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Pauli Kaikkonen

Kokemus ja kohtaaminen kielikasvatuksen
lähtökohtina

Vieraan kielen opetusta on syytä tarkastella kielikasvatuksen osana.
Kieli on yksi merkittävimmistä, ehkä jopa merkittävin tekijä, ihmi-
sen identiteetin kehittymisessä (Lüdi 2003). Ihminen todellistuu
kielensä ja kieliensä kautta. Äidinkieli on tässä todeksi tulemisessa
ihmisen olemuksen ja ryhmiin liittymisen, siis identiteetin, samas-
tumisen merkittävin ilmentäjä. (Esim. Adamzik 2001.) Ihminen
on saanut sosialisaationsa kautta äidinkielensä itsestään riippumat-
ta. Koska kielet poikkeavat monessa suhteessa toisistaan ja liittyvät
lähes kaikin tavoin kulttuuriympäristöihin, joissa niitä puhutaan,
on vieraan kielen opetuksen lähtökohtana otettava huomioon kie-
lenoppijan äidinkielen ja oman kulttuurin ominaispiirteet ja luon-
ne. Jokaisella on äidinkielensä, se on hänessä kokonaisvaltaisesti
läsnä ja se liittyy hänen persoonansa syvärakenteisiin. Se leimaa hä-
nen toimintaansa, myös hänen vieraan kielen oppimistaan.

Tarkastelen tässä artikkelissa kielikasvatuksen perusteita ko-
kemuksen ja kohtaamisen lähtökohdista. Pohdintani perustuu ko-
kemuksellisen oppimisen ajatuksille, jossa kokemusten käsittely
reflektion avulla on keskeisessä osassa. Merkittävä kielikasvatuksen
taustatekijä on elämismaailmamme monikulttuuristuminen, josta
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syystä kulttuurienvälinen oppiminen nousee kielikasvatuksen kes-
keiseksi käsitteeksi. Kulttuurienvälinen kohtaaminen, jossa kieli ja
kielet ovat olennaisesti mukana, on luonteeltaan dialogista ja vai-
kuttaa samalla oppijan identiteetin kehitykseen hänen toimiessa
monikielisessä ja monikulttuurisessa maailmassa. Pohdin artikke-
lissani myös oppimisen ja oppijan autenttisuutta, opettajan kes-
keistä tehtävää kulttuurienvälisen kohtaamisen mahdollistajana ja
kokemuksien käsittelyn ohjaajana sekä portfoliota oppimisen ja
opiskelun työvälineenä. Yhdyn monessa merkityksellisen oppimi-
sen ja opiskelun perusajatuksessa professori Annikki Järvisen (1990,
1999) käsityksiin kokemuksellisesta ja reflektiivisestä oppimisesta.

Kielikasvatuksesta

Toisten kielten oppimisen kannalta ei ole periaatteessa merkitystä
sillä, mikä ihmisen äidinkieli on. Jokainen joutuu suhteuttamaan
oppimansa vieraan kielen äidinkieleensä, ja äidinkielen vaikutus
vieraan kielen käyttöön näkyy hänessä monin tavoin. Sen sijaan se,
mikä merkitys hänen äidinkielellään on maailmanlaajuisesti, vai-
kuttaa vieraan kielen opettamiseen ja käyttämiseen monin tavoin.
Se vaikuttaa ihmisen tarpeisiin ja haluunkin osata vieraita kieliä, ja
se vaikuttaa institutionaalistuneeseen vieraan kielen opetukseen.
Jos ihminen asuu esimerkiksi Yhdysvalloissa ja on saanut äidinkie-
lekseen englannin, ei vieraan kielen kouluopettamista pidetä vält-
tämättä niin tarpeellisena kuin jos on kyse pienemmän kielialueen
kielestä, globaalisesti vähemmän tärkeästä kielestä. (Ks. Yhdysval-
tain kieli- ja kulttuuripolitiikasta esim. Nieto 2001.) Esimerkiksi
meillä Suomessa, pienten kielten maassa, on ollut välttämätöntä
panostaa voimakkaasti muiden kielten kuin vain äidinkielen opet-
tamiseen.

