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Globalisaation myötä ylirajainen liikkuvuus ja monikulttuurisuus yleistyvät. Lisäksi meneillään on 

kommunikaation vallankumous (Kress 2009), jonka seurauksena tekstit muuttuvat monimediaisiksi ja 

multimodaalisiksi. Tässä tutkimuksessa tarkastelen maahanmuuttajataustaisen seitsemän vuotta 

täyttävän Anhin identiteetin rakentumista kodin ja koulun tekstikäytänteiden jännitteessä. Näen 

lukemaan oppimisen sosiaalisten identiteettien neuvotteluna. Tavoitteena on tehdä näkyväksi 

tekstitapahtumien epistemologista diversiteettiä asettamalla kysymyksiä siitä, miten kompleksisia ja 

moniulotteisia neuvotteluja lukemaan oppimisen arjessa käydään. Tutkimustehtävänä on tarkastella 

monikulttuurisen lapsen sosiokulttuurisia toimintaympäristöjä koulun ja kodin tekstitapahtumia 

selvittämällä, tulkita tekstitapahtumien perusteella niiden representoimia koulun ja kodin 

tekstikäytänteitä sekä selvittää, millaisia merkityksiä monikulttuurisen lapsen sosiaalinen identiteetti 

saa koulun ja kodin tekstikäytänteissä. Asetan lisäksi itselleni aloittelevana tutkijana kysymyksen siitä, 

millainen on oma lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen prosessini tutkimuksen edetessä.  

Tutkimusaineisto on tuotettu etnografisesti maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavassa 

opetuksessa, oman äidinkielen opetuksessa sekä tutkimuskumppanini kotona noin kolmen kuukauden 

kenttätyöskentelyn aikana. Aineistoa on täydennetty haastatteluin. Analysoin ja kontekstualisoin 

aineistoa etnografisesti. Tutkin identiteetille rakentuvia merkityksiä vuorovaikutuksen erittelyyn 

perustuvaa mikroetnografista diskurssianalyysia hyödyntäen. Tutkimuksen kulkua ja omaa 

oppimisprosessiani reflektoin autoetnografisesti.  

Tutkimukseni keskeiset löydökset osoittavat, että monikulttuurinen lapsi tuottaa ja tulkitsee tekstejä 

jännitteisessä sosiokulttuurisessa kontekstissa. Erot kodin ja koulun tekstikäytänteiden välillä liittyvät 

perinteisten ja uusien medioiden, virtuaalisten ja fyysisten toimintaympäristöjen, puhuttujen ja 

kirjoitettujen kielellisten resurssien sekä erilaisten oppimiskäsitysten  hyödyntämiseen tekstien parissa 

toimittaessa. Kodin ja koulun tekstikäytänteiden jännitteessä tulkitsen representoituvan 

subjektipositioita, jotka ilmentävät monikulttuurisen lapsen sosiaalisen identiteetin hybridisyyttä. Näen 

tämän jännitteisen identiteetin rakentuvan kulttuurisessa välitilassa, jota kutsun Geetä (1990) ja 

Bhabhaa (1994) mukaillen kolmas tila -Diskurssiksi. Tämän Diskurssin ymmärrän rakentuvan 

kielellisenä heteroglossiana, kulttuurisena hybridisyytenä, ylirajaisena transnationaalisuutena sekä 

monimediaisena multimodaalisuutena ilmenevinä merkityksinä tekstitapahtumissa.  

Tuloksista voidaan vetää johtopäätös, että toimiessaan tekstien parissa monikulttuurinen lapsi tuottaa 

ainutlaatuisia ja uutta luovia tulkintoja sekä merkityksiä, joille 2000-luvun koulun literacy-pedagogiikassa 

tulisi tietoisesti antaa erityistä tilaa. Lukemaan oppiminen on paljon enemmän kuin pelkän äänne-

kirjainvastaavuuden hahmottamista: samalla neuvotellaan identiteettiin liittyvistä merkityksistä. On 

tärkeää, että tekstien parissa toimimista kehitetään kouluissa vastaamaan näihin haasteisiin. 

Asiasanat autoetnografia, diskurssianalyysi, etnografia, identiteetti, literacy,  lukeminen, 
monikulttuurisuus, multimodaalisuus, tekstitaito, valmistava opetus 
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Alkusanat 

 

 

Kuluu yli viisi vuotta lukutaitoon ja maahanmuuttoon liittyviä pohdintoja, ennen kuin 

Rovaniemen kasvatustieteen päivien tauolla kahvilla istuessani oivallan, millainen 

kokonaisuus tutkimuksestani on muotoutumassa. Ympärillä keskustellaan 

mediakasvatuksesta ja intoutuneesta Second Life -luennosta. Viereisessä pöydässä kaksi 

naista ottaa Skype-yhteyden kielestä päätellen Venäjälle. Tuijotan PowerPoint-esitystäni, 

jossa pieni seitsemänvuotias suomenoppija pyörii sotkeutuneena auto/etnografiaan, 

multi/literacyihin, lukemisen sosiaalisiin käytänteisiin, diskurssianalyysiin ja juuri kaksi 

kriittistä referee-arviota saaneeseen tutkimukseni teoriakatsaukseen. Diojen sekasotkusta 

alkaa nousta kolmiosainen hahmo: oma positioni tutkijana on kuin onkin kytköksissä 

tutkimuskysymyksiini monikulttuurisen lapsen sosiokulttuurisen toimintaympäristön 

tekstuaalisista ja kielellisistä käytänteistä.  

 

Olen luennon aikana ennen kahvitaukoa hahmotellut konferenssiohjelman takakanteen pro 

graduni teemoja, ja nyt onnistun itse luonnostelemaan tutkimukseni idean. Siitä tulee 

kuvioni numero 1. Se on tällainen: 

 

Kuvio 1. Tutkimuksen kolmiosainen hahmo. 

 

Näytän hahmotelmaani kahdelle esilukijalle ja kysyn, vaikuttaako luonnos 

ymmärrettävältä. He vastaavat: ”En kyllä oikein hahmota, mitä nuo laatikot ovat… Näyttää 

ihan joltain tietoliikenneinsinöörien kaaviolta… Kirjoitat sen nyt vain!”  

 

Mutta kuvioni ei esitä pelkkiä laatikoita tai kaavioita. Se esittää viisivuotisen prosessin eri 

osa-alueiden ja teemojen sukeutumista kokonaisuudeksi ja alkavaksi hahmoksi. Kirjoitan 

sitten hahmotelman sisäpuolelle symbolien nimet, jotta asiaan vihkiytymättömät 

ymmärtäisivät kuvani. Heille täytyy aina selittää kaikki. Kuvioni numero 2 on tällainen:   

 



ii 

 

 
Kuvio 2. Tutkimuksen kolmiosainen hahmo selityksineen. 

 

Mutta esilukijat käskevät minua lopettamaan sisäkkäisten laatikoiden piirtämisen Paint-

ohjelmalla ja neuvovat keskittymään työn kirjoittamiseen ja valmistumiseen. Kuvioni 

numero 1 ja numero 2 saavat niin huonon arvostelun, että minua miltei ei haluta jatkaa 

tutkimukseni houkuttelemista kirjalliseen muotoon. Onneksi minua lohduttaa tieto siitä, 

ettei oman intohimon työstäminen ole ollut helppoa aina kaikille muillekaan (Saint-

Exupery 2003, 9–10) – enkä malta antaa periksi.  

 

Kun on työstänyt yhtä maisterin tutkintoa yli kymmenen vuotta, opinnäytetyönsä 

alkusanoissa voi perustellusti kiittää niitä kärsivällisiä voimia, joiden turvin tutkimus on 

hatarin askelin edennyt ja lopulta kursittu kokoon. Myötävaikuttajista tärkeimpinä kiitän 

äitiä, joka vasta viimeisenä vuonna alkoi tehdä uhkauksia valmistumattomuuteeni liittyen; 

isää, joka hallitsee havahduttamisen; viisaita ja rakkaita ystäviäni ja siskojani, jotka ovat 

luvanneet Tabermannin Road Map -runon sanojen pitävän paikkansa; Riitta-Liisaa, joka 

välittömästi ymmärsi, että tätä työtä ei voi ”vain kirjoittaa”; Mariaa, jonka mielestä 

”älyllinen huuhaa” on ihan arvokasta sinänsä; Raunia, jota en koskaan voi kiittää kylliksi ja 

jolle joudun jo näin aluksi esittämään pahoitteluni Pikku Prinssi -vertauksesta; Pedon 

kahvion Heliä ja Airia, jotka ovat pitäneet minut kannustavasti kofeiinissa; Outia, joka yhä 

uudelleen on auttanut minua kasvamaan eteenpäin; nuorta herra Anhia perheineen, jotka 

tekivät tutkimuksen mahdolliseksi ja aineiston tuottamisesta yhdessä varsin hauskaa; ja 

ennen kaikkea Villeä, jonka äänestä en, ihmeellistä kyllä, koskaan aistinut pienintäkään 

epäuskoa tämän pro gradun valmistumiseen. Kiitän kaikkia työni teossa kannustaneita ja 

kanssani arvokkaita keskusteluja käyneitä läheisiä ja kollegoja sekä mainiota Future 

School Research -porukkaamme.   

 

Omistan tutkimukseni hänelle, joka syksyn mittaan keskittyi tekemään selvää jälkeä oikean 

puolen kylkiluistani ja ehti saapua haastamaan työn loppuun saattamisen viimeisiä metrejä.  

 

 I can do everything in Him who gives me strength. (Phil. 4: 13) 

 

  



   

1. JOHDANTO  

 

 

1.1. Tutkimusaiheen hitaasti muotoutuva Gestalt
1
  

 

Tänään minun ja Anhin lukutuokio perustui Anhille osoitettuun kirjekuoreen, jonka Anh 

uteliaana halusi heti päästä avaamaan. Kerroin, että hänellä oli edessään salapoliisin 

tehtäviä. Olin kirjoittanut keltaisille paperilappusille pojan lempitavuja sekä joitain 

sanoja. Kuoren avatessaan Anh innostui tunnistaessaan helposti useita tavuja ja sanojakin 

(epäilin nopean tunnistamisen perustuvan ulkoa opetteluun ja logografiseen strategiaan
2
). 

Kuten aiemminkin, hän keksi yhdistää lappusten lukemiseen pistelaskun ja riemuitsi 

nopeasti tienatuista pisteistään. Ovelasti hän halusi lahjoittaa viisi vaikeinta sanaa 

minulle, jotten minäkään jäisi pisteitä vaille. Totesin kuitenkin, että hänen on selvitettävä 

sanat: ”Tuo on vähä salapoliisitehtävä.” ”Ai että arvoitusko? Ai näin että joku on jättä 

viestin?”, Anh kysyi ja alkoi järjestellä sanoja. Hän alkoi hymyillen lukea sanalappusista 

itse keksimäänsä viestiä, osoittaen samalla etusormella kuvittelemaansa tekstiä: ”Sinä et 

pärjää minulle ikinä. Sinä et löydä minua!” Avustuksellani saimme sanat lopulta 

selvitettyä. Anh luki tänään kaiken todella hienosti! Niin hienosti, että tällä viikolla 

saattaa hyvin tapahtua läpimurto! (Videoaineisto ja tutkimuspäiväkirja 30.11.2009). 

 

Työskennellessäni tämän pro gradu -tutkielman aineiston parissa maahanmuuttajien 

perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmässä pyrkimyksenäni oli selvittää, millainen 

on suomea toisena kielenään käyttävän lapsen lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen 

prosessi. Alun esimerkin kuvauksessa käy ilmi, miten olen tutkimuspäiväkirjaani 

kirjoittanut odottavani ”läpimurtoa”, valtaisan oivalluksen hetkeä (ks. Bialystok 2007, 50), 

jona oppija ratkaisee äänne-kirjainvastaavuuden dekoodaamisen mysteerin ja ”oppii 

lukemaan”. Olin aiemmin toiminut kaksi vuotta valmistavassa ryhmässä 

koulunkäyntiavustajana ja pohtinut, millainen työ lukemaan oppimisessa suomeksi on, kun 

samanaikaisesti on opittava monelle oppijalle aivan uutta kieltä. Koetin kuvitella, miten 

itse dekoodaamisen oivaltaminen ei välttämättä palkitsekaan kirjainten takaa paljastuvan 

merkityksen avautumisella; sen sijaan suomenoppimisen alkuvaiheessa aapisen lukeminen 

pysyttelee mekaanisen työskentelyn tasolla. Literacyn
3
 moniulotteisuus alkoi aueta minulle

                                                           
1
 Gestalt on hahmo: pyrkimys tuottaa koherentti kokonaisuus epäselvästä sumeudesta (ks. esim. Giddens 

1991, 75–76).  

2 Ehrin sananlukemisen mallissa lukemaan oppiminen jaetaan viiteen vaiheeseen, joita ovat esialfabeettinen, 

osittais-alfabeettinen ja alfabeettinen vaihe sekä vahvistumisen ja automatisoitumisen vaiheet. 

Esialfabeettiseen ja osittais-alfabeettiseen vaiheeseen kuuluu logografinen lukustrategia, jossa oppija muistaa 

sanan kuvana ja pystyy siten tulkitsemaan sen merkityksen (Ehri 1991; Ehri & McCormick 1998). 

3 Käytän luku-, kirjoitus- ja tekstitaitojen rinnalla kirjoittaessani käsitettä literacy englanniksi, koska sen 

kääntäminen suomeksi on ongelmallista. Pohdin tutkimukseni luvussa 2.3. tarkemmin käsitteen käyttöä 

suomenkielisessä tutkimuksessa sekä sen suomenkielisiä käännöksiä.  



2 

 

opettaessani myöhemmin suomea aikuisille ”luku- ja kirjoitustaidottomille”
4
: 2000-luvun 

monikielisessä informaatioyhteiskunnassa ei riitä, että oppii mekaanisesti dekoodaamaan ja 

ymmärtämään sanan ”tomaatti”. Sen sijaan monimuotoiset ja joustavat literacyt ovat läsnä 

kaikkinaisessa arjen tulkitsemisessa eri ympäristöissä ja medioissa. Kun perehdyin 

tutkimukseni edetessä alan kirjallisuuteen, aloinkin nähdä aineistossani merkityksiä ja 

jännitteitä, joita en ollut osannut odottaa. Vaikka keskityimme Anhin kanssa lukiessamme 

aapiseen, merkityksettömistä tavuista saattoi löytyä polku vietnamin kieleen, Star Wars      

-peliin, kotiin ja perheeseen, numeroihin, Vietnamissa asuvaan mummoon tai vaikkapa 

tietokoneeseen. Videoituja lukutuokioita katsellessani huomioni kiinnittyi myös omaan 

toimintaani. Sivusta käsin tarkkailevan ulkopuolisen tutkijan sijaan minusta olikin tullut 

kahdenkeskisten lukuhetkien toinen osapuoli ja lukemisen ohjaaja. Mistä ihmeestä siis 

olinkaan pro graduani tekemässä?  

 

Vuonna 1996 tutkijoiden muodostama New London Group nosti esille kaksi keskeistä 

globalisaation synnyttämää muutosta, joiden vuoksi lukemisen pedagogiikkaa (literacy 

pedagogy) on kehitettävä: yhteiskuntien monikulttuuristumisen ja monikielistymisen sekä 

informaatio- ja multimediateknologian kehityksen. Multiliteracies-lähestymistavassa kieli 

ja muut merkityksen tuottamisen muodot nähdään dynaamisina resursseina, joita niiden 

käyttäjät jatkuvasti määrittävät uudelleen saavuttaakseen päämääriään. (New London 

Group 1996 & 2000; Cope & Kalantzis 2000). Ryhmän ennustamalla tavalla myös 

suomalaisuus on muuttunut. Jo useamman vuosikymmenen ajan enemmän uussuomalaisia 

on muuttanut Suomeen kuin suomalaisia ulkomaille. Suomalaisissa perheissä puhutaan yhä 

useampia äidinkieliä, radiosta kuuluu monenlaista kieltä, ja televisio tuo olohuoneisiin eri 

kieliä puhutussa ja kirjoitetussa muodossa. Sosiaalinen media ja ubiikkiteknologia 

muovaavat kotien tekstikäytänteitä: älypuhelimet kytkevät ihmiset tuttaviinsa, ja internet 

yhdistää käyttäjänsä maapallon eri puolille. Myös koulut ovat muuttuneet niin 

oppimiskulttuuriltaan kuin oppilasainekseltaankin. Kun joissain pääkaupunkiseudun 

kouluissa jo puolet oppilaista on maahanmuuttajataustaisia, on syytä pohtia, miten luku-, 

                                                           
4
 Käytän lainausmerkkejä, koska ”luku- ja kirjoitustaidoton” käsitteenä viittaa ratkaisevasti erilaiseen 

käsitykseen literacysta kuin miten asian tutkimuksessani ymmärrän. Jos literacy on ensisijaisesti sosiaalista 

toimintaa, tulkintani mukaan ei voida ajatella, että aikuiselta oppijalta ”puuttuisi” jokin ”taito”. Sen sijaan 

esimerkiksi ei-kirjallisen perinteen kulttuureissa omaksutaan suullisen kerronnan muotoja, jotka käsittävät 

lukuisia literacya vastaavia taitoja ja ajattelutapoja, kuten Gee (1990, 153) toteaa. Olen 

kandidaatintutkielmassani (Jokinen 2007) pohtinut kohtaamistani maahanmuuttajanaisten kanssa 

opiskellessamme suomea, lukemista ja kirjoittamista.  



3 

 

kirjoitus- ja tekstitaitojen pedagogiikkaa voitaisiin kehittää. Mitä lapset nykyisin lukevat, 

millaista kieltä he käyttävät, millaisin välinein he vuorovaikuttavat; millaisessa 

kielellisessä ja tekstuaalisessa toimintaympäristössä 2000-luvun lapset kasvavat? Miten 

kaikille koulua käyville lapsille kehittyisivät yhdenvertaiset mahdollisuudet kielelliseen, 

kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen osallisuuteen?  

 

Tutkimuskumppanini Anhin sosiokulttuurisen kontekstin mukaantulon kautta aloin nähdä 

koulun lukemisen ja kirjoittamisen tilanteet sosiaalisena toimintana (ks. Street 1984; 

Barton 2007; Pahl & Rowsell 2005). Tutkimuskirjallisuudessa puhutaan 

tekstitapahtumista (literacy events), jotka toimivat ikkunoina laajempiin 

tekstikäytänteisiin (literacy practices). Tekstikäytänteet ovat kielenkäytön 

kulttuurisidonnaisia tapoja, jotka kytkeytyvät sosiaalisiin rakenteisiin, arvoihin, asenteisiin 

ja suhteisiin. Tapahtumat puolestaan ovat toimintoja, joihin literacy liittyy. Tapahtumissa 

korostuu literacyn situationaalinen luonne: toiminnalla on aina historiallinen ja sosiaalinen 

kontekstinsa. (Barton & Hamilton 1998, 6; Barton & Hamilton 2000, 7–14; Pitkänen-

Huhta 2000, 123–124; Bloome ym. 2005, 5, 51–53). Aloinkin tarkastella minun ja Anhin 

yhteisiä lukutuokioita tekstitapahtumina, jotka toimivat näköalana laajempiin koulun 

tekstikäytänteisiin. Kouluetnografiana käynnistynyt tutkimukseni oli kuitenkin jälleen 

uuden haasteen edessä: millaisin metodologisin ratkaisuin tavoittaisin aineistossa välittyvät 

jännitteet?    

 

1.2. Jännitteiden näkyväksi tekemistä 

 

Todellisuus on sosiaalisesti rakentunutta (Berger & Luckmann 1994, 11). Subjektiivisia 

tulkintoja todellisuudesta tehdään kielessä: kieli paikantaa toimijoita ja jäsentää sosiaalisia 

suhteita (Fairclough 1995, 10). Koska kiinnostukseni kohteena oli erityisesti literacy 

sosiaalisena toimintana, päädyin kielen ja tekstin määrittelyjen kautta pian 

diskurssianalyyttisen kirjallisuuden äärelle. Käsitän tässä tutkimuksessa diskurssin
5
 

ensisijaisesti vuorovaikutukseksi ja toiminnaksi, joka on kielenkäytön sosiaalisiin ja 

kulttuurisiin konteksteihin kietoutunutta (ks. van Dijk 1997, 2; Pietikäinen & Mäntynen 

2009, 24–25). Fairclough (1992) kuvaa kielenkäytön mikro- ja makrotasoja tavalla, joka 

                                                           
5
 Määrittelen tarkemmin tässä tutkimuksessa sovellettavan diskurssin käsitteen luvussa 3.4. 
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tässä tutkimuksessa yhdistyy näkemykseen lukemisesta sosiaalisena toimintana. 

Tekstitapahtumat (literacy events) ovat se mikrotaso, jossa minun ja Anhin diskursiivinen 

toiminta käytännön tasolla näkyy. Tekstikäytänteet (literacy practices) puolestaan 

näyttäytyvät sosiaalisena ja kulttuurisena makrotasona, johon mikrotason tilanteet 

kytkeytyvät. Näihin käytänteisiin voin tutkimuksellisesti pureutua aineistossa rakentuvien 

jännitteiden kautta. Näen mikro- ja makrotason kietoutuvan aineistossa tiiviisti yhteen ja 

muodostavan risteymiä (neksuksia), joissa kielenkäytön eri tasot samanaikaisesti ja 

monikerroksisesti lomittuvat (ks. Scollon & Scollon 2004, 8–9; Pietikäinen & Mäntynen 

2009, 19). Vuorovaikutustilanteissa minä ja Anh edustamme omia sosiokulttuurisia 

kontekstejamme, joita yhdistävänä kontekstina toimivat suomalainen koulu, valmistavan 

opetuksen ryhmä sekä lukemaan ja kirjoittamaan opetteleminen. Tutkimustilanteissa 

kohtaamme, ja vuorovaikutuksemme kautta rakentuu se sosiaalinen todellisuus, jota tässä 

työssä tarkastelen. Diskurssianalyysi avaa niitä sosiaalisia ja kulttuurisia merkityksiä, joita 

vuorovaikutukseemme kutoutuu.  

 

Godley (2003, 285) painottaa, että lukemaan oppiminen on sosiaalisten identiteettien 

neuvottelua. Tässä tutkimuksessa tavoitteenani on asettaa kysymyksiä siitä, miten 

kompleksisia ja moniulotteisia neuvotteluja lukemaan oppimisen arjessa syntyy; pyrin 

havainnollistamaan sitä epistemologista diversiteettiä
6
, joka tekstitapahtumissa on läsnä. 

Valmistavaan opetukseen osallistuvat lapset elävät sosiaalisessa, kulttuurisessa ja 

kielellisessä välitilassa, joka rakentuu kodin ja koulun välisessä jännitteessä. Lukemaan 

oppimisen kannalta onkin kysyttävä, ketkä merkityksiä ovat rakentamassa: millaisia 

identiteettejä lukemisen käytänteissä rakentuu, ja miten erilaiset identiteetit tulevat 

käytänteissä kuulluiksi (ks. Pahl & Rowsell 2005, 96–98)? Olenkin tutkimuksessani 

kiinnostunut erityisesti sosiaalisista identiteeteistä ja niiden diskursiivisesta rakentumisesta. 

 

Erittelen aineistoa, joka on tuotettu maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan 

opetuksen ryhmässä etnografisesti erityisesti lukemaan oppimiseen fokusoiden. Aineistoni 

rakentuu yhden case-tapauksen ympärille. Yhdessä seitsemän vuotta täyttävän Anhin 

                                                           
6
 Epistemologisella diversiteetillä tarkoitan erilaisia käsityksiä siitä, mitä pidetään tietona, millainen 

tietäminen on hyväksyttävää ja kenen tietämistä arvostetaan (ks. Pallas 2001, 6; Siegel 2006, 3). Koulun 

kontekstissa kaikki lukemisen tapahtumat rakentuvat kompleksisten, moninaisten ja limittyneiden tietojen, 

identiteettien ja diskurssien vuoropuhelussa. (Luke 2005, xii–xiii; ks. myös Kupiainen & Sintonen 2009, 67).  
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kanssa luemme aapista syksyn 2009 ja alkukevään 2010 aikana tallennetuissa videoissa. 

Tutkimustehtävikseni olen useiden eri vaiheiden kautta määrittänyt seuraavat kysymykset:  

 

1. Millaisina näyttäytyvät suomenoppijan sosiokulttuuriset toimintaympäristöt koulun ja 

kodin tekstitapahtumia (literacy events) tarkasteltaessa? 

2. Millaisia laajempia tekstikäytänteitä (literacy practices) koulun ja kodin 

tekstitapahtumat representoivat suomenoppijan kannalta?  

3. Millaisia merkityksiä suomenoppijan sosiaalinen identiteetti saa koulun ja kodin 

tekstikäytänteissä?  

 

Näen diskurssien rakentuvan jännitteiden varaan: ristiriidat synnyttävät tekstissä tilan, 

jossa diskurssi tulee näkyväksi (ks. myös Salakka 2006, 120). Näiden jännitteiden kautta 

lähestyn aineistoani. Koska videoaineistoni rakentuu minun ja Anhin vuorovaikutukselle, 

hyödynnän tulkinnassani mikroetnografista diskurssianalyysia (Bloome ym. 2005; Bloome 

ym. 2008). Kutsun Anhia suomenoppijaksi vastaavasti kuin englanninkielisessä 

kirjallisuudessa käytetään nimitystä English Language Learner (ELL) (ks. esim. Latomaa 

ja Aalto 2009), koska tarkastelen ensisijaisesti kielenkäyttöön liittyvien identiteettien 

rakentumista. Anh on toisen sukupolven maahanmuuttaja (ks. Martikainen & Haikkola 

2010, 15), joka on syntynyt Suomessa. Suhtaudun varovaisesti termien ”maahanmuuttaja” 

ja ”maahanmuuttajataustainen” käyttöön, sillä ne sitovat oppijan prosessiin, jonka ei voida 

olettaa leimaavaan häntä läpi elämän. Puhun Anhista myös monikulttuurisena lapsena 

vastaavasti kuin Harinen ja Ronkainen (2010, 275) viitatessaan toisen sukupolven 

maahanmuuttajataustaisiin nuoriin. He haluavat laajentaa monikulttuurisuuskeskustelua 

vakiintuneiden maahanmuuttajarepresentaatioiden ulkopuolelle sekä avata niitä 

monimuotoisia sosiaalisia ja kulttuurisia identifikaatioita, joita nuoret kokevat elämässään. 

(Emt.). Tutkimukseni kysymyksenasettelun kannalta on olennaista kiinnittää huomiota 

siihen, millaista käsitteistöä oppijasta käytetään: milloin kulttuurisen ja kielellisen taustan 

nimeäminen on olennaista? 

 

1.3. Abduktion logiikkaa 

 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Perusope-

tukseen… 2009) luku- ja kirjoitustaidon kehittyminen on nostettu yhdeksi keskeisimmistä 
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oppimistavoitteista. Vaikka luku-, kirjoitus- ja tekstitaitojen monipuolinen hallinta nähdään 

nykyisin perusedellytyksenä kansalais- ja tietoyhteiskuntaan osallistumiselle (Luukka ym. 

2008, 17), maahanmuuttajataustaisten oppijoiden kohdalla aihetta on tutkittu Suomessa 

vasta vähän
7
. Olenkin kartoittamassa tutkimuskenttää, jonka sisällä ei vielä ole edes ehditty 

kysyä paljoa kysymyksiä, puhumattakaan kysymyksiin vastaamisesta. Vastatakseni 

tutkimuskysymyksiini toteutan monimuotoisuutta monella tasolla: moninaisuus näkyy 

työni aihevalinnassa, tutkimusasetelmassa, aineistossa, metodologiassa, teoriassa, kielessä 

sekä kirjoitustavassa. Työskentelyni on kauttaaltaan eklektistä ja eri elementtejä 

yhdistelevää. Pidän tätä tarpeellisena uudenlaisen tutkimuskentän hahmottamiseksi. 

Toisaalta työskentelytavan hybridisyys
8
 toimii myös metaforana niille jatkuvan muutoksen 

tilassa oleville aihepiireille, joihin tutkimukseni kytkeytyy. Diskursiivinen ontologia, 

suomalaisuus, multi/literacies, multi/mediaisuus, moni/kielisyys, moni/kulttuurisuus, 

identiteetit sekä sosiaaliset ja kulttuuriset tekstikäytänteet muuttuvat, elävät ja sekoittuvat.  

 

Tutkimusaiheeni ylittää tieteenalojen rajoja ja on siten monitieteinen. Tutkiessani 

sosiaalisesta näkökulmasta lapsen lukemaan oppimista teen kasvatustieteellistä tutkimusta, 

joka sijoittuu lukutaitoa sosiaalisena toimintana tarkastelevaan New Literacy Studies             

-lähestymistapaan (ks. esim. Barton 2007; Pahl & Rowsell 2005). Diskurssianalyysin 

nähdään sijoittuvan kielitieteen ja yhteiskuntatieteen välimaastoon (ks. Pietikäinen & 

Mäntynen 2009, 41; Pietikäinen 2000), ja tutkiessani identiteettien rakentumista 

vuorovaikutuksessa näkökulmani sosiaalisuus painottuu. Toisaalta monikielisyystutkimus 

on soveltavaa kielitiedettä (ks. Pietikäinen & Dufva 2006; Pitkänen-Huhta 2000), ja 

tutkimukseni sivuaa myös sosiolingvistiikkaa (ks. Blommaert 2009). Tulkinnassani on 

mukana poststrukturalistinen ja postkoloniaalinen juonne, jonka kautta tutkimukseni 

sijoittuu kulttuurintutkimuksen kenttään (ks. Hall 2003, 2005 & 2011; Bhabha 1994 & 

2011). On selvää, että näin monen näkökulman yhdistäminen on haasteellista ja edellyttää 

soveltavaa lähestymistapaa niin teorian, metodologian kuin analyysin tasolla. 

Hyödynnänkin ”abduktion logiikkaa” eli ”mielekkäiden käsitteiden kaappaamista käyttöön 

tutkittavan asian ymmärtämiseksi” (Ahponen 2001, 322).  

                                                           
7
 Ks. Lehtinen 2002; Vaarala 2009; Reiman & Mustonen 2010. Käsittelen aiempia tutkimuksia tarkemmin 

luvussa 2.7. 

8
 Tarkoitan hybridisyydellä kulttuurista välitilaa ja eri elementtien samanaikaista sekoittumista (ks. Bhabha 

1994 & 2011). Paneudun luvussa 2.4. tarkemmin hybridisyyden käsitteeseen. 
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1.4. Oma positioni ja tutkimuksen etiikka 

 

Teoksessaan Orientalism Said kuvaa tutkijan subjektiuden vaikutusta tiedon rakentumiseen 

seuraavasti:  

For if it is true that no production of knowledge in the human sciences can ever ignore or 

disclaim its author‟s involvement as a human subject in his own circumstances, then it 

must also be true that for a European or American studying the Orient there can be no 

disclaiming the main circumstances of his actuality--- (Said 2003, 11). 

 

Olen tutkimuksessani läsnä eri tasoilla aineiston tuottamisessa, analyysissa, tulkitsemisessa 

ja raportoinnissa. Rekonstruoidessani aineiston täksi pro graduksi tulkitsen, jäsennän 

uudelleen ja muokkaan aineiston puhetta. Tutkijana olen osa laajempaa sosiaalista 

maailmaa ja tulkitsen sitä omien kokemusteni valossa. Vastaavasti oma tulkintani 

todellisuudesta on mahdollista nähdä laajemman sosiaalisen ja kulttuurisen elämäntavan 

representaationa (Muncey 2010, 15; Ellis & Bochner 2000, 734, 737−739). Autoetnografia 

metodina ja kirjoittamisen muotona merkitsee itsen (auto) kirjoittamista mukaan 

tutkimukseen. Tutkija on tunnustettu osa tutkimustaan. (Ellis & Bochner 2000, 736−738). 

Autoetnografisella otteella pystyn tutkimuksessani käsittelemään erityisesti omaa rooliani 

ja toimintaani tutkimuksen kulussa. Selvää on, että oma subjektiivisuuteni on analyysissa 

vahvasti läsnä. Tämä positioni ei kuitenkaan ole ristiriidassa tutkimuksen metodologisten 

tai teoreettisten olettamusten kanssa, kuten myöhemmin perustelen. Pyrin jatkuvasti 

havainnoimaan ja reflektoimaan positiotani sekä avoimesti kuvaamaan sen vaikutusta työn 

etenemiseen. 

 

Yllä olevassa lainauksessa Said nostaa esille kulttuurisen kolonialismin riskin tutkittaessa 

läntisin silmälasein ilmiöitä, joihin kytkeytyy ”toiseus”
9
. Autoetnografisessa tutkimuksessa 

pyritään erityiseen kulttuuriseen sensitiivisyyteen (Ellis & Bochner 2000, 739; Ellis 2004, 

144–155). Tutkin itse valtakulttuurin edustajana maahanmuuttajataustaista lasta 

suomalaisen koulun kontekstissa. Edustan lukemisen tapahtumissa tutkijaa ja opettajaa 

sekä laajemmin koulua instituutiona. Tutkimuksessani eettisesti erityistä on myös olla 

sensitiivinen sen suhteen, että tutkimuskumppanini on vasta seitsemän vuotta täyttävä 

                                                           
9
 Löytty (2005) tarkastelee toiseuden käsitteen moninaisuutta erilaisissa tieteellisissä traditioissa ja nostaa 

esille myös sen ongelmallisuuden. Toiseus voidaan nähdä olennaisena osana prosessia, jossa merkitykset ja 

identiteetit muodostuvat; toisaalta toiseudesta puhuminen voi itsessään tuottaa tarpeettoman dikotomian, joka 

synnyttää vastakkainasettelua (emt.).  
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poika. Estola ym. (2010, 186, 193) kirjoittavat, että lapsitutkimuksen eri vaiheet 

edellyttävät tutkijalta reflektiota läpi tutkimusprosessin. Tutkijan asenteet lapsia kohtaan 

ovat keskeisin lähtökohta. (Emt.). Strandell (2010, 92–98) lähestyy etnografisen 

lapsitutkimuksen etiikkaa eettisen symmetrian käsitteen kautta: lapsi nähdään 

tasavertaisena tutkimuskumppanina, joka ei niinkään kaipaa suojelevaa asennetta vaan 

jonka omaehtoinen halu olla tutkimuksessa mukana on varmistettava joka päivä uudelleen. 

Näen, ettei aineiston tuottaminen olisi ollut tutkimuksessani mahdollista ilman 

tutkimuskumppanini Anhin uteliasta, aktiivista ja omaehtoista osallistumista. Aineistoa 

tuottaessani, analysoidessani ja tulkitessani pyrin kunnioittamaan hänen toimijuuttaan ja 

kuulemaan tarkasti hänen ääntään.  

 

1.5. Eivät maailman paikat vaan paikan maailmat 

 

Ylirajainen liikkuvuus ei ole minulle luontaista. Saarikoski on sanonut jotain sen 

suuntaista kuin että ”En kaipaa maailman paikkoja vaan paikan maailmoja”. Tällä samalla 

koulun käytävällä, jonka päähän on maalattu kuva aapiskukosta, olen itse kulkenut 

ekaluokkalaisena. Nyt Anh ehtii ottaa kolme askelta siinä missä minä yhden mennessämme 

yhdessä videoimaan lukemistamme. Olen kolmannen sukupolven oululainen mutta silti 

jollain tapaa juureton. Ennen kuin kahdeksan vuotta sitten tässä koulussa kesätöissä astuin 

ensimmäistä kertaa silloiseen ”mamu-luokkaan”
10

, en ollut millään tapaa kiinnostunut 

monikulttuurisuudesta tai kansainvälisyydestä. Vanhassa tutussa paikassa minulle aukeni 

kuitenkin jälleen uusi maailma: ryhmän vasta maahan muuttaneet oppilaat olivat 

saapuneet maapallon eri puolilta eivätkä puhuneet lainkaan suomea. Jäin kahdeksi 

vuodeksi luokan koulunkäyntiavustajaksi, vaikka jo aloittamani opinnot suomen laitoksella 

ja toisena vuonna myös kasvatustieteiden puolella odottivat. Tutustuminen silloin räikeän 

“erilaisilta” tuntuneisiin ihmisiin toimi löytöretkenä itseeni. Jälkeenpäin yliopistossa opin 

reflektoimaan interkulttuurisen kompetenssini kehittymisen vaiheita (ks. Bennett ym. 2003; 

Jokikokko 2010) ja asettamaan kasvulleni uusia tavoitteita.  

 

Saman koulun käytävällä olen eri vaiheissa kulkenut kuin hermeneuttisella kehällä: 

vuosien aikana muovautunut esiymmärrykseni on saanut tulkintaprosessien edetessä aina 

uusia sisältöjä ja merkityksiä ja muuttunut uudeksi esiymmärrykseksi (ks. Siljander 1988, 

115–116). Palatessani valo-ryhmään syksyllä 2009 keräämään aineistoa tiesin, mihin 

tulen, mutta samaan aikaan olin noviisi taas. Opettelin kiinnittämään videokameran 

jalkaansa; kiersin ympäri kaupunkia hankkimassa tutkimusluvalle arabian-, venäjän-, 

italian- ja vietnaminkieliset käännökset; etsin kirjaston tietokannoista artikkeleja, jotka 

käsittelivät lukemaan oppimista toisella kielellä; tutustuin ryhmän lapsiin ja muovailin 

tutkimussuunnitelmaani; ja ennen kaikkea koetin löytää ääntäni tutkimuksen kirjoittajana. 

                                                           
10

 ”Mamu”-lyhenteen käyttöä on sittemmin kritisoitu sen herättämien pejoratiivisten konnotaatioiden vuoksi, 

ja Opetushallituksen suositus on, ettei sitä enää käytettäisi. Oulussa valmistavan opetuksen ryhmiä kutsutaan 

nykyisin ”valo-luokiksi”. 
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Se osoittautui vaikeaksi. Aloin aina uudestaan kirjoittaa – vain hylätäkseni kohta 

luonnokseni. Anh pakersi oman lukemisensa ääressä todeten aika ajoin: ”Mää en tiijä 

lukea!” tai ”En tiijä en tiijä en tiijä!”, ja usein tunsin omasta akateemisesta lukemaan ja 

kirjoittamaan oppimisestani aivan samoin. Omalle ohjaajalleni en tohtinut sanoa kuin Anh 

sanelua tehdessään: ”Mää en halua kirjottaa kaikki!” Aloin ymmärtää kirjoittamisen 

tuskaani vasta Barthesia (1975) lukiessani: "I am interested in language because it wounds 

or seduces me." Kielen ja literacyn monikerroksisuus ja tutkimukseni eri tasojen 

yhteenkietoutuneisuus lopulta huojensivat syyllisyyttäni. Toki olen vaativa käyttämäni 

kielen suhteen, teenhän diskurssianalyysia! Onneksi ohjaajani osasi lukea myös rivien 

välejä, ja hänen ehdotettuaan autoetnografista lähestymistapaa (ks. Ellis & Bochner 2000; 

Muncey 2010; Ellis 2004) kirjoittamiseni alkoi lopulta helpottua.  

 

Huomasin, että Anh on minun opettajani yhtä paljon kuin minä hänen; luultavasti vielä 

paljon enemmänkin. Neljänneksi tutkimuskysymyksekseni lisäänkin:       

 

4. Millainen on oma lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen prosessini tutkimuksen 

edetessä – miten kasvan aloittelevana tutkijana?  
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2. TEOREETTISET SUUNTAVIIVAT 

 

 

Tutkimuksessani sosiaalinen konstruktionismi muodostaa sen laajan viitekehyksen, johon 

työ ontologisesti ja epistemologisesti sitoutuu. Konstruktionismin käsitys kielestä 

sosiaalisen todellisuuden rakennusaineena yhtyy diskurssianalyysin tavoitteisiin: kieli, 

kulttuuri ja yhteiskunta ovat kauttaaltaan toisiinsa sidoksissa, järjestävät ja uusintavat 

toisiaan sekä rakentavat erilaisia sosiaalisia identiteettejä. Tutkimukseni teoreettiset 

suuntaviivat kytkeytyvätkin monin paikoin työn metodologisiin lähtökohtiin, joita 

käsittelen luvussa 3. Monikulttuurisen suomenoppijan lukemaan ja kirjoittamaan oppimista 

sekä hänen ja minun vuorovaikutusta tarkastellessani myös kielen, literacyn, tekstin ja 

kulttuurin määrittelyt ovat tarpeellisia. 

 

Tässä luvussa käsittelen tutkimukseni teoreettisia lähtökohtia. Aineiston analyysin ja 

tulosten esittämisen yhteydessä kuitenkin tarkennan teoreettisia työkalujani.  

 

2.1. Kielellinen käänne ja lukemisen luokkahuonetutkimus 

 

”Social constructionism cautions us to be ever suspicious of  

our assumptions about how the world appears to be.” 

(Burr 2003, 3) 

 

Tutkimukseni ontologiset ja epistemologiset sitoumukset kytkeytyvät sosiaaliseen 

konstruktionismiin. Näen todellisuuden rakentuvan sosiaalisesti: ei ole tietoa 

objektiivisesta maailmasta sinänsä, vaan ihminen tulkitsee olemassaoloaan suhteessa 

toisiin ihmisiin. Siten tietäminen on aina subjektiivista. Ihmisen ja sosiaalisen maailman 

suhde on dialektinen ja toteutuu kielessä, joten kielen merkitys sosiaalisten ilmiöiden 

rakentumisessa on keskeinen. Kieli todentaa maailmaa kahdella tavalla: toteamalla ja 

toteuttamalla sen. (Berger & Luckmann 1994, 74, 173; Fairclough 1992, 2; Siljander 2002, 

202–203). Sosiaalitieteissä puhutaan kielellisestä käänteestä, jonka myötä kielen asemaa 

tiedon rakentumisessa on alettu pitää yhä olennaisempana. Kieli ja muut semioottiset 

merkkijärjestelmät luovat merkityksiä, rakentavat yhteisöllisyyttä ja identiteettejä sekä 

järjestävät toimintatapoja. (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 12). Näen, että kieli on 
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kutoutunut osaksi tapaani tulkita todellisuutta tietynlaisena. Onkin kysyttävä, miten kieli 

vaikuttaa tutkimuksen tekemiseen.  

 

Ihmiset rakentavat tietoaan maailmasta vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Kielen 

käyttötavat ja muodot rakentavat ja uusintavat tietoa, valtasuhteita ja identiteettejä. Kieli ei 

ole neutraalia ja automaattisesti läpinäkyvää, vaan asemoidessaan ihmisiä se kantaa 

ideologioita, arvoja ja asenteita. ”Sisäpiirin” ja ”muiden” kategoriat rakentuvat kielellisesti, 

mikä suosii tiettyjä tapoja tietää ja määrittää tieto. (Burr 2003, 4; Bloome ym. 2005, 45–47; 

Blommaert 2009, 1–2; Bloome ym. 2008, 17). Tutkittaessa monikulttuurisuuteen 

kytkeytyvää aihetta ”meidän” ja ”muiden” vastakkainasettelu piilee herkästi taustalla. 

Bloome ym. (2005, 49) vertaavat kielen ja lukemisen luokkahuonetutkimusta vieraiden 

maiden ja kulttuurien tutkimukseen. He näkevät siinä jopa kolonialistisia piirteitä: kun 

tutkijayhteisö käy sisäpiirin keskustelua keskenään, konteksti, jossa tutkimus on tuotettu, 

jää tutkijoiden tulkintojen varaan pääsemättä omista lähtökohdistaan osalliseksi 

keskusteluun. (Emt.). Vaikka en tässä tutkimuksessa keskity valtasuhteiden tarkasteluun, 

näkökulma on teoreettisen ajatteluni taustalla läsnä ja pyrin toimimaan sensitiivisesti oman 

subjektiivisen tietämiseni suhteen. 

 

Bloome ym. (2008, 17–18) käsittelevät kielen tehtäviä lukemisen tapahtumien 

ymmärtämisessä. Kieltä käytetään rakentamaan kouluarjen sosiaalista todellisuutta, 

yksilöiden ja yhteisöjen välisiä suhteita sekä valtasuhteita. Taloudellista, sosiaalista, 

kulttuurista, poliittista ja symbolista pääomaa tuotetaan ja vaihdetaan kielen avulla. 

Tieteellistä ja pedagogista tietoa sekä arkitietoa luodaan ja määritetään kielessä. Myös 

tutkimuksen toteuttaminen on kielellistä. (Emt.). Tämäkin tutkimusraportti rakentuu 

joukosta kielellisiä valintoja ja pyrkimyksiä, jotka vaikuttavat ympäröivään todellisuuteen. 

Kieli siis läpäisee tutkimuksen eri vaiheet ja tasot kauttaaltaan. Bloome ym. (2005, 48–49) 

peräänkuuluttavatkin tutkijalta reflektiivisyyttä, kun tutkimuksen kohteena ovat kieli ja 

luokkahuonevuorovaikutus. Pyrinkin reflektoimaan toimintaani tutkimuksen edetessä. 

 

Sosiaalinen konstruktionismi on diskurssintutkimuksen lähtökohta. Diskurssianalyysissa 

ollaan kiinnostuneita pohtimaan, miten toimijat rakentavat merkityksiä kielenkäytöllään 

(Suoninen 2002, 18). Kielen ja ympäröivän yhteiskunnan suhde on yhteenkietoutunut. 

”Kielen järjestäytymisen tavat ja keinot ovat sosiaalisia ja kulttuurisia, joten kieltä 
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tutkimalla opitaan myös sitä ympäröivästä yhteiskunnasta ja kulttuurista sekä ajasta ja 

paikasta” (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 13). Kieli nähdään monitasoisena ja joustavana 

resurssina, jota kielenkäyttäjä toimiessaan hyödyntää päämääriensä mukaisesti (emt). 

Käsittelen diskurssianalyysia tarkemmin luvussa 3.4.  

 

2.2. Bahtin ja dialogismi: kieli resurssina ja diskurssin konteksti 

 

Kieli on pitkään nähty monoliittisenä, monologisena ja tarkkarajaisena objektina sekä 

kansallisvaltioiden ja kansallisten identiteettien rakennusaineena (Pietikäinen ym. 2008, 

81). Diskurssintutkimuksen kielikäsitys on kuitenkin funktionaalinen
11

: kielen keskeinen 

tehtävä on luoda merkityksiä. Kieli on olemassa ainoastaan sosiaalisesti kielenkäytössä. 

(Pietikäinen & Mäntynen 2009, 14; Luukka 2000, 138–139). Ajattelutapa kielen 

funktionaalisuudesta kytkeytyy bahtinilaiseen dialogismiin, jonka mukaan kaikki ihmisten 

toiminta ja ajatukset ovat vuorovaikutusta. Ihminen on sidoksissa maailmaan ja toisiin 

ihmisiin kielellisessä vuorovaikutuksessa, joka on merkitysneuvottelua. Dialogismissa 

korostuvat kielen monimuotoisuus, vaihtelu ja kontekstisidonnaisuus – ei ole mahdollista 

kuvata kieltä irrottamalla kieliopillisia sääntöjä ja sanastoa puheesta, teksteistä ja 

kielenkäyttäjistä. (Dufva 2006, 37–44). Bahtin puhuukin kielen kirjavasta monimuotoi-

suudesta, heteroglossiasta:  

[A]t any given moment of its historical existence, language is heteroglot from top to 

bottom: it represents the co-existence of socio-ideological contradictions between the 

present and the past, between differing epochs of the past, between different socio-

ideological groups in the present, between tendencies, schools, circles and so forth, all 

given a bodily form. These ”languages” of heteroglossia intersect each other in a variety 

of ways, forming new socially typifying ”languages”. (Bakhtin 2004, 291). 

 

Kieli kantaa siis erilaisia sosiaalisia historioita ja ideologioita, jotka lomittuvat ja risteävät 

toisissaan. Kielen sisällä on ikään kuin toisia kieliä. Dufva (2006, 44–45) toteaakin, että ei 

ole yhtä selvärajaista kieltä kuten ”suomi” tai ”englanti”. Sen sijaan on joukko erilaisia 

kieliä eli puhelajeja (emt.). Tämä näkemys on työssäni keskeinen, sillä tutkimukseni 

aihepiiri linkittyy monikielisyyteen. Jos kieli olisi monoliittista ja selvärajaista, 

                                                           
11

 Kielentutkimuksessa formalistinen ja funktionalistinen lähestymistapa nähdään usein vastakkaisina 

formalistisuuden keskittyessä kielen abstraktiin muotojärjestelmään ja funktionaalisuuden puolestaan kieleen 

sosiaalisena vuorovaikutuksena (Luukka 2000, 135). Käsitys kielenkäytön funktionaalisuudesta pohjautuu 

Hallidayn (1978, 1985) systeemis-funktionaliseen teoriaan. Hallidayn (1987, 183, 186–188) mukaan kielellä 

systeeminä on kolme funktiota: ideationaalinen, interpersonaalinen sekä tekstuaalinen. Faircloughin käyttämä 

kriittinen diskurssianalyysi, jota käsittelen luvussa 3.4., perustuu samantyyppiseen jaotteluun. 
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monikielisyydestä tulisi ”koodinvaihtoa” eri kielten välillä (ks. Sirkeinen 2008, 4–7; 

Pietikäinen ym. 2008, 81). Sen sijaan tarkastelen tutkimusaineistoa bahtinilaisen 

heteroglossian kannalta: kielet sekoittuvat ja muodostavat jatkuvasti uusia hybridisiä 

muotoja. Suomenoppijan kielellinen todellisuus ja kielelliset resurssit muodostuvat 

erilaisten kielimuotojen ja puhelajien sekoittumista.  

 

Kieli rakentuu dynaamisista ja vaihtelevista joukoista resursseja, joita kielenkäyttäjällä on 

hyödynnettävissään erilaisissa sosiaalisissa ja kulttuurisissa tilanteissa. Resurssit voivat 

olla kansallisia ja virallisia kieliä mutta myös erilaisia murteita, rekisterejä, tyylejä ja 

muotoja. (Pietikäinen ym. 2008, 81). Kunkin kielenkäyttäjän resurssit muodostavat 

ainutlaatuisia repertuaareja. Olennaista onkin konteksti, jossa kieltä käytetään. Eri 

tilanteisiin liittyy erilaisia kielenkäytön sääntöjä ja käytänteitä sekä kielenkäyttäjän omia 

mieltymyksiä ja valintoja. (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 15). Bahtin (1979, 113) 

kuitenkin toteaa, että jokainen kielenkäyttäjän valitsema sana on puoliksi jonkun toisen. 

Puhujan intentio ja painotus antavat tämän käyttöön puolet sanasta, mutta historiallinen ja 

situationaalinen konteksti ovat sanassa aina läsnä:   

Jokainen sana tuoksahtaa kontekstilta ja konteksteilta, joissa se on elänyt sosiaalisesti 

jännittynyttä elämäänsä; kaikki sanat ja muodot ovat intentioiden asuttamia. Sanassa on 

väistämättömästi kontekstin (kirjallisuudenlajin, suuntauksen, yksilön) aiheuttamia 

yläsäveliä. (Emt.).  

