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Tässä pro gradu -tutkielmassa syvennyttiin tarkastelemaan alakoulun kuudesluokkalaisten
oppilaiden kielen käyttöä englanninkielisessä sisällönopetuksessa. Koska vieraskielisessä
opetuksessa äidinkieli ja vieras kieli ovat jatkuvasti läsnä, on oppilaan monissa tilanteissa
tehtävä valinta siitä, kumpaa kieltä käyttää. Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia tilanteita
englanninkielen käyttöön vieraskielisillä oppitunneilla tarjoutuu. Lisäksi tarkasteltiin
kielivalintoja ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksessa keskityttiin pääasiassa valinnan
taustalla oleviin kielitaidosta riippumattomiin tekijöihin. Tutkimusta tästä näkökulmasta on
tehty aiemmin vain vähän.
Aineisto kerättiin kahden vieraskielisessä opetuksessa opiskelevan kuudennen luokan
oppilailta ja opettajilta kyselylomakkeilla, jotka sisälsivät sekä asteikko- että avoimia
kysymyksiä.

Kysymyslomakkeiden

antia

syvennettiin

lyhyillä

havainnoinneilla.

Tutkimuksessa selvisi että oppilaat puhuivat opettajien kanssa pääasiassa englantia ja
luokkatovereidensa kanssa suomea. Lomakkeiden ja havainnointien perusteella on
mahdollista sanoa, että oppilaiden kielen valintaan liittyi monia eri syitä. Kielen valintaan
vaikuttavia tekijöitä tarkasteltiin tässä tutkimuksessa lähinnä taustatekijöiden, työtapojen ja
kielijännityksen näkökulmista.
Tutkimuksessa opettajajohtoiset työtavat näyttivät olevan parempia vieraskielisen suullisen
vuorovaikutuksen edistäjiä, sillä ryhmätöissä oppilaiden kieli oli useimmiten suomi. On
myös huomattava, että vaikka oppilaat olivat tottuneita ja taitavia englannin käyttäjiä,
esiintyi näillä vieraskielisillä luokilla silti kielijännitystä. Kielitausta, työtavat ja kielijännitys
ovat yhteydessä kielen valintaan muun muassa siten, että oppilaat valitsevat keskustelun
kielen sen mukaan, mikä on oma tai keskustelukumppanin vahvempi kieli. Tutkimus tästä
näkökulmasta on tarpeellinen, koska opettaja voi tiedostaessaan kielen taustalla olevat tekijät
vaikuttaa oppilaiden kielen valintaan. Opettajan rooli oppilaiden vieraan kielen valinnassa
onkin merkittävä. Hän voi vaikuttaa toiminnallaan ja valinnoillaan sekä oppilaiden
jännitykseen että työtapoihin. Myös kielitaustan merkitys kielen valinnassa on opettajan
hyvä tiedostaa.
Avainsanat: kielen valinta, vieraskielinen sisällönopetus, kielitausta, työtavat, kielijännitys
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1 Johdanto

On arkipäivää, että lapset eri puolilla Eurooppaa käyvät koulua osittain tai kokonaan
jollain muulla kuin omalla äidinkielellään. Euroopan kansainvälistyminen ja
yhdistyminen on 1990-luvulta lähtien tuonut mukanaan tarpeen paremmalle vieraan
kielen opetukselle ja osaamiselle (De Graaff ym. 2007, 603). Myös Suomessa on
parinkymmenen

vuoden

ajan

järjestetty

vieraskielistä

opetusta

erilaisissa

muodoissaan ja mittakaavoissaan (Pihko 2007, 20). Vieraskielisellä opetuksella tai
CLIL-opetuksella (Content and language integrated learning) tarkoitetaan sellaista
opetusta, jossa vierasta kieltä käytetään ainesisältöjen opettamisen välineenä. Se ei
ole siis suoranainen kohde vaan luonnollinen osa oppijan kokonaisvaltaista kehitystä.
Vieraskielistä opetusta voidaan antaa kaikenikäisille ja se voi kestää pienistä
kokonaisuuksista vuosiin. (Sajavaara & Takala 2004, 194.)
Pääasiallinen ero vieraskielisen ja äidinkielisen sisällönopetuksen välillä on, että
vieraskielinen opetus sisältää myös kielellisiä tavoitteita. Vieraskielisen opetuksen
hyvänä puolena pidetään sitä, että oppilaat oppivat vierasta kieltä ikään kuin
oheisoppimisena merkityksellisissä ja aidoissa vuorovaikutustilanteissa (Pihko 2007,
25; De Graaff ym. 2007, 606). Ryhmätilanteissa oppilaat tuntuvat kuitenkin usein
puhuvan äidinkieltään, eli tässä tapauksessa suomea. Olemme Jyväskylän yliopiston
opettajankoulutuslaitoksen JULIET-ohjelmassa (Jyväskylä University Language and
International Education for Teachers) opiskellessamme tutustuneet vieraskielisen
opetuksen pedagogiikkaan ja vierailleet useissa vieraskielisissä opetusryhmissä.
Noiden vierailujen jälkeen huomasimme jäävämme usein pohtimaan, miksi
oppilaiden kieli niin helposti vaihtuu tunneilla englannista suomeksi.
Vaikka vieraskielisen opetuksen tutkimuksia on käynnissä jatkuvasti, ei niitä ole
kuitenkaan vielä ehditty tehdä paljon, sillä vieraskielinen opetus on ottanut jalansijaa
suomalaisessa koulumaailmassa vasta viimeisen parinkymmenen vuoden aikana
(Pihko 2007, 20.) Vieraskielisen opetuksen yhteydessä on usein viitattu
kielikylpymenetelmään ja etenkin kanadalaiseen kielikylpytutkimukseen, sillä siitä
on

tehty

paljon

(Järvinen,

Nikula

&

Marsh

1999,

237).
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Suomessa vieraan kielen ja sisällön yhdistävää CLIL-opetusta on tutkittu pääasiassa
Jyväskylän ja Turun yliopistoissa. Tutkimuksista muutamia mainiten Nikulan &
Marshin (1997) Opetushallitukselle tekemä tutkimus perehtyy Suomen vieraskielisen
opetuksen tavoitteisiin ja toteuttamiseen. Jäppinen (2002) on puolestaan tutkinut
oppilaiden ajattelua ja sisältöjen oppimista vieraskielisessä opetuksessa. Lisäksi
Jäppinen

(2004)

on

tutkinut

CLIL-opettajien

ammattitaitoa.

Oppilaiden

suoriutumista, motivaatiota ja itsetuntoa on tutkinut Seikkula-Leino (2002).
Vieraskielisen opetuksen tarjonnasta Suomen peruskouluissa ja lukioissa vuonna
2006 julkaisivat kartoituksen Lehti, Järvinen & Suomela-Salmi. Pihkon (2007)
CLIL-tutkimuksen näkökulmana ovat taas olleet etenkin kieliminä ja kielitaidosta
riippumattomat tekijät kielenoppimisessa. Myös Rasinen (2006) on tutkimuksellaan
tuonut esiin näkökulmia Suomen vieraskieliseen opetukseen.
Etenkin

siitä,

miten

vieraskieli

vaikuttaa

luokkahuonekeskusteluun

ja

-

vuorovaikutukseen, on vasta hyvin vähän tietoa (Nikula 2005, 28). Lähimmäksi
tämän tutkimuksen teemoja ja tutkimuskysymyksiä osuvat Nikulan (2005 ja 2007)
tutkimukset CLIL-oppilaiden kielen vaihdosta ja käytöstä luokkahuoneessa. Ne
keskittyvät tämän tutkimuksen tavoin sekä eri kielenkäyttötilanteisiin että niihin
liittyviin valintoihin kahden kielen välillä. Suomessa myös Berglund (2008) on
syvällisemmin tutkinut kielen vaihtoa ja valintaa. Kahden kielen suhdetta ja
oppilaiden välistä äidinkielen käyttöä kanadalaisessa kielikylpyopetuksessa ovat
tutkineet Tarone & Swain (1995).
Olemme kiinnostuneita ottamaan selvää, millainen on englannin ja suomen kielten
välinen

suhde

sellaisten

oppilaiden

keskuudessa,

joilla

englanninkielisen

kommunikoinnin esteeksi ei nouse kielitaidon puute. Vieraskielisessä opetuksessa
kaksi kieltä on koko ajan läsnä ja oppilas tekee jatkuvasti valintoja noiden kahden
kielen välillä osallistuessaan erilaisiin puhetilanteisiin.
Tutkimuksemme tarkentuu selvittämään, miten ja millä kielellä oppilaat viestivät
erilaisissa oppimistilanteissa vieraskielisillä oppitunneilla. Olemme erityisen
kiinnostuneita oppilaiden tuntemuksista ja siitä, miten he kokevat englanninkielen
puhumisen opettajan ja luokkatovereidensa kanssa. Merkityksellisinä pidämme
jommankumman kielen valintaan liittyviä syitä. Tarkastelun yleisiä näkökulmia ovat,
aikaisempiin tutkimuksiin perustuen oppilaiden kielitausta, työtavat ja kielijännitys.
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Pääasiallinen aineistonkeruutapa on oppilaiden kyselylomake. Lisäksi haemme
lisätietoa ilmiöstä selvittämällä opettajan näkökulmia asiaan ja havainnoimalla
oppitunteja.
Tutkimuksemme tarkoitus on saada kuvailevaa tietoa erilaisista vieraskielisen
opetuksen kielenkäyttötilanteista ja kielen valinnan syistä. On tärkeää saada oppilaan
ääni kuuluviin. Syvällisempi tieto kielen valinnasta ja sen syistä parantaa opettajan
mahdollisuuksia vaikuttaa vieraan kielen puhumisen määrään oppitunneilla.
Raportin alussa valotamme tutkimukselle merkityksellistä teoreettista taustaa (luvut
23), josta siirrymme selvittämään tutkimuksen tekoon liittyviä valintoja ja sen
kulkua (luku 4). Luvussa viisi (5) esittelemme tutkimuksen tulokset ja viimeisissä
luvuissa kuusi (6) ja seitsemän (7) pohdimme tulosten antia, niiden pedagogista
merkitystä ja mahdollisen jatkotutkimuksen aiheita.
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2 Vieraskielinen opetus

Tässä luvussa esittelemme aluksi vieraan kielen oppimiseen liittyviä perusteorioita.
Siirrymme sen jälkeen pohtimaan vieraskieliseen opetukseen liittyvää, tämän
tutkimuksen kannalta keskeistä käsitteistöä, minkä jälkeen perehdymme vielä
tarkastelemaan vieraskielistä opetusta sen tavoitteista ja vuorovaikutuksellisesta
näkökulmasta käsin.

2.1 Vieraan kielen oppimisen teoriaa
Käsitys

kielenoppimisesta

on

viime

vuosikymmeninä

muuttunut

muotoa

korostavasta, formaalista näkemyksestä kohti funktionaalista, kielen käyttöä ja
vuorovaikutusta

korostavaa

näkemystä.

Ajatus

kielen

merkityksellisestä

käyttämisestä näkyy suoraan vieraskielisen opetuksen ideassa ja tavoitteissa.
Taustalla vaikuttaa kuitenkin myös Krashenin input-hypoteesi ja ajatus siitä, että
vierasta kieltä oppiakseen ihmisen on alusta saakka altistuttava sopivan tasoiselle ja
merkitykselliselle kielelliselle syötteelle. (Järvinen ym. 1999, 233; Seedhouse 1999,
149).
Krashen (1986) erottaa toisistaan kaksi tapaa oppia vierasta kieltä: omaksumisen ja
oppimisen. Omaksuminen tapahtuu alitajuisesti ja muistuttaa lapsen ensimmäisen
kielen oppimista, kun taas oppimiseksi kutsutaan tietoista ja tavoitteellista prosessia,
jonka tuloksena oppija saa ”tietoa kielestä”. Sekä opitulla että omaksutulla
kielitaidolla on sijansa kielen tuottamisessa. Kyky tuottaa vierasta kieltä kumpuaa
tiedostamattomasta tiedosta. Opittu, tiedostettu tieto toimii eräänlaisena monitorina
ja korjaa virheitä. (Krashen 1986, 14.)
Kielellisen syötteen on oltava oikean tasoista eli hieman oman taitotason yläpuolella.
Puhumista ei voida suoranaisesti opettaa, mutta sitä syntyy luonnollisesti kielen
omaksumisen myötä. Kun syöte on ymmärrettävää ja sitä on riittävä määrä, tarvittava
tieto kielestä (kielioppi) tulee itsestään. Vaikka kielenoppiminen tapahtuukin
pohjimmiltaan aina samalla tavalla, on omaksumisessa kuitenkin yksilöllisiä eroja.
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(Krashen 1986, 1–4.) Altistumista merkitykselle ja funktionaaliselle vieraskieliselle
kielelliselle

syötteelle

pidetään

ehdottomana

edellytyksenä

vieraan

kielen

omaksumiselle. Syöte yksin ei kuitenkaan riitä, vaan oppilaan on myös prosessoitava
sen merkitystä. Jotta syöte voisi varastoitua ja muodostua helposti saatavilla olevaksi
tiedoksi, on oppilaan työskenneltävä sekä työmuistin että pitkäkestoisen muistin
kanssa. (De Graaff ym. 2007, 607609.)
Kielenoppijan on lisäksi oltava avoin omaksumaan syötöstä. Puhutaan affektiivisesta
(tunteisiin liittyvästä) filtteristä, joka saattaa toimia esteenä ymmärtämiselle ja
omaksumiselle. Kun affektiivinen filtteri on ylhäällä, oppija voi kyllä ymmärtää
kuulemansa ja lukemansa, mutta syötös ei saavuta omaksumisen tasoa. Näin saattaa
tapahtua, kun oppija ei ole motivoitunut, on epävarma itsestään tai kun hän kokee
tilanteen uhkaavana ja taitonsa heikkona. Vastaavasti kun affektiivinen filtteri on
alhaalla, on ymmärtämisellä ja omaksumisella paljon paremmat mahdollisuudet, kun
oppija kokee olevansa osa ryhmää, eikä pelkää epäonnistuvansa. (Ellis 1996,
280282.) Affektiivisilla tekijöillä on tärkeä osa tämän hetkisessä vieraskielisen
opetuksen tutkimuksessa. Aihetta ovat tutkineet muun muassa Pihko (2007) ja
Jalkanen & Ruuska (2007). Affektiivisia tekijöitä ovat esimerkiksi kielijännitys,
asenteet ja motivaatio. Merkittävä tulos on, että etenkin puhumiseen kohdistuvaa
kielijännitystä esiintyy monien erilaisten kielenoppijoiden keskuudessa taitotasosta
riippumatta. (Pihko 2009, 66.)
Vieraan kielen oppimisen prosessissa tarvitaan myös kielen tuottamista. Nykyään
ajatellaan, että olennainen osa vieraan kielen oppimista on se, että oppija pääsee
tuottamaan kieltä vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Tähän ajatukseen mielekkäästä
ja

merkityksellisestä

vuorovaikutuksesta

perustuu

myös

vieraskielinen

sisällönopetus. Input-hypoteesin yksisuuntaisuutta haastamaan kehitettiinkin 1980luvulla output-hypoteesi, joka käsittelee kielen oppimisen ja sen käytön suhdetta.
(Ellis 1996, 280, 282.) Output-hypoteesin mukaan kielen tuottaminen voi edistää
sujuvuutta nostamalla oppijan tietoisuutta kielen puutteista ja sen myötä
kohottamalla oppimismotivaatiota. (De Graaff ym. 2007, 607609.) Tuottaminen
vaatii myös, että oppija miettii, miten voi sanoa haluamansa asian, jolloin hän
tarkastelee ja tekee vertailuja merkityksen ja muodon välillä (Met 2001, 77).
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Tarone & Swain (1995) ovat kuitenkin sitä mieltä, että input ja output -hypoteesit
ovat liian yksinkertaisia kielikylpyoppimista ajatellen. Kielellistä syötettä ja
tuottamista on mitattu usein yhtenäisenä massana ja keskitytty on lähinnä niiden
määrään. Sosiolingvistinen perspektiivi puolestaan johdattaa tarkastelemaan syötteen
ja tuotoksen laatua ja tunnistamaan niitä tarkoituksia ja tilanteita, joissa vierasta
kieltä käytetään. (Tarone & Swain 1995, 167.) On tärkeää siirtyä katsomaan
kielenoppimista tästä näkökulmasta, sillä oppiminen on sosiaalisesti jaettua ja
riippuu paljon kasvotusten tapahtuvasta vuorovaikutuksesta, ongelmanratkaisusta ja
keskusteluista.

Kommunikoidessaan

muiden

kielenkäyttäjien

kanssa

vieraankielenoppijalla on mahdollisuus luoda uusia työkaluja ja merkityksiä.
(Mitcell & Myles 2004, 195 ja 200.)
Vuorovaikutuksen roolia korostavan kielenoppimisen teorian kehittymisen myötä on
alettu ajattelemaan, että vieraan kielen syötöksen luonteen ja hyödyllisyyden
ymmärtämiseksi tulisi huomioida enemmän niitä vuorovaikutustilanteita ja ympäristöjä, joissa oppijat toimivat. Kun oppijat keskustelevat ja neuvottelevat
erilaisista merkityksistä (meaning negotiation), saattaa syötöksen luonne muuttua
laadullisesti. Mitä enemmän syötökseen kohdistuu kysymyksiä, kierrätystä ja
uudelleen muotoilua sitä ymmärrettävämmäksi se tulee ja sitä suurempi on sen
hyöty. (Mitchell & Myles 2004, 160.)
Vieraskieliseen sisällönopetukseen voidaan yhdistää myös tehtäväkeskeinen opetus
ja oppiminen (task-based language teaching and learning), joka kohtaa hyvin
ajatuksen

merkityksellisestä

ja

vuorovaikutuksellisesta

kielenoppimisesta.

Tehtäväkeskeinen kielenopetus korostaa oppijan oman kokemusmaailman ja
ympäröivän maailman hyödyntämistä opetuksessa. (Nunan 2006, article 1.)
Tehtävällä tarkoitetaan oppitunnin aikana tapahtuvaa aktiviteettia, jossa käytetään
merkityksellisesti opittavaa kieltä. Pedagoginen ja vuorovaikutuksellinen fokus ovat
tehtävän tekemisessä ja loppuun saattamisessa, eivätkä niinkään käytettävässä
kielessä. Tehtäväkeskeiseen oppimiseen kuuluu, että opettaja vetäytyy tilanteesta
jättäen

toiminnan

ja

vuorovaikutuksen

oppilaille,

jolloin

oppilaiden

on

kommunikoitava keskenään saadakseen tehtävän tehtyä. Oppijan on jatkuvasti
tehtävä valintoja kielitaitonsa ja sosiaalisen tilanteen perusteella ilmaistakseen
haluamansa asiat. (Seedhouse 1999, 149–150; Nunan 2006, article 1.)
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2.2 Keskeisten käsitteiden määrittelyä
Vieraskielisen opetuksen järjestäjä määrittää itse opetussuunnitelmassaan, mitä
oppiaineita vieraskieliseen opetukseen kuuluu ja minkä verran vieraskielistä opetusta
järjestetään. (POPS 2004, 272.) Opetus voi koskea joitakin tiettyjä oppiaineita tai
vaikkapa vain tiettyä aihekokonaisuutta silloin tällöin (Jäppinen 2004, 194). Koulu
päättää myös, mitä nimitystä opetuksesta käytetään, sillä vieraskieliselle opetukselle
on olemassa useita nimiä (POPS 2004, 272.) Näitä ovat esimerkiksi kielipainotteinen
opetus, sisältöpainotteinen kielenopetus, kaksikielinen opetus ja kielirikasteinen
opetus. (Nikula & Marsh 1997, 7; Jäppinen 2004, 193.) On kuitenkin syytä käyttää
edellä mainittuja käsitteitä harkiten, sillä ne tarkoittavat usein tiettyä vieraskielisen
opetuksen mallia (Jäppinen 2004, 194).
Euroopassa käytetään yleisesti termiä CLIL (Content and Language Integrated
Learning) kuvaamaan vieraskielistä opetusta, jossa kieli on oppimisen väline ja
sisältö sen kohde. (Nikula & Marsh 1997, 7.) Käsitteenä CLIL pitää sisällään sekä
pienimuotoisen kielisuihkuttelun että laajamittaisemman vieraskielisen opetuksen.
Opetuksen tavoitteet vaihtelevat riippuen siitä, missä mittakaavassa opetusta
toteutetaan. Kielisuihkuttelulla voidaan oppilaita rohkaista vieraankielen käyttöön ja
tarjota sen harjoitteluun tilaisuuksia, kun laajamittaisemmalla CLIL-opetuksella
oppilaat voivat saavuttaa jopa erittäin hyvän kielitaidon. (Rasinen 2006, 37.)
On myös määriteltävä, mitä tarkoitetaan kaksikielisellä opetuksella (bilingual
education), sillä tässä tutkimuksessa esiintyvät luokat ilmoittavat olevansa
kaksikielisiä luokkia. Luokkien opetuksesta 50–60 % on englanninkielistä.
Kaksikielisyyden määritteleminen ei kuitenkaan ole helppoa. Eräiden näkemysten
mukaan kaksikielisyydestä voidaan puhua vain silloin, kun henkilö puhuu kahta
kieltä yhtä hyvin. Toiset ovat sitä mieltä, että henkilö on kaksikielinen, kun hän taitaa
toista kieltä edes vähän. (Räsänen 1994, 10.) Kaksikielinen opetus saattaa tarkoittaa
eri yhteyksissä eri asioita, sillä erilaisia opetusmuotoja on monia. Järvisen (1999, 15)
näkemyksen mukaan kaksikielinen opetus toimii ikään kuin yläkäsitteenä muille
vieraskielisen opetuksen termeille, kuten kielikylpy (immersion) ja sisällönopetus
(content-based instruction). Joka tapauksessa yhteistä kaikelle kaksikieliselle
opetukselle on, että opetuskieliä on kaksi.
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Vieraskielinen ja kielikylpyopetus ovat menetelminä toistensa sukulaisia. Eroja
kuitenkin on, kuten esimerkiksi se, että vieraskielisessä opetuksessa opitaan
lukemaan ja kirjoittamaan omalla äidinkielellä, kun kielikylvyssä nuo taidot opitaan
vieraalla kielellä. Kielikylpyä aloittavilta oppilailta ei toivota vieraan kielen taitoja,
kun taas vieraskielisessä opetuksessa saatetaan joskus vaatia pohjataitoja
kohdekielessä. Kielikylvyssä kieltä koskevat tavoitteet ovat paljon tiukemmat ja
yhtenäisemmät kuin vieraskielisessä opetuksessa, missä tavoitteet usein vaihtelevat
kouluittain. (Seikkula-Leino 2002, 4.)
Jäppinen (2002, 13; 2004, 194) käyttää tutkimusraportissaan sekä nimeä
vieraskielinen opetus että CLIL tarkoittaessaan kaikkea opetuksellista tai
kasvatuksellista toimintaa, jossa vieras kieli on sisältöjen oppimisen väline. Tähän
tutkimukseen osallistuviin luokkiin voidaan vieraskielisen opetuksen suuren määrän
vuoksi viitata myös sanalla kaksikielinen. Termejä CLIL ja vieraskielinen opetus ei
nähdäksemme kuitenkaan ole tarvetta sulkea pois, onhan kyse joka tapauksessa
jonkin muun kuin enemmistön äidinkielen ja sisällön yhdistävästä opetuksesta. Itse
asiassa juuri ne sopivat nähdäksemme parhaiten tähän tutkimukseen, sillä haluamme
jatkuvasti

muistuttaa,

että

kyse

on

sisällönopetuksesta,

eikä

ainoastaan

kielenopetuksesta. Tulemme siis tutkimusraportissamme käyttämään rinnakkain
käsitteitä vieraskielinen opetus ja CLIL puhuessamme tutkimusluokkiemme tavasta
opiskella eri oppiaineita englannin kielellä.

