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Minna Intke-Hernandez: Maahanmuut-
tajaäitien arjen kielitarinat. Etnografinen 
tutkimus kieliyhteisöön sosiaalistumi-
sesta. Kasvatustieteellisiä tutkimuksia 
103. Helsinki: Helsingin yliopisto 2020. 
Johdanto 112 s. + 4 artikkelia. isbn 
978-951-51-6837-5. Johdanto-osa saatavil-
la verkossa osoitteessa http://urn.fi/
URN:ISBN:978-951-51-6838-2. 

Minna Intke-Hernandez tarkastelee ar-
tikkeliväitöskirjassaan Maahanmuuttaja
äitien arjen kielitarinat pääkaupunki-
seudulla asuvien maahanmuuttajaäitien 
kokemuksia suomen kielen oppimisesta. 
Elämä uudes sa maassa pienten lasten äi-
tinä sijoittaa naiset tiettyyn ekologiseen 
lokeroon (niche, ks. myös Suni 2017). Äi-
tiys tuo mukanaan erilaisia konteksteja, 
kontakteja ja vuorovaikutustilanteita, 
jotka sekä mahdollistavat että rajoittavat 
uuden kielen oppimista.

Intke-Hernandezin tutkimuksen kon-
tekstina on erään pääkaupunkiseudulla 
sijaitsevan asukaspuiston maahanmuut-
tajille suunnattu perhetoiminta ja tutki-
mushenkilöinä joukko sen äiti ja lapsi 
-ryhmän osanottajia. Tutkimus tarkaste-
lee siis pääosin ei-formaaleissa konteks-
teissa tapahtuvan toisen kielen oppimisen 
reunaehtoja. Kuitenkin sillä on annetta-
vaa myös kielten opetuksen ja opiskelun 
kentälle. Intke-Hernandezin väitöskirja 
on kiintoisasti rajattu ja asiantuntevasti 
toteutettu tutkimus, joka samalla esittää 
varsin ajanmukaisen kat sauksen kielen 
oppimisen  kysymyksiin.

Oppimisen ekologiaa

Artikkeliväitöskirjan johdanto- osuudessa 
esitellään tutkimuksen teoreettiset lin-
jauk set. Teoreettinen tausta on moninai-

nen, ja siinä hyödynnetään aineksia paitsi 
soveltavan kielitieteen myös kasvatus-
tieteen, erityisesti kulttuurien välisen kas-
vatuksen ja freireläisen pedagogiikan, 
piiristä. Keskiössä ovat kuitenkin toisen 
ja vieraan kielen oppimista tarkastelevat 
suuntaukset, joista erityisesti kieleen so-
siaalistumisen teoria ja sosio kognitiiviset 
suuntaukset ovat esillä. 

Tekijän omaa näkökulmaa voi kuvata 
ekologiseksi (ks. esim. van Lier 2004). 
Näkökulma antaa mahdollisuuden tar-
kastella oppimista tavanomaista koko-
naisvaltaisemmin: sosiaalista vuorovaiku-
tusta ei ole tarpeen erottaa kategorisesti 
subjektiivisista – kognitiivisista ja emo-
tionaalisista – tekijöistä. Oppimisen kat-
sotaan mahdollistuvan yhteiskunnallisten 
reunaehtojen, vuorovaikutustilanteiden ja 
henkilökohtaisten tekijöiden yhteis pelinä. 
Intke- Hernandez korostaakin kielen op-
pimisen kognitiivisten prosessien kie-
toutuvan yhteen kieleen sosiaalistumisen 
kanssa ja osoittaa, kuinka oppijan ja ym-
päristön yhteistoimintaa leimaavat myös 
kehollisuus ja materiaalisuus. Tekijä esit-
telee näkökulman ytimekkäästi ja asian-
tuntevasti.

Ekologinen ajattelutapa mahdollistaa 
perinteisesti erillään olleiden alueiden 
tarkastelemisen yhdessä. On kuitenkin 
selvää, että moniaineksisen teoriataustan 
kaikki suuntaukset eivät ole välttämättä 
ongelmitta yhteensovitettavissa. Siksi 
teoria osuudessa olisikin voinut paneu-
tua hieman tarkemmin pohtimaan esi-
merkiksi juuri kieleen sosiaalistumisen ja 
sosio kognitiivisten suuntauksien mahdol-
lisia eroja ja yhtäläisyyksiä. Kaiken kaik-
kiaan johdanto-osuus on kuitenkin varsin 
asiantuntevasti kirjoitettu ja osoittaa, että 
tekijä on perehtynyt hyvin alan tuoreim-
paan kirjallisuuteen.

