppilaiden 

omasta aloitteesta. Tarkastelemassani pelissä käytettävässä fraasissa oli si-

säänrakennettuna paljon opittavia rakenteita. Välillä opettaja ohjasi oppilaita 

kiinnittämään huomiota rakenteisiin, mutta mielenkiintoista oli, että oppilaat kiin-

nittivät myös oma-aloitteisesti niihin huomiota ja korjasivat toistensa virheitä. 

Kommunikointiin ohjaavassa kielenopetuksessa kielen muodot ja rakenteet on 

nähty pitkälti kielen osa-alueena, joka ei ole oleellinen kielen tuottamista ja osal-

listumista harjoiteltaessa, ja myös pelaamista tutkittaessa kommunikaation ja 

sanaston harjoittelua on korostettu. Kuitenkin oppilaiden omatoiminen huomion-

kiinnittäminen rakenteisiin on ollut tarkastelun kohteena esimerkiksi Cekaiten ja 

Aronssonin (2005) tutkimuksessa, jonka aineistossa kielitaidon alkuvaiheessa 

olevat oppilaat jatkuvasti leikittelivät kielen rakenteilla spontaanissa vertaisvuo-

rovaikutuksessa. Tutkimukseni perusteella ei ole mitään syytä olettaa, etteikö 

pelaaminen soveltuisi myös rakenteiden harjoitteluun. Toki on huomioitava, että 

ulkoapäin tuleva huomio kielen rakenteisiin saattaa rajoittaa oppilaan uskallusta 

tuottaa puhetta virheen pelossa (ks. Walsh, 2002, 11, 16). Jatkossa voisi tutkia, 

miten oppilaat kiinnittävät itse huomiota kielen rakenteisiin osana pelin tai muun 

kommunikatiivisen harjoitteen vuorovaikutusta. 

 

Samaan aikaan, kun peli strukturoi ja ohjasi kielentuottamista tarkasti, se tarjosi 

tilaisuuksia myös avoimelle vuorovaikutukselle. Myös avoimet vuorovaikutusti-

lanteet ovat oleellisia käyttökielitaidon oppimisen kannalta ja on tärkeää, että 

heti kielitaidon alkuvaiheessakin oppilasta tuetaan osallistumaan niillä resurs-

seilla, joita hänellä on. Avoimella vuorovaikutuksella tarkoitan tässä sellaisia 

puheenvuoroja, joihin pelin struktuuri ei antanut suoraa mallia. Aineistossani 

kaikki avoin vuorovaikutus liittyi kuitenkin peliin ja sen tapahtumiin. Pelitilan-

teessa kysyttiin ja ilmaistiin vuoroja, tuotettiin sanahakuja ja vastattiin niihin se-

kä neuvoteltiin säännöistä. Lisäksi käytiin rinnakkaiskeskusteluja varsinaisen 

pelaamisen ohessa. Myös aiemmissa tutkimuksissa on tullut esiin pelien merki-
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tys avoimen vuorovaikutuksen lisääjänä. Tomlinson ja Masuhara (2009, 20) ki-

teyttävät, että pelissä tulee harjoiteltua autenttista, hyödyllistä ja relevanttia kiel-

tä. Reinders ja Wattana (2012, 185) korostavat sujuvan ja nopeatempoisen 

kommunikaation kehittymistä. Tässä tutkimuksessa peli tarjosi oppilaille mah-

dollisuuden olla aktiivisia, puhua usein, saada puheenvuoro esimerkiksi ilman 

viittaamista sekä kommunikoida tilanteissa, jotka peli teki merkityksellisiksi. 

Myös kielenkäytön spontaanius tuli aineistossani esiin: pelissä oli intensiivisiä ja 

nopeatempoisia tilanteita, joissa puheenvuorot olivat lyhyitä ja päällekkäisiäkin. 

 

Tämän tutkimuksen aineistoa voidaan tulkita niin, että kaikki pelitilanteen aikana 

tapahtunut vuorovaikutus tarjosi tilaisuuksia ja affordansseja kielenoppimiselle 

(ks. Piirainen-Marsh & Tainio, 2009, 169–171). Peli mahdollisti paitsi pelin 

struktuuriin kuuluvan tuottamisen, myös paljon muuta puhetta. Lipponen ym. 

(2014, 150) kutsuvat tätä yllätyksellisyyden elementiksi: kaikkea pelitilanteessa 

tapahtuvaa vuorovaikutusta opettaja ei voi suunnitella ennalta. Aineistossani en 

näe avointa vuorovaikutusta ylimääräisenä jutusteluna, vaan oppimisen 

paikkoina, joissa harjoiteltiin omaa tuottamista, omien ajatusten ilmaisua sekä 

vuorovaikutukseen osallistumista niillä resursseilla, joita käytettävissä on. 