Riippumatta siitä, millaiset ovat kielten opettamisen ja opis-
kelun ympäristötekijät ja mikä on oppilaiden äidinkieli, on mones-
takin syystä aihetta puhua kielikasvatuksesta. Ensinnäkin kielen-
opetus on osa sivistymiseen tähtäävää toimintaa ja sitähän kasvatus
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juuri on. Toisaalta ympäristömme on läpeensä monikulttuurinen
ja suuri osa maailman ihmisistä on tavalla tai toisella monikielisiä
(Haarmann 2001; Lüdi, 2003), mutta ihminen saa yleensä alkunsa
varsin yksikulttuurisessa ympäristössä. Onhan hänen ensimmäi-
nen sosiaalistumisensa läheisin ympäristö perhe ja sen jäsenet.
Varttuessaan ihminen kohtaa muita ihmisiä, kieleltään ja kulttuu-
riltaan osin toisenlaisia, myös persoonina monin tavoin erilaisia.
Lisäksi maailma on muuttunut läpeensä globaaliseksi, halutaan
sitä tai ei. Esimerkiksi tiedotusvälineet ja yksilöllinen sähköinen
viestintä vahvistavat ja suuntaavat globalisaation kehittymistä. Vie-
ras kieli ja vieraat kielet tulevat mukaan jokaisen yksilön sosialisaa-
tioprosessiin jossain vaiheessa, tavalla tai toisella, formaalisesti ja
informaalisesti. Kun ohjataan prosessia, jossa kieli ja kielet ovat
mukana, voidaan puhua kielikasvatuksesta.

Kulttuurienvälinen oppiminen kielikasvatuksen tavoitteena

Otettaessa tavoitteeksi kulttuurienvälinen vieraan kielen oppimi-
nen, on samalla perusteltava, mitä kulttuurienvälisyys opetuksen
näkökulmista tarkoittaa. Ajattelen niin, että kulttuurienvälinen
vieraan kielen opetus ei varsinaisesti poikkea yleisestä kulttuurien-
välisestä kasvatuksesta. Kulttuurienvälinen kasvatus, kasvatus kohti
monikulttuurisuutta, kasvatus kansainvälisyyteen, kasvatus suvait-
sevaisuuteen, vierauden ymmärtämiseen, empatiaan ja niin edel-
leen ovat käsitteitä, jotka esiintyvät jatkuvasti sekä alan tutkimus-
kirjallisuudessa, koulujen opetussuunnitelmissa että arkipuheessa
(ks. Bausinger, 1999; Bredella ja Delanoy 1999). Vaikka lähdetään
liikkeelle kulttuurienvälisen kasvatuksen yleisestä luonteesta, on
vieraan kielen opetuksen myös syytä määritellä ja kuvata omia pyr-
kimyksiään osallistuessaan kulttuurienvälisen kasvatuksen koko-
naisprosessiin.

Edellä esitetystä seuraa, että vieraan kielen opetus ei sinänsä
takaa kulttuurienvälistä oppimista eikä ole itsestään selvästi toi-
mintana kulttuurienvälistä kasvatusta. Jos se rajoittuu esimerkiksi
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kielen analysointiin ja opettamiseen järjestelmänä tai jos se rajau-
tuu vain koululuokassa neljän seinän sisällä tapahtuvaksi toimin-
naksi, se sulkee helposti ulkopuolelleen merkittävien henkilökoh-
taisten kokemusten hankkimisen ja käsittelyn. Jos ei ole riittävästi
autenttisiksi koettavia aineksia opiskelun pohjaksi, niin ei tapahdu
vierauden kohtaamista kuin erittäin rajallisesti. (Kaikkonen 2002.)
Niin ei pääse syntymään useinkaan kulttuurienvälisen kasvatuksen
edellyttämää kohtaamista, perspektiivin vaihtoa eikä konflikteja,
jotka ovat merkittäviä kulttuurienvälisen oppimisen kannalta.