Kielen oppimisen ekologiaa: 
maahanmuuttajaäidit kertovat
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Tutkimuksen etnografiaa 

Tutkimuksen lähestymistapa ja sen konk-
reettiset aineiston keruun ja analyysin 
menetelmät soveltuvat varsin hyvin yh-
teen teoriaosuuden ekologisen painotuk-
sen kanssa. Tutkimusorientaatio on peri-
aatteessa etnografinen, ja usean vuoden 
aikana kerätty aineisto käsittää kenttä-
muistiinpanoja, haastattelulitteraatteja, 
vuorovaikutustallenteita, tutkimushenki-
löiden ”varjostamista” eli heidän toimin-
tansa tiivistä seuraamista sekä haastatte-
lujen virikkeenä käytettyjä valokuvia. Ta-
voitteena on hahmotella maahanmuutta-
jaäitien kokemuksia ja käsityksiä osalli-
suudesta ja suomen kielen oppimisesta.

Aineistoa on analysoitu osatutkimuk-
sissa hieman eri keinoin. Ensimmäi-
sen osatutkimuksen (Intke-Hernandez & 
Holm 2015) perinteinen sisällönanalyysi 
antaa sijaa kolmannessa osatutkimuksessa 
”kokoavaksi meta menetelmäksi” (s.  40) 
valikoituvalle neksus analyysille (Scol-
lon & Scollon 2004). Tämä valinta onkin 
osuva ja linkittyy teoriataustaan onnistu-
neesti. Intke- Hernandez pohtii huolelli-
sesti aineiston keruuseen ja käyttöön sekä 
aineistosta raportoimiseen liittyviä eettisiä 
kysymyksiä ja erittelee ansiokkaasti omaa 
tutkijan positiotaan.

Väitöstutkimus prosessina 

Intke-Hernandezin väitöskirja koostuu 
neljästä osatutkimuksesta. Näistä jokai-
sessa on oma teoreettinen ja menetel-
mällinen fokuksensa. Osatutkimusten 
saumat ovatkin hieman näkyvissä, kuten 
artikkeli väitöskirjassa on tavallista.  Tie-
tyllä tavalla tämä kuitenkin nousee tut-
kimuksen eduksi. Lukija näkee, miksi 
Intke- Hernandez on valinnut neksus-
analyysin kokoavaksi tutkimusmenetel-
mäkseen ja millaisten havaintojen perus-
teella hän päätyy korostamaan keholli-
suuden merkitystä, oppimisen jaettuutta 
tai moni kielisten käytänteiden merkitystä 

toisen kielen kehittymisessä. Kokonaisuu-
tena tutkimuksesta muodostuukin tarina, 
joka valottaa mainiosti tutkijan oman 
perspektiivin tarkentumista, lopullisen 
analyysikehikon löytymistä ja oman tut-
kijanäänen vakautumista.

Niinpä tutkimuksen fokus siirtyy väi-
töskirjassa ensimmäisen osatutkimuksen 
kriittisen monikulttuurisuus kasvatuksen 
kontekstista lopulta yhä lähemmäksi 
kielen oppimisen teoriataustoja ja eri-
tyisesti ekologista näkökulmaa. Ensim-
mäinen osatutkimus käsittelee ”Osalli-
suus Suomessa” -hankkeen alahankkeessa 
”Osaava vanhempi” toteutettua ryhmä-
toimintaa, jonka tavoitteisiin kuuluivat 
suomalaiseen kulttuuriin tutustuminen 
ja suomen kielen oppiminen (ks. myös 
Intke- Hernandez & Matkaselkä 2012). Ar-
tikkeli tarkastelee oppimista lähinnä suo-
malaisten ryhmänohjaajien ja maahan-
muuttajaäitien vuorovaikutuksen kautta. 
Samalla se tuo esiin freireläisen pedago-
giikan kannanottoja, jotka säilyvät yh-
tenä filosofisena taustana läpi tutkimus-
prosessin. Etnosentrisyys on eräs tutkijan 
tarkastelema teema. Ryhmänohjaajien ja 
äitien käsitykset – esimerkiksi ”hyvistä” 
ruokailutottumuksista – ovatkin osin tör-
mäyskurssilla, mutta samalla syntyy myös 
jonkin verran neuvottelua ja äidit pääsevät 
tuomaan esille omia näkökulmiaan. Äidit 
kertovat, että keskustelun myötä voi oppia 
paitsi suomalaista kulttuuria myös kieltä 
– vaikka jotkut olisivatkin kaivanneet 
enemmän systemaattista kielenopiskelua.