2.3 Näkökulmia vieraskieliseen opetukseen
Kielen luonne on vuorovaikutuksellinen ja dialoginen. Se syntyy ja kehittyy ihmisten
välisessä jatkuvassa vuorovaikutuksessa (Dufva 1999, 23.) Vieraan kielen
oppimisessa

olisi

hyvä

muistaa,

että

ihminen

kommunikoi

jo

vauvana

menestyksekkäästi ainoastaan muutaman sanan ja äänteen avulla, joten miksei se
pätisi myös vieraan kielen oppimiseen. Oppijaa tulisi rohkaista käyttämään kieltä
vuorovaikutuksessa muiden kanssa, vaikka kieliopilliset tiedot, sanavarasto ja
ääntäminen olisivatkin vielä puutteellisia. Pitäisi päästä pois siitä ajattelutavasta, että
vierasta kieltä on mahdollista käyttää vasta kun sen hallitsee hyvin ja kannustaa sen
merkitykselliseen käyttöön heti alusta asti. (Hartiala & Harviainen 2000, luku 9.)
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Kielen oppimista ei nähdä vain yksilön kognitiivisina tavoitteina, vaan sosiaalisesti
rakentuvana. Yksilö oppii siis osallistumalla sosiaalisiin tilanteisiin. (Dalton-Puffer
& Smit 2007, 10.) Vieraskielisen opetuksen lähtökohta onkin, että oppijat pääsevät
kommunikoimaan jo vähäisellä kielitaidolla erilaisissa tilanteissa. Kokemus siitä, että
pienelläkin taidolla tulee ymmärretyksi ja menestyy, voi vahvistaa oppijan
positiivista asennetta kielenoppijana. (Hartiala & Harviainen 2000, luku 9.)
Viime vuosikymmenien aikana suomalainen peruskoulu on muuttunut paljolti
kielenoppimiseen liittyviltä yleistavoitteiltaan, joissa on alettu korostaa yhä
enemmän kielen merkitystä viestinnän välineenä. (Pihko 2009, 63.) Perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteet (2004, 138) ilmoittaakin heti ”Vieraat kielet” -lukunsa
johdannossa, että vieraan kielen opetuksen tehtävä on totuttaa oppilas käyttämään
kielitaitoaan ja antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa.
(POPS 2004, 138.)
Vieraskielisen

opetuksen

määrä

oli

Suomen

peruskouluissa

ja

lukioissa

vuosituhannen puolivälissä tehdyn kartoituksen aikaan 5,7 %. Tähän lukuun sisältyy
vieraskielinen opetus kaikissa muodoissaan. Huomion arvoista on, että vieraskielisen
opetuksen määrä on vähentynyt edellisen 1990-luvun puolivälissä tehdyn
kartoituksen jälkeen alakouluissa 8,4:sta % 3,6:een %, mikä on suuri muutos ottaen
huomioon, että jälkimmäisessä tutkimuksessa oli edellisestä kartoituksesta poiketen
mukana myös kielikylpyopetus. (Lehti ym. 2006, 298–299.) Syitä määrän
vähentymiseen on vaikea sanoa, mutta vuoden 2005 CLIL-opetuksen kartoituksessa
kävi ilmi, että esimerkiksi alkuinnostuksen hiipuminen ja taloudelliset seikat ovat
voineet vaikuttaa opetuksen määrään. Toisaalta taas niissä kouluissa, missä CLILopetusta toteutetaan, on se levinnyt koskemaan yhä useampia aineita, koska on
huomattu aineiden integroinnin hyödyllisyys. Selkeästi suosituin CLIL-opetuksessa
käytettävä kieli on englanti, joka on opetuksen kielenä 63 % peruskouluista. (Lehti
ym. 2006, 295, 303, 310.)
CLIL -opetus on kuitenkin hyvin hajanaista, eikä sillä ole vain yhtä muotoa. Tästä
syystä on pyritty kehittämään Euroopan laajuinen projekti, CLIL-matrix, joka keräisi
erilaiset CLIL-mallit yhteen ja antaisi myös käytännön esimerkkejä opetuksesta.
Tavoitteena on yhtenäistää ja kehittää CLIL-kenttää. (Seikkula-Leino 2006, 312.)
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Perusteita ja puoltolauseita vieraskielisen opetuksen järjestämiselle on paljon. CLILopetus tarjoaa kielen oppimiselle tärkeitä kulttuurien välisiä kohtaamisia ja
kokemuksia kielen käyttämisestä autenttisissa tilanteissa. (Jäppinen 2004, 195.)
Vasta nämä kohtaamiset ja vuorovaikutustilanteet tekevät vieraan kielen todelliseksi
ja merkitykselliseksi (Kaikkonen 2000, 51). Aitoja kielenkäyttötilanteita tarjoutuu
jatkuvasti, kun oppija pääsee itse olemaan aktiivinen osa tilannetta, eikä esimerkiksi
vain harjoittele valmista oppikirjadialogia (Rasinen 2006, 58). Edellä mainitut asiat
myös profiloivat koulua suotuisalla tavalla (Jäppinen 2004, 195).
CLIL-opetusta puoltavat myös tutkimustulokset siitä, että oppijan kyky käsitellä
vaativia merkityssuhteita kehittyy, kun hän jatkuvasti vertailee kahden kielen
käsitteitä ja merkityksiä ymmärtääkseen yhteyksiä ja rakenteita opittavasta asiasta.
(Jäppinen 2004, 198; Hartiala & Harviainen 2000, luku 9). Kielenoppimisen
teorioissa esiin nousseet oppimisen ja omaksumisen käsitteet sekä vieraan kielen
käyttö ovat CLIL-opetuksessa luonnollinen osa oppijan kokonaisvaltaista kehittymisja kasvamisprosessia. Kieli ja sisältö ovat yhdessä oppimisen kohde, ja lisäksi kieli
toimii myös välineenä oppimisen prosessissa. (Jäppinen 2002, 13.)
Tutkimusten valossa näyttää siltä, että kielen oppiminen itsessään ei ole vaikeaa.
Vaikeaksi se muuttuu vasta kun se siirretään koulukontekstiin (vrt. omaksuminen –
oppiminen luvussa 2.1) (Dalton-Puffer & Smit 2007, 8). CLIL-opetus, jossa
oppiminen tapahtuu ikään kuin oheisoppimisena saattaa siis olla ratkaisu (Pihko
2007, 20). Tällöin se saattaisi vastata paremmin luontaista kielen omaksumista.
Vieraalla kielellä opiskelun onkin todettu kasvattavan myös motivaatiota. Koulun
arjen tilanteet, kuten luokkarutiinit, ohjeiden antaminen ja oppitunnit ovat oiva tapa
harjoitella vierasta kieltä. (Rasinen 2006, 54.) Oppiminen ei tällöin kenties tunnu
samalla tavalla opettelulta.
Kanadassa tehdyt kielikylpytutkimukset ovat tuoneet esiin myös vieraskielisen
opetuksen ongelmia. Tällaisia ovat muun muassa ”fossilisoituminen”, jolloin oppilas
ei havaitse kieliopillisia virheitään, koska ne ovat jo ”juurtuneet”. (Sajavaara &
Takala 2004, 243.) Myös Seikkula-Leino (2002) nostaa esiin joitain vieraskielisen
opetuksen ongelmia, kuten materiaalipulan ja työläyden opettajalle (Seikkula-Leino
2002, 18).
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Vieraskielistä opetusta antavien opettajien skaala on laaja ja moninainen. Opettajat
voivat olla joko syntyperäisesti opetuskieltä puhuvia tai äidinkieleltään suomalaisia.
(Jäppinen 2004, 196.) Vieraskieliseen opetukseen vaaditaan suomalaiselta opettajalta
aineopinnot kohdekielessä tai yleisen kielitutkinnon suorittaminen tasolla 5 (Järvinen
2006, 296). CLIL-opettajan pätevyys pitää sisällään kuitenkin paljon muutakin kuin
kielitaitoa.

Suuri

opetusmenetelmällistä,

osa

siitä

sosiaalista

on
ja

kulttuurista,

äidinkieleen

opetusteknologista

tietotaitoa.

liittyvää,
Vaikka

opetusmetodeihin ja oppimisprosesseihin liittyvä tieto ja osaaminen ovat
toki tärkeitä kaikille opettajille, on CLIL-opettajan pystyttävä soveltamaan
sitä

vieraskielisiin

oppimisympäristöihin

ja

oppilaiden

kehitys-

ja

taitotasoihin sopivaksi. (Jäppinen 2004, 199 ja 202.)
Jäppisen (2004, 200) mukaan vieraskielistä opetusta antavan opettajan tulisi
olla

selvillä kohdekielen ja

oppilaiden enemmistön

kielen välisistä

yhtäläisyyksistä ja eroista. Tämä pitää varmasti paikkansa vieraskielisen
opetuksen

alkuvaiheissa.

Kuitenkin

esimerkiksi

tähän

tutkimukseen

osallistuneet luokat ovat opiskelleet koko alakouluaikansa osittain (50–60%)
englanninkielisessä opetuksessa, minkä johdosta heidän kielitaitonsa on
erittäin hyvä. Tämänkaltaisessa tilanteessa voisi perustellusti olettaa, että
esimerkiksi syntyperäisesti englantia puhuva CLIL-opettaja ei välttämättä
tarvitse syvällistä suomenkielen ymmärtämystä. Kun luokanopettaja on
syntyperäisesti englanninkielinen, eikä osaa suomea, korostuu koulun
muiden opettajien ja vanhempien tuki (Jäppinen 2004, 201).

3 Kielen valinta ja vaihto

Kaksikielinen ihminen on sellainen, joka tulee toimeen kahdella kielellä ja pystyy
käyttämään niitä sujuvasti (Hassinen 2005, 17). Kielten rooli ja asema eivät
kuitenkaan ole usein ihmisen elämässä täysin samanlaiset, vaan ihminen käyttää
kieliä eri ympäristöissä ja tilanteissa. Sosiaalisissa tilanteissa vahvemmaksi nousee se
kieli, jonka kulttuurissa ihminen kasvaa ja elää (Kaikkonen 2004, 121). Rasinen
(2006) luonnehtii kieltä ”ihmisen ajattelun välineeksi, tunteiden, havaintojen ja
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tietojen ilmaisimeksi”. Kieli on kommunikoinnin väline, jonka kehittyminen
edellyttää siihen sopivaa ympäristöä: virikkeitä ja ohjausta. (Rasinen 2006, 5960.)
Jos ihminen altistuu joka päivä monelle kielelle, täytyy hänen sopeutua tilanteen
vaatimaan kielenkäyttöön, jolloin kielen valinta tulee ajankohtaiseksi asiaksi. Termi
kielivalinta tarkoittaa kaksikielisen henkilön tekemää valintaa kielten välillä. Valinta
ei ole pysyvä, vaan kieliä voi myös sekoittaa keskenään. (Berglund 2008, 22, 23.)
Äidinkielen ja vieraan kielen suhde oppitunneilla on opetuksen järjestäjän
määrittelemistä tavoitteista riippuen hyvinkin vaihteleva (ks. luku 2). Joissakin
vieraskielisen

opetuksen

opetusryhmissä

kaikki

vuorovaikutus

tapahtuu

kohdekielellä, kun joissakin luokissa opettaja on ainoa, joka vierasta kieltä puhuu.
(Nikula & Marsh 1997, 61.)
Tämän tutkimusaiheen pariin meidät alun perin ajoi kiinnostus juuri oppilaiden
kielen käyttöä kohtaan. Aiempi kokemuksemme CLIL-opetuksesta oli, että oppilaat
puhuvat vieraskielisillä oppitunneilla keskenään hyvin paljon suomea.

Nikulan

(2005) mukaan on näyttöä siitä, että vieraskielisessä opetuksessa tapahtuu paljon
kielen vaihtoa, vaikka oppilaiden kielitaso olisi korkea. Tarone & Swain (1995) ovat
tutkineet kanadalaisia kielikylpyoppilaita ja huomanneet, että etenkin saavuttaessaan
teini-iän

oppilaat

käyttävät

keskinäisissä

keskusteluissaan

korkeasta

ranskankielentaidostaan huolimatta enemmän ja enemmän äidinkieltään.
Nikulan & Marshin (1997, 61) selvityksen mukaan vieraan kielen käytön osuus
vaihteli Suomen vieraskielistä opetusta antavissa kouluissa 90-luvun puolivälissä
haarukalla

5090 %,

pienimuotoistakin

mikä

vieraskielistä

kuulostaa
opetusta

mittavalta,
järjestetään.

kun

muistetaan,

Alakouluissa

että

tapahtui

yläkouluun verrattuna enemmän vaihtelua äidinkielen ja vieraankielen välillä.
Vieraskieliselle opetukselle on kuitenkin ominaista ja tärkeää se, että opettaja pysyy
valitussa kielessä johdonmukaisesti ainakin kyseenomaisen opetuskokonaisuuden
ajan. (Nikula & Marsh 1997, 61.)
Molemmissa tähän tutkimukseen osallistuneissa luokissa opiskellaan suurimmaksi
osaksi englannin kielellä. Kaikki oppilaat ja koulussa B myös sisällönopettaja jakavat
lisäksi toisen yhteisen kielen, suomen. Näin ollen on luonnollista, että vaihtoja
kahden kielen välillä tapahtuu. Käytetään termejä ’koodin vaihto’ ja ’kielen vaihto’
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(code switching) puhuttaessa yleisesti kahden kielen vaihtelusta yksittäisen
keskustelun tai puheenvuoron sisällä. Äidinkielen käyttö ei ole haitallista
vieraskielisessä opetuksessa, sen käyttö voi jopa edistää asioiden omaksumista.
Paljon riippuu kuitenkin siitä, miten kieliä käytetään. (Nikula 2007, 213; Nikula &
Marsh 1997, 62.)
Kielen

vaihto

sopii

osaksi

vieraskielistä

opetusta,

jos

se

tehdään

tarkoituksenmukaisesti. Vaikka kielen vaihto saattaa perustelluissa tilanteissa olla
suotavaa, tekee kahden kielen sekoittaminen (language mixing) yhden lauseen sisällä
kuitenkin hallaa molemmille kielille. Oppilaita olisi johdatettava prosessoimaan
asioita vieraalla kielellä, jolloin vieraskielisen opetuksen idea säilyy. Vaikka
molempia kieliä siis käytettäisiin, olisi vieras kieli ja äidinkieli ainakin pidettävä
oppitunneilla selkeästi erossa toisistaan. Joskus kielen vaihtoa voidaan perustella
esimerkiksi

sillä,

että

opettajat

pyrkivät

edistämään

oppilaiden

kielistä

riippumattomia kognitiivisia toimintoja pyytämällä oppilaita vaikkapa esittämään
vieraalla kielellä oppimansa asiat äidinkielellään. Asioiden ymmärtäminen ja niiden
välisten suhteiden hahmottaminen eivät ole sidoksissa kieleen ja oppimisen laatu voi
jopa parantua, kun oppijan on prosessoitava kahden kielen välillä. (Nikula & Marsh
1997, 62.)
Tässä tutkimuksessa olemme opettajan kielen sijasta kiinnostuneet enemmänkin
oppilaiden kielen vaihtumisesta ja valinnasta. Perustellusti voidaan olettaa, että
tutkimusluokkien opettajat käyttävät systemaattisesti englantia opetuksen kielenä.
Ennakko-oletuksemme oppilaiden kielenkäytöstä on kuitenkin, että kielen valinta ja
käyttö eivät ole kovinkaan systemaattisia. Mielenkiintoa herättää se, millaisia eikielellisiä tekijöitä oppilaiden kielen valintaan liittyy ja miten kieli vaihtuu erilaisten
aktiviteettien, työskentelymuotojen ja keskustelukumppaneiden vaikutuksesta.
Nikula & Marshin (1997, 62) tutkimuksen mukaan oppilaat käyttivät usein
opettajalle vastatessaan suomen kieltä. Opettajat toivoivat yleensä oppilaiden
käyttävän kykyjensä mukaan englantia. Nikula & Marsh havaitsivat, että äidinkielen
ja vieraan kielen suhde luokissa vaihteli ajan myötä. Joissakin tapauksissa englannin
kielen määrä ja oppilaiden uskallus käyttää sitä lisääntyivät tutkimuksen
kenttätyöhön käytetyn vuoden aikana, kun taas joissakin kouluissa vieraan kielen
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käyttö vähentyi. Vaihtelu näytti olevan sidoksissa kielen käyttöä koskeviin yhteisiin
sopimuksiin. (Nikula & Marsh 1997, 62.)
Nikulan (2007, 214) tutkimuksessa käy ilmi, että vieraskielisessä opetuksessa olevien
oppilaiden kielen vaihto ei yleensä johdu puutteista englannin osaamisessa. On toki
tilanteita, jolloin kieli vaihtuu englannista suomeen vaikean sanan vuoksi, mutta
useimmiten tällainen vaihto on tilapäinen ja keskustelu jatkuu sen jälkeen
englanniksi. Vaikka vaihtoja kahden kielen välillä tapahtuikin, oli Nikulan (2007,
211) tutkimuksessa englanti kuitenkin yleisempi kommunikoinnin kieli.
Kielen vaihto pitää sisällään erilaisia merkityksiä ja tarkoitusperiä. Kielen vaihdon
syyt voidaan Nikulan (2007) mukaan jakaa kahteen kategoriaan. On vaihtoja, jotka
tapahtuvat sosiaalisista ja vuorovaikutuksellisista syistä ja vaihtoja, joissa juuri
monikielisyys on tärkeässä roolissa (Nikula 2007, 214 ja 216). Myös Liebscher &
Dailey-O’Cain

(2004)

puhuvat

monikielisyyden

merkityksestä.

Heidän

näkemyksensä mukaan oppilaat kokevat oppimisympäristön kaksikielisenä tilana,
eikä oppilaita pitäisi vaatia käyttämään vain toista hallitsemistaan kielistä.
Myös Berglund (2008, 208268) on jaotellut kielen valintaa ja vaihtoa koskevia
syitä. Syyt voivat liittyä kielitaitoon tai muihin tekijöihin. Seuraavassa on koottu niitä
syitä, jotka sopivat myös tämän tutkimuksen tavoitteisiin:
 Ympäristön kieli, puhekumppanin vahvempi kieli
 Ryhmään kuulumisen, identiteetin tai empatian korostaminen
 Tietyn kommunikaatioefektin luominen (kiusaaminen, huvittaminen)
 Henkilön poissulkeminen tai liittäminen tilanteeseen
 Sanoman vahvistaminen tai vaimentaminen
 Sanonnat, pyrkimyksenä löytää oikea sana, tunnekieli
 Tapahtuman kokeminen tietyllä kielellä
 Aukko kielitaidossa
 Termin oppiminen tietyllä kielellä
 Vastaavuuden puuttuminen alkuperäisestä kielestä
 Paremmin saatavilla olevan sanan valitseminen
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Edellä mainitut syyt ovat sellaisia, jotka voivat hyvin vaikuttaa myös tähän
tutkimukseen osallistuvien luokkien kielen valintaan. Tämä tutkimus keskittyy
tarkastelemaan niitä kielen valinnassa vaikuttavia tekijöitä, jotka eivät liity
varsinaisesti kielitaitoon, sillä tutkimukseen osallistuneet oppilaat ovat hyvin taitavia
englanninkielenpuhujia. Listaan jätettiin kuitenkin joitain kielitaitoon liittyviä syitä,
kuten aukko kielitaidossa ja termin oppiminen tietyllä kielellä, sillä on selvää, että
kenellä tahansa kahta kieltä käyttävällä henkilöllä tulee vastaan tilanteita joissa
jompaakumpaa ilmenee.
Nikulan (2007, 210) mukaan yleensä englantia aktiivisesti puhuvat CLIL oppilaat
vaihtavat helposti kielen englannista suomeen työskennellessään ryhmissä tai
pareittain. Hän analysoi artikkelissaan keskustelua, jossa oppilaan kieli vaihtuu sen
mukaan, keskusteleeko hän työparinsa vai opettajan kanssa. Työparilleen oppilas
puhuu suomea ja opettajan kanssa hän keskustelee englanniksi. Samassa kolmen
henkilön välisessä puhetilanteessa käytetään siis kahta kieltä.
Kielen vaihto saattaa johtua myös tunteen sävyttämästä tilanteesta (affektiiviset
tekijät), kuten Nikulan (2007, 215216) artikkelin esimerkissä, jossa oppilas ilmaisee
vastenmielisyytensä esillä olevaa kuvaa kohtaan suomeksi, jonka jälkeen keskustelu
jatkuu taas englanniksi. Vaihto suomenkieleen ei kyseenomaisessa esimerkissä johdu
oppilaan puutteista englannin kielen taidoissa, vaan tuo lisää voimaa ilmaisuun.
Nikula (2007, 216) viittaa Jorgensenin (2004) tutkimukseen kaksikielisten nuorten
kielenkäytöstä ja esittää, että sosiaalinen merkittävyys voi myös piillä siinä ilmiössä,
että oppilaat pystyvät käyttämään kahta kieltä tasavertaisina ja että kielten vaihtelu on
yksinkertaisesti mahdollista ilman erityisiä ponnisteluja. Kieli vaihtuu siis palvellen
erilaisia sosiaalisia, henkilöiden välisiä ja affektiivisia tarkoituksia (Nikula 2007,
218).
Tarone ja Swain (1995) esittävät, että ei-kielellisenä tekijänä oppilaiden
lisääntyvässä äidinkielen käytössä saattaa olla se, että oppilaille oppitunneilla
tarjoutuva kieliaines on muodollista ja opittavaan aineeseen liittyvää. Nuoret
tarvitsevat keskinäiseen sosiaaliseen kanssakäymiseensä heidän identiteettiään
vahvistavan ja määrittävän kielen. Oppilaat

eivät tunne opiskelukielensä

nuorisosanastoa ja kielenkäyttötapoja, minkä vuoksi he käyttävät sosiaalisiin
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tarkoituksiin äidinkieltään. Vieraan kielen käyttö voi tuntua oppilaista ylhäältä päin
määrätyltä ja viralliselta silloin, kun oman kielen käyttö on opettajan määräyksestä
kielletty. Kun opettaja ja oppilaat ovat sopineet yhdessä kielen käytön käytännöistä,
eikä se tunnu pakolta, oppilaat näyttävät olevan halukkaampia käyttämään vierasta
kieltä. (Ks. Tarone & Swain 1995.)

3.1 Työtavat
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2004) neuvoo opettajaa käyttämään
opetuksessaan oppiaineelle ominaisia menetelmiä ja monipuolisia työtapoja, joiden
avulla hän voi tukea ja ohjata oppilaiden oppimisprosessia. Erilaiset työtavat
kehittävät oppimisen, ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja, työskentelytaitoja ja
sosiaalisia taitoja sekä aktiivista osallistumista.
Vieraskielisessä

sisällönopetuksessa

oppimisen

pääasiallisena

kohteena

on

oppiaineen (esimerkiksi matematiikan tai luonnontieteen) sisällöt. Vieras kieli toimii
oppimisen välineenä, jolloin sen käytöltä ja oppimiselta ei voida välttyä. Vieraan
kielen oppiminen tapahtuu tällöin ikään kuin oheisoppimisena, kun toiminta on
mielekästä ja siihen liittyy luontevaa viestintää (Pihko 2009, 61 ja 63). Vaikka kieltä
opitaan ikään kuin oheisoppimisena, on opetuksessa kuitenkin kielenoppimiseen
liittyviä tavoitteita. Kun opetuskielenä käytetään jotain muuta kuin oppilaan
äidinkieltä, on opetusta yleensä mukautettava. Vieraskielinen opetus kun on
oppilaalle aina äidinkielistä opetusta haastavampaa. (Nikula & Marsh 1997, 52.)
Vieraskielinen opetus vaatii opettajalta kaksoisfokuksensa takia jonkin verran
erityisiä ennakkovalmisteluja. Opettajan on pyrittävä tarjoamaan oppilailleen
mahdollisimman sopivan tasoista inputia (ks. luku 2.1) valitsemalla houkuttelevia,
autenttisia materiaaleja; muokkaamalla tekstejä oppilaiden tasolle sopivaksi ja
tukemalla sekä sisällön että kielen oppimista havainnollisilla ja visuaalisilla
opetustavoilla. (De Graaff ym. 2007, 620.)
Nikulan & Marshin (1997, 53) tutkimuksen mukaan opettajat näkevät paljon vaivaa
tehdäkseen opetuksensa havainnolliseksi ja selkeäksi. Havainnollistumisen lisäksi
opetuksella on tapana pelkistyä, jolloin kaikki ylimääräinen jää pois. Opetus on
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tiivistä ja paremmin kiinni ydinasioissa. Epäilijät tosin pohtivat, köyhdyttääkö vieras
kieli opetusta. Jotkut opettajat ovat myös sitä mieltä, ettei heidän persoonansa pääse
vieraskielisessä opetuksessa oikein esiin, kun kevennykset, elävöittämiset ja
”spontaanit jutut” on oppilaiden kielitaidosta riippuen jätettävä vähemmälle. (Nikula
& Marsh 1997, 54.) Tähän tutkimukseen osallistuvien luokkien kielitaito on
kuitenkin sen verran hyvä, että opettajan ei varmaankaan tarvitse opetuksen
elävöittämistä karsia.
Oppimisen organisoijan on otettava suunnittelussaan huomioon oppijan kehitystaso
ja aiemmin opittu. Vieraskielisessä sisällönopetuksessa opittavan asian monipuolinen
havainnollistaminen on erittäin tärkeää, jotta asia konkretisoituu ja hahmottuu
oppijalle. Oppimisympäristön on oltava salliva ja kannustava. (Rasinen 2006, 35.)
Kun oppijan on samaan aikaan pystyttävä keskittymään sekä sisällön että vieraan
kielen ymmärtämiseen ja tuottamiseen, on opetusmenetelmien oltava monipuolisia,
konkreettisia ja havainnollisia. Alaluokilla tämä tarkoittaa leikkejä, mimiikkaa ja
draamaa. Ylemmillä luokilla ja käsitteellisemmissä oppiaineissa konkreettisuutta
haetaan

puolestaan

havainnollistamisvälineiden,

lehtileikkeiden ja videomateriaalin kautta.

kuten

dokumenttikameran,

(Järvinen, Nikula & Marsh 1999,

247248.)
Vieraskieliseen opetukseen liittyy usein etenkin alemmilla luokka-asteilla tietyt
luokkahuonerutiinit, kuten tervehdykset, kuulumisten vaihto tai päivän säästä
jutteleminen. Korkeammilla luokka-asteilla rutiinit voivat olla systemaattinen
luokkakieli ja oppitunnin siirtymävaiheiden korostaminen. Ennustettavien rutiinien
perusteella heikompikin oppilas pysyy paremmin mukana, kun merkityksiä voi
päätellä, vaikkei ymmärtäisikään kaikkea. (Järvinen ym. 1999, 249.)
Vieraskieliselle sisällönopetukselle luonteenomainen piirre on saman asian
toistaminen eri tavoin. Oppilaat saavat tällä tavoin useampia mahdollisuuksia
käsitellä ja sisäistää informaatiota. Koska sisällönoppiminen ja ymmärtäminen on
opetuksen ensisijainen tavoite, on opettajan pyrittävä myös varmistamaan oppilaiden
ymmärtämistä. Oppilaat eivät välttämättä esimerkiksi jännityksen vuoksi pyydä
opettajaa selventämään epäselvää asiaa, minkä vuoksi vastuu on opettajalla.
(Järvinen ym. 1999, 248.)
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Nikulan & Marshin (1997, 55) tutkimuksen mukaan vieraskielisessä opetuksessa
hyödynnetään enemmän kirjallista materiaalia kuin äidinkielellä tapahtuvassa
opetuksessa. Tämä tukee käsitystämme erilaisten opetusta tukevien monisteiden
(organizer) käytöstä. Sopivan tasoista kirjallista materiaalia ei kuitenkaan ole aina
saatavilla, joten opettaja joutuu usein luomaan itse materiaalin (esim. Nikula &
Marsh 1997, 66). Nikula & Marsh (1997, 55) nostavat esiin, että kirjallisen
materiaalin paljous ja siihen keskittyminen vähentää luokassa tapahtuvaa
vuorovaikutusta ja opettajan ja oppilaiden mahdollisuuksia käyttää vierasta kieltä.
Toisaalta, Met (2001) esittää, että kirjoitustehtäviä voidaan hyödyntää myös
puhumiseen liittyvissä tavoitteissa. Oppilaiden on puhetta varten vain pienen hetken
aikana yhdistettävä sisältö- ja kielitaito, mikä voi olla haastavaa. Kirjoittaminen tai
piirtäminen ennen suullista tuottamista antaa oppilaille aikaa ajatella ja muotoilla
ajatuksiaan ja muistella asiaan liittyviä käsitteitä. Kirjoittaminen ja piirtäminen
voivat siis auttaa oppijoita kehittymään paremmiksi puhujiksi. (Met 2001, 7576.)
Sille, valitaanko vieraskielisessä opetuksessa opettaja- vai oppilaskeskeisiä työtapoja,
on useita syitä. Nikulan & Marshin (1997, 58) tutkimuksessa tulokset opettaja- tai
oppilaskeskeisten työtapojen käytöstä olivat ristiriitaiset: jotkut koulut olivat sitä
mieltä,

että

vieraskielisen

opettajakeskeisempää,

kun

opetuksen
toiset

myötä

kertoivat

opetuksesta
sen

on

muuttuneen

tullut
aikaista

oppilaskeskeisemmäksi. Syynä tähän ristiriitaan voi olla koulujen erimittainen
kokemus vieraskielisestä opetuksesta, joka aluksi tahtoo olla opettajakeskeisempää ja
vähän myöhemmin ottaa oppilaskeskeisempiä muotoja. (Nikula & Marsh 1997, 58.)
Valitseeko opettaja kulloinkin oppilas- vai opettajakeskeisen työtavan riippuu myös
siitä, mikä on sen hetkinen oppimisen tavoite. Jos tavoitteena on tarjota
mahdollisimman ymmärrettävää syötöstä (ks. luku 2.1), kuten ehkä silloin, kun
opitaan uutta asiaa, on syytä valita opettajakeskeisempi työtapa. Työtavan valinta
riippuu luonnollisesti myös oppijoiden kielitaidosta. (Järvinen ym. 1999, 249.)
Taidoiltaan kehittyneemmät oppijat kykenevät hyvin myös vuorovaikutteisempiin ja
oppijalähtöisempiin työtapoihin, joissa kielen merkitys kommunikoinnin välineenä
korostuu.
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Koska vieraskieliseen opetukseen liittyy aina myös kielellisiä tavoitteita, ovat
mielekkäät kielenkäyttötilanteet ehdottoman tärkeitä. Metin (2001) tutkimuksen
mukaan kielikylpyluokissa opettajan puhe vie suurimman osan ajasta. On arvioitu,
että jopa 70 % oppitunneista kuluu siten, että oppilaat kuuntelevat kun opettaja
puhuu. (Met 2001, 72.) Liika opettajajohtoisuus vähentää oppilaiden puhetilanteita,
joten työtapojen on syytä olla monipuolisia. Opettajat voivat pyrkiä edistämään
vieraan kielen suullista tuottamista esimerkiksi kannustamalla oppilaita reagoimaan
opettajan ja muiden oppilaiden puheenvuoroihin ja järjestämällä erilaisia puhe- ja
vuorovaikutustilanteita (esitelmiä, ryhmäkeskusteluita, väittelyitä). (De Graaff ym.
2007, 620.) Sen lisäksi, että opettaja esittää oppilaille kysymyksiä ja antaa heille
mahdollisuuksia puhua, on kiinnitettävä myös huomiota oppilaiden puheenvuorojen
pituuksiin. Metin (2001) tutkimuksen mukaan opettajat kysyvät oppilaita usein
kysymyksiä, joihin oppilas voi vastata vain yhdellä tai kahdella sanalla. (Met 2001,
72.)
Ihanteellista

olisi,

että

oppilaat

käyttäisivät

kohdekieltä

merkityksellisissä

vuorovaikutustilanteissa toistensa kanssa. Ei ole kuitenkaan aivan helppoa saada
oppilaiden välillä puhetta aikaan. Monet opettajat pitävät ryhmätyöskentelyä hyvänä
työtapana, mutta ovat huomanneet, että oppilaat puhuvat usein ryhmätöiden aikana
keskenään suomea. Ryhmätyöskentely toki edellyttää oppilaiden keskinäistä
kommunikaatiota, mutta usein käy niin, että oppilaat saattavat helposti ”luisua”
käyttämään näissä tilanteissa ainoastaan äidinkieltä. Kyseinen ilmiö on tutkimuksen
kannalta tärkeä, sillä se sai meidät alun perin kiinnostumaan koko tutkimusaiheesta.
Mielenkiintoinen ilmiö on siksi, että se osaltaan vesittää koko tarkoituksen luoda
merkityksellisiä ja mielekkäitä kielenkäyttötilanteita. (Nikula & Marsh 1997, 59, 65.)
Ryhmätyöskentely voi kuitenkin olla tehokas tapa edistää oppilaiden vieraskielistä
kommunikointia, jos tehtävänasettelu vaatii vieraankielen käyttöä.