Konfliktit syntyvät kohtaamistilanteissa, jos ovat syntyäkseen.
Ne ovat luonteeltaan yksilön persoonaa koskettavia ja rakentavia,
kuten esimerkiksi kohtaamistilanteen aiheuttama epävarmuuden
kokeminen, sen voittaminen ja siitä oppiminen. Vierauden koh-
taamistilanteet ovat aina monitulkintaisia ja siksi ongelmallisia.
Ihminen tulkitsee vierasta, outoa, toisenlaista käyttäytymistä oman
kulttuurin antaman mallin mukaan. Silloin kun hän ei kykene
ymmärtämään eikä ennustamaan, mitä vieraasta käyttäytymisestä
seuraa, monitulkintainen tilanne muuttuu hänelle epävarmenta-
vaksi tekijäksi. Usein tällaisessa tilanteessa koetaan kulttuurishokin
kaltainen kokemus, jonka ylipääsemiseen tarvitaan aikaa ja oppi-
mista. Olen sitä mieltä, että voimakkaankin konfliktin kokeminen
vierasta kieltä ja kulttuuria opittaessa voi kääntyä ja voidaan ope-
tuksellisesti kääntää positiiviseksi kokemukseksi. Itsestään selvästi
niin ei kuitenkaan käy.

Kun yksilö oppii tulkitsemaan vierasta käyttäytymistä, niin
kielellistä kuin kielenulkoistakin, se johtaa muutoksiin hänessä.
Toisin sanoen kulttuurienväliset konfliktit ovat hyvin henkilökoh-
taisia. Mutta konfliktit ovat luonteeltaan myös kollektiivisia. Vie-
rauden kohtaamisessa nousevat esiin omaan kulttuuriin sosiaalis-
tumisen seurauksena syntyneet, oikeina ja itsestään selvinä pidettä-
vät käsitykset. Niitä ovat esimerkiksi monet stereotyyppiset kuvat
itsestä ja vieraasta, omasta ja vieraasta kulttuurista. Konfliktitilan-
teisiin ovat usein syynä joko väärin ymmärtäminen tai sellaisenaan
oikeaksi katsotut käsitykset, jotka ovat oppijassa reflektoimattomi-
na. Väärin ymmärtäminen ja virheelliset tulkinnat ovat siis monin



247

tavoin hyödyllisiä ja hedelmällisiä kulttuurienvälisen oppimisen
kannalta. Opiskelu, joka ei mahdollista eikä hyväksy konflikteja,
johtaa usein epäautenttisiin tilanteisiin, sulkee osan tietävää, tunte-
vaa ja tahtovaa ihmistä oppimistilanteen ulkopuolelle. Kohtaami-
nen antaa mahdollisuuden konflikteille.

Olen useassa yhteydessä nostanut vieraan kielen opetuksen
lähtökohdaksi sen, että opetus auttaa oppijaa kasvamaan äidinkie-
lensä ja kulttuurinsa asettamien rajojen yli (esim. Kaikkonen
2001). Tätä kasvuprosessia olen luonnehtinut oppijan kulttuuri-
kuvan laajentamiseksi, jossa kieli, kulttuuri ja ympäristö – niin
oma kuin vieras – ovat kohtaamis- ja hankautumisyhteydessä keske-
nään. Opit- taessa vierasta kieltä ja vieraan kulttuurin ominaispiir-
teitä sekä kielellistä ja kielikulttuurista käyttäytymistä aukeaa mah-
dollisuus oppia syvästi myös oppijan äidinkieleen ja kulttuuriseen
käyttäytymiseen liittyviä tekijöitä. Tässä kulttuurikuvan laajentu-
misprosessissa kehittyy oppijan identiteetti monin tavoin. Kuvios-
sa 1 kuvaan oppijan kulttuurikuvan laajentumista sekä käsitteitä,
jotka ovat olennaisia oppimisen ja opettamisen, siis kielikasvatuk-
sen kannalta.

Mitä kulttuuri on? Mitä kieli on? Mitä on sosialisaatio?

Mitä on
kulttuurienvälinen
toimintakompetenssi?

Tietoisuus
omasta
kasvaa

Mitä on identiteetti?