Toisessa osatutkimuksessa (Intke- 
Hernandez 2015) kohde on tarkentunut 
nimenomaan äitien omiin kokemuksiin 
kielen oppimisesta. Näitä kokemuksia tar-
kastellaan teemahaastattelujen ja tutkijan 
 havainnointimuistiinpanojen kautta. Ar-
tikkeli tuo esiin useita kiintoisia havain-
toja. Äidit kertoivat, että osallistuminen 
äiti ja lapsi -ryhmään ei ollut heille mie-
luisaa ja tärkeää vain lasten vuoksi vaan 
myös siksi, että leikit, lorut ja askartelu 
tarjosivat oppimismahdollisuuksia heille 
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itselleenkin. Äidit nostivat esiin myös op-
pimisen yhteisöllisyyden: heille tärkeää 
oli osallisuus inhimillisessä vuorovaiku-
tuksessa. Yhdessä toimimalla luotiin yh-
teistä tietovarantoa, jonka rakentamiseen 
osallistuivat kaikki, niin lapset kuin aikui-
setkin. Sitä kartutettiin myös erilaisten 
apuvälineiden avulla, esimerkiksi soitta-
malla puolisolle ja pyytämällä apua sa-
nan käännöksessä. Oppiminen oli tällöin 
jaettua ja hajaantunutta: tutkijan osuvan 
muotoilun mukaisesti ”ennakoimatonta, 
karttuvaa ja tarttuvaa” (s. 126, käännös 
H. D.). Oppijat oppivat yhdessä, toisiltaan 
ja huomaamattaan, erilaisissa kehollisissa 
toiminnoissa ja erilaisten materiaalisten 
työ kalujen kanssa toimiessaan.  

Kolmas osatutkimus (Intke-Hernan-
dez tulossa) hyödyntää nek susanalyysin 
työkaluja. Äitien haastattelut ja heidän 
vuorovaikutustilanteidensa ”varjostami-
nen” toivat esiin,  millaisia mahdollisuuk-
sia kieleen sosiaalistumiseen äitiys oli 
heille avannut. Haastatteluissa  äidit ker-
toivat, kuinka vanhemmuus jo sinänsä 
luo erilaisia arkisia  tilanteita, joissa kielen 
oppiminen mahdollistuu. Sellaisia ovat 
esimerkiksi tapaamiset leikkipuistoissa 
ja perhetoiminnassa, mutta myös erilai-
set julkiset ja virallisemmat tilanteet ja 
tapaamiset. Vuorovaikutus tilanteista ker-
tovat aineistoesimerkit puolestaan osoit-
tavat oivaltavasti, miten tavoitekielinen 
keskustelu voi syntyä. Suomenkielisen 
äidin ja maahanmuuttajaäidin kahvila-
ympäristössä käymä keskustelu etenee 
luontevasti juttelemalla mukana olevista 
lapsista, kahvilan pullatarjonnasta ja ik-
kunasta näkyvästä pizzeriasta. Keskustelu 
ja samalla kielenoppiminen emergoituu 
tässä ja nyt, tilanteen osanottajien, heidän 
kokemushistoriansa ja ympäristön mate-
riaalisten virikkeiden varassa (ks. myös 
Dufva 2020).

Neljäs osatutkimus (Intke-Hernandez 
2020) tarkastelee neksus analyysin keinoin 
tutkimushenkilöiden kokemuksia osalli-
suudesta. Eräs tarkastellussa aineistossa 

yleinen puhetapa kuvasi osallisuuden 
puutetta ja haasteellisuutta: sosiaalisten 
suhteiden luominen ja ylläpito koettiin 
vaikeaksi. Toinen esiin noussut diskurssi 
kertoi vahvasta toiveesta kokea osalli-
suutta ja toimia osana suomalaista yhteis-
kuntaa – esimerkiksi kouluttautumalla ja 
toimimalla erilaisissa työtehtävissä. Tämä 
osoittaa, että ekologiset lokerot eivät ole 
välttämättä pysyviä ja kotiäitiyskin voi 
olla eräs elämän kaaren väli vaiheista. Kol-
mas keskeinen puhetapa liittyi käsityksiin 
siitä, mikä osallisuutta mahdollistaisi tai 
vahvistaisi. Haastateltavat toivat esiin juuri 
erilaiset matalan kynnyksen kontekstit ja 
niiden usein monikielisen toiminnan 
(monikielisyyden merkityksestä ks. myös 
Canagarajah 2018).