Vieraskieliseen

opetukseen sopivia ja oppilaan autonomiaa edistäviä työtapoja voivat olla
esimerkiksi yhteistoiminnallinen oppiminen, erilaiset ryhmätyöt ja oppiaineen omaaloitteinen lukeminen. Niistä olisi kuitenkin tarjottava opettajille enemmän tietoa.
(Nikula & Marsh 1997, 59, 65.)
Opettajan on myös syytä miettiä tehtävänannoissaan tai opetuskeskusteluissa
kysymystenasettelua.

Suljetut

kysymykset

eivät

edistä

vieraskielistä
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kommunikointia, kun vastaus on kyllä tai ei. Avoimissa kysymyksissä oppilas joutuu
ponnistelemaan kielitaitonsa rajoilla ja prosessoimaan kieltä syvällisemmin. Usein
myös tehtävät, joissa oppilas joutuu pohtimaan syvällisemmin opittavan asian
sisältöä (esim. ääneen ajattelu tai lopputuloksen perustelu) kannustavat myös
kielenkäyttöön (Nikula & Marsh 1997, 65; Met 2001, 72, 75.)
Syynä puhumattomuudelle saattaa toisaalta olla myös arkuus puhua vierasta kieltä
isossa ryhmässä, jolloin oppilas vetäytyy helposti passiiviseen rooliin (Nikula &
Marsh 1997, 60). Arkuutta puhua vierasta kieltä käsitellään tarkemmin seuraavassa
alaluvussa.

3.2 Kielijännitys
Kun oppilas tuottaa sitä kieltä jota on oppimassa, testaa hän samalla hypoteesejaan,
joita on kielestä muodostanut. Kielenoppimisen ainutlaatuisuus onkin juuri siinä, että
oppilaan pitää suoriutua eri tehtävistä kielellä, jota on vasta opettelemassa. Kun hän
kommunikoi kielellä, joka ei ole sujuva, ei oppilaan ole mahdollista näyttää täysin
omaa persoonaansa tai taitojaan. Tämä tekee oppilaista haavoittuvia kritiikille ja
negatiiviselle arvioinnille. Kielenoppimisessa todennäköisyys virheen tekemiselle on
suurempi kuin muissa aineissa, koska esimerkiksi puheessa sisältö voi olla oikein,
mutta ääntäminen väärin. (Tsui 1996, 146, 156.) Tällaiset seikat voivat olla omiaan
lisäämään oppilaiden kielijännitystä.
Jännitys on yksi affektiivisista eli tunteen sävyttämistä tekijöistä kielenoppimisessa.
Muita affektiivisia tekijöitä ovat esimerkiksi asenteet, motivaatio ja minäkäsitys.
Yhdessä kaikki edellä mainitut muokkaavat oppilaan kielenoppimiskokemuksia.
(Pihko 2009, 67.) Pihko (2009) on tutkinut vieraskielisessä sisällönopetuksessa
opiskelevien oppilaiden kielijännitystä. Kielijännityksellä tarkoitetaan vieraan
kieleen oppimisen tilanteisiin liittyviä negatiivisia tuntemuksia, kuten ahdistusta,
yleistä kireää oloa tai tiettyjen oppimissuoritusten jännittämistä. Kielijännitys on
erityinen, tilannesidonnaisen ahdistuneisuuden muoto. Myös Koskinen (1995) on
tutkinut jännittämistä englannin puhumiseen liittyen ja sanoo jännittäjiä olevan jopa
joka neljäs oppilaista. Pihkon (2009, 61) tutkimuksen mukaan eniten kielijännitystä
aiheuttavat tilanteet, joissa oppilaan pitää tuottaa vierasta kieltä suullisesti ja
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tilanteet, joissa oppilaan pitää kuunnella vierasta kieltä. Puhuminen aiheuttaa
oppilaille enemmän ahdistusta kuin esimerkiksi lukeminen (ks. Horwitz 2001, 116).
Kielijännityksen on todettu esiintyvän kolmessa eri muodossa, joita ovat
kommunikaatioarkuus, koejännitys ja kielteisen arvostelun pelko (Pihko 2009, 61).
Näiden lisäksi Hilleson (1996) esittelee kootun listan eri tutkijoiden saamista
tuloksista, joissa jännityksen nähdään jakautuvan myös muun muassa vieraan kielen
jännitykseen sekä vieraan kielen luokkahuonejännitykseen. Vieraan kielen jännitys
tarkoittaa tehtävien suorittamisen jännittämistä vieraalla kielellä. Vieraan kielen
luokkahuonejännitys on jännittämistä luokkahuoneessa ja esiintyy erityisesti
puhumistilanteissa. (Hilleson 1996, 250.) Näistä erityisesti kommunikaatioarkuus ja
kielteisen arvostelun pelko liittyvät tähän tutkimukseen, jonka keskiössä ovat
vieraskielisessä opetuksessa opiskelevien oppilaiden luokkahuoneviestintä ja kielen
valinta.
Kommunikaatioarkuus tarkoittaa jännittämistä joko yksityisessä tai julkisessa
puhetilanteessa. Jos oppija kokee, että hänen kielitaitonsa on heikko tai että muut
ovat parempia kuin hän, saattaa hän todennäköisesti kokea arkuutta vieraalla kielellä
tapahtuvissa keskustelutilanteissa. (Pihko 2009, 61.) Jos oppilas arastelee
kommunikoimista, voi yksi syy tähän olla ujous. Bussin (1997, 110) mukaan ujous
voidaan määritellä jännittyneisyytenä ja arkuutena sosiaalisissa tilanteissa, erityisesti
ihmisten kanssa, jotka eivät ole tuttuja. Toinen sosiaalisissa tilanteissa esiintyvä
epämieluisuuden ja estojen syy saattaa olla yleisön pelko. Ujous eroaa yleisön
pelosta siinä, että se tapahtuu vain pienissä keskusteluissa, joissa ei ole yleisöä,
suoriutumisen tai arvioinnin pelkoa. Yleisön pelko onkin yksi yleisimmistä peloista.
(Buss 1997, 110) Mikäli oppilas jännittää puheen tuottamista, on takana yleensä
pelko juuri julkisesti puhumisesta. (Ks. Ayres & Hopf 1993.)
Tutkimukseen

osallistuneet

oppilaat

ovat

käyttäneet

englannin

kieltä

kommunikointivälineenä läpi alakoulun ja jopa pidempään, joten voisi olettaa, että
heidän

joukossaan

ei

erityisesti

englannin

kieleen

kohdistuvaa

kommunikaatioarkuutta esiintyisi. Toisaalta oppilaat ovat esimurrosiässä, jolloin
kielellinen itseluottamus on haavoittuvainen (Pihko 2009, 66). Ujoutta tai yleisön
pelkoa saattaa oppilaissa kuitenkin olla. Lisäksi Koskisen (1995) mukaan voidaan
karkeasti sanoa, että ne joita jännittää kommunikoida vieraalla kielellä, jännittävät
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todennäköisesti kommunikointia myös yleisesti. Hän kuitenkin myöntää, että monet
puheliaatkin ihmiset saattavat ”jäätyä” kun heidän pitäisi käyttää vierasta kieltä.
(Koskinen 1995, 50.)
Kielteisen arvostelun pelossa on samoja piirteitä koejännityksen kanssa. Oppija
pelkää epäonnistuvansa ja sen seurauksena menettävänsä kasvonsa. Oppija pyrkii
välttämään tilanteita, joissa kokee joutuvansa opettajan ja luokkatovereiden
arvostelemaksi.

Tällaisia

tilanteita

voivat

olla

esimerkiksi

erilaiset

vuorovaikutustilanteet, kuten pelit, leikit ja tehtävät. (Pihko 2009, 61.) Horwitz ym.
(1986) kertovat, että vieraan kielen oppijalle toisten edessä puhuminen on yksi eniten
jännitystä (anxiety) aiheuttava tilanne. Puhuminen koko luokan kuullen tuntuu
testitilanteelta. Oppilaan suoritusta arvioi jatkuvasti sekä opettaja että muut oppilaat.
Erityisesti juuri roolileikit ja valmistelemattomat puhetilanteet saattavat aiheuttaa
jännitystä. (Horwitz ym. 1986, 127128.) Uskomukset siitä, että kaiken vieraalla
kielellä kommunikoinnin pitäisi olla virheetöntä tai että vieraskielisiä sanoja ei saisi
arvailla, lisäävät oppilaiden jännitystä edelleen. Ahdistus ja jännitys lisääntyvät,
koska oppilailta vaaditaan kommunikointia ennen kuin he ovat edes sujuvia puheen
tuottamisessa. On siis ymmärrettävää, että jotkut oppilaat haluavat välttää arvostelua
olemalla hiljaa. (Horwitz ym. 1986, 127.)
Mikäli oppilas on hiljaa tunnilla siksi, että haluaa välttää nolostumista tai kritiikkiä,
pitäisi opettajan tiedostaa oppilaan jännittäminen ja se, mitä siitä saattaa seurata. Jos
opettaja ei tiedä oppilaiden jännittämisestä, ei opetus saavuta oppilaita. Opettaja
saattaa luulla, että oppilas on epämotivoitunut tai taidollisesti heikko, jos hän on
hiljainen, vaikka hän todellisuudessa saattaa kärsiä kielijännityksestä. Siksi on
tärkeää luoda rento ilmapiiri luokkaan, jotta jännittämistä saataisiin vähennettyä.
(Tsui 1996, 159160, 165.) Nuto (2003) kirjoittaa tutkimusten tukevan väitettä siitä,
että opettajan roolilla ja luokan ilmapiirillä on suuri merkitys vieraan kielen
jännittämiseen. (Nuto 2003, 71.)
Hilleson (1996) raportoi, että jännittäjät usein vertaavat itseään ja omaa puheen
tuottamistaan toisiin, jolloin oppilaalle tulee epäoikeudenmukainen kuva omista
taidoistaan. Tämä voi aiheuttaa ainakin ajoittaisen itsetunnon laskemisen. (Hilleson,
1996, 256.) Oppilaat laittavat itsensä alttiiksi haavoittavaan tilanteeseen, kun he
avaavat suunsa. Reaktio tähän tilanteeseen saattaa muovata oppilaan käsitystä
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itsestään ja erityisesti negatiivinen palaute on omiaan lisäämään stressiä ja jännitystä
kielenkäyttötilanteessa. (Tsui 1996, 155.)
Kielijännityksen ajatellaan yleensä olevan heikompien kielenoppijoiden ongelma,
jolloin heikko oppiminen voi olla sekä jännityksen syy että seuraus (Ellis 1996, 483).
Pihkon (2009, 62) tutkimus kuitenkin näyttää, että myös taitavat vieraankielenoppijat
saattavat kärsiä kielijännittämisestä. Tällöin ilmiöön liittyy oppilaan itseensä
kohdistamat perfektionistiset tavoitteet ja odotukset sekä heikko kieliminä.
Kuitenkin, vaikka oppilas kärsisikin kielijännityksestä, saattaa hän silti päästä hyviin
oppimistuloksiin. (Pihko 2009, 62.)
Voidaan olettaa, että vieraskielisessä sisällönopetuksessa opiskelevat oppilaat
kokevat kielijännitystä vähemmän kuin tavanomaisesti englanninkieltä opiskelevat,
koska kielen käyttö on läsnä ja arjessa mukana koko ajan. Toisaalta Pihko (2009,
63) huomauttaa, että jos CLIL-oppilaissa on kielijännittäjiä, kärsivät he siitä
useammin juuri siitä syystä, että kielen käyttö ja sen myötä jännitys on läsnä
jatkuvasti.
Oppilaiden välillä on taitoeroja esimerkiksi jo siksi, että toisten oppilaiden kotikieli
on englanti ja toisten suomi. Lisäksi, niin kuin aina, toiset saattavat olla esimerkiksi
taitavampia ääntäjiä kuin toiset. Oppilaat saattavat tuntea epävarmuutta ja jopa
huonommuutta verratessaan itseään toisiin. Pihkon (2009, 66) tutkimuksessa selvisi,
että CLIL-ryhmissä opiskelevat oppilaat kokevat kielijännitystä ja että etenkin
tytöillä se on usein yhteydessä juuri kokemukseen siitä, että joukossa on kielellisesti
todella taitavia oppilaita. Kokemus omasta ääntämisen taidosta oli myös yksi tekijä
CLIL-oppilaiden kielijännityksessä.
Pihkon (2009, 63, 67) tutkimus osoittaa, että ”vieraalla kielellä tapahtuva opiskelu
saattaa olla oppijalle, erityisesti murrosikäiselle oppijalle, affektiivisesti hyvin
vaativaa”, koska kielen kanssa ollaan tekemisissä jatkuvasti. Pihko (2009, 67) nostaa
myös esiin CLIL-opetuksessa jännitykselle muodostuvan ”kaksoisfokuksen”, mikä
tarkoittaa, että jännitys saattaa toimia oppimista vaikeuttavana tekijänä sekä
englannin kielitunneilla että sisältötunneilla. Sisältötunneilla oppilas saattaa kärsiä
jännityksestä vielä enemmän kuin kielitunneilla, koska sen sisällöt haastavat
oppilaita enemmän kuin kielituntien jossain määrin ennalta-arvattavat asiat. Tällöin
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vaarana on, että kielijännityksestä kärsivä oppilas alkaa tuntea vastenmielisyyttä
koko kielen opiskelua kohtaan. (Pihko 2009, 62, 67.)
Seikkula-Leino (2002b) tutki viides- ja kuudesluokkalaisia vieraskielisessä
opetuksessa opiskelevia ja sai selville, että heidän kieliminänsä oli selvästi heikompi
kuin perinteisessä kielenopetuksessa

englantia opiskelevien.

Seikkula-Leino

päättelee, että CLIL-oppilaat ovat joutuneet tavallisia oppilaita useammin
kohtaamaan tilanteita, joissa he ovat tunteneet kielitaitonsa riittämättömäksi.
Tutkimuksessa CLIL-oppilaat pitivät itseään heikompina englannin lukijoina,
kirjoittajina, puhujina ja ymmärtäjinä kuin ikäisensä tavallisessa opetuksessa
opiskelevat. (Seikkula-Leino 2002b, 131.) Lisäksi vieraskielisillä luokilla oppilas
saattaa joutua tilanteeseen, jossa hän kokee kielitaitonsa heikoksi ja tuntee, ettei
koskaan saavutakaan tasoa, jolle pitäisi päästä (Sajavaara & Takala 2004, 217).
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4 Tutkimuksen toteutus

Kuviossa 1 on nähtävissä, miten tutkimuksemme voidaan sijoittaa CLIL-tutkimuksen
kentälle Dalton-Pufferin ja Smitin (2007) esittämää kaaviota käyttäen.

KUVIO 1 Tutkimuksemme sijoittuminen CLIL -tutkimuksen kenttään
Dalton-Puffer ja Smit (2007) esittävät, että CLIL-tutkimuksessa on kaksi eri
ulottuvuutta,

jotka

molemmat

jakaantuvat

edelleen

kahteen

näkökulmaan.

Ensimmäinen ulottuvuus liittyy siihen, miten lähellä tutkija on kohdettaan. Tämä
ulottuvuus jaetaan mikro- ja makro-näkökulmiin. Mikro-näkökulmassa tutkija on
kohteen ”sisällä” ja tutkii esimerkiksi sitä, miten opettaja tai oppilaat toimivat
vieraskielisessä

opetuksessa

ja

miten

se

vaikuttaa

heidän,

ajatuksiinsa,

uskomuksiinsa tai asenteisiinsa. Makro-näkökulma puolestaan tutkii CLIL-opetusta
ulkopuolelta,

jolloin

se

kohdistuu

esimerkiksi

opetuksen

järjestelyihin,

opetussuunnitelmaan tai materiaaleihin. Tässä tutkimuksessa kohdetta lähestytään
pääasiassa mikro-näkökulmasta,

koska tutkitaan oppilaiden näkemyksiä ja
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tuntemuksia

kielenkäytöstä

CLIL-luokassa.

Lisäksi

erilaisia

työtapoja

ja

opetusjärjestelyjä tarkastellaan, mutta niitäkin lähinnä mikro-näkökulmasta.
Toinen ulottuvuus liittyy siihen, tarkastellaanko opetusta prosessina vai tuloksena.
Jaottelu prosesseihin tai tuloksiin on tavallinen kielentutkimuksessa. Perinteisesti
tutkimuksissa on painotettu tuloksen merkittävyyttä, mutta nykyään on yhä
useammin keskitytty myös oppimisen prosessiin. (Dalton-Puffer & Smit 2007, 12–
13.) Myös tässä tutkimuksessa toinen ulottuvuus koskettaa selvästi oppimisen
prosessia, kun ei pyritä selvittämään vieraskielisen opetuksen oppimistuloksia, vaan
keskitytään siihen, minkälaista oppimista edistävää toimintaa opin tiellä tapahtuu.
Tässä luvussa esitellään ja perustellaan tutkimuksen kulkuun liittyviä valintoja.
Ensimmäisessä alaluvussa 4.1 esitellään tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset.
Toinen alaluku 4.2 esittelee tutkimuksen osallistujat, jonka jälkeen perehdymme
aineistonkeruuseen (4.3) ja aineiston analyysiin (4.4).

4.1 Tutkimustehtävä ja -kysymykset
Tutkimme pro gradu -tutkielmassamme pääasiassa laadullisesti englanninkielisessä
sisällönopetuksessa tapahtuvaa kielen valintaa ja vaihtoa. Pyrimme selvittämään
missä määrin ja miten oppilaat käyttävät englanninkieltä viestiessään toistensa ja
opettajan kanssa erilaisissa oppimistilanteissa. Opetuksessa on jatkuvasti läsnä kaksi
kieltä, ja haluammekin saada lisää tietoa siitä, miksi oppilaat valitsevat tietyn kielen
kommunikointinsa välineeksi ja minkä johdosta kieli mahdollisesti vaihtuu.
Tarkastelemme edellä mainittuja asioita lähinnä oppilaan näkökulmasta, mutta
olemme myös kiinnostuneet siitä, miten luokan opettaja asian näkee. Lisäksi
pyrimme selvittämään, minkä verran opettaja painottaa suullista englannin käyttöä
opetuksessaan ja minkälaisia mahdollisesti sitä tukevia oppimistilanteita hän pyrkii
järjestämään.
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Tutkimuskysymyksemme ovat:
 Miten oppilaat käyttävät englanninkieltä/suomenkieltä viestiessään toistensa
ja opettajan kanssa vieraskielisillä oppitunneilla?
 Minkälaisia ovat kielen (englanti tai suomi) valintaan ja vaihtoon liittyvät
syyt? Minkälaisessa roolissa kielen valinnassa ovat kielitausta, työtavat ja
kielijännitys?
 Ottaako opettaja suullisen kielitaidon ja kielen vuorovaikutteisen luonteen
opetuksessaan huomioon ja minkälaisia niitä tukevia oppimistilanteita hän
pyrkii järjestämään?
Vieraskielinen opetus Suomessa lisääntyy jatkuvasti, mutta tutkimusta siitä on
kuitenkin tehty suhteellisen vähän. Tällä tutkimuksella pyritään tuomaan lisää tietoa
oppilaiden tuntemuksista ja ajatuksista vieraan kielen käytöstä; tieto on vieraskielistä
opetusta antaville opettajille tärkeää. Opettajien on hyvä tiedostaa kielen valinnan
taustalla olevia syitä, joihin opetuksellaan voivat vaikuttaa. Olemme itse
erikoistuneet opinnoissamme vieraskieliseen opetukseen ja tämän tutkimuksen
tekeminen syventää ammattitaitoamme ja ymmärtämystämme vieraan kielen
käytöstä luokkahuoneessa.

4.2 Osallistujat
Tutkimme Internetissä CLIL-networkia, joka esittelee suomalaista CLIL-opetusta ja
sitä toteuttavia kouluja. Sieltä valitsimme kaksi tutkimukseemme sopivaa luokkaa.
Näissä kahdessa kuudennessa luokassa oli yhteensä 41 oppilasta ja vieraskielisen
opetuksen

osuus

kaikesta

opetuksesta

enemmän

kuin

50

%

viikossa.

Englanninkielisen sisällönopetuksen määrä oli tutkimuksemme kannalta tärkeä, sillä
pienimuotoisemmassa

CLIL-opetuksessa

ei

kokemuksemme

mukaan

synny

tutkimustamme ajatellen riittävän paljon englanninkielellä tapahtuvaa suullista
vuorovaikutusta. Emme myöskään halunneet sulkea pois ketään oppilasta hänen
kielitaustansa takia, koska halusimme luokista ja sen oppilaista mahdollisimman
autenttisen kuvan. Kielitaustalla on myös oma merkityksensä kielen valinnassa, joka
ilmenee tarkemmin tulosluvussa 5. Tutkimusjoukkomme on siis harkinnanvarainen
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näyte, jolloin valinnan taustalla on tietyt kriteerit. Tällainen otantamenetelmä on
usein hyödyllinen laadullista tutkimusta tehdessä. (Metsämuuronen 2006, 53.) Koska
tutkimusjoukko on niin pieni, voidaan tutkimustamme kutsua tapaustutkimukseksi.
Valitsimme luokat eri kouluista, jotta saisimme laajempaa näkökulmaa asiaan:
vieraskielisen sisällönopetuksen tavoitteet kun ovat hyvin pitkälti koulukohtaisia
(POPS 2004) Kun englanninkielisen opetuksen määrä on puolet kaikesta
opetuksesta, voidaan molemmista luokista käyttää myös nimitystä kaksikielinen
luokka (ks. luku 2.1).
Molemmissa luokissa kaikki paikalla olevat oppilaat (yhteensä 41) sekä
luokanopettajat (2) vastasivat laatimiimme kyselylomakkeisiin. Sekä oppilaille että
opettajille oli omat lomakkeensa. Toisesta luokasta puuttui aineistonkeruupäivänä
kaksi oppilasta ja toisesta yksi. Toisen luokan luokanopettaja oli syntyperäisesti
englanninkielinen, joka kuitenkin ymmärsi suomea ja toinen englanninopettajaksi
opiskellut

suomalainen.

Jälkimmäisen

luokan

englannin

opettaja

(englanti

oppiaineena) oli syntyperäisesti englanninkielinen.
Molempien luokkien opetus noudattaa koulun yleistä opetussuunnitelmaa. Koulutie
aloitetaan oppimalla lukemaan ja kirjoittamaan ensin suomeksi. Ainakin koulussa A
lukemaan opitaan ensimmäisellä luokalla

myös englanniksi.

Koulussa

A

vieraskielisen opetuksen tavoitteena on, kaksikielisyyden tukeminen, ylläpitäminen
ja kehittäminen. On huomioitavaa, että läheskään kaikki luokan A oppilaat eivät
olleet kaksikielisestä kodista lähtöisin. Kenties heidät luetaan kaksikielisiksi
esimerkiksi vieraskielisen päiväkotiajan perusteella. Koulussa B sen sijaan opetetaan
kielellistä kyvykkyyttä kaksikielisyyteen tähtääville lapsille. Koulussa A myös
”valintakoe” on kahdella kielellä, kun taas koulussa B se on vain suomeksi. Eri
kouluaineiden opetuksessa käytetään sekä suomen- että englanninkielistä materiaalia.
Koulun B Internet-sivuilla kerrotaan lisäksi, että vieraskielisen opetuksen tavoitteena
on opettaa lapsille kattavasti kielen hallintaa. Suullista kielenosaamista tuetaan
tehokkaalla kuuntelemisella, tarkalla intonaatiolla ja sananpainoilla, itsevarmuutta
lisäävillä väittelyillä ja järkeilyillä sekä roolileikeillä. Pyrkimys on saada vieras kieli
joustavaksi välineeksi koulun tietojen ja taitojen oppimisessa.
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4.3 Aineistonkeruu
Metodologisia valintoja
Käytämme tutkimuksessamme sekä tutkija- että menetelmätriangulaatiota. Yksin
tehtyjen kandidaatin tutkielmien jälkeen tulimme siihen tulokseen, että tutkimuksen
tekeminen yhdessä voisi olla hedelmällistä. Kaksi tutkijaa saattaa tehdä
tutkimuksesta monipuolisemman ja tarjota laajempia näkökulmia, kun tutkijat
jakavat ajatuksia ja neuvottelevat tutkimukseen liittyvistä asioista. Joskus yhdessä
työskentely saattaa toki synnyttää erimielisyyksiä, mutta tässä tapauksessa pitkään
kestänyt opiskelu ja ystävyys takasivat jo etukäteen ainakin sen, että tiesimme
työskentelytapamme sopivan yhteen. (Eskola & Suoranta 1998, 70.) Etenkin
havainnoinnin ja pohdinnan suhteen kahden tutkijan yhteistyö on korvaamaton. Kun
oppitunneilla oli yhden silmä- ja korvaparin sijasta havainnoimassa kaksi, oli
mahdollista kuvata tilanteita paljon paremmin.
Menetelmätriangulaatiolla tarkoitetaan sitä, että tutkimuksessa käytetään useampaa
kuin yhtä aineistonkeruumenetelmää. Eri tutkimusmenetelmien yhdistämistä on
tieteenfilosofisessa mielessä kritisoitu. Liian tieteenfilosofian puhdasoppisuuden
unohtamalla se on kuitenkin hyvä tapa saada tutkittavasta asiasta mielenkiintoista ja
syvällisempää tietoa kuin vain jompaakumpaa menetelmää käyttämällä olisi
mahdollista saada. (Eskola & Suoranta 1998, 7074.) Erilaiset menetelmät
täydentävätkin joissain tapauksissa toisiaan. Kun tilastoilla ja määrällisellä
tutkimuksella pyritään selittämään asioita, pyrkii havainnointi ja laadullinen
tutkimus taas ymmärtämään tutkittavia. (Hirsjärvi ym. 2006, 201, 212.)
Tämän

tutkimuksen

kyselylomake,

jonka

pääasiallinen
tueksi

aineistonkeruumenetelmä

laadimme

opettajan

on

oppilaiden

kyselylomakkeen.