Tieto
vieraasta
kasvaa

Yksilön kulttuurienvälinen oppiminen
Kulttuurikuvan laajentuminen

Äidinkieli

Oma kulttuuri,
sen ominaisuu
det, erityisyydet
ja standardit

Vieras kulttuuri,
sen ominaisuudet,
erityisyydet ja
standardit

Vieras kieli

Sosialisaatio:

Kulttuurienvälinen
toimintakyky/-
kompetenssi
nousee

Kuvio 1. Oppijan kulttuurikuvan laajentuminen kielikasvatuksen ohjaamana
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Oppiessaan vierasta kieltä, vieraan kulttuurin ja kulttuurisen
käyttäytymisen erityispiirteitä ihminen laajentaa kulttuurikuvaan-
sa aina kahteen suuntaan. Samalla, kun hän oppii tietoja ja taitoja
vieraasta kielestä ja kulttuurista, hän tulee tietoiseksi äidinkielensä
ja oman kulttuurinsa erityispiirteistä, erityisesti niistä automaat-
tisista käyttäytymismalleista, jotka hän on oppinut jo varhaisen
sosiaalistumisensa seurauksena, ja joita hän käyttää sujuvasti ja
rutinoidusti kiinnittämättä niihin yleensä huomiota.

Vieras kieli ja kulttuuri toimivat parhaimmillaan opetukselli-
sesti ikään kuin peilinä paljastaen oman kulttuurin ja siinä ihmis-
ten välisen kohtaamisen sekä äidinkielen automatisoituneita, tie-
dostamattomaksi jääneitä piirteitä. Ihmisen kulttuurikuva laajen-
tuu sekä kohti vierasta että omaa ja hänen sosiaalistumisensa kult-
tuurien väliseksi toimijaksi tulee mahdolliseksi. Kulttuurikuvan
laajentumisessa on kyse kulttuurien välisestä oppimisesta, jossa
mahdollistuu yksilön identiteetin joustava kehitys. Hän tulee tie-
toiseksi siitä, että identifioi itsensä ryhmiin, joissa hän on kasvanut
ja elänyt. Hän johtaa merkittävän osan identiteettiään ryhmiensä
arvoista, normeista ja ominaisuuksista. Samalla hänessä käynnistyy
identiteetin laajentumisprosessi kohti monikulttuurista identiteet-
tiä (Kaikkonen 2004b). Koulu voi antaa sysäyksen ja suuntaakin
yksilön monikulttuuriselle identiteettikehitykselle, joka jatkuu sit-
ten varmasti ja monimuotoisena prosessina läpi hänen elämänsä.
Vieraan kielen opetus on siis parhaimmillaan oppijan identiteettiä
hedelmällisesti kehittävä väline, joka tukee ja samalla laajentaa sitä
tietoisesti.

Kuviosta 1 ilmenee vielä tarve ja vieraan kielen opetuksen
kannalta tavoite kehittää oppijan kulttuurienvälisen toiminnan
kompetenssia tai kuten välistä todetaan oppijan kulttuurienvälistä
viestintäkompetenssia (Byram 1997). Jotkut tutkijat puhuvat yk-
sinkertaisesti vain kulttuurienvälisestä kompetenssista (esim. Bre-
della ja Delanoy 1999; Volkmann 2002). Kulttuurienvälinen, vies-
tinnän ja toiminnan kompetenssi sisältää perinteisen kieli- ja vies-
tintätaitojen lisäksi useanlaisia oppijaan liittyviä ominaisuuksia se-
kä toisen ymmärtämiseen ja tulkintaan liittyviä tekijöitä, kuten
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oppijan uskomukset ja odotukset, kyvyn herkistyä vieraudelle, em-
patiakyvyn, kunnioittamisen kyvyn, interaktiivisen valmiuden ja
monitulkintaisuuden sietokyvyn. Lisäksi kulttuurienvälisen toimi-
jan tulisi tiedostaa ja osata käyttää muun muassa oppimis- ja inter-
aktiostrategioita sekä hänellä tulisi olla taitoa arvioida sekä kogni-
tiivista, emotionaalista että sosiaalista tietoa ja käyttäytymistä. Ta-
voitteellista vieraan kielen kohtaamista ja oppimista voi luonnehtia
kokemukselliseksi, uteliaaksi, etsiväksi ja reflektiiviseksi. On tie-
tenkin niin, että tällaiset tavoitteet ovat koko oppimista ja kaikkea
opetusta kattavia, mutta vieraan kielen opetuksella ja opiskelulla
voi olla oppimisen kokonaisuudessa niiden kulttuurienvälisen
luonteen takia aivan erityinen asema.