 

Lainaus Bahtinilta lähenee diskurssin määritelmää; voidaanhan diskurssi 

yksinkertaisimmillaan määritellä kielenkäytöksi sosiaalisessa kontekstissaan (ks. Pälli 

2003, 22). Diskurssintutkimuksessa eritellään useita eri tason konteksteja, jotka sijoittuvat 

mikro- ja makrotason välille. Konteksti on monikerroksinen ja sillä tarkoitetaan ”kaikkia 

niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat merkityksen muodostumiseen sekä mahdollistavat ja 

rajaavat sen käyttämistä ja tulkitsemista”. (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 18–19, 29–30). 

Gee (2000, 190) kritisoi tyypillisiä kontekstin määritelmiä siitä, että niissä konteksti on 

tyypillisesti nähty liian staattisena. Sen sijaan Gee korostaa diskurssin ja kontekstin 

vuoropuhelun vastavuoroisuutta: ne vaikuttavat toisiinsa kuin kaksi vastakkain asetettua 

peiliä (emt.). Esittelen laajemmin tutkimuskontekstiani aineiston käsittelemisen 

yhteydessä. Keskeisenä teoreettisena kontekstina näen työssäni literacyn ja erityisesti New 

Literacy Studies -lähestymistavan, jossa tekstien parissa toimiminen nähdään sosiaalisena 

toimintana.     
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2.3. Literacy sosiaalisena toimintana 

 

Tänään luimme M-aukeamaa. Lukutuokiomme alussa Anh kertoi innoissaan: ”Kun mun 

isä, mää sain uus peli!” Tarkemmin asiasta kysyessäni sain tietää, että kyseessä oli 

”Papukaan”. Googlen perusteella nimi viitannee Bakugan-peliin. Asetuttuamme aapisen 

ääreen lukeminen sujui todella mukavasti, ja Anh on aivan oivalluksen rajalla. 

Sydänsanat M-aukeamalta olivat viime torstaina kotiläksy, eli niitä on mahdollisesti 

opeteltu kotona ulkoa. Anh on oivaltanut lukemisesta jotain uutta, ja kaksitavuisia 

nelikirjaimisia sanoja hän lukee hyvin, kunhan ohjaan häntä peittämään alkutavun, jotta 

jälkitavu erottuu. Vaikka olemme lukutuokioissamme liikkuneet enimmäkseen 

sanatasolla, niin nyt Anh tuntuu lukevan juuri tavuja, ja sitten tavujen avulla hän päättelee 

sanojen merkityksiä. (Videoaineisto ja tutkimuspäiväkirja 2.12.2009). 

 

Kuten työni johdannossa kuvaan, käsitykseni literacyn luonteesta on tätä tutkimusta 

tehdessä muuttunut. Mielsin aiemmin lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen koulun 

alaluokilla tapahtuvaksi aapisen kautta syntyvän taidon oivaltamiseksi dekoodaamista 

harjoittelemalla. Hieman kärjistäen voisi sanoa, että elämän myöhemmissä vaiheissa 

tarvittavia tekstitaitoja pidin alkuopetuksesta erillisinä. Vaikka itsekin opin lukemaan 

ennen koulun alkua, en nähnyt lapsen varhaisen kasvun ja sosialisaation vaikutuksia 

lukemaan oppimiselle keskeisinä. Jälkeenpäin ajatellen käsitän myös hahmottaneeni 

lukemisen ja kirjoittamisen selvärajaiseksi ”taidoksi”, jonka soveltamista tarvitaan 

erityisesti koulussa ja mahdollisesti työssä, ei niinkään jokapäiväisessä arjessa
12

.  

 

Literacy-käsitteen suomentaminen on ongelmallista
13

. Niin luku- ja kirjoitustaidosta kuin 

tekstitaidoistakin puhuminen hämärtää mielestäni laajaa merkitystä, joka käsitteeseen 

englanniksi kytkeytyy erityisesti sosiaalisessa lukemisen tutkimuksessa. Vaarala (2009, 25) 

toteaa aikuisten suomenoppijoiden lukemisen käytänteitä käsittelevässä 

väitöstutkimuksessaan, että literacy-käsitteen suomenkieliseksi vastineeksi alkavat 

tutkimuksessa vakiintua ”tekstitaidot”. Sen sijaan Hirsiaho ym. (2007, 94–95) käyttävät 

käsitettä ”lukutaito” kuvaamaan literacy-termiä ja erottavat ”tekstitaidot”-käsitteelle 

englanninkielisen merkityksen ”literacy skills”. Vaarala (2009, 30) toteaakin, ettei 

käsitteistö vielä ole suomeksi täysin vakiintunutta.  

                                                           
12

 Street (1984) kutsuu autonomiseksi perinteistä literacya, joka nähdään erillisenä, kontekstittomana 

joukkona taitoja, jotka tulee omaksua koulussa. Sen sijaan tekstien käyttöön, kulttuuriin ja yhteiskunnallisiin 

valtarakenteisiin kytkeytyvää literacya Street kutsuu ideologiseksi (emt.). Streetin jako on vaikuttanut 

literacyn käsittämiseen sosiaaliseksi toiminnaksi (ks. myös Pahl & Rowsell 2005, 13–14, 22).   

13
 Pohdin literacy-käsitteen suomenkielistä käyttöä kuten myös lukemista sosiaalisena toimintana 

valmistavan opetuksen näkökulmasta Finnish Journal of Ethnicity and Migration -lehden katsauksessani 

(Jokinen 2011).  
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Omassa tutkimuksessani erityinen haaste on siinä, että tarkastelen seitsemän vuotta 

täyttävää lasta, jonka lukutaito on alkavassa vaiheessa. Pidän keskeisenä, että lukemaan ja 

kirjoittamaan oppimisen alkuvaihe nähdään sosiaalistumisena erilaisiin kielellisiin ja 

tekstuaalisiin käytänteisiin, jotka toteutuvat situationaalisesti omassa kontekstissaan. Sen 

sijaan puhuttaessa alkuopetusikäisten lasten lukemisesta usein erotetaan ”peruslukutaito”, 

jolla viitataan lukemisen mekaaniseen tarkkuuteen ja sujuvuuteen sekä täsmälliseen, 

sääntöihin perustuvaan kykyyn tunnistaa sanoja alfabeettisia strategioita käyttäen 

(Sulkunen ym. 2010; Lerkkanen 2003, 9). Käsitteenä ”taito” on puolestaan ongelmallinen, 

koska käsitän literacyn pikemminkin tekstien kanssa toimimiseksi  (ks. Vaarala 2009, 24; 

Dufva et al. 2009, 42–43). Korkeamäki (2011, 14) näkee suomenkielisessä käsitteistössä 

pulmallisena lukemisen ja kirjoittamisen erottamisen irrallisiksi ja erillään kehittyviksi; 

suomessa vastaanottaminen ja tuottaminen erotetaan toisistaan, kun englanniksi literacy 

käsittää toiminnan molemmat suunnat. ”Tekstitaidoista” puhuttaessa taas huomio 

kiinnittyy ”tekstin” määrittelyyn. Hahmottuuko käsitteessä se, että kirjoitetun ja painetun 

kielen ohella teksti voi olla puhetta, kuvia, ääntä, videota ja muita semioottisia 

merkityksenantoja (ks. esim. Luukka 2000, 134; Fairclough 2003, 4; Kress 2000, 182)? 

Tekstitaidot-käsitteen vahvuus on sen monikollisuudessa, sillä 2000-luvun multimodaalisia 

ja monimediaisia tekstien tuottamisen ja tulkitsemisen taitoja enää harvoin hahmotetaan 

yksiköllisinä (ks. tästä tarkemmin luvussa 2.3.3). Koska literacy-käsitteen suomentaminen 

on monin tavoin ongelmallista, käytän tutkimuksessani paikoin englanninkielistä termiä. 

Puhuessani aineistostani käytän kömpelöä mutta nähdäkseni parhaiten kattavaa termiä 

”luku-, kirjoitus- ja tekstitaidot”. Paikoin puhun myös ”lukemisesta”, millä kuitenkin 

viittaan toimimiseen literacyn parissa.  

 

2.3.1. New Literacy Studies 

“Literacy is primarily something people do.”  

(Barton & Hamilton 1998, 3) 

 

Suomen menestys PISA-tutkimuksissa (ks. Välijärvi ym. 2007; Arinen & Karjalainen 

2007; Sulkunen ym. 2010) on antanut kannustavaa palautetta erityisesti suomalaisten 

lukutaidosta. PISAssa lukutaito määritellään seuraavasti: 

Lukutaito on kirjoitettujen tekstien ymmärtämistä, käyttöä ja arviointia sekä niiden 

lukemiseen sitoutumista lukijan omien tavoitteiden saavuttamiseksi, tietojen ja 

valmiuksien kehittämiseksi sekä yhteiskuntaelämään osallistumiseksi. (Sulkunen ym. 

2010, 8). 
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Tämä määritelmä korostaa lukutaidon funktionaalisuutta ja toiminnallisuutta ja keskittyy 

pitkälti lukemiseen ”taitona”. Sosiaalisessa lukemisen tutkimuksessa (ks. Pitkänen-Huhta 

2000, 122–123; Street 1984; Barton & Hamilton 2000) literacya kuitenkin tarkastellaan 

erityisesti sosiaalisena toimintana ja käytänteenä, ja tutkimuksessani sovellankin tätä 

lähtökohtaa. Vaikka suomenoppijan taitojen kehittyminen on osa aineistoni toteutumista, 

huomioni keskittyy erityisesti lukemisen käytänteisiin ja niiden yhteydessä rakentuviin 

merkityksenantoihin. Aiemmin formaalin koulutuksen yhteydessä on puhuttu lukemisesta 

ja kirjoittamisesta (reading ja writing), ja alan tutkimus on pohjautunut vahvasti 

psykologiaan ja psykolingvistiikkaan. Nykyisin termi literacy on kuitenkin keskeinen 

puhuttaessa koulutuspolitiikasta, opetussuunnitelmatyöstä ja koulun toiminnasta. 

(Lankshear & Knobel 2006, 7). Vaikka sosiokulttuurisen kontekstin merkitys lukemisen 

käytänteissä on tunnustettu esimerkiksi vygotskylaisen oppimisteoreettisen ajattelun kautta 

jo pidempään, lukemista sosiaalisena toimintana on erityisesti alettu tutkia 

angloamerikkalaisessa New Literacy Studies -tutkimussuuntauksessa 1980-luvulta alkaen. 

Lähestymistapa pohjautuu kielitieteeseen, antropologiaan, etnografiaan, kasvatustieteeseen 

sekä sosiologiaan. (Pitkänen-Huhta 2000, 122–123; Gee 1990, 49). Literacyn 

tarkasteleminen sosiaalisena toimintana laajentaa käsitystä siitä, mistä tekstien parissa 

toimimisessa on kyse. Sosiokulttuurisesti nähtynä literacy on paljon enemmän kuin 

perinteinen kognitiivinen  ”luku- ja kirjoitustaito”.  

 

Bartonin ja Hamiltonin (1998, 3) mukaan literacy on toimintaa, joka sijoittuu ajattelun ja 

tekstin väliseen tilaan. Se on perustavasti sosiaalista ja toteutuu ihmisten välisessä 

vuorovaikutuksessa (emt.). Literacyyn vaikuttavat sosiaaliset, kulttuuriset, poliittiset ja 

taloudelliset tekijät (García, O. ym. 2008, 207.) Gee (1990, 49) näkee New Literacy Studies 

-lähtökohdan purkavan perinteisen jaon suullisiin ja kirjallisiin kulttuureihin, minkä 

seurauksena literacyista tulee monikollinen joukko sosiaalisia käytänteitä. Kotona, töissä, 

koulussa ja vapaa-aikana tarvitaan erilaisia literacyja. Tekstejä käytetään erilaisilla 

elämänalueilla eli domeeneilla (domains) ja erilaisissa kulttuurisissa tilanteissa eri tavoin. 

(Barton & Hamilton 1998, 9; Pahl & Rowsell 2005, 11; Barton 2007, 37–40). Koulussa 

esimerkiksi opetussuunnitelma, arviointikäytänteet ja oppimateriaalit määrittävät sitä, 

millaisia tekstejä ja tekstitaitoja arvostetaan (Luukka ym. 2008, 19). Sen sijaan vapaa-

aikanaan lapset ja nuoret saattavat toimia hyvin erilaisten tekstien parissa pelatessaan 
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digitaalisissa ympäristöissä, kommunikoidessaan internetissä ja tuottaessaan 

multimediaviestejä. Tutkittaessa maahanmuuttajataustaisen lapsen lukemaan ja 

kirjoittamaan oppimista erot koulun ja kodin käytänteiden välillä synnyttävät vielä uusia 

jännitteitä. Tekstien kanssa toimiminen on kulttuuriin sidottua, ja lapset voivatkin kasvaa 

hyvin monisäikeisessä kulttuurisessa, kielellisessä ja tekstuaalisessa toimintaympäristössä.     

 

2.3.2. Tekstitapahtumat ja -käytänteet 

 

Tekstien kanssa toimimista voidaan ymmärtää ainoastaan osana laajempia sosiaalisia ja 

kulttuurisia käytänteitä (practices). Literacy onkin situationaalista: yhteisöissä tuotettavat 

ja tulkittavat tekstit sekä niiden arvostaminen ovat aina kytköksissä kontekstiinsa. 

Sosiaaliset käytänteet realisoituvat tekstitapahtumissa (events). Ne ovat tilanteita, joissa 

toimitaan tekstien parissa. Tapahtumat ovat usein säännöllisiä ja toistettuja toimintoja, ja 

niitä on mahdollista havainnoida. (Luukka ym. 2008, 19; Barton & Hamilton 1998, 7; 

Street 2001, 20–21). Omassa tutkimuksessani havainnoin maahanmuuttajien 

perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmän toimintaa literacyn näkökulmasta: 

millaisista tekstitapahtumista koulun arki rakentuu? Koulun käytänteet edellyttävät 

tietynlaisiin toimintatapoihin sosiaalistumista. Ymmärtääkseni tutkimuskumppanini Anhin 

lukemisen ja kirjoittamisen ympäristöjä paremmin ulotan tarkasteluni myös hänen kotiinsa 

ja siellä toteutuviin tekstitapahtumiin. Tekstitapahtumia seuraamalla minun on mahdollista 

tuottaa tutkimuksessani tietoa laajemmista tekstikäytänteistä, joita ei suoraan voi 

havainnoida. Käytänteet ovat arvosidonnaisia, ja niihin kytkeytyy asenteita, tunteita ja 

sosiaalisia suhteita. (Barton & Hamilton 1998, 6). Pitkänen-Huhta (2000, 123–124) näkee 

lukemisen käytänteiden muodostavan sillan niihin sosiaalisiin ja kulttuurisiin rakenteisiin, 

jotka osaltaan jälleen muovaavat lukemiseen, kirjoittamiseen ja teksteihin liittyviä 

arvostuksia. Siten suhde lukemisen käytänteiden ja sosiaalisen kontekstin välillä on 

dialoginen.  

 

Street (2001, 17–24) suhtautuu kriittisesti tapaan, jolla johtopäätöksiä tapahtumien ja 

käytänteiden välisestä suhteesta on tutkimuskirjallisuudessa tehty. Hänen mukaansa on 

tärkeää miettiä perusteellisesti, millaisia käytänteiden kuvauksia tapahtumia 

havainnoimalla voidaan tehdä. Eräänä syynä päätelmien epäluotettavuuteen Street näkee 

muutokset literacyn määritelmissä. Esimerkiksi ajatus lukutaitojen monikollisuudesta 
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sisältää riskin, että kukin yksittäinen literacy kuitenkin liitetään tiettyyn kulttuuriin sen 

sijaan, että dynaamisten literacyjen nähdään muodostavan sekoittuvia resursseja. 

Puhuttaessa kulttuurisista käytänteistä onkin tärkeää määritellä, mitä kulttuurilla 

tarkoitetaan
14

. Street painottaa, ettei merkitys rakennu deterministisesti literacysta vailla 

kontekstia vaan niistä sosiaalisista käytänteistä, jotka ovat perustana toimimiselle literacyn 

parissa. (Emt.). Tutkimuksessani tarkastelen tekstitapahtumien ja -käytänteiden kautta 

identiteetin rakentumista kodin ja koulun jännitteessä, joten on tärkeää kiinnittää huomio 

sosiaalisiin ja kulttuurisiin merkityksenantoihin. Pyrin havainnollistamaan tutkimus-

kumppanini sosiokulttuurista toimintaympäristöä kotona ja koulussa, jotta hänen 

literacyjensa konteksti tulisi näkyväksi.   

 

2.3.3. Multi/literacies: 2000-luvun tekstiympäristö 

 

Kressin (2009, 9) mukaan meneillään on kommunikaation vallankumous, joka aiheutuu 

globaalin tason sosiaalisista, taloudellisista ja teknologisista muutoksista. Merkitysten 

representointi on muuttunut, ja kirjoitus on menettänyt asemiaan suhteessa kuvaan. 

Kuvaruutu on korvaamassa kirjan. (Emt.). Tekstit ovat muuttuneet multimodaalisiksi: 

merkityksiä rakennetaan kuvien, katseiden, eleiden, liikkeiden, musiikin, puheen ja 

ääniefektien kautta (Kress & Jewitt 2008, 1–7). Uusi teknologia muuttaa kirjoitetun ja 

puhutun kielen suhdetta, ja esimerkiksi internetin keskustelupalstoilla ja chateissä voidaan 

havaita, miten kirjoitettu kieli monin paikoin ottaa puhutun kielen tehtäviä (Tarnanen ym. 

2009, 176). Globaalien muuttoliikkeiden synnyttämiä ylirajaisia suhteita on mahdollista 

hoitaa uusmedioiden välityksellä, mikä on johtanut kulttuuriseen, kielelliseen ja 

sosiaaliseen transnationaalisuuteen (Vertovec 2009, 54, 61; Martikainen ym. 2006, 24). 

On siis selvää, että kommunikaation vallankumouksen myötä ”luku- ja kirjoitustaidosta” 

(reading ja writing) puhumiseen tarvitaan aivan uudenlaisia käsitteitä. Muutokset 

edellyttävät myös uudenlaista lukemisen pedagogiikkaa.  

 

Kieli ja muut merkitysjärjestelmien muodot ovat dynaamisia representaation resursseja, 

joita niiden käyttäjät jatkuvasti määrittävät uudelleen saavuttaakseen kulttuurisia 

päämääriään (Cope & Kalantzis 2000, 5). Literacy-pedagogiikan muutoksen tarpeen nosti 

                                                           
14 

Käsittelen alaluvussa 2.4. kulttuurin määritelmää. Street (2001, 19) puhuu kulttuurista verbinä, jatkuvasti 

uudelleen määrittyvänä prosessina. 
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1990-luvun puolivälissä esille alan tutkijoista koostunut New London Group, joka otti 

käyttöön käsitteen multi/literacies. Ryhmän mukaan globalisaatio oli saanut aikaan 

yhteiskuntien kulttuurisen ja kielellisen moninaistumisen sekä mullistavan muutoksen 

kommunikaatiossa ja mediassa. (New London Group 1996, 1–2; Cope & Kalantzis 2000, 

3). Tämän seurauksena oppimisen ja tietämisen vaatimukset ovat muuttuneet: arjen, työn, 

vapaa-ajan ja kansalaisuuden tekstikäytänteet edellyttävät uudenlaista osaamista. Siten 

uusiin literacyihin rakentuu sosiokulttuurisesti tarkastellen valtavasti tietoa.  (Lankshear & 

Knobel 2006, 14–16). Multiliteracies-käsitteessä korostuu merkitysten representoinnin 

monimuotoisuus: visuaalisuus, auditiivisuus, käyttäytyminen, sähköinen viestintä, mediat 

ja erilaiset tilat ohjaavat tekstien tulkintaa ja tuottamista. Nykyisin myös paikallinen 

moninaisuus ja globaalit yhteydet ovat arjessa läsnä samanaikaisesti, ja vuorovaikutus 

ylittää kulttuuriset, kielelliset, yhteisölliset ja kansalliset rajat. Kielen oppimisen merkitys 

on muuttunut, koska erilaiset alakulttuurit synnyttävät yhä uusia erityisalojen rekisterejä ja 

kielen situationaalisia variaatioita. (New London Group 1996, 4). Monikulttuurisuus, 

monikielisyys ja multimodaalisuus siis määrittävät 2000-luvulla tarvittavia luku-, 

kirjoitus- ja tekstitaitoja.  

 

Lapset kasvavat nykyisin hyvin erilaisiin sosiaalisiin ja kulttuurisiin olosuhteisiin kuin 

heidän kasvattajansa aikoinaan, mutta pedagogiset muutokset koulussa tapahtuvat hitaasti. 

Kun tutkimuskumppanini Anh on kertonut innoissaan tämän literacy-osion aloitukseen 

poimimassani aineistoesimerkissä saaneensa isältään uuden Bakugan-pelin, palaamme 

aapiseen ja tavujen lukemisen harjoitteluun. Esimerkissä näkyy hyvin, miten kodin ja 

koulun sosiokulttuurinen konteksti poikkeavat toisistaan. Pahl ja Rowsell (2005, 62–70) 

käsittelevät populaarikulttuuria osana New Literacy Studies -teoriaa ja toteavat, että 

lapset tuovat lukemiseensa merkityksiä esimerkiksi erilaisista konsolipeleistä ja televisio-

ohjelmista. Heidän mukaansa (Marshia 2003, 114 lainaten) lasten rakentamissa 

merkityksissä esimerkiksi vaatteet, lehdet, sarjakuvat, elokuvat, tietokonepelit, kortit, lelut 

ja koulutarvikkeet synnyttävät viittauksia populaarikulttuuriin. Lapset ilmaisevat erilaisia 

kulttuurisia identiteettejään tuottaessaan tekstejä. Heidän tuotoksissaan kodin ja koulun 

erilaiset ympäristöt yhdistyvät ja tuottavat uusia ”remiksejä”. Näitä tekstejä voidaankin 

tulkita hybrideinä, joissa erilaiset sosiokulttuuriset elementit ja vaikutukset sekoittuvat. 

(Emt.). Duranti ja Ochs (1996, 1–3) käsitteellistävät kulttuuristen elementtien sekoittumista 

ja sulautumista tekstikäytänteissä synkreettisyyden kautta: kulttuurisesti vaihtelevat arvot, 
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uskomukset, tunteet, käytänteet, identiteetit, instituutiot, työvälineet ja materiaalit 

sisältyvät toisiinsa. Heidän samoalais-amerikkalaisia perheitä käsitelleessä literacy-

tutkimuksessaan synkreettisinä näkyivät erilaisissa tekstitapahtumissa samanaikaisesti 

ilmenevät ja keskenään sekoittuvat toiminnot. (Emt.). Multiliteracies-näkökulman valossa 

lasten toimintaympäristöt ovat ratkaisevasti muuttuneet, kun taas koulun käytänteet 

perustuvat edelleen vahvasti perinteisten kirjoitettujen tekstien parissa työskentelyyn ja 

oppikirjojen käyttöön (ks. Luukka ym. 2008).      

 

Onkin pohdittava, miten 2000-luvun monikulttuurisen koulun tulisi reagoida 

”kommunikaation vallankumoukseen”. New London Groupin esittämät muutokset ovat 

tapahtuneet ympäröivissä yhteiskunnissa, mutta miten koulun arjessa näkyvät sähköiset 

uusmediat ja niiden tulkinta? Millaisia ovat koulun tekstikäytänteiden tekstit? Ja millaiseen 

kielelliseen ja tekstuaaliseen sosiaalistumiseen aapisen lukeminen johdattaa? Monikieliset 

ja -kulttuuriset lapset elävät arkeaan multiliteracies-ajattelun ytimessä. Miten heidän 

lähtökohtansa ja kompetenssinsa saataisiin näkyviksi koulun käytänteissä? 

 

2.3.4. Sukeutuvat luku-, kirjoitus- ja tekstitaidot  

 

”Within literate practices our lives are inscribed.” 

(Pahl & Rowsell 2005, 5) 

 

Pidän keskeisenä nähdä lapsen lukemaan oppimisen sosiaalisena toimintana ja erilaisiin 

kielellisiin ja tekstuaalisiin käytänteisiin sosiaalistumisena. Lukeminen ja kirjoittaminen 

edellyttävät ympäristön muutoksista riippumatta aina myös perinteisten taitojen 

hallitsemista (ks. Korkeamäki 2011, 17–18), mutta pienten lasten lukemista ei silti voida 

tulkintani mukaan erottaa 2000-luvulla tarvittavista multiliteracyista. Sosiaalisesta 

näkökulmasta tulkittuna mielenkiintoinen onkin teoria sukeutuvasta lukutaidosta 

(emergent literacy) (Sulzby & Teale 1991; Korkeamäki 1996): lapsi oppii lukemaan ilman 

muodollista opettamista sosiaalisesti havainnoidessaan luonnollisista tekstiympäristöään. 

Pohdin kuitenkin ensin lyhyesti niitä haasteita, joita lukemaan oppimiseen 

maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmässä liittyy.  

 

Toisella kielellä lukemaan oppimista tutkineen Bialystokin (2007, 45) mukaan suullinen 

kielitaito, tekstin symbolisten käsitteiden ymmärtäminen sekä kielellinen tietoisuus ovat 
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edellytyksiä lukemaan oppimiselle. Kielellisen tietoisuuden osa-alueita ovat fonologinen, 

morfologinen, pragmaattinen sekä semanttinen tietoisuus (Torneus 1991, 12–13; 

Lerkkanen 2006, 31–33). Fonologisen tietoisuuden harjaannuttua riittävästi lapsi pystyy 

oivaltamaan, miten hänen hallitsemansa puhuttu kieli muuttuu kirjoitetuksi äänne-

kirjainvastaavuutta dekoodaamalla (Taube 1987, 52–53, 56–57). Lukemaan opettamisen 

traditioissa painottuvat behavioristisesti mekaanisuus ja teknisyys, jolloin lukemista 

harjoitellaan aapisen avulla drillimäisin harjoituksin (Tunmer & Nicholson 2011, 414; Pahl 

& Rowsell 2005, 1). Suomen läpinäkyvä ortografia kannustaa erityisesti havainnoimaan 

kirjain-äännevastaavuutta. Bialystok (2007, 50) kuvaa oivallisesti perinteistä mielikuvaa 

lasten lukemaan oppimista koulun alettua:  

When children learn to read, there is an epiphanic moment in which they realize that text 

represents meanings (kursivointi omani).  

 

Kritisoin näkemystä kahdesta syystä. Ensinnäkään kirjoitetun kielen koodin ratkaiseminen 

ei avaa luetun merkitystä, jos kyseessä on lukijalle täysin uusi tai vieras kieli. Äidinkielen 

kehitys on osa lukemaan oppimista, ja oppiakseen lukemaan lapsella on oltava runsaasti 

kielitaitoa ja tietoa kielestä. Miten tällöin voidaan järjestää opetus niin, että aloittelevan 

suomenoppijan on mahdollista ymmärtää lukemiaan tekstejä? Eri kulttuureissa lukemisella 

ja kirjoittamisella on hyvinkin erilaisia merkityksiä (Anderson & Gunderson 2001), joten 

miten voidaan varmistaa, että oppija tietää koko ajan tekstien representoivan merkityksiä?  

 

Toiseksi, kuten Pahl & Rowsell (2005, 5) toteavat, literacyn oppiminen ei ala 7-vuotiaana 

lapsen tullessa kahdeksaksi kouluun ja pääty lapsen lähtiessä kotiin. Sen sijaan kouluun 

tullessaan lapsella on jo valtavasti tietämystä ja kokemuksia tekstien parissa toimimisesta, 

vaikkei hän vielä hallitsisikaan ns. konventionaalista lukemista (Korkeamäki 1996, 16–17). 

Lapsella on siis jo runsaasti sukeutunutta lukutaitoa ja ”tekstuaalista pääomaa” hänen 

aloittaessaan koulunkäynnin. August ym. (2006, 352) kuitenkin toteavat kaksikielisiä 

lukijoita käsittelevässä tutkimuksessaan, että erot lukemaan oppimisessa äidinkielellä ja 

toisella kielellä ovat sidoksissa suullisen kielitaidon vaihteluun. Jos lapsen kotonaan 

omaksumat kieli, kulttuuri ja tekstikäytänteet ovat hyvin erilaisia kuin koulussa, miten 

kodin ja koulun välinen kuilu voidaan kuroa umpeen?  

 

Nähdäkseni sukeutuvien luku-, kirjoitus- ja tekstitaitojen teoriaan sisältyy tärkeä näkemys 

literacyn omaksumisen sosiaalisuudesta. Kirjoitettua kieltä ja 2000-luvun tekstejä on 
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kaikkialla lapsen ympäristössä: kotiin tulevissa posteissa, lastenkirjoissa, lehdissä, 

televisiossa, tietokonepeleissä, matkapuhelimissa ja niin edelleen. Yhdessä itselleen 

tärkeiden ihmisten kanssa lapset havainnoivat kieltä ja näitä tekstejä, ja siten sosiaalisen ja 

kulttuurisen ympäristön merkitys korostuu lukemaan oppimisessa. Oppiminen on 

luonnollinen prosessi, joka rakentuu lapsen uteliaisuuden ja omien tutkimusten kautta. 

Lukeminen ei ole ”kaikki-tai-ei-mitään” -taito, vaan se on alusta alkaen merkityksekästä 

toimintaa tärkeiden ihmisten kanssa. (Korkeamäki 2011, 14–15; Korkeamäki 1996, 41–

44). Tästä näkökulmasta koulun perinteinen lukemaan opettamisen traditio on 

keinotekoinen. Kuten Pahl ja Rowsell (2005, 3–5) toteavat, kielen käytöllä ja literacylla on 

aina kontekstinsa ja tarkoituksensa. Siten merkityksettömien tavujen harjoittelu aapisesta 

on kaukana lukemisen autenttisuudesta, funktionaalisuudesta ja sosiaalisuudesta.  

 

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa sukeutuvan lukutaidon lähestymistapaa on kritisoitu 

keskiluokkaisuudesta ja etnosentrisyydestä (ks. esim. Anderson & Gunderson 2001). Kuten 

Gee (1990, 152) toteaa, on etuoikeus, jos kotona opitut tekstikäytänteet ja tavat käyttää 

kieltä (Diskurssit
15

) vastaavat koulun kulttuuria. Perusopetukseen valmistavassa 

opetuksessa perheiden taustat ja lähtökohdat ovat todella moninaisia niin 

sosioekonomisesti kuin kulttuurisestikin. Nähdäkseni sukeutuviin luku-, kirjoitus- ja 

tekstitaitoihin olisikin syytä suhtautua sensitiivisesti: erilaisten perheiden tekstikäytänteet 

ovat sellaisinaan arvokkaita. Vaikka perheessä ei esimerkiksi luettaisi iltasatua, perheellä 

voi olla muita vastaavia kielellisiä käytänteitä, kuten Gee (emt., 153) pohtii. Pidänkin 

olennaisena koulun literacy-pedagogiikan tarkastelua siihen osallistuvien lasten kannalta, 

sillä näen tekstikäytänteiden rakentavan identiteettejä (ks. myös Pahls & Rowsell 2005, 5). 

Ei ole ensinkään yhdentekevää, kenen identiteetit koulun käytänteissä tulevat parhaiten 

kuulluiksi.     

 

2.4. Hybridisyysteoria: kulttuuri ja kolmas tila  

 

Konstruktionistisesti ajatellen koulun ja kodin tekstikäytänteet toteutuvat situationaalisesti 

tietyssä sosiaalisessa ja kulttuurisessa kontekstissa. Jo tästä syystä on tarpeen määritellä, 

mitä kulttuurilla tarkoitetaan. Tutkimuksessani ”kulttuuri” on läsnä kahdella tasolla. 

                                                           
15

 Tarkastelen Geen (1990) käsitystä Diskursseista suurella alkukirjaimella kirjoitettuna tarkemmin luvussa 5. 
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Teoreettisesti olen kiinnostunut niistä kulttuurisista jännitteistä, joita monikulttuurisen 

lapsen identiteettiin tekstien parissa toimiessa rakentuu. Tämä näkemys pohjautuu 

multiliteracies-ajattelutapaan. Toiseksi olen tuottanut ja analysoinut aineistoani 

etnografisesti. Etnografia tutkii kulttuuria ja siinä rakentuvia kielellisiä merkitys-

järjestelmiä (ks. tarkemmin luku 3.2.).  

 

Perusopetukseen valmistavaan opetukseen osallistuvat oppilaat tulevat mitä 

moninaisimmista lähtökohdista, ja perheiden taustat ja maahanmuuton syyt vaihtelevat. 

Joukossa on pakolaisia, turvapaikanhakijoita ja paluumuuttajia. 2000-luvun aikana 

työperäiset syyt ovat tuoneet yhä useampia perheitä Suomeen, ja avioliiton vuoksi 

muuttavat perheet muodostavat oman ryhmänsä. (Sarsama & Nissilä 2008, 9). Eniten 

maahanmuuttajia ulkomaan kansalaisuuden perusteella tarkasteltuna on Virosta, Venäjältä, 

Ruotsista, Somaliasta, Kiinasta, Irakista ja Thaimaasta. Vietnamista muuttaneita Suomessa 

asuu 13. eniten. (Taskutieto 2011). Maahanmuuttajataustaisista oppilaista muodostuvaa 

ryhmää, jollaista tutkimuksenikin käsittelee, pidetään yleisesti ”monikulttuurisena”. On 

kuitenkin kysyttävä, mitä monikulttuurisuudella tarkoitetaan; kuten Bhabha (2011, 55) 

toteaa, monikulttuurisuudesta on tullut ”kelluva merkitsijä”
16

.  

 

2.4.1. Monikulttuurisuus ja toinen sukupolvi 

 

Yksinkertaisimmillaan arkipuheessa monikulttuurisuuteen
17

 viitataan puhuttaessa 

yhteiskunnasta, jossa elää rinnakkain kulttuurisesti erilaisia ryhmiä. Monikulttuurisuus on 

toisaalta myös tavoiteltu yhteiskunnallinen ihannetila: siten sen avulla puhutaan yhteisöjen 

välisistä suhteista. (Huttunen ym. 2005, 20–21). Tästä herää kaksi kysymystä. Mikä 

ensinnäkin on kulttuuri? Toisaalta puhun tutkimuksessani ”monikulttuurisesta lapsesta”. 

Mitä monikulttuurisuus siis merkitsee yksilön elämässä? Voiko monikulttuurisuutta väittää 

identiteetin osaksi?  

                                                           
16

 Ymmärrän Bhabhan tarkoittavan niitä sekavia ja vaihtelevia tapoja, joilla monikulttuurisuudesta puhutaan. 

Hän jatkaa, että monikulttuurisuutta käytetään diskursiivisesti merkitsemään sosiaalisia prosesseja, joissa 

eriytyminen ja tiivistyminen tapahtuvat synkreettisesti. Hallin (2003, 233) mukaan termi edellyttääkin 

määrittelyä, koska paremman puutteessa sen käyttöä on sumeudesta huolimatta jatkettava.   

17
 Viittaan tässä tutkimuksessa ”monikulttuurisuuteen” puhuessani erilaisista etnisistä taustoista. Ymmärrän 

käsitteen kuitenkin laajasti merkitsevän monenlaista erilaisuutta. Erilaisuuden kokemukset voivat syntyä 

esimerkiksi eri vähemmistöryhmiin kuulumisesta. Toisaalta pohjimmiltaan kaikissa ihmisten välisissä 

kohtaamisissa on kyse monikulttuurisuudesta: ”minä” peilautuu ”toiseen” (ks. esim. Löytty 2005). 
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Bhabha (1994, 3) toteaa, ettei erilaisuuden representaatioita tule hätäisesti nähdä 

perinteiden kiveen kirjoitettuina, ennalta määrättyinä etnisinä tai kulttuurisina 

ominaisuuksina. Postmodernisti tarkasteltuna kulttuuri nähdäänkin ”jatkuvana ja 

päättymättömänä prosessina, joka konstruoituu sosiaalisten neuvottelujen kautta” 

(Martikainen ym. 2006, 13). Geertzin (1973, 14) mukaan kulttuuri rakentuu 

merkitysjärjestelminä, joissa ihminen sosiaalisesti toimii. Lainatakseni Lehtosen (2004, 

12–13) metaforaa kulttuurit eivät ole säiliöitä vaan suhdekimppuja, joilla ei ole niistä 

itsestään lähtevää perimmäistä olemusta vaan joiden identiteetti rakentuu jatkuvassa 

neuvottelussa toisten kanssa. Postmoderni lähestymistapa on siis antiessentialistinen: se ei 

palaudu esineellisiin määritelmiin, joissa ulkoisista piirteistä rakentuu rajattu yhtenäinen 

kokonaisuus, ”kulttuuri” (Martikainen ym. 2006, 13). Kulttuuri on sosiaalisesti tuotettua ja 

kielellisesti neuvoteltua, diskursiivista. Kulttuuri on verbi (Street 2001, 19). Tästä 

lähtökohdasta tarkasteltuna monikulttuurisuutta ei voida mieltää erillisten kulttuurien 

elämiseksi rinnakkain, vaan on selvää, että dynaamiset ja sosiaalisesti määrittyvät 

kulttuurit vaikuttavat toisiinsa ja sekoittuvat muodostaen uusia kulttuureja. Kulttuurilla ei 

ole ”reunoja” eikä sitä voi rajata.  

 

Tutkimuskumppanini Anh on itse syntynyt Suomessa, mutta hänen vanhempansa ovat alun 

perin kotoisin Vietnamista. Hän edustaa siis ”toista sukupolvea”: Martikaisen ja 

Haikkolan (2010, 9, 15) mukaan häntä ei voida kutsua maahanmuuttajaksi, koska hän ei 

itse ole koskaan muuttanut. Maahanmuuttajavanhempien ja heidän lastensa kokemukset 

uudessa asuinmaassa ovat usein perustavasti erilaisia, ja siten eri kulttuureihin 

osallistuminen saa heidän arjessaan erityisiä merkityksiä. Harisen ja Ronkaisen (2010, 273) 

mukaan 2000-luvun globaalilla sukupolvella on ”monikulttuurista tietoisuutta, 

traditionaalisia kulttuurisia ja mentaalisia rajoja ylittävä elämänasenne sekä valmiudet ja 

mahdollisuudet informaatioteknologian monipuoliseen hyödyntämiseen tämän asenteen 

todeksi elämiseksi”. Toisin sanoen ”monikulttuurisia lapsia ja nuoria” eivät ole ainoastaan 

maahanmuuttajataustaiset vaan yhtä lailla kantaväestöön syntyneet, joiden elämässä 

maahanmuutto ja kansainvälisyys ovat olleet arkipäivää. Toisen sukupolven arkeen saattaa 

liittyä perheen sisäisiä konflikteja ja arvoristiriitoja (Martikainen & Haikkola 2010, 12), 

minkä lisäksi erot kodin ja ympäröivän yhteiskunnan välillä voivat tehdä arjesta erityisen 

jännitteistä. Toisen sukupolven lapset ja nuoret elävät todeksi kulttuurien sekoittumista, 
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lomittumista ja suodattumista toisiinsa erityisessä kulttuurisessa välitilassa. Olenkin 

kiinnostunut hybridisyydestä, jota esimerkiksi Bhabha (1994) ja Hall (2003 & 2005) 

tulkitsevat globaalien muuttoliikkeiden synnyttävän.  

 

2.4.2. Kulttuuristen sekoittumien tila 

 

Kuten identiteetti, myös kulttuuri on muutosaltista, tilannekohtaista ja liukuvaa – 

hybridistä. (Martikainen ym. 2006, 20). Hallin (2003, 111–112) mukaan hybridisten 

kulttuurien maailmassa 

--- merkityksiä ei ole lyöty lukkoon, vaan ne ovat jatkuvan kähminnän, kiistelyn ja 

muuntelun kohteita; kulttuuriset muodot ja käytännöt eivät ole ”puhtaita” vaan niissä on 

elementtejä myös muista kulttuureista; identiteetit eivät ole alkuperänsä ansiosta vakaita ja 

vakiintuneita, vaan ne tuotetaan jatkuvasti uusissa muodoissa ja uusissa paikoissa erilaisten 

elementtien ja merkitysten yhdistelminä. 

 

Hybridisyysteoriassa tunnistetaan ihmisten arkipäiväisten tilojen kompleksisuus 

globaalissa maailmassa. Ihmiset kaikissa yhteisöissä hyödyntävät moninaisia resursseja ja 

lähteitä tehdäkseen selkoa maailmasta. Erilaisten tietolähteiden ja diskurssien ”välitilassa” 

(in-between) oleminen on sosiaalisten käytänteiden ja identiteetin kannalta sekä tuottavaa 

että rajoittavaa. (Moje ym. 2004, 42). Voidaan ajatella, että yksilö elää tällaisten 

kulttuuristen sekoittumien jännitteissä. Toisaalta jännitteet synnyttävät epävarmuutta ja 

hämmennystä, mutta toisaalta ne tarjoavat oman erityisen diskursiivisen tilansa, jossa 

luovuus ja uutuus voivat syntyä.  

 

Hallin (2003, 261) mukaan hybridisyys on paikka, jossa sijaitsee kulttuurinen 

yhteensopimattomuus. Bhabha (1994, 38, 54–56) puhuukin ”kolmannesta tilasta”, jossa 

voidaan asettua jäykkien ja muuttumattomien kategorioiden ulkopuolelle etsimään uusia 

näkökulmia ja vaihtoehtoisia itsemäärittelyn tapoja. Perinteisesti homogeeniseksi mielletty 

kulttuurinen identiteetti tulee hahmottaa uudelleen: kolmannen tilan käsitteellistäminen 

turvaa olosuhteet kulttuuristen erojen tunnustamiselle. Kolmas tila on ilmaisun muoto, tapa 

kuvata tuottavaa eikä pelkästään reflektiivistä tilaa, joka luo uusia mahdollisuuksia. Se on 

häiritsevä, kysyvä ja ilmaiseva uusien muotojen ja kulttuuristen merkitysten tila, joka 

sekoittaa olemassa olevia rajoja ja kyseenalaistaa vallitsevia kulttuurin ja identiteetin 

kategorisointeja. (Bhabha 1994, 56; Wilson 2000, 64–65; Saukkonen 2007, 9 Meredithin 

1998 mukaan). Kolmas tila voidaan käsitteellistää maantieteellisenä tai diskursiivisena 
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(Moje ym. 2004, 42). Omassa tutkimuksessani lähestyn sitä ensisijaisesti diskursiivisena ja 

sosiaalisena, en niinkään fyysisenä. On kuitenkin mielenkiintoista pohtia, mikä merkitys 

maantieteellisillä tiloilla on nykyajan teknologistuneessa yhteydenpidossa. Voisi kenties 

jopa tulkita, että ”fyysisesti” 2000-luvun kolmannet tilat sijaitsevat transnationaalisissa 

verkostoissa, joita pidetään yllä sähköisten medioiden avulla.     

 

2.4.3. Välitilojen literacyt 

 

Olen kiinnostunut monikulttuurisen lapsen arjessa toteutuvista kulttuurisista sekoittumista: 

millaisten merkitysjärjestelmien jännitteissä hän elää, ja millaisia hybridisiä muotoja hänen 

toimintansa tekstien parissa saa. Hyödynnän tutkimuksessani kolmannen tilan käsitettä 

erilaisten literacyjen tulkitsemisen näkökulmasta. Kuten muutkin sosiaaliset ja kulttuuriset 

käytänteet, myös tekstikäytänteet voivat saada hybridisiä muotoja. Durantin ja Ochsin 

(1996, 1–3) tutkimuksessa literacy-käytänteiden hybridisyys vertautuu synkreettisyyteen: 

käytänteet sekoittuvat ja lomittuvat, ja oppijat hyödyntävät erilaisia kulttuurisia 

resurssejaan samanaikaisesti. Heidän mukaansa literacyjen hybridisyys ja synkreettisyys 

eivät merkitse pelkästään historiallisesti erilaisten tekstiperinteiden sekoittumista. Sen 

sijaan synkreettisyys on erilaisten kulttuurisesti vaihtelevien arvojen, uskomusten, 

tunteiden, käytänteiden, identiteettien, instituutioiden ja materiaalien lomittumista 

tekstitapahtumiin. Kun erilaiset kulttuuriset merkitysjärjestelmät kohtaavat, toinen ei 

korvaa toista; vastavuoroinen sekoittuminen alkaa toteutua niin, ettei tiettyjen perinteiden 

vaikutusta enää lopulta ole mahdollista jäljittää niiden uusista sekoittuneista muodoista. 

(Emt.). Mojen ym. (2004) mukaan kulttuuristen jännitteiden keskellä eläminen rakentaa 

uudenlaisia merkityksiä tekstien parissa toimimiselle. Hybridisyys vaikuttaa luettaviin ja 

kirjoitettaviin teksteihin, toiminnan konteksteihin ja suhteisiin sekä identiteetin 

toteuttamiseen. Heidän tutkimuksessaan tekstitapahtumia monikulttuuristen nuorten 

keskuudessa määrittivät tietolähteinä perheet, kansainvälisyys, kulttuuriyhteisöt, ikätoverit 

ja populaarikulttuuri. (Emt.). Pidän tutkimuksessani tärkeänä katseen ulottamista pelkkien 

koulun käytänteiden ulkopuolelle. Kuten Mojen ym. tutkimus osoittaa, lapset ja nuoret 

ammentavat tekstien parissa toimiessaan merkityksiä laajasti toimintaympäristöistään. 

Millaisia kulttuurisesti sekoittuvia resursseja monikulttuurinen lapsi hyödyntää? 

 



27 

 

Vankien literacyja tutkinut Wilson (2000) lähestyy kolmatta tilaa kulttuurisesti 

määrittyneenä diskurssina, joka syntyy ja jota pidetään yllä erilaisten literacyjen välisessä 

jännitteessä. Hänen mukaansa vangit tuottavat tekstejään kolmannessa tilassa, joka 

rakentuu ulkomaailman ja vankilaympäristön välitilassa (in-between). Tämä välitila 

käsittää kulttuurisesti määrittyneitä ajatuksia, tekoja, mielipiteitä, tapahtumia ja 

käytänteitä. Kyse ei ole pelkästään lukemisesta ja kirjoittamisesta tekoina, vaan Wilson 

tulkitsee vankien ilmaisevan sosiaalista identiteettiään näiden tekstikäytänteiden kautta. 

(Emt.). Pidän Wilsonin tulkintaa erityisen mielenkiintoisena, koska identiteetin 

kytkeytyminen tekstikäytänteiden hybridisyyteen on tutkimukseni keskiössä. Pahl ja 

Rowsell (2005, 54, 65–66) lähestyvät literacy-käytänteiden hybridistä kolmatta tilaa kodin 

ja koulun välisten erojen kautta. He painottavat, että oppijoiden perheen kulttuurista 

pääomaa tulee arvostaa myös koulussa. He hahmottelevat tekstikäytänteiden kolmannen 

tilan seuraavan kuvion kautta:  

 

Kuvio 3. Tekstikäytänteiden kolmas tila (Pahl & Rowsell 2005, 66). 

 

Pahlin ja Rowsellin (2005, 66, 100) mukaan kolmannen tilan hahmottaminen tekee 

näkyväksi sen, miten merkitysten rakentaminen sijoittuu lapsilla usein kodin ja koulun 

välille. Lasten tuottamissa teksteissä kodin ja koulun tapahtumat ja artefaktit lomittuvat. 

Tässä kolmannessa tilassa lasten identiteettejä ylläpidetään ja muovataan. (Emt.).  

 

Esittelemissäni kolmannen tilan kuvauksissa keskeisiksi nousevat kysymykset 

identiteetistä. Monikulttuuristen yhteiskuntien ja yhteisöjen vuorovaikutuksessa syntyy 

jatkuvasti hybridisiä jännitteitä, jotka heijastuvat identiteetin rakentumiseen. Kulttuurisen 

hybridisyyden tarkastelu johtaakin Stuart Hallin (2005, 71) sanoihin:  

Kaikkialla nousee esiin sellaisia kulttuurisia identiteettejä, jotka eivät ole kiinteitä, vaan 

häälyviä ja siirtymätilassa, eri positioiden välillä. Ne ammentavat yhtä aikaa monista eri 
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kulttuurisista traditioista ja ovat niiden mutkikkaiden limittymisten ja kulttuuristen 

sekoitusten tuotetta, jotka ovat globalisoituneessa maailmassa yhä yleisempiä.  

 

Globalisaatio saa aikaan uudenlaisia merkityksen tuottamisen ja merkitykselliseksi 

tekemisen muotoja. Käsittelen seuraavaksi identiteettiä, jonka näen tässä tutkimuksessa 

rakentuvan diskursiivisesti kulttuuristen sekoittumien ja sosiaalisten tekstikäytänteiden 

jatkuvassa muutoksessa.  

 

2.5. Identiteetti on liikkuva juhla
18

 

 

“It is through the use of language that people name, construct,  

contest, and negotiate social identities.” 

(Bloome ym. 2005, 103) 

 

Kuten Godley (2003, 285) toteaa, lukemaan oppiminen on sosiaalisten identiteettien 

neuvottelua. Näen literacyn sosiaalisena toimintana, joka rakentaa identiteettejä. 

Identiteetti on sijoittumista todellisuuteen. Identiteettejä tuotetaan vuorovaikutuksessa, ja 

ne rakentuvat sosiaalisesti. Eri tilanteissa, konteksteissa ja ajassa identiteetit ovat erilaisia; 

kyseessä on siis situationaalinen ilmiö. (Dagenais ym. 2006; Antaki & Widdicombe 1998; 

Bloome ym. 2005; Salakka 2006; Rex ym. 2010; McKinney & Norton 2009). Parekhin 

(2007, 132) mukaan keskustelu identiteeteistä on kuitenkin levinnyt niin laajalle, että koko 

käsite on vaarassa menettää analyyttisen selitysvoimansa. Onkin olennaista määritellä, 

mitä identiteetillä tässä tutkimuksessa tarkoitetaan. 

 

Keskusteluun identiteetistä keskeisesti vaikuttanut Hall (2005, 21–23) erottaa toisistaan 

kolme identiteettikäsitystä. Valistuksen subjekti on syntymästään saakka yhtenäinen ja 

muuttumaton. Sosiologinen subjekti syntyy minän ja yhteiskunnan välisessä 

vuorovaikutuksessa suhteessa merkityksellisiin toisiin ja pyrkii vakauteen ja 

ennustettavuuteen. Sen sijaan postmoderni subjekti käsitteellistyy ”liikkuvana juhlana”, 

joka muovautuu jatkuvasti tavoissa, joilla ihmisiä representoidaan ja puhutellaan 

kulttuurisissa järjestelmissä. Eri aikoina subjekti ottaa eri identiteettejä, jotka tempoilevat 

eri suuntiin ja ovat keskenään ristiriitaisia. Postmoderni identiteetti ei ole yhtenäinen, 

varma ja loppuunsaatettu tai ryhmity eheän ”minän” ympärille. (Emt.). Hallin tavassa 
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 (Hall 2005, 23).  
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käsitteellistää identiteetti tulee hyvin näkyville muutos, jonka sosiaalitieteiden kielellinen 

käänne sai aikaan: konstruktionistisesti tarkasteltuna niin käsitykseen maailmasta kuin 

identiteetistäkin aiemmin yhdistetyt kiinteys, eheys, pysyvyys ja universaalisuus 

pirstaloituvat (ks. esim. Bauman 1996, 191–193). Sen sijaan identiteetti on 

fragmentaarinen, hybridinen, keskeneräinen ja jatkuvasti muuttuva. Näen postmodernin 

identiteettikäsityksen kytkeytyvän sosiaalisen konstruktionismin lisäksi 

globalisoitumiseen: 2000-luvun ”nomadit” (ks. emt., 181–183) siirtyvät jatkuvasti ajassa ja 

paikassa, minkä seurauksena identiteettienkin on muovauduttava. Kuten Lehtonen ym. 

