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Aineisto

Vuorovaikutus, suomen kielen
taito ja monikielinen identiteetti
Miten päiväkodista ”pääsee läpi” oppimatta
suomea?
Mitä on kielitaito?
Näkyykö lapsen monikielinen identiteetti
päiväkodin vuorovaikutuksessa?

Metodeista
Keskustelunanalyysi

Ääni- ja videonauhoitukset
◦ Eri tilanteita: vapaata ja ohjattua leikkiä,
ruokailuja, eskaritunteja, tarinakerhoja
◦ n. 25 tuntia
◦ Lapset 3-6-vuotiaita

◦ Autenttisuus
◦ Toimintojen ja identiteetin rakentuminen
vuorovaikutuksessa, dynaamisuus

Sosiokulttuuriset teoriat
◦ Oppiminen ja vuorovaikutus
◦ Vygotskilainen käsitys oppimisesta
osallistumisena
◦ Marjo Savijärvi 2011:Yhteisestä toiminnasta
yhteiseen kieleen – keskustelunanalyyttinen
tutkimus toisen kielen oppimisesta
kielikylpypäiväkodin arkitilanteissa
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Vuorovaikutus – multimodaalista
kielenkäyttöä ja yhteistyötä
Millaista on päiväkodin
vuorovaikutus?

Kieli vain yksi vuorovaikutuksen merkityksiä
välittävä modaliteetti
VV perustavanlaatuisesti yhteistyötä – ero
kirjoitukseen
◦ Kirjoittaessa suhde kirjoittajan ja kielen välillä

VV:ssa ongelmat ennemmin puhujien välillä kuin
puhujan ja kielen välillä
Menestyminen toisessa ei takaa menestymistä
toisessa (vrt. Cummins 2000)

Kielitaito
Cummins: keskustelukielitaito vs.
akateeminen kielitaito (BICS vs. CALP)
Lapsi saavuttaa kohdekielisen
vertaisryhmän kesk.kt:n osalta 2 vuodessa,
akat. kt:n osalta tarvitaan keskimäärin
ainakin 5-7 vuotta
6 v. iässä natiivien kt:t eri kehitysvaiheessa

Päiväkodin vuorovaikutus
Kuten muukin vv – multimodaalista ja
yhteistyöhön pyrkivää
Vuorovaikutus on toiminnallista (vrt.
ymmärtäminen aikuisten keskusteluissa)
Vuorovaikutus on yhteisöllistä
Vuorovaikutus on rutiineihin
kiinnittyvää
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Vuorovaikutuksen toimivuus ilman
kieltä – riski ja mahdollisuus
Päiväkodissa päiväohjelma ja siihen
liittyvät rutiinit
Tietyt kielelliset rakenteet hakeutuvat
tiettyihin konteksteihin – rutiinit ja
kiteymät
Rutiinit mahdollistavat osallistumisen jo
varhaisessa kielenoppimisen vaiheessa

Kielitaito (Cummins)
Keskustelukt vs. akat. kt ei suoraan korreloi
suullinen/kirjallinen –jaon kanssa
◦ Kontekstiin tukeutuva / kontekstista riippumaton
◦ Kognitiivisesti vaativa / kogn. helppo

Miten hyödyntää?
◦ Kogn. vaativia tehtäviä, ensin kontekstiin tukeutuen,
sitten ilman
◦ Esim. syy-seuraus-suhteiden esittäminen ja
perusteleminen, ensin pienryhmissä, sitten open
interventiot ja lopuksi itsenäisesti

Miten
maahanmuuttajataustaisten
lasten kakkoskielisyys tulee
mahdollisesti vuorovaikutuksessa
esiin?

Vuorovaikutus, monikielisyys ja
identiteetti päiväkodissa
Vuorovaikutus toiminnallista, yhteisöllistä,
rutiineilla jäsenneltyä ja yhteistyöhön pyrkivää
=> mahdollisuudet ja riskit
Monikielinen identiteetti (/suomea toisena
kielenä puhuvan kategoria) ei automaattisesti
relevantti, mutta olemassa
vuorovaikutuksellisena resurssina
Haaste maahanmuuttajataustaiselle lapselle
1) Oppia suomea niin että voi olla mukana
2) Saavuttaa oikeus omistaa kieli
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Mitä tästä seuraa?
Koulutustarpeet, kielell. tiedostaminen
Toimintojen sanoittaminen
Sadutus, kirjat, narratiivien tärkeys
Oman äidinkielen merkitys!
Identiteetin rakentaminen niin että
monikielisyys on voimavara eikä niin että
kakkoskielisyys (valtakielen suhteen) on
puute
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