Pelitilanteen aikana kaikki vuorovaikutus liittyi peliin ja sen etenemiseen, mikä 

kertoo siitä, että oppilaat olivat sitoutuneita pelaamiseen. Pelissä avointa 

vuorovaikutusta ohjasi todellinen tarve ilmaisuille ulkoapäin määritellyn 

tavoitteen sijaan. Uuden kielen oppimisen kontekstissa kaikkia 

kielenkäyttötilanteita voidaan pitää potentiaalisina oppimisen paikkoina, sillä eri 

tilanteissa opitaan eri asioita monin tavoin. 

 

Pelin vuorovaikutuksessa tarjoutui oppimisen paikkoja jatkuvasti, mutta kaikki 

niistä eivät kuitenkaan tulleet yhteisen vuorovaikutuksen kohteeksi. Osa affor-

dansseista unohtui ja jäi käsittelemättä, kun vuorovaikutus eteni nopeaan tah-

tiin. Kaikkiin pelitilanteen aikana tarvittaviin ilmaisuihin ei löydetty tapaa ilmaista 

suomen kielellä ja esimerkiksi sääntöneuvotteluissa käytettiin paljon englantia. 

Voisiko esimerkiksi opettaja tai kielitaidoltaan taitavampi oppilas sanallistaa näi-

tä tilanteita kohdekielellä, jotta ilmauksen tarpeesta päästäisiin onnistuneeseen 

ilmaisuun? Aineistossani oppimisen paikkoja sivuutettiin erityisesti opettajan ol-
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lessa poissa. Esimerkiksi sanahakutilanteita jäi ratkaisematta, kun opettaja ei 

ollut paikalla.  

 

Pelkkä peli ja sen tarjoamat mahdollisuudet eivät siis takaa oppimista. Aineis-

tossani pelin koko potentiaalin hyödyntämisen kannalta merkityksellisenä näyt-

täytyy aktiivinen ja osallistuva opettaja. Kuten aineiston analyysissä tuli ilmi, pe-

lissä opettajaa tarvitaan tekemään oppilaiden keskinäisestä vuorovaikutuksesta 

tarkoituksenmukaista. Aineistoni havainnollisti myös sitä, miten pelaaminen rik-

koo perinteisiä opettajan ja oppilaan rooleja. Pelitilanteessa varsinaista opetta-

mista tapahtui hyvin vähän. Pelitilanteen alussa opettaja ohjasi oppilaita ja hei-

dän puheentuottamistaan oma-aloitteisesti ja aktiivisesti, mutta pelin käydessä 

tutuksi, oli opettajan rooli auttaa tarvittaessa ja tukea oppilaita silloin, kun he itse 

ilmaisivat tarvitsevansa tukea. Lisäksi myös oppilaat toimivat pelin aikana asian-

tuntijan roolissa ja auttoivat toisiaan.  

 

Huomionarvoista aineistossani on erityisesti se, että opettajan läsnäolo näyttäy-

tyi keskeisenä myös oppilaiden oman toiminnan ja asiantuntijuuden näkökul-

masta. Aineistossani opettajan läsnäolo näyttäytyi tärkeänä, mutta merkityksel-

listä on myös se, että opettaja oli vuorovaikutuksessa mukana oppilaan tasolla, 

ei muista erillään olevana johtajahahmona. Vertaillessani aineistoni tilanteita, 

joissa opettaja oli ja ei ollut paikalla, vaikutti siltä, että jo pelkkä opettajan läsnä-

olo näytti saavan oppilaat orientoitumaan pelaamisen pedagogisiin tavoitteisiin, 

kun taas opettajan ollessa poissa huomio kiinnittyi pelin tavoitteisiin, kilpailulli-

suuteen ja pelin voittamiseen. Opettajan roolia pelissä ei ole tutkittu uuden kie-

len oppimisen kontekstissa, mutta samansuuntaisia tuloksia on saatu muun 

opetuksen kontekstissa toteutetuissa tutkimuksissa (ks. Koskinen ym., 2014, 

30; Krokfors, Kangas & Hyvärinen, 2014, 71). Myös Walshin (2002, 11, 16, 19–

20) uudella kielellä kommunikointia tarkastelevassa tutkimuksessa todetaan, et-

tä opettajan läsnäoloa tarvitaan, mutta opettajan jatkuva puhe, hiljaisten hetkien 

täyttäminen, vastausten toistaminen ja liiallinen kielen muodon korjaaminen ra-

joittavat oppilaan omaa tuottamista. 