Lisäksi

havainnoimme tutkimukseen osallistuvien luokkien oppituntityöskentelyä.
Kyselylomake edustaa yleensä määrällisen tutkimuksen menetelmiä, mutta tässä
tutkimuksessa se toi meille sekä määrällistä että laadullista tietoa. Vaihtoehto- ja
asteikko – kysymykset edustavat määrällistä puolta, kun taas avoimet ja perustelua
pyytävät kysymykset edustavat laadullista puolta. Menetelmätriangulaatiossa, kuten
myös meidän tutkimuksessamme määrällisillä menetelmillä pyritään saamaan
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yleiskuva tutkittavasta asiasta ja laadullisilla menetelmillä tarkennetaan tätä kuvaa
(Eskola & Suoranta 1998, 73). Kyselylomakkeen käytöllä on kuitenkin myös
haittansa, kuten esimerkiksi mahdolliset vääränlaiset vastausvaihtoehdot tai
vastaajien huolimattomuus (Hirsjärvi ym. 2006, 184). Havainnointi kuitenkin tuo
lisää tarkkuutta kyselylomakeaineistoon: meille se antoi omakohtaisen kokemuksen
siitä,

mitä

luokassa

oikeasti

tapahtui.

Havainnointi

menetelmänä

onkin

vuorovaikutuksen tutkimisen kannalta erinomainen vaihtoehto (Hirsjärvi ym. 2006,
202).
Olimme yhteydessä luokkien opettajiin ja rehtoreihin syksyllä 2008. Tutkijan on
osattava markkinoida itsensä kentälle oikealla tavalla. Tärkeintä on voittaa
tutkittavien luottamus puolelleen tavalla tai toisella ja olla luottamuksen arvoinen.
(Eskola & Suoranta 1998, 109.) Pyrimmekin perustelemaan tutkimustamme
mahdollisimman hyvin painottaen sen tärkeyttä sekä CLIL-kentällä että meille
tulevina opettajina. Tämä oli tärkeää, jotta tutkimus saatiin käyntiin, sillä lomakkeita
ja tutkimuspyyntöjä tulee nykyisin ihmisille niin paljon. Kun opettajien suostumus
oli saatu, lähetimme opettajien jaettavaksi vanhemmille tutkimusluvat, jotta
tutkimuksen teon eettinen puoli olisi kunnossa (Hirsjärvi ym. 2006, 26). Lähetimme
tutkimuslupahakemukset myös paikkakuntien opetustoimiin.
Tammikuussa 2009 lähdimme vihdoin kentälle. Varasimme aineistonkeruuseen
yhden päivän kumpaakin luokkaa kohden. Noiden päivien aikana teetimme
kyselylomakkeet kaikilla luokan oppilailla ja opettajalla sekä havainnoimme
molempia luokkia kahden kokonaisen tunnin ajan. Meidän oli luonnollisesti oltava
paikalla havainnoinnin mahdollistamiseksi, mutta tuntui myös kyselylomakkeen
täytön kannalta järkevältä mennä itse paikan päälle. Jos vastaajat eivät ymmärrä
jotain lomakkeen kysymystä tai termiä, voi tutkija tarkentaa ja avata sitä vielä tässä
vaiheessa. (Valli 2007, 107; Hirsjärvi ym. 2007, 213.) Tämä tosin vaatii sen, että
vastaaja kysyy epäselvää asiaa. Voi kuitenkin olla, että aina epäselvyyksiä ei kysytä
ääneen (Hyland 2003, 254). Henkilökohtainen läsnäolo mahdollisti kuitenkin sen,
että saimme lomakkeet takaisin kerralla, eikä yksittäisten lomakkeiden saamista
jälkikäteen tarvinnut odotella.
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Kyselylomakkeet
Aloimme

rakentaa

lomakkeen

kysymyksiä

tutkimuksen

tavoitteiden

ja

tutkimusongelmien pohjalta (Valli 2007, 102). Työstimme kyselylomaketta koko
syyslukukauden 2008, sillä huolimattomasti tehty kyselylomake aiheuttaa helposti
virheitä tutkimustuloksiin (oppilaiden kyselylomake, ks. liite 1). Tutkijan on kyettävä
asettumaan ajattelussaan vastaajan paikalle, sillä jos vastaaja ei ymmärrä kysymystä
kuten tutkija on tarkoittanut, tulokset vääristyvät. (Valli 2007, 102.) Opettajan
lomake tehtiin oppilaiden lomakkeen jälkeen, sillä sen päätarkoitus oli tukea ja
syventää oppilaiden lomaketta. Toinen opettajan lomake käännettiin vielä
englanniksi, koska opettaja oli syntyperäisesti englanninkielinen (opettajien
kyselylomakkeet, ks. liite 2) ja halusimme osoittaa häntä kohtaan kunnioitusta,
vaikka tiesimmekin, että hän ymmärtää suomea.
Koska työstimme kyselylomaketta niin

kauan,

uskomme että mittauksen

reliabiliteetti on hyvä. Emme kysyneet asioita, jotka muuttuisivat päivästä toiseen,
jolloin samalla mittarilla tehtävä tutkimus pysyy melko samana vaikka se tehtäisiin
uudestaan tai eri aikaan. Tällainen mahdollinen toistomittaus ja mittarin sisäinen
yhtenäisyys tukee tutkimuksemme luotettavuutta. (Metsämuuronen 2006, 67.)
Tutkimuksen kyselylomakkeet alkoivat taustakysymyksillä, joissa kysyimme
oppilaiden ikää, sukupuolta, äidinkieltä ja kotona käytettäviä kieliä; opettajan
lomakkeessa kysyttiin opettajan koulutustaustaa. Taustakysymysten rooli on yleensä
toimia selittävinä muuttujina. Tutkittavaa ilmiötä tarkastellaan niiden suhteen. Tässä
tutkimuksessa taustakysymyksistä erityisesti oppilaan äidinkieli ja kotona puhuttava
kieli olivat tärkeässä asemassa, kun tarkasteltiin esimerkiksi kielen valinnan syitä.
(Valli 2007, 103.)
Pyrimme

rakentamaan

oppilaan

lomakkeen

lyhyeksi,

helppolukuiseksi

ja

havainnolliseksi. Tästä huolimatta parissa vastauslomakkeessa oli viimeiset sivut
jätetty tyhjiksi. Vastaamista kuitenkin helpotti se, että suuri osa kysymyksistä oli
vaihtoehto- tai asteikkokysymyksiä. Ennen kuin oppilaat ja opettajat vastasivat
kyselylomakkeeseen, tarkistimme vielä tutkimuksen ulkopuolisilta henkilöiltä
lomakkeen ymmärrettävyyden, jolloin saimme tarkennettua kyselyämme.
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Monissa

asteikkokysymyksissä

käytimme

Likertin

asteikkoa,

jossa

kysymysvaihtoehdot muodostavat nousevan tai laskevan skaalan mahdollistaen eri
vastaajien välisen vertailun ja helpottaen vastausten käsittelyä. Vaikka avoimien
kysymysten

avaamisessa

tutkijalla

on

suuri

vastuu,

halusimme

kyselylomakkeeseemme vaihtoehtoisten- ja monivalintakysymysten tueksi myös
perusteluja vastauksille. Näin vastaajalla on mahdollisuus ilmaista itseään omin
sanoin, eikä vastauksia ole valmiiksi ehdotettu. Avoimia kysymyksiä on kuitenkin
vaikeampi käsitellä objektiivisesti, jolloin luotettavuus saattaa kärsiä. (Hirsjärvi ym.
2006, 189190.)
Ennen kyselyn aloittamista esitimme molemmissa luokissa samanlaiset, etukäteen
kirjoitetut ohjeet kyselylomakkeen täyttämiseen (aloituspuheenvuoro ja ohjeet, ks.
liite 3). Kyselylomakkeeseen vastaaminen vei oppilailta noin 35 minuuttia, mikä on
yleisesti vastaamiseen sopiva aika (Valli 2007, 107). Toiselta luokalta jäi uupumaan
kolmen oppilaan vanhempien allekirjoittama tutkimuslupa. Käsityksemme mukaan
suostumus tutkimukseen oli saatu, itse paperi oli vain jäänyt matkan varrelle. Useista
myöhemmistä yhteydenotoista huolimatta puuttuvia tutkimuslupia ei palautettu.
Havainnointi
Kyselylomakkeen avulla saadaan tietoa vastaajien ajatuksista ja tuntemuksista.
Havainnointi kuitenkin kertoo sen, mitä todella tapahtuu. Havainnoinnilla voidaankin
saada selville toimivatko ihmiset todella niin kuin ovat kyselylomakkeissaan
vastanneet. (Hirsjärvi ym. 2006, 201.)
Havainnointi on hyvin subjektiivista, inhimillistä toimintaa. Havainnointiin käytetty
aika vaihtelee pienistä käynneistä vuosien kenttätyöhön. Kenttätyövaiheen ajallinen
kesto voi olla suoraan verrannollinen tutkimustulosten luotettavuuteen. (Eskola &
Suoranta 1998, 103104, 107 ja 110.) Pro gradu -tutkimusta tehdessä ei
havainnointiin voi kuitenkaan usein käyttää pitkiä ajanjaksoja (Hirsjärvi ym. 2006,
203). Omassa tutkimuksessamme havainnointi toimi muuta aineistoa tukien, ei
niinkään uuden tiedon tuojana. Keskityimme seuraamaan luokkahuonetilanteita,
joissa kieli vaihtuu ja myös oppilaiden osallistumista eri työskentelytilanteissa.
Kyselylomakkeista tarkistimme ennen varsinaista havainnointia esiintyykö luokassa
kielijännitystä ja millaisissa tilanteissa oppilaat kertovat kielen vaihtuvan.
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Havainnoijan onkin tehtävä päätös siitä mitä tarkalleen aikoo havainnoida, koska
liian montaa tutkimuksen kohdetta on vaikea hallita (Hyland 2003, 260).
Havainnoinnilla saimme etsimiimme asioihin oman näkemyksemme, eivätkä
oppilaat häiriintyneet läsnäolostamme, koska he tiesivät että olemme tulevia CLILopettajia ja siksi kiinnostuneita opetuksen seuraamisesta.
Olimme havainnointiluokissa osallistujina, mikä tarkoitti, että samalla kun koetimme
saada kokonaisvaltaisen kuvan tutkittavien elämästä luokkahuoneessa, olimme myös
osana ryhmän toimintaa. (Hirsjärvi ym. 2006, 26). Käytännössä tämä tarkoitti sitä,
että olimme pääasiassa luokan takaosassa kuuntelemassa opetusta kirjoittaen ylös
muistiinpanoja. Toisinaan myös kiertelimme luokassa, jolloin kuuntelimme
esimerkiksi

ryhmätöiden

kieltä.

Tällaista

havainnointia

kutsutaan

myös

etnografiseksi tutkimukseksi, jossa havainnointi tapahtuu luonnollisissa olosuhteissa
ja sillä on tarkoitus kuvata erilaisia toiminnallisia käytäntöjä. Pyrimme osallistumalla
ja kuvailemalla erilaisia käytännön tilanteita saamaan mahdollisimman hyvän kuvan
oppitunneista. Koska meitä oli kaksi, mahdollisti se hieman objektiivisemman
havainnoinnin, johon vain yksi tutkija ei olisi pystynyt. (Eskola & Suoranta 1998,
105106.)

4.4 Aineiston käsittely
Aineiston keräämisen jälkeen tarkistimme lomakkeet ja niiden mahdolliset virheet tai
puutteet. Emme löytäneet lomakkeista vääristyneitä tietoja (kuten pelleilyä), oppilaat
olivat vastanneet pääasiassa oikein tunnollisesti. Tyhjiksi jääneitä sivuja sen sijaan
löytyi muutama. Ne vaikuttivat osaltaan vastausten prosenttimääriin lomakkeen
loppupäässä. Tarkistamisen jälkeen aloimme käydä aineistoa läpi analyysia varten.
(Hirsjärvi ym. 2007, 210211.) Purimme lomakkeet ensin yleisellä tasolla.
Selvitimme monivalintakysymysten eri vastausvaihtoehdot valinneiden lukumäärät,
jolloin saimme tietää yleisimmät vastaukset. Aloimme vähitellen löytää aineistosta
selkeitä linjoja ja tutkimuskysymyksiemme kannalta kiinnostavia asioita.
Avoimien kysymysten vastauksista teimme oman tiedostonsa, johon jokaisen
kysymyksen jälkeen kirjattiin kaikkien oppilaiden vastaukset, jolloin niitä oli helppo
vertailla ja jälleen löytää yhtäläisyyksiä. Myös avoimista kysymyksistä kirjasimme
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noin kolme yleisintä vastausta yleisimpien vastauksien tiedostoon. Näin saimme
tiivistelmän tutkimustuloksistamme (ks. Hyland 2003, 265). Jaottelimme kysymykset
lopuksi vielä tutkimuksemme teemoihin, jolloin niitä oli helppo käsitellä.
Tutkijan

valinnoista

riippuu

miten

aineistoa

käsitellään

ja

tulkitaan.

Tutkimuskysymykset voivat olla yhtenä viitoittavana tienä myös aineiston
analyysissä. (Hirsjärvi ym. 2006, 209.) Me näimme mielekkääksi käsitellä ja tulkita
kysymyksiä teemoittain. On kuitenkin mahdollista tehdä monenlaisia tulkintoja ja
teemoitteluja saman aineiston sisällä. On siis muistettava, että kaikki eivät tulkitse tai
edes havaitse asioita tutkijan kanssa samalla tavoin. (Hirsjärvi ym. 2007, 214.)
Analyysin tavoitteena onkin

selventää

sitä,

mitä on tutkittu,

ja löytää

yhdenmukaisuuksia (Hyland 2003, 264).
Tässä

tutkimuksessa

kielen

valintaa

koskevat

kysymykset

toistuvat

kyselylomakkeissa useissa eri muodoissa, jolloin pyrkimyksenä on saada
mahdollisimman

totuudenmukainen

kuva

oppilaiden

kielenkäytöstä

luokkahuoneessa. Vaikka yhdenmukaisuuksia voidaankin etsiä, ei yleistyksiä
tämänkaltaisen pienimuotoisen laadullisen tutkimuksen tuloksista voida tehdä,
(Metsämuuronen 2006, 57.) Kuitenkin tutkimalla yksittäisiä tapauksia tarpeeksi,
saadaan näkyviin se, mikä ilmiössä on merkittävää ja mikä siinä mahdollisesti
toistuu. (Hirsjärvi ym. 2006, 171).
Yleistettävyyden, eli ulkoisen validiteetin lisäksi voidaan tutkimuksessa tarkastella
sisäistä validiteettia. Se tarkoittaa tutkimuksen omaa luotettavuutta ja esimerkiksi
sitä, ovatko käsitteet ja teoria oikein valittuja. Käsitteiden ja teorioiden sopivuutta
tutkimukseemme pyrimme selvittämään erityisesti tutkimusraportin alkupuolella (ks.
luvut 13). Muita luotettavuuteen ja tutkimukseen onnistumiseen liittyviä seikkoja
pohdimme luvussa 8.1.
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5 Tulokset

Tässä luvussa esittelemme tutkimuksemme tuloksia. Ensimmäisessä alaluvussa 5.1
kuvailemme kielen valintaan ja vaihtoon liittyviä tekijöitä. Nämä tekijät noudattavat
samaa teemajakoa, mikä kantaa koko tutkimuksemme läpi: kielitausta, työtavat ja
kielijännitys.
Luvussa 5.2 nostamme esiin tutkimuksemme kannalta mielenkiintoisia yksittäisiä
tapauksia. Valitsimme tarkasteltavaksi oppilaat, joiden vastaukset tuovat esiin
tutkimuskysymysten kannalta kiinnostavia erityispiirteitä. Se, että muutamia
oppilaita päästään tarkastelemaan kokonaisuuksina pelkkien irrallisten kysymysten
sijaan tuo nähdäksemme tutkimukseen tarttumapintaa, elävyyttä ja syvyyttä.
Luvussa 5.3 käsittelemme opettajien kyselylomakevastauksia tutun teemoittelun
mukaan. Lisäksi tarkastelemme opettajaa oppilaiden näkökulmasta ja opettajan
näkemyksiä suullisesta viestinnästä oppitunnilla.
Viimeisessä luvussa 5.4 esittelemme lyhyesti havaintomme kouluvierailuilta.
Havainnot perustuvat kahden kokonaisen oppitunnin seurantaan molemmista
luokista. Lisäksi esittelemme vapaamuotoisessa keskustelussa esiin tulleita opettajien
näkemyksiä luokistaan ja oppilaiden kielenkäytöstä.
Lomakkeiden kysymyksiin viittaamme niiden numeroilla 151. Sekä opettajiin että
kouluihin viittaamme kirjaimilla A ja B, jolloin koulu A:n opettaja on vastaavasti
opettaja A. Yksittäisiin oppilaisiin viittaamme numeroin 141. Suljetuissa
vastauksissa raportoimme tulokset useimmiten prosentteina. Yhdessä avoimessa
vastauksessa voi kuitenkin yhden oppilaan kohdalla olla mainittuna monta eri tekijää,
jolloin on mielekkäämpää raportoida nämä tekijät eri mainintojen määrinä.

5.1 Kielen valinta ja vaihto
Aikaisempi kokemuksemme on, että oppilaat puhuvat mielellään keskenään suomea
ja vaihtelevat kieltä sen mukaan, kenen kanssa kommunikoivat. Tämä luku
käsitteleekin

oppilaiden

vastauksia

kielen

valinnan

ja

vaihdon

syistä
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englanninkielisillä sisältötunneilla. Alussa raportoimme yleisesti mitä kieltä oppilaat
eri tilanteissa käyttävät ja mikä heidän kokemuksensa on kielen valintaan ja vaihtoon
vaikuttavista syistä. Tämän jälkeen siirrymme teemoittain tarkastelemaan näitä
erilaisia syitä ja valintoja.
Kysymykset 1723 pyrkivät selvittämään millä kielellä oppilaat kommunikoivat
englanninkielisillä sisältötunneilla henkilökohtaisissa keskusteluissa, pari-, ja
ryhmätehtävissä sekä mitkä seikat vaikuttavat kielen valintaan. 90 % oppilaista kertoi
viimeaikaisten parityöskentelytilanteiden aikana keskustelleensa suomeksi. 22 %
oppilaista vastasi parityöskentelyn kielenä käyttäneensä suomen lisäksi englantia tai
ainoastaan englantia. Avoimissa vastauksissa yleisimpiä syitä kielen valinnalle
olivat: suomen kieli on vahvempi (12 oppilasta), halu puhua englantia, jos se on
keskustelukumppanin vahvempi kieli (8 oppilasta) ja että keskustelun kieli on
englanti, kun oppitunnit ja tehtävänannot ovat englanniksi (8 oppilasta). Ryhmätöihin
liittyen oppilailta kysyttiin millä kielellä he itse keskustelevat ja millä kielellä he
ajattelevat ryhmien yleensä keskustelevan luokassa. Vastauksista ilmeni, että
oppilaat kokevat itse puhuvansa enemmän englantia ryhmätöissä kuin ryhmät
luokassa yleensä. Suosituimpia syitä kielen valinnalle ryhmätyötilanteissa olivat 10
oppilaan mielestä keskustelukumppaneiden vahvempi kieli, 8 oppilaan mielestä oma
vahvempi kieli (suomi) ja 7 oppilaan mielestä se, millä kielellä tunti ja tehtävänanto
ovat (englanti). Henkilökohtaisissa keskusteluissa työskentelyn lomassa suomea
puhui 95 % oppilaista. Muutama oppilas kertoi käyttävänsä sekä suomea että
englantia. Yleisimmäksi syyksi kielen valinnalle oppilaat antoivat sen, että suomea
on helpompi puhua ja se on heidän äidinkielensä. Lisäksi puhekumppanin kielitaito
mainittiin syyksi kielen valinnalle (5 oppilaista).
Kuvioon 2 on kerätty kaikkien kolmen kielen valintaan liittyvän kysymyksen (parija ryhmäkeskustelujen sekä henkilökohtaisten keskustelujen) yleisimmät vastaukset.
Lukumäärät ovat kolmen kysymyksen yhteenlaskettujen vastausten määriä.
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Oppilasta
35
31

Suomen kieli vahvempi

30
26

Puhekumppanin
vahvempi kieli
Tunnit/työt englanniksi

25
20

18
Suomen kieli tulee
itsestään
Suomi on äidinkieli

15
11
9

10

5

5

Tottumus puhua
suomea

0

KUVIO 2 Syitä oppilaiden (kpl) kielen valinnalle

Suosituin selitys kielen valinnalle on siis se, että suomen kieli on vahvempi. Oman
kielitaidon lisäksi puhekumppanin kielitaidolla oli suuri merkitys. Oppilaat kokevat
pystyvänsä vaihtamaan kieltä sen mukaan, mikä on toisen vahvempi kieli.
” – – jos on sellaisen kanssa, joka puhuu paremmin englantia, niin sitten
puhutaan englanniksi.” (oppilas 5)

Myös oppitunnin kieli vaikuttaa valintaan. Sekä puhekumppanin että oppitunnin kieli
ovat ulkoisia motiiveja, jolloin oppilas mukautuu kielen valinnassaan itsestään
riippumattomiin tekijöihin. Vaikka oppilaat pystyvät helposti mukautumaan tilanteen
vaatimaan kieleen, tulee vastauksissa suomen kieli ja sen asema äidinkielenä
kuitenkin vahvasti esiin.
”Olemme suomalaisia ja moni meistä puhuu suomea äidinkielenään, niin se
varmaan tulee automaattisesti.” (oppilas 4)
”Useimmiten suomen puhuminen tulee itsestään, enkä mieti ollenkaan,
miksi.” (oppilas 1)
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Kaikki oppilaat vastaavat opettajan oppitunnilla esittämään kysymykseen englanniksi
(kysymykset 15 ja 26). Puheenvuoron pituudella on kuitenkin joskus vaikutusta. 5 %
oppilaista kertoo vastaavansa opettajalle suomeksi, jos selvitettävä asia on pitkä
(kysymys 16).

Välituntivalvonnassa olevan

englanninkielisten

sisältötuntien

opettajan kanssa 83 % oppilaista kertoo keskustelevansa englanniksi (kysymys 25.).
24 % oppilaista vastasi tässä tilanteessa keskustelevansa opettajan kanssa suomeksi.
Näistä 7 % valitsi molemmat kielet. Tuloksen voidaan olettaa johtuvan siitä, että
oppilaat keskustelevat syntyperäisesti englanninkielisten opettajiensa kanssa aina
englanniksi ja suomenkielisten sisältöopettajien kanssa suomeksi. Kuten luvussa 4.2
käy ilmi, on A luokan sisällönopettaja syntyperäisesti englanninkielinen ja B luokan
sisällönopettaja suomenkielinen. B luokan formaalienglannin opettaja on kuitenkin
syntyperäisesti
sisällönopettajan

englanninkielinen.
kanssa

B luokkalaisten

keskustellaan

usein

vastauksissa näkyi,

välitunneilla

suomeksi,

että
kun

formaalienglannin opettajalle puhutaan tilanteessa kuin tilanteessa englanniksi.
Kysymyksessä 31 oppilaita pyydettiin kertomaan mahdollisista tilanteista, jolloin
puheen kieli vaihtuu helposti englannista suomeen. Kooste näistä syistä on esitetty

kuviossa 3.
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KUVIO 3 Tilanteet, joissa oppilaiden kieli vaihtuu englannista suomeen

Yleisin syy kielen vaihtumiselle oli, että vastaan tulee vaikea sana tai aihe. Tästä
joukosta suurin osa sanoi, että vaihto on väliaikainen ja että kieli vaihtuu takaisin
englanniksi, kun haastava kohta on ylitetty. 10 oppilasta sanoi, että kyseisiä tilanteita
ei esiinny lainkaan tai niitä on hyvin harvoin. Myös kielen vaihtuminen pari- ja
ryhmätyötilanteissa mainittiin (3 oppilasta). Tämä pieni määrä on ristiriidassa sen
kanssa, kun aiemmin tuli ilmi, että jopa 90 % oppilaista kertoo puhuvansa pari- ja
ryhmätöissä suomea. Havainnointitunneilla näkyi, että oppilaat puhuivat ryhmätöissä
enimmäkseen suomea, mutta myös paljon ”sekakieltä”, jolloin yhden puheenvuoron
tai jopa lauseen sisällä saattoi esiintyä sekä suomea että englantia.

”Kotona puhutaan suomea tai joskus englantia”

Seuraavassa esittelemme tutkimuskysymysten ja -teemojen kannalta merkityksellisiä
oppilaiden taustalla olevia kielellisiä tekijöitä. Näitä ovat esimerkiksi oppilaiden
kotikieli ja englannin kielen käyttö vapaa-ajalla (kysymykset 310).
Suurimman osan (78 % oppilaista) äidinkieli oli suomi, 15 % oppilaista sanoi
äidinkielekseen jonkin muun kielen (englanti, venäjä, somali, ruotsi tai kiina) ja 7 %
oppilaista mainitsi kaksi äidinkieltä, joista toinen oli suomi.
Suurin osa oppilaista ilmoitti siis äidinkielekseen suomen. Kuitenkin kun kysyimme
mitä kieltä oppilaat kotona käyttävät, kävi ilmi, että vain 48 %:Lee oppilaista suomi
oli ainoa perheen keskustelun kieli. Englanti mainittiin perheen keskustelun kielenä
49 %:ssa vastauksista, josta missään se ei kuitenkaan ollut ainoa, vaan yksi kahdesta
tai kolmesta kotikielestä. Oppilaiden kotikielet on esitetty graafisesti kuviossa 4.
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3%

3% 3%

Suomi 48%

5%

Suomi/englanti 35%
Suomi/englanti/ruotsi
5%
48 %

Suomi/englanti/somali
3%
Suomi/englanti/kiina
3%

35 %

Englanti/kiina 3%
Venäjä 3%

KUVIO 4 Oppilaiden kotikieli

Tällainen vahva kielitausta on eittämättä hyödyksi vieraskielisillä luokilla. Erityisesti
kielen valinnan suhteen kielitaustalla on suuri merkitys, eivätkä sen vaikutukset
rajoitu vain kouluun. Tällöin myös kielen oppimisesta tulee merkityksellisempää.
Kieltä käytetään siis myös kotona ja vapaa-ajalla. 93 % oppilaista kertoi
vastauksessaan saavansa vanhemmiltaan apua englanninkielisissä kotitehtävissään.
Englannin kielen asema on oppilaiden keskuudessa ja kotona siis melko vahva,
vaikka joissain kodeissa käytetään muitakin kieliä, kuten kiinaa, somalia tai ruotsia.
Oppilaat käyttävät englantia myös harrastuksissa ja kavereiden kanssa joskus (63 %)
ja ulkomailla usein (78 %).
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”Kotona puhutaan suomea tai joskus englantia”

Tämä alaluku käsittelee oppilaiden näkemyksiä oppitunneilla käytettävistä
työtavoista, englanniksi puhumiseen käytettävästä ajasta ja siitä, miten oppilaat
kokevat itse osallistuvansa opetukseen englannin kielellä.
Suurin osa oppilaista (81 %) oli sitä mieltä, että erilaisia työtapoja (ryhmätöitä,
paritöitä, yksilötehtäviä ja opettajajohtoisuutta) käytetään sopivasti (kysymykset
1114). Kuitenkin 20 % oppilaista koki, että pari- ja ryhmätehtäviä on liian vähän ja
27 % katsoi, että opettaja puhuu liikaa luokan edessä. Näyttäisi siltä, että osa
oppilaista toivoisi vuorovaikutteisempia työtapoja oppitunneille.
Englannin puhumiseen käytettävään aikaan liittyvät kysymykset (27 ja 42) jakoivat
ajatuksia. Oppilaista 85 % oli sitä mieltä, että englanninkielisillä sisältötunneilla
puhumiseen käytetään aikaa sopivasti. Kuitenkin 34 % oppilaista oli sitä mieltä, että
englannin puhumiseen tulisi käyttää enemmän aikaa. 12 % oppilaista taas koki, että
tunneilla puhutaan liikaa englantia. Osa vastauksista on keskenään ristiriidassa, kun
sama oppilas on vastannut olevansa sekä tyytyväinen puhumisen määrään että
toivovansa sitä lisää. Voidaan kuitenkin päätellä, että asenteet englannin puhumista
kohtaan ovat positiiviset, kun sitä lisää haluavien oppilaiden määrä on suurempi kuin
niiden, jotka toivoisivat englannin puhumista olevan vähemmän.
Kysymykset 50 ja 3436 pyrkivät selvittämään oppilaiden käsitystä omasta
osallistumisestaan ja sitä, missä tilanteissa oppilaat puhuvat tai eivät puhu mielellään
englantia. Vain 48 % oppilaista kertoi aktiivisesti viittaavansa, osallistuvansa
suulliseen

vuorovaikutukseen

ryhmä-

ja

paritehtävissä

sekä

osallistuvansa

opetuskeskusteluihin. Kaikkein mieluiten (90 %) puhuttiin englantia vastattaessa
opettajan kysymykseen. Jopa 61 % oppilaista sanoi puhuvansa mielellään englantia
pari- ja ryhmätöissä, mikä on ristiriidassa sekä omien havaintojemme että opettaja
B:n kertoman mukaan. Havainnointitunneilla huomattavan suurin osa oppilaista
käytti ryhmätyöskentelyn kielenä suomea. Tämä oli myös opettaja B:n kokemus
kielenkäytöstä ryhmissä yleensä. Ristiriitaa voidaan kuitenkin pyrkiä selittämään
sillä, että oppilaat eivät välttämättä valitse kieltä mieluisuuden perusteella, vaan
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muista syistä kuten esimerkiksi vahvemman kielen mukaan. Näitä syitä esiteltiin
enemmän kuviossa 2.