(2004, 122–124; ks. myös Butler 2006) toteavat, identiteetin performatiivinen toistaminen 

kuitenkin synnyttää tunteen jatkuvuudesta ja pysyvyydestä.  

 

Faircloughin (1992, 12) mukaan diskurssit muovaavat sosiaalisia identiteettejä ilman, että 

kielenkäyttäjät sitä itse havaitsevat
19

. Käsitys identiteetin diskursiivisuudesta asettuu 

vastakkain psykologisen, essentialistisen identiteetin kanssa: kaikki ihmisen havaitsema 

rakentuu kielellisesti ja on tuotettu diskursseissa. Persoonallisuus, asenteet, mielipiteet ja 

motivaatio syntyvät kaikki sosiaalisesti kielen vaikutuksesta. Identiteetti rakentuu niistä 

kulttuurisista diskursseista, jotka ihmiselle ovat tarjolla. Moninaiset diskurssit työstävät ja 

muovaavat identiteettejä lakkaamatta. (Burr 2003, 104–109). Tutkimuksessani 

tarkastelenkin nimenomaan monikulttuurisen lapsen sosiaalista identiteettiä, en 

psykologista. Pietikäinen ja Dufva (2006, 206–208) kuitenkin kritisoivat identiteetin 

määrittelyä yksinomaan sosiaaliseksi ja tuovat rinnalle yksilöllisen kokemuksen. 

Tutkimuksessaan he tulkitsevat saamelaispojan identiteettiä yhdistämällä nämä 

näkökulmat ja toteavat, etteivät yksilöt ole yksinomaisesti sosiaalisten voimien armoilla 

vaan toimivat agentteina, jotka ottavat käyttöönsä diskursseja ja rakentavat uudelleen 

neuvoteltavia ja osittain jatkuvia identiteettejä (emt.). Diskursiivisen identiteettikäsityksen 

mukaan ei kuitenkaan ole sisäistä ”minää”, joka eri tilanteissa tulisi käyttöön; yksilöllisyys 

itsessäänkin rakentuu diskursseissa. Vaikka kysymys ”minän” ja diskursiivisuuden 

suhteesta on mielenkiintoinen ja puhuttaa identiteettikeskustelussa edelleen (ks. myös 

Widdicombe 1998; Butler 2006), keskityn tutkimuksessani kielessä sosiaalisesti 

rakentuvaan identiteettiin.  
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 Käsittelen tarkemmin diskurssianalyysia ja diskurssien merkitystä identiteetin rakentumiselle luvussa 3.4.  
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Widdicomben (1998, 191) mukaan identiteetti ei ole sitä, mitä ihmiset ovat. Sen sijaan 

identiteetti on ”tarjolla käyttöön”: se on jotain sosiaaliseen toimintaan kytkeytynyttä, mitä 

ihmiset tekevät (emt.). Sosiaalinen identiteetti on Bloomen ym. (2005, 101–105) mukaan 

nähty usein nimikkeenä, joka ilmaisee ryhmään kuulumista tai sosiaalista asemaa. 

Esimerkiksi ”nainen”, ”suomalainen”, ”opettaja” ja ”keskiluokkainen” ovat sosiaalisen 

identiteetin nimikkeitä. Identiteettejä onkin pidetty rooleissa toimimisena. Identiteetin 

intersektionaalisuudella viitataan eri ryhmiin kuulumisen yhdistelmiin, jotka 

muodostavat ainutlaatuisia ja muuttuvia identiteettejä. Identiteetit rakentuvat kielessä, ja 

niihin tuotetaan leimoja, jotka esimerkiksi koulussa vaikuttavat oppilaiden asemaan. 

Leimautuminen ”eteväksi” tai ”heikoksi” lukijaksi ja toisaalta ”tummaihoiseksi” tai 

”vaaleaihoiseksi” oppilaaksi voivat tuottaa stereotypioita, etuoikeuksia tai 

marginalisoitumista. Kaikkia sosiaalisia identiteettejä ei kuitenkaan nimetä. Vaikkeivät 

identiteetit olekaan pysyviä, ne voivat vaikuttaa pitkään ja toimia itseään toteuttavina 

ennusteina. (Emt.; Moje & Luke 2009, 416; Burr 2003, 104–109). Tarkastellessani 

vuorovaikutustani seitsemän vuotta täyttävän lukemaan oppijan kanssa omat käsitykseni 

hänestä lukijana välittyvät ja muovaavat hänen identiteettiään. Tässä tutkimuksessakin 

tuotan hänelle joukon leimoja: monikulttuurinen lapsi, suomenoppija, lukemaan oppija, 

vietnamilaistaustainen, seitsemän vuotta täyttävä ja niin edelleen. Juuri nämä syyt 

nostattavat mielessäni tarpeen reflektiolle, sillä käsittelen tutkimuksellisesti ilmiötä, jota 

samanaikaisesti itse tuotan.  

 

Näen tutkimuksessani diskurssin identiteettinä (ks. luku 3.4.3.), sillä diskurssien on 

mahdollista ottaa haltuunsa identiteetin sosiaalisesti rakennetut representaatiot (Pietikäinen 

& Dufva 2006, 212). Tutkimalla identiteettejä merkityksen tutkimuksen tavoitteita voidaan 

tarkentaa: identiteetti on merkitysjärjestelmän osa, ja tietyssä systeemissä ihmisille 

rakentuu tietynlaisia identiteettejä (Jokinen, A. & Juhila 1999, 66–68). Widdicomben 

(1998, 200) mukaan sosiaaliseen konstruktionismiin kytkeytyvässä identiteetti-

tutkimuksessa ollaan erityisesti kiinnostuneita identiteetistä positioitumisena sosiaalisesti 

ja kulttuurisesti tarjolla oleviin diskursseihin. Burr (2003, 111) toteaa subjektipositioiden 

viittaavan prosesseihin, joissa identiteettejä tuotetaan. Käsittelen seuraavaksi sitä, miten 

tulkitsen näiden subjektipositioiden rakentuvan literacyn kontekstissa.  
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2.6. Literacy identiteetin rakentumisen kontekstina 

 

Katselen videoaineistoani läpi. Lukiessamme 26.11. aapisen M-aukeamalta sanan 

”mummo” Anh saa minut johdattelemaan keskustelun pois lukemisesta. Reagoin pojan 

levottomuuteen ja alan kysellä hänen mummostaan; kaiketi tavoitteenani on luoda kytkös 

hänen juuriinsa. Vietnamissa asuva mummo kiinnostaa huomattavasti enemmän minua 

kuin Anhia, joka mieluummin keskittyisi ”mitali”-sanaan, onhan hänellä omakin 

hiihtomitalinsa mukana. Jälkeenpäin videon kohtaa katsoessani en voi olla ajattelematta 

Bakhtiarin
20

 malmöläisiä yli-innokkaita kukkahattutätejä, jotka toisen sukupolven 

maahanmuuttajia haastatellessaan näkevät jännitteisiä kulttuuri-identiteettejä siellä, missä 

niitä ei kokijan mukaan ole. Toiminko minä samoin – näenkö Anhin monikulttuurisen 

identiteetin heijastuksia aineistossani vain siksi, että itse haluan?  

 

Pahl ja Rowsell (2005, 98) toteavat, että tekstikäytänteet ovat identiteetin läpitunkemia. 

Identiteetti ja literacy kietoutuvat yhteen monikerroksisesti (Rex ym. 2010, 102). Mojen ja 

Luken (2009, 416–419) mukaan identiteetin määrittelyllä on kuitenkin keskeinen vaikutus 

siihen, millaisena identiteetin ja literacyn vuorovaikutteinen suhde nähdään. Literacy-

tutkimuksen sosiaalinen käänne on tuonut suurennuslasin alle sen, miten tekstien parissa 

toimittaessa rakennetaan, neuvotellaan, kerrotaan, tuotetaan, hankitaan ja tutkitaan 

identiteettejä. Niin identiteetit kuin literacytkin ovat moninaisia, ja ristiriidat literacy-

identiteettien välillä voivat toimia tilana toimijuudelle, luovuudelle ja tarvittaessa 

kumoamisille (Rex ym. 2010, 102). Aineistoni analyysissa olen erityisen kiinnostunut 

identiteeteille rakentuvista jännitteistä ja ristiriidoista.   

 

Mojen ja Luken (2009) kirjallisuuskatsauksessa kartoitetaan viiden metaforan kautta 

tutkimuksia, joissa identiteettiä on tarkasteltu osana literacya (literacy-and-identity 

studies): identiteettiä on tutkittu erona, kokemuksena itsestä, tietoisuutena, narratiivina ja 

positiona.  Kaikkia tutkimuksia kuitenkin yhdistää käsitys identiteetin rakentumisesta 

literacyn tavoin sosiaalisesti; identiteetit ovat moninaisia ja jatkuvasti muuttuvia; 

identiteetti on tunnistetuksi tulemista. (Emt., 416–419).  

 

Luvun alun autoetnografisessa reflektiossani tämän työn tapa lähestyä identiteettiä tulee 

näkyville. Valtaosa kielessä käytävistä identiteettineuvotteluista ei ole tietoisia ja 

tarkoituksellisia, vaan identiteettejä toteutetaan, tuotetaan uudelleen ja koetellaan 
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 Ruotsin Malmöhön sijoittuvassa romaanissaan Mistään kotosin (2007) Bakhtiari ironisoi muun muassa 

maahanmuuttajataustaisiin kohdistuvaa ”hyväntahtoista” eksotisointia ja erilaisuuden ksenofiilistä ihailua. 
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pikaisimmissakin välineellisiltä ja turhanpäiväisiltä vaikuttavissa sosiaalisissa 

kohtaamisissa (Bailey 2008, 341). Sen sijaan, että olisin kenttätyön aikana tietoisesti 

pyrkinyt hankkimaan tietoa tutkimuskumppanini identiteetistä, olen päätynyt tutkimaan 

identiteetin rakentumista aineistossa, jossa luemme yhdessä aapista. Tutkimuksessani en 

siis tarkastele identiteettiä kokemuksena itsestä, tietoisuutena tai narratiivina, koska 

tutkimusasetelmassani en ole tavoitellut esimerkiksi fenomenologisia kertomuksia 

tutkimuskumppanini omasta kokemuksesta tai hänen omia luonnehdintojaan 

identiteetistään (vrt. esim. Pietikäinen & Dufva 2006; Sirkeinen 2008). Kun identiteettiä 

tarkastellaan erona, huomio kiinnittyy jäsenyyksiin esimerkiksi kansallisissa, kulttuurisissa 

tai vähemmistöryhmissä (Moje & Luke 2009, 420–421). Tällöin pohditaan, miten ryhmään 

kuuluminen muovaa yksilön tapoja tietää, toimia tai uskoa. Kuten edellisessä luvussa 

kuvaan, ”monikulttuurisuus” rakentuu sekä sosiaalisessa identiteetissä että yhteisöjen 

välisissä suhteissa; vaikka monikulttuuriseksi määrittymistä vastustettaisiin, 

identiteettipolitiikkana jaot erilaisten yhteisöjen välillä toteutuvat silti. En kuitenkaan 

ensisijaisesti tarkastele tutkimuskumppaniani Anhia ”vietnamilais-suomalaisena” tai 

”monikulttuurisena” tietyn ryhmän jäsenenä. Olen erityisesti kiinnostunut siitä, miten 

identiteeteille tuotetaan tekstikäytänteissä erilaisia positioita. Kysymys on siitä, miten 

ihmisiä kutsutaan vuorovaikutuksessa, ajassa ja tilassa erilaisiin asemiin ja siitä, miten 

ihmiset asettuvat heille tarjottuihin identiteetteihin tai vastustavat niitä. Kokiessaan 

erilaisia positioita – joita ei välttämättä artikuloida diskursiivisesti ääneen – ihmiset 

samalla siirtyvät tuottamaan tulevia positioitaan ja tulevia identiteettejään näiden 

positioiden välillä. (Emt., 430; Butler 2006, 68–71).  

 

Autoetnografisessa reflektiossani olennaista onkin se, millainen positio ”monikulttuurisena 

lapsena” Anhille rakentuu. Olen itse vuorovaikutuksemme toinen osapuoli 

lukutuokioissamme ja siten osaltani kutsun häntä tiettyihin positioihin. Näin toimivat myös 

muut Anhin ympäristössä vaikuttavat henkilöt. Toisaalta Anh voi sijoittua positioon, johon 

hänet kutsutaan, tai vastustaa sitä. Toisen sukupolven maahanmuuttajalasten ja -nuorten 

kohdalla kysymys tiettyihin identiteetteihin positioimisesta ja positioitumisesta on 

nähdäkseni erityisen relevantti, kuten Martikainen ja Haikkola (2010, 37) toteavat:  

Nuorten kokemukset haastavat olemuksellistavaa julkista diskurssia ja tutkimusta, jossa 

ulkomaalaisuus, tietty kansalaisuus, kieli, etnisyys, kulttuuri tai uskonto nähdään 

deteministisenä viittana, joka määrää yksilön ja ryhmän kohtalon. --- [I]dentiteetit taipuvat, 

ovat tilannekohtaisia ja niitä käytetään välineellisesti muiden pyrkimysten saavuttamiseksi. 

(Emt.). 
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Pyrinkin sensitiivisyyteen tehdessäni analyysia ja tulkintoja Anhin identiteetin 

rakentumisesta toimiessamme tekstien parissa. Lisäksi haastan tulkintojani reflektion 

muodossa.  

 

2.7. Aiemmat tutkimukset 

 

Tutkimukseni aihepiiri on Suomessa uusi. Vasta parinkymmenen vuoden ajan tänne on 

saapunut maahanmuuttajia niin paljon, että koulujen opetusjärjestelyjä on alettu muuttaa 

(ks. esim. Huttunen ym. 2005, 17). Kyseessä onkin tutkimuskenttä, jota on vasta alettu 

kartoittaa. On paljon kysymyksiä, joita ei vielä ole kysytty – puhumattakaan selvitetyistä 

vastauksista. Valtaosin tutkimukseni nojaakin kansainvälisiin julkaisuihin. Kuten 

johdannossa (luku 1.3.) kuvaan, lähestyn tutkimustehtävääni useiden eri tieteenalojen 

kautta, jotta pystyisin muodostamaan käsityksen monikulttuurisen lapsen identiteetin 

rakentumisesta kodin ja koulun tekstikäytänteiden jännitteessä. Suoria vastauksia tai 

malleja tutkimukseni toteuttamiseen en ole kirjallisuudesta löytänyt, vaan ”abduktion 

logiikkaa” (ks. luku 1.3.) noudattelevan teoreettisen ja metodologisen viitekehykseni olen 

räätälöinyt useita lähtökohtia soveltaen. Esittelen tässä tutkimuksia, jotka taustoittavat 

tutkimustehtäväni rakentumista.  

 

Valmistavasta opetuksesta tehtyä tieteellistä tutkimusta ei juurikaan ole. Esimerkiksi 

maahanmuuton alkuvaiheessa erillisessä ryhmässä toteutetun opetuksen (englanniksi 

immersion; ks. esim. García, O. 1997, 411–415) vaikuttavuudesta ei ole Suomessa 

tieteellistä tietoa. Opetushallitus (Sarsama & Nissilä 2008) on selvittänyt perusopetukseen 

valmistavan opetuksen käytännön toteutumista sekä siihen liittyviä kehittämistarpeita. 

Tarvittavissa toimenpiteissä esille nousivat mm. valmistavan opetuksen keston 

pidentäminen, oman äidinkielen opetuksen tukeminen, oppimateriaalien kehittäminen sekä 

opettajankoulutukseen panostaminen (emt.). Maahanmuuttajataustaisten koulutusta 

selvittäneessä tutkimuksessa (Kuusela ym. 2008, 10–14) todettiin, että 

maahanmuuttajaoppilaiden osaaminen on heikompaa kuin suomenkielisten. Asenteet 

koulunkäyntiä kohtaan olivat kuitenkin suomenkielisiä myönteisempiä. Ensimmäisen 

polven muista kuin EU-maista tulleet maahanmuuttajanuoret olivat riskialtteimmassa 

asemassa koulumenestyksen, toisen asteen koulutuksen ja työllistymisen suhteen. 
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Huolestuttavin tulos oli, että tässä ryhmässä 15,4 % oppilaista jätti hakematta toisen asteen 

koulutukseen, mikä kaikissa ryhmissä ennusti vaikeuksia työllistymisessä. 

Perusopetusvaiheen tukitoimet nähtiin selvityksessä olennaisina, jotta syrjäytymistä 

voitaisiin ehkäistä. (Emt.). Koska koulutuksen merkitys yhteiskunnallisen 

yhdenvertaisuuden toteutumisessa on erittäin keskeinen, on selvää, että 

maahanmuuttajataustaisten koulunkäyntiä on tutkittava ja kehitettävä laajasti. Koulussa 

pärjäämistä määrittää pitkälti tekstien parien toimiminen, joten literacy-aiheinen tutkimus 

on tärkeää. Tutkimus pienten oppijoiden parissa antaa tietoa, joka voi tukea oppimista 

koko perusopetuksen ajan.  

 

Suomi toisena kielenä -alan tutkimuksissa on keskitytty erityisesti aikuisiin 

suomenoppijoihin. Vaarala (2009) on väitöskirjassaan tutkinut sosiaalisen lukemisen 

tutkimuksen viitekehyksessä, miten edistyneet aikuiset suomenoppijat lukevat ja 

tulkitsevat suomalaista novellia. Tulosten mukaan suomenoppijat kiinnittävät lukiessaan 

huomiota sanastoon, metaforiin, kieleen ja kielikuviin, rakentavat tekstien merkityksiä ja 

tulkintoja vuorovaikutuksessa sekä rakentavat asiantuntijuutta sanakirjaa käyttämällä, 

kontekstiin ja koulutietoon vertaamalla sekä arvaamalla. Vaarala tulkitsee tuloksiaan siten, 

että monikielisten ja -kulttuuristen lukijoiden tekemät tulkinnat on syytä nähdä sellaisinaan 

arvokkaina eikä tulkintoja pidä verrata äidinkielisten lukijoiden tekemiin. (Emt., 259–261, 

264). Vaaralan tulosten pohjalta voidaan pohtia, miten pienet suomenoppijat tulkitsevat 

tekstejä monikielisessä ja -kulttuurisessa kontekstissa. Lukemaan oppivilla lukemisen 

strategiat vasta alkavat kehittyä, joten heidän resurssinsa tekstien tulkitsemiseen ovat 

rajalliset. Myös identiteetin kannalta on hyvä kysyä, miten teksteistä rakennetut tulkinnat 

ohjaavat positioitumista tekstikäytänteisiin. Pienten lasten näkökulmasta Lehtinen (2002) 

on väitöstutkimuksessaan tarkastellut lukemaan ja kirjoittamaan oppimista osana 

maahanmuuttajataustaisten suomen kielen oppimista ja kaksikielisyyden kehittymistä 

ensimmäisen kouluvuoden aikana. Vaikka tekstin dekoodaamisen ja luetun ymmärtämisen 

kognitiotieteellinen taso on olennainen osa tekstien parissa työskentelyä, oma 

tutkimuksellinen mielenkiintoni painottuu lukemiseen sosiaalisena toimintana ja 

sosialisaationa sekä identiteetin rakentumiseen tekstikäytänteissä. Reiman ja Mustonen 

(2010) tarkastelevat yläkouluikäisten suomenoppijoiden kirjoittamisen taitoa 

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoilla erityisesti EU:n ulkopuolelta tulleiden nuorten 

kohdalla ja toteavat, että kieli- ja kirjoitustaidon kehittyminen on hidas prosessi. He 
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suosittavat tekstitaitojen pedagogiikkaan panostamista, jotta monikielisille oppijoille 

pystyttäisiin turvaamaan tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet (emt.). 

 

Monikulttuurisuusalaa tutkimaan Suomessa on vuonna 2003 perustettu Etnisten suhteiden 

ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura ETMU ry, johon kuuluvat tutkijat ovat 

tuottaneet Suomen kontekstissa runsaasti alan tutkimusta. Tutkimuksessani käytävää 

keskustelua valottavat esimerkiksi Martikaisen ja Haikkolan (2010) toimittama teos 

Maahanmuutto ja sukupolvet, Martikaisen (2006) toimittama Ylirajainen kulttuuri – 

etnisyys Suomessa 2000-luvulla sekä Rastaan ym. (2005) toimittama Suomalainen vieras-

kirja – kuinka käsitellä monikulttuurisuutta. Kysymykset identiteetistä, transnationaali-

suudesta ja toisen sukupolven maahanmuuttajalasten erityistilanteesta nousevat 

julkaisuissa esille ja antavat suuntaa tutkimukselleni.    

 

Oppilaiden ja opettajien koulun ja vapaa-ajan tekstikäytänteitä yläkoulun äidinkielen ja 

vieraiden kielten osalta ovat tutkineet Luukka ym. (2008). Laajassa tutkimushankkeessa 

selvisi, että huolimatta panostuksista uusien medioiden käyttöön koulujen 

tekstikäytänteissä korostuvat yhä luokkahuoneeseen sidottu opetus, opiskeltavat tiedot on 

määritelty ennakkoon opetussuunnitelmissa ja oppikirjoissa, opetus on opettajajohtoista ja 

opetuksessa painottuu oppikirjojen asema. Arvioinnista vastaa opettaja. Oppilaiden vapaa-

ajan mediankäyttöä ja tekstikäytänteitä ei oteta opetuksessa juuri huomioon, ja koulun ja 

vapaa-ajan väliset erot korostuvatkin kieltenopetuksessa. Tutkijat kysyvät, kuka 

nykyaikana tarvitsee koulussa opittavia perinteisiä teollisen yhteiskunnan taitoja. (Emt., 

231–235). Omassa tutkimuksessani keskiössä on pienen lapsen tekstitaitojen 

omaksuminen, ja erot kodin ja koulun tekstikäytänteissä kiinnostavat minua 

tutkimuskumppanini tekstuaalisen toimintaympäristön vuoksi. Kuitenkin pidän erityisenä 

juuri maahanmuuttajataustaisten perheiden tekstikäytänteisiin paneutumista.  

 

Kieltä ja identiteettiä kuten myös monikielisyyttä on tutkittu erityisesti Jyväskylän 

yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa Solkissa. Esimerkiksi identiteettien 

rakentumista monikielisessä kontekstissa ovat diskurssianalyyttisesti tutkineet Pietikäinen 

ja Dufva (2006) sekä Sirkeinen (2008). Molemmissa tutkimuksissa monikielisyyttä on 

tarkasteltu kielellisten resurssien kannalta kriittistä diskurssianalyysia hyödyntäen, ja 

tulosten mukaan positioituminen etnisesti tai kulttuurisesti jännitteisiin diskursseihin on 
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hybridistä, vaihtelevaa ja kielten suhteen asymmetristä. Koulun tekstikäytänteiden kannalta 

identiteettikysymystä ei Suomessa kuitenkaan tietääkseni ole tarkasteltu.  

  

Perehtyessäni suomalaisen kontekstin ulkopuolella tehtyyn tutkimukseen olen tehnyt 

joitain löytöjä. Bloome ym. (2005) ovat tutkineet mikroetnografista diskurssianalyysia 

hyödyntäen sosiaalisia identiteettejä koulun kieli- ja tekstikäytänteissä. He näkevät 

etnisyyden, sukupuolen ja luokan sosiaalisen identiteetin ”kaikkiallisina” (ubiquitous) 

kategorioina: lukemisen tapahtumat koulussa kantavat historian ja perinteiden painolastia, 

vaikka niitä tutkimuksessa pyrittäisiinkin purkamaan. Koulussa tekstien parissa 

työskentely toteutuu aina erityistä yleisöä varten. Vaikka kasvokkainen opettaja–oppilas-

suhde onkin sinänsä autenttinen, tekstien työstämisen konteksti on koulussa keinotekoinen. 

(Emt., 101–107). Näkemys tukee käsitystäni identiteetin rakentumisen luonteesta: vaikka 

se ei olekaan pysyvä tai muuttumaton, jo olemassa olevat diskurssit määrittävät jatkuvasti 

ikään kuin etukäteen, mitä merkityksiä identiteetti saa. Bloomen ym. kehittämä 

mikroetnografinen diskurssianalyysi on oman tutkimusotteeni perustana, joten tutkimus on 

sikälikin työni kannalta keskeinen. Dagenais ym. (2006) ovat tutkineet monikielisen 

oppijan identiteettien rakentumista koulun tekstikäytänteissä. Heidän tulostensa mukaan 

koulun vuorovaikutukseen osallistuneet eri osapuolet määrittivät oppijan identiteettejä eri 

tavoin ja keskenään ristiriitaisesti: esimerkiksi osa opettajista näki oppijan kielitaidon 

vahvuutena, kun taas osan silmissä monikielinen koti heikensi mahdollisuuksia pärjätä 

kaksikielisessä koulussa (emt.). Analyysia tehdessäni tarkastelen, miten vuorovaikutuksen 

osapuolet sijoittavat merkityksiä oppijan identiteetteihin. Pidän olennaisena tarkastella 

kriittisesti sitä, millaisia positioita tutkimuskumppanini identiteetille tarjotaan. Kuten 

Dagenaisin ym. tutkimuksessa käy ilmi, mahdollisuuksia identiteetin diskursiiviselle 

tuottamiselle on paljon. Miten siis taata se, että jokainen oppija saisi mahdollisimman 

yhdenvertaiset edellytykset identiteeteissään toimimiselle?  

 

Englanninkielisissä maissa monikielisten oppijoiden tekstitaitojen omaksumista on tutkittu 

paljon. Keskeiset löydökset liittyvät oman äidinkielen sekä perheen tekstikäytänteiden 

(home literacy) vaikutukseen lukemaan oppimisessa. Erityisesti perheen vaikutus 

lukutaidon kehittymiseen näyttää vahvalta. August ym. (2006) havaitsivat, että äidinkielen 

(espanja) ja toisen kielen (englanti) lukutaidolla on yhteys, kun lukemaan opitaan ensin 

äidinkielellä. Toisen kielen sanaston laajuus ennusti luetun ymmärtämistä. Kodin 
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tekstikäytänteet vaikuttivat erityisesti äidinkielen taidon ja sanaston kehittymiseen, ja 

olennaista oli, että espanjan käyttöä koulussa ja kotona tuettiin. (Emt. 362–363). Garcían 

(García, G. 2000, 819–821) tutkimuksessa kaksikielisten perheiden lähtökohtien 

huomioiminen opetuksessa edisti lasten lukutaidon kehittymistä huomattavasti. 

Goldenbergin ym. (2008, 105–109) mukaan yhteys perheen tekstikäytänteiden ja 

oppimistulosten välillä on myönteinen: jos perhe on mukana tukemassa lapsen lukemaan 

oppimista ja perheen tuki otetaan koulussakin huomioon, tulokset paranevat. Kirjoittajat 

päättelevät useiden tutkimusten perusteella, että kulttuurisesti merkityksekkäät 

opetussuunnitelmat ja lukemisen materiaalit edistävät jonkin verran lukutaidon 

kehittymistä (emt.). Ruotsissa Fredriksson (2002) selvitti väitöstutkimuksessaan laajaan 

tutkimusaineistoon perustuen kolmas- ja kahdeksasluokkalaisten maahanmuuttaja-

taustaisten oppijoiden lukemisen taitoja (reading skills) Tukholmassa. Luetun 

ymmärtämisen ohella hän tutki perheiden lukutottumuksia ja vertasi lukemista ruotsiksi ja 

äidinkielellä. Tuloksissa näkyi, että  maahanmuuttajataustaisten lukutaito oli kauttaaltaan 

kantaväestöä heikompaa. Erot maahanmuuttajataustaisten ja ruotsinkielisten perheiden 

lukemisen käytänteissä eivät olleet merkittäviä. Perheiden lähtökielellä ja -kulttuurilla oli 

merkitystä: lähellä ruotsia olevat kielet, kulttuurit ja kirjoitusjärjestelmät ennustivat 

parempaa lukutaitoa. (Emt.). Selvitän tutkimuksessani koulun ja kodin tekstikäytänteitä, 

joten pidän tärkeinä tuloksia kodin tekstikulttuurin merkittävyydestä. Huomattavaa on, että 

tutkimustulokset vaikuttavat hyvin yhdenmukaisilta: sukeutuvien luku-, kirjoitus- ja 

tekstitaitojen malli näyttäisi siis pitävän paikkansa myös monikielisten ja -kulttuuristen 

lasten kohdalla.  

 

Yhteenvetona aiemmasta tutkimuksesta voidaan todeta, että monikielisten pienten lasten 

literacyjen tutkiminen sosiaalisena toimintana on tarpeellista. Yleisesti tutkimukset 

osoittavat, että maahanmuuttajataustaisten koulutukseen ja tekstitaitojen kehittymiseen on 

todella tärkeää panostaa yhdenvertaisten mahdollisuuksien takaamiseksi ja syrjäytymisen 

ehkäisemiseksi. Panostaminen perusopetuksen alkuvaiheeseen takaa erityisen hyvät 

lähtökohdat kasvaa yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen osallisuuteen, mutta pienten lasten 

literacyja on tutkittu enimmäkseen kognitiotieteellisestä taitojen kehittymisen 

näkökulmasta. Literacyjen merkitys identiteetille tulee näkyville juuri sosiaalisesta ja 

kulttuurisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Näenkin tutkimukseni eri teoreettisten osa-

alueiden yhdistämisen aiempien tutkimusten valossa perusteltuna. Myös pedagogiikan 
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kehittämiseksi tarvitaan tutkimusta, joten pidän tärkeänä literacy-aihepiirin lähestymistä 

omassa pro gradussani.  
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3. METODOLOGISET LÄHTÖKOHDAT 

 

 

3.1. Metodologisesta eklektisyydestä 

 

Laadullinen tutkimus sijoittaa tutkijan maailmaan ja rakentuu tulkinnoista, joiden kautta 

maailmasta tulee representaatioiden joukko. Yhteen kietoutuneiden tulkintatapojen kautta 

tutkimuksessa pyritään ymmärtämään aihetta mahdollisimman syvällisesti; on tavallista, 

että tutkimuksissa yhdistetään erilaisia lähestymistapoja. (Denzin & Lincoln 2000, 3–4). 

Tutkimukseni on metodologisesti hyvin monimuotoinen. Aiheeseen liittyvän 

ymmärrykseni karttuessa metodologiset valintani ovat hakeneet muotoaan ja päätyneet 

täydentämään toisiaan. Aivan aluksi ryhdyin tekemään tapaustutkimusta, jossa pyrin 

saamaan mahdollisimman tiheää ja yksityiskohtaista aineistoa oppijatapauksestani (ks. 

esim. Hammersley & Gomm 2000, 2). Aineiston tuottamisen selkeydyttyä totesin olevani 

toteuttamassa kouluetnografiaa, jossa itse opettelen toimimaan tutkimuskohteeni arkisissa 

sosiaalisissa ja kulttuurissa järjestyksissä (Lappalainen 2007a, 10). Kerätessäni aineistoa 

koululla reilut kolme kuukautta totesin pian, että uteliaisuuteni kiinnittyi eniten yllättäviin 

jännitteisiin, joita vuorovaikutustilanteissa syntyi. Lukiessani samanaikaisesti literacy-

aiheeseen liittyvää tutkimuskirjallisuutta totesinkin, etten onnistuisi ajatusteni 

raportoinnissa ilman diskurssianalyysia. Hihoja jo kääriessäni törmäsin kuitenkin jälleen 

seuraavaan dilemmaan: olen itse niin läpikotaisin aineistoon sekoittunut, että minun on 

avattava omaa positiotani kautta tutkimuksen. Autoetnografia oli minulle ennestään tuttu 

ja mieluisa lähestymistapa, joka myös palautti analyysiin työskentelyni etnografisen tason.  

 

Näen, että metodologiset ratkaisuni eivät ole keskenään ristiriitaisia. Niitä yhdistää 

konstruktivistinen lähtökohta ja sitä kautta asettuminen laadullisen tutkimuksen 

sateenvarjon alle. Koska myös tutkimassani ilmiössä limittyvät useiden tieteenalojen 

näkökulmat, pidän tarpeellisena pystyä hyödyntämään analyysissani räätälöityjä työkaluja. 

Arja Jokisen (2002, 42) mukaan etnografian ja diskurssianalyysin välillä on paljon yhteistä 

erityisesti molempien kiinnostuksessa toimijoiden kulttuuristen tulkintaresurssien käyttöön 

ja kulttuuristen itsestäänselvyyksien pohtimiseen. Molemmissa suuntauksissa korostuu 

kontekstisidonnaisuus. Kuten diskurssianalyysissa, myös etnografiassa tietämisen 

ajatellaan tapahtuvan ”kielen sisällä” (Hakala & Hynninen 2007, 211). Agar (1995, 589–
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590) näkee etnografian kiinnostuksessa kieleen ja kulttuuriin yhtymäkohdan 

diskurssianalyysiin: esimerkiksi sosiaalisen identiteetin tutkiminen edellyttää laajempien 

kulttuuristen tulkintojen tekemistä kielellisen analyysin avulla. Kielen käyttö on 

molempien lähestymistapojen lähtökohta. Etnografisen tulkinnan laajuus ja 

diskurssintutkimuksellisen analyysin tarkkuus voivat parhaimmillaan täydentää toisiaan ja 

tarjota mahdollisuuden vuorovaikutuksen, identiteetin ja yhteiskunnan välisten 

yhteenkietoutumien perusteellisempaan tulkitsemiseen. (Emt.). Pietikäisen ja Mäntysen 

(2009, 158) mukaan diskurssianalyyttisesti tulkittava aineisto voi koostua tutkijan omista 

havainnoista, tutkimuspäiväkirjoista ja haastatteluista – toisin sanoen etnografisesti 

tuotetusta aineistosta.   Koska omassa tutkimusaineistossani yhdistyvät kolmen kuukauden 

kenttätyöskentelyjakson ajalta tehdyt havainnointimuistiinpanot ja tarkan analyysin 

mahdolliseksi tekevä videoitu vuorovaikutusmateriaali, pidän hedelmällisenä molempien 

aineistojen hyödyntämistä etnografista ja diskurssintutkimuksellista analyysia soveltaen. 

Autoetnografian juuret taas ovat etnografisessa tutkimuksessa ja kritiikissä sen perinteisiä 

kulttuurintutkimuksen menetelmiä kohtaan (Holt 2003, 2); autoetnografia pyrkii 

vastaamaan antropologisen tutkimuksen insider–outsider-ongelmaan (Ellis & Bochner 

2000, 739). Pidän tutkimukseni luotettavuuden kannalta olennaisena sitä, että voin 

reflektoida omaa positiotani autoetnografisesti.  

 

3.2. Etnografia ja tiheä kuvaus 

 

”The ethnographer „inscribes‟ social discourse; he writes it down.” 

(Geertz 1973, 19) 

 

Etnografiaa voidaan pitää kontekstin ja merkityksen tutkimuksena: se, mikä on välittömästi 

havaittavissa, saakin erilaisen merkityksen syvemmän perehtymisen seurauksena. 

Etnografiaa metodologiana on pisimpään kehitetty antropologiassa, jossa pyritään 

tutkimaan kulttuuria. Tutkimuksessa tutkija asettuu ”oppijaksi” päästäkseen elämään 

arkipäivää yhteisössä, jota tutkii. Etnografiassa pyritään ymmärtämään aiempien 

kokemusten ulottumattomissa olevia merkityksiä ja konteksteja, rakentamaan ja 

koettelemaan representaatioita tästä tiedosta sekä kuvaamaan kulttuuria näiden 

representaatioiden avulla. Kieli ja sen tuottamat kulttuuriset representaatiot ovat aina olleet 

osa etnografista tutkimusta. (Agar 1995, 584–585). Tutkimuksessani maahanmuuttajien 

perusopetukseen valmistava ryhmä oli se yhteisö, jonka arkipäivään eläydyin. Ennen 
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tutkimusta olin toiminut ryhmässä kaksi vuotta koulunkäyntiavustajana, minkä perusteella 

ymmärsin ryhmän toimintaa ja käytänteitä jo pitkältä ajanjaksolta. Kuten Lappalainen 

(2007b, 66) toteaa, kyseessä ei ollut antropologinen matka ”vieraaseen kulttuuriin” vaan 

olin tarkastelemassa uusin silmin vanhastaan tuttua yhteisöä. Tutkijana lähestyinkin 

ryhmää uudesta näkökulmasta. Millaisia ovat koulun tekstitapahtumat ja -käytänteet? 

Millaisia merkityksiä maahanmuuttajataustaisen lapsen identiteetti saa noissa käytänteissä?   

 

Etnografista aineistoa tuotetaan havainnoimalla sosiaalista todellisuutta luonnollisessa 

ympäristössä. Tavoitteena on havainnoinnin ja tulkitsemisen kokonaisvaltaisuus, mitä 

voidaan täydentää keskusteluin ja haastatteluin. Tutkijan osallistuminen yhteisön 

toimintaan voi vaihdella. (Eskola & Suoranta 2005, 103–106; Palmu 2003, 6). 

Kouluetnografiaa toteuttanut Lappalainen (2007b, 66–67) kysyy, miten ja missä määrin 

aikuinen tutkija voi päästä osallistumaan lasten maailmaan. Kysymys on myös 

epäsymmetrisestä valtasuhteesta: millainen representaatio lapsen maailmasta 

tutkimuksessa rakentuu (emt.)? Hankkiessani aineistoa valmistavassa ryhmässä osallistuin 

aktiivisesti lasten ohjaamiseen ja heidän työskentelynsä tukemiseen. Pidin osallistumista 

eettisesti tärkeänä – pyrinhän kenttäjakson ajan toimimaan osana ryhmää. Valmistavan 

ryhmän lapset vasta tutustuvat suomalaiseen kouluun ja kulttuuriin, ja vetäytyminen 

luokan sivuun pelkästään kirjoittamaan havainnointimuistiinpanoja olisi nähdäkseni ollut 

keinotekoista. Lisäksi pyrin pääsemään mahdollisimman lähelle lasten maailmaa 

työskentelemällä yhdessä heidän kanssaan. Erityisesti keskityin toimimaan yhdessä 

vietnamilaistaustaisen seitsemän vuotta täyttävän Anhin kanssa, jota päädyinkin 

kutsumaan ensisijaiseksi tutkimuskumppanikseni. Sain tilaisuuden tutustua Anhin kotiin ja 

perheeseen kolmen vierailun kautta, mistä tuli osa etnografista aineistoani. Myös siten 

tunsin pääseväni lähemmäs Anhin maailmaa.      

 

Etnografia voidaan määritellä tavaksi käsitteellistää ja teoretisoida tutkittavaa ilmiötä 

(Lappalainen 2007a, 9). Tutkittavasta ilmiöstä saadaan tietoa useista näkökulmista 

käyttämällä erilaisia tiedon tuottamisen menetelmiä. Tyypillistä onkin laajojen, 

monipuolisten aineistojen hankkiminen ja monikerroksinen analyysi. Näin voidaan pyrkiä 

mahdollisimman rikkaaseen ja syvään analyysiin. (Palmu 2003, 6; Lahelma & Gordon 

2007, 29). Tutkimuksessani hyödynnän etnografisesti tuotettua aineistoa 

rekonstruoidakseni sitä tekstikäytänteiden kontekstia, jossa suomenoppijan identiteetti saa 
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erilaisia merkityksiä. Havainnointiaineistoa täydentävät lukutuokioiden videoinnit, ryhmän 

opettajan ja erityisopettajan haastattelut sekä erilaiset koulunkäyntiin liittyvät asiakirjat.  

 

Geertzin (1973, 6–19; ks. myös Lappalainen 2007a, 9) mukaan etnografia on kulttuurin 

tiheää kuvausta (thick description): pyrkimyksenä on kulttuurin muodostavien 

merkitysverkostojen analyysi ja tavoitteena tulkinta tutkijan kiinnostuksen kohteena 

olevasta kulttuurista.  

As interworked systems of construable signs --- culture is not a power, something to which 

social events, behaviors, institutions, or processes can be causally attributed; it is a context, 

something within which they can be intelligibly – that is, thickly – described. (Geertz 1973, 

14).  

 

Tiheän kuvauksen voi ymmärtää aineiston tarkasteluksi eri suunnista (Palmu 2003, 7). 

Koska kulttuuri saa muotonsa sosiaalisessa toiminnassa (Geertz 1973, 17), tulkitsen 

analyysissani kodin ja koulun tekstikäytänteitä rakentamalla rekonstruktiot aineistossa 

tyypillisistä tekstitapahtumista. Pidän näitä rekonstruktioita aineiston tiheänä kuvauksena. 

Eritellessäni videoaineistoa diskurssianalyyttisesti pidän myös esimerkeiksi valitsemiani 

pieniä tarinoita (ks. diskurssianalyysin esittely alla luvussa 3.4.4.) eräänlaisena tiheänä 

kuvauksena, sillä näen niiden representoivan tarkasteltavana olevia diskursseja erityisen 

merkitsevällä tavalla ja siten tuovan näkyville tulkittavana olevia merkitysverkostoja.  

 

3.3. Autoetnografia: tutkija instrumenttina 

 

”Etnografisessa tutkimuksessa tutkija itse on instrumentti, joka kantaa mukanaan oman 

historiansa, tietämyksensä, tunteensa sekä ruumiillisuutensa” (Palmu 2003, 7 Coffeyn 2001 

mukaan). Kielellisen käänteen seurauksena etnografia alettiin nähdä kirjoittamisena. 

Huomio kohdentui etnografisissa kuvauksissa tuotettuihin representaatioihin ja 

diskursseihin. Vakiintuneita kirjoittamisen muotoja kyseenalaistettiin, ja kirjoittamisessa 

alettiin tavoitella dialogisia lähestymistapoja. (Lahelma & Gordon 2007, 25; Coffey 1999, 

115–119). Havaittiin, että kirjoittaminen kantaa aina mukana viestiä myös kirjoittajasta 

itsestään (Salo 2007, 242). Huomio kiinnittyikin tutkijaan: 

If you couldn‟t eliminate the influence of the observer on the observed --- why not observe 

the observer, focus on turning our observations back on ourselves? And why not write 

more directly, from the source of your own experience? Narratively. Poetically. 

Evocatively. (Ellis & Bochner 2000, 747). 
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Reed-Danahay (1997, 2–4) näkee muutoksen etnografisessa kirjoittamisessa pohjautuvan 

postmoderniin ja postkoloniaaliseen käänteeseen: identiteettien moninaisuus, kulttuurinen 

paikoiltaan joutuminen ja muutokset vallan jakautumisessa synnyttävät tarpeen uusille 

kirjoittamisen ja tutkimuksen tavoille. Etnografian perinteinen haaste sisäpuolen ja 

ulkopuolen rajasta kyseenalaistuu autoetnografiassa, kun globaalit paikaltaan siirtymiset 

tekevät kaikista enemmän tai vähemmän ulkopuolisia. Kysymys on myös siitä, kenen ääni 

on autenttisin. Kuka puhuu ja kenen puolesta? (Emt.). Autoetnografiassa kirjoittajat 

käyttävät omia kulttuurisia kokemuksiaan reflektiivisesti tutkiakseen vuorovaikutusta 

itsensä ja toisten välillä. (Holt 2003, 2). Kun tutkimuskumppanini Anh ajoittain tuskastuu 

lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuteen, ymmärrän häntä. Vaikka opin itse lukemaan ennen 

koulun alkua, kirjoittaminen on yhä minulle usein piinaavan vaikeaa. Reflektoimalla omaa 

kokemustani niin lukutuokioittemme aikana kuin tätä tutkimusraporttia kirjoittaessani 

pyrin samalla purkamaan ”sisäpuolen” ja ”ulkopuolen” vastakkainasettelua.  

 

Auto/etno/grafia rakentuu kolmesta osasta: auto merkitsee itseä eli tutkijaa, etnos 

kulttuuria ja grafia tutkimusprosesssia (Reed-Danahay 2007, 2; Holt 2003, 2). 

Autoetnografisissa tutkimuksissa näiden kolmen osuudet voivat vaihdella. On kiinni 

tutkijasta, mihin kohtaan tieteen ja taiteen jatkumoa hän haluaa asettaa tutkimuksensa. 

Kirjoittaminen voi olla sirpaleista ja monikerroksista, kaunokirjallistakin. Teksti voi 

rakentua konkreettisista esimerkeistä, dialogeista ja tunteitten kuvauksista. (Ellis & 

Bochner 2000, 739, 742, 750). Vaikka autoetnografia onkin tutkimuksessani vain juonne 

sen sijaan, että rakentaisin koko raportin kertomukseksi, olen kiinnostunut tieteellisen 

kirjoittamisen rajojen koettelemisesta. Tämä näkyy työssäni erilaisten metodologioiden ja 

aineistojen yhdistämisenä sekä autoetnografisina reflektioina, jotka merkitsen kursiivilla. 

Tietty heteroglossisuus monikielisissä termeissä ja lainauksissa sekä viittauksissa 

kaunokirjallisuuteen ja populaarikulttuuriin on työssäni tietoisesti valittua. Vaikka 

suhtaudun kieleen ja kirjoittamiseen kunnianhimoisesti ja kurinalaisesti, en halua ”totella” 

sen konventioita pelkästään tavan vuoksi. Näen käyttämäni kielen resurssina (ks. luku 

2.2.), jonka merkitys rakentuu sen tavoitteellisessa käytössä. Samalla perusteella poikkean 

joistain totutuista käytänteistä myös työni rakenteessa esimerkiksi upottamalla joitain 

aineistoesimerkkejä teorian käsittelyn lomaan ja reflektoimalla työn etenemistä lyhyin 

autoetnografisin kommentein. Tutkimusraportin lomaan upotetut kuvaukset koulun 

tekstitapahtumista yhdistävät etnografisesti tuotettuja havaintomuistiinpanojani pieniin 
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tarkennuksiin, jotka kirjoitan ylös videoaineiston perusteella. Erityisesti kuvauksiin 

poimitut puheenvuorot ovat lähtöisin videoaineistosta. Pyrin siihen, että aineistoja 

yhdistämällä aineiston luonne ja Anhin ääni välittyvät lukijalle paremmin.  

  

Henkilökohtaiset maailmat ovat osa laajempaa sosiaalista maailmaa (Muncey 2010, 15). 

Autoetnografia alkaa tutkijan omasta elämästä, sillä tutkimalla yhtä nimenomaista elämää 

voidaan saada tietoa kokonaisesta elämäntavasta. Henkilökohtainen kertomus on 

selitysvoimainen, ja monelta osin autoetnografinen tutkimus on omaelämäkerrallista ja 

narratiivista. Se hakee tietoisuuden monikerroksisuutta ja yhdistää henkilökohtaisen 

kulttuuriseen. Autoetnografia edellyttää hyvää kirjoitustaitoa sekä paneutumista omiin 

tunteisiin ja motiiveihin: se vaatii koettujen ristiriitojen myöntämistä itselle. 

Autoetnografia voi olla myös nöyryyttävää, ja siinä tutkija kohtaa vaikeitakin eettisiä 

kysymyksiä kertoessaan elämästään ja kokemuksistaan. Tutkija asettaa itsensä 

haavoittuvaan asemaan. Kuitenkin tutkija oppii reflektion myötä ymmärtämään itseään 

syvällisemmin, ja ymmärtämällä itseään oppii ymmärtämään toisia. (Ellis & Bochner 

2000, 734, 737−739, 743.) Autoetnografisella kirjoittamisella onkin myös terapeuttinen 

arvo. Henkilökohtaisten kokemusten ja vaikeiden tunteiden työstäminen kirjoittamalla 

järjestää ja suhteuttaa niitä ja antaa etäisyyttä. (Ellis 2004, 130–140). Kirjoittaessani tätä 

tutkimusraporttia kirjoitan samalla päiväkirjaa, johon puran kokemuksiani kirjoittamisesta. 

Hyödynnän päiväkirjaani osana tutkimuksen autoetnografista analyysia, ja koen sen 

merkityksen ensisijaisesti terapeuttisena. Samaan aikaan kokemukseen liittyy tunne omasta 

haavoittuvuudestani, kun kerron, ettei kirjoittaminen ole helppoa. Millaisen vaikutelman 

annankaan itsestäni?  

 

Muncey (2010, 34) kytkee autoetnografisen kirjoittamisen Bahtinin ajatukseen 

heteroglossiasta: ”itse” on ruumiillinen kokonaisuus, joka sijaitsee ajassa ja tilassa ja 

rakentuu dialogisessa suhteessa toisiin. ”Totuus” ei sijaitse objektiivisuuden ja 

subjektiivisuuden dikotomiassa vaan se rakentuu dialogisesti (emt., 101). Autoetnografista 

tutkimusta pyritään kirjoittamaan merkityksekkäästi ja havahduttavasti. Sen tavoitteena on 

herättää lukijassa resonanssi, jolloin henkilökohtainen ja kulttuurinen yhdistyvät. (Ellis & 

Bochner 2000, 739, 742, 754; Muncey 2010, 35, 91–92). Siten tämä teksti on toisaalta oma 

tuotokseni mutta saa merkityksensä vasta lukijan tulkinnassa.  
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Autoetnografiaa on kritisoitu itsekeskeisyydestä, itseriittoisuudesta ja romanttisuudesta 

(Ellis & Bochner 2000, 736; Muncey 2010, 93). Oman haavoittuvuuden esille tuominen on 

koettu raskaaksi ja haastavaksi, koska tutkimusaiheet ovat usein henkilökohtaisia (Ellis 

2004, 137–140). Salo (2007, 245) kuitenkin toteaa, että erilaiset tieteelliset, vähemmän 

tieteelliset ja taiteelliset tietämisen tavat täydentävät toisiaan. Autoetnografinen 

kirjoittaminen herättää kysymyksen fiktion ja tutkimuskirjallisuuden rajoista, mutta joka 

tapauksessa kirjoittajan on saatava lukijansa vakuuttumaan itsestään uskottavasti 

otettavana todellisuuden tulkitsijana. (Emt.). Muncey (2010, 93) kysyykin: ”[D]o you, the 

reader, find anything of value in what has been written?”  

 

3.4. Diskurssianalyysi sosiaalisten käytänteiden jäljillä 

 

”There is nothing outside of the text.”  