 

Toki pelaamiseen ja sen sujuvuuteen vaikuttavat myös lukuisat muut asiat kuin 

peli itsessään ja opettajan läsnäolo ja roolit. Aineistoni perusteella vaikutti, että 
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ainakin oppilaiden luonteenpiirteet ja henkilökohtaiset ominaisuudet olivat 

yhteydessä siihen, kuinka paljon he puhuivat pelitilanteessa ja miten he 

osallistuivat. Oppilaiden yksilölliset tavat, piirteet ja ominaisuudet näyttivät 

pelissä olevan yhteydessä ainakin oppilaan tuottaman puheen määrään, 

muiden kielien käyttöön, nonverbaalin vuorovaikutuksen määrään ja tapoihin 

reagoida spontaania puheentuottamista vaativissa tilanteissa. Oppilaiden tavat 

toimia pelitilanteen vuorovaikutuksessa eivät näyttäneet olevan suoraan 

yhteydessä heidän kielenosaamisensa tasoon. (vrt. Fillmore, 1979.) Tämän 

tutkimuksen kiinnostuksen kannalta on kuitenkin keskeistä, että kaikki oppilaat 

puhuivat pelin aikana paljon ja hiljaisinkaan oppilas ei jäänyt tilanteessa 

sivustaseuraajaksi, vaan tuotti puhetta aktiivisesti. 

 

Lisäksi esimerkiksi oppimisympäristöllä sekä ryhmän toimintakulttuurilla ja 

sosiaalisilla suhteilla on eittämättä keskeinen vaikutus pelitilanteessa 

toimimiseen (Reinders ja Wattana 2012, 156). Näiden tekijöiden vaikutuksesta 

ei kuitenkaan tässä tutkimuksessa voida tehdä päätelmiä, sillä tarkastelun 

kohteena oli vain yksi opetustilanne vain yhden valmistavan opetuksen 

ryhmässä. Jatkossa olisi keskeistä selvittää, mitkä säädeltävissä olevat tekijät 

vaikuttavat pelaamiseen ja pelissä oppimiseen. Miten vaikuttaa esimerkiksi 

ryhmän koko? Entä ryhmän heterogeenisyys: onko peliin osallistuvien 

oppilaiden parempi olla keskenään kielitaidoltaan suunnilleen samantasoisia vai 

edistääkö oppimista se, että oppilaat ovat taidoiltaan erilaisia? 

 

Tämän tutkimuksen pohjalta ei voida tehdä yleistyksiä koskemaan pelaamista 

ylipäänsä, sillä tutkimuksessa tarkasteltiin vain yhtä peliä. Tutkimuksen aineisto 

valittiin sillä perusteella, että pelin vuorovaikutus vaikutti sujuvalta ja siinä 

tuotettiin paljon, suurimmaksi osaksi suomenkielistä puhetta. Vastaantulo-

hankkeessa kuvatussa videoaineistossa oli esimerkkejä myös pelitilanteista, 

joista puhetta tuotettiin vähemmän. Jatkotutkimuksen kannalta mielenkiintoinen 

aihe olisi myös erilaisten pelien vertailu uuden kielen tuottamisen näkökulmasta. 

Mikä tekee pelistä hyvän oppimistarkoituksiin? Mitä ominaisuuksia 

kielenoppimista ja oppilaan omaa tuottamista tukevalla pelillä on? Entä mitkä 

ominaisuudet rajoittavat oppilaiden oman tuottamisen mahdollisuuksia? Millä 
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tavoin oppilaan oma tuottaminen eroaa toisenlaisessa pelissä verrattuna tämän 

tutkimuksen tuloksiin? 

 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin oppilaiden oman tuottamisen määrää ja sisäl-

töjä sekä osallistumista tukevia tekijöitä. Pitkäaikaisten oppimistulosten kannalta 

pelaamisen hyötyihin ei siis voida ottaa kantaa. Jatkossa uuden kielen oppimis-

ta pelissä voisi tutkia myös pitkittäisnäkökulmasta. Miten oppilaan oma tuotta-

minen kehittyy, jos samaa peliä pelataan useampia kertoja? Entä miten pelissä 

opittua kieltä pystytään soveltamaan, siirtyykö osaaminen muuhun puheeseen? 

Mikäli pelaamisen tehokkuutta oppimisen kannalta haluttaisiin selvittää, voitai-

siin myös vertailla peliä muihin kommunikaatioharjoituksiin ja -menetelmiin. 

Esimerkiksi opettajan ja oppilaiden puheenvuorojen määriä ja laatua voitaisiin 

vertailla. 
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Liitteet 
 

LIITE 1. Tutkimuksessa käytetyt litterointimerkit: keskitarkka litterointi 

 

.   laskeva intonaatio 

?   nouseva intonaatio 

-   kesken jäänyt sana 

::   äänteen venytys 

KAPITA kovaääninen puhe tai huuto 

kapiTA  painotus 

(.)   mikrotauko (alle 0,5 sekuntia) 

(1.5)  tauon pituus (sekunnin kymmenesosina) 

.mt   maiskausäänne 

.hh   sisäänhengitys 

hh   uloshengitys 

.joo   sana lausuttu sisään hengittäen 

(--)   epäselvä sana tai jakso 

( )   puheenvuoro on epävarmasti kuultu 

£joo£  sana tai jakso lausuttu hymyillen (merkataan, jos erityisen 

huomiota herättävää) 

j(h)oo   sana lausuttu nauraen 

[ ]  samanaikainen puhe 

(( ))   litteroijan kommentteja 

 