”Jännitän englannin puhumista niin paljon ja pelkään mokaavani”

Tässä luvussa käsittelemme oppilaiden kielijännitystä englannin puhumiseen liittyen.
Kielijännitykseen saattaa liittyä erilaisia asioita, kuten käsitys omasta englannin
kielen taidosta, yleinen jännitys sekä virheistä huomauttelu. Selvitämme myös, miten
kielijännitys liittyy oppilaiden haluttomuuteen puhua englantia ja vastaavasti, mikä
tekee puhetilanteesta mukavan.
Oppilaiden käsitykset omasta englanninpuhumisen taidostaan (kysymykset 33, 38 ja
47) olivat pääasiassa myönteisiä. Vain muutama oppilas epäili omaa englannin kielen
taitoaan. Suurin osa oppilaista ei osannut sanoa, ovatko luokkatoverit parempia
englanninpuhujia kuin vastaaja itse. Oppilaista 25 % piti kuitenkin luokkatovereitaan
itseään parempina englanninpuhujina, kun taas 27 % oppilaista ei pitänyt muita
parempina. Monella oppilaalla siis näkyy melko vahva itseluottamus omiin
taitoihinsa.
Kysymyksessä 49 selvitimme, miten helpolta englannin oppimisen eri osa-alueet, eli
kuunteleminen, lukeminen, kirjoittaminen, ääntäminen ja puhuminen oppilaista
tuntuvat. Taulukossa 1 on kooste näistä tuloksista ja ne on esitetty oppilasmäärinä.
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TAULUKKO 1 Tuntuvatko eri englannin osa-alueet oppilaista helpoilta
Englanninkielen
osa-alueet

Olen
täysin
samaa
mieltä

Olen
jonkin
verran
samaa
mieltä

30

7

2

-

-

25

13

1

-

-

19

17

3

-

-

17

15

7

-

-

18

19

2

-

-

En osaa
sanoa

Olen
Olen
jonkin
täysin eri
verran eri mieltä
mieltä

Kuunteleminen

Lukeminen

Kirjoittaminen

Ääntäminen

Puhuminen

Kaikki osa-alueet tuntuivat siis oppilaista helpoilta. Kuitenkin ääntäminen ja
puhuminen aiheuttivat vastauksissa eniten hajontaa. Väittämään ’Englanninkielisillä
sisältötunneilla minusta tuntuu helpolta ääntäminen’ vastattiin muihin väittämiin
verrattuna useammin ’en osaa sanoa’ ja vastaavaan puhumista koskevaan väittämään
vastattiin useammin ’olen jonkin verran samaa mieltä’ kuin ’olen täysin samaa
mieltä’. Tämä tukee siis aikaisempien tutkimusten tulosta siitä, että eniten
kielijännitystä aiheuttaa juuri vieraan kielen suullinen tuottaminen (Pihko 2009, 61;
Horwitz 2001, 116).
Kysymyksissä 30 ja 28 oppilailta kysyttiin, mistä mahdollinen haluttomuus puhua
englantia sisältötunneilla johtuu. Useimmiten oppilaat antoivat useamman kuin
yhden syyn haluttomuuteen puhua englantia. Yhden oppilaan monta eri syytä
sisältävä avoin vastaus hajotettiin, jotta kaikki yksittäiset syyt ja niiden lukumäärät
saatiin kirjattua. Taulukossa 2 esitetään yleisimmät vastaukset ja montako kertaa
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yksittäinen syy mainittiin aineistossa. Taulukossa on eritelty oppilaan käsitys omasta
ja luokkatoverin haluttomuudesta puhua englantia sisältötunneilla.
TAULUKKO 2 Syyt oppilaiden haluttomuuteen puhua englantia sisältötunneilla

Syyt haluttomuudelle

Oppilaan

Oppilaan

puhua englantia

omat syyt

oletus

Yhteensä

luokkatoverin
syistä
Puutteet kielitaidossa

10

24

34

Jännitys

6

11

17

Kyseisiä tilanteita ei esiinny

7

2

9

Epämukavuus

4

4

8

Tottumus puhua suomea

1

7

8

Suomi on vahvempi kieli

-

5

5

Pilkkaaminen ja nauru

2

2

4

Nolostumisen pelko

4

-

4

Kysymykseen ”Huomaat, että luokkatoverisi ei mielellään puhu englanninkielisillä
sisältötunneilla englantia. Mistä uskot sen johtuvan?” yleisin vastaus oli puute
luokkatoverin taidoissa. Neljäsosa selitti luokkatoverin haluttomuutta puhua
englantia jännityksellä. Kun verrataan syitä oman ja luokkatoverin haluttomuuteen
puhua englantia, näyttää siltä, että luokkatovereiden haluttomuus puhua englantia
yhdistetään

itseä

useammin

taidon

puutteeseen

tai

jännitykseen.

Omalle

haluttomuudelle puhua englantia löytyi siis enemmän erilaisia selityksiä kuin sille
miksi muut eivät halua englantia puhua.
Omasta jännityksestä kysyttäessä (kysymys 37) vain 10 % oppilaista sanoi
jännittävänsä englannin puhumista sisältötunneilla. Kun kysymystä tarkennettiin
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koskemaan ryhmän kuullen puhumista, oli 32 % oppilaista sitä mieltä, että heitä
jännittää joskus (kysymys 24). Tämä havainnollistetaan kuviossa 5.

32 %

Joskus 32%
Ei koskaan 68%
68 %

KUVIO 5 Jännittävätkö oppilaat englannin puhumista ryhmässä

Puhumisen jännittäminen ryhmässä on huomattavasti yleisempää kuin puhumisen
jännittäminen sisältötunneilla yleensä. Vaikka oppilaat ovat opiskelleet koko
kouluaikansa osittain englanninkielellä, jännittää oppilaista silti vajaa kolmasosa
englannin puhumista ryhmässä. Yksi syy jännittämiselle voi olla, että ilmapiiri ei ole
avoin ja salliva. (ks. Rasinen 2006, 35.) Oppilas ei koe tilannetta turvalliseksi
ilmaista itseään englanninkielellä. Oppilas saattaa pelätä virheiden tekemistä ja
muiden huomauttelua. Oppilaista 46 % olikin sitä mieltä, että luokkatoverit
huomauttelevat puheessa esiintyvistä virheistä (kysymys 46). Oppilaista 39 % taas
oli sitä mieltä, että huomauttelua ei tapahdu. (Ks. Kuvio 6.)
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13 %

Olen täysin samaa mieltä
10%

10 %

Olen jonkin verran samaa
mieltä 39%
En osaa sanoa 10%
28 %
39 %
Olen jonkin verran eri
mieltä 28%

10 %

Olen täysin eri mieltä 13%

KUVIO 6 Huomauttavatko muut oppilaat puheessa esiintyvistä virheistä

Kuviosta voimme nähdä, että lähes puolet oppilaista on sitä mieltä, että luokassa
tapahtuu toisten virheistä huomauttelua. Sellaisten oppilaiden määrä, joiden mielestä
huomauttelua ei tapahdu, on pienempi. Tulos kertoo jotain luokan ilmapiiristä ja sillä
saattaa olla yhteys myös siihen, että joitain oppilaita jännittää puhua englantia
sisältötunneilla.
Oppilailta tiedusteltiin tilanteista, joissa englanniksi puhuminen tuntuu erityisen
mukavalta. Oppilaista 88 % oli sitä mieltä, että sisältötunneilla on mukava puhua
englantia (kysymys 32). Edellytyksiä mukavuuden tunteelle ovat esimerkiksi
itsevarmuus kielen osaamisesta ja ympäristön luoma turvallisuuden tunne. Tämä
tulee ilmi oppilaiden vastauksissa kysymykseen 29, jossa kuvailtiin hyvin sujuva
englanninkielinen keskustelutilanne luokkatoverin kanssa. Oppilailta kysyttiin syitä
keskustelun onnistumiselle (ks. kuvio 7). Kuviossa ei ole prosenttimääriä, vaan
oppilaiden vastausten määrät. Koska oppilaat ovat saattaneet vastata avoimeen
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kysymykseen monilla eri syillä, on mielekkäämpää hajottaa nämä vastaukset osiin ja
ilmoittaa ne erillisinä vaihtoehtoina.

Oppilasta
18

17

16
14
12
10

8

8

7

6

5
4

4
2
0

Hyvä kielitaito

Turvallinen
ympäristö

Aiheen
mielekkyys

Paremmuuden
tunne

”Kivuus”

KUVIO 7 Englanninkielisen keskustelun sujuvuuden ja mukavuuden syyt oppilaiden
mielestä.

Kuviossa on esitelty syitä sille, miksi oppilaasta on mukava puhua englantia ja mikä
tekee puhetilanteesta onnistuneen. Suosituin vastaus oli hyvä kielitaito, jolla on
vaikutuksensa keskustelun sujuvuuteen. Myös erilaiset tunteisiin liittyvät asiat
nousivat vastauksissa esiin. Turvallinen ympäristö ja kavereiden läsnäolo tekevät
tilanteesta mieluisamman. Kuten eräs oppilas sanoi: ”Kavereiden kanssa on
helpompi puhua kun ei pelkää että tekee virheen” (oppilas 13).
Merkille pantavaa oli, että joillakin oppilailla puhetilanteiden mukavuuteen liittyi
paremmuuden tunne. He kokivat mielihyvää siitä, että osaavat puhua englantia
paremmin kuin muut. Oppilaiden vastauksissa myös käytännöllisillä asioilla, kuten
aiheen tai tehtävän mieluisuudella oli vaikutus tilanteen mukavuuteen. Tämä
tarkoittaa sitä, että opettaja voi vaikuttaa oppilaan kokemukseen antamalla
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oppitunneilla mielekkäitä tehtäviä ja puhemahdollisuuksia. Myös aiheen/sanaston
vaikeustaso vaikutti oppilaan mukavuuden tunteeseen. Mikäli täytyy puhua vaikeasta
aiheesta, ei oppilaan kielitaito välttämättä riitä, eikä puhe ole niin sujuvaa. Oppilaan
itsetunto on kovilla, jos hän tuntee, että puhetilanteissa epäonnistuminen on
kiellettyä.

5.2 Mielenkiintoiset tapaukset
Valitsimme tähän lukuun muutaman oppilaan lähemmin tarkasteltavaksi, koska
heidän vastauksensa olivat tutkimuksemme kannalta mielenkiintoisia. Nämä oppilaat
ovat vastanneet osuvasti ja kattavasti tutkimuskysymyksiimme liittyviin aihealueisiin
ja halusimme heidän vastauksiaan esiin, tehden myös tapauksista käsin
kosketeltavampia ja autenttisempia.
Oppilas 29 on 12-vuotias poika, jonka kotikieli on suomi. Hänen vastauksensa on
hyvä esimerkki kielen valinnasta ja sen perustelusta. Kun oppilasta pyydettiin
muistelemaan englanninkielisten sisältötuntien viimeaikaisia parityötilanteita ja
niissä käytettyä kieltä, sanoi hän keskustelun tapahtuneen suomeksi. Kysyttäessä
kielen valintaan vaikuttavia tekijöitä hän kirjoitti:
”Puhun

luontaisesti

suomea,

englantia

vain

jos

minulle

puhutaan

englantia.”(29)

Näyttäisi siltä, että englanninpuhuminen ei oppilaalla lähde omasta halusta puhua
englantia

vaan

sitä

ohjaa

pikemminkin

ulkoiset

tekijät.

’Luontainen’

suomenkielenkäyttö tuli esille myös muissa vastauksissa.
Oppilas 32 nousi aineistosta muun muassa, koska hän kertoo jännittävänsä englannin
puhumista sisältötunneilla jonkin verran. Tämä tyttö-oppilas kertoo käyttävänsä
lyhyissä suullisissa vastauksissa englantia, mutta pidemmissä vastauksissa suomea.
Syyksi sille, miksi hän ei halua englanninkielisillä sisältötunneilla puhua englantia,
oppilas toteaa
”Jos sanon väärin tai en osaa jotain tiettyä sanaa.” (32)
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Mikäli luokkatoveri ei mielellään puhu englantia, oppilas kertoo mahdolliseksi
syyksi
”Jos ei osaa puhua yhtä hyvin kuin muut osaavat tai ei vain uskalla.” (32)

Lisäksi oppilas oli sitä mieltä, että luokkatoverit huomauttelevat puheessa
esiintyvistä virheistä englanninkielisen keskustelun aikana.
Oppilas 4 nousi aineistosta ensisijaisesti perusteellisten avoimien vastaustensa
perusteella. Kuitenkin myös jännittämiseen liittyvät asteikkokysymykset olivat hänen
kohdallaan mielenkiintoisia. 12-vuotias tyttö kertoi, ettei pidä englanninpuhumisesta
sisältötunneilla, eikä myöskään osallistu aktiivisesti keskusteluun oppitunneilla.
Oppilas ei pidä itseään taitavana englanninpuhujana ja kokee, että luokkatoverit ovat
häntä parempia. Oppilas kertoo käyttävänsä lyhyissä vastauksissaan englantia, mutta
pitkissä vastauksissa suomea. Tämä herätti huomiota, koska oppilas on luokalla,
jonka opettaja kyllä ymmärtää suomea, mutta on syntyperäisesti englanninkielinen.
Oppilas kertoi englannin puhumisen ryhmässä joskus jännittävän häntä. Kuviteltua
tilannetta, jossa luokkatoveri ei mielellään puhu englantia oppilas perustelee
seuraavasti:
”Ehkä hän jännittää sitä. Esim. jos täytyy sanoa luokalle jotain englanniksi ja
tietää, että moni on häntä parempi.” (4)

Myös tilannetta, jossa hän ei itse halua puhua englantia hän perustelee jännityksellä
ja pelolla ”mokaamisesta”. Kun englanninkielinen keskustelu luokkatoverin kanssa
sisältötunnilla sujuu hyvin ja tuntuu mukavalta, kertoo hän syyksi:
”Jos esimerkiksi luotat kaveriin ja jos sinulla tulee mokia niin hän ei kerro
siitä, jos se moka on tosi helppo ja et jännitä puhumista.” (4)

Oppilas 36 on 11-vuotias tyttö, joka vastauksiensa perusteella näyttäisi jännittävän
julkisia puhetilanteita nauramisen ja pilkkaamisen vuoksi ja kaipaavan lisää
turvallisia tilanteita englannin puhumiselle. Oppilas valitsi puhumisen heikoimmaksi
osa-alueeksi englannin osaamisessaan ja pitääkin luokkatovereitaan parempina
englanninpuhujina. Hän kertoo, ettei osallistu aktiivisesti keskusteluun ryhmä- ja
paritehtävissä ja jännittää puhumista ryhmässä. Hän kertoo myös jännittävänsä
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puhetilanteita sisältötunneilla yleensä. Syyt sille, miksi hän ei halua puhua englantia
englanninkielisillä tunneilla ovat hänen mielestään seuraavanlaisia:
”Pelkään muiden nauravan, jos vastaukseni on väärä. Varsinkin tänä
kouluvuonna sitä on alkanut ilmetä, siis naurua ja pilkkaamista.” (36)

Mukavia

ja

sujuvia

luokkatoverin

kanssa

käytäviä

englanninkielisiä

keskustelutilanteita hän perustelee näin: ”hän [keskustelukumppani] on rento ja
mukava, kenties paras ystäväni ja en pelkää nolaavani itseäni hänen seurassaan.”.
Lisäksi oppilas kirjoittaa:
”Varsinkin 6. luokalla nauraminen ja pilkkaaminen on lisääntynyt englannin
kielitunneilla. Monen itsevarmuus on horjunut sen takia ja kaikki eivät viittaa
ollenkaan englanninkielisillä tunneilla. Itse pyrin viittaamaan useammin ja
olla välittämättä muiden naurusta.” (36)

Oppilas kokee kuitenkin, että tilaisuuksia puhua englantia pitäisi olla lisää ja
puhumiseen käytetään tunneilla liian vähän aikaa. Hänen mielestään opettaja ei
myöskään rohkaise englanninpuhumiseen. Oppilas näyttäisi siis kaipaavan lisää
turvallisia puhetilanteita. Hän ei ehkä saa ympäristöltä tarpeeksi tukea ja rohkaisua.
Kun luokkatoverit pilkkaavat, eikä opettajaltakaan tunnu saavan tukea, saattaa
oppilaan itseluottamus horjua.
Näissä esimerkkitapauksissa esiin nousivat erilaiset syyt kielen valinnalle sekä
englanninkielellä puhumisen jännittäminen. Yksi perustelu jännittämiselle oli
muiden oppilaiden varominen ja sen miettiminen, mitä muut mahtavat ajatella. Moni
pelkäsi epäonnistuvansa ja sen myötä menettävänsä kasvonsa. Tähän liittyi ajatus,
että muut luokkatoverit ovat parempia englannin puhumisessa kuin vastaaja itse. Jos
puhumistilanteessa epäonnistuu, saattavat luokkatoverit nauraa ja pilkata. Kaverit
saattoivat olla kuitenkin myös tukijan roolissa, jolloin puhumistilanne tuntuu
helpommalta. Puhuminen tuntuu mukavalta, kun keskustelukumppanina on kaveri,
joka ymmärtää ”mokat”. Kielenvalinnasta esimerkkinä oli poika (29), joka puhuu
englantia vain toisen aloitteesta. Hänelle englannin puhuminen ei näytä kumpuavan
sisäisestä motivaatiosta. Poika antaa ymmärtää, että puhuu suomea aina kun voi
kielen valintaansa vaikuttaa. Kaikki oppilaat CLIL-luokilla eivät siis automaattisesti
pidä englannin puhumisesta, vaan kielenkäyttöön voi liittyä hyvinkin erilaisia asioita.
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5. 3 Opettajat
Opettajat A ja B ovat molemmat toimineet opettajina alle 10 vuotta. Opettaja A on
syntyperäisesti englanninkielinen ja opettaja B suomenkielinen. Kumpikaan
opettajista ei opeta CLIL-opetuksen lisäksi formaalia englantia. Molemmat luokat
saavat CLIL-opetusta tutkimuksentekohetkellä 5060 % viikossa. Tässä alaluvussa
käsittelemme edelleen opettajien vastauksia oppilaiden kielen valintaan ja vaihtoon
liittyen. Erityisesti keskitymme opettajien työtapoja, kielijännitystä ja suullista
vuorovaikutusta käsitteleviin vastauksiin. Esittelemme opettajia myös oppilaiden
näkökulmasta.
Kysyimme opettajilta (kysymykset 1620), missä määrin he käyttävät ryhmätöitä,
paritöitä,

opettajajohtoista

opetusta,

yhteistoiminnallista

oppimista

ja

yksilötyöskentelyä englanninkielisessä opetuksessaan. Opettajien vastaukset näkyvät
taulukossa 3.
TAULUKKO 3 Opettajien käyttämät työtavat englanninkielisessä opetuksessa

Työtavat

Opettaja A

Opettaja B

Ryhmätyöt

Joskus

Usein

Parityöt

Usein

Ei juuri koskaan

Opettajajohtoinen opetus

Joskus

Usein

Yhteistoiminnallinen oppiminen

Joskus

Joskus

Yksilötyöskentely

Joskus

Usein

Opettaja A kertoo käyttävänsä opetuksessaan ryhmätöitä joskus, kun opettaja B
kertoo luokan työskentelevän usein ryhmissä. Paritöitä opettaja A kertoo tehtävän
usein, kun taas opettaja B ei järjestä parityöskentelytilanteita juuri koskaan.
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Opettajajohtoista opetusta on luokalla A joskus ja luokalla B usein. Opettaja A:n
luokassa työskennellään yksin joskus ja opettaja B:n luokassa usein. Kumpikaan
opettajista ei maininnut muita työtapoja (kysymys 21). Taulukko ilmentää opettajien
eroja työskentelytapojen käytössä. Tällä saattaa olla vaikutusta myös oppilaiden
oppimiseen ja motivaatioon.
Opettajat arvioivat oppilaiden halukkuutta puhua englantia CLIL-tunneilla (kysymys
11) seuraavasti: opettaja A on täysin samaa mieltä siinä, että oppilaat puhuvat
mielellään englantia CLIL-tunneilla. Opettaja B on puolestaan jokseenkin eri mieltä
väittämän kanssa. Opettaja B on sitä mieltä, että oppilaat myös jännittävät englannin
puhumista CLIL-tunneilla (kysymys 22). Opettaja A:n mielestä jännitystä ei yleisesti
esiinny, mutta jos joku kuitenkin jännittää, saattaa se johtua (kysymys 23) eroista
oppilaiden puheen sujuvuudessa. Opettaja B: n mielestä jännitys ei johdu
varsinaisesti kielestä, vaan jännittäjät ovat niitä oppilaita, jotka ovat hiljaisia myös
suomenkielisillä tunneilla. Kielen vaihtaminen saattaa kuitenkin hänen mielestään
nostaa kyseisten oppilaiden kynnystä puhua.
Kysymyksellä

24

pyrittiin

selvittämään,

onko

olemassa

tilanteita,

joissa

kommunikoidessaan oppilaat yleensä vaihtavat kielen englannista äidinkieleensä.
Opettaja A kertoo, että sanat tai asiat, joiden ilmaisemisessa englanniksi oppilaalla
on vaikeuksia, saattavat saada oppilaan vaihtamaan kieltä. Hän myös kertoi
vapaamuotoisessa keskustelussa, että joidenkin oppilaiden kieli saattaa vaihtua
suomenkieleen, kun he esimerkiksi innostuvat kertomaan jotakin asiaa (ks. luku 5.4).
Opettaja B:n mielestä kieli vaihtuu englannista suomeksi, jos oppilas kysyy tunnin
aikana asioita, jotka eivät liity tunnin aiheeseen. Tällaiset ”nopeat pikkukysymykset”
tulevat opettajan mukaan usein suomeksi.
Molemmat opettajat kertovat itse käyttävänsä ainoastaan englantia opetuksen ja
kommunikoinnin kielenä CLIL-tunneilla (kysymys 12). Kumpikin opettajista piti
tärkeänä sitä, että myös oppilaat käyttävät CLIL-tunneilla kommunikoinnin kielenä
englantia (kysymys 9).
Opettaja A oli ’jokseenkin samaa mieltä’ väitteen 15 ”Suullinen vuorovaikutus
englanninkielellä on mielestäni CLIL-opetuksen tärkein osa” kanssa, kun taas
opettaja B oli väitteen kanssa ’jokseenkin eri mieltä’. Molemmat opettajat olivat sitä
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mieltä, että ottavat opetusta suunnitellessaan huomioon, miten saisivat oppilaat
puhumaan englantia mahdollisimman paljon.
Kysyimme opettajilta suulliseen tuottamiseen kohdistuvasta palautteesta ja
kannustuksesta. Molemmat opettajat kannustavat oppilaita puhumaan englantia
CLIL-tunneilla (kysymys 14). Opettaja A kertoi myös antavansa oppilaille palautetta
heidän suullisesta kielitaidostaan. Opettaja B ei anna oppilaille palautetta suullisesta
kielitaidosta.

Molemmat opettajat kuitenkin pyrkivät opetuksessaan tukemaan

oppilaiden suullista vuorovaikutusta englanninkielisillä sisältötunneilla. Opettaja A:n
keinot ovat kannustaminen, vahvistaminen ja auttaminen silloin, kun oppilas selvästi
hakee sanaa, jota ei muista tai tiedä. Opettaja B kertoo opettajajohtoisilla tunneilla
esittävänsä oppilaille mahdollisimman paljon kysymyksiä. Hän kannustaa oppilaita
selittämään vastauksiaan ja toisia kommentoimaan niitä. Opettajan B mukaan kieli
vaihtuu ryhmätyötilanteissa oppilaiden kesken suomeksi, mutta opettajalle puhutaan
englanniksi.
Kysyimme

oppilailta

kolmessa

kysymyksessä

(41,

44

ja

48)

opettajan

palautteenantamisesta ja puhumiseen rohkaisemisesta. Asia jakoi mielipiteitä. Iso osa
oppilaista (39 %) ei osannut sanoa, antaako opettaja sisältötunneilla englannin
puhumiseen liittyvää palautetta. Oppilaista 29 % oli sitä mieltä, että opettaja antaa
palautetta ja 27 % sitä mieltä, että opettaja ei sitä anna. Oppilaan ei ole ehkä helppo
huomata puhetta koskevaa palautetta kaiken kanssakäymisen keskeltä. Oppilaista
suurin osa (56 %) oli kuitenkin sitä mieltä että opettaja rohkaisee englanniksi
puhumiseen. Oppilaista 32 % oli sitä mieltä, että opettaja myös korjaa puheen
virheitä.