(Derrida 1997, 158) 

 

Koska kiinnostukseni kohteena ovat erityisesti literacy sosiaalisena toimintana ja tätä 

kautta tekstit ja kieli, tulkitsen aineistoani diskurssianalyyttisesti. Salakka (2006, 93–94 

osittain Juhilaa 1999, 175 mukaillen) avaa väitöstutkimuksessaan diskurssianalyysin 

perinteen jakautumista ontologiseen ja episteemiseen konstruktionismiin. Ensimmäisen 

mukaan tutkimus kytkeytyy kieltä laajempiin ei-diskursiivisiin maailmoihin, kun taas 

jälkimmäisen mukaan kielen ulkopuolisesta ontologisesta todellisuudesta ei ole 

mahdollista saada suoraa tietoa. Hall (2011, 44–45)  tulkitsee Foucault‟ta siten, että 

diskurssin käsitteessä on kyse siitä, miten merkitys syntyy; ei niinkään siitä, onko 

diskurssien ulkopuolista todellisuutta olemassa. Ymmärrän oman tutkimukseni sijoittuvan 

lähestymistapaan, jossa diskurssien nähdään rakentavan sosiaalista todellisuutta ja 

suhteutuvan laajempiin yhteiskunnallisiin rakenteisiin, kokemuksiin ja ruumiillisuuteen 

(Salakka 2006, 93–94; Fairclough 1992, 73). Aineisto itsessään muodostaa tulkittavan 

todellisuuden sen sijaan, että se ”kuvastaisi” sitä. Olen kuitenkin itse se, joka rakentaa 

aineistolle merkityksen tulkinnallani.    

 

Gee (2011a, 7–10, 210) pohtii diskurssianalyysin jakautumista kriittisen ja kuvailevan 

jatkumolle. Kieli on itsessään poliittista: se määrittää sosiaalisen hyödyn ja vallan 

jakautumista. Tullakseen nähdyiksi ”normaaleina” ja ”hyväksyttävinä” ihmiset eivät 

esimerkiksi halua käyttää virheellistä kieltä,  koska kieli vaikuttaa heidän sosiaaliseen 
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asemaansa. Gee pitääkin kaikkea diskurssintutkimusta pohjimmiltaan kriittisenä. (Emt.). 

Kriittisestä diskurssianalyysista puhuttaessa viitataan yleensä Norman Faircloughiin ja 

hänen tutkimukselliseen lähestymistapaansa, jossa tekstien analyysia tulkitaan osana 

diskursiivisia ja sosiokulttuurisia käytänteitä (Fairclough 1995, 9). Diskurssien nähdään 

olevan laajempien sosiaalisten rakenteiden muovaamia, ja analyysissa pyritään kuvaamaan 

diskurssien toimintaa osana näitä sosiaalisia käytänteitä (Luukka 2000, 152). Luukka (emt., 

134–135) toteaa, että siinä missä kielitieteilijöille diskurssi on kirjoitusta tai puhetta, 

yhteiskuntatieteilijöiden käytössä käsite kytkeytyy laajemmin siihen, miten diskurssit 

synnyttävät, muokkaavat ja välittävät tietoa. Yhteiskuntatieteellisessä lähestymistavassa 

lähtökohtana onkin Foucault‟n käsitys diskurssin konstruktiivisesta luonteesta: 

kielenkäyttö vaikuttaa ympäröivään sosiaaliseen maailmaan. Yhteiskuntatieteellisessä 

diskurssianalyysissa liikutaan sosiaalisista rakenteista, ilmiöistä ja suhteista kieleen päin. 

(Pietikäinen 2000, 192–193).  

 

Näen oman lähestymistapani sijoittuvan lähemmäs diskurssianalyysin sosiaalista 

orientaatiota. Tutkin tekstin tasolla vuorovaikutustani tutkimuskumppanini Anhin kanssa, 

mutta pyrkimyksenäni on tehdä näkyväksi laajempia diskursiivisia ja sosiokulttuurisia 

käytänteitä, joiden varassa Anhin identiteettiin rakentuu erilaisia merkityksiä. En puhtaasti 

sovella aineiston analyysissani Faircloughin analyysimenetelmää (1992 & 1995), joten en 

puhu suoranaisesti ”kriittisestä diskurssianalyysista”. Yhdyn kuitenkin Geen ja 

Faircloughin näkemyksiin siitä, että kielenkäyttö on aina sidoksissa sosiaalisiin ja 

kulttuurisiin käytänteisiin ja saa niissä merkityksensä. Siten myös oma sovellukseni 

diskurssianalyysista on kriittinen.  

 

Pälli (2003, 27) toteaa diskurssianalyysin olevan aina erilaisten analyysimenetelmien ja 

työkalujen eklektistä yhdistämistä. Hän puhuukin (Vuorta 2001, 79 lainaten) ”diskurssi-

analyyttisesta fuusiokeittiöstä”, jossa varsinainen analyysimenetelmä rakennetaan 

vastaamaan tutkimuskysymysten ja analysoitavan aineiston tarpeisiin. (Emt.). Noudatan 

tutkimuksessani tätä ajatusta ja esittelen seuraavissa alaluvuissa ne analyysin periaatteet ja 

työkalut, joihin tutkimukseni nojaa. Kuvaan analyysin tarkat vaiheet luvussa 4.3. 
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3.4.1. ”Diskurssi on polku ristiriidasta toiseen”
21

 

 

Kuten Foucault otsikossa toteaa, näen diskurssien rakentuvan jännitteissä. Diskurssit 

tulevat näkyville tilassa, jonka ristiriidat synnyttävät teksteissä.  (Ks. myös Salakka 2006, 

120). Lähestyn aineistoani keskittyen jännitteisiin: mitkä sisällöt saavat yhdessä yhteydessä 

erilaisen merkityksen kuin toisessa?  

 

Aineistossani en tulkitse diskursseja pelkästään tekstin tai puheen vaan myös ilmeiden, 

eleiden ja kosketusten perusteella. Faircloughin (2003, 4–6) mukaan teksti on perinteisesti 

viitannut kirjoitettuun kieleen. Diskurssianalyysissa tekstillä voidaan kuitenkin tarkoittaa 

kirjoitettua tai puhuttua kieltä (emt.). Kressin (2000, 182) mukaan pelkästään kieleen 

fokusoituvat analyysimenetelmät ovat riittämättömiä, kun merkityskulttuuria rakennetaan 

nykyisin erityisesti visuaalisesti. ”Tekstien” luonne muuttuukin multisemioottisessa 

maailmassa yhä monimuotoisemmaksi samaan aikaan, kun on yhä välttämättömämpää 

määritellä, miten merkitys rakentuu (Fairclough 2000, 162). Tutkimuksessani tulkitsen 

tekstillä tarkoitettavan vuorovaikutuksen monimuotoisuutta: käsitän kaikki merkityksen 

rakentamisen tavat puheesta ja kirjoituksesta kuviin, liikkeisiin ja katseisiin osaksi 

analysoitavana olevaa diskurssia.  

 

Tekstin määrittely on sidoksissa diskurssin määrittelyyn. Diskurssianalyysissa ollaan 

kiinnostuneita pohtimaan, miten toimijat rakentavat merkityksiä kielenkäytöllään 

(Suoninen 2002, 18). Käsitän tässä tutkimuksessa diskurssin ensisijaisesti 

vuorovaikutukseksi ja toiminnaksi, joka on kielenkäytön sosiaalisiin ja kulttuurisiin 

konteksteihin kietoutunutta (ks. van Dijk 1997, 2; Fairclough 1995, 7; Pietikäinen & 

Mäntynen 2009, 24–25). Diskurssi on ”tapa rakentaa merkityksiä, jotka suuntaavat ja 

järjestävät sekä toimintaamme että käsityksiämme itsestämme” (Hall 2005, 47);  diskurssi 

ei ole pelkästään maailman representoimisen käytänne vaan maailman merkitykselliseksi 

tekemistä, merkityksellisen maailman muodostamista ja rakentamista (Fairclough 1992, 

63–64). Merkitys itsessään on siis diskursiivisen toiminnan tulos (Pietikäinen & Mäntynen 

2009, 25). Kiinnitän oman tutkimukseni ensisijaisesti näihin määritelmiin. Diskurssin 

sosiaalinen ja kulttuurinen merkityksellisyys on siis työssäni keskeistä.  

                                                           
21

 (Foucault 2005, 89). 
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3.4.2. Fairclough ja diskurssin kaksoiskierre 

 

Faircloughin (1992, 64–65) mukaan diskurssit konstruoivat todellisuutta kolmella tavalla: 

ne rakentavat sosiaalisia identiteettejä ja subjektipositioita, sosiaalisia suhteita sekä tieto- ja 

uskomusjärjestelmiä. Subjektipositiot viittaavat prosesseihin, joissa identiteetit 

muodostuvat. Diskurssit merkitsevät ihmiset tietynlaisiksi ilman, että näitä positioita voisi 

välttää; toisaalta vuorovaikutuksessa ihmiset aktiivisesti sijoittavat itsensä tiettyihin 

diskursseihin. (Burr 2003, 111). Positiointi tuokin näkyville diskurssien kahtalaisen 

perustan eli kaksoiskierteen: kielelliset valinnat ohjaavat sosiaalista tilannetta, mutta 

samaan aikaan sosiaalinen tilanne ohjaa kielellisiä valintoja. Diskurssit tuottavat sosiaalisia 

identiteettejä samanaikaisesti, kun nämä identiteetit muovaavat diskursseja. (Fairclough 

1992, 65; Pietikäinen & Mäntynen 2009, 49).  

 

Diskurssien ja sosiaalisten rakenteiden suhde on siis dialektinen: kieli muokkaa maailmaa 

ja maailma kieltä. Myös sosiaaliset identiteetit uusintavat yhteiskunnallista järjestystä 

diskursiivisissa käytänteissä ja samalla muuttavat niitä. Esimerkiksi koulutusjärjestelmän 

keskiössä olevat opettajien ja oppilaiden suhteet ovat sidoksissa puhetapojen 

yhdenmukaisuuteen ja kestävyyteen ja siten tuottavat itseään uudelleen. Silti diskurssien 

on mahdollista muuttaa näitä suhteita koulun käytänteissä. (Fairclough 1992, 65; Luukka 

2000, 196–197). Tutkiessani tutkimuskumppanini Anhin identiteetille rakentuvia 

merkityksiä kodin ja koulun tekstikäytänteissä näen mikrotason tekstitapahtumat ikkunoina 

makrotason tekstikäytänteisiin, jotka kytkeytyvät laajempiin kulttuurisiin ja 

yhteiskunnallisiin diskursseihin. Diskurssianalyysissa mikro- ja makrotason voidaan nähdä 

risteävän neksuspisteissä, joissa ne vaikuttavat toisiinsa (Scollon & Scollon 2004, 8–9; 

Pietikäinen & Mäntynen 2009, 38, 49). Yksittäisessä tekstitapahtumassa rakentuvat 

merkitykset siis saavat voimansa sosiaalisesta kontekstistaan. Samaan aikaan tapahtumat 

vaikuttavat sosiaaliseen todellisuuteen. Tulkinnassani tarkastelen tätä dialektiikkaa: 

toisaalta tekstitapahtumiin vaikuttavat vallitsevat sosiokulttuuriset diskurssit, ja toisaalta 

vuorovaikutuksemme Anhin kanssa muovaa sosiaalisia käytänteitä. Päästäkseni 

tulkitsemaan aineistoa kuvaan seuraavaksi diskursseja identiteettinä sekä mikroetnografista 

lähestymistapaa, jota erittelyssäni sovellan. 
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3.4.3. Diskurssi identiteettinä  

 

Diskursseja voidaan analysoida identiteetteinä, jolloin diskurssien sosiaalinen merkitys ja 

vaikutusvalta korostuvat (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 63–66). Bloomen ym. (2008, 50–

53) mukaan diskurssit tuottavat identiteettejä kolmella tavalla: ne tekevät mahdolliseksi 

erilaisia asemia ja rooleja, tarjoavat välineitä ja mekanismeja itsen ja toisten asemien ja 

roolien tunnistamiseen ja asettavat rajoja sisäpuolen ja ulkopuolen välille. Koulun 

lukemisen tapahtumissa tuotetaan tiettyjä lukijaidentiteettejä, jotka voivat muotoutua 

itseään toteuttaviksi ennusteiksi. Opetussuunnitelma voi vaikuttaa tarjolla oleviin 

identiteetteihin, ja esimerkiksi ristiriidat kodin ja koulun kulttuurien välillä voivat rajoittaa 

oppilaiden mahdollisuuksia toimia eri identiteeteissä. (Emt.). Gee (2011a, 106–114) 

neuvoo diskurssianalyysin tekijää kysymään seuraavia kysymyksiä: Millaisia sosiaalisesti 

tunnistettavia identiteettejä puhujat käyttävät? Miten puhujan käyttämä kieli kohtelee 

toisten identiteettejä? Miten puhuja asemoi toisia ja millaisia identiteettejä kutsuu heitä 

käyttämään?  

 

Tutkimustulosteni tulkinnassa hyödynnän diskurssianalyysia literacy-aihepiirin kautta 

lähestyvän Geen (1990, 2011a & 2011b) jäsennystä. Hän puhuu diskurssista isolla ja 

pienellä D:llä. Pienellä d:llä kirjoitettuna diskurssi merkitsee mikrotason kielenkäyttöä 

sosiaalisena toimintana, usein samaa kuin ”teksti”. Sen sijaan suurella D:llä kirjoitettuna 

kyseessä ovat makrotason historiallisesti suhteellisen sitkeät, vuorovaikutustilanteesta 

toiseen käytetyt ja tunnistettavissa olevat tavat merkityksellistää ja kuvata asioita, ilmiöitä 

ja tapahtumia tietystä näkökulmasta. Kieliyhteisön jäsenet tunnistavat nämä tavat. (Emt.; 

ks. myös Pietikäinen & Mäntynen 2009, 26–27).  

 

Suuren D:n Diskursseissa identiteetin rakentumisella on keskeinen merkitys: 

I use the term “Discourse”, with a capital “D”, for ways of combining and integrating 

language, actions, interactions, ways of thinking, believing, valuing, and using various 

symbols, tools, and objects to enact a particular sort of socially recognizable identity. (Gee 

2011a, 201). 

 

Ihmiset siis ilmaisevat identiteettiään kielen ohella ei-kielellisin keinoin. Gee (1990, 142) 

määrittää Diskurssin olevan eräänlainen identiteetin rakennussarja (identity kit), joka ohjaa 

tietyssä sosiaalisessa roolissa toimimista. Siten Diskurssit ovat tunnistamisen ja 

tunnistetuksi tulemisen tapoja (Gee 2011b, 178). Tutkimustehtäväni kannalta onkin tärkeää 
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kiinnittää huomio Diskurssien identiteettejä tuottavaan merkitykseen sekä siihen, että 

Diskurssit rakentuvat niin kielellisesti kuin ei-kielellisestikin. Geen (2011a, 202, 207) 

mukaan ihminen sosiaalistuu kotona läheistensä kanssa primääriseen Diskurssiin, joka 

määrittyy tietyssä sosiokulttuurisessa kontekstissa. Oppiessaan toimimaan kodin 

ulkopuolisissa julkisemmissa yhteisöissä, kuten koulussa, ihminen sosiaalistuu 

sekundaariseen Diskurssiin. Näiden Diskurssien jännitteessä syntyy uudenlaisia hybridejä. 

(Emt.; ks. myös Pahl & Rowsell 2005, 16–17). Palaan Geen määritelmään tutkimus-

tulosten käsittelyn yhteydessä, jolloin myös käytän suurta D-kirjainta ilmaistakseni 

hyödyntäväni juuri Geen lähestymistapaa. Sitä ennen jatkan kuitenkin puhumista 

diskursseista pienellä alkukirjaimella suomen kielen oikeinkirjoituksen mukaisesti.  

 

3.4.4. Mikroetnografinen lähestymistapa ja aineiston pienet tarinat 

 

Tutkimusaineistoni on tuotettu etnografisesti noin kolmen kuukauden 

kenttätyöskentelyjakson aikana. Erittelen diskurssianalyyttisesti videoaineistoa, jossa 

yhdessä tutkimuskumppanini Anhin kanssa luemme aapista. Toimin itse lukemisen 

ohjaajana, kun taas Anh opettelee lukemaan. Aineisto on siis tuotettu koulun kontekstissa 

ja rakentuu vuorovaikutuksessa, joka perustuu ohjaussuhteeseen. Kriittisessä 

diskurssianalyysissa (Fairclough 1992 & 1995) on tutkittu erityisesti mediatekstejä ja 

vallan representoitumista poliittisissa keskusteluissa (ks. Pietikäinen 2000, 205–208). 

Saadakseni analyysin työkaluja oman aineistoni erittelyyn sovellankin mikroetnografista 

lähestymistapaa, jota Bloome ym. (2005 & 2008) ovat kehittäneet koulun kieli- ja 

tekstitapahtumien tutkimiseen.  

 

Mikroetnografinen lähestymistapa keskittyy kielen ja muiden kommunikaation tapojen 

käyttöön ihmisten vuorovaikutuksessa tietyssä tapahtumassa painottaen samalla sosiaalisia 

ja kulttuurisia prosesseja (Bloome ym. 2008, 120–121). Bloome ym. (2005, 1–8) 

perustavat lähestymistapansa sosiolingvistiseen etnografiaan, jonka he näkevät 

kytkeytyvän New Literacy Studies -tutkimukseen (ks. luku 2.3.) sekä kiinnostukseen 

ihmisten arkipäivän rakentumista kohtaan. He näkevät ihmisten toiminnan olevan 

irrottamattomissa tapahtumista, joissa ihmiset ovat osallisina. Näiden tapahtumien (events) 

kautta on mahdollista tutkia, miten ihmiset rakentavat merkityksiä toiminnassaan ja 

reaktioissa toisiinsa. Myös tekstitapahtumat (literacy events) ovat tällaisia tapahtumia, 
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joiden kautta voidaan tutkia tekstikäytänteitä (literacy practices). (Emt.). Tutkimuksessaan 

Bloome ym. (2005) ovat tehneet mikroetnografista diskurssianalyysia sosiaalisen 

identiteetin rakentumisesta koulun kieli- ja tekstitapahtumissa. Siten lähestymistavan 

soveltaminen omassa tutkimuksessani on erityisen luontevaa.  

 

Avaimina tapahtumien analyysiin Bloome ym. (emt., 8–13) soveltavat 

kontekstualisointivihjeitä (contextualization cues), jotka sisältävät kielellisiä, ei-

kielellisiä ja prosodisia viestejä sekä välineiden käyttöä. Koulussa vihjeiden tulkintaan 

saattavat vaikuttaa kulttuuriset seikat, ja tulkinnassa tärkeää onkin sensitiivisyys 

vuorovaikutuksessa. (Emt.). Hyödynnän analyysissani kontekstualisointivihjeitä keinona 

tehdä havaintoja identiteetin rakentumisesta vuorovaikutuksessa (ks. liite 4 litteroinnin 

selityksistä). 

 

Analyysissa Bloome ym. (emt., 13–27) pitävät tärkeänä rajojen asettamista (boundary-

making) sille, mikä on yksi analysoitava tapahtuma. Omassa aineistossani tulkitsen ”pieniä 

tarinoita” (small stories) identiteettityön paikkoina ja rajaan siten tarkasteltavat 

tapahtumat. Tarinat ovat ”pieniä” niin kirjaimellisesti kuin metaforisestikin: ne ovat lyhyitä 

ja kuvastavat arjen mikrotasoa. Ajatus pienten tarinoiden analyysista pohjautuu 

narratiiviseen tutkimukseen ja sen sisällä vastarintaan ”suuria kertomuksia” tai narratiivista 

kaanonia kohtaan. Tyypillisesti pienet tarinat tulevat esille aineistossa pilkahduksina, 

joiden kuitenkin voidaan tulkita edustavan identiteettien tuottamisen ja kokeilun sijainteja. 

Tällaisia tarinoita on perinteisesti pidetty epäkoherentteina siirtyminä pois ”pääasiasta”. 

(Bamberg & Georgakopoulou 2008, 377–380). Bloome ym. (2005, 45) kritisoivat 

sosiaalitieteille tyypillistä tapaa arvostaa ainoastaan ihmisten toimintaa osana suuria 

kertomuksia ja jättää ihmisten arki analyysista sivuun liian vähäpätöisenä tulkintojen 

tekemiseksi. Omassa videoaineistossani tapahtumien pääpaino on aapisen tavujen ja 

sanojen dekoodaamisessa, mistä esimerkkinä oleva tyypillisen tekstitapahtuman kuvaus on 

liitteenä (liite 1). Pienet tarinat nousevat esille työskentelyn lomassa ja niiden synnyttäminä 

ja sisältävät Anhin tai minun aloitteesta esille nostettuja keskusteluja tai kertomuksia. 

Rajaan analysoitaviksi tapahtumiksi siis tällaisia pieniä tarinoita, joihin näen kiteytyvän 

erityisen paljon identiteettityön kannalta merkityksekästä sisältöä.  
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Bloome ym. (2005, 40–45) kiinnittävät analyysissaan huomion myös 

intertekstuaalisuuteen (intertextuality) ja interkontekstuaalisuuteen (intercontextuality). 

Koulun tekstitapahtumien yhteydessä he tulkitsevat tekstien keskinäisiä suhteita 

samanaikaisesti läsnä olevien elementtien kautta: oppikirjat ovat auki pöydällä, opettajan 

kanssa käydään keskustelua ja seinille on kiinnitetty oppimateriaaleja. Viittaaminen 

esimerkiksi edellisen päivän koulutyöskentelyyn sitoo nykyhetkeä aiempaan kontekstiin. 

Tarkastelemalla intertekstuaalisuutta ja interkontekstuaalisuutta voidaan tehdä näkyväksi 

kytköksiä tiettyjen mikrotason tapahtumien sekä sosiaalisten ja kulttuuristen makrotason 

käytänteiden välillä. (Emt.). Bloomen kumppaneineen käsitteellistämä tapa käsitellä 

intertekstuaalisuutta koulun arkityössä tarjoaa analyysin välineitä myös oman aineistoni 

tulkitsemiseen.  

 

Lähestyn tutkimusaineistoani kolmen eri analyysin kautta. Tarkastellakseni kodin ja 

koulun tekstikäytänteitä erittelen kenttämuistiinpanojani etnografisesti rekonstruoimalla 

tiheät kuvaukset aineiston tekstitapahtumista. Tämän etnografisen analyysin keinoin pyrin 

hahmottamaan laajemman kontekstin tarkasti analysoitavalle videoaineistolle. Videoidun 

vuorovaikutusaineiston analyysissa sovellan Bloomen ym. mikroetnografista 

lähestymistapaa, jossa huomio kiinnittyy kielellisten ja ei-kielellisten kontekstualisointi-

vihjeiden tarkasteluun aineiston pienissä tarinoissa. Analyysissa näen diskurssin 

identiteettinä. Diskurssianalyysin tulkinnassa yhdistän Faircloughin kuvaamaa diskurssin 

kaksoiskierrettä Geen malliin Diskursseista identiteetin rakennusaineksina. 

Diskurssianalyysilla pyrin saamaan monitasoista tietoa mikro- ja makrotasojen 

yhdistymisestä koulun ja kodin tekstitapahtumissa sekä identiteetin rakentumisesta tekstien 

parissa toimittaessa. Kolmantena analyysin tasona on autoetnografinen tarkastelu omasta 

positiostani ja sen vaikutuksesta tutkimuksen etenemiseen. Autoetnografisessa analyysissa 

tavoitteenani on rakentaa reflektiivinen näköala tutkimuksen kulkuun sekä hahmottaa 

omaa kasvuani tutkijana ja kirjoittajana. Esittelen seuraavassa luvussa tarkemmin aineiston 

tuottamista, luonnetta ja analyysia.  
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4. AINEISTO JA SEN ANALYYSI 

 

 

4.1. Aineiston tuottaminen valmistavan opetuksen ryhmässä  

 

Tutkimusaineistoni on tuotettu maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen 

ryhmässä syksyn 2009 ja alkukevään 2010 aikana. Perusopetukseen valmistavan opetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden (Perusopetukseen… 2009) mukaan valmistava opetus on 

tarkoitettu lapsille ja nuorille, joiden suomen tai ruotsin kielen taito ja / tai muut valmiudet 

eivät riitä perusopetuksen ryhmässä opiskeluun. Opetuksen painopisteitä ovat erityisesti 

suomi tai ruotsi toisena kielenä -opinnot sekä luku- ja kirjoitustaidon vahvistaminen. 

Tavoitteena on antaa tarvittavat valmiudet perusopetukseen siirtymistä varten, ja 

oppiaineissa sovelletaan henkilökohtaistetusti perusopetuksen opetussuunnitelmaa (POPS 

2004). Ryhmä, jossa tutkimukseni toteutui, oli minulle entuudestaan tuttu, sillä olin 

aiemmin toiminut ryhmän koulunkäyntiavustajana kahden vuoden ajan.  

 

Tutkimuksen kenttätyövaiheen aikana sikainfluenssapandemia teki minusta etnografina 

osallisemman kuin oli alun perin tarkoitus: ryhmän opettaja oli lähes kuukauden 

sairaslomalla, ja osan tuosta ajasta toimin luokassa hänen sijaisenaan. Tutustuttuani 

ryhmän oppilaisiin päädyin tutkimuksessani keskittymään seitsemän vuotta täyttävään 

vietnamilaistaustaiseen Anhiin, koska hänen luku- ja kirjoitustaitonsa osoittautuivat 

silloisten tutkimuskysymysteni kannalta mielenkiintoisimmiksi
22

. Keräsin aineistoa 

olemalla mukana tunneilla, kirjoittamalla muistiinpanoja, haastattelemalla ryhmän 

opettajaa ja erityisopettajaa sekä käymällä muutamia kertoja tutkimuskumppanini kotona 

ja keskustelemalla hänen äitinsä kanssa. Osallistuin myös vietnam äidinkielenä -tunneille 

sekä tein ryhmän oppilaille kielitaidon ja luku- ja kirjoitustaidon testejä. Aineiston keruu 

kesti reilut kolme kuukautta, joiden aikana vietin suurimman osan arkipäivistäni koululla.  

 

                                                           
22

 Arvioin Anhin luku- ja kirjoitustaidon olevan kenttävaiheen alkaessa Ehrin  sanalukemisen mallin mukaan 

(Ehri 1991; Ehri & McCormick 1998) osittais-alfabeettisessa vaiheessa, jossa lukija tunnistaa joitain kirjain-

äännevastaavuuksia sanoja hahmottaessaan mutta tekee yhä tulkintoja lukemastaan arvailun ja logografisen 

ulkoa muistamisen avulla.  
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Koin luontevaksi osallistuvan havainnoinnin; sen sijaan, että olisin luokan perällä istuen 

tarkkaillut luokan tapahtumia, olin itse mukana koulupäivän kulussa. Tein muistiinpanoja 

ehtiessäni tunnin aikana, sen jälkeen ja iltaisin kotona. Tätä etnografista aineistoa pidän 

tutkimuskontekstin ja -aiheen ymmärtämisen kannalta keskeisenä, ja hyödynnän sitä kodin 

ja koulun tekstikäytänteiden etnografisessa analyysissa. Varsinaiseksi ydinaineistokseni 

kuitenkin ovat päätyneet videoinnit tilanteista, joissa minä ja tutkimuskumppanini Anh 

luemme yhdessä aapista tai muita siihen liittyviä tekstejä. Videoaineistoa analysoin 

mikroetnografista diskurssianalyysia hyödyntäen. Tutkimuksen teon aikana olen 

kirjoittanut myös päiväkirjaa, joka osin perustuu oman työskentelyni reflektointiin. Tätä 

aineistoa tarkastelen työni autoetnografisessa analyysissa.  

 

Muistiinpanoja koululta on puolen muistiinpanokirjan verran ja koneella kirjoitettua 

tutkimuspäiväkirjaa noin 40 sivua. Noin puolen tunnin mittaisia lukutuokioita on 18 

videolla, ja litteroituna videoaineistoa on noin 130 sivua. Kenttävaiheen alussa arvioin 

Anhin luku- ja kirjoitustaitoa kielellistä tietoisuutta mittaavin testein (Korkeamäki 1996) 

sekä hänen kielitaitoaan Lauran päivä – suomi toisena kielenä -kartoitusmateriaalin 

(Laitala 2007) avulla. Valmistavan ryhmän opettajaa haastattelin kolmesti yhteensä noin 

kolmen ja puolen tunnin ajan (haastattelukysymykset ovat liitteessä 5), ja erityisopettajan 

haastattelu kesti puoli tuntia. Olen saanut tutustua Anhin henkilökohtaiseen 

oppimissuunnitelmaan sekä Esikoulusta kouluun -tiedonsiirtolomakkeen tietoihin. 

Osallistuin vanhempaintapaamiseen, jossa keskusteltiin Anhin siirtymisestä yleisopetuksen 

ryhmään. Lisäksi aineistonani on Anhin ja muiden ryhmän lasten saneluita sekä heidän 

piirtämiään sarjakuvia viikonlopuistaan.  

 

Aloittaessani kenttätyöskentelyä koululla sovin tutkimuksen teosta ensin valmistavan 

ryhmän opettajan kanssa. Tämän jälkeen pyysin rehtorin suostumusta ja anoin 

tutkimuslupaa kirjallisesti kaupungin opetustoimesta. Laadin ryhmän oppilaiden perheisiin 

selkokieliset kirjalliset tutkimuslupa-anomukset (liite 6), jotka käännettiin venäjäksi, 

arabiaksi, vietnamiksi ja italiaksi. Lisäksi keskustelin ryhmän lasten kanssa videokameran 

käytöstä ja tutkimuksesta siinä määrin kuin se kielitaidon puolesta oli mahdollista. 

Sijaisena toimiessani annoin lasten käyttää videokameraa erilaisissa projekteissa, jotta he 

pääsisivät omakohtaisesti kokeilemaan tutkijan roolissa olemista. Tutkimuskumppanini 

Anhin (nimi on muutettu) kanssa tutkimme videokameraa yhdessä useita kertoja 
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lukutuokioidemme alussa ja keskustelimme siitä, kuka videoita katsoisi. Sain myös 

tilaisuuden puhua tutkimukseni luottamuksellisuudesta ja Anhin tietojen salassa 

pitämisestä vanhempaintapaamisessa tulkin välityksellä. Pidin lupakysymystä erityisen 

tärkeänä, koska tutkimuksen teon käytänteet ja niiden tuttuus voivat vaihdella erilaisista 

taustoista tulevien perheiden välillä (ks. esim. Rastas 2005, 99). Halusin pyrkiä 

sitoutumaan tutkimusetiikkaan tältä osin mahdollisimman vahvasti, sillä olen käsitellyt 

aihetta myös kandidaatintutkielmassani (Jokinen, P. 2007).  

 

4.2. ” [M]ää synnyin Rovaniemissa”: tutkimuskumppanini Anh 

 

Poika on varsin pieni, pyöreäposkinen ja vauhdikas. Tarkastellessamme yhdessä aapista 

hän paneutuu mieluummin sivunumerointiin ja tulevien aukeamien laskemiseen kuin L-

kirjaimesta rakennettuihin tavuihin. ”En mää ossaa lukea”, hän tokaisee jo neljä minuuttia 

ensikohtaamisemme jälkeen ja liukuu alaspäin tuolillaan. Varovasti kysyn hänen nimeään. 

”Anh” – ja poika on jo siirtynyt välitunnille. 

 

Anh oli tutkimuksen alkaessa lokakuussa vielä kuusivuotias ja täytti seitsemän joulukuun 

alussa. Hän oli pieni ja omissa silmissäni hyvin vilkas; hän saattoi vilahtaa luokan toiselle 

puolelle tai välitunnille kuin elohopea. Kun ryhmässä harjoiteltiin usein vastaamista 

kysymykseen ”Mistä sinä olet kotoisin?”, Anh kertoi tulleensa Rovaniemeltä. Hän onkin 

toisen sukupolven maahanmuuttaja, jonka isä muutti 1990-luvulla Suomeen työn vuoksi ja 

äiti seurasi avioliiton kautta perässä vuonna 1998. Anhin perheeseen kuuluivat äiti, isä ja 

4-vuotias pikkusisko. Vanhemmat olivat eronneet edellisenä kesänä mutta osallistuivat 

molemmat Anhin huoltajuuteen ja koulunkäyntiin.  

  

Anhin kielitaito oli varsin hyvä
23

. Vaikka Anh on syntynyt Suomessa ja ollut ennen 

kouluun tuloaan nelivuotiaasta saakka päiväkodissa ja esikoulussa, hänen koulunkäyntinsä 

alkoi perusopetukseen valmistavassa opetuksessa. Anhin kohdalla päätös valmistavassa 

opetuksessa aloittamisesta tehtiin esikoulussa, jossa arvioitiin hänen tarvitsevan vielä tukea 

suomen kielen taidoissaan (luokan opettajan haastattelut 11., 15. ja 21.12.2009 sekä 

Esikoulusta kouluun -tiedonsiirtolomake). Esiopetuksesta kouluun -lomakkeen mukaan 

Anhin motoriset ja kielelliset taidot vastasivat esikoulun päättyessä ikäkautta. 

                                                           
23

 Valmistavan opetuksen tavoitteena on alkeistason A1.3 saavuttaminen (Perusopetukseen… 2009). Luokan 

opettaja arvioi Anhin suullisen kielitaidon olevan eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla A2.1, joka vastaa 

arjen peruskielitaitoa. (Eurooppalainen viitekehys 2003).   
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Matemaattisissa taidoissa hänen arvioitiin olevan erityisen vahvan. Anhin kiinnostuksen 

kohteita olivatkin matematiikka, kello, tietokone, tietokonepelit, lastenohjelmat, formula ja 

jääkiekko. Kysyttäessä Anhilta hänen lempileikeistään hän mainitsi tietokoneen, elokuvien 

katselun sekä Play Stationin pelaamisen. Äidin vastausten mukaan Anh myös leikki 

mielellään ulkona kavereiden kanssa.   

 

Anhin erityisenä vahvuutena oli matematiikan ohella vahva kielitaito, jonka ansiosta hän 

pystyi ymmärtämään hyvin koulun erilaisia tekstejä. Opettajan mukaan Anh oli innostunut 

oppilas ja aktiivinen kysymään tunneilla, ”mikä tuo on”. Jo ensitapaamisessamme 

huomioni kiinnittyi kuitenkin Anhin epävarmuuteen oman osaamisensa suhteen. Hänen 

huolensa lukemisessa selviytymisen suhteen tulee esille seuraavassa aineistoesimerkissä.  

 

Esimerkki 1. ”En mää ossaa lukea.” 

 Päivi ja Anh ovat juuri lukeneet kirjekuoresta E-tavuja ja -sanoja. Anh laskee 

innoissaan lappusten lukemisesta keräämiään pisteitä. Päivi ottaa esille suomi toisena 

kielenä -testausmateriaalin Lauran päivä.  

 Puhuja Puhe Tilanne 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

9 

10 

 

11 

12 

13 

14 

 

15 

 

16 

 

 

Anh: 

Päivi: 

Anh: 

Päivi: 

Anh: 

Päivi: 

Päivi: 

Päivi: 

 

Anh:    

Päivi: 

 

Anh:     

Päivi: 

Anh: 

Päivi: 

 

Anh:    

 

Päivi:    

 

 

Hei mikä [toi on] 

[Ooksää] nähny tämän joskus  

En 

Haa? 

En. 

Mää luulen että oot sää voinu 

Tuo tyttö on Laura.  

Sää oot tässä varmaan tosi 

taitava.  

En!  

Mää luulen että sää oot kaikessa 

tosi taitava  

En mää ossaa lukea  

Tää ei oo lukemisjuttu.  

Ai kuva  

Tää on vaan tämmönen, 

[kuvajuttu].  

[Hei mää] haluan kattoo!  

 

Okei. 

15.14 Päivi kaivaa testauskirjasen 

pöydälle. 

Anh katsoo kirjasta ja katsoo 

pöytään. 

 

Päivi varmistaa, kuuliko oikein ja 

nojaa Anhiin päin. 

 

Päivi osoittaa kirjasen kantta. Anh 

koskettaa kirjasta. Päivi avaa kirjan. 

Anh katsoo kirjaa, Päivi selaa sitä 

oikeaan kohtaan. 

 

 

 

Päivi selaa materiaalia. 

Anh katselee kirjaa.  

 

 

Anh ojentaa molemmat kätensä kohti 

materiaalia. 

Päivi antaa kirjan Anhille. Se on auki 

siitä kohdasta, josta aloitetaan. 
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Kuten rivillä 11 käy ilmi, Anh on lukutaitonsa suhteen hyvin epäilevä. Kun hän kuulee, 

ettei tehtävään sisällykään lukemista, hän kuitenkin innostuu rivillä 15. Luokan opettaja 

nosti haastatteluissa esille, miten kouluvuoden alkaessa Anh kieltäytyi tekemästä 

kirjoitustehtäviä todeten, että ”mää en ossaa lukia, mää en voi kirjottaa”. Jo pelkkä 

kirjoittamisen ehdottaminen herätti hänessä suuren huolen omasta selviytymisestä. 

Sovimmekin opettajan kanssa, että kannustamiseen ja myönteisen palautteen antamiseen 

oli erityisesti panostettava Anhin kanssa työskennellessä. Kuten riveillä 8 ja 10 olevissa 

puheenvuoroissa käy ilmi, pyrin aktiivisesti kannustamaan Anhia, jotta hän saisi lisää 

itseluottamusta lukemiseensa. Esimerkistä välittyy se pedagoginen taso, joka aineiston 

tuottamisen aikana jatkuvasti oli läsnä.    

 

Anh osallistui koulussa kerran viikossa kotikielensä vietnamin opetukseen. Koulupäivän 

päätteeksi hän meni iltapäiväkerhoon, jossa viihtyi hyvin. Hänellä oli useita kavereita 

rinnakkaisissa ensiluokissa. Tutkimuksen kenttävaiheen päättyessä Anh siirtyi 

valmistavasta opetuksesta yleisopetukseen ensiluokalle, koska hänen kielitaitonsa oli niin 

vahva ja hän pärjäsi eri oppiaineissa opetussuunnitelman perusteiden edellyttämällä 

tavalla.  

 

4.3. Analyysin vaiheet 

 

Analysoin tutkimusaineistoani kolmella tavalla. Kodin ja koulun tekstikäytänteiden 

erittelyssä hyödynnän etnografista analyysia tavoitteenani hahmottaa laajempi konteksti 

tarkasti analysoitavalle videoaineistolle. Videoidun vuorovaikutusaineiston litterointeja 

erittelen mikroetnografisen diskurssianalyysin keinoin, ja näen tulkinnassani diskurssin 

identiteettinä. Kolmantena analyysin tasona on oman positioni ja tutkijana kasvuni 

autoetnografinen reflektio. Kuvaan tässä luvussa analyysin etenemistä ja eri vaiheita.  

 

Analyysi ei alun perin käynnistynyt erillisissä osissa, vaan lähdin purkamaan etnografisesti 

tuotetun aineiston ”vyyhtiä” (ks. Lappalainen 2007a, 13) diskurssianalyyttisesti. Tarve 

etnografiselle analyysille hahmottui siinä vaiheessa, kun aineiston diskurssit olivat tulleet 

näkyville. Tästä syystä kuvaan etnografisen analyysin kulun vasta luvun lopulla.   
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4.3.1. Diskurssien analyysi 

 

Diskurssintutkimuksen eteneminen on luonteeltaan spiraalimaista. Pietikäinen ja Mäntynen 

(2009, 143–144) kuvaavat tutkimuksen teon asettuvan hermeneuttiselle kehälle, jolla 

esiymmärrys tarkentuu aina uudelleen uudeksi ymmärrykseksi muokaten jälleen uuteen 

esiymmärrykseen perustuvia tulkintoja. Tutkija liikkuu tarkastelemassa vuoroin 

tutkimuksen kokonaisuutta, vuoroin yksittäisiä osia, minkä seurauksena 

tutkimuskysymykset ja analyysin eteneminen jatkuvasti muovautuvat uudelleen (emt.; 

Pietikäinen 2000, 209). Tutkimukseni on alusta alkaen edennyt vuoropuheluna aineiston ja 

teorian välillä (ks. liite 2), ja tavoitteeni ovat matkan varrella muuttuneet. Tämä sama 

prosessi on jatkunut aineiston analyysin edetessä.  Pälli (2003, 27) toteaa 

diskurssianalyysin olevan aina erilaisten työkalujen eklektistä yhdistämistä ja puhuu 

(Vuorta 2001, 79 lainaten) ”diskurssianalyyttisesta fuusiokeittiöstä”, jossa varsinainen 

analyysimenetelmä rakennetaan vastaamaan tutkimuskysymysten ja analysoitavan 

aineiston tarpeisiin (emt.). Noudatan analyysissani tätä ajatusta, ja kuvaan seuraavaksi 

aineiston analyysin vaiheet. Olen räätälöinyt analyysivälineeni eri lähestymistapoja 

hyödyntäen soveltumaan oman aineistoni analyysiin parhaalla mahdollisella tavalla.  

 

Pietikäinen (2000, 207) toteaa, että diskurssintutkimuksessa voidaan valikoida 

analysoitavaksi tiettyjä avaintekstejä. Valinnan perusteet ovat tällöin tutkimukselliset: 

esimerkkiteksteissä tutkittava ilmiö konstruoituu erityisen mielenkiintoisesti, tyypillisesti 

tai erikoisesti (emt.). En tässä tutkimusraportissa erittele tarkemmin tilanteita, joita 

videoaineistossa on eniten. Koska kenttätyövaiheen aikana tutkimuskysymykseni olivat 

erit kuin nyt, aineisto rakentuu erityisesti dekoodaamisen harjoittelun ympärille 

lukiessamme Anhin kanssa aapista ja vastaavia tekstejä. Tutkimusraporttini liitteenä (liite 

1) on esimerkki aineistolle tyypillisestä dekoodaustilanteesta, jossa olemme lukemassa 

aapisen R-aukeamaa ja Anh tulkitsee sanaa rieska. Tyypillisten tilanteiden koodaamisen 

sijaan analysoin tarkemmin aineiston ”polttopisteiden” ympärille rakentuvia pieniä 

tarinoita (small stories, ks. luku 3.4.4.), joiden tulkitsen representoivan tekstikäytänteiden 

välisissä jännitteissä näkyviksi tulevia diskursseja. Lähestyn aineistoani keskittyen näihin 

jännitteisiin: mitkä sisällöt saavat yhdessä yhteydessä erilaisen merkityksen kuin toisessa? 

Pidän pieniä tarinoita tiheänä kuvauksena (ks. luku 3.2.), sillä näen niiden representoivan 
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tarkasteltavana olevia diskursseja erityisen merkitsevällä tavalla ja siten tuovan näkyville 

tulkittavana olevia merkitysverkostoja.  

 

Kuvaan työni liitteenä olevassa taulukossa (liite 2) tutkimuksen etenemisen ja aineiston 

analyysin vaiheita. Aineiston analyysi käynnistyi etnografialle tyypilliseen tapaan (ks. 

Lappalainen 2007a, 13) jo sen tuottamisen aikana, kun arvioin ja kirjoitin puhtaaksi 

muistiinpanojani koululta ja litteroin videoaineistoa. Tehdessäni raakoja litterointeja 

vuorovaikutustilanteista huomioni kiinnittyi videoilla jatkuvasti syntyviin jännitteisiin, 

jotka nousivat aapisen lukemisen tilanteista. Sen sijaan, että näkyviini olisi tullut 

mekaanista kirjainten ja tavujen dekoodaamista, tutkimuskumppanini Anh kertoi 

lukemisen lomassa mieleensä nousevia tulkintoja, ajatuksia, tarinoita ja muistoja. 

Koettaessani ajoittain saada häntä rauhoittumaan saatoin itse nostaa keskusteltavaksi 

jonkin yllättävän aiheen. Luin samanaikaisesti literacy-aiheista tutkimuskirjallisuutta, jossa 

lukeminen sosiaalisena toimintana ja diskurssianalyysi nousivat vahvasti esille. Aloinkin 

aineistoa tarkastellessani kiinnittää huomioni pieniin tarinoihin, joita lukemisen lomassa 

rakentui. Pietikäisen ja Mäntysen (2009, 160) mukaan diskurssianalyyttista aineistoa 

työstettäessä on tyypillistä, että aineistosta valikoituu polttopisteitä, joissa tapahtuu 

tutkittavan ilmiön kannalta jotain merkittävää. Tällaisina polttopisteinä aineistossa alkoivat 

näyttäytyä kieleen, kulttuuriin, kotiin, kouluun ja uusiin medioihin liittyvät jännitteet. 

Tässä vaiheessa luovuinkin alkuperäisestä suunnitelmastani tutkia lukemaan oppimisen 

prosessia ja muutin tutkimuskysymykseni nykyisiksi. Uudet tutkimuskysymykset 

edellyttivät litterointien tarkennusta, ja palasin uudelleen katsomaan aineistoa videoilta ja 

lukemaan litterointeja sekä päiväkirja-aineistoa läpi.  

 

Arja Jokisen ja Juhilan (1999, 66–68) mukaan diskurssianalyysia tehtäessä aineistolle 

asetettavien mitä-kysymysten kautta voidaan selvittää, millaisia merkityksiä puheessa 

tuotetaan. Nämä kysymykset painottavat puheen sisältöä. Salakka (2006, 118; ks. myös 

Potter & Wetherell 1987, 149) lähtee diskurssianalyysissaan liikkeelle avainkäsitteestä, 

joka on diskurssia rakentava perustekijä. Koska olin erityisen kiinnostunut literacysta 

sosiaalisena toimintana New Literacy Studies -näkökulmasta (ks. luku 2.3.), luin aineistosta 

poimittuja pieniä tarinoita tässä teoreettisessa viitekehyksessä. Pietikäisen (2000, 209) 

mukaan diskurssintutkimuksessa on mahdotonta analysoida kaikkea mahdollista 

aineistossa ilmenevää. Diskurssianalyysille on usein tyypillistä aineistolähtöinen eli 
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induktiivinen lähestymistapa; kuitenkin teoreettiset käsitteet voivat ohjata aineiston 

analyysia (Eskola & Suoranta 2005, 79–83). Tyypillisesti diskurssintutkimuksessa 

analysoidaan esimerkiksi sanavalintoja, osallistujia ja vuorovaikutuksen kontrollointia. 

(Pietikäinen 2000, 209). Mukailen analyysissani Bloomen ja muiden (2005 ja 2008) 

mikroetnografista diskurssianalyysia, jota he ovat soveltaneet sosiaalisten identiteettien 

tutkimiseen. Analyysissa he pitävät tärkeänä rajojen asettamista (boundary-making) sille, 

mikä on yksi analysoitava tapahtuma (emt., 13–27). He kiinnittävät huomionsa 

kontekstualisointivihjeisiin (contextualization cues), joiden avulla vuorovaikutustilanteen 

jaettu merkitys rakentuu. Vihjeet liittyvät käytetyn kielen ohella sanattomiin ja prosodisiin 

viesteihin sekä esineiden käyttöön. (Bloome ym. 2005, 8–13). (Ks. mikroetnografisesta 

diskurssianalyysista tarkemmin luku 3.4.4.). 

 

Merkitsin litterointeihin pienten tarinoiden paikat ja kokosin tiedoston, johon kirjasin 

tarinoiden aiheet. Aiheet vastasivat yllä kuvattuja polttopisteitä. Asetin analysoitavalle 

tapahtumalle rajat poimimalla pienet tarinat omaan tiedostoonsa ja litteroimalla ne entistä 

tarkemmin mikroetnografisen diskurssianalyysin mallin mukaisesti, jolloin kielen ohella 

tarkastellaan mm. äänenpainoja, ilmeitä, eleitä, kosketuksia ja liikkeitä. Etsiessäni pienistä 

tarinoista koostuvasta aineistosta Anhin identiteetille rakentuvia monikulttuurisia 

merkityksiä avainkäsitteet liittyivät kieleen ja kulttuuriin: sanastona esillä olivat Vietnam, 

vietnam, suomi ja englanti. Jatkoin analyysia etsimällä uusiin lukutaitoihin liittyviä 

merkityksiä. Tällöin kiinnitin huomioni populaarikulttuuriin ja uusiin medioihin liittyviin 

keskusteluihin, jotka käsittelivät sanastoltaan esimerkiksi televisiota, Batmania, formulaa, 

tietokoneita, internet-pelejä ja Play Stationia. Luin aineistoesimerkkejä ja järjestin ne 

tiedostoon niiden edustamien diskurssien mukaisesti. Tässä vaiheessa toteutin tarinoiden 

tarkan analyysin kontekstualisointivihjeiden avulla (ks. liite 4). Tämän jälkeen valikoin 

tarinoista diskursseja parhaiten representoivat esimerkit ja erittelin niissä ilmenevää 

intertekstuaalisuutta ja interkontekstuaalisuutta. Seuraavassa taulukossa analyysin 

etenemisen vaiheet tulevat tiivistetysti esille:  
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Taulukko 1. Videoaineiston analyysin eteneminen tiivistetysti. 

1. Aineiston tuottaminen koululla ja karkea litterointi.  

2. Litteroidun aineiston lukeminen ja polttopisteiden (jännitteiden) hahmottuminen 

vuoropuheluna New Literacy Studies -kirjallisuuden ja päivitettyjen 

tutkimuskysymysten kanssa. Polttopisteinä näyttäytyivät kieli, kulttuuri, koti, 

koulu ja uudet mediat. 

3. Pienten tarinoiden etsiminen ja poimiminen aineistosta (analysoitavan 

tapahtuman rajojen asettaminen / boundary-making).  

4. Pienten tarinoiden tarkempi litterointi mikroetnografisen diskurssianalyysin 

mallin mukaisesti (ks. liite 4). 

5. Diskurssien etsiminen pienistä tarinoista sanaston avainkäsitteiden ja niiden 

kontekstin avulla.  

6. Pienten tarinoiden järjestäminen erilliseen tiedostoon niiden representoimien 

diskurssien mukaisesti. 

7.  Diskurssien tarkka analysointi kontekstualisointivihjeiden (contextualization 

clues) avulla.   

8. Kuvaavimpien esimerkkien valinta pienistä tarinoista. 

9. Esimerkeissä ilmenevän intertekstuaalisuuden ja interkontekstuaalisuuden 

erittely.  

10.  Analysoitujen diskurssien tulkinta niissä rakentuvien subjektipositioiden kautta 

(diskurssi identiteettinä).  

 

Näen tutkimuksessani diskurssin identiteettinä (ks. luku 3.4.3.). Tutkimalla identiteettejä 

diskurssianalyyttisen tutkimuksen tavoitteita voidaan tarkentaa: identiteetti on merkitys-

järjestelmän osa, ja tietyssä systeemissä ihmisille rakentuu tietynlaisia identiteettejä 

(Jokinen, A. & Juhila 1999, 66–68). Burrin (2003, 111) mukaan subjektipositiot viittaavat 

prosesseihin, joissa identiteettejä tuotetaan. Tulkitsen aineistossani käytäviä pieniä 

spontaaneja keskusteluja identiteettiin kytkeytyvien merkitysten kautta: tutkin positioita, 

joita keskusteluissa rakentuu.  