Osatutkimukset tarjoavat yhdessä ja 
erikseen useita kiinnostavia lisiä viime-
aikaiseen keskusteluun toisen kielen op-
pimisen kysymyksistä. Varsin usein 
etnografis tyyppisissä tutkimuksissa esiin-
tyvä ongelma on, kuinka saada laaja ja 
merkitystiheä aineisto ”puhumaan” va-
kuuttavasti. Väitöskirjan osatutkimuksissa 
aineisto onkin hyvin esillä, mutta konk-
reettisten aineistoesimerkkien lisäämi-
nen myös johdanto-osaan olisi ehkä tuo-
nut vielä lisävakuuttavuutta tulkintoihin. 
Intke-Hernandez sitoo kuitenkin osatut-
kimusten päätulokset ja päätelmät asian-
tuntevasti yhteen johdanto- osuudessa, 
jossa oma tutkijanääni kuuluu hyvin.

Päätelmiä ja viestejä

Intke-Hernandezin tulokset puhuvat ma-
talan kynnyksen toiminnan ja arkisten 
kontaktien merkityksellisyydestä. Esi-
merkiksi väitöskirjassa tutkitut äiti ja lapsi 
-ryhmät tuntuvat tarjoavan juuri sellaista 
sosiaalista, emotionaalista ja kielellistä 
tukea, jota maahanmuuttajaäidit kertovat 
kaipaavansa. Osallisuus arkisessa, moni-
kielisessä toiminnassa tukee myös suo-
men kielen oppimista. Päätelmä ei ole yl-
lättävä, mutta se on todentuntuinen.
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Väitöksen keskeinen teema on tarkas-
tella kielen oppimista äitiyden ekologi-
sessa lokerossa. Intke-Hernandez osoit-
taakin vakuuttavasti, millaisia mahdol-
lisuuksia kieleen sosiaalistumiseen tämä 
äitiyden lokero tarjoaa. Ensinnäkin lapsi 
motivoi äitiään oppimaan: äidit kerto-
vat tarvitsevansa kielitaitoa lastensa par-
haaksi ja heidän tulevaisuuttaan ajatellen. 
Toiseksi lapsi tuo mukanaan oppimis-
tilaisuuksia, joista tutkimuksessa esitel-
lyt perheryhmien puuhat, leikit ja laulut 
ovat esimerkkejä. Kolmanneksi äitiys vie 
väistämättä osaksi erilaisia lapsia koskevia 
suomalaisen yhteiskuntaelämän verkos-
toja ja tilanteita esimerkiksi terveyden-
huollon, päivähoidon tai koulun kautta.

Intke-Hernandezin äitiyttä ja kielen-
oppimista käsittelevä väitöskirjatutkimus 
on ajankohtainen puheenvuoro maahan-
muuttajien toisen kielen oppimisesta. 
Vaikka se keskittyy äitiyden mukanaan 
tuomiin vuorovaikutus- ja oppimiskon-
teksteihin, sillä on merkitystä myös laa-
jemmassa kielten opiskelun ja opetuksen 
kontekstissa. Tulokset puhuvat vahvasti 
oppimisympäristöjen moninaisuudesta 
sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen ja tuen 
merkityksestä. Laajassa mielessä oppimi-
nen on Intke-Hernandezin mukaan aina 
kieleen sosiaalistumista, mutta tämä kan-
nanotto ei sulje pois sitä, että kyseessä on 
myös kognitiivisia ja emotionaalisia as-
pekteja sisältävä prosessi.

Intke-Hernandezin tutkimus tarkas-
telee kielenoppimisen ekologiaa. Jo siksi-
kin sen on mahdotonta tarjota tyhjentäviä 
vastauksia. Sen sijaan se esittelee uskotta-
van ja ajanmukaisen teoreettisen näkökul-
man kielenoppimisen reunaehtoihin, ra-
jaa onnistuneesti tarkastelua varten tietyn 
ekologisen lokeron ja tuo esiin konkreet-
tisia ja merkityksellisiä havaintoja oppijoi-
den arjesta. Väitöskirja välittää lukijalleen 
vaikutelman tutkijasta, jonka pyrkimyk-
senä on syvällinen teoreettinen ymmärrys 
mutta joka osaa tarkastella myös oppimi-
sen pragmaattisia – yhteiskunnallisia ja pe-

dagogisia – aspekteja. Tutkimus puhuukin 
myös kielentutkijan vastuusta: kun Intke- 
Hernandez tutkimuksessaan nostaa keskei-
sesti esiin osallisuuden merkityksen, tämä 
on paitsi kielitieteellinen myös pedagogi-
nen ja yhteiskunnallinen puheenvuoro.

Hannele Dufva
etunimi.sukunimi@jyu.fi

Kirjoittaja on soveltavan kielitieteen (kielen 
oppiminen ja kielenopetus) emeritaprofessori. 

Hän toimi Intke-Hernandezin vastaväittäjänä.
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