5.4 Havainnointi
Tässä kappaleessa raportoimme tutkimusluokissa kahdella kokonaisella oppitunnilla
tekemiämme havaintoja. Lisäksi kerromme myös huomioitamme niiltä oppitunneilta,
joilla oppilaat aluksi vastasivat kyselylomakkeeseen ja lopuksi opiskelivat
normaalisti. Havainnoinnin tehtävä oli tukea oppilaiden kyselylomaketta sekä
elävöittää ja syventää tutkittavaa asiaa.
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Havainnointiamme ohjasi jo ennen aineistonkeruuta tiedossa oleva tutkimuksemme
pääaihe: kielen valinnan ja vaihdon syyt. Aikaisempiin kokemuksiimme perustuen
oletimme, että nämäkin CLIL-luokat ovat kielitaustoiltaan heterogeenisiä, jolloin
oppilaan taustalla on vaikutusta myös kielen valintaan. Oletimme myös näkevämme
erilaisten kommunikointitilanteiden muuttavan oppilaiden valitsemaa kieltä.
Havainnoinnissa keskityimme seuraamaan kahden kielen käyttämistä, oppituntien
työskentelytapoja ja yleistä ilmapiiriä. Kielijännitykseen ja taustatekijöihin liittyvää
kielen valintaa on vaikea selvittää näin lyhyellä havainnoinnilla. Kävimme kuitenkin
kyselylomakkeet läpi ennen varsinaista havainnointia ja selvitimme milloin oppilaat
kertovat kielen vaihtuvan sekä ketkä oppilaista kertoivat jännittävänsä puhetilanteita.
Havainnoinnissa ei voi nähdä oppilaiden ajatuksia ja tunteita, mutta pystyimme
kuitenkin näkemään erilaisia kielenkäyttötilanteita ja sen, että jännittäjillä
osallistuminen luokkahuonekeskusteluihin oli vähäistä tai jopa olematonta.
Ensimmäisenä selvitämme edellä mainittuihin asioihin liittyviä havaintojamme
luokasta A, jonka jälkeen siirrymme luokkaan B.
Luokassa A teetimme 25:llä kuudennen luokan oppilaalla aluksi kyselylomakkeen.
Kyselylomakkeen täyttäminen kesti noin 35 minuuttia, minkä jälkeen havainnoimme
lopputunnin ja kaksi seuraavaa kokonaista tuntia. Luokalla A kaikki oppiaineet
äidinkieltä, vieraita kieliä ja käsityötä lukuun ottamatta opetetaan englanniksi ja
myös luokan opettaja on syntyperäisesti englanninkielinen. Oppimateriaali on
suurilta osin ja erityisesti reaaliaineissa suomeksi, koska kielitasoltaan sopivat kirjat
ovat tietosisällöltään liian vaativia kuudesluokkalaiselle. Jo sen vuoksi, ettei
tarkoituksenmukaista englanninkielistä oppimateriaalia ole aina saatavilla, on
oppimistilanteissa siis jatkuvasti läsnä myös suomenkieli (ks. 3.1 edellä).
Pääsimme seuraamaan oppitunteja, joilla käytettiin erilaisia työtapoja. Se, että
saimme seurata kielen valintaa ja vaihtumista monenlaisissa tilanteissa oli
tutkimuksemme kannalta hedelmällistä.
Kyselylomakkeen

täyttämisen

jälkeen

oppilaat

tekivät

lopputunnin

yksilötyöskentelynä matematiikan kirjan tehtäviä, jotka tunnin lopuksi tarkistettiin
yhdessä

suullisesti.

ohjeistuksessaan.

Opettaja
Vaikka

kannusti

oppilaita

CLIL-luokassa

on

englannin
yhteinen

puhumiseen
sopimus
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englanninpuhumisesta, sisälsi opettajan kehotus kuitenkin ohjeen kielen valintaa
koskien: ”I’m going to ask you to tell me the answers in English.”
Toisella, historian tunnilla työskentelyn tapa oli virittelevä opetuskeskustelu. Koska
luokan

A

opettaja

on

syntyperäisesti

englanninkielinen,

tapahtuivat sekä

opettajajohtoinen opetus että opettaja-oppilas -vuorovaikutus englanninkielellä,
jolloin englanninkieli on aito ja luonnollinen kommunikoinnin väline. Koko luokan
kuullen käytetyt oppilaiden puheenvuorot, joissa vastattiin esimerkiksi opettajan
esittämään

kysymykseen

tai

esitettiin

itse

lisäkysymys,

olivat

myös

englanninkielisiä. Myös opettajan puheeseen liittyvät kommentit tapahtuivat
englanniksi, vaikka puhetta ei suunnattukaan suoraan hänelle. Opettaja A esimerkiksi
huomautti oppikirjaan viitaten koko luokalle ”There is a printing error” ja eräs
oppilas mumisi itsekseen ”Yea, I knew it”.
Opetuskeskustelun aihe oli Roomaan liittyvän kirjan kappaleen läksynkuulustelu.
Opettaja kysyi oppilailta: ”What do you know about Rome?” johon oppilaat
vastasivat ilman jaettuja puheenvuoroja ”heittelemällä” opettajalle läksynä
lukemastaan kappaleesta asioita. Opettaja tarttui oppilaiden vastauksiin ja selitti niitä
enemmän, pohjustaen samalla jo seuraavaa asiaa. Keskustelu oli rönsyilevä ja
epävirallinen, mikä vaati oppilailta hyvää kielitaitoa ja keskittymiskykyä.
Keskusteluun näyttivät osallistuvan vain ulospäin suuntautuneet ja itsevarmat
oppilaat. Suuri osa oppilaista oli vain kuuntelijan roolissa.
Vaikka opettajalle kohdennetut puheenvuorot olivat lähes aina englanninkielisiä,
kuului opetustilanteen aikana myös jonkin verran suomenkieltä. Luokkatoverille
osoitetut

välihuomautukset,

kommentit

tai

seuraavanlainen

ymmärtämisen

varmistaminen olivat usein suomeksi tai kahden kielen sekoituksella: ”Ai mist se
hyppäs? Aita! Over a fence.” Oppilas-oppilas -kommunikointi lyhyissä lauseissa
kuten, ”lainaaks kumii” tai ”se on väärin” tapahtui useimmiten suomenkielellä. Myös
opittavaan asiaan liittyvät lyhyet oppilaiden väliset keskustelut tulivat usein
suomeksi tai kahden kielen sekoituksella. Keskustelu, jossa opettaja oli mukana
selvittämässä kadonneen kynän kohtaloa, käytiin kahdella kielellä: ”It’s like this blue
and yellow. Se on tossa! Hei ---!” Oppilas siis käytti sekä englantia että suomea, kun
tilanteessa oli mukana opettaja, jolle puhutaan aina englantia ja luokkatovereita,
joiden kanssa yleensä puhutaan suomea.
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Kolmas havainnointitunti oli fysiikan tunti. Tällä tunnilla oppilaat tekivät ryhmätöitä.
Kuten moni oppilas kertoi kyselylomakkeessa, oli myös havainnointitunneilla
nähtävissä, että kielen valintaan saattaa vaikuttaa keskustelukumppanin vahvin kieli.
Ryhmissä – sekä oppi- että välitunneilla, puhuttiin useimmiten suomea, mutta jos
joukossa oli joku, jonka vahvempi kieli oli englanti, vaihtui koko ryhmän kieli
englanniksi. Muissakin ryhmissä englantia puhuttiin aina silloin, kun opettaja tuli
paikalle ja liittyi keskusteluun. Oppilaat saattoivat myös vaihtaa kieltä kesken
keskustelun tai lauseen (code switching, language mixing, ks. luku 3), jolloin saattoi
kuulla lauseita, kuten ”laitetaan tää niinku, first one and then.”
Vaikka oppilaat puhuivat koko luokan keskusteluissa yleensä englantia, käyttivät he
yllättäen suomea esitellessään fysiikan tunnin ryhmätöitä. Silloinkin kieli saattoi olla
kahden kielen sekoitusta, kuten ”laita dictionary siihen päälle”. Keskustelu näytti
tällöin olevan ikään kuin yksityistä keskustelua julkisessa tilanteessa: koko luokan
edessä, mutta kuitenkin työtään esittelevän ryhmän kesken.
Opettajan kertoman mukaan ainoa tilanne, jossa oppilaat puhuvat suoraan opettajalle
suomea on, jos heillä on asia tai ongelma, jota he eivät osaa selittää englanniksi.
Opettaja ymmärtää suomea, mutta vastaa oppilaalle kuitenkin englanniksi.
Joskus kieli voi opettajan A mukaan vaihtua myös tilanteissa, joissa oppilas innostuu
selvittämään jotakin tunnepitoista asiaa. Havainnointituntien aikana seurasimme
tapausta,

jossa

oppilas

selvitti

jopa

hieman

hysteerisesti

syntyperäisesti

englanninkieliselle sisällönopettajalleen hiirenpelkoon liittyvää tilannetta. Asia
”pulppusi” hänen suustaan suomeksi, vaikka nimenomaan tälle opettajalle oppilaat
puhuivat muuten aina englantia. Nikula (2007, 215216) nostaa artikkelissaan esiin
saman ilmiön. Äidinkieli tai vahvempi kieli vaikuttaa siis olevan eräänlainen
tunnekieli, jolloin kielenvalintaa ajavat oppilaaseen itseensä liittyvät tekijät, eivätkä
ulkoiset syyt, kuten usein muulloin. Oppilaat eivät itse maininneet kyseenomaista
ilmiötä lomakevastauksissaan lainkaan.
Luokassa B teetimme 16 oppilaalla ja heidän opettajallaan kyselylomakkeen ja
havainnoimme oppitunteja. Seurasimme ensin englannin kielituntia (englanti
oppiaineena), jonka aikana saimme opettajalta kuulla, että luokassa on paljon eri
kieli- ja kulttuuritaustaisia oppilaita. Luokan B kielenopettaja (ei sisällönopettaja) on
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syntyperäisesti englanninkielinen. Tunti aloitettiin tavauskilpailulla, jonka jälkeen
oppilaat vertailivat britti- ja amerikanenglannin sanastoeroja. Kielitunnilla tehtiin
myös kielioppitehtäviä kirjasta.
Oppilaat täyttivät kyselylomakkeet, johon kului tässäkin luokassa aikaa noin 35
minuuttia. Tämän jälkeen havainnoimme kahta englanninkielistä matematiikan
tuntia, jossa opettajana oli luokan oma opettaja (sisällönopettaja). Luokan oma
opettaja on syntyperältään suomalainen ja koulutukseltaan sekä englannin että
luokanopettaja. Tunnin alku ja käytännönasioista puhuminen tapahtuivat suomeksi.
Kun siirryttiin oppitunnin aiheeseen ja opetus alkoi, vaihtui kieli englanniksi.
Opettaja puhui läpi tunnin oppilaille englantia ja oppilaat vastasivat myös hänelle
englanniksi. Toisilleen oppilaat kuitenkin puhuivat käytännössä koko ajan suomea.
Kaksoistunnilla askarreltiin ryhmissä kuutioita, osana geometria-aihetta.
Ryhmissä oppilaat puhuivat toisilleen lähes koko ajan suomea. Poikkeuksia olivat
kahta kieltä sekoittavat (language mixing) ilmaisut ja lauseet, kuten ”tehdään meki
tota isoo cubee”, ”voitsä tehä vaikka three way junctioneita?” tai ”we´re running out
of this karvahommeli [piipunrassi]” Tällaiset kahta kieltä sekoittavat ilmaisut
näyttävät johtuvan väliaikaisista puutteista sanastossa. Kahdessa ensimmäisessä
esimerkissä puute liittyy siihen, että asia on opiskeltu englanniksi, jolloin oppilas ei
välttämättä edes tiedä suomenkielistä vastaavaa termiä. Viimeinen sitaatti on
puolestaan oppilaalta, jonka kotikieli on englanti. Hän ei tiennyt oikeaa sanaa
suomeksi eikä englanniksi, vaan kekseliäästi kutsui piipunrassia ”karvahommeliksi”.
Mielenkiintoista on, että hän keksi sanan suomeksi, eikä jatkanut puheenvuoroaan
englanniksi ja sanonut esimerkiksi ”furry thing”.
Kielen valinta oli luokassa B erilaista kuin luokassa A. Luokassa A opettajalle
puhuttiin ainoastaan englantia. Vaikka luokassa B selvästi yleisempi opettajalle
vastaamisen kieli olikin englanti, saattoivat oppilaat silloin tällöin vastata opettajan
kysymykseen myös suomeksi. Englanninkielen käyttö luokan B sisällönopettajan
kanssa perustuu lähinnä yhteiseen sopimukseen kielen valinnasta. Koska opettaja B
ei ole syntyperäisesti englantia puhuva, ei englanninkieli ole samalla tavalla aidon ja
merkityksellisen kommunikointivälineen asemassa kuin vaikkapa luokan formaalin
englannin tunneilla, joilla opettaja ei puhu eikä ymmärrä suomea.
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Havaintomme olivat kyselylomakevastausten kanssa samoilla linjoilla siinä, että
oppilaiden kieli vaihtuu erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa oppituntien aikana. Näissä
tilanteissa (esim. työtavat) jommankumman kielen valintaan vaikuttavat kielitaidosta
irrallisina tekijöinä esimerkiksi yhteiset sopimukset ja tottumukset puhutusta kielestä,
oppilaiden jakama vahvempi kieli sekä mahdollinen aito tarve (vrt. suomea
puhumaton

kielen

opettaja)

puhua

jompaakumpaa

kieltä.
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6 Pohdinta

Tässä tutkimuksessa perehdyimme suomalaisten alakouluikäisten vieraskielisessä
opetuksessa opiskelevien oppilaiden englannin kielen käyttöön vieraskielisillä
oppitunneilla. Halusimme erityisesti tarkastella kielen valintaa ja siihen vaikuttavia
syitä, kuten esimerkiksi oppilaiden kielitaustoja, opettajan käyttämiä työtapoja ja
kielijännitystä. Halusimme päästä paremmin kiinni niihin syihin, jotka ovat kielen
valinnan takana silloin, kun esteenä englanninkieliselle kommunikaatiolle ei ole
kielitaito.
Kaikki oppilaat puhuivat opettajalleen englantia, mikä voi riippua yhteisestä
oppitunnin kieltä koskevasta sopimuksesta ja siitä, että opettaja on syntyperäisesti
englanninkielinen. Toistensa kanssa oppilaat puhuivat yleensä suomea, koska se oli
heidän itsensä ja puhekumppanin vahvempi kieli. Ryhmä- ja paritöissä, joiden
ajatellaan yleisesti edistävän oppilaiden välistä suullista vuorovaikutusta, oppilaat
puhuivat

lähes

aina

suomea.

Näin

ollen

vastoin

yleistä

käsitystä

opettajajohtoisemmat työtavat saivat oppilaat tutkimusluokissa puhumaan enemmän
englantia kuin pari- ja ryhmätyöt. Vaikka oppilaat ovat opiskelleet kaksikielisellä
luokalla koko kouluaikansa, oli kielen puhumiseen liittyvä jännitys kuitenkin
joillekin arkipäivää.
Pohdimme alaluvussa 6.2 tarkemmin oppilaiden kielen valintaa, vaihtoa ja niihin
liittyviä tekijöitä. Pyrimme selvittämään, missä tilanteissa ja kenen kanssa oppilaat
käyttävät englantia ja missä tilanteissa kieli vaihtuu helposti englannista suomeen.
Jaottelemme kielen valintaan ja vaihtoon liittyvät syyt taustatekijöihin, työtapoihin ja
kielijännitykseen.

Lopuksi

kokoamme

tutkimuksen

pääajatuksista

lyhyen

yhteenvedon.
Aloitamme kuitenkin pohdintaosuuden lyhyellä tuloskertauksella alaluvussa 6.1,
jossa tuloksiin ei viitata enää pääasiallisesti prosenttiosuuksin tai oppilaiden
lukumäärällä, vaan esitellään tuloksia yleisemmällä tasolla.
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6.1 Katsaus tuloksiin
Tutkimukseen osallistuneiden luokkien oppilaat tekevät päivän aikana useita
valintoja kahden kielen välillä. Noihin valintoihin vaikuttavat erilaiset tekijät.
Valintoja seuraavat mahdolliset kielen vaihdot voidaan jakaa väliaikaisiin ja pysyviin
kielen vaihtoihin. Väliaikainen vaihto on yleensä hyvin lyhyt ja johtuu puutteesta
sanastossa. Pysyvillä vaihdoilla tarkoitetaan tilanteita, joissa valittu kieli kantaa läpi
kokonaisen vuorovaikutustilanteen, aina siihen asti kunnes uudet tekijät laittavat
oppilaan uuden valinnan eteen.
Oppilaiden taustatekijöissä on paljon kielellistä variaatiota: noin puolet (49 %)
oppilaista puhuu englantia myös kotona, kun noin puolella (48 %) kotikielenä on
ainoastaan suomi. Työtapoihin liittyvät keskeisimmät tulokset olivat, että opettajat
käyttävät erilaisia työtapoja, kuten ryhmä- ja parityöskentelyä, opettajajohtoista
opetusta ja yksilötyöskentelyä vaihtelevasti ja monipuolisesti. Oppilaista suurin osa
oli tyytyväisiä oppitunneilla käytettäviin työtapoihin, kuitenkin noin kolmasosa
oppilaista kaipasi enemmän vuorovaikutteisia työskentelymuotoja. Kolmasosa
oppilaista toivoi myös, että englannin puhumiseen oppitunneilla käytettäisiin
enemmän aikaa.
Oppilaiden mielestä eri englannin osa-alueet tuntuvat helpolta ja heidän käsityksensä
omasta englanninkielen taidostaan näyttää olevan pääasiassa myönteinen. Opettaja
A:n mielestä oppilaat puhuvat mielellään englantia, kun taas opettaja B:n mukaan
hänen oppilaansa eivät puhu mielellään englantia. Se, että englannin puhuminen
tuntuu mukavalta, johtuu oppilaiden mielestä siitä, että heidän kielitaitonsa on hyvä
ja riittävä kyseenomaiseen tilanteeseen ja siitä, että kielenkäyttötilanne on
turvallinen. Se, että englannin puhuminen ei tunnu mukavalta johtuu puolestaan
pääasiassa puutteellisesta kielitaidosta tai jännityksestä.
Jännityksestä tarkemmin kysyttäessä kertoi vajaa kolmasosa (32 %) oppilaista
jännittävänsä joskus englanninpuhumista ryhmässä. Tätä tukee myös opettaja B:n
näkemys asiasta. Tosin hänen mielestään jännittäminen ei liity varsinaisesti
vieraaseen kieleen, vaan on ”yleistä jännittämistä”. Vieras kieli voi kuitenkin hänen
mielestään nostaa puhumisen kynnystä entisestään. Opettaja A:n mielestä
jännittämistä ei yleensä esiinny, mutta jos esiintyy, saattaa se johtua eroista
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oppilaiden suullisessa kielitaidossa. Yksi aineistosta noussut syy oppilaiden
jännittämiseen saattaisi olla luokkatovereiden huomauttelu ja puuttuminen virheisiin,
mitä vajaa puolet (49 %) oppilaista mainitsi tapahtuvan.
Tutkimuksemme tuki Nikulan (2005, 42) ja Berglundin (2008, 208268) havaintoa
siitä, että puute kielitaidossa, (esim. sanastossa) saattaa saada oppilaan vaihtamaan
kielen väliaikaisesti englannista suomeen. Kieli voi opettajan A mukaan myös
vaihtua helposti tilanteissa, joissa oppilas innostuu tai selvittää jotakin tunnepitoista
asiaa. Kun oppilailta itseltään kysyttiin tilanteista, joissa kieli vaihtuu helposti
englannista suomeen, kertoi suurin osa oppilaista (56 %) syyn vaihtoon olevan puute
kielitaidossa. Osa (22 %) oppilaista oli sitä mieltä, että kyseenomaisia tilanteita ei
esiinny.
Myös ryhmä- ja paritilanteet mainittiin syyksi kielen vaihdolle. Oppilaat puhuivat
pari-

ja

ryhmätöissä

lähes

aina

suomea.

Myös

Nikula

(2007)

tukee

tutkimustulostamme.
Molemmat opettajat puhuvat oppilaille ainoastaan englantia ja pitävät tärkeänä sitä,
että oppilaat käyttävät vieraskielisillä oppitunneilla kommunikoinnin kielenä
englantia. Opettajat olivat keskenään eri mieltä CLIL-tunneilla tapahtuvan
englanninkielisen suullisen vuorovaikutuksen tärkeydestä. Opettaja A:n mielestä
englannin puhuminen oli jokseenkin tärkeää, kun opettaja B:n mielestä se ei ollut
niin tärkeää. Kuitenkin molemmat ottavat opetusta suunnitellessaan huomioon
oppilaiden suullisen vuorovaikutuksen. Molemmat opettajat kertovat kannustavansa
englanninpuhumiseen, mutta opettaja B ei anna palautetta suullisesta kielitaidosta,
kun taas opettaja A antaa. Yli neljäsosa oppilaista oli sitä mieltä, että opettaja ei anna
palautetta suullisesta kielitaidosta.

6.2 Kielen valinta ja vaihto
On erotettava toisistaan kahden kielen välillä puhetilanteissa tehtävä valinta ja
vaihto. Kieli voi vaihtua joko kielitaitoon liittyvien tai siitä riippumattomien
tekijöiden vaikutuksesta. Tutkimukseen osallistuneiden luokkien oppilaat ovat hyvin
taitavia englanninpuhujia, joten heidän kohdallaan kielitaidon puutteesta johtuva
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kielen vaihto on yleensä vain väliaikainen (esimerkiksi yksi sana). Kun kieli vaihtuu
muista syistä kuin väliaikaisesta puutteesta kielitaidossa, tekee oppilas valinnan
perustuen erilaisiin kyseenomaisessa tilanteessa vaikuttaviin tekijöihin. Näistä
tekijöistä nostamme esiin taustatekijät, työtavat ja kielijännityksen.
Havaintojemme mukaan sanaston puutteista johtuva väliaikainen kielen vaihto
tapahtuu myös suomesta englantiin, kuten kuulimme oppilaan ryhmätyössä
toverilleen sanovan: ”voitsä tehä vaikka three way junctioneita?”. Kun keskeinen
oppiainekseen liittyvä sanasto on opittu englanniksi, ei kaikille käsitteille löydy
oppilailta suomenkielistä vastinetta. Syntyy kahden kielen seosta, kuten eräs
oppilaista sen määrittelee: ”Koska tunti on englanniksi ja se vaan on sitten
luontevampaa, kun on ryhmässä. Yleensä se on suomi-englanti-seosta.” (oppilas 38).
Kielen vaihto saattaa toisinaan johtua myös siitä, että oma äidinkieli tuo
tunnepitoisen asian kertomiseen enemmän ilmaisuvoimaa (Nikula 2007, 216; ks.
myös Berglund 2006). Luokassa A oppilas selvitti syntyperäisesti englantia
puhuvalle opettajalleen hieman hysteerisesti pelottavaa, hiireen liittyvää tilannetta.
Purkauksen kieli oli suomi, vaikka nimenomaan tälle opettajalle oppilaat puhuvat
aina englantia, sillä se on opettajan äidinkieli. Äidinkieli tai vahvempi kieli vaikuttaa
siis olevan eräänlainen tunnekieli, jolloin kielen valintaa ajavat oppilaaseen itseensä
liittyvät tekijät, eivätkä ulkoiset syyt, kuten usein muulloin. Oppilaat eivät itse
maininneet kyseenomaista ilmiötä lomakevastauksissaan lainkaan. Voidaan olettaa,
että ilmiö on sen verran meta-kognitiivinen, etteivät oppilaat itse tiedosta sitä.
Samaan tunnekielen kategoriaan tuntuu sopivan erään oppilaan perustelu kielen
valinnalle henkilökohtaisissa keskusteluissa. Oppilas haluaa keskustella ”tärkeät
asiat, kuten salaisuudet” suomeksi (oppilas 27).
Luokassa A tarpeen puhua englantia voidaan olettaa olevan aito ja luonnollinen, kun
opettaja on syntyperäisesti englanninkielinen. Luokassa B samanlaista tarvetta ei ole,
vaan kielen valintaa määrittää pääasiassa sopimus yhteisestä luokkahuoneviestinnän
kielestä. Vastaavasti oppilaiden välisissä keskusteluissa kielen valintaan voi
vaikuttaa yhtenä tekijänä keskustelukumppanin vahvempi kieli. Vaikka suurin osa
oppilaista kertoo suomen olevan heidän vahvempi kielensä ja sen tulevan
luonnostaan, on luokissa myös joitain oppilaita, joiden vahvempi kieli on englanti.
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Havainnointitunneilla panimme merkille myös, että etenkin A luokalla koko ryhmän
kieli vaihtui aina englanniksi opettajan tullessa paikalle.
Kielen valinta ei näytä vaativan erityisen paljon ponnistelua. Tämä saattaa liittyä
Nikulan (2007, 216) esittämään ajatukseen siitä, että juuri se, että kieliä on
mahdollista käyttää vaivatta, kahden kielen välillä joustavasti vaihdellen, sisältää
sosiaalisen merkityksen. Luokkahuone on oppilaille kaksikielinen tila, eikä niinkään
vieraskielinen oppimisympäristö (ks. Liebscher & Dailey-O’Cain 2004).
Ulkoiset tekijät, kuten toverin vahvempi kieli tai tehtävänannon kieli kuitenkin
vaikuttavat, vaikka periaatteessa taidollisesti oppilaat voisivat käydä keskustelua
kummalla kielellä tahansa. Äidinkielen asema on silti kiistaton tekijä kielen
valinnassa. Oppilaiden jakama ensimmäinen kieli valitaan yleensä käyttöön sitä sen
erityisemmin

tiedostamatta.

Ulkoinen

sopimus

englanninkielen

käytöstä

sisältötunneilla ei aina pidä, vaan siitä saatetaan ”lipsua”, kuten eräs oppilaista asian
ilmaisee. Oppilaan käyttämä sana ”lipsua” saa ajattelemaan, että englannin kielen
käyttämiseen liittyy velvollisuuden tunne – että pitäisi puhua englantia eikä suomea.
Vieraskielisen opetuksen luokkahuoneissa yleensä vaaditaan tai ainakin toivotaan
vieraan kielen kokonaisvaltaista käyttöä. Viime vuosina monet tutkijat ovat kuitenkin
kyseenalaistaneet yksikielisyyden vaatimisen ja ehdottaneet sen sijaan, että
luokkahuoneesta luotaisiin enemmänkin kaksikielinen ympäristö. (Liebscher &
Dailey-O’Cain 2004, 503.)
Kielitausta
Kielitausta voi olla kielen valintaan ja vaihtoon vaikuttavana tekijänä laadultaan
kahdenlaista riippuen siitä, onko kyse oppilaan omasta vai luokkatoverin
kielitaustasta. Oppilaan oma kielitausta on muuttumattomampi kielen valintaan
vaikuttava tekijä kuin vaikkapa työtavat. Jos ajatellaan esimerkiksi yhtä koulupäivää,
saattaa työtavoista johtuvaa kielen valintaa ja vaihtoa tapahtua montakin kertaa.
Oppilaan oma kielitausta ei muutu samalla tavalla yhden päivän aikana ja on siis
siinä mielessä pysyvämpi. Oppilas saattaa kuitenkin valita ja vaihtaa kieltä
luokkatoverin vahvemman kielen vaikutuksesta, jolloin myös luokkatoverin
kielitausta saattaa olla aktiivinen, valintaan vaikuttava tekijä.
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Tutkimukseen osallistuneiden luokkien oppilaat olivat hyvin heterogeenisiä
kielitaustoiltaan. Oppilaat valitsevat keskinäisissä keskusteluissaan kielen sen
mukaan, mikä on oma tai keskustelukumppanin vahvin kieli. Yleisesti ottaen
oppilaiden välinen kieli on suomi, mutta englantia käytetään, jos yksi keskustelun
osapuolista taitaa sitä paremmin. Taustatekijöiden vaikutusta voidaan osaltaan
soveltaa

myös

oppilas-opettaja–kommunikointiin

silloin,

kun

opettaja

on

syntyperäisesti englantia puhuva. Toki yhteinen sopimus opetuksen kielestä on suuri
vaikuttaja siihen, että oppilas puhuu opettajalleen englantia. Voidaan kuitenkin
olettaa, että valinnan tekee luonnolliseksi myös opettajan kielellinen tausta.
Noin puolet oppilaista kertoi englannin olevan yksi perheen keskustelunkielistä,
mikä antaa oppilaille hyvin vahvat lähtökohdat opiskella englanninkielellä. Tämä
näkyy myös osaltaan siinä, että suurin osa oppilaista piti omaa englanninkielen
taitoaan hyvänä. Toisaalta voisi perustellusti olettaa, että ne oppilaat, joiden
perheissä englannilla ei ole käyttökielen asemaa, saattavat tuntea itsensä kielellisesti
heikommaksi. Pihko (2009) nostaa esiin huonommuuden tunteen vaikutuksen
kielijännitykseen. CLIL -opetuksessa opiskelevat oppilaat saattavat arastella
englannissa erittäin taitavia ja heitä itseään parempia oppilaita. (Pihko 2009, 66.)
Myös tutkimukseen osallistunut opettaja A piti englanninpuhumisen jännittämisen
syynä eroja oppilaiden puheen sujuvuudessa, joskin hän oli sitä mieltä, että jännitystä
ei tavallisesti esiinny.
Voidaan olettaa, että erot taustoissa ovat kuitenkin oppilaille hyvin tuttu ja
luonnollinen asia vuosien varrelta ja että niistä on kenties yhdessä myös keskusteltu.
Lisäksi joissakin perheissä keskustelun kieliä on jopa kolme, jolloin luokasta löytyy
varmasti erilaisia aksentteja – ei ainoastaan suomalaista. Oppilailla, joiden kotona
englantia ei kommunikoinnin kielenä käytetä, on kuitenkin kodin suunnalta
todennäköisesti vankka tuki ja kannustus. Onhan vieraskieliseen opetukseen
hakeutuminen lähes aina kuitenkin oppilaan ja vanhempien yhteinen valinta (Pihko
2007, 44). Nämä seikat saattavat lieventää eriarvoista asetelmaa sisältötunneilla eri
kielitaustoista tulevien oppilaiden välillä.
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Työtavat
Vierasta kieltä ja suomen kieltä käytetään erilaisissa työtavoissa eri tavoin. CLILopetuksen pääperiaatteiden ja koulun tavoitteiden mukaisesti luokan opetuskieli on
vieraskielisillä tunneilla englanti. Tällöin on luonnollista, että opettajajohtoiset
työskentelytavat ovat täysin englanninkielisiä ja pitkällä kielitaidossaan olevat
oppilaat

puhuvat

opettajalleen

lähes

aina

englantia.