 

Analyysin kannalta on hyvä huomata, ettei videoaineistoa ole tuotettu nykyistä 

tutkimuskysymystä silmällä pitäen. Laadullisessa tutkimuksessa on kuitenkin tyypillistä, 

että tutkimuskysymykset muotoutuvat ja muuttuvat tutkimuksen edetessä (Pietikäinen & 

Mäntynen 2009, 152). Aineistossa ei eksplisiittisesti puhuta identiteetistä, eikä aineistoa 

tuotettaessa ole pyritty ohjaamaan lukemisen tilanteita käsittelemään identiteettejä. Tämä 

ei kuitenkaan estä aineiston lukemista identiteetin näkökulmasta, kuten perustelen 

teoreettisissa lähtökohdissani luvussa 2.6.  
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4.3.2. Etnografinen ja autoetnografinen analyysi 

 

Tarve etnografiselle analyysille ja tulkinnalle hahmottui tutkimuksessani siinä vaiheessa, 

kun aineiston diskurssit olivat tulleet näkyville ja niiden tulkitseminen käynnistyi. 

Hyödynnän etnografisesti tuotettua aineistoa ja sen analyysia tulkitakseni sitä 

tekstikäytänteiden kontekstia, jossa suomenoppijan identiteetti saa erilaisia merkityksiä. 

 

Etnografialle on tyypillistä, että aineiston tuotanto, analyysi, tulkinta ja teoretisointi 

kulkevat limittäin (Lappalainen 2007a, 13). Tutkimukseni onkin edennyt kirjallisuuden ja 

aineiston vuoropuheluna. Havainnointiaineistoa täydentävät lukutuokioiden videoinnit, 

ryhmän opettajan ja erityisopettajan haastattelut sekä erilaiset koulunkäyntiin liittyvät 

asiakirjat. Etnografisessa analyysissa sovelsin temaattista ja analyyttista lukemista, jotka 

molemmat viittaavat aineistolähtöiseen työskentelyyn. Temaattiseen lukemiseen kuului 

aineiston koodaamista, luokittelua, teemoitusta ja alustavaa analyysia. Analyyttisessa 

lukemisessa erittelin aineistosta nousseita teemoja lukien samanaikaisesti aiheeseen 

liittyvää kirjallisuutta ja kytkien siihen tulkintoja. (Palmu 2007, 146–147). Analyysissani 

teemoittelin aineistossa esille tulevat koulun ja kodin tekstitapahtumat. Tämän jälkeen 

rekonstruoin niistä tiheät kuvaukset (ks. luku 3.2.), joissa tyypilliset tekstitapahtumat 

havainnollistuvat. Analyyttisen lukemisen vaiheessa tulkitsin rekonstuktioita erityisesti 

Geen (1990) rakentaman kolmen Diskurssin jaottelun mukaisesti (ks. tarkemmin seuraava 

luku 5.1.). Rakensin tulkintani yhdistämällä Geen mallia ja tyypillisten tekstitapahtumien 

rekonstruktioiden analyysia.  

 

Tutkimukseni autoetnografinen analyysi perustuu kahden vuoden aikana kirjoittamieni 

päiväkirjamerkintöjen erittelyyn ja omaan reflektiooni. Keskeinen osa autoetnografista 

analyysia on kirjoittaminen: pyrin rakentamaan omasta kasvustani tulkinnan, joka toisaalta 

kuvaa henkilökohtaista kokemustani ja toisaalta yhdistyy laajempaan kulttuuriseen 

representaatioon. Analyysin tavoitteena on kirjoittaa merkityksekkäästi ja havahduttavasti 

ja synnyttää lukijassa resonanssi. Erityisenä tavoitteenani on herättää kysymyksiä 

tieteellisen kirjoittamisen totutuista käytänteistä.  

 

Autoetnografisessa analyysissa Ellisin ja Bochnerin (2000, 739) mukaan tutkija katsoo 

ensin kokonaisuutta. Hän tarkastelee ulkoapäin henkilökohtaisten kokemustensa 
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kulttuurisia ja sosiaalisia aspekteja. Tämän jälkeen hän kääntyy jälleen katselemaan samoja 

kokemuksiaan sisältäpäin. Tätä edestakaista prosessia tutkija jatkaa kohdentaen katseensa 

välillä sisään, välillä ulos. Kulttuurinen ja henkilökohtainen sekoittuvat, eikä niitä voi 

välttämättä enää erottaa.  Ensimmäiseksi kirjoitetaan oma tarina, jossa pohditaan itsen 

paikantumista ja positiota tutkimusaiheen suhteen sekä kokemuksia tutkimusaiheesta. Sen 

jälkeen lähdetään yksilöllisesti rakentamaan tutkimusprosessia. (Emt., 739.) Analyysini 

eteni Ellisin ja Bochnerin kuvaamalla tavalla siten, että oma tarinani on edennyt 

tutkimuksen teon rinnalla. Tulkitsen kirjoittamiseen ja tutkimuksen tekemiseen liittyviä 

kokemuksiani henkilökohtaisina mutta myös laajempia kulttuurisia käytänteitä 

representoivina todellisuuden osina. Autoetnografisessa analyysissani keskeistä on 

kirjoittaminen sekä totuttujen perinteiden kyseenalaistaminen, kuten kuvaan luvussa 3.3.  

 

Esittelen seuraavassa luvussa (luku 5) etnografisen ja diskurssianalyyttisen erittelyn 

tulokset ja johtopäätökset. Niitä yhdistää Geen (1990) teoretisoima jaottelu kolmeen 

Diskurssiin: primääriseen kodin Diskurssiin, sekundaariseen koulun Diskurssiin sekä 

näiden jännitteessä rakentuvaan kolmas tila -Diskurssiin. Tulkitsen siis monikulttuurisen 

lapsen identiteetille rakentuvia merkityksiä etnografista aineistoa ja sen analyysia sekä 

mikroetnografista diskurssianalyysia yhdistämällä, ja esitän tulkintani Geen kolmijaon 

avulla. Autoetnografinen tulosluku on erillinen (luku 6). 

 

  



64 

 

5. TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Geen Social Linguistics and Literacies – Ideology in Discourses -kirjan (1990) sivut ovat 

ohuen hauraita kuin Raamatussa. Gee puhuu literacysta, toisen kielen oppijoista, etnisistä 

ryhmistä ja diskurssianalyysista kuin hän tuntisi aineistoni. Painittuani useita viikkoja 

aineistoni pienten tarinoiden parissa Geen ajattelu antaa muodon mielessäni pyörivälle 

vyyhdelle. Ohuiden sivujen kääntely alkaa tuntua niin juhlavalta, että sivut miltei tärisevät 

käsissäni. Nyt tiedän, miten esitän tutkimukseni tulokset.  

 

Aineiston etnografisessa analyysissa huomioni keskittyi kodin ja koulun tekstitapahtumiin 

ja -käytänteisiin. Diskurssianalyysissa erittelin Anhin identiteetille rakentuvia merkityksiä. 

Etsin vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin:  

 

1. Millaisina näyttäytyvät suomenoppijan sosiokulttuuriset toimintaympäristöt koulun ja 

kodin tekstitapahtumia (literacy events) tarkasteltaessa? 

2. Millaisia laajempia tekstikäytänteitä (literacy practices) koulun ja kodin 

tekstitapahtumat representoivat suomenoppijan kannalta?  

3. Millaisia merkityksiä suomenoppijan sosiaalinen identiteetti saa koulun ja kodin 

tekstikäytänteissä?  

 

Vastatakseni ensimmäiseen tutkimuskysymykseen kuvaan koulun ja kodin 

tekstitapahtumia etnografisesti aineiston teemoittelun pohjalta tehtyjen rekonstruktioiden 

avulla. Toiseen tutkimuskysymykseen vastaan etnografisen analyysin perusteella: tulkitsen 

tekstitapahtumien rekonstruktioista, millaisia tekstikäytänteitä ne representoivat. 

Vastaukseni kolmanteen tutkimuskysymykseen perustuu videoaineiston mikroetno-

grafiseen diskurssianalyysiin.  

 

Yhdistämällä etnografisen analyysin ja mikroetnografisen diskurssianalyysin tulokset 

tulkitsen, että Anhin identiteetille rakentuu merkityksiä kolmessa Diskurssissa. Sovellan 

tulosten esittämisessä Geen (1990) mallintamia Diskursseja: primääristä kodin Diskurssia 

(primary Discourse), sekundaarista koulun Diskurssia (secondary Discourse) sekä näiden 

kahden välisessä jännitteessä rakentuvaa kolmas tila -Diskurssia (borderland Discourse). 

Näistä Diskursseista puhuessani käytän suurta D-kirjainta ilmaistakseni hyödyntäväni juuri 

Geen lähestymistapaa. Etnografinen analyysini kodin ja koulun Diskursseista (luvut 5.2. 

ja 5.3.) vastaa kahteen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. Tulkitsen identiteetille 
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rakentuvien merkitysten tulevan näkyville kolmas tila -Diskurssissa (luku 5.4.), jota 

analysoin mikroetnografista diskurssianalyysia hyödyntäen. Aloitan tulosten esittelyn Geen 

kolmen Diskurssin kuvauksella sekä tarkastelemalla, miten sovellan tätä mallia omassa 

tulkinnassani.        

 

5.1. Kodin ja koulun välinen jännite 

 

Any time we speak, read, write, or act, we are in a Discourse.  

(Gee 1990, 191) 

 

Gee (1990, 2011a & 2011b) erottaa diskurssin isolla ja pienellä alkukirjaimella. Pienellä 

d:llä kirjoitettuna diskurssi merkitsee mikrotason kielenkäyttöä sosiaalisena toimintana ja 

usein samaa kuin ”teksti”. Sen sijaan suurella D:llä kirjoitettuna kyseessä ovat makrotason 

historiallisesti suhteellisen sitkeät, vuorovaikutustilanteesta toiseen käytetyt ja 

tunnistettavissa olevat tavat merkityksellistää ja kuvata asioita, ilmiöitä ja tapahtumia 

tietystä näkökulmasta. Kieliyhteisön jäsenet tunnistavat nämä tavat. Suuren D:n 

Diskursseissa identiteetin rakentumisella on keskeinen merkitys: Diskurssi on eräänlainen 

identiteetin rakennussarja (identity kit), joka ohjaa tietyssä sosiaalisessa roolissa 

toimimista. Siten Diskurssit ovat tunnistamisen ja tunnistetuksi tulemisen tapoja. (Emt.; ks. 

tarkemmin luku 3.4.3.).  

 

Geen (1990, xix) mukaan Diskurssit ovat tiettyjen ihmisryhmien hyväksymiä tapoja 

käyttäytyä, vuorovaikuttaa, arvostaa, ajatella, uskoa, puhua sekä usein lukea ja kirjoittaa. 

Ne ovat aina ja kaikkialla sosiaalisia. Kielen tavoin literacy kytkeytyy aina sosiaalisiin 

käytänteisiin, jotka muodostavat tiettyjä Diskursseja. Jokainen ihminen on monen 

Diskurssin jäsen, ja jokainen Diskurssi representoi jotain ihmisen monista identiteeteistä. 

Usein Diskurssit eivät edusta yhtenäisiä tai yhteensopivia arvoja, vaan niillä voi olla 

keskinäisiä konflikteja. Esimerkiksi sosioekonomisesti matalan taustan kotien Diskurssi 

voi olla hyvin ristiriitainen koulun Diskurssin kanssa. (Emt.). Oman tutkimukseni 

kontekstina on maahanmuuttajien perusopetukseen valmistava opetus, johon osallistuvien 

lasten kulttuuriset ja sosioekonomiset taustat ovat hyvin moninaisia. Voidaankin olettaa, 

että erot kodin ja koulun Diskurssien välillä ovat merkittäviä.  
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Ihminen sosiaalistuu ensimmäiseen Diskurssiinsa kotona vuorovaikutuksessa läheistensä 

kanssa. Tämä ensimmäinen sosialisaatio tapahtuu tietyssä kulttuurisessa ympäristössä. 

Omassa yhteisössään ihminen omaksuu sosiokulttuurisesti määrätyt tavat ajatella, tuntea, 

arvostaa ja käyttää äidinkieltään. Tätä Gee kutsuu primääriseksi Diskurssiksi (primary 

Discourse). On huomattava, että tietyn kieliryhmän sisällä on lukuisia sosiokulttuurisesti 

erilaisia primäärisiä Diskursseja. Primäärinen Diskurssi on yksityinen ja tulee parhaiten 

näkyville informaaleissa tilanteissa läheisimpien ihmisten kanssa, koska tällöin ihminen 

hyödyntää intiimeintä identiteettiään. Tämä Diskurssi toimii viitekehyksenä myöhempien 

Diskurssien omaksumiselle. Teknologistuneissa urbaaneissa yhteiskunnissa primäärinen 

Diskurssi ei enää ole yhtä laajasti käyttökelpoinen kuin ennen, koska erilaisten puhetapojen 

hallintaa edellytetään yhä useammalla elämänalueella. Monimuotoisissa yhteiskunnissa 

Diskursseilla on erilaisia tehtäviä ja valta-asemia. (Gee 1990, 150–152).    

 

Myöhemmät Diskurssit omaksutaan instituutioissa, kuten koulussa, ja niitä Gee kutsuu 

sekundaarisiksi Diskursseiksi (secondary Discourse). On etuoikeus, jos ihmisen 

primäärinen Diskurssi sopii helposti yhteen sekundaarisen Diskurssin kanssa. 

Sekundaariset Diskurssit edellyttävät formaalimman ja julkisemman identiteetin ottamista 

käyttöön. Literacy on sekundaarisen Diskurssin hallintaa. Kaikki koulun toiminnot samoin 

kuin teksteihin liittyvät käytänteet ovat kytköksissä tiettyihin Diskursseihin, ja esimerkiksi 

ensiluokkalaisena oleminen koulussa toteutuu tietyssä Diskurssissa. Kouluun tullessaan 

lapsi hallitsee pääsääntöisesti kotona omaksutun primäärisen Diskurssinsa. Koulunkäynti 

edellyttää kuitenkin uuden sekundaarisen Diskurssin omaksumista. Koulun Diskurssissa 

sanat, teot, vuorovaikutus, arvot, tunteet, asenteet ja ajattelutavat poikkeavat primäärisestä 

Diskurssista, ja ne rakentuvat kielenkäytössä. Primääriset ja sekundaariset Diskurssit 

vaikuttavat toisiinsa: ne voivat häiritä toisiaan tai suodattua toisiinsa. Esimerkiksi 

keskiluokkaisen kodin primääriseen Diskurssiin on suodattunut koulun ja talouselämän 

Diskurssien sisältöjä. Sen sijaan matalamman sosioekonomisen taustan koteihin ovat 

voineet vaikuttaa muunlaiset sekundaariset Diskurssit. Konflikteja synnyttävät Diskurssit 

voivat saada aikaan uusia, hybridisiä Diskursseja. (Emt., xvii, 151–153, 169). 

 

Tutkimuksessani kutsun tutkimuskumppanini Anhin primääristä Diskurssia kodin 

Diskurssiksi ja sekundaarista Diskurssia koulun Diskurssiksi. Näiden jännitteessä 

rakentuvaa Diskurssia kutsun kolmas tila -Diskurssiksi. Gee (1990, 169) nimeää kodin ja 
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koulun Diskursseista vaikutteensa saavan mutta oman hybridisen sekoituksensa 

muodostavan välitilan rajaseutu-Diskurssiksi (borderland Discourse). Tämä Diskurssi 

rakentuu ilmaisemaan tiettyä sosiaalista identiteettiä, joka irtisanoutuu koulun ja kodin 

ristiriitaisista kielenkäyttötavoista. Sen muodostavat ristiriidan keskellä elävät lapset ja 

nuoret itse. Geen mukaan tätä Diskurssia usein pidetään kodin Diskurssin toistamisena, 

mutta hänen tulkinnassaan nuoret kehittävät oman Diskurssinsa vastustuksena vieraaksi 

kokemalleen koulun Diskurssille. Tähän Gee pitää syynä sitä, etteivät nuorten omien 

yhteisöjen arvot, ajatukset ja puhetavat reflektoidu koulun Diskurssissa. (Emt. 169–171). 

Omassa tutkimuksessani ei ole kysymys nuorista vaan ensiluokkalaisesta lapsesta, joka 

tuskin vielä vastustaa koulun toimintakulttuuria. Tulkintani mukaan tutkimuskumppanini 

Anh kuitenkin elää kodin ja koulun Diskurssien välisessä jännitteessä, joka rakentuu 

merkittäville eroille tekstikäytänteissä. Siten näen hänen sosiaaliselle identiteetilleen 

rakentuvan ainutlaatuisia merkityksiä, jotka muodostavat uuden kolmas tila -Diskurssin. 

Näen identiteetille rakentuvan merkityksiä näissä kolmessa Diskurssissa alla olevan kuvion 

esittämällä tavalla:  

 

Kuvio 4. Kodin ja koulun jännitteessä rakentuva kolmas tila -Diskurssi (Geetä 1990 

mukaillen). 

 

Käsittelen ensin Anhin primääristä Diskurssia kodin tekstitapahtumien ja -käytänteiden 

kautta. Tämän jälkeen tarkastelen Anhin sekundaarista Diskurssia koulun 

tekstitapahtumien ja -käytänteiden kautta. Koska olen eniten kiinnostunut Anhin 

identiteetille rakentuvista merkityksistä kodin ja koulun tekstikäytänteiden jännitteessä, 

käsittelen aihetta kolmas tila -Diskurssin mikroetnografisen diskurssianalyysin tulosten 
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yhteydessä. Lopuksi vedän yhteen näistä kolmesta analyysista syntyviä tulkintoja ja 

johtopäätöksiä.  

 

5.2. Kodin Diskurssi 

 

5.2.1. Kodin tekstitapahtumat  

 

Saapuessani ensimmäistä kertaa vierailulle Anhin kotiin hän on juuri pelaamassa Play 

Stationia. Kotona ovat myös hänen äitinsä ja neljävuotias pikkusiskonsa. Äiti on laittanut 

ruokaa, ja pöydän ääressä keskustelemme kaikki yhdessä kuulumisista ja viimeaikaisista 

tapahtumista koulussa. On joulukuun alku, ja Anh alkaakin kirjoittaa lahjatoivelistaa 

joulupukille. Televisio on päällä, ja sieltä tulee lastenohjelma. Avuksi kirjeen 

kirjoittamiseen Anh hakee leluluettelon. ”Mikä se alkaa auttakaa mua”, Anh pyytää. Äiti 

auttaa Anhia kirjoittamisessa ja sanelee kirjaimia. Välillä äiti pyytää vahvistusta 

neuvoilleen minulta. Anh puhuu äidilleen hieman vietnamia. Esittelen itse vietnamin 

taitojani koettamalla lausua ne pari lausetta, jotka olen koulun oman äidinkielen tunnilla 

oppinut. Tarkastelemme yhdessä vietnamin tuntien oppimateriaaleja, joihin liittyen äidillä 

on joitain kysymyksiä. Äiti kertoo perheellä olevan paljon vietnamilaistaustaisia ystäviä 

sekä perheen osallistuvan alueen vietnaminkielisen yhteisön juhliin. Pikkusisko piirtää 

lumiukkoa mutta kuuntelee keskusteluja tarkkaavaisesti ja välillä kommentoi. Anh esittelee 

kuvastosta löytämiään legoja. Anhin kirjeeseen tarvitaan äidin yhteystiedot ja 

sähköpostiosoite.        

 

Koko perhe esittelee minulle kotia. Joka puolella on hyvinvoivia viherkasveja ja kukkia, ja 

äiti kertoo, miten hän huolehtii niistä pitkän talven aikana. Anh on innokas näyttämään 

omaa tietokonettaan, joka sijaitsee makuuhuoneessa. Anh kertoo tietokonepeleistään. 

Koneella pääsee myös internetiin pelaamaan. Huoneen oveen on kiinnitetty lista 

viikonpäivistä, kuukausista ja vuodenajoista sekä aakkosista, ja äiti kertoo, että Anh on 

halunnut opetella niitä kotona. Olohuoneessa on päällä toinenkin tietokone. Kysyn, 

lukevatko he kotona kirjoja. Äiti näyttää vietnamin alkeisoppikirjaa, joka on heidän ainoa 

kirjansa. Hän kertoo itse seuraavansa Vietnamin tapahtumia ja uutisia internetin kautta. 

Tietokoneella perhe myös kuuntelee vietnaminkielistä musiikkia ja katsoo elokuvia. Äiti 

kertoo olevansa puhelimitse viikoittain yhteydessä Vietnamissa asuvaan äitiinsä. 

Kotimaassaan äiti ei ole käynyt paljoa koulua, joten lukeminen ja kirjoittaminen tuottavat 

hänelle jonkin verran vaikeuksia. Hän kertoo arvostavansa suomalaista tapaa lukea lapsille 

iltaluku: ”Suomessa hyvä kun lapset nukkuu äiti, isä lukea mikä kirja.” Heidän kotonaan 

iltaisin nukkumaan mentäessä ei kuitenkaan lueta vaan keskustellaan päivän tapahtumista 

ja lasten mielessä olevista kysymyksistä. Minulle esitellään Vietnamista hankittu lasten 

näytelty elokuva, jota Anh ja pikkusisko mielellään katsovat.        

 

Pyydän äitiä ja Anhia näyttämään, miten he harjoittelevat Anhin lukuläksyjä. He lukevat 

yhdessä aapisen R-aukeamalta kotitehtävänä olevia tavuja. Videokamera on päällä, ja se 

jännittänee kaikkia osapuolia hieman. Tavuja tulkitessaan Anh katsoo äitiin ja hakee tältä 

vahvistusta sille, että on lukenut oikein. Äiti nyökkää tai korjaa luettua. Hän hymyilee. Äiti 

katsoo välillä minuun ja hakee vahvistusta: ”Joo kysy Päivi.” Äiti tarttuu Anhin käteen ja 

siirtää sitä oikeaan kohtaan aapisessa. Pikkusisko hakee välillä minulta huomiota ja tulee 

syliini istumaan. Anh innostuu lukemaan aapista eteenpäin P-aukeamalle, ja lukeminen 

sujuu hyvin. Anh kysyykin vahvistusta osaamiselleen: ”Osaanko mää nämä kaikki (.) vai 

osaanko mää tänne asti”, Anh selaa aapista. Kehumme yhdessä äidin kanssa hänen 

edistymistään. Anh alkaa väsyä lukemiseen ja kirjaimet alkavat sekoittua. Hän hakkaa 
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nyrkillä pöytään. Koetan rauhoitella häntä, että ensiluokkalaisen ei vielä kuulukaan osata 

lukea kaikkia sanoja. Kun myöhemmin juttelen äidin kanssa, Anh kuuntelee tarkasti: 

”Sannoikko sää että mää oon tosi hyvä.” Vastaan: ”Mää sannoin että sää oot tosi hyvä (.) 

ja tosi ihana poika muutenki.” (Rekonstruktio muistiinpanoista ja videoaineistosta 

7.12.2009 sekä Esikoulusta kouluun -tiedonsiirtolomakkeesta 29.9.2008 ja 4.5.2009).  

 

5.2.2. Kodin tekstikäytänteet ja tekstuaalinen toimintaympäristö  

 

Luukka ym. (2008) ovat tutkineet suomalaisten nuorten medioiden käyttöä sekä sen 

vaikutuksia vapaa-ajan tekstikäytänteisiin. Tulosten mukaan nuoret käyttivät laajasti 

erilaisia medioita ja olivat erityisen kiinnostuneita uusmedioista. Internet oli nuorille 

tärkein tiedonhaun, ajanvieton ja rentoutumisen media. Poikien mediaharrastuneisuus 

liittyi erityisesti peleihin, kun taas tytöt lukivat ja kirjoittivat enemmän. Koulun kannalta 

keskeinen oli tutkimustulos, jonka mukaan nuorten mediatodellisuus osoittautui olevan 

kaukana koulun tekstikäytänteistä (Emt., 159, 175, 195, 234–235). Vaikka tutkimuksessani 

tarkastelenkin ensiluokkalaisen ikäistä maahanmuuttajataustaista lasta yläkouluikäisten 

nuorten sijaan, tulkitsen Luukan ym. tutkimuksen tulosten näkyvän myös omassa 

aineistossani.  

 

Uuden teknologian ja useiden medioiden läsnäolo kotona johdattavat Anhia toimimaan 

2000-luvun tekstien parissa. Internet, Play Station ja tietokonepelit kytkevät käyttäjänsä 

vuorovaikutteisuuteen, visuaalisuuteen ja epälineaarisuuteen sekä englannin kieleen. 

Televisio ja DVD-elokuvat kertovat tarinoita ääntä ja kuvaa yhdistäen. Niin 

seitsemänvuotias Anh kuin hänen neljävuotias pikkusisarensakin näyttävät toimivan 

luontevasti digitaalisten teknologioiden toimintaympäristössä. He ovat siis kasvaneet 

digitaalisen maailman natiiveiksi. Sen sijaan kotona on hyvin vähän painettua tekstiä. Äiti 

painottaa myös keskustelun ja suullisen vuorovaikutuksen merkitystä. Kodin 

tekstikäytänteet näyttävät painottuvan multiliteracies-sisältöihin, joissa monikielisyys, 

multimodaalisuus ja uudet teknologiat muodostavat lähtökohdan merkitysten 

tuottamiselle ja tulkitsemiselle.   

 

Tekstitapahtumana joulupukille kirjoittaminen sisältää autenttisen funktion. Kirjeellä on 

”todellinen” vastaanottaja, jota varten tekstiä tuotetaan. Lapselle omien lahjatoiveiden 

pohtiminen ja muistiin merkitseminen on merkityksekästä ja motivoivaa kirjoittamista. 

Anh käyttää lelukatalogia sujuvasti tietolähteenään ja hyödyntää sitä myös sanojen 
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kirjoittamisessa. Katalogissa kuvat ja populaarikulttuuri ohjaavat lukemista; painettu teksti 

tukee visuaalisten merkitysten tulkintaa olematta lukemisen ensisijainen kanava. 

Populaarikulttuurin merkitys kodin tekstikäytänteissä näkyy myös Anhin pukeutumisessa 

ja koulutarvikkeissa: Batman-reppu ja Formula-kello ovat hänelle mieluisia, ja hän 

esittelee niitä usein minulle ja luokkakavereilleen. Yhteydenpito sukulaisiin toteutuu 

uusien medioiden välityksellä ja rakentaa siten tekstitapahtumille autenttisen tarkoituksen.  

Tekstitapahtumien funktionaalisuus sekä populaarikulttuurin hyödyntäminen 

määrittävät kodin tekstikäytänteitä.  

 

Joulupukille kirjoittamisessa on mielenkiintoinen kulttuurinen juonne Anhin perheen 

buddhalainen tausta huomioon ottaen. Keskusteluissa koulussa äiti on kertonut 

suhtautuvansa avoimesti suomalaiseen kulttuuriin ja myös evankelis-luterilaiseen 

uskontoon sekä hyväksyvänsä Anhin osallistumisen kaikkiin koulun tilaisuuksiin. Perhe 

näyttää suhtautuvan joustavasti osallistumiseen suomalaisiin perinteisiin ja samanaikaisesti 

pitävän aktiivisesti yhteyttä alueen vietnamilaiseen kulttuuriyhteisöön. Perheen kytkökset 

entiseen kotimaahan Vietnamiin sekä vietnamilaiseen kulttuuriin näyttäytyvät keskeisinä 

äidin puheessa. Äiti seuraa sähköisesti Vietnamin tapahtumia, uutisia, elokuvia ja 

musiikkia ja pitää puhelimitse yhteyttä omaan perheeseensä. Kodin tekstikäytänteissä 

toteutuu kulttuurista hybridisyyttä, ja uusi teknologia tekee mahdolliseksi 

transnationaalisen verkostoitumisen.  

 

Anhin äiti tukee aktiivisesti poikansa koulunkäyntiä. Valmistavan ryhmän opettajan 

haastatteluissa nousi esille, että äiti kysyy opettajalta usein, miten Anhilla menee koulussa. 

Lukiessaan Anhin kanssa aapista videolle äiti antaa välillä Anhille mahdollisuuden pohtia 

itse luettavana olevia tavuja ja sanoja. Välillä hän korjaa Anhin lukeman tavun tai sanan 

välittömästi sanomalla itse oikean muodon. Joulukirjettä kirjoitettaessa äiti paikoin suoraan 

sanelee tulevat kirjaimet. Äiti ohjaa Anhin lukemista myös siirtämällä tämän kättä aapisen 

oikeaan kohtaan muutamia kertoja. Koulussa Anh kertoo, että äiti haluaa hänen lukevan 

kotiläksyn ääneen useita kertoja, jotta hän oppisi muistamaan tavut. Äiti myös kertoo, ettei 

hän itse ole käynyt paljoa koulua. Onkin selvää, että kodin ohjaus tekstitapahtumissa on 

erilaista kuin koulun. Kotitehtävien tekeminen on osa kodin tekstitapahtumia. Aapisen 

lukuläksyjen harjoittelu tavudrillein ei tue merkityksen rakentamista luetulle. Kodin 
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tekstikäytänteet eivät suoraan tarjoa tukea suomenoppijalta koulussa edellytettävien 

tekstitaitojen omaksumiseen ja hallitsemiseen. 

 

5.2.3. Literacy ja identiteetti kodin Diskurssissa 

 

Geen (1990, 151) mukaan primäärinen Diskurssi tulee parhaiten näkyville toimittaessa 

informaalissa ympäristössä lähimpien perheenjäsenten kanssa. Lukiessamme yhdessä Anh 

kertoi usein perheestään ja kodistaan, ja muutama vierailuni Anhin kotona avasivatkin 

arvokkaan näkymän hänen erilaisiin toimintaympäristöihinsä. Hänen kotona 

hyödyntämänsä tekstit eivät ole useinkaan painettua kirjoitusta. Anhin ensimmäinen 

kieliresurssi on vietnam, jota hän puhuu kotona perheensä kanssa sekä perheen yhteisten 

vietnaminkielisten ystävien kanssa. Pelatessaan Play Stationilla ja internetissä Anh oppii 

myös englanninkielisiä ilmaisuja. Yhteydet perheen entiseen kotimaahan näkyvät kodin 

arjessa monella tavoin. Kodin tekstikäytänteitä määrittävät siis uusi teknologia, 

multimodaalisuus, monikielisyys, funktionaalisuus, populaarikulttuuri, kulttuurinen 

hybridisyys ja transnationaalisuus. Sen sijaan kodin tekstikäytänteet eivät suoraan 

tarjonneet tukea niiden tekstien parissa toimimisen taitojen omaksumiseen, joita koulussa 

edellytetään.  

 

Tulkitsen kodin tekstikäytänteiden representoivan kodin Diskurssia. Gee (1990, 142) 

määrittää Diskurssin olevan eräänlainen identiteetin rakennussarja (identity kit), joka ohjaa 

tietynlaisen sosiaalisen roolin käyttöön ottamista. Diskurssi ohjaa käyttäytymistä, puhetta 

sekä lukemista ja kirjoittamista (emt.). Anhin primäärinen Diskurssi kotona tarjoaa hänen 

käyttöönsä monipuolisia resursseja 2000-luvun toimintaympäristössä elämiseen. On 

kuitenkin kysyttävä, miten Anhin primäärinen Diskurssi vastaa koulun hänelle asettamiin 

vaatimuksiin. Gee (emt., 155) toteaa, että jollei Diskurssia opi hallitsemaan, ei pääse 

yhteisön jäseneksi. Anhin kodin tekstikäytänteisiin tuskin on vielä suodattunut suomalaisen 

koulun Diskurssin arvoja, asenteita ja toimintatapoja (emt., 153), vaikka perhe 

suhtautuukin koulunkäyntiin hyvin aktiivisesti ja myönteisesti. Tarkastelen seuraavaksi 

koulun Diskurssia aineistossani esille tulevien tekstitapahtumien ja -käytänteiden valossa.  
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5.3. Koulun Diskurssi 

 

5.3.1. Koulun arki ja tekstitapahtumat 

 

Kun tutkimukseni kenttätyöskentely käynnistyy, perusopetukseen valmistavan opetuksen 

ryhmässä on yhdeksän lasta ja äidinkieliä laskentatavasta riippumatta lukuisia: kildae, 

arabia, vietnam, jarai, italia, venäjä ja somali ainakin. Opetuksen järjestämisestä säädetään 

erillisissä opetussuunnitelman perusteissa (Perusopetukseen… 2009). Valmistavassa 

ryhmässä jokaisella oppilaalla on oma lukujärjestyksensä. Lukujärjestykseen merkitään ne 

tunnit, jotka oppilas opiskelee kotiluokkansa eli tulevan yleisopetuksen luokkansa kanssa. 

Oppilaat integroituvat yleisopetuksen ryhmään yleensä vähitellen taito- ja taideaineiden 

kautta pitkin lukuvuotta. Siten oppitunneilla saattaa eri päivinä olla mukana vaihteleva 

määrä oppilaita. Ryhmän sisällä kuitenkin noudatetaan säännöllistä aikataulua, joka 

sovitaan joka-aamuisessa rutiinissa. Lapset istuvat pyöreissä pöydissä pienissä ryhmissä. 

Luokkaympäristössä on näkyvillä lukujärjestysten ja aamurutiinin ohella lasten omia 

tuotoksia, tekstauskirjaimet, kalenteri, kirjoja ja paljon erilaisia oppimateriaaleja. 

Opettajalla ja koulunkäyntiavustajalla on omat tietokoneet, joita myös lapset ajoittain 

pääsevät käyttämään. Tutkimuksen teon aikaan luokkaan asennetaan dokumenttikamera ja 

videotykki. Ryhmässä puhutaan ensisijaisesti suomea. Ruokailun aikana ja tarvittaessa 

oppitunneilla samaa kieltä puhuvat lapset voivat keskustella äidinkielellään. Omakielistä 

tukea yritetään järjestää, ja luokassa avustavatkin säännöllisesti thai-kielinen kouluavustaja 

sekä venäjänkielinen kulttuurimentor. Italia äidinkielenä -opettaja kääntää lapsille aapisen 

tarinoita usein perjantaisin. Vanhempaintapaamisissa ja akuuteissa tilanteissa kielen 

kääntäjäksi tilataan tulkki.  

 

Tekstitapahtumia rakentuu pitkin koulupäivää. Päivän ensimmäiselle tunnille osallistuvat 

lukemista ja kirjoittamista harjoittelevat alkuopetuksen oppilaat. Tunnin aikana kukin 

oppilas etenee omien oppimateriaaliensa pohjalta omassa tahdissaan. Ensiluokkalaisille 

oppilaille aamun luku- ja kirjoitustaidon tunnit ovat samalla suomi toisena kielenä               

-opetusta. Opettajan lisäksi aamutunnilla on aina mukana luokan koulunkäyntiavustaja sekä 

lisäksi säännöllisesti kaksi kouluavustajaa ja kulttuurimentor. Aineiston tuottamisen aikana 

luokassa on myös kaksi sosionomiharjoittelijaa. Itse osallistun ryhmän työskentelyyn pro 

gradun tekijän roolissani. Paikalla olevat aikuiset lukevat lasten kanssa aapista luokan 

sohvalla sekä tukevat kirjoitusharjoitusten tekemisessä. Toisella tunnilla on mukana koko 

ryhmä. Tunnin käynnistää aamurutiini, jossa käydään suullisesti ja kirjallisesti läpi 

viikonpäivä, päivämäärä, sää, lämpötila sekä päivän aikataulu. Halutessaan kukin oppilas 

vuorollaan saa käydä merkitsemässä päivämäärän ja kirjoittamassa säätiedot taululle. 

Maanantaisin yhteinen tunti jatkuu siten, että oppilaat piirtävät viikonlopustaan kertovan 

sarjakuvan ja taitojensa mukaan lisäävät siihen tekstit. Tämän jälkeen tehdään sanelu.  
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Kuva 1. Valmistavan ryhmän oppilaiden sarjakuvia oman viikonlopun tapahtumista. 

 

 

Lukemisen tapahtumia integroituu matematiikan tunteihin lasten tulkitessa tehtävänantoja 

ja ratkaistessa tehtäviä. Matematiikassa kukin oppilas etenee oman oppikirjansa mukaan. 

Ympäristö- ja luonnontiedon tunnit integroituvat vahvasti lukemiseen, kirjoittamiseen ja 

kielitaidon kehittymiseen jo aiheidensa puolesta: esimerkiksi lasten arki, ympäristö, perhe, 

vuodenajat ja luonto ovat myös suomi toisena kielenä -opetuksen sisältöjä. Tunneilla 

oppilaat työstävät omaa kirjaa, jota varten eri aiheista tuotetaan kuva ja siihen liittyvä 

teksti. Aihetta käsitellään yhteisesti taululla työstämällä sanastoa sekä lasten omia 

kokemuksia. Oppilaat kopioivat tekstin omaan kirjaansa tulevalle sivulle. Päivän 

viimeiselle tunnille osallistuvat ryhmän vanhemmat oppilaat, ja tuolloin opiskellaan 

suomea toisena kielenä. Tunneilla käytetään oppilaiden tarpeiden mukaan erilaisia 

oppimateriaaleja, keskustellaan ja pelataan pelejä.  

 

Minun ja Anhin lukutuokiot sijoittuvat yleensä aamun ensimmäiselle tunnille. Luemme 

useimmiten aapista, minkä lisäksi Anh tekee tehtäväkirjan kirjoitusharjoituksia. Kirjakuja-

aapinen tehtävävihkoineen (Kilpimaa-Lipasti ym., Tammi 2008) etenee synteettisesti 

kirjain kirjaimelta. Kutakin kirjainta käsittelevällä aukeamalla on mahdollista lukea tavuja, 

kokonaisia sanoja tai pieniä dialogeja (ks. liite 3). Aukeaman kuvituksessa esiintyy kuvia 

samoista sanoista kuin sanalaatikoissa. Jokaiseen kirjaimeen liittyy lisäksi kuvitettu tarina, 

jonka oppilas voi taitojensa mukaan kertoa joko tekstin tai kuvien avulla. Anh tutkii 

aktiivisesti kuvia, päättelee sanojen merkityksiä niiden perusteella ja keksii mielellään 

kuviin liittyviä tarinoita. Valmistavan opetuksen ryhmässä kukin oppilas etenee aapisessa 

omassa tahdissaan, ja kutakin kirjainta harjoitellaan oppilaan tarvitsema aika. Aapisesta 

tulee neljänä päivänä viikossa kotona harjoiteltavaksi lukuläksy, jonka valitsemiseen 

oppilas saa itse osallistua. Lukutuokioittemme aikana Anh lukee tavuja ja sanoja sekä 

tutkimusjakson loppuvaiheessa lauseita. Lisäksi teemme kielitaitoa sekä luku- ja 

kirjoitustaitoa mittaavia testejä, luemme kirjoittamiani pieniä viestejä ja kilpailemme 

tavujen ja sanojen lukemisessa erillisiltä papereilta. Loppusyksystä Anh innostuu myös 

tekemään saneluja niin, että hän kirjoittaa sanat taululle.    
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Valmistavan opetuksen ryhmä on mukana Opetushallituksen Oppimisympäristöjen 

kehittäminen -hankkeessa, joten ryhmä tutustuu lähialueeseen vierailemalla esimerkiksi 

eläinpuistoissa, museoissa, tiedekeskuksessa, taidepajassa ja luontokoulussa. Pääsen 

nauttimaan ryhmän oppilaiden laatimasta animaatioelokuvasta esityksen ensi-illassa. 

 

Maahanmuuttajataustaisille oppilaille järjestetään mahdollisuuksien mukaan oman 

äidinkielen opetusta, josta säädetään perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

(POPS 2004) liitteessä. Anh osallistuu vietnamin kielen opetukseen, jota järjestetään 

koulussa 16 oppilaan ryhmälle kaksi tuntia viikossa. Vietnamin kielen opettajan annettua 

luvan seuraan opetusta oman äidinkielen oppimisen sekä tekstitapahtumien näkökulmasta. 

Opettaja on kertomansa mukaan toiminut tehtävässään jo 9 vuotta ja opettaa vietnamia 

myös päiväkodissa. Hän kertoo tuntevansa lähes kaikkien oppilaidensa perheet ja 

tutustuneensa oppilaisiin jo näiden varhaislapsuudessa. Koska ryhmässä on lapsia eri 

luokka-asteilta, opettaja on jakanut ryhmän kahtia luku- ja kirjoitustaidon perusteella. 

Opetuskieli on vietnam, joten en ymmärrä tehtävänantoja tai puhetta. Opettaja kirjoittaa 

liitutaululle ja pyytää myös oppilaita kirjoittamaan taululle. Oppilaat kuuntelevat opettajan 

ohjeet ja alkavat kirjoittaa vihkoihinsa. Pienemmät oppilaat kirjoittavat numeroita, ja Anh 

on aiheesta innoissaan. Opettaja näyttää kirjoitetut numerot taululta, ja lapset toistavat ne 

perässä. Isommat oppilaat jäljentävät Vietnamin historiasta kertovaa kirjaa, kirjoittavat ja 

piirtävät vihkoihinsa ja lopuksi näyttävät tuotoksiaan opettajalle. Keskenään oppilaat 

puhuvat enimmäkseen suomea. Pitkän iltapäivän virkistämiseksi lapsilla on mukana omat 

eväät, ja tauon aikana he kaivavat repuistaan esille luettavaa Aku Ankasta mangaan.  

 

Koska Anhin kielitaito on erittäin hyvä ja yleisopetukseen siirtyminen lähellä, hän tutustuu 

viikoittain taito- ja taideaineiden tunneilla tulevan oman luokkansa toimintaan. 

Ensimmäinen luokka sijaitsee valmistavan ryhmän luokan vieressä, ja Anhilla on luokassa 

useita kavereita. Osaa hän tapaa myös vapaa-aikanaan, ja jotkut asuvat hänen naapurissaan. 

Tutkimuksen kenttäjakson lopulla osallistun palaveriin, jossa Anhin siirtymisestä 

yleisopetukseen sovitaan Anhin, hänen äitinsä, valmistavan ryhmän opettajan ja 

ensimmäisen luokan opettajan kanssa. Tilaisuudessa on mukana tulkki. Anh on 

siirtymisestä innoissaan. Äiti esittää aktiivisesti kysymyksiä siitä, miten voisi parhaiten 

tukea Anhin koulunkäyntiä. Valmistavan ryhmän opettaja kehuu Anhia siitä, miten hyvin 

tämä on syyslukukauden aikana edistynyt ja vakuuttaa, että siirtyminen tulee sujumaan 

hyvin. Ensimmäisen luokan opettaja kertoo, että hänen oma lapsensa on saman ikäinen 

kuin Anh ja että Anh on hyvin tervetullut luokkaan.  

 

(Rekonstruktio muistiinpanoista syksyn 2009 ajalta; keskustelu yleisopetukseen 

siirtymisestä 28.1.2010). 

 

5.3.2. Koulun tekstikäytänteet ja tekstuaalinen toimintaympäristö 

 

Koulussa kansalliset strategiat, opetussuunnitelma, pedagogiset ratkaisut, 

arviointikäytänteet ja oppimateriaalit määrittävät sitä, millaisina tekstitapahtumat 

toteutuvat (Luukka ym. 2008, 19, 62). Perusopetukseen valmistavan opetuksen 

järjestämisessä lainsäädännön ohella esimerkiksi Opetusministeriön maahanmuutto-

poliittiset linjaukset (Opetusministeriön… 2009) sekä Koulutuksen ja tutkimuksen 

kehittämissuunnitelma 2007–2012 (Koulutuksen… 2007) vaikuttavat erilaisten 

kehittämisohjelmien toteutumiseen. Perusopetukseen valmistavan opetuksen 
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opetussuunnitelman perusteiden (Perusopetukseen… 2009) mukaan valmistava opetus on 

tarkoitettu lapsille ja nuorille, joiden suomen tai ruotsin kielen taito ja / tai muut valmiudet 

eivät riitä perusopetuksen ryhmässä opiskeluun. Tavoitteena on antaa tarvittavat valmiudet 

perusopetukseen siirtymistä varten, ja oppiaineissa sovelletaan henkilökohtaistetusti 

perusopetuksen opetussuunnitelmaa (POPS 2004). Valmistavassa opetuksessa ei käytetä 

numeroarvostelua. Arvioinnin on tarkoitus olla ohjaavaa, kannustavaa ja monipuolista sekä 

itsearviointia kehittävää. Oppilaan kielitaitoa arvioidaan kielitaidon tasojen 

kuvausasteikolla. (Perusopetukseen… 2009; Eurooppalainen viitekehys 2003). Uusia 

oppimateriaaleja tuotetaan ja kehitetään valmistavaan opetukseen jatkuvasti, ja 

Opetushallitus pyrkii tukemaan opettajien työtä esimerkiksi julkaisemalla Kommentoitua 

luetteloa maahanmuuttajataustaisten opetuksen ja koulutuksen materiaaleista (Jokinen, P. 

ym. 2011). Näiden ohjaavien asiakirjojen, toimenpiteiden ja materiaalien pohjalta opettajat 

tekevät ratkaisujaan ja kehittävät pedagogista toimintaansa.  

 

Laajan äidinkielen ja vieraiden kielten opetukseen liittyvän kyselytutkimuksensa 

perusteella Luukka ym. (2008) toteavat koulun tekstikäytänteistä, että kouluissa vallitsevat 

yhä hyvin perinteiset käsitykset tietämisestä, oppimisesta ja maailmasta. Oppiminen on 

eristetty luokkatilaan. Opettajakeskeisyys ja oppikirjat hallitsevat työtapoja, ja myös 

arvioinnissa opettajalla on selvästi eniten valtaa. Oppilaiden monimediaisen vapaa-ajan 

toimintatavat eivät näy koulun tekstikäytänteissä. (Emt. 232–238). Maahanmuuttajien 

perusopetukseen valmistavan opetuksen kannalta tekstikäytänteisiin liittyvät haasteet ovat 

monitasoisia, sillä oppilaiden taustat, kielitaito ja ikä vaihtelevat merkittävästi. 

Haastatellessani ryhmän opettajaa luku-, kirjoitus- ja tekstitaitojen opettamisen haasteet 

nousivat esille useita kertoja. Erilaisissa tekstikulttuureissa koulunkäyntinsä aloittaneet 

lapset suhtautuvat tekstien parissa toimimiseen eri tavoin. Alkava kielitaito rajoittaa 

väistämättä luetun ymmärtämistä, joten tekstitapahtumat sisältävät aina kielenoppimisen 

dimension. Valmistavan ryhmän tekstitapahtumien tulee myös valmistaa oppilaita 

yleisopetukseen, mikä edellyttää yhteistyötä koulun muiden opettajien kanssa. Valmistavan 

ryhmän opettaja tekeekin ratkaisujaan hyvin erilaisissa olosuhteissa kuin yleisopetuksen 

opettajat. (Haastattelut 11., 15. ja 21.12.2009).  

 

Tekstikäytänteiden kannalta tutkimusaineistossani oli perinteisen koulunkäynnin 

elementtejä. Oppiminen toteutui enimmäkseen luokkahuoneessa. Oman äidinkielen 
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tunneilla korostui opettajajohtoisuus. Erityisesti aapisen lukeminen ja kirjoitusharjoitusten 

teko olivat oppikirjaan sidoksissa. Aapisille tyypillistä äännedrillien ja tavujen harjoittelua 

on kritisoitu behaviorismista sekä siitä, ettei lukemiseen tuolloin kytkeydy merkitystä 

(Korkeamäki 2011, 13; Tunmer & Nicholson 2011, 414–419). Lukiessamme yhdessä 

Anhin kanssa keskityimme pitkälti dekoodamisen harjoitteluun, jolloin myös yksittäisten 

tavujen lukeminen oli osa työtapaamme. Anh opetteli usein kotona ulkoa tavulaatikon 

tavujen järjestyksen ja olisi mielellään pitäytynyt niiden lukemisessa. Kuvitetut aukeamat 

innostivat kuitenkin myös kokonaisten sanojen lukemiseen sekä aukeaman sanojen 

vertailuun. Anh keksi mielellään sanoja, jotka alkoivat hänen lukemallaan tavulla tai tavun 

osalla. Kodin tekstikäytänteiden tarjoama tuki koulun tekstikäytänteille asettaa oppijan 

ristiriitaiseen asemaan, sillä aikuiset ohjaavat lukemista osittain vastakkaisilla tavoilla. 

Samojen tekstitapahtumien erilainen toteutus ja merkitys kotona ja koulussa tekevät 

tekstikäytänteistä suomenoppijan kannalta synkreettisiä. Haastattelussa luokan 

opettaja kertoi valinneensa Kirjakuja-materiaalin sen eriyttämismahdollisuuksien sekä 

lähellä arkea olevan sanaston perusteella. Sen sijaan yleisopetuksen ryhmissä oli käytössä 

Hauska matka -sarja (Otava / Kallioniemi & Raikunen 2011), jonka sanasto sijoittuu 

satumaailmaan. Opettaja kertoi kannustavansa lapsia lukemaan sanoja, joiden kaikkia 

kirjaimia nämä eivät vielä tunne, jotta heidän taitonsa kehittyvät kokonaisvaltaisesti. 

Aapisen sanaston ymmärtäminen tarjosikin Anhille usein onnistumisen kokemuksia hänen 

selvittyään kirjainten dekoodauksen tehtävistä. Koulun tekstikäytänteissä keskeiseltä 

näyttää oppikirjan ja erityisesti aapisen asema, mikä korostaa painetun tekstin 

merkitystä koulun tekstuaalisessa toimintaympäristössä.  

 

Ympäristö- ja luonnontiedon tunneilla tekstitaitojen harjoittelu integroitui 

kielenoppimiseen ja kuvaamataitoon. Aihetta lähestyttiin keskustellen ja kokemuksia 

jakaen. Opettaja valitsi aiheet niin, että lasten omakohtaiset kokemukset kytkeytyivät 

oppimiseen. Taululle koottiin yhteisesti keskeistä sanastoa, jota opettaja samalla kuvitti 

piirtäen. Aiheista kirjoitettiin myös teksti, jonka oppilaat kopioivat omaan tuotokseensa. 

Lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen kannalta työskentelytapa läheni kokonaissana-

menetelmää. Tätä voidaan pitää whole language -lähestymistapana lukemaan 

opettamiseen, jossa keskiössä on merkityksen rakentaminen rakenteellisten yksiköiden 

analyysin sijaan (Tunmer & Nicholson 2011, 407). Voidaan ajatella, että oman kirjan 

tuottaminen kannustaa lapsia omistajuuteen ja tekijyyteen omissa luku-, kirjoitus- ja 
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tekstitaidoissaan. Tätä Luukka ym. (2008, 231) pitävät tekstikäytänteiden tavoitteena 

koulussa. Yhteinen aamurutiini ohjaa oman ympäristön ja arjen havainnointiin sekä 

osallisuuteen, mitä voidaan myös pitää tekstitaitojen funktionaalisuutena. Viikoittaista 

sarjakuvan laatimista (ks. kuva 1 yllä) oman viikonlopun tapahtumista voidaan pitää 

identiteettitekstinä (Cummins 2005, 142; Pahl & Rowsell 2005, 97–111), jossa lapset 

voivat jakaa mielenkiinnon kohteitaan ja omaa arkeaan koulun vuorovaikutuksessa. 

Oppimisympäristöt laajenivat paikallisiin kohteisiin tehtävien vierailujen kautta, mikä 

osaltaan edistää osallisuutta omassa elinympäristössä. Koulun tekstikäytänteissä lapsia 

kannustetaan merkityksen rakentamiseen sekä omistajuuteen ja osallisuuteen omassa 

toimintaympäristössään.    

 

Omaa viikonloppuaan kuvaavissa sarjakuvissa (ks. esimerkit yllä kuvassa 1) ryhmän 

oppilaat nostivat viikoittain esille vapaa-aikaansa kuuluvien uusien teknologioiden, kuten 

konsolipelien, internet-pelien ja DVD-elokuvien, ympäristössä toimimisen. Luokassa oli 

kaksi tietokonetta, jotka olivat opettajan ja koulunkäyntiavustajan käytössä. Lapset 

käyttivät koneita ajoittain muun muassa aapisen oheismateriaalin parissa toimimiseen, 

Ekapelin
24

 pelaamiseen ja tiedonhakuun. Tietokoneen käyttö ei kuitenkaan ollut osa 

ryhmän jokapäiväisiä tekstitapahtumia. Tutkimuksen kenttäjakson aikana luokkaan 

kytkettiin dokumenttikamera sekä videotykki, joiden avulla sähköisten ja internet-

materiaalien käyttö tuli mahdolliseksi. Oppimisympäristöjen kehittäminen -hankkeessa 

lapset tuottivat taidepajassa animaatioelokuvan, joka laadittiin digitaaliseen muotoon. 

Voidaan ajatella, että animaatioprojekti tuki uusien medioiden käyttöä koulussa. Uusien 

medioiden oppimisympäristöt tekevät tuloaan osaksi koulun tekstikäytänteitä mutta 

eivät vielä kuulu koulun arkipäivään.   

 

Monet valmistavan ryhmän tekstitapahtumista sivusivat monikielisyyttä, kielenoppimista 

ja lasten omaa äidinkieltä. Tekstien ymmärtämistä havainnollistettiin kuvin, selityksin, 

elekielellä ja kokeillen. Koulua oli monen vuoden ajan kehitetty niin, että sen henkilökunta 

pystyi tarjoamaan monikielistä tukea ryhmän oppilaille. Lapsille pyrittiin järjestämään 

oman äidinkielen opetusta, jos paikkakunnalla oli opettajaksi soveltuvia äidinkielen 

                                                           
24

 Ekapeli on Jyväskylän yliopiston ja Niilo Mäki Instituutin laatima kaikille avoin oppimispeli, joka 

harjoittaa äänne-kirjainvastaavuuden, tavujen ja sanojen tunnistamista. Eräs valmistavan ryhmän 

erityisopetuksessa käyvä oppilas vahvisti fonologista tietoisuuttaan peliä pelaamalla. 
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taitajia. Valmistavan ryhmän opettaja kannusti lapsia puhumaan äidinkieltään tai 

äidinkieliään tarvittaessa ryhmätilanteissa sekä koulun ruokalassa ja välitunneilla. Koulun 

tekstikäytänteissä lapsia ohjataan kokemaan kielitaustansa vahvuutena sekä 

hyödyntämään kielellisiä resurssejaan.   

 

5.3.3. Literacy ja identiteetti koulun Diskurssissa 

 

Geen (1990, xvii) mukaan ensiluokkalaisena oleminen koulussa toteutuu tietyssä 

Diskurssissa. Kouluun tullessaan lapsi hallitsee pääsääntöisesti kotona omaksutun 

primäärisen Diskurssinsa, mutta koulun sekundaarinen Diskurssi edellyttää erilaisen, 

formaalimman identiteetin ottamista käyttöön. Myös literacy on sekundaarisen Diskurssin 

hallintaa. (Emt., 151–153). Tulkitsen koulun tekstikäytänteiden representoivan koulun 

Diskurssia. Koulussa Anh toimi lähinnä painettujen ja kirjoitettujen tekstien parissa 

omaksuessaan luku-, kirjoitus- ja tekstitaitoja, vaikka hän usein kertoikin esimerkiksi 

vapaa-aikana harrastamistaan internet- ja konsolipeleistä. Koulun tekstikäytänteissä 

lukemisen ja kirjoittamisen harjoittelu toteutui pääosin oppikirjojen opiskelun ja paperilla 

tehtävän työskentelyn muodossa. Tämä näyttäytyy merkittävimpänä ristiriitana kodin ja 

koulun tekstikäytänteitä verrattaessa, sillä Anhin kotona painettujen tekstien merkitys oli 

hyvin pieni. Lisäksi koulun Diskurssissa luku- ja kirjoitustaitojen harjoittelussa painottuu 

tavudrilleistä huolimatta merkityksen rakentaminen luetulle, kun taas kotona lukuläksyjä 

harjoiteltiin ennen kaikkea mekaanisesti ja ajoittain myös ulkoa. Nämä keskenään 

ristiriitaiset käytänteet synnyttävät synkreettisesti ja hybridisesti rakentuvia sekoittumia. 

Siten Anhin on tekstitaitoja harjoitellessaan pyrittävä koulussa omaksumaan sekundaarinen 

Diskurssi, jonka hallintaan hän ei ole kotona saanut kaikkia tarvitsemiaan valmiuksia. Gee 

(emt., 152) pitää Yhdysvaltojen kontekstissa koulun kulttuuria keskiluokkaisena ja toteaa, 

että siten keskiluokkaisessa kodissa hankittu primäärinen Diskurssi tarjoaa etuoikeutetun 

aseman koulun Diskurssia omaksuttaessa. Sen sijaan erilaisesta taustasta tuleva lapsi 

joutuu ponnistelemaan moninkertaisesti koulun Diskurssin omaksuakseen (emt.).  

 

Gee (emt., 157–158) toteaa, että Diskurssit ovat lähes aina keskenään jonkinasteisessa 

konfliktissa. Näissä jännitteissä Diskurssit muovaavat toisiaan. Ristiriidat voivat kuitenkin 

myös synnyttää uusia Diskursseja. (Emt.). Tulkitsenkin aineistoani niin, että Anhin 

liikkuessa kodin ja koulun tekstikäytänteiden välillä hänen identiteetilleen rakentuu 
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ainutlaatuisia merkityksiä. Koska Anh joutuu jatkuvasti muovaamaan toimintaansa, 

ajatteluaan ja puhettaan kodin ja koulun Diskurssien jännitteessä, hänen käyttöönsä 

kehittyy uusi Diskurssi. Kutsun tätä Diskurssia kolmas tila  -Diskurssiksi, ja käsittelen sitä 

tutkimukseni seuraavassa alaluvussa.  

 

5.4. Kolmas tila -Diskurssi 

 

Etnografisen analyysin avulla olen edellä kuvannut, miten Anhin kodin ja koulun 

tekstikäytänteet eroavat toisistaan. Nämä erot havainnollistuvat seuraavassa taulukossa. On 

hyvä huomata, että taulukko selityksineen on havainnollisuuden vuoksi yksinkertaistettu. 

Todellisuudessa toiminta tekstien parissa saa sekä kotona että koulussa alla kuvattua 

monivivahteisempia muotoja. Havainnollistuksessa esille tulevat kuitenkin pääpiirteissään 

kodin ja koulun tekstikäytänteiden erot. 

 

Taulukko 2. Kodin ja koulun tekstikäytänteiden erot.  

 

KOTI 

(Primäärinen Diskurssi) 

 

 

 

 

 

 

KOULU 

(Sekundaarinen Diskurssi) 

Uudet mediat Painettu teksti 

Populaarikulttuuri Oppikirja, aapinen 

Äidinkieli vietnam 

(puhuttu kieli) 

Suomi toisena kielenä 

(puhuttu ja kirjoitettu kieli) 

Englanti Lasten äidinkielet 

Sähköiset yhteydet ympäristöön  

ja Vietnamiin 

Luokkahuone 

Ulkoa opettelu Merkityksen rakentaminen luetulle 

 

Kodin tekstikäytänteissä uudet mediat, kuten televisio, internet ja konsolipelit, 

muodostavat tekstuaalisen viestinnän perustan. Sen sijaan koulussa painetun tekstin ja 

kirjoitetun kielen asema on keskeinen. Kotona Anh hyödyntää kommunikaatiossaan 

laajasti populaarikulttuuria, kun taas koulussa oppikirjaa ja erityisesti aapinen määrittävät 

toimimista tekstien parissa. Kotona kielellisiä resursseja määrittävät erityisesti puhuttu 

äidinkieli vietnam sekä uusien medioiden kautta välittyvä englanti. Koulussa sen sijaan 

kielen eri rekisterejä ovat puhuttu ja kirjoitettu suomi toisena kielenä sekä lasten 

äidinkielet. Kotona erilaisia toimintaympäristöjä rakentuu sähköisen viestinnän kautta 

laajasti kodin ulkopuoliseen maailmaan, kun taas koulussa luokkahuone on keskeinen 
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vuorovaikutuksen ympäristö. Kodin tekstikäytänteissä tekstitapahtumia määrittää ulkoa 

opettelu, kun taas koulussa painotetaan merkityksen rakentamista luetulle.     

 

Tulkitsen kuvattujen tekstikäytänteiden representoivan kodin ja koulun erilaisia 

Diskursseja. Näen lukemaan oppimisen sosiaalisten identiteettien neuvottelemisena 

(Godley 2003, 285). Koska Diskurssissa toimitaan aina tietystä sosiaalisesta identiteetistä 

käsin (Gee 1990, 142), Anh positioituu nähdäkseni ristiriitaiseen identiteettiasemaan kodin 

primäärisen ja koulun sekundaarisen Diskurssin välillä. Konflikteja synnyttävät Diskurssit 

saavat aikaan uusia, hybridisiä Diskursseja, jotka rakentuvat ilmaisemaan tiettyä sosiaalista 

identiteettiä (emt.). Gee (1990, 169) kutsuu oman hybridisen sekoituksensa muodostavaa 

välitilaa rajaseutu-Diskurssiksi (borderland Discourse). Analyysini perusteella tulkitsen, 

että kodin ja koulun Diskurssien välissä rakentuu Anhille Diskurssi, jossa tekstien parissa 

toimiminen saa ainutlaatuisia merkityksiä. Koska tarkastelen Diskurssia identiteettinä, 

tulkitsen tässä luvussa Anhin ja minun vuorovaikutusta siinä esille nousevien jännitteiden 

kautta. Näen jännitteiden edustavan subjektipositioita, jotka tuottavat identiteettejä (ks. 

Burr 2003, 111). Nämä positiot muodostavat Anhin identiteetille välitilan, jota kutsun 

Bhabhaa (1994; ks. luku 2.4.) mukaillen kolmas tila -Diskurssiksi.  

 

Näen analyysini perusteella identiteettineuvotteluja käytävän subjektipositioissa, joiden 

merkitsijöitä ovat heteroglossia, hybridisyys, transnationaalisuus ja multimodaalisuus. 

Nämä merkitykset lomittuvat ja toteutuvat osittain samanaikaisesti. Tulkitsen niissä 

representoituvan kulttuurisia sekoittumia käsittävän, ainutlaatuisen kolmas tila -Diskurssin. 

Tämän Diskurssin sisällä syntyviä subjektipositioita yhdistää multiliteracies-teoria, jossa 

tulevat näkyville monikulttuurisuus ja 2000-luvun uudet lukutaidot. Toisen sukupolven 

monikulttuurisena lapsena Anh liikkuu jatkuvasti kodin ja koulun tekstikäytänteiden 

välillä, minkä seurauksena hänen identiteettiinsä sekoittuu hybridisiä merkityksiä. 

Tulkitsen tässä alaluvussa näitä merkityksiä videoaineistosta valikoituneiden avaintekstien 

kautta. Näen valitsemieni esimerkkien valottavan aineistossa rakentuvia sosiaalisten 

identiteettien merkityksiä erityisen havainnollisella tavalla (ks. myös Scollon 2001, 30) ja 

edustavan siten aineistoani kattavasti. Hyödynnän aineiston tulkinnassa teoreettisissa 

suuntaviivoissa (luku 2) esittämiäni näkökulmia ja käsitteitä. 
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Kysymisen arvoista on, missä määrin itse monikulttuurisuudesta ja uusista lukutaidoista 

kiinnostuneena opiskelijana, opettajana ja tutkijana tuotan tulkinnassani näitä 

multiliteracies-näkökulmaan kytkeytyviä merkityksiä. Tätä näkökulmaa pohdin 

autoetnografisessa reflektiossani luvussa 6.    

 

5.4.1. Heteroglossia: positioituminen kielellisten resurssien hyödyntäjäksi 

 

Tutkimuksessani lähestyn kieltä konstruktionistisesti sosiaalisena toimintana, jolloin 

monikielisyyttä voidaan tarkastella Bahtinin (2004, 291; ks. luku 2.2.) heteroglossian 

käsitteen kautta. Dialogisesti nähtynä kieli on kontekstiinsa sidottua ja sisältää toisissaan 

risteäviä kieliä ja puheen lajeja. Kieli nähdään vaihtelevana ja jatkuvasti muuttuvana: 

erilaisissa sosiaalisissa ja kulttuurisissa tilanteissa kielenkäyttäjällä on valittavanaan 

erilaisia kielellisiä resursseja. Kielelliset ja kulttuuriset käytänteet ovat kuitenkin saatavilla 

eri tavoin, koska resurssien valtasuhteet ovat asymmetrisiä (emt.; Pietikäinen & Dufva 

2006, 43–44; Pietikäinen ym. 2008, 81; Sirkeinen 2008, 7–10). 

 

Aapisille tyypillistä äännedrillien ja tavujen harjoittelua on kritisoitu siitä, ettei lukemiseen 

tuolloin kytkeydy merkitystä – lukemisen ja tekstien tulkitsemisen päätavoite kun on 

ymmärtämisessä (Tunmer & Nicholson 2011, 414–419; Korkeamäki 1996, 44). Teksti-

tapahtumissa lapset kuitenkin rakentavat merkityksiä mitä mielikuvituksellisimmin keinoin 

(Kress 1997, 86). Lukiessamme Anhin kanssa aapista hän on innokas keksimään tavuille 

oma-aloitteisesti jatkoa (esimerkiksi lim-tavusta tulee sana limukka ja mu-tavusta Musti). 

Siten on ilmeistä, että hän on sisäistänyt tekstien parissa työskentelyn tarkoituksen: hän 

rakentaa merkityksiä lukemalleen.  

 

Anhin arjen sijoittuminen monikieliseen ympäristöön nousee esille aineiston teksti-

tapahtumissa. Hänen kielellisiä resurssejaan ovat äidinkieli vietnam, ympäristön toinen 

kieli suomi sekä ajoittain uusissa medioissa esille nouseva englanti. Erityisiä puheenlajeja 

muodostavat myös puhutun ja kirjoitetun kielen erot. Aineistossa tulee näkyville, että jo 

kuusivuotiaana Anh on tietoinen siitä, miten tekstit representoivat merkityksiä eri kielillä. 

”Tää kuulostaa englantilta”, hän esimerkiksi toteaa ma-tavusta ja tarkentaa, mitä 

tarkoittaa: ”Vaikka näin, mami” (Anh lausuu mami-sanan korkealla äänellä). Anh myös 

innostuu luokan seinällä olevista piirretyistä kiinan sanoista huomattuaan niiden olevan 
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kiinaa: ”Hei tää on kiinaa!”, hän huudahtaa. Kertoessaan tarinoita aapisen tai muiden 

materiaalien kuvista Anh osoittaa omaksuneensa puhutun ja kirjoitetun suomen eroja. 

Batmanin seikkailuista tarinoidessaan ja piirtäessään hän esimerkiksi vuorotellen viittaa 

sankareihinsa puhekielen se-pronominilla (”Sit huijasi sitä että se, se antautuu se antautuu 

(.) Se heitti sen ponkku, se jonnekin”) ja yleiskielen hän-pronominilla (”Sitten yks he, hän 

seisoo (.) Sitte hän heitti ihan nopealla (.) Ja hän huijasi”). Kerronnassa siis vuorottelevat 

puhekielen ja yleiskielen rekisterit, ja tulkitsen Anhin siten kokeilevan kielellisten 

resurssiensa laajuutta. Esimerkeissä Anhin puherepertuaareissa ilmeneekin heteroglossisia 

merkityksiä.   

 

Seuraavassa esimerkissä luemme Anhin kanssa aapisen sinänsä merkityksettömiä tavuja. 

Hyvin mielenkiintoisella tavalla Anh hyödyntää kielellisiä resurssejaan luetun tulkinnassa. 

Olen numeroinut rivit, jotta analyysin tulkintaa olisi helpompi seurata. Numerointi jatkuu 

seuraavissa esimerkeissä. Mikroetnografista diskurssianalyysia mukailevat litteroinnin 

selitykset (Bloomeen ym. 2005 & 2008 perustuen) ovat liitteessä 4. Analyysin etenemisen 

vaiheet olen kuvannut luvussa 4.3.1.   

 

Esimerkki 2. Anh rakentaa tavulle merkityksen äidinkielensä kautta.  

 Päivi on sijaisena. Päivi ja Anh istuvat opettajan pöydän luona ja lukevat aapisen M-

aukeamaa. 

 Puhuja Puhe Tilanne 

1 

2 

3    

 

4    

5   

6 

7 

8    

9 

10  

11  

12 

13 

14   

15 

 

 

 

16 

Anh:  

Päivi: 

Anh:  

 

Päivi: 

Anh:  

Päivi: 

Anh:  

Päivi: 

Anh:  

Päivi: 

Päivi: 

Anh: 

Päivi:  

Anh:  

Anh:  

 

 

 

Päivi: 

Lom 

Wau! ku sää oot taitava 

[Kää o ke] sama ko tää on 

vietnamiksi että halaa 
Joo. Onko? 

On 

Lom 

Ei ko om 

Onko (.) om. Halaa 

Joo 

Aijaa. Ai niin kun näin halaa 

Mm? Ai on om 

Joo 

Om 

[Nam kene] … xxx xxx  

No näyttää xxx xxx 

 

 

 

Om 

Anh osoittaa tavua aapisesta 

etusormella. 

 

 

 

 

Anh katsoo osoittamaansa tavua ja 

katsoo poispäin [aukeamalla 

viereinen tavu on om]. 

 

Päivi halaa Anhia. 

 

 

  

Anh alkaa puhua vietnamiksi 

luokan toisella puolella istuvalle 

toiselle vietnaminkieliselle 

oppilaalle. Anh kääntää aapista ja 

näyttää kaverilleen tavua. 

Päivi toistaa itsekseen. 
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17 

 

 

Päivi:  

 

 

No entäs sitte. Tosi hyvä  

Anh asettaa aapisen takaisin 

pöydälle.  

 

Intertekstuaalisuutta (Bloome ym. 2005, 40–45) aineistoesimerkissä rakentuu Anhin ja 

ryhmän toisen vietnaminkielisen pojan puheessa (rivi 14). Minun ja Anhin välisen 

vuorovaikutuksen lisäksi heidän välillään rakentuu puhuttu vietnaminkielinen teksti. 

Samalla tulkitsen rakentuvan eräänlaisen intertekstin Anhin  kieliresurssien välille, mikä 

osoittaa tekstitapahtumassa sijaitsevan diskursiivisen jännitteen.  Vietnamin kieli tulee 

suomen rinnalla läsnä olevaksi lukutilanteessa ensin siten, että rivillä 3 (merkitty nuolella 

ja tekstiä vahvistamalla) Anh rakentaa suomeksi merkityksettömälle om-tavulle oman 

merkityksen äidinkielensä kautta. Tämän jälkeen rivillä 14 Anh hakee vahvistuksen 

tulkinnalleen toiselta vietnaminkieliseltä oppilaalta; nyt vaihto suomesta vietnamiin 

toteutuu puheessa. Vuorovaikutuksen kannalta on huomattava, että reagoin hyvin 

innostuneesti, kun kytkös Anhin omaan äidinkieleen nousee esille. Riveillä 4, 8, 19 ja 11 

vahvistan tavun merkityksen Anhilta neljään kertaan (merkitty alleviivauksella) 

kysymysliitepartikkeli -kO sekä kysyvää ai-dialogipartikkelia käyttäen. Lisäksi reagoin 

fyysisesti halaamalla häntä (rivi 10, kursivoitu) vahvistaakseni, että olen ymmärtänyt 

merkityksen oikein.  

 

Tulkitsen Anhin hyödyntävän tekstitapahtumassa kielellisiä resurssejaan siten, että 

identiteettiin rakentuu heteroglossinen dimensio. Vietnamin käyttö ei ole pelkästään 

koodinvaihtoa kielten välillä vaan oman monikielisyyden käyttämistä hyväksi prosessissa, 

jossa hän rakentaa luetun merkitystä. Vuorovaikutuksessa minun kanssani sekä toisen 

luokassa olevan vietnaminkielisen lapsen kanssa Anh jakaa rohkeasti kaksikielisen 

tulkintansa lukemastaan ja saa tekoonsa palautetta. Anhille rakentuu asiantuntijan positio, 

kun hän opettaa minulle omakielisensä sanan. Omasta innostuneisuudestani on tulkittavissa 

kokemuksiini ja opintoihini liittyvä myönteinen suhtautuminen oman äidinkielen 

tukemiseen – todetaanhan esimerkiksi opetussuunnitelman perusteissa seuraavasti:  

 
Oppilaan oman äidinkielen opettamisen tavoitteena on tukea ja edistää äidinkielen 

hallintaa, oman kulttuuritaustan tuntemusta ja kulttuuri-identiteetin kehittymistä 

(Perusopetukseen… 2009, 7; kursiivi omani). 

 

Yhdessä oman äidinkielen opetuksen kanssa suomi toisena kielenä -opetus vahvistaa 

oppilaan monikulttuurista identiteettiä ja rakentaa pohjaa toiminnalliselle 

kaksikielisyydelle (POPS 2004, 96; kursiivi omani).  
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Voidaan pohtia, onko kielten merkitysten sekoittuminen jossain mielessä riski; tulkitsen 

kuitenkin identiteettityöskentelyn kannalta positiiviseksi sen, että Anh hyödyntää 

kielellisiä repertuaarejaan ja rakentaa luetulle siten merkityksiä. Jaamme siis yhteisesti 

merkityksen, että vietnam on myönteinen osa koulutyöskentelyä ja Anhin 

hyödynnettävissä olevia resursseja. Toisaalta kielellisten resurssien samanaikainen 

hyödyntäminen ilmentää myös repertuaarien synkreettisyyttä (ks. luku 2.4.3.). Koska 

Anhin toiminta tekstien parissa rakentuu kodin ja koulun Diskurssien ja kieliresurssien 

välille, hän tuottaa samanaikaisesti omaa ainutlaatuista tulkintaansa. Anhille rakentuu 

keskustelussa positio, jossa hän on menestyksekkäästi kielellisiä resurssejaan 

hyödyntäen tulkinnut lukemaansa synkreettisesti kahdella kielellä.  

 

5.4.2. Hybridisyys: positioituminen kodin ja koulun väliseen jännitteeseen 

 

Kuten luvussa 2.4. totean, postmodernisti tarkasteltuna ”kulttuuri nähdään jatkuvana ja 

päättymättömänä prosessina, joka konstruoituu sosiaalisten neuvottelujen kautta” 

(Martikainen ym. 2006, 13). Hall (2003, 243–244, 259–262) lähestyy monikulttuurisuutta 

ristiriitojen ja jännitteiden kautta; hän luonnehtii globaalien yhteiskuntien sisältämiä 

yhteisöjä kulttuurisiksi hybrideiksi, jotka ovat ambivalentisti samaan aikaan sisä- ja 

ulkopuolelle asemoituneita. Hybridisyys kyseenalaistaa ja muuttaa vallitsevaa järjestystä 

vaatien paikaltaan siirtyneitä ihmisiä omaksumaan moninaisia ja muuttuvia 

identifikaatioasemia (Hall 2003, 261).  

 

Sosiokulttuurisesti tarkasteltuna identiteetin rakentumiselle ovat merkityksellisiä ne 

kontekstit, joissa tekstitapahtumat toteutuvat. Anhille keskeisiä konteksteja ovat 

esimerkiksi koulu, koti ja iltapäiväkerho. Tutkimuksissa (García, G. 2000; August ym. 

2006; ks. luvut 2.3.4. ja 2.7.) on todettu, että kun kotona käytetään eri kieltä kuin koulussa, 

perheen tekstikäytänteiden (family literacy) merkitys lukemaan oppimisessa on suuri. Se, 

miten lasta kotona tuetaan kotitehtävien tekemisessä ja koulunkäynnissä, vaikuttaa 

lukutaitojen kehittymiseen lapsen käyttämissä eri kielissä. (Emt.). 

 

Aineistossani nousee usein keskusteluja kodista, vanhemmista ja sisaruksista. Puhumme 

myös minun kodistani ja perheestäni. Anh kertoo usein lukevansa kotona aapista erityisesti 
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äidin kanssa. Seuraavassa esimerkissä Anh saapuu aamulla innostuneena kouluun ja haluaa 

kertoa isän kanssa käydystä, lukemiseen liittyvästä keskustelusta.   

 

Esimerkki 3. Kotona lukuläksyjä tehtäessä on puhuttu vietnamin kielestä.  

 Päivi on sijaisena. Päivän ensimmäinen tunti on alkamassa. Päivi odottaa Anhia 

opettajan pöydän luona. Luokassa on useampi aikuinen ja lapsi.  

 Puhuja Puhe Tilanne  

18 

 

19 

20 

21 

 

22 

23 

24 

25 

 

26 

 

27 

 

28 

29 

 

30 

31 

 

 

32 

 

33 

 

35 

36 

37 

38 

39 

 

Päivi: 

 

Anh: 

Päivi: 

Anh:      

 

Päivi: 

Anh: 

Päivi: 

Päivi: 

 

AikuinenX: 

 

Anh:      

 

Päivi: 

Anh:       

 

Päivi: 

Anh: 

 

 

Päivi: 

 

Anh:      

 

Päivi:  

Anh: 

Päivi: 

Anh:      

Päivi: 

Tulisko herra Anh ja aapinen 

tänne? 

Päivi tiiät mitä 

No 

Mun isä sano että tää on hassu, 

nää kirjaimet 

Niinkö? 

Niin! 

No tuu kertomaan siitä jooko 

Ni oliko sillä Anhin isällä siis joku 

asia 

[Xxx] 

 

Ei vaan että tää on nämä hassut 

kirjaimet täällä lukee läksyt 

Nii 

Ope tää on nämä hassut 

kirjoittaa  

No istuppa siihen 

Aii! Mitä mä teh 

 

 

Miksi sun isä sano että M-kirjain 

on hassu 

Koska ne se kuuluu vähä 

vietnamilta (.) vietnamilta 

Niinkö  

Nii 

Ai jaa! 

Onko, tää hassu vähäsen susta   

Ootappa…  

Päivi on siirtämässä opettajan 

pöydän tuolia ja tekee tilaa 

Anhille. 

 

 

 

 

 

 

Päivi tekee pöydälle tilaa. 

Päivi puhuu toiselle luokassa 

olevalle aikuiselle.  

Aikuinen ja Anh puhuvat yhtä 

aikaa. 

Anh tulee Päivin luokse ja esittelee 

aapisen aukeamaa sormellaan. 

Päivi kuuntelee samanaikaisesti 

toisen aikuisen puhetta.  

 

Päivi osoittaa Anhille tuolia.  

Anh tönäisee vahingossa kameraa. 

Aapinen on auki M-aukeaman 

kohdalta.  

Päivi istuu Anhin viereen.  

 

Anh osoittaa etusormella aapisen 

tavuja ja hymyilee.  

 

 

 

Anh naputtaa M-aukeamaa 

Päiville. 

Anh huomaa, ettei Päivi keskity. 

 

Tulkitsen esimerkissä rakentuvan interkontekstuaalisuutta kodin ja koulun 

tekstitapahtumien välille: Anh viittaa edellisenä päivänä kotona käytyyn keskusteluun. 

Tämän interkontekstuaalisuuden kautta tulee näkyville esimerkkiin kytkeytyvä 

diskursiivinen jännite, jossa representoituu kodin ja koulun välille rakentuvaa 

hybridisyyttä. 
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Anh ottaa riveillä 21, 27, 29, 33 ja 38 (merkitty nuolin sekä vahvistuksella) viidesti esille 

sen, että aapisen tavut ovat ”hassuja”. Hän kertoo, että tämä näkökulma on noussut esille 

läksyjen lukemisen yhteydessä isän kanssa: tavut kuulostavat vietnamin kieleltä. 

Vietnamin sanasto perustuukin yksitavuisiin morfeemeihin, joista sanoja muodostetaan, ja 

yksitavuiset sanat kuuluvat vietnamin sanojen perustyyppeihin (Mattila 1996, 137, 141). 

Aapisen suomeksi merkityksettömät tavut siis muistuttavat rakenteeltaan vietnamin sanoja. 

Vietnamia myös kirjoitetaan latinalaisilla aakkosilla (emt., 139), joten visuaalisestikin 

tavut voivat muistuttaa vietnamia. On erityisen merkittävää, miten innostunut Anh on tästä 

kielten yhteydestä: heti ensimmäisenä aamulla hän haluaa viidesti varmistaa tulevansa 

asiassa kuulluksi. Asian tärkeys on havaittavissa myös hänen innostuneessa puhetavassaan 

(rivin 19 ”Päivi tiiät mitä”), aapisen tavujen näyttämisessä sormella useaan kertaan lopuksi 

myös sormella naputtaen (kursivoitu riveillä 27, 33 ja 38) sekä hymyilemisessä (rivi 33). 

Vuorovaikutuksen kannalta on valitettavaa, että esimerkkitilanteessa en keskity Anhin 

kertomukseen tarkkaavaisemmin. Toisaalta ilman poissaolevuuttani Anhin innostus ei 

tulisi aineistossa yhtä vahvasti esille.  

 

Merkille pantavaa on Anhin innostus isän mielipiteestä. Rivillä 21 (alleviivattu) Anh 

kertoo, että juuri isä on kielten yhtäläisyyksiä kommentoinut. Tähän reagoin siirtymällä 

puhumaan toiselle luokan aikuiselle rivillä 25 muusta Anhin isän mahdollisesti kouluun 

liittyvästä asiasta, ja minun ja Anhin keskustelu keskeytyy osaltani. Anh kuitenkin jatkaa 

keskustelua rivillä 27 (”Ei vaan että…” alleviivattu) ikään kuin korjatakseen 

väärinymmärrystäni. Rivillä 32 Anh lopulta saa hetkeksi huomioni ja kertoo mielellään 

rivillä 33 perustelun isän kommentille. Anhin kysyessä minulta rivillä 38 (alleviivattu), 

ovatko kirjaimet minustakin hassuja, näen hänen rakentavan yhteyttä kodin ja koulun 

käsitysten välille: minun ja hänen isänsä kielelliset todellisuudet ovat erilaiset, ja Anh itse 

elää näiden todellisuuksien välissä.  

 

Tulkitsen Anhin arjessa kulttuurin saavan hybridisiä muotoja koulun ja kodin välille 

rakentuvassa jännitteessä. Esimerkin kaltaisissa sosiaalisissa neuvotteluissa Anh liikkuu 

kodin ja koulun erilaisten tulkintahorisonttien välillä ja sijoittaa omaa tulkintaansa asioista 

näiden kahden välille rakentuvaan, ainutlaatuiseen tilaan. Anhin tulkinnat tuottavat siten 

identiteetille kulttuurisesti hybridistä dimensiota. Bhabhan (1994, 38, 54–56) mukaan 

hybridinen kolmas tila luo uutuutta (newness): ainutlaatuisia tulkintoja ja merkityksiä. 
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Anhin identiteetti rakentuukin kodin ja koulun repertuaarien välitilassa (in-between) ja 

edellyttää, että Anh itse muodostaa omat tulkintansa. Sen sijaan, että Anhin primäärinen 

kodin Diskurssi sulautuisi sellaisenaan koulun Diskurssiin, Anh tekee työtä rakentaakseen 

omaa Diskurssiaan arvoineen, ajatuksineen ja puhetapoineen. Esimerkin 

tekstitapahtumassa hän positioi aktiivisesti itseään suhteessa sosiokulttuuriseen 

kontekstiinsa sekä kodin ja koulun välille rakentuviin jännitteisiin ja tuottaa omaa 

hybridistä tulkintaansa.     

 

5.4.3. Transnationaalisuus: positioituminen ylirajaiseen tilaan 

 

 

Luetun merkityksen rakentaa lukija. Roland Barthes kuvaa lukijan vapautta tulkintaan 

näin:  

 
[L]ukeminen on kirjainten, sanojen, merkitysten, rakenteitten dekoodausta. Mutta 

kasatessaan dekoodauksia (koska lukemisen oikeudet ovat rajattomat), --- lukija juuttuu 

dialektiseen mielettömyyteen: hän ei lopultakaan dekoodaa, ”koodaa pois”, vaan 

”koodaa päälle”; hän ei tulkitse vaan tuottaa kieliä; hän kasaa niitä, jättäytyy 

loputtomasti ja väsymättä niiden läpikuljettavaksi; hän on tämä läpikulku. (Barthes 

1993, 223).  

 

Barthesin mukaan luetun tulkinta siis muuttuu osaksi lukijaa. Edetessään luetun 

dekoodaamisessa Anh on innokas merkitysten rakentaja. Hänelle on selvää, että lukemisen 

tarkoitus on tulkita tekstejä. Aineistoni tekstitapahtumissa me luemme yhdessä ja 

rakennamme kumpikin omat tulkintamme. Koska kuitenkin näen lukemisen sosiaalisena 

toimintana (ks. luku 2.3.), tulkintojamme ei nähdäkseni voi irrottaa niistä sosiaalisista ja 

kulttuurisista konteksteista, joissa elämme. Seuraavassa esimerkissä tulee näkyville se, 

miten aapista lukiessamme kiinnitämme lukemaamme erilaisia merkityksiä. 

 

Esimerkki 4. Päivi nostaa esille Vietnamin. 

 Päivi ja Anh istuvat luokassa opettajan pöydän ääressä ja lukevat aapisen M-aukeamalta 

mummu-sanaa. Sanan vieressä on kuva. Anh on hieman levoton. 

 Puhuja Puhe Tilanne 

40 

41 

42 

 

 

43 

44 

Anh: 

Päivi: 

Anh: 

 

 

Anh: 

Anh:    

Mu (.) mu (.) mum (.) mummu 

Mmm 

Hahahahaa 

 

 

Kato.  

Tää on niiden mummo 

Anh lukee aapista. 

 

Anhia naurattaa, hän kiemurtaa 

tuolilla ja pitää mitalia kädessään. 

Päivi osoittelee lyijykynällä sivun 

toiseen kohtaan. 

Anh katselee aapisen aukeaman 
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45 

46 

47 

48 

 

49 

 

50 

51 

52 

53 

54 

Päivi: 

Anh: 

Anh: 

Päivi: 

 

Päivi:    

 

Anh: 

Päivi: 

Anh: 

Päivi: 

Anh: 

Nii 

Ja täällä niiden äiti 

Niihän 

Niin (.) varmasti onki  

 

Oliks sun mummo Vietnamissa   

 

On. 

Ooks sää nähny sitä ikinä  

Oon  

Millo 

Mää muista 

kuvaa. 

 

Anh kääntyy katsomaan Päiviin.   

Anh hymyilee.  

 

Anh pyörii paikallaan ja katsoo 

alaspäin.  

 

 

 

 

Anh pyörittelee mitalia kädessään ja 

katselee pöytää; miettii.  

 

Aineistoesimerkin analyysissa pidän ensin erityisen mielenkiintoisena Anhin perheen 

kulttuuriseen ja maantieteelliseen taustaan liittyvän entisen kotimaan nousemista esille. 

Tulkitsen Vietnamin representoivan eräänlaista transnationaalista interkontekstuaalisuutta, 

joka ilmentää esimerkissä representoituvaa diskursiivista jännitettä.  

 

Lukiessaan ja ymmärtäessään mummu-sanan Anh ilahtuu ja häntä naurattaa (rivi 42, 

kursivoitu). Hän katselee aapisen aukeaman kuvitusta ja näkee kuvan isoäidistä. 

Tavoiteorientoituneena sijaisopettajana haluaisin itse mennä lukemisessa eteenpäin ja 

osoitan kynällä seuraavaa sanaa. Anhin jatkaessa kuvan tutkimista ja löytäessä kuvasta 

myös äidin (rivi 46) haluaisin siirtyä eteenpäin enkä reagoi Anhin puheeseen. Hän 

hakeekin minulta vahvistusta kuvan lukemiselleen (epäröivää tiedustelua ilmaisevan 

sävypartikkelin -hAn käyttö ”Nii/hän” ja kääntyminen katsomaan minua rivillä 47). Kun 

vahvistan hänen tulkintansa, hän hymyilee (kursivoitu rivillä 48). Vahvistuksen hakeminen 

positioi minua auktoriteetiksi, jonka on mahdollista hyväksyä tai hylätä Anhin tulkinta. 

Anh kytkee lukemansa sanan merkityksen kirjan kuvitukseen ja löytää sieltä isoäidin. Itse 

sen sijaan yhdistän sanan merkityksen Anhin omaan elämään ja kysyn rivillä 49 hänen 

omasta isoäidistään. Vien siis keskustelua erilaiseen tulkintaan kuin Anh itse. Anh ei 

erityisesti innostu näkökulmastani vaan katselee alaspäin (rivi 49) ja pöytään (rivi 54).  

Tulkitsen hänen olevan hämmentynyt keskustelun saamasta uudesta suunnasta, sillä hän 

itse on innostunut lukemastaan sanasta ja sen kytkemisestä aukeaman kuvaan. On 

mahdollista, että hän epäröi ymmärtäneensä aapista ”väärin” minun muuttaessani tulkinnan 

suuntaa – onhan hän lukemisensa suhteen hyvin epävarma. Tuodessani luetun tulkintaan 

oman merkitykseni muutan tekstitapahtuman suuntaa. Kysymykseni isoäidistä jatkuvat, ja 

myöhemmin Anh vähemmän varautuneena kertoo, että isoäiti on käynyt Suomessa. 
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Vieraillessani Anhin kotona kävi myös ilmi, että Vietnamissa asuviin isovanhempiin 

pidetään yhteyttä puhelimitse ja internetissä.  

 

Globaalin liikkuvuuden seurauksena maantieteelliset, kulttuuriset ja kielelliset rajat ovat 

hämärtyneet ja sosiaaliset verkostot saavat transnationaalisia muotoja. Vaikka 

perheenjäsenet olisivat maapallon eri puolilla, he voivat sähköisesti pitää päivittäin 

yhteyttä. (Vertovec 2009, 54, 61; Martikainen ym. 2006, 24; ks. luku 2.3.3.). Uudet mediat 

ovat osa 2000-luvun kommunikaatiota. Vertovec (emt.) käsittelee sosiaalisten suhteiden 

ylirajaisuutta niiden arkipäiväisyyden kannalta: transnationaalisuudesta on tullut henkinen 

tila. Tulkitsenkin, että ”henkisenä tilana” ylirajaisuus on osa hybridistä identiteettiä, jossa 

kielelliset ja kulttuuriset elementit ovat jatkuvasti läsnä resursseina ja kytköksinä. Edellä 

kuvatun esimerkin kannalta on kuitenkin olennaista huomata, että tuon itse lukemisen 

tapahtumaan mukaan Anhin arjen ylirajaisuuden. Ennen tulkintaani Anh osoittaa 

vahvistustani kaipaamalla pitävänsä tärkeänä minun opettajana ja aikuisena tekemiäni 

merkityksenantoja. Esimerkkiä voi tulkita niin, että Anh pyrkii toimimaan ”oikein” koulun 

Diskurssissa ja keskittymään aapisen lukemiseen. Hän hämmentyy, kun itse pyydän häntä 

sijoittumaan rajatila-Diskurssiin ja kertomaan transnationaalisuudestaan. Yhteydet 

Vietnamiin nousevat aineistossa esille yleensä (eivät kuitenkaan aina) minun tai Anhin 

äidin aloitteesta. Voidaankin tulkita, että Anhin oma kokemus toisen sukupolven lapsena 

(ks. luku 2.4.1.) ei sijoitu niin ylirajaiseen transnationaaliseen tilaan kuin mitä hänen 

ympäristössään hänelle ehdotetaan. Kuten Moje & Luke (2009, 430) toteavat, Diskursseja 

ilmentäviin subjektipositioihin kutsutaan vuorovaikutuksessa, ja niihin voi asettua tai niitä 

voi vastustaa. Siten esimerkki osoittaa, miten itse kutsun häntä transnationaalisuutta 

ilmentävään identiteettipositioon. Kun luettua tulkitessamme positioin hänen arkensa 

ylirajaiseksi, tuotan samalla monikulttuurisia merkityksiä hänen identiteettiinsä.   

 

Pohtiakseni oman toimintani vaikutuksia Anhin identiteetin rakentumiselle kirjoitan 

työssäni myös autoetnografista reflektiota. Tarkastelen toimintaani sekä positiotani luvussa 

6. 
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5.4.4. Multimodaalisuus: positioituminen 2000-luvun literacyjen tulkitsijaksi 

 

2000-luvun tekstuaalisissa toimintaympäristöissä perinteinen kirjoitus on menettänyt 

asemiaan suhteessa kuvaan, ja kuvaruutu onkin korvaamassa kirjan (Kress 2009, 9). 

Tekstit ovat uusien teknologioiden myötä muuttuneet multimodaalisiksi: merkityksiä 

rakennetaan kuvien, katseiden, eleiden, liikkeiden, musiikin, puheen ja ääniefektien kautta 

(Kress & Jewitt 2008, 1–7). Myös populaarikulttuuri on tullut yhä keskeisemmäksi osaksi 

lukemisen merkityksiä, ja esimerkiksi erilaiset konsolipelit ja televisio-ohjelmat 

muovaavat lasten tuotoksia ja tulkintoja. Lasten vaatteissa, lehdissä, korteissa, leluissa ja 

koulutarvikkeissa on viittauksia populaarikulttuuriin. Siten heidän tuotoksissaan syntyy 

uusia ”remiksejä”, joissa erilaiset kulttuuriset ainekset sekoittuvat. (Pahl & Rowsell 2005, 

62–70, osin Marshia 2003, 114 lainaten).  

 

Tutkimusaineistossani pienet tarinat syntyvät usein siirtymävaiheissa, kun tehtävä vaihtuu 

toiseen tai kun siirrymme tilasta toiseen. Tarinat nousevat esille vaikuttaen ensin 

merkityksettömiltä, enkä alun perin edes litteroinut niistä kaikkia. Aineiston analyysin 

edetessä kuitenkin havahduin huomaamaan, miten mielenkiintoisia merkityksiä pienissä 

tarinoissa sukeutuu. Alla olevassa esimerkissä olemme juuri aloittamassa lukutuokiotamme 

Anhin kanssa, ja viritellessämme videokameraa päälle hän kertoo edellisiltaisesta kotonaan 

syntyneestä tekstitapahtumasta. Olen itse keskittynyt mielessäni kameran käynnistykseen 

ja suunnittelen tunnin kulkua, minkä vuoksi Anh saa jälleen tavoitella huomiotani.  

 

Esimerkki 5. Anh kertoo nähneensä pelimainoksen televisiossa. 

 Päivi ja Anh aloittelevat luku- ja kirjoitustaidon testausmateriaalin tekoa 

pienryhmäopetushuoneessa. Anh auttaa Päiviä videokameran käynnistämisessä ja 

huomaa, miten kameran linssin saa auki. Aapinen odottaa pulpetilla.   

 Puhuja Puhe Tilanne 

55 

56 

57 

 

58 

59 

60 

61 

 

 

62 

Anh: 

Päivi: 

Anh:     

 

Päivi: 

Anh: 

Päivi: 

Anh: 

 

 

Päivi: 

Ope tijä mitä? 

No  

Mää näin eilen se televisio, 

uuden pelin 

No  

See, se on yks robo ja yks eläin  

No 

Sil sillä on kaikki ä, tappelu, sii 

sillä on (.) oliotkin. Se saa tehä 

[mitä]  

[Nii missä] se siis oli  

Anh laittaa videokameran johtoa 

seinään. Päivi asettelee kameraa.  

(Anh puhuu hieman epäselvästi.) 

 

 

 

 

 

 

 

Anh liikkuu kohti pulpettia, Päivi 



91 

 

63 

64 

65 

66 

 

67 

 

68 

 

69 

70 

 

71 

72 

73 

 

74 

75 

 

 

 

76 

77 

78 

 

79 

80 

81 

Anh:     

Anh: 

Päivi:    

Anh: 

 

Anh: 

 

Päivi: 

 

Anh: 

Anh: 

 

Anh:     

Päivi:  

Anh:  

 

Päivi: 

Anh:  

 

 

 

Päivi: 

Anh: 

Päivi: 

 

Päivi: 

Päivi: 

Päivi:     

Siis se televisiossa  

Mää näin sen pelin  
Ai jaa? 

Ei, mulla on sekä numero yks ja 

numero kaks  

See televisio on, oli numero 

kolme  

Mm 

 

Aa se on mua  

Sitte mää pelasin mää hävisin 

koko ajan (.)  

Mää [ope] 

[Missä sää] sitä pelasit  

Mää oon kohta pe, mää oon 

kohta voittanut tuo (.) se taso 

Ihan totta 

Mää o mää oli n (.) kohta, mää 

olin siellä toisessa maassa (.) öö 

viimenen kierros oli tul, aa 

tulimaassa 

Mm-hh  

Mää oon kohta tulimaassa jo  

Mun pitäs nähä kyllä mikä peli se 

on  

Ni onks se sulla kotona 

Mmm.  

Nii oliko teillä eilen kivat 

vietnamin tunnit 

seuraa perässä. 

Anh katsoo Päiviin. 

 

Anh ja Päivi istuutuvat vierekkäin. 

Anh kääntyy Päiviin päin. 

Anh katsoo Päiviin. 

 

Päivi kaivaa laukustaan materiaaleja ja 

katselee laukkuun.  

Anh hymyilee, katsoo Päiviin ja siirtää 

ajatuksissaan aapista. 

 

Anh katsoo Päiviin. 

 

Anh nojaa Päiviin päin ja katsoo 

innostuneena. 

Päivi laskee laukun ja katsoo Anhiin. 

Anh hakee sanoja, katsoo pulpettiin, 

siirtää aapista ja katsoo taas Päiviin. 

 

 

Päivi nyökyttää päätään ja kuuntelee. 

 

Anh katsoo poispäin. 

 

Anh nyökkää ja katsoo pulpettiin. 

 

 

(Päivi vaihtaa puheenaihetta.) 

 

Tulkitsen aineistoesimerkissä rakentuvan interkontekstuaalisen kytköksen edelliseen iltaan 

ja kodin tekstitapahtumaan, josta Anh kertoo. Kodin tekstitapahtumaan puolestaan 

rakentuu esimerkissä interteksti, koska Anh kuvaa näkemäänsä televisiomainosta. 

Kytkösten kautta näkyville tulee diskursiivinen jännite, joka representoi Anhin positiota 

2000-luvun tekstuaalisissa toimintaympäristöissä. Jännite rakentuu kodin ja koulun välille. 

 

Tietokone- ja konsolipelien maailma on Anhille tärkeä. Kertoessaan lempiharrastuksistaan 

Esikoulusta kouluun -haastattelussa hän mainitsee tietokoneet ja pelaamisen. Niinpä hän 

kertoo pelikokemuksistaan ja -toiveistaan usein työskentelymme aikana. Aineisto-

esimerkissä hän hakee ensin huomioni puhuttelemalla minua ”opena” rivillä 55. En 

kuitenkaan keskity kuuntelemaan hänen tarinaansa, vaan kyselen hajamielisesti tarkentavia 

no-kysymyksiä kolme kertaa riveillä 56, 58 ja 60 ja keskityn kameran asentamiseen. Anh 

jatkaa silti kertomustaan mainiten pelin hahmoja. Riveillä 63 ja 64 hän toistaa nähneensä 
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pelimainoksen televisiossa ja katsoo minuun tarkistaakseen, kuuntelenko. Anh kertoo 

omistavansa itse pelin ensimmäisen ja toisen osan (rivi 66) ja että televisiossa mainostettiin 

kolmatta osaa (rivi 67), minkä jälkeen hän jälleen katsoo minuun tarkistaakseen 

keskittymiseni. Etsin kuitenkin laukustani testausmateriaaleja tuntia varten enkä keskity 

Anhin tarinaan vaan äännän ”mmm” (rivi 68). Silti hän jatkaa (rivit 69 ja 70) kertoen 

pelikokemuksistaan hymyillen, kunnes rivillä 71 hän pyytää huomiotani kutsumalla minua 

jälleen ”opeksi” ja katsomalla minuun. Hän innostuu kertoessaan menestyneensä pelissä 

(rivi 73), ja tässä vaiheessa alan itse keskittyä hänen kertomukseensa. Saatuaan huomioni 

Anh hakee hetken sanoja (rivi 75) ja katsoo pulpettiin. Kerrottuaan, että pian hän pääsee 

pelin seuraavalle tasolle (”tulimaahan”, rivillä 77), tarina päättyy. Tarkistan vielä, että 

Anhilla on peli kotonaan, mihin Anh nyökkää myöntymisen merkiksi (rivi 79). Tämän 

jälkeen minä vaihdan puheenaiheen käsittelemään koulua ja oman äidinkielen tunteja (rivi 

81).   

 

Esimerkkiä voi tarkastella Geen Diskurssi-jaottelun valossa. Anhin kertoman pitkän 

tarinan ajan olen jatkuvasti poissaoleva ja muuhun keskittynyt, mikä osoittaa Anhille, etten 

pidä keskustelun sisältöä ensisijaisen tärkeänä. Koska toimin koulun tekstitapahtumassa 

lukemisen ohjaajana, olen itse keskittynyt tilanteen viemiseen eteenpäin lukemaan 

oppimisen kannalta. Edustankin koulun Diskurssia, johon multimodaalisuus ja digitaaliset 

pelit eivät tulkintani mukaan toistaiseksi lukeudu. Hajamielisyyteni ilmaisee Anhille, ettei 

hänen tilanteeseen tuomansa kodin Diskurssi ole olennainen koulunkäynnin kannalta. 

Tämä merkitys synnyttää tulkintani mukaan konfliktin Diskurssien välille. Nämä jännitteet 

rakentavat osaltaan Anhin ainutlaatuista kolmas tila -Diskurssia, jota Gee (1990) pitää 

eräänä vastarinnan muotona.  