Kun

siirrytään

oppilaskeskeisempiin työtapoihin, vaihtuu kieli usein suomeksi. Oppilaat kokevat
suomenkielen luonnollisemmaksi ja helpommaksi, koska se on suurelle osalle
äidinkieli. Kielen käyttö ei ole kuitenkaan aina niin yksioikoista, sillä kun kieli
vaihtelee myös keskustelukumppanin mukaan, ovat vaihdot usein nopeita ja
päällekkäisiä.
Jos

ajatellaan

harjoittelemista

vieraskielisen
aidoissa

ja

opetuksen

vahvuutena

mielekkäissä

suullisen

kielitaidon

vuorovaikutustilanteissa,

olisi

englanninkieltä puhuttava myös ryhmä- ja paritilanteissa, eikä ainoastaan opettajan
kanssa. Tutkimukseen osallistuvien luokkien oppilaat puhuivat keskenään paljon
suomea, vaikkei englannin puhumiselle ollut kielitaidollista estettä. Opettajajohtoiset
työtavat edistivät näin ollen luokissa englanninkielellä tapahtuvaa vuorovaikusta
enemmän kuin oppilaskeskeiset työtavat. Opettajakeskeisiä työtapoja kritisoidaan
usein sillä, että oppilaalta ei edellytetä aktiivisuutta tai suullisen kielitaiton
harjoittelua, kun opettajan kysymyksiin voi vastata hyvinkin lyhyesti. Tähän
tutkimukseen osallistuneissa luokissa opettajat kuitenkin vaativat oppilailta
perusteluja ja selityksiä. Luokan B opettaja kertoi myös pyytävänsä oppilaita
kommentoimaan toistensa puheenvuoroja. Opettaja A:n käyttää puheen tukemista,
kannustamista, vahvistamista ja auttamista silloin, kun oppilas selvästi hakee
englanninkielistä sanaa, jota ei muista tai tiedä.
Opettajat kertoivat käyttävänsä sisältötunneilla erilaisia työtapoja monipuolisesti ja
oppilaat olivatkin niihin pääasiassa tyytyväisiä. Jossain määrin toivottiin kuitenkin
vuorovaikutteisempia työtapoja, kuten pari- ja ryhmätöitä, ja enemmän englannin
puhumista. Oppilaista suurin osa kertoi puhuvansa mielellään englantia pari- ja
ryhmätöissä, mitä he eivät kuitenkaan todellisuudessa tehneet. Oppilaiden vastaukset
avoimiin kysymyksiin, havainnointitunnit ja opettajan B vastaukset näyttivät, että
oppilaat eivät keskenään puhu englantia, vaikka sanovatkin puhuvansa sitä
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mielellään. Ristiriitaa voidaan selittää sillä, että kielen valintaa ohjaavat useimmiten
ulkoiset syyt, ei niinkään sen mieluisuus tai epämieluisuus (ks. 5.1 edellä).
Opettajat käyttävät opetuksessaan vuorovaikutteisia, suulliseen kielenkäyttöön
kannustavia työtapoja, mikä on tärkeää kielen dialogisen luonteen ja nykyisten
kielenopetuksen viestintää painottavien tavoitteiden vuoksi (ks. Dufva 1999, 23;
Pihko 2009, 63). Vaikka opettaja B kertoi pitävänsä muita englanninkielen osaalueita suullista vuorovaikutusta tärkeämpinä, ottavat molemmat opettajat suullisen
kielitaidon opetusta suunnitellessaan huomioon ja pyrkivät opetuksessaan tukemaan
oppilaiden

suullista

vuorovaikutusta.

Kuitenkaan

suullista

kielitaitoa

ja

vuorovaikutusta edistäviä tavoitteita ei pari- ja ryhmätöillä saavuteta, kun oppilaat
puhuvat keskenään useimmiten suomea. Tässä mielessä opettajajohtoisuus on
vastoin oletuksia suullisen kielitaidon harjoittamisen kannalta parempi vaihtoehto,
koska

kaikki

oppilaat

kertovat

puhuvansa

opettajalle

englantia.

Toki

opettajajohtoisissa keskusteluissa puheaikaa yhtä oppilasta kohden ei ole yhtä paljon
kuin esimerkiksi pienryhmäkeskusteluissa olisi. Lisäksi hiljaisemmat ja jännittävät
oppilaat saattavat vetäytyä keskusteluista kokonaan.
Voidaan myös pohtia onko tarpeellista vaatia oppilaita pitäytymään ainoastaan
englannin kielessä sisältötunneilla. Päätös on opetuksen järjestäjän tai opettajan
tehtävä tavoitteiden pohjalta. Jos kuitenkin halutaan lisätä englannin kielen määrää
oppilaiden keskusteluissa, pitäisi kielen valinnan ja vaihdon taustalla olevat syyt
tiedostaa ja pyrkiä vaikuttamaan niihin.
Kielijännitys
Julkinen, koko luokan ”edessä” tapahtuva keskustelu saattaa olla haasteellista
joillekin oppilaille, sillä tutkimukseen osallistuneissa luokissa esiintyi korkeista
taidoista huolimatta kielijännitystä. Kielteisen arvostelun pelko (yleensä muiden
oppilaiden taholta) saattaa vaikuttaa kielen valintaan niissä tilanteissa, joissa
oppilaalla on mahdollisuus valita. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi ryhmä- ja
parityöskentelytilanteet. Opetuskeskustelun aikana kielijännittäjä saattaa vetäytyä,
eikä viittaa vaikka tietäisikin vastauksen, sillä ison ryhmän kuullen puhuminen
jännittää. Oppilaat pitivät yleisesti ottaen englanninpuhumisesta, mutta jotkut
oppilaat toivoivat turvallisempia puhetilanteita.
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Vaikka oppilaat kokivat yleisesti ottaen olevansa hyviä englanninkielen taidoiltaan,
pitivät he eri englannin osa-alueista puhumista ja ääntämistä vähiten helppoina.
Pihkon (2009) mukaan sekä CLIL-opetuksessa että formaalissa englannin
opetuksessa jännitetään erityisesti vieraan kielen puhumista. Myös tutkimukseemme
osallistunut opettaja B on sitä mieltä, että puhumista sisältötunneilla jännitetään,
mutta se ei hänen mielestään välttämättä liity englannin kieleen, vaan on
enemmänkin ”yleistä jännittämistä”. Vieras kieli voi kuitenkin hänen mielestään
nostaa puhumisen kynnystä. Pihkon näkemykset tukevat opettajan ajatuksia. Hän
esittelee yleisen kommunikaatioarkuuden käsitteen, jossa yksilö jännittää kasvokkain
tapahtuvaa

tai

julkista

puhetilannetta.

Jos

oppilaalla

on

yleistä

kommunikaatioarkuutta tai hän on ujo, vieraalla kielellä tapahtuva viestintä saattaa
lisätä epävarmuutta. (Pihko 2009, 61, 66.)
Vaikka onkin kyse kaksikielisistä luokista, kokevat oppilaat silti tavallisten
kielenopiskelijoiden kanssa saman asian, eli puheen, haastavimmaksi. On helppo
ymmärtää, miksi puhetilanteet koetaan haastavina ja jännittävinä. Oppilas asettaa
itsensä alttiiksi muiden arvostelulle kommunikoidessaan suullisesti. Jos luokan
ilmapiiri ei ole salliva, saattaa oppilas pelätä menettävänsä kasvonsa ja tulevansa
loukatuksi muiden oppilaiden toimesta. Englannin kielen eri osa-alueiden välillä on
suuria käytännöllisiä eroja. Puhuminen ja ääntäminen ovat ainoat englannin osaalueet, joissa oma osaaminen ja heikkous tuodaan esiin muiden kuultavaksi ja
nähtäväksi. Muut osa-alueet, kuten esimerkiksi kirjoittaminen on mahdollista pitää
poissa muiden arvostelulta ja se tuntuu näin ollen turvallisemmalta kuin puhuminen.
(Ks. Jalkanen & Ruuska 2007, 64; Laine & Pihko 1991, 20.)
Lähes kolmasosa oppilaista kertoi joskus jännittävänsä englannin puhumista
ryhmässä. Kuitenkin kun oppilailta kysyttiin sisältötuntien englannin puhumisen
jännittämisestä yleisemmällä tasolla, vain 10 % kertoi jännittävänsä. Eroa yleisen
puhejännittämisen ja ryhmässä jännittämisen välillä voi perustella esimerkiksi eroilla
asteikoissa. Kysymyksessä, jossa jännittäjiä oli enemmän, vastausvaihtoehtoja oli
kolme: aina, joskus ja ei koskaan. ’Joskus’-vaihtoehto saattaa olla vastaajalle
houkutteleva, koska se ei ole jyrkkä ja sen alle mahtuu suurikin jännittämisen skaala.
Oppilaat, joista toinen jännittää hyvin vähän ja toinen hyvin paljon voivat molemmat
vastata ’joskus’. ’Aina’ ja ’ei koskaan’ ovat melko jyrkkiä vaihtoehtoja. Lisäksi
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kysymyksessä, jossa jännittäjiä oli vähemmän, asteikko oli suurempi ja vaati
oppilailta perusteellisempaa pohdintaa. Toisaalta tuloksia voisi myös tulkita siten,
että oppilaat eivät yleisesti ottaen koe jännittävänsä puhumista englanninkielisillä
tunneilla, mutta kun kysymys fokusoidaan koskemaan ryhmän kuullen puhumista,
tuntuu puhuminen kuitenkin jännittävältä.
Luokan B oppilaat jännittivät englannin puhumista enemmän kuin luokan A oppilaat.
Opettajan kielitaustalla saattaisi olla jonkinlainen vaikutus, kun muistetaan, että
luokan B opettaja on syntyperäisesti suomenkielinen ja opettaja B taas
syntyperäisesti englanninkielinen. On vaikea sanoa, miksi oppilaat jännittävät
puhumista enemmän syntyperäisesti suomenkielisen opettajan opetuksessa. Asiaan
voisi liittyä kielen tarkoitus ja ”luontevuus”. Kenties suomalaisen opettajan tunneilla
keskitytään

alitajuisesti

enemmän

kielen

muotoon

kuin

sen

funktioon.

Syntyperäisesti englanninkielisen opettajan tunneilla englanninkielen puhumiselle on
selvä ja luonteva syy.
Jännittämisen taustalla voi olla myös muiden oppilaiden arvostelu ja huomauttelu
puheessa esiintyvistä virheistä. Kielteisen arvostelun pelko on yksi kielijännityksen
kolmesta ahdistuksen muodosta ja koskee myös opettajalta saatua arvostelua.
Virheiden tekemisen pelko ja niitä seuraava naurunalaiseksi joutuminen jännittää
oppilaita. (Pihko 2009, 61; Laine & Pihko 1991, 19.) Lähes puolet oppilaista kertoi
puheeseen kohdistuvaa huomauttelua tapahtuvan englanninkielisillä oppitunneilla.
Kielteinen arvostelu vaikuttaa negatiivisesti esimurrosikäisen oppilaan kieliminään,
eli vieraan kielen opiskeluun liittyvään minäkäsitykseen (Laine & Pihko 1991, 15).
Opettajan rooli sallivan ja myönteisen ilmapiirin luojana on kiistämätön.
Voi olla aiheellista pohtia, keitä huomauttelijat luokassa ovat ja mikä saa heidät
huomauttelemaan. Ehkä he ovat itse jännittäjiä, joiden jännitys purkautuu muille
naureskeluna (ks. Pihko 2009, 61) tai kenties he ovat niitä oppilaita, joiden
kielitausta on kodin suunnalta erityisen vahva. Joka tapauksessa huomautteleva
oppilas jostain syystä kokee, että hänellä on pätevyys ja oikeus arvostella muita. Toki
taustalla voi olla vakavampiakin asioita, kuten koulukiusaus, jolloin kiusaaja ”tarttuu
mihin voi” ja huomauttelu on vain yksi kiusaamisen osa.
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Luokassa A tapahtui huomauttelua merkittävästi enemmän kuin luokassa B (A = 52
%, B = 37 %). Huomion arvoista on, että luokassa B oli kuitenkin jännitystä
enemmän kuin luokassa A. Saattaa olla, että luokkien kulttuurit vaikuttavat
oppilaiden kokemukseen huomauttelusta. Jos oppitunneilla on sallittua ja normaalia
puhua ja keskustella viittaamatta ja tehdä välikommentteja, kuten luokan A
havainnointitunneilla mielestämme tehtiin, on huomautteluun pienempi kynnys ja se
jää opettajaltakin helpommin huomaamatta.
Miten opettajan tulisi sitten puuttua virheisiin, jos korjaaminen tuntuu helposti
”kielteiseltä arvostelulta”? Opettajan antama palaute jakoi oppilaiden mielipiteitä. On
merkille pantavaa, että toinen opettajista kertoi, ettei korjaa oppilaiden puhetta
lainkaan, kun jotkut oppilaat olivat asiasta päinvastaista mieltä. Voi olla, että opettaja
ei tietoisesti korjaa oppilaiden puhetta, mutta tekee sitä epähuomiossa esimerkiksi
toistamalla oppilaiden vastauksia. Palaute ja korjaaminen voi tuntua oppilaasta
helposti ikävältä, etenkin jos se kohdistuu usein häneen henkilökohtaisesti. Opettaja
voisi yrittää löytää keinoja korjata ja antaa palautetta kohdistamatta sitä tiettyyn
oppilaaseen. Yksi idea olisi esimerkiksi kerätä usein tehdyt virheet ylös ja vaikkapa
kerran viikossa käydä yhteisesti läpi näitä ”vaikeita” asioita. Tällöin lähtökohtana ei
olisi yksittäisen oppilaan tekemä virhe, vaan yhteinen uuden oppimisen
mahdollisuus.
Oppilaat pitävät omaa kielitaitoaan pääasiassa hyvänä. Suurin osa ei osannut sanoa,
ovatko luokkatoverit parempia englanninpuhujia kuin vastaaja itse. Neljäsosa
oppilaista piti luokkatovereitaan itseään parempina englanninpuhujina, kun reilu
neljäsosa piti itseään muita parempana. Sitä, että suurin osa oppilaista ei osannut
sanoa, onko luokkatoveri häntä itseään parempi puhumaan englantia, voisi selittää
esimerkiksi suomalaisille usein luonteenomaisena pidetyllä vaatimattomuudella.
Vaatii hyvää itsetuntoa sanoa olevansa yleisesti ottaen muita parempi ja oman
paremmuuden tunnustaminen voi tuntua ”itsensä kehumiselta”. Kuvaavasti eräs
oppilas lisäsi omaa englanninkielen taitoa selvittävään monivalintakysymykseen
huomautuksen ”Pakko sanoa” (oppilas 30) pehmentääkseen sitä, että pitää itseään
taitavana englanninpuhujana.
Kun reilu neljäsosa piti itseään muita parempana, voidaan sanoa, että
tutkimusluokkien oppilailla on melko vahva kieliminä (ks. Laine & Pihko 1991, 15).
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On mahdollista, että ne oppilaat, jotka vastasivat muiden olevan heitä parempia, eivät
ole ajatelleet kysymystä yleisellä tasolla. Heidän vastauksiinsa on saattanut vaikuttaa
yksikin erittäin taitava oppilas, jolloin oppilas kokee, että hänen on vastattava
muiden olevan häntä parempia.
Suurin osa oppilaista oli sitä mieltä, että englanninkielisillä sisältötunneilla on
mukava puhua englantia. Oppilaat perustelivat luokkatoverin kanssa käydyn
keskustelutilanteen mukavuutta muun muassa seuraavasti:
”Molemmat ovat hyviä englannissa ja puhuvat sujuvasti ilman pitkää sanojen
miettimistä.” (oppilas 15)
”Omasta mielestäni olen parempi keskustelemaan englanniksi.” (oppilas 37)
”Siitä, että kummatkin ”uskaltavat” puhua englanniksi, eivätkä häpeä jos
tekevät virheitä.” (oppilas 5)
”Koska kaverit ovat siinä, eikä tapahdu mitään epäselvyyksiä.” (oppilas 38)

Usein mainittuja syitä luokkatoverin kanssa käytävän keskustelun onnistumiselle
olivat hyvä kielitaito ja turvallinen ympäristö. Vastauksissa mainittiin sekä se, että
molemmilla keskustelun osapuolilla on hyvä kielitaito että se, että vastaajan kielitaito
on parempi kuin keskustelukumppanin. Jälkimmäisessä esiin nousee mielihyvän
saaminen paremmuuden tunteesta. Turvallinen ympäristö ja kaverin läsnäolo
kertovat jälleen siitä, että puhetilanteet voivat olla haavoittavia, kun oppilas asettaa
itsensä alttiiksi muiden arvostelulle. Turvallisessa ympäristössä ei tarvitse pelätä
kielteistä arvostelua (ks. Pihko 2009, 61).
Vaikka selvästi suurin osa kokikin englannin puhumisen sisältötunneilla mukavana,
pyydettiin oppilaita silti pohtimaan vastauksissaan tilanteita, joissa he tai
luokkatoveri eivät jostain syystä haluakaan puhua englantia. Syyt sille miksi joko
vastaaja tai luokkatoveri eivät halua puhua englantia sisältötunneilla erosivat jonkin
verran. Kielitaidon puutteen lisäksi oppilaat perustelivat luokkatoverin haluttomuutta
puhua englantia jännityksellä. Todellisuudessa jännittäjiä oli kuitenkin melko vähän
(ks. 5.1 edellä). Moni oppilas kertoi, että sellaisia tilanteita, joissa he eivät haluaisi
puhua englantia, ei ole. Muita syitä haluttomuudelle puhua englantia olivat
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esimerkiksi pilkkaus ja nauru ja se, että suomi on vahvempi kieli ja sitä on totuttu
käyttämään.

6.3 Yhteenveto
Tässä tutkimuksessa olemme keskittyneet tutkimaan oppilaiden kielen valintaa ja
vaihtoa. Olemme aineistostamme nostaneet joitain teemoja kielen valinnan
selittäjiksi. Näitä selittäjiä ovat oppilaiden kielitausta, luokan työtavat sekä
kielijännitys. Olemmekin hahmotelleet kaksi käsitekarttaa, jotka havainnollistavat
tutkimuksemme tuloksia. Ensimmäisessä käsitekartassa (kuvio 8) esitämme syitä
sekä kielen valintaan että siihen, miten oppilaiden kieli vaihtuu kielitaidosta johtuen.
Tällainen väliaikainen puute kielitaidossa vaihtaa kielen usein vain hetkeksi, kuten
pariksi sanaksi tai lauseeksi. Kun puute kielitaidossa on ohi, palataan usein aiemmin
valittuun kieleen. Kuviossa 8 puute kielitaidossa saa englannin kielen vaihtumaan
väliaikaisesti suomeen. Kielet voivat toki olla myös toisinpäin.

Puhekumppanin
kielitausta

Työtavat

Oma
kielitausta

Kielijännitys

Kielen
valinta

englanti

PUUTE
KIELITADOSSA

suomi

englanti

KUVIO 8 Kielitaitoon liittyvä väliaikainen kielen vaihto
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Tutkimuksessamme olemme käsitelleet kielen valintaa kielitaustan, työtapojen sekä
kielijännityksen näkökulmasta. Nämä selittäjät löysimme omasta aineistostamme,
mutta ne eivät tokikaan ole yleistettävissä. Ne ovat mukana myös kuviossa,
vaikuttajina lähtötilanteen kielen (englanti) valinnassa. Oppilaiden kielitausta on
jaoteltu kahteen, sillä oppilaiden oma kielitausta on melko pysyvä ja vaikuttaa näin
kielen valinnan taustalla. Puhekumppanin kielitausta, työtavat ja kielijännitys
vaikuttavat kielen valintaan vaihtelevammin kuin oma kielitausta, sillä ne voivat
vaihdella tilanteesta riippuen.
Työtavat ja puhekumppanin kielitausta vaikuttavat kielen valintaan sekä erikseen että
yhdessä ja vaikuttaen myös toisiinsa. Olemme nähneet, että oppilaat käyttävät eri
kieliä työtavasta riippuen. Tällöin työtapa vaikuttaa kielen valintaan suoraan ja näin
tekee myös puhekumppanin vahvempi kieli. Puhekumppanin vahvempi kieli
vaikuttaa myös ryhmätöissä käytettävään kieleen ja esimerkiksi parityöt vaikuttavat
parin vahvemman kielen kautta käytettävään kieleen. Näin vaikutus toimii joka
suuntaan.
Vaihtelevana tekijänä kielen valinnassa on myös kielijännitys. Se, että oppilaita
jännittää puhua vieraalla kielellä voi vaikuttaa kielen valintaan suoraan tai
epäsuorasti esimerkiksi työtapojen kautta. Mikäli oppilas kärsii kielijännityksestä ja
joutuu tekemään töitä parin kanssa, jonka vahvempi kieli on englanti, syntyy ristiriita
(kuviossa 8 esitetty salamalla). Tilanteesta tuskin kuitenkaan syntyy ongelmaa,
vaikka toinen oppilaista puhuisikin mieluummin englantia ja toinen suomea.
Kun kielen valinta on tehty, kommunikoi oppilas valitulla kielellä. Väliaikainen
kielenvaihto tulee vastaan, mikäli sanastossa on puute (ks. Berglund 2008). Yleensä
kieli vaihtuu nopeasti kuitenkin takaisin alkuperäiseen kieleen. Kielitaidon
väliaikainen

vaihtuminen

nousi

tutkimuksessamme

esiin

juuri

oppilaiden

vastauksista.
Mikäli kieli ei vaihdu vain väliaikaisesti kielitaidosta johtuen, on se takana
pysyvämpiä syitä, kuten kuviossa 9 on esitetty. Tällöin kieli vaihtuu, mutta emme
tiedä miten kauan se pysyy.
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Puhekumppanin
kielitausta
Työtavat

Oma
kielitausta

Puhekumppanin
kielitausta

Kielijännitys

Työtavat

englanti

Kielen
valinta

Kielijännitys

MUUTOS

suomi

KUVIO 9 Kielitaidosta riippumaton kielen vaihto

Kuviossa 9 muutoksen kielen valintaan tuo muut kuin kielitaidosta johtuvat tekijät.
Muutos tarkoittaa sitä, että joko työtavat, toisen kielitausta tai kielijännitys saa
oppilaan vaihtamaan kielen toiseen. Työtapojen muutos saattaa luonnollisesti
muuttaa kielen, sillä tutkimuksemme oppilaat ilmoittivat eri työtapojen vaikuttavan
siihen, millä kielellä kommunikointi tapahtuu. Myös se, että ihmiset vaihtuvat
ympärillä, voi vaikuttaa kielen valintaan, koska monet oppilaat omien sanojensa
mukaan ottavat huomioon toisen vahvemman kielen. Myös kielijännitys voi
aiheuttaa muutoksen kielen valintaan, usein juuri työtapojen kautta.
Kielen valinta ja vaihto ovat siis monimutkaisia asioita, joihin ei yleensä vaikuta vain
yksi tekijä, vaan siinä on mukana monia eri vaikuttajia. Siksi näimme tarpeelliseksi
tehdä

havainnoistamme

ja

tutkimuksesta

nousseista

teemoista

selventävät

käsitekartat. Esimerkiksi Berglund (2008) on jaotellut kielen vaihtoon liittyviä
tekijöitä yksityiskohtaisemmin, mutta juuri nämä painotukset nousivat omasta
aineistostamme.
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7 Lopuksi

Tämä luku pitää sisällään pohdintaa tutkimuksen jälkeen. Alaluvussa 7.1 arvioimme
tutkimuksemme onnistumista tutkimuskysymysten ja tulosten valossa. Pohdimme,
mitä uutta tutkimus toi vieraskielisen opetuksen kentälle ja miten päätuloksiamme on
mahdollista soveltaa koulumaailmaan (luku 7.2). Lisäksi alaluvussa 7.3 esittelemme
ajatuksiamme siitä, miten tutkimusta voisi jatkaa ja syventää.

8.1 Tavoitteiden saavuttaminen
Tutkimus onnistui vastaamaan asettamiimme tutkimuskysymyksiin siitä, miten ja
minkälaisissa tilanteissa vieraskielisessä opetuksessa opiskelevat oppilaat käyttävät
suomea ja englantia oppitunneilla. Saimme myös mielenkiintoista tietoa kielen
valintaan johtavista syistä. Tulokset antoivat tietoa tutkimukseen osallistuneiden
luokkien

englannin

kielen

käytöstä

yleisellä

tasolla.

Perusteellisemmalla

havainnoinnilla ja esimerkiksi haastatteluilla olisi ollut mahdollista päästä aiheessa
syvemmälle.

Oppilaiden

kyselylomake

palveli

tarkoitustaan

hyvin.

Jotkut

kysymykset nousivat analyysivaiheessa tärkeämmäksi kuin toiset, mitä emme
etukäteen osanneet odottaa. Olemme kuitenkin tyytyväisiä, että saimme selvitettyä
kyselylomakkeella kaiken tarpeellisen, eikä aineistonkeruun jälkeen tarvinnut kaivata
kysymättä jääneiden asioiden perään. Muutama oppilas jätti vastaamatta lomakkeen
loppupuolen kysymyksiin. Muilta osin oppilaat vaikuttivat vastaavan lomakkeeseen
tosissaan ja siihen paneutuen.
Koska aineistonkeruupäivänä kummassakaan luokassa eivät olleet kaikki paikalla, jäi
tutkimusjoukkomme hieman pienemmäksi kuin olimme odottaneet. Lisäksi
pettymyksen tuotti se, että monista yrityksistä huolimatta emme onnistuneet saamaan
kolmen oppilaan vanhempien allekirjoittamaa tutkimuslupaa. Tämä ei kuitenkaan
vaikuttanut tutkimuksen eettisyyteen, sillä tutkimukseen osallistuvia luokkia ei ole
mahdollista tunnistaa. (Ks. Hirsjärvi ym. 2000, 26.) Niistä tutkimusluvista, jotka
saimme takaisin, ei yhdessäkään ollut kieltävää vastausta tutkimuslupapyyntöön.