 

Multiliteracies-teorian mukaan erilaiset alakulttuurit synnyttävät uusia kielellisiä 

erityisalojen rekisterejä ja situationaalisia variaatioita, mikä muuttaa kielten osaamisen 

vaatimuksia (New London Group 1996, 4). Anhin kertomuksessa on paljon 

asiantuntemusta ilmaisevaa ”pelipuhetta” (ks. esimerkissä alleviivatut sanat): hän kertoo 

pelihahmoista (robo, eläin ja olio), pelin eri jatko-osista (numerot yksi, kaksi ja kolme), 

häviämisestä ja voittamisesta sekä pelin eri tasoista, kierroksista ja ”maista”. Siten 

esimerkissä näkyville tuleva multimodaalisten pelien diskurssi osoittaa myös kielellisten 

resurssien heteroglossiaa muodostamalla kieltä kielen sisällä. Anhin kohdalla kyseessä on 
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asiantunteva pelislangi, jota Anh käyttää sujuvasti toisena kielenä hallitsemansa suomen 

alarekisterinä. Anh kertoo usein kavereistaan, joiden kanssa hän viettää vapaa-aikaansa ja 

kulkee iltapäiväkerhossa. Vaikka aineistossani vuorovaikutus ikätovereiden kanssa ei tule 

esille, uskon Anhin keskustelevan peliteemoista juuri kavereidensa kanssa. Siten 

pelipuheen alarekisteri kehittyy ja elää erityisesti Anhin ja hänen vertaistensa 

vuorovaikutuksessa. Kodin Diskurssi ja koulun Diskurssi ovat tässä suhteessa keskenään 

ristiriitaisia, ja Anhin voidaankin tulkita rakentavan kolmas tila -Diskurssiaan 

keskustellessaan ikätovereidensa kanssa.   

 

Pelipuheen ohella aineistoesimerkissä nousee esille populaarikulttuurin merkitys. 

Populaarikulttuuri nousee aineistossa jatkuvasti esille, kun Anh kuvaa pelaamiaan pelejä ja 

kertoo tarinoitaan. Tarinoissa saattavat seikkailla Anhille tärkeät hahmot ja tuotemerkit, 

kuten Batman ja Spiderman. Lisäksi Anhilla on esimerkiksi vaatteissaan ja 

koulutarvikkeissaan tällaisia populaarikulttuurin ilmiöitä Formulasta ja muumeista Star 

Warsiin ja Peter Paniin. Mainokset ovat kaupallisia, ja niitä kohdennetaan myös lapsille. 

Anh on seurannut esimerkissä kuvaamaansa mainosta tarkoin ja tulkinnut sen edustavan 

itselleen tutun ja mieluisan pelin kolmatta osaa. Hän tuo kertomuksessaan esille 

kokemuksiaan ja osaamistaan, jota hän on pelin aiempia osia pelatessaan hankkinut.  

 

Anhin innostuneisuudesta ja aktiivisuudesta voidaan päätellä, että pelit ja hänen 

näkemänsä mainos ovat hänelle tärkeitä. Peliteema näkyy myös Anhin erään 

lukutuokiomme aikana kertoman seikkailutarinan kuvituksessa:   
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Kuva 2. ”Sitte se pamahtaa täysillä sama ku pulpetti”. 

 

Itse seikkailutarina mukailee nähdäkseni peleille tyypillistä juonta: kuvan siniset ja 

punaiset hahmot taistelevat keskenään. Punaiset ovat Anhin mukaan ”pahisukkoja”, jotka 

lopulta räjäyttävät koko maapallon niin, että siihen tulee iso reikä. Tarinan kertomisen 

aikaan marraskuun alussa Anh oli vielä hyvin arka kirjoittamaan, mutta hän merkitsi 

kuvitukseensa spontaanisti Sonic-sanan. Sonic-pelejä pelataan internetissä, ja niiden 

päähenkilönä seikkailee Sonic-siili (http://sonic.1001pelit.com/, viitattu 21.11.2011). 

Kuten muitakin pelien nimiä ja logoja, tulkitsen Anhin oppineen muistamaan myös Sonic-

sanan logografisesti ulkoa ikään kuin kuvana. Tämä osoittaa populaarikulttuurin, pelien ja 

kaupallisten viestien tärkeyden Anhin kielellisille resursseille: hän osaa kirjoittaa itselleen 

mieluisten brändien nimiä jo ennen kuin hallitsee konventionaalista lukemista. Kuten Pahl 

ja Rowsell (2005, 62–70) toteavat 2000-luvun lukijoita käsitellessään, Anh rakentaa 

tulkinnoilleen ja tuotoksilleen merkityksiä monenlaisista kulttuurisista resursseista 

ammentamalla ja sekoittaa niitä omanlaisikseen hybridisiksi ja synkreettisiksi 

”remikseiksi”. Tulkitsenkin, että toimiessaan multimodaalisten tekstien parissa Anh 

positioituu hyödyntämään 2000-luvun monimediaisia literacyja.   
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5.4.5. Literacy ja identiteetti kolmas tila -Diskurssissa  

 

Geen (1990) jaottelua mukailevan tulkintani mukaan Anhin sosiaaliselle identiteetille 

rakentuu merkityksiä primäärisen kodin Diskurssin ja sekundaarisen koulun Diskurssin 

välisessä jännitteessä. Tässä välitilassa syntyy hybridinen ja ainutlaatuinen rajatila-

Diskurssi, joka tulee analyysissa näkyville diskursiivisten jännitteiden ilmentämien 

subjektipositioiden kautta Anhin toimiessa tekstien parissa. Tätä kolmanneksi tilaksi 

nimeämääni Diskurssia olen tarkastellut tässä alaluvussa. 

 

Olen edellä esitellyt tekstitapahtumissa rakentuvia subjektipositioita videoaineistoni 

pienten tarinoiden valossa. Koko videoaineisto koostuu 18:sta noin puolen tunnin 

mittaisesta lukutuokiosta, jota on litteroituina noin 130 sivua. Tästä aineistosta hahmottui 

mikroetnografisen diskurssianalyysin kautta erityisen edustavia tilanteita, joista olen tässä 

pro gradussa tarkasteltaviksi valinnut neljä. Diskurssianalyysissa tavoitteena voidaankin 

pitää totuttujen puhetapojen analysoimista poikkeuksellisen tarkasti sekä todellisuuden 

pienimmissä osissa vallitsevan rikkauden ja monipuolisuuden tuomista esille (Willman 

2001, 81; Salakka 2006, 107).  

 

Valitsemissani esimerkeissä äänessä olemme lähinnä minä ja tutkimuskumppanini Anh. 

Ympäröivät verkostot ja toimintaympäristöt ovat tilanteissa kuitenkin läsnä. Inter-

kontekstuaalisia yhteyksiä muodostuu kodin ja koulun tekstitapahtumien välille (Anhin 

käymä keskustelu isänsä kanssa) sekä kodin ja perheen entisen kotimaan välille 

(keskustelu Vietnamissa asuvasta isoäidistä). Intertekstuaalisia kytköksiä rakentuu Anhin 

ja hänen luokkatoverinsa keskusteluun (om-tavun merkitys vietnamiksi) sekä hänen kotona 

televisiossa näkemäänsä pelimainokseen. Ensimmäisessä esimerkissä Anhille rakentuu 

keskustelussa yhteisesti tuotettu positio, jossa hän on kielellisiä resurssejaan hyödyntäen 

tulkinnut lukemaansa kahdella kielellä. Toisen esimerkin tekstitapahtumassa hän positioi 

aktiivisesti itseään suhteessa sosiokulttuuriseen kontekstiinsa sekä kodin ja koulun välille 

rakentuviin jännitteisiin. Kolmannessa esimerkissä minä tuotan luetun tulkinnallani hänelle 

position ylirajaiseen arkeen sijoittuvana toimijana. Neljännessä esimerkissä Anhille 

rakentuu positio 2000-luvun multimodaalisten tekstien parissa toimivana lapsena. Siten 

Anhin sosiaalisesta identiteetistä käydään neuvotteluja positioissa, jotka representoivat 

heteroglossian, hybridisyyden, transnationaalisuuden sekä  multimodaalisuuden 
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ilmentämää kolmas tila -Diskurssia. Tulkitsen Diskurssin rakentuvan seuraavan kuvion 

esittämällä tavalla:    

 

Kuvio 5. Subjektipositioiden representaatiot kolmas tila -Diskurssissa. 

 

Kolmas tila -Diskurssi tulee analyysissani esille kodin ja koulun tekstikäytänteiden 

tarkastelun kautta. Identiteetin rakentuminen tekstikäytänteissä näyttääkin mukailevan 

uusien 2000-luvun luku-, kirjoitus- ja tekstitaitojen vaatimuksia. Saadakseen käyttöönsä 

näitä sosiaalisen identiteettinsä multiliteracies-merkityksisiä ulottuvuuksia Anh joutuu 

kuitenkin itse työstämään Diskurssia, jossa hän tällöin toimii. Vedän seuraavaksi yhteen 

tutkimukseni etnografisen ja diskurssianalyyttisen erittelyn tuloksia ja teen johtopäätöksiä 

luvussa 2 esitettyjen teoreettisten suuntaviivojen valossa. Niin literacy sosiaalisena 

toimintana ja hybridisyysteoria kuin niiden kontekstissa rakentuva identiteettikin näyttävät 

nousevan aineistojeni analyysissa esille.  

 

5.5. Identiteetin rakentuminen kodin ja koulun tekstikäytänteiden jännitteessä 

 

”Diskurssin analysoiminen on ristiriitojen saamista katoamaan ja ilmestymään  

uudelleen; se tuo ilmi niiden diskurssissa leikkimän leikin.”  

Foucault 2005, 198 

 

Kuten Kress (2009, 9) toteaa, maailmassa voidaan nähdä olevan meneillään 

kommunikaation vallankumouksen. Globalisaation synnyttämä kansainvälinen liikkuvuus 

lisää monikulttuurisuutta, monikielisyyttä ja ylirajaisuutta. Samaan aikaan mullistukset 

uusien teknologioiden sovelluksissa muovaavat vuorovaikutusta ja merkityksen 
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tuottamisen muotoja. Kuten New London Group 1990-luvun puolivälissä aavisti, luku-, 

kirjoitus- ja tekstitaitoja sekä niiden pedagogiikkaa on 2000-luvulla tarkasteltava aivan 

uudella tavalla. Multiliteracies-teoriassa literacy-pedagogiikkaa pyritään kehittämään siten, 

että diginatiiveina koulunkäyntinsä aloittavien lasten toimintaympäristö ja identiteetit 

tulisivat tekstien parissa toimittaessa kuulluiksi. (New London Group 1996, 1–5). 

Tutkimukseni lähtökohtana onkin tarve tehdä näkyväksi arkisten tekstitapahtumien 

(literacy events) monimerkityksisyyttä ja monisyisyyttä: tulkitsen teoriaa ja aineistoani 

siten, että aapisen tavujen harjoittelu on samanaikaisesti sosiaalisten identiteettien 

neuvottelua. Ei siis ole millään tavoin yhdentekevää, millaisia koulun alkuopetuksen 

tekstikäytänteet (literacy practices) ovat. Erityisesti haluan tutkimuksessani kysyä, miten 

2000-luvun literacy-pedagogiikassa huomioidaan maahanmuuttajataustaiset lapset 

lähtökohtineen ja tarpeineen.  

 

Näen kodin ja koulun olevan elämänalueita eli domeeneita, joilla tutkimuskumppanini Anh 

hyödyntää erilaisia literacyja ja kielellisiä resursseja. Olen etnografisessa analyysissani 

tarkastellut kodin ja koulun tekstikäytänteitä tekstitapahtumia analysoimalla. Näen 

sosiaalisille identiteeteille rakentuvan merkityksiä näissä tekstikäytänteissä. Identiteetit 

representoituvat diskursiivisissa jännitteissä subjektipositioina, ja olenkin analysoinut 

aineistoani mikroetnografista diskurssianalyysia soveltaen. Olen tulkinnut analyysieni 

tuloksia Geen (1990) jaottelun mukaisesti ja nimennyt aineistossani rakentuneet diskurssit 

primääriseksi kodin Diskurssiksi, sekundaariseksi koulun Diskurssiksi sekä näiden 

välisessä jännitteessä rakentuvaksi kolmas tila -Diskurssiksi.  

 

Suomenoppijan sosiokulttuuriset toimintaympäristöt näyttäytyvät tulosteni valossa 

keskenään ristiriitaisina. Kodin tekstikäytänteissä korostuvat uudet mediat, populaari-

kulttuuri sekä sähköinen yhteydenpito. Tutkimuskumppanini Anh osoittautui hyvin 

aktiiviseksi internet- ja konsolipelien pelaajaksi, television ja DVD-elokuvien katselijaksi 

sekä populaarikulttuurin kuluttajaksi. Kuitenkin koulun tekstikäytänteissä korostuvat 

painetun tekstin asema sekä oppikirjojen ja etenkin aapisen käyttö sen sijaan, että innokas 

ensiluokkalainen pääsisi harjoittamaan monimediaisten ja multimodaalisten tekstien 

tulkintaa ja tuottamista, mihin hän diginatiivina on kasvanut. Koulun kielelliset resurssit 

liittyvät suomeen oppijan toisena kielenä sekä puhutun ja kirjoitetun kielen oppimiseen; 

kotona oman äidinkielen sekä medioiden kautta välittyvän englannin asema suullisina 
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kieliresursseina sen sijaan näyttäytyvät keskeisinä. Tutkimusaineistoni koulussa 

valmistavan ryhmän lasten kielellisiä resursseja tuetaan ja niiden monimuotoisuuteen 

suhtaudutaan myönteisesti. Koulun tekstipedagogiikassa korostetaan merkityksen 

rakentumista luetulle, kun taas tutkimukseni perusteella näyttää siltä, että kotona 

lukeminen perustuu usein ulkoa opetteluun. Siten tekstikäytänteet saavat synkreettisiä 

merkityksiä: Anhin on opittava, milloin hänen odotetaan toimivan kodin Diskurssissa ja 

milloin koulun Diskurssissa. Nämä keskenään ristiriitaiset Diskurssit kuitenkin ovat läsnä 

Anhin arjessa samanaikaisesti, minkä seurauksena Anh saa jatkuvasti nähdä vaivaa 

rakentaakseen omaa identiteettiään kolmas tila -Diskurssissa.    

 

Tulkitsen aineistossani tulevan esille merkittäviä ristiriitoja kodin ja koulun 

tekstikäytänteiden välillä. Tämän jännitteisyyden näen synnyttävän erityisen kulttuurisen 

välitilan, jossa suomenoppijan sosiaaliselle identiteetille rakentuu merkityksiä. Olen 

tarkastellut tätä aineiston diskursiivisissa jännitteissä representoituvaa kulttuurista välitilaa 

hybridisen ”kolmannen tilan” (Bhabha 1994) käsitteen kautta: kyseessä on hybridisiä 

muotoja saava diskursiivinen tila, jossa identiteetin homogeenisuus purkautuu ja joka luo 

uusia mahdollisuuksia näkökulmien etsimiselle, itsemäärittelylle, vallitsevien 

kategorisointien kyseenalaistamiselle sekä reflektiolle (Bhabha 1994, 56; Wilson 2000, 

64–65; Saukkonen 2007, 9 Meredithin 1998 mukaan; Moje ym. 2004, 42; ks. myös luku 

2.4.). Tutkimustulosteni perusteella monikulttuurisen lapsen sosiaaliselle identiteetille 

rakentuu merkityksiä subjektipositioissa, joissa näkyville nousee kielellistä heteroglossiaa, 

sosiokulttuurista hybridisyyttä, transnationaalista ylirajaisuutta sekä monimediaista 

multimodaalisuutta. Nämä merkitykset representoivat kolmas tila -Diskurssia, joka Geetä 

(1990) mukaillen syntyy primäärisen ja sekundaarisen Diskurssin välisistä konflikteista. 

Olen koonnut tutkimukseni tulokset seuraavaan kuvioon:   
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Kuvio 6. Identiteetille tekstikäytänteiden jännitteessä rakentuvat merkitykset.  

 

Kodin ja koulun tekstikäytänteet siis representoivat Diskursseja, jotka ovat keskenään 

ristiriitaisia. Yksittäisissäkin koulun tekstitapahtumissa nämä jännitteet välittyvät 

identiteetin rakentumisen parissa tehtävään työhön. Tämä havainnollistaa 

tekstitapahtumien monikerroksisuutta: tekstien parissa toimiminen on aina kytköksissä 

sosiaalisista identiteeteistä käytäviin neuvotteluihin. Mikro/etnografinen analyysini on 

toistaiseksi liikkunut mikrotason tekstitapahtumien ja -käytänteiden tulkinnan tasolla. 

Tarkastelen seuraavaksi Faircloughin mallintaman diskurssien kaksoiskierteen kautta, 

millaisia makrotason merkityksiä tekstikäytänteet ja sosiaaliset identiteetit tuottavat ja 

ilmentävät.  

 

5.6. ”[U]utuus astuu maailmaan”
25

 

 

Kuten Halliday (1996, 353) toteaa, koulun kieli on kirjoitettua kieltä, jonka omaksuminen 

edellyttää ”toista sosiaalistumista” (secondary socialization). Maahanmuuttajataustaisen 

perheen sosiokulttuuriset ja diskursiiviset käytänteet muodostavat lapsen kannalta 

                                                           
25

 (Hall 2003, 260 Rushdieta 1991 lainaten). 
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ainutlaatuisen kontekstin, joka kuitenkin voi jättää haasteita koulun kulttuuriin 

sosiaalistumiselle. Tekstien parissa toimimisen käytänteet ovat kielellistä ja kulttuurista 

pääomaa (ks. Bourdieu 1992, 61–64), jonka suhteen kouluun tulijoiden lähtökohdat eivät 

ole yhdenvertaisia. Toisaalta sukeutuvien luku-, kirjoitus- ja tekstitaitojen teoriassa 

korostetaan perheen sekä muun lapsen sosiokulttuurisen toimintaympäristön merkitystä 

lukemaan oppimiselle. 2000-luvun multiliteracies-pedagogiikan kehittämisessä oppijoiden 

lähtökohtien huomioiminen voisikin olla yksi ratkaisu lasten yhdenvertaisuuden 

edistämiseksi.  

 

Näen tutkimuksessani mikrotason tekstitapahtumat (literacy events) ikkunoina makrotason 

tekstikäytänteisiin (literacy practices), jotka kytkeytyvät laajempiin kulttuurisiin ja 

yhteiskunnallisiin diskursseihin. Diskurssianalyysissa mikro- ja makrotason voidaan nähdä 

risteävän neksuspisteissä, joissa ne vaikuttavat toisiinsa (Scollon & Scollon 2004, 8–9; 

Pietikäinen & Mäntynen 2009, 38, 49). Faircloughin (1992, 64–65; ks. myös Halliday 

1987, 183, 186–188) mukaan diskursseilla on kolme todellisuutta konstruoivaa funktiota: 

sosiaalisten identiteettien ja subjektipositioiden, sosiaalisten suhteiden sekä tieto- ja 

uskomusjärjestelmien rakentaminen. Burr (2003, 111) kuvaa subjektipositioiden viittaavan 

prosesseihin, joissa identiteetit muodostuvat. Näissä positioitumisissa tulee näkyville 

diskurssien kahtalainen perusta eli kaksoiskierre: kielelliset valinnat ohjaavat sosiaalista 

tilannetta, mutta samaan aikaan sosiaalinen tilanne ohjaa kielellisiä valintoja. Diskurssit 

tuottavat sosiaalisia identiteettejä samanaikaisesti, kun nämä identiteetit muovaavat 

diskursseja. (Fairclough emt.; Pietikäinen & Mäntynen 2009, 49).  

 

Yksittäisessä mikrotason tekstitapahtumassa rakentuvat merkitykset siis saavat voimansa 

sosiaalisesta kontekstistaan. Samaan aikaan tapahtumat vaikuttavat sosiaaliseen 

todellisuuteen. Näenkin aineistoesimerkeissä ilmenevien diskursiivisten jännitteiden 

representoivan mikro- ja makrotason leikkauspisteitä, jotka kertovat niin koulun 

tekstikäytänteiden todellisuudesta kuin koulukontekstissa rakentuvista sosiaalisista 

identiteeteistä. Diskurssien ja sosiaalisten rakenteiden suhde on dialektinen: kieli muokkaa 

maailmaa ja maailma kieltä. Myös sosiaaliset identiteetit uusintavat yhteiskunnallista 

järjestystä diskursiivisissa käytänteissä ja samalla muuttavat niitä. 
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Kuten Bloome ym. (2005, 101–107) toteavat, sosiaalisen identiteetin kategoriat toistuvat 

tekstikäytänteissä ”kaikkiallisina” (ubiquitous), sillä ne kantavat mahdollisesta 

resistanssista huolimatta historian ja tradition painolastia. Diskurssien kaksoiskierre 

näkyykin tässä identiteettityössä: vaikka postmoderni identiteetti on jatkuvassa tuottamisen 

tilassa ja muutoksessa (Hallin sanoin ”liikkuva juhla”), jähmeämmät sosiaaliset ja 

kulttuuriset diskurssit ohjaavat sen muotoutumista. Kun valmistavan opetuksen ryhmässä 

harjoitellaan usein vastaamista kysymykseen ”Mistä sinä olet kotoisin”, Anh kertoo aina 

iloisesti tulleensa Rovaniemeltä. Tässä pro gradussani kuitenkin puhuttelen häntä 

”monikulttuurisena lapsena” ja tulkitsen hänen identiteettinsä saavan kielelliseen 

heteroglossiaan, kulttuuriseen hybridisyyteen sekä ylirajaiseen transnationaalisuuteen 

liittyviä merkityksiä koulun ja kodin tekstikäytänteiden jännitteissä. Näenkin, että arjessa 

Anhin identiteetille rakentuu positioita, joissa hänen oletetaan jatkuvasti olevan 

jonkinlaisessa maantieteellisen, kulttuurisen ja kielellisen ambivalenssin tilassa. Näitä 

monikulttuurisia merkityksiä tuotamme minä, Anhin vanhemmat, koulun aikuiset, Anhin 

luokkatoverit, Anhin ystävät sekä Anh itse. Voidaankin ajatella, että aineistossa 

representoituvat monikulttuuriset subjektipositiot ilmaisevat neksuspisteitä, joissa mikro-

tason merkityksenannot kytkeytyvät laajempiin sosiaalisiin ja kulttuurisiin käytänteisiin. 

Kärjistäen voidaan sanoa, että näissä käytänteissä kerran maahanmuuttaja näyttäisi aina 

olevan maahanmuuttaja. Anhille aineistossani rakentuvat subjektipositiot osoittavat, että 

koulun tekstikäytänteiden kontekstissa myös toisen polven maahanmuuttajalapsi saa 

muistutuksia siitä, että hän ei ole ”suomalainen” sanan yksinkertaisimmassa merkityksessä. 

Martikainen ja Haikkola (2010, 37) pitävätkin toisen sukupolven maahanmuuttajien 

tutkimuksessa keskeisenä sitä, etteivät ulkomaalaisuus, tietty kansalaisuus, kieli, etnisyys, 

kulttuuri ja uskonto saisi determinististä asemaa lasten ja nuorten identiteetin määrittäjinä. 

 

Toisaalta Anhin kielellisiä, tekstuaalisia ja kulttuurisia resursseja voidaan pitää 

ainutlaatuisena pääomana. Kolmannen tilan jännitteet syntyvätkin osittain sen 

muutosvoimasta: Hall (2003, 260 Rushdieta 1991 lainaten) toteaa, että monikulttuurisen 

hybridisyyden kautta ”uutuus astuu maailmaan.” Anh edustaa 2000-luvun diginatiivia, 

monikulttuurista sukupolvea, jolle tekstien monikielisyys, monimuotoisuus ja multi-

mediaisuus ovat itsestään selviä lähtökohtia. Harinen ja Ronkainen (2010, 275) pohtivat 

postkoloniaalisessa tutkimustraditiossa kehiteltyä ”newness”-näkökulmaa monikulttuurisia 

nuoria tutkiessaan. He tulkitsevat Bhabhaa soveltaen (1994) monikulttuurista 
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vuorovaikutusta siten, että siinä väistämättä syntyy luovia elämisen ja arvostamisen tapoja, 

jotka haastavat ja muuttavat traditioita. ”[M]onikulttuuriset nuoret eittämättä synnyttävät 

aktiivisesti jotain uutta ja tuoretta. Miten tälle uudelle sitten annetaan tilaa 

yhteiskunnassamme, on aivan toinen kysymys.” (Emt., 288). Pidänkin tutkimuksessani 

makrotason keskeisenä tavoitteena, että monikulttuuristen lasten ja nuorten ”kolmannet 

tilat” saisivat koulun tekstikäytänteissä tilaa tuoda esille ainutlaatuisuuttaan, luovuuttaan ja 

maailman muuttamisen potentiaaliaan. Näen, että monikulttuurisen identiteetin uutta luovat 

merkitykset tulevat aineistoni analyysissa hyvin esille: liikkuuhan Anh jatkuvasti 

kulttuurisessa välitilassa rakentuvassa kolmas tila -Diskurssissaan tekstien parissa 

toimiessaan. Jos koulun arjessa kyettäisiin kuulemaan näitä uniikkeja identiteettejä, 

globaalin liikkuvuuden synnyttämästä hybridisyydestä pystyttäisiin ammentamaan koulun 

käytänteisiin aivan uudenlaisia käytänteitä ja toimintakulttuureja. Siten lasten ja heidän 

perheidensä voimavarat tulisivat näkyville. 

 

Kasvatusta postkoloniaalisesta näkökulmasta käsittelevä Andreotti (2011, 29–32) pitää 

Bhabhan (1994) näkemystä kulttuurista ja kolmannesta tilasta tutkimuksessa keskeisenä. 

Hän painottaa, että tutkittaessa etnisiä vähemmistökulttuureja ”itse” ja ”toinen” ovat aina 

sosiaalisesti tuotettuja konstruktioita: identiteetit eivät ole kiinteitä vaan rakentuvat 

erilaisissa hybridisissä representaatioiden järjestelmissä. Bhabhaa käsitellessään Andreotti 

tulkitseekin kolmannen tilan mahdollisuudeksi kyseenalaista tietämisen perusteita. (Emt.) 

Tutkimukseni johdannossa nimesin tavoitteekseni arkisten tekstitapahtumien 

epistemologisen diversiteetin osoittamisen. Nähdäkseni tarkastelemalla sosiaalisten 

identiteettien rakentumista tekstikäytänteissä näkyville tulee näiden litteroidussa 

aineistossa ”pysäytettyjen hetkien” monisyisyys. Lukutuokiomme eivät ole pelkästään 

perinteisten diskurssien uusintamista, vaan niissä syntyvien neksuksien kautta sosiaaliset ja 

kulttuuriset diskurssit myös määrittyvät uudelleen. Lyhyen mikrotason tuokion 

monikerroksinen kompleksisuus kytkeytyykin niin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin 

diskursseihin kuin eri positioita edustavien toimijoiden epistemologiseen diversiteettiinkin. 

Myös oma positioni tutkijana, opettajana ja monikulttuurisuuskasvatuksen opiskelijana on 

samanaikaisesti maailmaa muovaavan toiminnan muoto (ks. myös Scollon & Scollon 

2004, 9).   
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6. PLATONIN LUOLASSA: MINÄ KIRJOITTAJANA JA LUKEMISEN OHJAAJANA 

 

 

6.1. Työmatkalla kaivoksessa 

 

Roland Barthes kirjoittaa:  

 
Mielihyvän teksti: teksti joka miellyttää, tyydyttää, tuottaa onnen tunnetta; teksti, joka 

on peräisin kulttuurista eikä riko välejään sen kanssa, joka liittyy lukemisen kotoiseen 

käytäntöön. Nautinnon teksti: teksti, joka tuottaa lukijalle menetyksen tilan, teksti joka 

vaivaa (jopa jonkinasteiseen ikävystymiseen saakka), joka horjuttaa lukijan 

historiallisia, kulttuurisia, psykologisia näkemyksiä, hänen mieltymystensä, arvojensa 

ja muistojensa perustaa, joka ajaa kriisin hänen suhteensa kieleen. (Emt.1993, 23). 

 

Olen ollut kymmenen vuotta yliopisto-opiskelija, mutta kirjoittaminen on yhtä vaikeaa kuin 

alkuaikoina. Tiedän kirjoittamisesta enemmän ja tunnen itseäni kirjoittajana paremmin, 

mutta tieto ei ole vähentänyt tuskaa. En kykene panemaan paperille sanoja kuin 

kauppalistaa (ks. Hilpelä 2011, 299), vaan tunnen syvää vastuuntuntoa käyttämästäni 

kielestä ja sen suhteesta ajateltavana olevaan asiaan. 

 

Kirjoittamiseen orientoituminen alkaa virittäytymisellä: on siivottava, järjesteltävä, 

saatava kaikki välttämätön paikoilleen, hoidettava hermostuttavat juoksevat asiat alta 

pois. Ajattelen kirjoittamista koko ajan, mutta silti se pakenee minua. Olo on levoton ja 

hermostunut. Itsesyytökset ja -epäilykset kuuluvat orientoitumiseen. Miksi en taaskaan ole 

päässyt ajoissa vauhtiin? Entä jos aika loppuu taas kesken? Jos kirjoittaminen on näin 

vaikeaa, onko siinä ylipäätään mitään järkeä tulevaisuutta ajatellen? Päiväkirjassani 

kirjoitan: ”[Sarjakuvablogissaan] Ville Ranta on juuri piirtänyt siitä kuvan, miten itsensä 

tyrmää koko ajan, siinä on lohikäärme ja kilvellä suojautumaan pyrkivä ritari, se on hieno 

kuva, ihan minä, minun sisäinen dialogini. Juuri nytkin, tänäänkin.” (30.11.2009). 

Ensimmäisiä sanoja on haettava pitkään, niitä on muokattava ja järjestettävä uudelleen, 

eikä niiden löytymistä voi mitenkään nopeuttaa. En pysty kirjoittamaan, ennen kuin ajatus 

on valmis. On luettava, pyöritettävä ajatusta ympäri uudestaan ja uudestaan, etsittävä 

oikea tarttumapinta ja sitten ryhdyttävä virkkeen muotoiluun. Ja edelleen sanat väistelevät 

minua, karkailevat ja jättävät jälkeensä epäuskoa. Internetin läsnäolo Word-tiedoston 

takana on tässä vaiheessa turmiollista. Ensimmäinen kappale tekstiä on fyysinen 

ponnistus, jonka aikana tunnen oloni kuumeiseksi ja jännittyneeksi. Tekstiä ei voi vain 

todeta, lausua kirjallisessa muodossa ääneen, vaan sen on saatava aikaan kihelmöivä 

tunne.  

 

Olen näinä vuosina oppinut, että kirjoittaminen on minulle kaivosalan työtä. Itse 

”kirjoittaminen” tapahtuu vasta kilometrien syvyyksissä. Sitä ennen on maltettava 

irrottautua arjen tohinasta, suostuttava askeettiseen maisemaan ja laskeuduttava 

kaivokseen. On hyväksyttävä jonkinlainen ahtaan paikan kammo, joka hissiin astumiseen 

liittyy. Ja matka alas on yleensä pitkä, hidas ja hämärä.  

 

Mörkrets klarhet. Kun luolaan lopulta pääsee, hämärä alkaa Claes Anderssonin (2010) 

vertauksen sanoin kirkastua. Ajatukset alkavat yhdistyä toisiinsa ja muodostaa 

tekstikudosta. Kirjallisuus alkaa lausua argumenttinsa oikeissa kohdissa. Sanojen 
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vastahakoisuus antaa periksi, ja ne muuttuvat yhteistyöhaluisiksi kumppaneiksi, jotka 

tarjoavat palveluksiaan. Ideat saapuvat paikalle innostavina ja kiehtovina. Veri kiertää 

lämpimästi, ja olo on adrenaliinipitoinen. Kun olen luolassa takomassa kuumaa rautaa, 

toivon hartaasti, etten olisi riippuvainen syömisestä, vessassa käymisestä ja unesta. En 

halua vastata puhelimeen enkä nähdä ketään. En halua minkään katkaisevan yhteyttäni 

tekstin virtaan. Saan elää mielihyvän ja nautinnon tekstiä, jota Barthes yllä kuvaa. Tunnen, 

mikä voima kirjoittamisella on. 

 

Kymmeniä sivuja kirjoittaessani joitain kertoja käy niin, että ajatus saa tekstissä juuri sen 

muodon, jota haen. Kokonaisuus ja osat asettuvat toisiinsa oikeassa suhteessa. Virkkeet 

rytmittyvät toisiinsa oikealla tavalla: pää- ja sivulauseet vaihtelevat; erilaiset välimerkit 

istuvat paikoilleen; samanlaiset rakenteet eivät toistu peräkkäin; kieli ja sanasto elävät; 

viittaussuhteet osuvat tarkasti oikein; kierrän kliseet ja itsestäänselvyydet; ja jokaisen 

käytetyn sanan voimalla ajatus juoksee kirkkaana eteenpäin. Ajatus ja kieli kohtaavat, ja 

ajatus suostuu pukeutumaan juuri oikeiksi sanoiksi juuri oikeaan muotoon. 

 

Mutta huolimatta intensiivisestäkään ahkeroinnista kaivoksessa valtaosa tekstistä jää 

kompromissin tasolle. Kallion louhiminen yhtyy toiseen kiviseen vertaukseen. Ollessani 

pakotettu sietämään tekstin keskeneräisyyttä ja sumeutta tunnen olevani vankina Platonin 

(2007, 247–253) luolassa: tekstiksi muuttuvat ajatukset ovat vain varjoja ja kaikuja sille, 

mitä haluaisin pystyä sanomaan. Kirkkaat pilkahdukset kirjoituksessa tekevät minut 

tietoiseksi siitä, että jossain on aurinko, jonka valossa ajatukset näkyvät puhtaina ideoina, 

mutta en pysty kääntämään katsettani luolan seinästä. Uskon, että kirjoittamisen 

perimmäinen kauheus piilee minulle tässä. Ja aivan kuin Platonin dialogissa, alan vältellä 

luolasta vapautumista, jottei valo sokaisisi silmiäni ja havahduttaisi aina uudestaan 

tajuamaan, miten naurettavaa luolan sumeus on.  

 

Kirjoittaminen on minulle siis varsin perimmäisen mukavuudenhalun ja masokismin 

jännitteeseen asettumista. Minulla ei ole minkäänlaista kokemusta siitä, mitä ”kirjoitat sen 

nyt vaan” tarkoittaa, vaikka tätä neuvoa on minulle vuosien aikana viisaasti tarjottu 

kymmeniä kertoja.  

 

6.2. Kirjoittamisen vaikeudesta sukeutuva literacy 

 

Käytävästä kuuluvat kiivaat askeleet, ja hetken päästä Riitta-Liisa kurkistaa 

työhuoneeseeni. Olen juuri kolunnut lävitse käsilläni olevan autoetnografisen metodi-

kirjallisuuden, ja keskustelemme tovin tutkimusraportin kirjoittamisesta ja reflektiosta.  

 

- Ja sitten mietin vielä sitä, miten koko tutkimuksen kokonaisuuteen vaikuttaa ohjaus.  

- Miten niin?  

- No, Ellis (2004, 289–291) pohtii ohjaussuhteen merkitystä autoetnografisessa 

kirjoittamisessa. Erityisesti sitä, ettei se aina ole helppoa, kun esille nousee 

vaikeitakin asioita. Niin kuin vaikka se, että ohjattava kärsii kirjoittamisen tuskista 

ja työn valmistuminen siksi venyy.  

Riitta-Liisa hymyilee. 

- Silloin, kun itse olin tutkijastipendiaattina Yhdysvalloissa, työhuoneeni alapuolella 

oli rakennustyömaa. Me aloitimme rakennusmiesten kanssa työt aamuisin samaan 

aikaan. Kun he illalla lopettivat työnsä, saatoin kadehtien katsella heidän päivän 
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aikana syntyneitä aikaansaannoksiaan. Joskus olin käyttänyt koko päivän 

lukemiseen eikä paperille ollut syntynyt kuin yksi valmis virke. Ja lopulta pyyhin 

senkin tuskalla aikaansaadun virkkeen pois.    

- Lohdullinen mielikuva… Ellis (emt., 111) sanoo, että “even if there is pain, writing 

autoethnography often lessens it”.  Mutta se on myös yksi tutkimuksen reflektion 

taso, ohjaus. Miten oma työskentely ja ajattelu tulee nähdyksi ja millaista 

palautetta saa. Ja miten pääsee vaikeissa tilanteissa eteenpäin. Jos olisit vaatinut 

kiristämään tahtia ja todennut, että ”kirjoitat nyt vain”, koko prosessi olisi ollut 

aivan erilainen. Ilman kaikkia käymiämme literacy-keskusteluja moni reflektion 

vaihe olisi jäänyt toteutumatta ja näkisin koko aihepiirin aivan toisin. Mutta 

tiedekunnan tutkintotavoitteiden toteutumiseen vaikutus olisi ollut myönteinen!  

- Niin, tutkimuksen teossa saa nykyisin aina tasapainoilla kiireen ja laadun välillä. 

Suunta näyttää yhä hankalammalta…  

Mainitsen tuoreimman Kasvatus-lehden pääkirjoituksen (Hilpelä 2011, 299), joka on 

saanut minut miettimään tutkimuskirjoittamisen ristiriitaa:  

 
Vuosikymmenten aikana olen ”viran puolesta” lukenut määrättömän joukon tekstejä. 

Usein lukemisen jälkeen tulee tunne, että on taas työtä tehty. Sitten tulee apeus. Miksi 

tämä tai tuo ei kirjoita paremmin? Eikö hänellä kirjoittajana ole minkäänlaista 

kunnianhimoa? Kirjoitustehtävän, jolta lukija odottaa hengen lentoa, hän panee paperille 

kuin kauppalistan. Ajatus, että hänellä on tarina kerrottavanaan ja että sen hän voi tehdä 

hyvin tai huonosti, ei liene käynyt hänen mielessään. Vai onko sittenkin kysymys 

laatuvaatimukset syrjäyttävästä aikataulutetusta suorituspakosta? Vai strategisesta 

ajattelusta, joka hakee optimaalisen panos-hyötysuhteen? (Emt.).  

 

- Minun on mahdotonta ajatella, että kirjoittaisin ilman sisäisiä vaatimuksiani. Ja 

olisihan ristiriitaistakin tehdä diskurssianalyysia piittaamatta käyttämästään 

kielestä ja sijoittumisestaan diskurssien kaikkivoipaan kaksoiskierteeseen. 

 

Siirrymme keskustelemaan hetkeksi suunnitelmistani soveltaa diskurssianalyysin eri 

menetelmiä, minkä jälkeen Riitta-Liisan on kiirehdittävä palaveriin. Tutkimus ja kiire ovat 

jälleen kilpasilla. 

 

----- 

 

Mitä vertaukseni kaivoksessa ja luolassa työskentelystä sitten tarkoittaa määrittelemäni 

neljännen tutkimuskysymyksen kannalta: 

 

4. Millainen on oma lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen prosessini tutkimuksen edetessä 

– miten kasvan aloittelevana tutkijana?  

 

Kun olen kolunnut tuskantäyteisen ekskursion syvällä kirjoittamisen kaivoksessani ja 

saanut tuotettua jonkin tekstin, saan yleensä palautetta, että olen ”hyvä” tai ”taitava” 

kirjoittaja. Kyseenalaistan nämä näkemykset kokemukseeni vedoten. Olen mielestäni 

todella surkea kirjoittaja, jonka niukat lopputuotokset kuitenkin ovat kelvollisia. Opetin 

tänä keväänä prosessikirjoittamista luokanopettajaksi opiskeleville ja tunsin olevani täysi 

luopio aiheesta puhuessani, sillä en kykene ajattelemaan kirjoittamalla. Ajattelen ja luen 

ensin, kauan, ja kirjoittaminen on vasta pitkän prosessin lopputuotos. Mutta kun sitten 

pääsen kaivokseeni ja kirjoitan, se käy yleensä nopeasti. Ajatusten muotoilu tekstiksi on 

nautinto silloin, kun siihen saa keskittyä.  



106 

 

Yliopistossa pidetään nykyisin tärkeänä nopeaa tuottamista ja ”strategista panos-

hyötysuhteen optimointia” kirjoittamisessa (emt., ks. yllä). Kirjoittamisen vaikeuteni saa 

minut väistämättä kysymään, millainen oma panokseni voi tuossa yhteisössä olla. Pidän 

tärkeänä kirjoittamista sinänsä, en pelkästään asian mekaanista tai tehokasta ilmaisua. 

Kuninkaan puhe -elokuvassa (Hooper 2010)  Ison-Britannian tuleva kuningas Yrjö kuudes 

kärsii pahasta änkytyksestä, mikä tekee hänen julkisista esiintymisistään piinaavia. 

Syntyperänsä vuoksi hän ei voi välttää julkista puhumista muiden esiintymiskammoisten 

tavoin vaan joutuu kerta kerran jälkeen tunnustamaan vaikeutensa yleisön edessä. Hänellä 

olisi paljon suurta sanottavaa, mutta sanat pakenevat hänen esiintymisiään. 

Tositapahtumiin perustuvassa tarinassa pelastuksen kuninkaan ponnisteluihin tuo 

omintakeisia menetelmiä soveltava puheterapeutti Lionel. Nähtyäni elokuvan pahimmissa 

kirjoittamisen tuskissani kirjoitin blogissani 28.6.2011: ”Jos joku keksitte minulle 

Kuninkaan puheen Lionelin kaltaisen kirjoitusterapeutin, niin omistan hänelle mieluusti 

merkittävän osan loppuelämäni kuukausituloista, kunhan hän vain saa tämän änkytykseni 

muuttumaan edellä kuvatun kaltaiseksi kirjoitukseksi kaikissa niissä teksteissä, jotka 

elämäni aikana haluaisin kirjoittaa.” Olin tätä ennen kuvannut, millaiset vaatimukset 

tekstille asetan.  

 

En voi väittää, että tämän pro gradun laatimisen aikana lukemaan ja kirjoittamaan 

oppimiseni olisi saavuttanut suuren oivalluksen hetken, jona dekoodaamisen haasteeni 

olisivat ratkenneet, niin kuin Bialystok (2007, 50) pienten lasten lukemaan oppimista 

kuvaa. Mutta suhtaudunhan kriittisesti Bialystokin väitteeseen lastenkin kohdalla. Ehkä 

akateeminen kirjoittaminenkaan ei ole yksinkertaisesti määriteltävissä oleva lineaarinen ja 

autonominen ”taito” vaan pikemminkin vuorovaikutuksessa ympäristöön sukeutuvaa 

sosiaalista toimintaa. Bartonin (2007, 145) mukaan lukutaidon sukeutuminen ei edellytä 

pelkästään kirjoitetun tekstin työstämistä vaan puhetta tekstin ympärillä. Korkeamäki 

(2011) kuvaa sukeutumisen prosessia ymmärtämään pyrkimisen (making sense) ja 

ennustamisen (predicting) avulla: ympärillä olevan tekstimaailman uteliaasta ja 

aktiivisesta havainnoinnista lapsille kehittyy ilman muodollista opettamista käsitys siitä, 

miten kirjoitettu kieli toimii. Voisinko siis ajatella, että oma literacyni jatkaa 

sukeutumistaan siinä ympäristössä, jossa toimin? Jos jatkan tieteellistä lukemista, 

kirjoittamista, puhumista ja tekstien parissa toimimista, voisivatko hissimatkat kaivoksen 

pohjalle helpottua? Ja jos pidemmän päälle tuotoksissa toistuvat samat aihepiirit ja 

teemat, kuten esimerkiksi Carolyn Ellisin (Ellis & Bochner 2000; Ellis 2004) 

autoetnografisissa teksteissä, siivittääkö oman tyylin vakiintuminen kirjoittamista? Tai 

ehkä autoetnografisen kirjoittamisen terapeuttinen ulottuvuus (Ellis 2004, 135–137) 

lopulta ojentaa minulle kätensä, niin kuin Lionel kuninkaalle.   

 

6.3. ”Mää oon seittemän vuotta ja mää osaan jee”  

 

Itseni tarkastelu videolta nolottaa välillä. Pedagogisessa käyttöteoriassani olen sitoutunut 

oppijan kohtaamiseen subjektina ja päämääränä (Sihvola 2004, 12): kannustamiseen, 

”paljon oikein” -pedagogiikkaan, välittämiseen ja dialogiseen kuuntelemiseen. Mutta 

yhtäkkiä videolla vaikutankin poissaolevalta ja kärsimättömältä. En ole lukutuokioittemme 

aikana täysin tajunnut, miten käsittämättömän tarkasti Anh näyttää havainnoivan 

toimintaani. Heti tuokion alussa hän reagoi mielentilaani ja joko virittyy lukemaan tai 

muuttuu levottomaksi; hän erottaa, milloin riemastun hänen onnistumisestaan aidosti ja 

milloin vain mekaanisesti totean ”hienoa”; ja voi miten hän hakeekin minulta jatkuvasti 
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vahvistusta itsetunnolleen. Miten yhteen pieneen hetkeen voi pakkautua tuollainen määrä 

merkityksiä? Toden totta pedagoginen tahdikkuus toteutuu pienimmissäkin kulmakarvan 

liikahduksissa! 

 

Minua ja tutkimuskumppaniani Anhia yhdistää lukemaan ja kirjoittamaan opettelu. Minun 

on helppo ymmärtää Anhin tuskastumista, kun kirjaimet vaihtavat paikkaa tai sitkeästi 

sekoittuvat keskenään tai kun hän lyö väsyneenä nyrkillä pulpettiin. Minun on myös helppo 

iloita hänen puolestaan, kun äänne-kirjainvastaavuuden oivaltamisen hahmo tarkentuu ja 

tarkentuu hänen toimiessaan tekstien parissa. Haastattelut valmistavan ryhmän opettajan 

kanssa sisältävät reflektiivisiä piirteitä. Pohdin omalta osaltani, miten syksy Anhin kanssa 

on sujunut. Opettaja palaa useaan kertaan miettimään, miten kovasti Anhin itsetunto 

lukijana on tarvinnut vahvistusta. Syksyn alusta opettaja muistaa, miten minkä tahansa 

tekstitehtävän aloittaminen välittömästi sai Anhin huolestuneena toteamaan: ”Mää en 

ossaa lukia, mää en voi kirjottaa.” Videoilla Anhin turhautuminen tulee esille, jos tehtävä 

on lähikehityksen vyöhykkeen (Vygotsky 1978) äärirajalla eikä välittömästi ala ratketa. 

Olemme opettajan kanssa kuitenkin yksimielisiä siitä, että syksyn aikana Anhin itsetunto on 

vahvistunut ja että hän on rohkaistunut kokeilemaan osaamistaan silloinkin, kun tilanne 

synnyttää hieman epävarmuutta. Kun sanojen lukeminen tammikuun puolella sujuu hyvin, 

Anh lausahtaa ilahtuneesti: ”Ne oli ihan helppoja mulle!” Itse poden huonoa omaatuntoa 

siitä, miten lukutuokiomme ovat vieneet aikaa Anhin kirjoittamisen harjoittelulta. 

Joulukuun alussa Anh kuitenkin innostuu kirjoittamisesta oma-aloitteisesti ja haluaa siitä 

eteenpäin tapaamisissamme aina kirjoittaa sanelun, vuoroin liitutaululle, vuoroin erillisille 

papereille.    

 

Pohtiessamme haastattelussa Anhin erittäin hyvää kielitaitoa opettaja toteaa, että Anhille 

sanojen merkityksen ymmärtäminen on palkinto lukemisen eteen tehdystä kovasta työstä. 

Äidinkielellään lukemista opettelevan lapsen kohdalla merkityksen oivaltamisen palkintoa 

pidetään itsestään selvänä, mutta valmistavassa ryhmässä monen lapsen on jaksettava 

harjoitella lukemista sinnikkyyden voimin – ja samalla opeteltava uutta kieltä. Aapisen 

käyttö lukemisen ohjaamisessa jääkin kalvamaan mieltäni. Mitä tavujen drillaamisesta 

ymmärtää lapsi, joka ei tiedä, miten merkityksiä suomen kielessä rakennetaan? Mitä 

suomea ensi kertaa kuuleva lapsi miettii lukiessaan kestoasteen vaihteluja ”a”, ”aa” 

aapisen ensimmäiseltä aukeamalta? Millaisina aapisen kuvat fiktiivisine maailmoineen 

aukeavat lapselle, joka ei välttämättä aiemmin ole koskaan toiminut painettujen tekstien 

parissa? Miten lukemisen merkityksellisyys hahmottuu lapselle, joka ensimmäiset 

kuukautensa koulussa tutustuu teksteihin aapisen tavujen kautta?  

 

6.4. Monikulttuurinen lapsi?  

 

Alusta asti olen ajatellut, että jos (vai kun?) graduni joskus valmistuu, teetän siitä kopion 

Anhin perheelle. Minun on vaikea kuvitella, miten Anh aikuisena tutkimusta mahdollisesti 

lukee – miltä hänestä tuntuvat esimerkeiksi poimimani vuorovaikutustilanteet, tekemäni 

tulkinnat ja hänen keskeinen asemansa? Diskurssianalyysissa painotetaan valtasuhdetta, 

johon tutkijan ja tutkittavan suhde rakentuu (Burr 2003, 180), ja välillä sekä 

opetustilanteessa että tutkimusta tehdessä vastuuni vallankäytöstä saa kylmän hien 

nousemaan pintaan. Miten olen vaikuttanut Anhin lukemaan oppimiseen? Millainen 

representaatio Anhista omassa työssäni rakentuu? Osaanko antaa tilaa hänen 

toimijuudelleen ja äänelleen? Miten voin välittää hänen elämäniloisuutensa, 
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sosiaalisuutensa ja katkeamattoman uteliaisuutensa? Vallan voi nähdä myös positiivisena 

ja emansipatorisena (Foucault 1980, 81–85), mutta vastuutani opettajana ja tutkijana 

tämä aspekti ei kevennä. Anhin äiti on tutkimuksen teon suhteen hyvin kannustava ja avoin. 

Toivoisinkin voivani toimia samaan aikaan eettisesti ja rehellisesti. Olisi helppoa ohittaa 

eettinen vastavuoroisuus ja käyttää hyväksi sitä, että Anh on pieni lapsi ja että hänen 

perheellään on maahanmuuttajatausta. Pyrkimykseni selittää moneen kertaan tutkimuksen 

tavoitteita ja toteutusta sekä kysyä tutkimuslupaa niin suomeksi kuin vietnamiksikin 

perustuvatkin toiveeseeni olla toimintani suhteen avoin. Koetan myös vastata äidin 

kysymyksiin ja hänen huolehtimiseensa poikansa koulunkäynnin suhteen, jotta suhteemme 

toimisi kahteen suuntaan. Autan Ekapelin asentamisessa Anhin kotikoneelle toivoen, että 

kiinnostukseni hänen lukemiseensa tukisi hänen oppimistaan.  

 

Lukiessani syksyllä 2007 vasta ilmestynyttä Bakhtiarin Mistään kotosin -kirjaa 

loukkaannuin joitain kertoja. Kirjoittajan käyttämä ironia osui terävästi omiin käsityksiini 

monikulttuurisuudesta. Huomasin syyllistyväni jonkinasteiseen ksenofiliaan ja maahan-

muuttajuuden eksotisointiin. En ollut aiemmin havahtunut hienoiseen taipumukseeni 

selittää ilmiötä kuin ilmiötä hyväntahtoisesti ”monikulttuurisuudella”. Tarkemmin 

ajateltuna on kuitenkin syytä kysyä, vaikuttaako maahanmuuttajatausta lopulta toisen 

sukupolven lapseen millään tavoin, kun esimerkiksi perheen sosioekonomiset muuttujat 

otetaan huomioon. Näin ollen olen tässä tutkimuksessa pyrkinyt tarkastelussani 

sensitiivisyyteen. Miten positioin tutkimuskumppaniani omassa tutkimuspuheessani? On 

mahdollista, että teen hänestä tulkinnassani monikulttuurisemman kuin hän itse kokisi 

olevansa. Toivon kuitenkin, että reflektiivinen suhtautumiseni asiaan tekisi näkyväksi 

toisen sukupolven kulttuurisen identifioitumisen monisyisyyttä.  

 

Toisaalta voidaan myös kysyä, missä määrin oppijalähtöinen pedagogiikka väistämättä 

herkistyy kuulemaan vuorovaikutustilanteissa esille tulevia identiteettikertomuksia. Jos 

Anhin perheen ja kodin asemaa halutaan koulun literacy-käytänteissä vahvistaa, on 

tärkeää antaa Anhin kertomuksille tila tulla kuulluiksi. Vaikka pyrinkin suhtautumaan 

Anhin perheen maahanmuuttajataustaan reflektiivisesti, tarkoituksenani ei ole tehdä siitä 

ongelmaa. Tarkoituksenmukaista nähdäkseni olisi, että monikulttuurisuus synnyttäisi 

neutraaleja merkityksiä, jotka koulun arjessa ja tekstikäytänteiden toteutuksessa voitaisiin 

ottaa huomioon. Toisin sanoen niin pedagogisesti kuin tutkimuksellisestikin haluaisin 

voida monikulttuurisuuden suhteen irtautua determinismistä (ks. luku 2.6.) mutta tuottaa 

tilaa sille monimerkityksisyydelle ja niille vahvuuksille, joita se tekstikäytänteisiin voi 

tuoda. Tärkeää on myös pystyä tarjoamaan oppijalle tukea silloin, kun hän ristiriitaisten 

identiteettipositioiden jännitteessä sitä kaipaa. Näiden tilanteiden tunnistaminen edellyttää 

nähdäkseni sensitiivisyyttä sen epistemologisen diversiteetin suhteen, jota tällä 

tutkimuksellani pyrin tekemään näkyväksi. 
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6.5. Reflektio asemastani osallistujana ja tulkitsijana
26

 

 

Tutkimuksen teko tuntuu heikolla jäällä kulkemiselta, kun samanaikaisesti lukee 

kirjallisuutta kielen ideologisuudesta ja vallasta sekä todellisuuden diskursiivisuudesta. 

Jokainen askel on harkittava tarkoin, sillä ne osaltaan rakentavat todellisuutta. Samaan 

aikaan vaatimukset reflektiolle kasvavat: se on ainoa keino pyrkiä havainnoimaan niitä 

sisäistämiäni arvoja, asenteita ja puhetapoja, joita toiminnallani uusinnan. Diskurssien 

kaksoiskierre on siis läsnä jokaisessa hengenvedossani tutkimuksen eri vaiheissa. 

Hahmotan subjektiivisuuteni vaikutuksia tutkimuksen kokonaisuuteen seuraavasti:  

 

  
Kuvio 7. Osallistumiseni tutkimuksen eri tasojen toteutumiseen. 

 

Seuratessani valmistavan ryhmän työskentelyä aineiston tuottamisen vaiheessa tein 

havaintoja omien tulkintojeni kautta. Olin kiinnostunut lukemaan oppimisesta, ja kirjasin 

muistiinpanoja erityisesti siitä näkökulmasta. Siten eri vaiheissa eläneet 

tutkimuskysymykseni ohjasivat etnografisia havaintojani. Toisaalta havaintojani ohjasi 

myös se, mitä pidin lukemisena ja kirjoittamisena; asetuinhan alun perin tekemään 

havaintoja ainoastaan koulun tekstikäytänteistä sen sijaan, että olisin osannut arvostaa 

kodin merkitystä. Siten tutkimuskysymysten muovaaminen käsittämään myös kodin 

diskursseja oli itsessään reflektiivinen teko.  

 

Diskurssianalyysia olen soveltanut tutkimuksessani mikroetnografiseen aineistoon, jossa 

itse olen toinen vuorovaikutuksen osapuoli. Minun ja Anhin keskustelujen kulkua 

ohjaamme osaltamme me molemmat. Omat arvoni, asenteeni, odotukseni ja motiivini ovat 

siis lähtökohtaisesti läsnä keskustelujen sisällöissä. Videoaineiston rehellisyyttä ei pääse 

karkuun, vaan sanat, eleet ja teot tallentuvat digitaaliselle nauhalle sellaisina kuin ne 

                                                           
26

 Diskurssianalyysissa tutkija on samanaikaisesti tulkinnan tekijä ja osallistuja tutkimuksen kohteesta 

käytävään keskusteluun, mikä tulee ottaa huomioon tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa (Willman 2001, 

80). Salakan (2006, 108) mukaan erityisen haasteen asettaa tilanne, jossa tutkija itse osallistuu diskurssia 

tuottavaan vuorovaikutukseen. Diskursseja analysoivan tulisikin tuoda esiin osallisuutensa vuorovaikutuksen 

dynamiikassa. (Emt.; ks. myös Burr 2003, 181). 
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toteutuvat. Pienten tarinoiden tutkimisessa erityisen mielenkiintoista onkin niiden 

suunnittelemattomuus: ne syntyvät aineistossa odottamattomina hetkinä ilman erityistä 

agendaa, joka olisi kytkeytynyt vaikkapa opetussuunnitelman tai oppikirjan teemoihin. 

Siten ne avaavat näköalan oman välittömän pedagogisen ja tutkimuksellisen tahdikkuuteni 

(”tact”, ks. Van Manen 1991) tarkasteluun. Erityisesti kiinnostukseni monikulttuurisuuteen 

ja Anhin taustaan nousee vuorovaikutustilanteissa esille, kuten tulkinnassani esitän. 

Henkilökohtaisesti tärkeää on kuitenkin ollut myös pedagoginen kasvuni ja mahdollisuus 

sen reflektioon.   

 

Olen kuvannut aineistojen analyysiprosessia mahdollisimman avoimesti tehdäkseni 

näkyväksi sen eri vaiheet. Analyysia ovat ohjanneet aineiston ohella oma uteliaisuuteni, 

tutkimuskysymykset sekä lukemani metodologinen kirjallisuus. Näen metodologian 

ohjaavan sitä prosessia, jolla todellisuudesta saadaan tietoa; tästä syystä olen pitänyt 

metodologiaan paneutumista erityisen tärkeänä. Etnografian, diskurssianalyysin ja 

autoetnografian vuoropuhelu on nähdäkseni ollut välttämätöntä, vaikka metodologian 

eklektisyys onkin tuntunut työläältä. Tulevaisuudessa olen kiinnostunut neksusanalyyttisen 

metodologian soveltamisesta, sillä siinä etnografian, (kriittisen) diskurssianalyysin ja 

autoetnografian voidaan nähdä yhdistyvän. 

 

Työhistoriani, koulutustaustani sekä tutkimuskirjallisuus ovat muodostaneet tulosten 

tulkinnan pohjan. Kymmenen vuoden mittainen työkokemusten ja yliopisto-opintojen 

vuorottelu elämässäni on synnyttänyt dialogin, jossa empiria ja teoria todella vaikuttavat 

toisiinsa. Diskurssianalyysin opiskelu on muistuttanut myös lingvistisestä tausta-

identiteetistäni: suomen kielen opinnot veivät aikanaan pois viimeisetkin luuloni kielen 

viattomuudesta. Kuitenkin ennen kaikkea interkulttuurinen opettajankoulutus on toiminut 

siltana kokemusten ja teorian välillä ja tarjonnut Bhabhan ja Hallin väittämät näkyvilleni. 

Siten tekstitapahtumat eivät nähdäkseni koskaan voi olla vapaita ”kontekstin aiheuttamista 

yläsävelistä” (Bahtin 1979, 113) vaan sisältävät aina monikerroksisen sarjan 

diskursiivista toimintaa, jossa tulkitaan identiteettejä ja episteemisiä arvostuksia. Tämä 

kaikki on tulkinnassani läsnä.  

 

Tutkimusraportin kirjoittaminen on pitkän työskentelyn näkyväksi jäävä osa. Sen 

kielenkäytöstä olisi mahdollista tehdä oma diskurssianalyysinsa ja pohtia, millaisia 

ideologioita tulkintaani on rakentunut. Olen ollut kiinnostunut autoetnografisesta 

kirjoittamisesta, mikä on saanut minut kyseenalaistamaan tiettyjä akateemisen 

kirjoittamisen totuttuja konventioita. Autoetnografian lähtökohtaisena tavoitteena on 

reflektiivisyys omaa työskentelyä kohtaan. Olen pyrkinyt tarkkuuteen käyttämissäni 

käsitteissä, sillä ymmärrän sanavalintojen tuottavan tietynlaisia positioita ja identiteettejä; 

ei ole esimerkiksi yhdentekevää, puhunko ”maahanmuuttajasta” vai ”toisen sukupolven 

lapsesta”. Olen kuvannut omaa akateemisen kirjoittamisen opetteluani ja kasvuani 

tutkimuksen tekoon reflektoidakseni omaa positiotani suhteessa Anhiin. Ikäerostamme 

huolimatta meillä on paljon yhteistä epävarmuudessamme tekstien parissa toimimista 

kohtaan sekä itsemme ylittämisen välttämättömyydessä. Olen pyrkinyt avoimuuteen 

tutkimusetiikan suhteen pohtimalla esille nousseita haasteita ja tavoittelemalla eettistä 

symmetriaa tutkimuskumppanini kanssa. Autoetnografisen tekstin onnistumista arvioidaan 

erityisesti havahduttavuuden kautta, ja yhdynkin Munceyn (2010, 93) kysymykseen: ”[D]o 

you, the reader, find anything of value in what has been written?” 
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7. TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS   

 

 

Useita metodologioita yhdistävä pro gradu -työni on laadullista tutkimusta, jossa 

tavoitteena on ymmärtää tutkittavaa ilmiötä mahdollisimman syvällisesti (Creswell 2007, 

201). Diskurssintutkimuksen tavoitteena on löytää todellisuuden pienimmissä osissa 

vallitseva rikkaus ja tarkastella inhimillisen todellisuuden moninaisuutta. Kun 

luotettavuuden arviointia lähestytään postmodernisti, koherenssin ja yhtenäisyyden sijaan 

korostuukin erojen ja vaihtoehtojen runsaus (Willman 2001, 80). Koska oman 

tutkimukseni toteutus on eklektinen, moniääninen ja monimuotoinen, pidän postmodernia 

ja tulkitsevaa näkökulmaa luotettavuuden arvioinnissa erityisen soveltuvana. Lähestyn 

luotettavuutta kuitenkin ensin metodologisen arvioinnin kautta.  

 

Diskurssianalyysin luotettavuuden arvioinnissa lähtökohtana on tutkijan asema 

aktiivisena tulkinnan tekijänä, minkä vuoksi perinteinen kvantitatiivisessa tutkimuksessa 

sovellettava reliabiliteetti- ja validiteettikysymysten tarkastelu kyseenalaistuu. Tärkeää on 

tutkimusprosessin johdonmukaisuus sekä se, miten tutkija perustelee valintansa. Koska 

diskurssintutkimus toteutuu aina ainutlaatuisessa sosiaalisessa kontekstissa, luotettavuuden 

edellytyksenä on tutkimusprosessin yksityiskohtainen ja avoin kuvaus. (Willman 2001, 

79–81). Olen reflektoinut positiotani tutkijana työn etenemisen aikana sekä pyrkinyt 

raportoimaan analyysin vaiheita tarkasti. Tulkintaa ohjaavia periaatteita olen kuvannut 

mahdollisimman perusteellisesti. Salakan (2006, 106) mukaan luotettavuuteen vaikuttaa se, 

miten tutkija onnistuu aineistolla perustelemaan tulkintansa. Aineiston edustavuutta tulee 

arvioida: ovatko valitut tekstit tulkinnan ja sen perustelujen kannalta keskeisiä? Tulkinnan 

luotettavuuden todistamiseksi tutkijan tulee esittää raportissaan esimerkkejä aineistostaan. 

(Willman 2001, 187; Potter & Wetherell 1987, 172–173). Potter ja Wetherell (emt., 169–

172) painottavat osallistujien näkökulman huomioimista niin, että tutkittavien ääni 

merkitysten tulkinnassa kuuluu. Pidän haasteellisena sitä, että tulkitsen puhetta, jossa 

tutkimukseni kohdetta ei eksplisiittisesti käsitellä (toisin sanoen tutkimuskumppanini ei 

itse kuvaa tulkintojaan omasta identiteetistään); sen sijaan analysoin ja tulkitsen 

identiteetin rakentumista aineistossa representoituvien subjektipositioiden kautta. Anhin 

puhe kuitenkin kuuluu aineistoesimerkeissäni, jotka olen litteroinut tarkkuuteen pyrkien 

myös eleitä, ilmeitä ja katseita esiin nostamalla. Olen valinnut laajasta videoaineistostani 
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mahdollisimman edustavia esimerkkejä, joissa tutkimustehtävien kannalta olennaiset 

merkitykset tulevat näkyville. Salakka (2006, 109) puhuu suullisesta kirjoitetuksi 

muuttuvan aineiston metamorfoosista, mikä oman videoidun aineistoni kannalta on tärkeä 

näkökulma: elävä kuva ja vuorovaikutuksen vivahteet on haasteellista taivuttaa staattiseen 

ja pysäytettyyn muotoon. Olen litteroinnissa soveltaen noudattanut Bloomen ym. (2005 & 

5008) mikroetnografisen diskurssianalyysin menettelytapoja.  

 

Vuonna 1987 julkaistussa tutkimusraportissaan Potter ja Wetherell (169–171) käsittelevät 

tutkimuksen diskurssien, käytettyjen menetelmien sekä tulkintojen muodostaman 

kokonaisuuden koherenssia, mikä kuitenkin näyttäytyy nykyvalossa ongelmallisena: 

Salakan (2006, 107) mukaan diskurssintutkijan on nimenomaisesti nostettava esiin 

vuorovaikutuksen jännitteitä ja ristiriitoja. Koska todellisuus rakentuu sosiaalisesti ja on 

jatkuvan muutoksen alaista, diskurssianalyysin tulokset ovat aina väliaikaisia ja suhteellisia 

(emt.). Tarkastelen itse aineiston diskursiivisia jännitteitä identiteetin kannalta, ja pyrin 

analysoimaan mikrotason tekstitapahtumissa rakentuvaa diversiteettiä. Vaikka olenkin 

tavoitellut raportissani johdonmukaisuutta, näen todellisuuden monimuotoisuuden tulevan 

esille eklektisen lähestymistapani kautta. Potter ja Wetherell (1987, 170–172) pitävät 

eräänä tärkeänä diskurssianalyyttisen tutkimuksen luotettavuuden kriteerinä sen 

hedelmällisyyttä: millaisia uusia näkökulmia tutkimus on tuottanut. Heidän mukaansa 

luotettava tutkimus edellyttää myös uusien tutkimusongelmien nousemista esille 

tutkimusprosessin aikana (emt.). Tutkimusaiheeni haasteellisuuden vuoksi olen päätynyt 

yhdistämään erilaisia teoreettisia ja metodologisia lähtökohtia pystyäkseni tulkitsemaan 

alkuopetuksen tekstitapahtumien kompleksisuutta ja monimerkityksisyyttä. Kuten olen 

aiempia tutkimuksia tarkastellessani todennut (luku 2.7.), aihepiiriä on tutkittu vain 

niukasti. Tutkimuksen edetessä syntyneitä uusia kysymyksiä käsittelen Pohdinta-luvun 

lopussa. Willman (2001, 81) nostaa väitöstutkimuksessaan esille tulkinnan osuvuutta 

arvioitaessa tutkijan tulkintakompetenssin; omana vahvuutenani pidän monen vuoden 

kokemusta maahanmuuttajaopetuksen kentällä ja myös siinä valmistavan opetuksen 

ryhmässä, jossa aineistoni on tuotettu. Taustani on tehnyt tutkimuksen kontekstin 

ymmärtämisestä ja siihen osallistumisesta luotettavampaa.  

 

Etnografisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin Creswell (2007, 217–218 

Spindlerin ja Spindlerin 1987 mukaan) määrittää useita kriteerejä. Olen tutkimus-
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raportissani kontekstualisoinut havaintojani maahanmuuttajien perusopetukseen 

valmistavassa opetuksessa ja tutkimuksen kenttäjakson aikana muovannut tutkimus-

tehtäviäni ja -menetelmiäni vuoropuhelussa kentän kanssa. Pidän hyödyllisenä sitä, että 

tutkimukseni valmistava ryhmä oli minulle entuudestaan tuttu; mielestäni kolmen 

kuukauden kenttätyöskentelyjakso on ollut riittävä tekstitapahtumien havainnointiin ja 

tutkimusaineiston tuottamiseen. Jos tekisin tutkimuksen uudelleen, viettäisin kuitenkin 

enemmän aikaa Anhin kotona saadakseni monipuolisemman kuvan kodin 

tekstikäytänteistä. Olen kiinnostunut myös muunlaisten menetelmien kehittämisestä, jotta 

kodin diskursseista saataisiin systemaattisempaa tietoa. Olen pyrkinyt ymmärtämään 

Anhin näkökulmaa aineistoa tuottaessamme sekä tulkintaa tehdessäni. Erityisen haastavaa 

etnografisessa kenttävaiheessa oli mielestäni havaintomuistiinpanojen teko luotettavasti: 

koska observointini oli hyvin osallistuvaa, pystyin kirjoittamaan muistiinpanoja vasta 

varsinaisten tapahtumien jälkeen muistini varassa. Tästä syystä pidän hyödyllisenä sitä, 

että tallensin aineistoa myös videolle.  

  

Autoetnografista tutkimusta arvioidaan  Ellisin ja Bochnerin (2000, 751) mukaan 

raportin todentuntoisuuden kautta: herättääkö se lukijassa tunteen, että kokemus on aito, 

uskottava ja mahdollinen? Olen tutkimukseni autoetnografisissa osissa kuvannut avoimesti 

taustaani, positiotani sekä tutkimuskirjoittamisessa kokemiani haasteita. Niiden 

havahduttavuutta voi kuitenkin arvioida vain lukija. Koska henkilökohtainen kertomus on 

aina tuotettu paikantuneesta positiosta, puhdasoppista reliabiliteettia tai luotettavuutta ei 

autoetnografiassa voida mitata. Myöskään yleistettävyyttä ei voida arvioida perinteisesti, 

sillä ihmisten elämät ovat ainutlaatuisia: 

”Our lives are always particular, but they also are typical and generalizable, since we all 

participate in a limited number of cultures and institutions. -- A story‟s generalizability is 

constantly being tested by readers as they determine if it speaks to them about their 

experience or about the lives of others they know.” (Ellis & Bochner 2000, 751).  
 

Tutkimuksessani olen lähtenyt liikkeelle siitä ajatuksesta, että tieto rakentuu aina 

sosiokulttuurisesti ja historiallisesti paikantuneessa positiossa. Nämä subjektiiviset tiedot 

todellisuudesta ovat kuitenkin sellaisinaan tyypillisiä ja kertovat jotain myös yleisestä, 

koska kaikki elämät koostuvat rajallisesti. Jos kertomukseni vaikuttaa uskottavalta ja 

herättää lukijassa resonanssin, autoetnografia on onnistunut tavoitteissaan. Yksilön 

yksittäinen kokemus saa tällöin laajempaa tulkintavoimaa. Autoetnografisen tutkimuksen 

arviointi mukaileekin postmodernia tutkimuksen luotettavuuden arvioimista, jonka kautta 
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Creswell (2007, 213 Richardsonin 2005 mukaan) tarkastelee sosiaalitieteellisen 

tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimukseni tavoitteena on ollut tehdä näkyväksi koulun 

tekstitapahtumissa toteutuvaa epistemologista diversiteettiä sekä tekstikäytänteiden 

vaikutuksia lapsen identiteetin rakentumiselle. Nähdäkseni tutkimuksen tulokset siten 

valottavat sosiaalista elämää ja tuovat uutta ymmärrystä lukemaan oppimisen arjen 

moninaisuudesta. Tutkimusasetelmani on eri tieteenaloja, teoreettisia näkökulmia sekä 

metodologioita yhdistelevä, minkä näen tuovan luovuutta tulkintoihini lukemaan 

oppimisen ja opettamisen käytänteistä. Kirjoittamalla työtäni paikoin autoetnografisesti 

olen pyrkinyt herättämään lukijan mielenkiinnon tutkimusta kohtaan. Autoetnografinen 

tutkimusote on myös tehnyt mahdolliseksi oman positioni ja toimintani reflektoimisen niin 

tutkimuksen aikana päiväkirjamuotoisesti kuin tässä tutkimusraportissa. Henkilökohtaisten 

kysymyksenasettelujen kautta koen tekeväni pyrkimykseni näkyviksi ja asettavani itseni 

alttiiksi sen sijaan, että pitäytyisin raportissani etäällä tekeytymällä objektiiviseksi 

tarkastelijaksi.  

 

Tutkimusta tehdessäni olen kokenut haasteita monella tasolla. Aiheen aiemman 

tutkimuksen niukkuus on näkynyt erityisesti siinä, ettei kaikkea tarvitsemaani teoreettista 

tai metodologista kirjallisuutta ole ollut saatavilla. Olen tilannut merkittävän osan 

lähdekirjallisuudestani ulkomailta internetin välityksellä, mitä kautta löysin esimerkiksi 

keskeisenä analyyttisena työkaluna soveltamani Bloomen ym. (2005 & 2008) 

mikroetnografisen diskurssianalyysin. Nähdäkseni lähdekirjallisuuden saatavuus ja sen 

systemaattinen käyttö vaikuttavat tutkimuksen luotettavuuteen. Erityisesti metodologinen 

eklektisyys on tehnyt työstä varsin laajan. Aineistoni analyysia ja tulkintaa varten olen itse 

räätälöinyt tarvittavat metodiset työkalut. Olen pitänyt tätä välttämättömänä tavoittaakseni 

aineistossa rakentuvat diskurssit; toisaalta toimiminen ”diskurssianalyyttisessa fuusio-

keittiössä” (Pälli 2003, 27), jossa analyysin työkaluja yhdistetään eklektisesti vastaamaan 

oman aineiston tarpeisiin, on diskurssintutkimukselle tyypillistä. Laajuudesta ja 

moninaisista aineksista huolimatta näen tutkimuksen eri osien sopivan hyvin yhteen ja 

muodostavan johdonmukaisen kokonaisuuden. Pidän tekemiäni ratkaisuja välttämättöminä 

tutkimuksen toteutuksen kannalta, sillä muutoin tutkimuskysymyksiin vastaaminen ei olisi 

ollut mahdollista.  
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8. POHDINTA 

 

 

2000-luvun monikieliset ja -kulttuuriset lapset elävät arkeaan multiliteracies-ajattelun 

ytimessä: he käyttävät uusia medioita kommunikaatiossaan ja hyödyntävät merkitysten 

rakentamisessa kielellisiä ja kulttuurisia resurssejaan. Kuten  Lankshear ja Knobel (2006) 

kärjistäen toteavat, koulu ei kuitenkaan ole vielä siirtynyt jälkiteolliseen aikaan vaan on 

pysähtynyt staattiseen tiedonkäsitykseen, perinteisten medioiden käyttöön sekä ajatukseen 

monokulttuurisuudesta. Tässä pro gradu -tutkimuksessa olen tarkastellut monikulttuurisen 

lapsen identiteetille rakentuvia merkityksiä kodin ja koulun tekstikäytänteiden jännitteessä. 

Tavoitteenani on ollut havainnollistaa koulun arkisten tekstitapahtumien epistemologista 

diversiteettiä sekä asettaa kysymyksiä lukemaan oppimisen kompleksisuudesta ja 

moniulotteisuudesta. Olen pitänyt tärkeänä pienten lasten literacyjen näkemistä 

sosiaalisena toimintana ja sukeutuvina taitoina sen sijaan, että ensimmäiselle luokalle 

saapuvien oppilaiden ajateltaisiin psykolingvistisen perinteen mukaisesti oppivan 

mekaanisia dekoodaamisen taitoja muodollisen opetuksen seurauksena.  

 

Maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavassa opetuksessa koulua käyvän tutkimus-

kumppanini Anhin perhe on vietnamilaistaustainen, ja tutkimuksellinen uteliaisuuteni on 

kohdistunut etnografisesti tuotetun aineiston diskursiivisiin jännitteisiin. Tutkimuksessani 

en tarkastele kieltä ja kulttuuria monoliittisina, tarkkarajaisina säiliöinä tai objekteina, 

joissa kansallisvaltiot ja kansalliset identiteetit rakentuvat (Pietikäinen ym. 2008, 81; 

Lehtonen ym. 2004, 13–14). Sen sijaan kiinnitän teoreettisen ajatteluni konstruktivistiseen, 

postmoderniin viitekehykseen, jossa identiteetti rakentuu tilanteittain sosiaalisesti ja 

hybridisesti ollen samanaikaisesti jatkuvassa muutoksessa. Kuten työni alkusanoissa 

(sivuilla i–ii) kuvaan, työssäni on kolme osaa. Tutkimuksen kenttätyöjakson aikana 

keräämäni havainnointiaineisto on tehnyt mahdolliseksi etnografisen analyysin, jonka 

kautta olen voinut tarkastella maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavalle opetukselle 

tyypillisiä tekstitapahtumia sekä niissä representoituvia tekstikäytänteitä ja 

kontekstualisoida tutkimukseni. Mikroetnografisessa diskurssianalyysissa taas tulkitsen 

tarkasti litteroimaani videoaineistoa neljän ”pienen tarinan” (small stories) valossa ja etsin 

tutkimuskumppanini identiteetille rakentuvia merkityksiä. Olen analyysissani jatkuvasti 

liikkunut laajan kokonaisuuden ja pienten yksityiskohtien välillä. Olen kokenut aineistojen 
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ja metodologisten lähestymistapojen yhdistämisen hedelmällisenä, ja myös tulosten 

tulkinta perustuu tähän eklektisyyteen soveltaessani Geen (1990) jakoa kolmeen 

Diskurssiin oman aineistoni ymmärtämisessä. Omaa positiotani tutkijana olen reflektoinut 

autoetnografista tutkimusotetta hyödyntäen; lisäksi olen autoetnografisesti pyrkinyt 

löytämään yhteisen lähtökohdan tutkimuskumppanini kanssa pureutumalla omiin 

kirjoittamisen haasteisiini.   

 

Tutkimukseni keskeiset löydökset osoittavat, että monikulttuurinen lapsi tuottaa ja tulkitsee 

tekstejä jännitteisessä sosiokulttuurisessa kontekstissa. Erot kodin ja koulun teksti-

käytänteiden välillä liittyvät perinteisten ja uusien medioiden, virtuaalisten ja fyysisten 

toimintaympäristöjen, puhuttujen ja kirjoitettujen kielellisten resurssien sekä erilaisten 

oppimiskäsitysten  hyödyntämiseen tekstien parissa toimittaessa. Kodin ja koulun 

tekstikäytänteiden jännitteessä tulkitsen representoituvan subjektipositioita, jotka 

ilmentävät monikulttuurisen lapsen sosiaalisen identiteetin hybridisyyttä. Näen tämän 

jännitteisen identiteetin rakentuvan kulttuurisessa välitilassa (in-between space), jota 

kutsun Geetä (1990) ja Bhabhaa (1994) mukaillen kolmas tila -Diskurssiksi. Tämän 

Diskurssin ymmärrän rakentuvan kielellisenä heteroglossiana, kulttuurisena 

hybridisyytenä, ylirajaisena transnationaalisuutena sekä monimediaisena multimodaali-

suutena ilmenevinä merkityksinä tekstitapahtumissa. Tuloksista voidaankin vetää 

johtopäätös, että toimiessaan tekstien parissa monikulttuurinen lapsi tuottaa ainutlaatuisia 

ja uutta luovia tulkintoja sekä merkityksiä, joille 2000-luvun koulun literacy-

pedagogiikassa tulisi tietoisesti antaa erityistä tilaa.  

 

Autoetnografisen kysymyksenasetteluni tuloksena voin todeta, että pohtimalla ja 

reflektoimalla kokemuksiani tämän tutkimuksen tekemisestä olen toisaalta saanut 

terapeuttista huojennusta kirjoittamisen tuskaani mutta toisaalta tuntenut huolta alttiiksi 

asettumisestani. Autoetnografinen kirjoittaminen on entisestään lisännyt monimuotoisen 

työni mittaa, mutta pidän sitä silti olennaisena osana omien akateemisten literacyjeni 

sukeutumista. Samastun tutkimukseni työläyden suhteen opinnäytetyönsä laajuudesta ja 

aikaavievyydestä pro gradunsa pohdinnassa kirjoittavaan kollegaani Palmgren-Neuvoseen 

(2009, 121):    

Tutkijan on vain todettava kompastuneensa varoituksista huolimatta noviisitutkijan 

helmasyntiin – liian moniin ja laajoihin tutkimusongelmiin – ja nöyrryttävä tuntemaan 

riittämättömyytensä haasteiden edessä. 
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Vaikka strateginen ajattelu ja optimaalisen panos-hyötysuhteen hakeminen (ks. Hilpelä 

2011, 299) työssä kuin työssä on näinä tulostavoitteisina aikoina viisasta, olen lopulta 

tyytyväinen siihen, että tutkimukseni on saanut hakea muotoaan pidempään kuin olisi ollut 

tehokasta. Tutkimustehtäväni ovat muovautuneet sekä kentällä nousseiden kysymysten että 

teoreettiseen kirjallisuuteen perehtymisen kautta: tutkimukseni on syventynyt ja saanut 

lopullisen muotonsa hermeneuttisella kehällä kulkeneen prosessin seurauksena. Näen 

tutkimuksen osien muodostavan runsaudestaan ja monivaiheisuudestaan huolimatta eheän 

(joskin monimuotoisen) kokonaisuuden, josta en näin jälkeenpäinkään haluaisi irrottaa 

mitään; ilman jotain neljästä tutkimuskysymyksestäni työ olisi mielestäni torso.  

 

Erityisen hedelmällinen pitkään kestäneen tutkimuksen teon aikana on ollut oma 

oppimisprosessini. Alkuopetuksen lukemaan oppiminen on ollut varsinaisena 

tutkimusaiheenani kaksi vuotta, mutta kiinnostukseni monikielisten ja -kulttuuristen 

oppijoiden literacyihin heräsi jo kuusi vuotta sitten ohjatessani suomen kielen kerhoa, jossa 

kävi tuolloin ”luku- ja kirjoitustaidottomiksi” määrittämiämme maahanmuuttajanaisia. 

Tutkimusprosessin aikana literacy on osoittautunut laajaksi aiheeksi, jota voi lähestyä 

varsin monista näkökulmista. Keskittyminen literacyyn sosiaalisena toimintana on ollut 

omalta kannaltani innostava lähestymistapa, sillä olen erityisen kiinnostunut 

tarkastelemaan tekstien parissa toimimisen sosiokulttuurisia konteksteja. Diskurssianalyysi 

metodologiana (ja myös teoreettisena orientaationa) on tutkimuksen aikana tukenut 

literacyjen tutkimusta ja avannut kiehtovia tulkinnan mahdollisuuksia mikro- ja 

makrotasojen yhteenkietoutumien tarkasteluun.  

 

Pro graduni on perustunut tapaustutkimuksellisesti yhden case-tapauksen mahdollisimman 

syvälliseen tarkasteluun. Syntyneet tulokset ja niistä tekemäni johtopäätökset ovatkin 

hyvin ainutlaatuisia. Kuten autoetnografisessa tutkimuksessa usein todetaan, näen 

kuitenkin yksilöllisen ja henkilökohtaisen edustavan laajempaa sosiaalista ja kulttuurista 

kokemusta. Samoin diskurssianalyysissa voidaan nähdä mikrotason lyhyissä pysäytetyissä 

hetkissä representoituvan laajoja makrotason käytänteitä. Erityisesti olen jäänyt pohtimaan 

kodin ja perheen merkitystä tekstikäytänteille, ja tulevaisuudessa toivoisinkin voivani 

hankkia perusteellista aineistoa kodin ja perheen osuudesta lukemaan oppimiseen. 

Nähdäkseni siten literacyn sosiokulttuuriset kontekstit tulisivat paremmin näkyville ja 
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tekisivät mahdolliseksi luku-, kirjoitus- ja tekstitaitojen sosiaalisen sukeutumisen 

(emergent literacy) lähemmän tarkastelun. Monikulttuuristen ja -kielisten lasten kohdalla 

perheen konteksti on hyvin mielenkiintoinen, ja kotien syvällisempi ymmärtäminen 

hyödyttäisikin koulun literacy-pedagogiikan kehittämistä yhä monikulttuuristuvassa 

maailmassa kommunikaation vallankumouksen (ks. Kress 2009) edetessä.  

 

Tutkimukseni edetessä olen ihmetellyt sitä, miten välttämättömäksi olen kokenut eri 

metodologioiden (etnografia, diskurssianalyysi ja autoetnografia) yhdistämisen. Vastaus 

tähän mysteeriin alkoikin hahmottua kuullessani etnografiaa ja kriittistä diskurssianalyysia 

vuorovaikutuksen tutkimuksessa soveltavasta neksusanalyysista
27

: sosiaalisen tilanteen 

osallistujat muodostavat toiminnallaan ”käytänteiden verkoston”, (nexus of practice), jonka 

osa tutkija on (ks. Scollon & Scollon 2004; Scollon 2001; Norris & Jones 2005). Siten 

tutkijan oman historian sekä osallisuuden reflektointi on neksusanalyysissa tärkeää. Lisäksi 

tällöin tutkitaan diskursseja, jotka ovat sosiaalisesti neuvoteltuja ja vuorovaikutuksessa 

tuotettuja. Toisin sanoen neksusanalyysi voisi helpottaa ja yksinkertaistaa tässäkin pro 

gradussa toteutetun kaltaisen tutkimuksen selittämistä. Neksusanalyysia on kehitetty uuden 

teknologian oppimisympäristöissä, minkä vuoksi New Literacy Studies -orientaation 

tarkastelu soveltuu siihen erityisen hyvin. Olen utelias kokeilemaan interventiota, jossa 

lukemaan oppimiselle rakennetaan uusien oppimisympäristöjen affordansseja. Myös 

populaarikulttuurin ja lasten omien sosiaalisten verkostojen mukaantulo tutkimuksessa 

olisi mielestäni perusteltua ja kiehtovaa.    

 

Olen työssäni suhtautunut kriittisesti koulun tekstikäytänteisiin ja korostanut koulun 

muutostarvetta. Kyseessä on nähdäkseni yksittäisiä kouluja tai opettajia laajempi 

kulttuurinen ilmiö. Opetuksen ja oppimisen kulttuurin muutos – kaikessa diskursiivisuu-

dessaan – on hidas ja työläs prosessi, joka edellyttää aktiivisia valtakunnallisia (ja sitäkin 

laajempia) toimia, resurssien ohjaamista kehittämistyöhön ja myös opettajankoulutuksen 

muutosta vastaamaan 2000-luvun luku-, kirjoitus- ja tekstitaitojen haasteisiin. Hyvä 

esimerkki työskentelystä koulun käytänteiden muovaamiseksi on aineistossani esille 

nouseva Opetushallituksen koordinoima Oppimisympäristöjen kehittäminen -hanke. 

                                                           
27

 Olen erityisen kiitollinen Sari Räisäselle työni metodologiaa ja neksusanalyysia koskevista kommenteista: 

ne ovat järjestäneet mielessäni pyörinyttä metodologian vyyhteä ja rohkaisseet jatkamaan eklektistä 

lähestymistapaa.  
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Literacy-näkökulmasta erityisen mielenkiintoista on, miten valmistavan ryhmän oppilaat 

tuottivat multimodaalisia animaatioita, joiden aiheet perustuivat tehtyihin vierailuihin 

lasten omassa ympäristössä. Tämän jälkeen lapset työstivät kokemuksiaan tekstien parissa 

toimien, ja tuotokset julkaistiin elokuvaensi-illassa sekä internetissä. On siis selvää, että 

koulu muuttuu pikku hiljaa aktiivisten muutosagenttiensa voimin. Silti tutkimuksen tässä 

vaiheessa jäljelle on jäänyt joukko suuria kysymyksiä: Miten erilaiset identiteetit tulevat 

koulun tekstikäytänteissä kuulluiksi? Miten taataan se, että jokainen oppija saa koulussa 

mahdollisimman yhdenvertaiset edellytykset identiteeteissään toimimiselle? Miten 

monikulttuuristen lasten lähtökohdat ja kompetenssit saataisiin näkyviksi koulun arjessa?  

 

Useita vuosia kestänyt tutkimusprosessini on nyt päättymässä. Mieleeni nousee tutkimus-

kumppanini Anhin riemukas huudahdus hänen syntymäpäiväänsä seuranneena päivänä, 

kun lukeminen sujui hyvin: ”Mää oon seittemän vuotta ja mää osaan jee!” Tavoittelen 

samaa riemua siitä, että olen selvinnyt oman tutkimus- ja kirjoittamisprosessini 

välietapille. Ennen seuraavien pitkäkestoisten projektien aloittamista koetan tovin 

keskittyä olemaan äiti kuukauden ikäiselle esikoiselleni. Tosin hänenkin literacyjensa 

sukeutuminen on nyt käynnistynyt – millaisia reflektioita siitä voisikaan kirjoittaa…?    
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Elokuva 

 

Kuninkaan puhe (The king‟s speech). 2010. Tom Hooper.  

 

 

  



 

LIITE 1. Esimerkki videoaineiston tyypillisestä tekstitapahtumasta 

  

 Päivi ja Anh istuvat pulpetissa pienryhmäopetustilassa ja lukevat aapisen R-aukeamaa. 

Anhin lukeminen sujuu todella hyvin, ja hän on kärsivällinen ja keskittynyt. Hän on juuri 

saanut luettua kokonaiset sormus- ja ruusu-sanat, joiden vieressä on kuva.   

 Puhuja Puhe Tilanne 

  

 

Päivi: 

 

Anh: 

 

Anh: 

 

Päivi: 

 

 

 

Päivi: 

 

Anh: 

Päivi:  

 

 

Päivi: 

 

Päivi:  

 

Anh: 

 

Päivi: 

Anh:    

Päivi: 

Anh: 

Anh: 

Anh:  

Päivi: 

 

Anh: 

 

Anh:  

 

Anh: 

 

Päivi:    

 

Anh: 

Päivi: 

Anh: 

Päivi: 

 

 

Voi ku sää luet niin hyvin Anh. 

[Aivan mahtavaa] 

[Keks], ke- 

 

Ke, keks (.) keksi!  

 

Selvästi tosi keksi.  

 

 

 

Se on tuon autonki nimi. 

 

Keksi (.) auto 

No onko se keksi. Missä siinä on 

oikein koo 

 

Se on se yks leipälaji, semmonen 

valkonen leipä  

Miten se alkaa katoppa  

 

On  

 

Mitä tossa lukkee 

Ss (.) rre 

Mmm 

On. On.  

On. 

Se on tää, keksi, keksi! 

Ei oo keksi (.) ku ri 

 

Ri  

 

Oota. Är, ii, ee, ee, äs, äs, koo, 

koo, aa, aa.  

Onhan. 

 

No miten sanotaan jos se loppuu 

että ka. Mikä [leipä] 

[Ka] 

Sää tiesit jo että ri (.) entä tuo  

(Huokaisee) s äs 

Mm  

22:38 
(Seuraava sana aukeamalla on rieska.)  

 

 

(Aapisen kuva rieskasta näyttää 

keksiltä.)  

Anh näyttää tavuja sormellaan ja arvaa 

sanan.  

Päivi naurahtaa.  

Anh osoittaa päättäväisesti toisessa 

kuvassa kuorma-autossa istuvaa 

miestä, joka juuri syö rieskaa.  

Kuorma-autossa lukee ”Reiskan 

rieska”. Päivi osoittaa sanaa.  

 

Anh kääntyy katsomaan sanaa. Päivi 

hymyilee ja osoittaa edelleen rieska-

sanaa. Anh vertailee sanoja auton 

kyljessä ja sanalaatikossa. 

 

Päivi siirtyy osoittamaan sormella 

rieska-sanaa aukeaman toisessa 

kohdassa. Anh vertailee tarkasti 

sanoja.  

Päivi osoittaa sanaa ja katselee Anhia. 

 

 

Anh katsoo vuorotellen kahta sanaa ja 

tutkii, ovatko kirjaimet samoja. 

Anh innostuu. 

Päivi nojautuu Anhia kohti ja osoittaa 

edelleen sanaa.  

Anh katsoo tarkasti Päivin osoittamaa 

sanaa. 

Anh vertailee kahta sanaa. 

 

Anh nostaa katseensa Päiviin ja 

osoittaa sanaa päättäväisesti. 

Päivi osoittaa sormella sanan 

lopputavua. 

Anh katsoo Päivin osoittamaa tavua. 

 

Anh nojaa päätään käsivarteensa. 

 



  

Anh: 

 

Päivi: 

Anh: 

 

Päivi: 

Anh: 

Päivi: 

Anh: 

Päivi: 

Anh: 

Päivi: 

Anh:  

 

Päivi: 

 

Anh: 

Päivi: 

 

 

 

Päivi:  

 

 

Anh:  

 

Hei riesoo! 

 

Ri  

Rii, si 

 

Ootappa nyt 

Ri, [es] 

[Mi] (.) nii  

Ries  

Ka 

Rieska  

Mm 

Rieska  

 

Tiijäksää mitä se on. 

 

En 

Sitä leipää. Semmonen valkonen 

leipä (.) missä on mustia pilkkuja 

 

 

Varmasti eskarissaki on monesti 

ollu rieskaa.  

 

Kato, uu se syö keksiä (.) kohta 

see silmät kiinni mennee, se näin 

brrmmm... 

 

 

Anh ponnahtaa pystyyn hyvin 

innostuneena. 

Päivi jatkaa keskittymistä sanaan. Anh 

katsoo Päivin osoittamaa kohtaa. 

 

Päivi siirtyy osoittamaan es-osaa 

toisen käden etusormellaan. Anh tutkii 

sanaa. 

Päivi nyökkää. 

Anh miettii ja yhdistää tavut. 

 

 

Anh kääntyy katsomaan poispäin 

pulpettia. 

Päivi katsoo Anhiin, tämä sanoo sanan 

muttei näytä tunnistavan sitä.  

Anh valahtaa pulpetin päälle.  

Päivi piirtää leipää pilkkuineen 

pöytään. Anh katsoo aapista, ei 

vaikuta kiinnostuneelta Päivin 

selityksestä. 

Anh katsoo kuvan kuorma-autoa. 

Päivi siirtää aapista. 

 

 

Anh keksii tarinan törmäyksestä ja 

liikuttaa kättään aapisen kuvan päällä 

kuvittelemansa kuorma-auton 

kaahauksen mukaisesti. Päivi 

naurahtaa. 

 



 

LIITE 2. Pro gradu -tutkimuksen etenemisen ja aineiston analyysin vaiheet 
 

 EMPIRIA TEORIA 
2003–2011 Kokemukset valmistavasta ja suomi toisena 

kielenä -opetuksesta  

 

toukokuu 

2007 

 Kandidaatintutkielma Pienin yhteinen jaettava 

– Feministinen tutkimus luku- ja 

kirjoitustaidottomien maahanmuuttajanaisten 

haastattelemisesta  

kesä 2009  Esi- ja alkuopetuksen kurssin osion 

ohjaaminen lukemaan ja kirjoittamaan 

oppimisesta toisella kielellä  

 

  Tutkimusaihe ja alustavat 

tutkimuskysymykset 

lokakuu 

2009 – 

tammikuu 

2010 

Etnografinen kenttävaihe valmistavan 

opetuksen ryhmässä ja vierailut Anhin kotiin; 

videoaineiston alustavat litteroinnit sekä 

päiväkirjamateriaalin purkaminen 

 

Kirjallisuuteen perehtyminen: Ehrin malli 

(Ehri 1991; Ehri & McCormick 1998) ja 

English Language Learners 

huhtikuu 

2010 

 Katsaus Finnish Journal of Ethnicity and 

Migration -lehteen 3/2010: Suomenoppijan 

alkavat luku-, kirjoitus- ja tekstitaidot 

perusopetukseen valmistavassa opetuksessa  

 Literacy sosiaalisena toimintana 

 Aineiston katselu videoilta uudelleen 

 Polttopisteet: kieli, kulttuuri, koti, koulu ja 

uudet mediat 

 

  Kiinnostus diskurssianalyysin soveltamiseen 

syntyy literacy-kirjallisuuden ja aineiston 

polttopisteiden kautta 

 Mikä on ”diskurssi” tässä aineistossa? 

Aineiston katselu ja lukeminen uudelleen 

Autoetnografian mukaantulo vastaamaan 

oman position haasteisiin 

  Tutkimuskysymysten muuttaminen  

25.–26.11. 

2010 

Tutkimuksen esittely kasvatustieteen päivillä Rovaniemellä: 

Suomenoppija oppimassa lukemaan  

esi-, alku- ja valmistavan opetuksen nivelvaiheessa 

  Teorian ja diskurssianalyysin opiskelua  

 Pienten tarinoiden (small stories) 

poimiminen aineistosta, litterointien 

tarkentaminen  

 

24.–27.5. 

2011 

Tutkimuksen esittely Vaasassa Skiftpraktiker hos barn och unga -symposiumissa: 

A Finnish language learner and the researcher acquiring literacies in instruction preparing for 

basic education  – an autoethnographic, discourse analytical study 

  Metodologian tarkentuminen 

mikroetnografiseksi diskurssianalyysiksi  

 Aineiston analyysikokeilu 

tutkimusmenetelmäkurssin  raportissa 

Identiteetti ja kolmas tila osana teoreettista 

tulkintaa 

  Geen (1990) malli tulkinnassa: kodin ja 

koulun Diskurssi sekä rajaseutu-Diskurssi 

 Tutkimusraportin kirjoittamista 

11.10.2011 Tutkimuksen esittely varhaiskasvatuksen jatkotutkimusryhmässä: 

Lukemaan oppijan kolmas tila – Mikroetnografista diskurssianalyysia suomenoppijan 

identiteetin rakentumisesta kodin ja koulun jännitteessä 

 Tutkimusraportin kirjoittaminen loppuun 

 



  

 



 

LIITE 4. Litteroinnin selitykset 

 

 

PUHEESEEN LIITTYVÄT MERKINNÄT
1
 

 

! Huudahdus tai hyvin innostunut puhe 

? Kysyvä äänensävy 

. Laskeva äänensävy 

, Alle sekunnin mittainen tauko puheessa 

(.) Sekunnin tai yli sekunnin mittainen tauko puheessa 

__ Tavun tai sanan painottaminen 

xxx Puheesta ei saa selvää 

[ ] Päällekkäin puhumista 

 

  

KONTEKSTUALISOINTIVIHJEET 
2
 

(sanattomat liikkeisiin, läheisyyteen ja esineiden käyttöön liittyvät merkinnät) 

Ele 

Ilme 

Kosketus 

Katse 

Katsekontakti  

Asento 

Kehonliike 

Läheisyys / etäisyys  

Esineiden liikuttelu ja käyttö 

 

 
1
Soveltaen tulkittu Bloomelta ym. (2008, 75). 

2
Soveltaen tulkittu Bloomelta ym. (2005, 8–13). 

 



  

LIITE 5. Kysymykset valmistavan ryhmän opettajan taustoittavaan haastatteluun 

 

ANH 

 

- Millaisia terveisiä Anhista tuli esikoulusta? Miltä esimerkiksi kielitaitotestaus 

näytti? Entäpä muut taidot? Mitä Anhista sanottiin? 

 

- Millä perusteella Anh tuli valmistavaan opetukseen?  

 

- Miten arvioisit Anhin kielitaitoa tällä hetkellä? 

 

- Millainen on Anhin henkilökohtainen oppimissuunnitelma (HOPS)? 

 

- Millainen Anhin luku- ja kirjoitustaito oli kouluvuoden alkaessa? 

 

- Miten Anhin lukutaito alkoi kehittyä? Entä kirjoitustaito? 

 

 

LUKEMAAN JA KIRJOITTAMAAN OPPIMINEN 

 

- Mitä ajattelet valmistavan ryhmän lukemaan opettamisesta? Mikä on haastavaa, 

mitkä ovat hyviä käytänteitä? 

 

- Mitä menetelmiä käytät lukemaan opettamisessa?  

 

- Millä perustein valitset oppimateriaalit lukemaan opettamiseen? 

 

- Millaista on kodin ja koulun yhteistyö valmistavan opetuksen lukemaan 

opettamisessa? 

 

- Millaista on yhteistyö oman äidinkielen opetuksen kanssa valmistavan opetuksen 

lukemaan opettamisessa?  

 

KIELITAITO 

 

- Miten kielitaidon kehittyminen ja taso vaikuttaa lukemaan oppimiseen?  

 

- Miten lasten kielitaidon tasoa arvioidaan? Miten sovellat eurooppalaista 

viitekehystä lasten kielitaitoon?  

 

 



 

LIITE 6. Tutkimuslupa-anomus vanhemmille ja taustatietolomake  

               (Käännetty vietnamiksi, arabiaksi, venäjäksi ja italiaksi) 

 

         Oulussa 9.10.2009 

 
Hei! 

 
Opiskelen Oulun yliopistossa Master of Education, International Programme                 

-koulutuksessa luokanopettajaksi ja suomi toisena kielenä -opettajaksi.  

Teen opinnäytetyötä (pro gradu -tutkielma) lasten suomen kielen lukemaan 

ja kirjoittamaan oppimisesta valmistavassa opetuksessa.  

Tutkimuksessa testaan lasten suomen kielen taitoa sekä lukemisen ja 

kirjoittamisen oppimista.  

 
Toivoisin, että lapsenne ____________________ saa osallistua 

tutkimukseen. Kaikki tiedot ovat luottamuksellisia ja salassa pidettäviä.  

 
Paljon kiitoksia! 

_____________________________________ 

Päivi Jokinen 

Opiskelija 

pjokinen@mail.student.oulu.fi 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Lapsemme ______________________________________ 

 

 
□   saa osallistua tutkimukseen 

 
□   ei saa osallistua tutkimukseen. 

 

 

_______________________________________________ 

Allekirjoitus (vanhempi / huoltaja) 



  

Taustatietoja tutkimukseen  

Lapsen nimi:  

________________________________________________________ 

Lapsen syntymäaika: 

________________________________________________________ 

Perheeseen kuuluvat:  

________________________________________________________ 

Vanhempien ammatit (kotimaassa ja / tai Suomessa):  

________________________________________________________ 

Lapsen äidinkieli / äidinkielet: 

________________________________________________________ 

Mitä kieltä lapsi puhuu kotona  

äidin kanssa? ______________________________________ 

isän kanssa? _______________________________________ 

siskojen ja veljien kanssa? _____________________________ 

Kuinka kauan lapsi on asunut Suomessa?  

________________________________________________________ 

Onko lapselle luettu kirjoja kotona? Millä kielellä?  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Lukeeko lapsi itse mielellään? Mitä?  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 