79
Opettajien lomake onnistui myös hyvin sille annetussa tehtävässään. Pystyimme
vertailemaan opettajien lomakevastauksia oppilaiden vastauksiin, jolloin saimme
syvyyttä ja uusia näkökulmia tulkintoihimme.
Havainnoinnilla oli tärkeä osansa tutkimusjoukon elävöittäjänä. Vaikka havainnointi
ei ollut pitkäkestoista, toi se tutkimukseen sen, mitä pitikin. Oli arvokasta ja
mielenkiintoista

nähdä

erilaisia

luokkahuonetilanteita,

joita

oli

jälkikäteen

mahdollista vertailla oppilaiden ja opettajien lomakevastauksiin. Havainnointi olisi
voinut tuoda syvällisempää tietoa kielen valinnan ja vaihtumisen tilanteista, jos
siihen olisi käytetty enemmän aikaa. Koska havainnoinnin tarkoitus ei ollut
kuitenkaan tuoda uutta tietoa, vaan syventää ja elävöittää muuta aineistoa, koimme
sen tähän tutkimukseen riittäväksi ja tarkoituksenmukaiseksi.
Aineiston tulkinta on laadullisessa tutkimuksessa aina subjektiivista, kun tulkinnat
eivät perustu pelkkiin numeroihin, vaan tutkijoiden taustateoriasta ja aineistosta
nousseisiin ajatuksiin. Tutkijatriangulaatio lisää tutkimuksen luotettavuutta, kun
ajatuksia on ollut kehittämässä ja haastamassa kaksi henkilöä (Hirsjärvi ym. 2000,
215). Ennen tutkimusta meillä oli aavistus siitä, että oppilaat puhuvat vieraskielisillä
tunneilla keskenään suomea. Tästä huolimatta olimme avoimia tulosten suhteen,
emmekä pyrkineet saamaan sille aineistosta vahvistusta. Tällaisella objektiivisella
tutkimusotteella koimme parantavamme tutkimuksen luotettavuutta.
Aineistoa olisi varmasti ollut mahdollista tulkita ja jaotella muillakin tavoin, mutta
sen purkamisen, työstämisen ja teoriataustaan vertaamisen pohjalta nousi esiin
selkeitä teemoja, joiden pohjalta tutkimus muotoutui sellaiseksi kuin se on.

8.2 Pedagogiset sovellukset
Laadullisessa tutkimuksessa ei voida tehdä yleistettäviä päätelmiä, koska se perustuu
tutkijoiden tulkintoihin (Hirsjärvi ym. 2000, 169). Lisäksi tämän tutkimuksen
tutkimusjoukko on niin pieni, että on mahdollista tehdä päätelmiä ainoastaan juuri
sitä koskien, jolloin tutkimuksemme on tapaustutkimusta. Toisessa tutkimusjoukossa
saattaisi tulla samoilla tutkimuskysymyksillä ja aineistonkeruumenetelmillä erilaisia
tuloksia. Esittelemme kuitenkin seuraavaksi tutkimusluokkia koskevien päätelmien
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pohjalta nousseita pedagogisia ehdotuksia, joiden avulla voisi olla mahdollista
parantaa vieraskielistä opetusta.
Mielestämme tutkimuksemme antoi kiinnostavaa tietoa oppilaiden kielenkäytöstä
vieraskielisessä sisällönopetuksessa. Se valotti niitä syitä, jotka vaikuttavat
oppilaiden kielen valintaan oppituntien puhetilanteissa. Painopisteemme ei ollut
kielitaidon puutteessa, sillä tutkimukseen osallistuneilla oppilailla oli hyvin vahva
kielitaito. Tässä tutkimuksessa tärkeimpiä tekijöitä kielen valinnassa olivat työtavat,
kielitausta ja kielijännitys. Tieto näistä tekijöistä voi auttaa opettajaa ymmärtämään,
miksi oppilas valitsee jommankumman kielen.
Oppilaat vaihtavat kieltä työtapojen mukaan. Opettajajohtoiset työtavat edellyttävät
englannin puhumista, kun taas pari- ja ryhmätöissä valitaan yleensä ryhmän jäsenten
vahvin kieli, joka on tavallisimmin suomi. Ajatus siitä, että ryhmätyöskentely
edistäisi suullista vuorovaikutusta, ei tutkimukseen osallistuneissa luokissa
toteutunut englanninkielen osalta. Näissä luokissa opettajan olisi siis tavoitteista
riippuen suullista vuorovaikusta edistääkseen valittava opettajajohtoinen työtapa. Jos
opettaja haluaa oppilaiden puhuvan englantia pari- ja ryhmätöissä, on ohjeistusten
oltava sen mukaisia. Lisäksi päätös vieraalla kielellä puhumisesta olisi oppilaiden
tehtävä itse, jotta motivointi ja päätös puhua kieltä ei olisi pelkästään ulkoista.
Tutkimukseen osallistuvissa luokissa oli ryhmien keskustelukulttuuri jo vakiintunut,
vaikka opettaja olisi saattanut englanninkielen käyttöä toivoa.
Opettajajohtoisia työtapoja kritisoidaan usein sillä, että oppilailta ei vaadita juuri
suullista kielitaitoa, kun vastaus voi olla lyhyt (ks. Nikula & Marsh 1997, 65). Tähän
tutkimukseen osallistuneiden luokkien opettajat kuitenkin vaativat oppilaita
selittämään ja perustelemaan vastauksiaan. Opettaja B kertoi pyytävänsä oppilaita
myös kommentoimaan muiden vastauksia, jolloin vieraskielinen vuorovaikutus
lisääntyy. Onkin otettava huomioon juuri opetuksen tavoitteet ja se, mitä vieraan
kielen käytöllä pyritään saavuttamaan. Rohkaisulla ja kielen käyttöön vaikuttavien
tekijöiden huomioonottamisella voidaan suulliseen vuorovaikutukseen vaikuttaa.
Opettajan on tärkeää tiedostaa oppilaiden erilaiset kielelliset taustat. Kaikilla
oppilailla ei ole samanlaiset lähtökohdat vieraskieliseen opiskeluun ja tämä tulee
ottaa opetuksessa ja sen suunnittelussa huomioon. Eroja ei pidä salata, mutta on
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pidettävä huolta siitä, ettei eriarvoista asetelmaa pääse syntymään. CLIL -luokissa on
usein sekä oppilaita, joiden kotikieli on englanti että oppilaita, joiden kotona
puhutaan vain suomea (ks. luku 5.1). Täysin suomenkielisestä kodista tuleva oppilas
saattaa tuntea huonommuutta taustansa vuoksi, kun englanninkieltä kotonaan puhuva
luokkatoveri on taitavampi englanninpuhuja. Olisi hyvä tuoda luonnollisena asiana
esiin erilaisuudet ja välttää taitoerojen korostamista.
On huomattava, että kaksikielisilläkin luokilla on kielijännittäjiä. Kielijännitys
saattaa määrittää kielen valintaa esimerkiksi ryhmätilanteissa. On vaikea sanoa, onko
tutkimuksemme esimurrosikäisten oppilaiden jännittäminen nimenomaan sidonnaista
kieleen vai yleistä kommunikaatioarkuutta. Varmaa kuitenkin on, että osa
tutkimuksemme oppilaista kertoi jännittävänsä englannin puhumista ja pelkäävänsä
epäonnistumista. Opettajan on pyrittävä luomaan luokkaan avoin ja salliva ilmapiiri,
jossa virheiden teosta ei rankaista. Oppilaiden ei pitäisi joutua pelkäämään muiden
pilkkaa ja huomauttelua. Jokaisen opettajan olisi hyödyllistä tehdä kartoitusta oman
luokkansa ilmapiiristä ja saada näin lisätietoa oppilaiden jännityksestä.

8.3 Jatkotutkimusaiheita
Tutkimus oli kahden luokan käytänteitä kuvaileva tutkimus, jossa päästiin hieman
pureutumaan vieraskielisessä opetuksessa opiskelevien oppilaiden kielen valintaan
liittyviin tekijöihin. Olisi mielenkiintoista mennä tutkimuksessa syvemmälle ja saada
vielä yksityiskohtaisempaa tietoa kielen valintaan ja vaihtumiseen liittyvistä
tekijöistä. Mielenkiinnolla odotammekin esimerkiksi Nikulan tulevia julkaisuja
aiheesta.
Kielijännityksen osalta olisi ollut hyödyllistä tietää kuinka suuri osa oppilaiden
kielijännityksestä on yleistä kommunikaatioarkuutta. Kielijännitykseen liittyy myös
puheeseen kohdistuvan palautteen antaminen ja saaminen, sillä kielteisen arvostelun
pelko on yksi sen osa-alueista. Jatkossa voisi vielä pohtia, miten opettajan olisi
mahdollista antaa oppilaille puhetta koskevaa palautetta rakentavasti ja siten, että
palautteensaaja hyötyy siitä, eikä loukkaannu. Näitä asioita on hyvä kunkin opettajan
pohtia omassa opetuksessaan.
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Olisi myös hedelmällistä tutkia suurempaa joukkoa määrällisen tutkimuksen keinoin,
jolloin

olisi

mahdollista

saada

yleistettävämpää

tietoa

liittyen

tutkimuskysymyksiimme. Pääsimmekin tutustumaan Berglundin (2008) laajempaan
aihetta koskevaan tutkimukseen, jossa myös omat tutkimusteemamme esiintyivät.
Myös haastatteluilla voisi saada lisätietoa tutkimuksemme ’mielenkiintoista
tapauksista’, ja laajentamalla edelleen vieraskielisten oppituntien havainnointia
saattaisi nousta yhä enemmän erilaisia syitä kielen valinnalle ja vaihdolle.
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LIITTEET

LIITE 1 OPPILAIDEN KYSELYLOMAKE

1. Nimi:__________________________

2. Ikä: _____

3. Äidinkieleni: ___________________
____________________________________________________________________

Seuraavaksi kysymme sinulta muutamia kysymyksiä
kielenkäytöstäsi kotona ja vapaa-ajalla.
Ympyröi jokaisen kohdan jälkeen vastaukseesi parhaiten sopiva numero.
1 = usein

2 = joskus

3 =en juuri koskaan

Käytän englannin kieltä
4. kun juttelen perheeni kanssa
1 2 3
5. harrastuksissa (esim. tietokoneella, urheillessani, kerhoissa…)1 2 3
6. ulkomailla
1 2 3
7. kavereiden kanssa vapaa-ajalla
1 2 3
8. muualla, missä?
__________________________________________________
9. Mitä kieltä/kieliä kotonasi käytetään, kun keskustelette perheen kesken?
____________________________________________________________________
10. Saatko tarvittaessa apua vanhemmiltasi englanninkielisissä kotitehtävissä?
Kyllä ____ Ei ______
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____________________________________________________________________

Siirry nyt ajatuksissasi kouluun ja niille oppitunneille, joilla
opiskelet sellaisia aineita kuten ympäristö- ja luonnontieto, historia
tai matematiikka englannin kielellä (=englanninkieliset
sisältötunnit).
Rastita jokaisessa kohdassa sopiva vaihtoehto.

Englanninkielisillä sisältötunneilla mielestäni
11. teemme paritöitä
liian vähän ____

sopivasti ____

liikaa ____

12. teemme ryhmätöitä
liian vähän ____

sopivasti ____

liikaa ____

13. työskentelemme yksin
liian vähän ____

sopivasti ____

liikaa ____

14. opettaja puhuu luokan edessä
liian vähän ____

sopivasti ____

liikaa ____

Kun opettaja esittää englanninkielisellä sisältötunnilla koko luokalle
kysymyksen englanniksi, millä kielellä sinä useimmiten vastaat?
15. Jos vastaan lyhyesti (yhdellä tai kahdella sanalla), vastaan tavallisesti
englanniksi_____ suomeksi_____
16. Jos vastaukseni on pitkä (yhdellä tai useammalla lauseella), vastaan
tavallisesti
englanniksi_____ suomeksi_____
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Muistele viimeaikaisia parityöskentelytilanteitasi englanninkielisillä
sisältötunneilla. Millä kielellä keskustelitte parisi kanssa?
17. Keskustelimme useimmiten parini kanssa
englanniksi_____ suomeksi_____
18. Mitkä asiat vaikuttivat kielen valintaanne noissa
parityöskentelytilanteissa?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Kun englanninkielisillä sisältötunneilla työskennellään pienissä (3-5 henkilön)
ryhmissä, millä kielellä keskustelet ryhmäsi kanssa?
19. Keskustelen ryhmässä yleensä
englanniksi______ suomeksi______
20. Yleensä ryhmät keskustelevat mielestäni
englanniksi______ suomeksi______
21. Mitkä asiat vaikuttavat kielen valintaan ryhmätyötilanteissa?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Jos englanninkielisillä sisältötunneilla keskustelet luokkatovereidesi kanssa työn
lomassa henkilökohtaisista asioista, millä kielellä keskustelu useimmiten
tapahtuu?
22. Keskustelemme yleensä
englanniksi______ suomeksi______
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23. Mitkä asiat vaikuttavat kielen valintaan henkilökohtaisissa keskusteluissa?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
24. Jännittääkö sinua puhua englantia isossa porukassa (enemmän kuin kolme
ihmistä)?
Ei koskaan _____ Joskus ______ Aina ______
____________________________________________________________________

Seuraavaksi kuvaillaan muutamaa koulun arkeen liittyvää
tilannetta. Koeta eläytyä tilanteeseen ja vastata oman kokemuksesi
perusteella.
25. Juttelet välituntivalvonnassa olevan englanninkielisten sisältötuntien
opettajasi kanssa. millä kielellä keskustelu tapahtuu?
englanniksi______ suomeksi_____
26. Työskentelet englanninkielisellä sisältötunnilla opettajan antaman tehtävän
parissa. Opettaja kiertelee luokassa ja pyytää englanniksi sinua selventämään
jotakin kohtaa tehtävässä. millä kielellä vastaat opettajalle?
englanniksi_____ suomeksi_____
27. Ajattele englanninkielisiä sisältötunteja yleensä. Tuntuuko sinusta, että
englanniksi puhumiseen käytetään aikaa
liian vähän ___

sopivasti ___

liikaa ___

28. Huomaat, että luokkatoverisi ei mielellään puhu englanninkielisillä
sisältötunneilla englantia. Mistä uskot sen johtuvan?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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29. Keskustelet englanninkielisellä sisältötunnilla luokkatoverisi kanssa
englanniksi ja keskustelu sujuu erityisen hyvin ja tuntuu mukavalta. Mistä
tämä johtuu?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
30. Jos et halua puhua englanninkielisillä tunneilla englantia, niin mistä se
mahdollisesti johtuu?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
31. Onko englanninkielisillä sisältötunneilla sellaisia tilanteita, joissa kielesi
vaihtuu helposti englannista suomeen? Kerro niistä lyhyesti.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________

Seuraavaksi kysymme sinulta vielä muutamia lyhyitä
englanninkielisiin sisältötunteihin liittyviä kysymyksiä.
Ympyröi jokaisen väittämän jälkeen yksi numero, joka parhaiten vastaa
mielipidettäsi.
1 = Olen täysin samaa mieltä
2 = Olen jonkin verran samaa mieltä
3 = En osaa sanoa
4 = Olen jonkin verran eri mieltä
5 = Olen täysin eri mieltä
32. Minusta on mukavaa puhua englantia englanninkielisillä sisältötunneilla.
1 2 3 4 5
33. Englannin kielellä puhuminen englanninkielisillä sisältötunneilla tuntuu
minusta vaikealta.

1 2

3 4 5
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34. Osallistun aktiivisesti keskusteluun englanninkielisillä sisältötunneilla
ryhmä- ja paritehtävissä

1 2 3 4

5

35. Osallistun aktiivisesti keskusteluun englanninkielisillä sisältötunneilla kun
opettaja esittää kysymyksiä koko luokalle

1 2 3 4

36. Viittaan usein englanninkielisillä sisältötunneilla.

1 2 3 4 5

5

37. Minua jännittää puhua englantia englanninkielisillä sisältötunneilla.
1 2 3 4
38. Mielestäni olen taitava englanninpuhuja.

5

1 2 3 4 5

39. Uskallan pyytää englanninkielisillä sisältötunneilla apua englanniksi.
1 2 3 4 5
40. Englanninkielisillä sisältötunneilla on mielestäni riittävästi tilaisuuksia
puhua englantia.

1 2 3 4 5

41. Opettaja rohkaisee englannin kielen puhumiseen englanninkielisillä
sisältötunneilla.

1 2 3 4 5

42. Olisi mukavaa, jos englanninkielisillä sisältötunneilla käytettäisiin enemmän
aikaa englanniksi puhumiseen.

1 2 3 4 5

43. Mielestäni englanninkielisillä sisältötunneilla puhutaan enemmän englantia
kuin englannin kielitunneilla.

1 2 3 4 5

44. Opettaja korjaa puheessani esiintyviä virheitä keskustelun tai suullisen
vastauksen aikana.

1 2 3 4

5
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45. Englannin kielitunneilla on enemmän puhetehtäviä kuin englanninkielisillä
sisältötunneilla.

1 2 3 4

5

46. Luokkatoverit huomauttavat puheessa esiintyvistä virheistä keskustelun
aikana.

1 2 3 4 5

47. Minusta tuntuu, että luokkatoverini osaavat puhua englantia paremmin
kuin minä.

1 2 3 4 5

48. Opettaja antaa englannin puhumiseen liittyvää palautetta englanninkielisillä
sisältötunneilla

1

2 3 4 5

49. Englanninkielisillä sisältötunneilla minusta tuntuu helpolta englannin
ääntäminen

1 2 3 4 5

puhuminen

1 2 3 4 5

kirjoittaminen

1 2 3 4 5

kuunteleminen

1 2 3 4 5

lukeminen

1 2 3 4 5

50. Englanninkielisillä sisältötunneilla puhun mielelläni englantia
paritöissä

1 2 3 4 5

ryhmätöissä

1 2 3 4 5

vastatessani opettajan esittämään kysymykseen

1 2 3 4 5

jutellessani kaverille vapaamuotoisesti

1 2 3 4 5
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51. Kirjoita tähän lisää ajatuksiasi englanninkielisistä sisältötunneista.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Kiitos paljon vastauksestasi! 
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LIITE 2 OPETTAJIEN KYSELYLOMAKE SUOMI/ENGLANTI

1. Minkälainen on koulutustaustasi?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Kuinka kauan olet toiminut opettajana?
•

1-5 vuotta ____

•

6-10 vuotta ____

•

11-15 vuotta ____

•

16-20 vuotta ____

•

yli 20 vuotta ____

3. Kuinka kauan olet toiminut CLIL-opettajana?
•

1-5 vuotta ____

•

6-10 vuotta ____

•

11-15 vuotta ____

•

yli 15 vuotta ____

4. Miten päädyit työskentelemään CLIL-opettajana?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Opetatko CLIL-opetuksen lisäksi formaalia englantia (englanti oppiaineena)?
Kyllä ____ Ei ____

6. Suunnilleen montako prosenttia viikossa kaikesta opetuksesta luokka saa
CLIL-opetusta tällä hetkellä?
____________________________________________________________________
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7. Mitkä ovat koulunne CLIL-opetuksen tavoitteet? (Kysymykseen ei tarvitse
vastata, jos tavoitteet ovat luettavissa esimerkiksi koulun nettisivuilta.)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
8. Mitkä ovat sinun mielestäsi CLIL-opetuksen tärkeimmät tavoitteet?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ympyröi jokaisen väittämän jälkeen numero, joka vastaa sinun mielipidettäsi
parhaiten.
1 = Olen täysin samaa mieltä
2 = Olen jokseenkin samaa mieltä
3 = En osaa sanoa
4 = Olen jokseenkin eri mieltä
5 = Olen täysin eri mieltä
9. Mielestäni on tärkeää, että oppilaat käyttävät CLIL-tunneilla
kommunikoinnin kielenä englantia.

1 2 3 4 5

10. Otan CLIL-opetusta suunnitellessani huomioon, miten saisin oppilaat
puhumaan englantia mahdollisimman paljon

1 2 3 4 5

11. Mielestäni oppilaat puhuvat mielellään englantia CLIL-tunneilla.
1 2 3 4 5
12. Käytän opetuksen ja kommunikoinnin kielenä CLIL-tunneilla ainoastaan
englantia.
1 2 3 4 5
13. Annan oppilaille palautetta heidän suullisesta kielitaidostaan.1 2 3 4 5
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14. Kannustan oppilaita puhumaan englanninkielellä CLIL-tunneilla.
1 2 3 4 5

15. Suullinen vuorovaikutus englanninkielellä on mielestäni CLIL-opetuksen
tärkein osa.

1 2 3 4 5

Missä määrin käytät seuraavia työtapoja CLIL-opetuksessa?
Ympyröi jokaisen kohdan jälkeen vastaukseesi parhaiten sopiva numero. Huomaa
asteikon vaihtuminen.

1 = usein

2 = joskus

3 =en juuri koskaan

15. ryhmätyöt

1 2 3

16. parityöt

1 2 3

17. opettajajohtoinen opetus

1 2 3

18. yhteistoiminnallinen oppiminen

1 2 3

19. yksilötyöskentely

1 2 3

20.Jokin muu työtapa:
____________________________________________________________________

21. Jännittävätkö oppilaat mielestäsi englannin puhumista CLIL-tunneilla?
Ei ____

Kyllä ____

22. Jos oppilaat jännittävät englannin puhumista, niin mistä uskot sen
johtuvan?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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23. Onko mielestäsi olemassa joitain sellaisia tilanteita, joissa
kommunikoidessaan oppilaat yleensä vaihtavat englannista äidinkieleensä?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
24. Miten pyrit tukemaan oppilaiden suullista vuorovaikutusta CLIL-tunneilla?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Muita ajatuksia tai kommentteja:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Kiitos vastauksistasi!
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Questionnaire
1. Please, describe your educational background?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. How long have you been working as a teacher?
1-5 years ____
6-10 years ____
11-15 years ____
16-20 years ____
more than 20 years ____
3. How long have you been working as a CLIL teacher?
1-5 years ____
6-10 years ____
11-15 years ____
more than 15 years ____
4. How did you end up working as a CLIL teacher?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Do you also teach formal English (i.e. English as a separate school subject)?
Yes___

No ____

6. Could you, please, estimate the amount of CLIL-teaching your class gets per
week in percentage?
____________________________________________________________________
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7. What are your school’s objectives for CLIL teaching? (Not necessary to
answer, if the objectives can be found on the school’s website.)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
8. What are the most important objectives of CLIL teaching in your opinion?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
After every statement, circle the number closest to your opinion.
1 = I completely agree
2 = I agree to some extent
3 = Difficult to say
4 = I disagree to some extent
5 = I completely disagree
9. I think it’s important that the pupils use English as the language of
communication and interaction in CLIL lessons.

1 2 3 4 5

10. When planning CLIL teaching, I think about how to make pupils talk in
English as much as possible.

1 2 3 4 5

11. I find that pupils are willing to speak English in CLIL lessons.
1 2 3 4 5
12. I use English as the only language of teaching and communication in CLIL
lessons.

1 2 3 4 5

13. I give pupils feedback on their oral language skills.

1 2 3 4 5

14. I encourage pupils to talk in English in CLIL lessons.

1 2 3 4 5
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15. Oral communication in English is the most important aim of CLIL teaching
in my opinion.

1 2 3 4 5

How much do you use the following learning practices/activities in CLILteaching?
Circle the number that best suits your teaching practices. Please, note that the scale is
different from the one used before.
1 = often

2 = sometimes

3 = rarely

15. group work

1 2 3

16. pair work

1 2 3

17. teacher lead learning

1 2 3

18. co-operative learning

1 2 3

19. independent work

1 2 3

20. some other ways:
____________________________________________________________________
21. Do you think that pupils are shy to speak English in CLIL-lessons?
No____

Yes____

22. If pupils are shy to speak English in CLIL-lessons, why do you think that is?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

23. Are there any specific situations, when pupils tend to change the language of
communication from English to their mother tongue?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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23. How do you support pupils’ oral communication in CLIL-lessons?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Any other thoughts or comments:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Thank you for your answers!
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LIITE 3 ALOITUSPUHEENVUORO JA OHJEET

Hei! Olemme Siiri Kaartinen ja Ulrika Joutsela. Opiskelemme Jyväskylän yliopistossa
luokanopettajiksi ja olemme erikoistuneet englanninkieliseen sisällönopetukseen. Kun
valmistumme, tulemme toivon mukaan opettamaan kouluissa, joissa osa opetuksesta
tapahtuu englanninkielellä. Teemme nyt pro gradu –tutkielmaamme, joka käsittelee
englanninkielistä sisällönopetusta, eli sitä, kun tavallisia koulun oppiaineita, kuten
matematiikkaa, maantietoa tai biologiaa opiskellaan englanninkielellä. Englanninkielistä
sisällönopetusta on tutkittu Suomessa jonkin verran, mutta ei tarpeeksi oppilaan kokemusten
näkökulmasta. Tämän vuoksi me olemme nyt täällä keräämässä meille erittäin arvokasta
tietoa Teidän kokemuksistanne.
Olemme laatineet kyselylomakkeet, joissa on erilaisia kysymyksiä englanninkieliseen
sisällönopetukseen ja kielenkäyttötilanteisiin liittyen. Toivoisimme teidän vastaavan
kysymyksiin rehellisesti ja huolellisesti. Jokainen vastaus on meille hyvin tärkeä. Kukaan
muu meidän kahden lisäksi ei tule näkemään vastauksianne. Missään vaiheessa tutkimusta ei
myöskään tule esiin henkilöiden nimiä, koulun nimeä tai edes kaupunginnimeä.
Lomakkeissa kysytään sinun nimeäsi sen vuoksi, että tiedämme analysointivaiheessa mikä
on kenenkin ja että meidän on helpompi käsitellä vastauksia.
Ennen kuin jaamme kyselylomakkeet, haluamme antaa muutamia niiden täyttämiseen
liittyviä ohjeita. Ensinnäkin, lomakkeessa tulet törmäämään jatkuvasti sellaiseen sanaan kuin
’englanninkieliset sisältötunnit’. Tällä sanalla tarkoitamme kaikkia niitä oppitunteja, joilla
opiskelette tavallisia oppiaineita, kuten maantieto, biologia, matematiikka, englanninkielellä.
Vastaan tulee myös sana ’englannin kielitunnit’, joilla puolestaan tarkoitamme englantia
oppiaineena, eli niitä tunteja, joilla opiskelette englantia.
Lomakkeessa on muutamia eri kysymystyyppejä. Ensinnäkin siellä on joitakin avoimia
kysymyksiä, joissa kysymyksen jälkeen on kirjoitustilaa vastaukselle. Lomakkeessa on myös
kysymyksiä, joissa sinun tulee laittaa rasti valitsemasi vastauksen kohdalle. Näiden lisäksi
lomakkeessa on kysymyksiä, joissa sinun pitää ympyröidä vastauksesi mukainen numero
asteikolta. Huomaa, että lomake on kaksipuolinen. Kiirettä ei ole. Viittaa, jos sinulla on
kysyttävää. Kun olet valmis, voit lukea pulpettikirjaa/tehdä vapaa-ajanvihkoa (kysytään
opettajalta, mikä on luokan käytäntö).