 Kokemus ja kohtaaminen vieraan kielen opetuksen
peruskäsitteinä

Kokemus ja kohtaaminen liittyvät monin tavoin toisiinsa. Jokai-
nen ihminen hankkii kokemuksia aivan yksinkin, sillä onhan hän
havaintoja tekevä ja aistein varustettu olento. Hän kykenee myös
käsittelemään hankkimiaan kokemuksia, toiset tehokkaammin,
toiset vaatimattomammin. Ihminen on kuitenkin perusluonteel-
taan sosiaalinen, elää ja toimii yhdessä toisten ihmisten kanssa ja
on aina suhteessa toisiin ihmisiin. Tiedämme, että terve ihminen
etsii sosiaalisia kontakteja, rakentaa erilaisia sosiaalisia verkostoja
elämänsä tueksi ja iloksi. Vieraan kielen institutionaalinen opetta-
minen saa perusteensa ajatuksesta, että ihmiset ryhtyvät käyttä-
mään saamaansa kielitaitoa itsensä ja yhteisöjensä hyväksi. Maam-
me kaltainen järjestäytynyt yhteiskunta asettaa vieraiden kielten
opettamiselle tavoitteita ja oikeutettuja vaatimuksia ylläpitäessään
sitä ja kustantaessaan sen. Jos vieraan kielen opetuksen tavoitteeksi
asetetaan kulttuurienvälinen oppiminen tai kulttuurienvälinen
viestintä, niin opetuksesta vastaavien on perusteellisesti pohditta-
va, mitä kulttuurienvälinen oppiminen on ja miten sen päämäärät
parhaiten saavutetaan. Koulu formaalisena opiskeluympäristönä
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ottaa vääjäämättä etäisyyttä oppilaidensa todellisuuteen, mutta täs-
sä etäisyyden ottamisessa on ilmeisen monia asteita. Koulu voinee
lähestyä oppilaidensa todellisuutta niin halutessaan. Se voi tarjota
esimerkiksi vieraan kielen opetuksellaan – osana oppilaiden kieli-
kasvatusta – mahdollisuuksia autenttisille kokemuksille ja vierau-
den kohtaamiselle ja käsittelylle monin tavoin.

Esitän kuviossa 2 kokemuksen ja kohtaamisen kulttuurien-
välisen oppimisen peruskäsitteinä ja kuvaan niiden kytkentöjä
kohtaamisen muotoihin ja eri opiskelulähteisiin. Oppijan on mah-
dollista saada sekä välittömiä että välillisiä kokemuksia vieraista
kielistä ja kulttuureista. Kohtaaminen mahdollistaa periaatteessa
aina välittömän kokemuksen. Koulut ovatkin mahdollistaneet koh-
taamistilanteita oppilasvaihdon, ystävyyskoulutapaamisten, luok-
karetkien yms. muodossa. Monet viralliset organisaatiot luovat ra-
kenteita kohtaamiselle. Sen sijaan yllättävän vähäistä ja ehkä vähän
puhuttuakin ovat olleet yksittäisten opettajien toimenpiteet mah-
dollistaa kohtaamiskokemuksia luokkahuoneen sisällä. Useimmis-
sa suomalaisissakin kunnissa on useita kieliä äidinkielenään puhu-
via ihmisiä, joita lienee suhteellisen helppo kutsua kouluun ja hei-
dän kanssaan voi jopa suunnitella opetussuunnitelman sisällä ta-
pahtuvaa vieraan kielen ja vierauden opiskelua.

opintomatka

välitön kokemus

kokemus kohtaaminen

oppilasvaihto

vaihto- ja
mamu-oppilaat

luokkavierailut

kirjeenvaihto

kaunokirjalllisuus
filmit ja videot

välillinen kokemus

luokkaretki

virtuaalinen
kohtaaminen

opettaja
oppikirja
sanomalehti

verkkoinformaatio
kuvat

muut painotuotteet

Kuvio 2. Kokemus ja kohtaaminen kulttuurienvälisen oppimisen peruskä-
    sitteinä
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Toisen merkittävän kohtaamisen ja oppimisen mahdollisuu-
den muodostavat koulujen vaihto-oppilaat ja maahanmuuttaja-
taustaiset oppilaat. Heidän kokemustensa ja potentiaalinsa aktiivi-
sesta käytöstä vieraan kielen ja vierauden oppimiseksi on käyty var-
sin vähän keskustelua. Oppilaskokemukset viittaavat siihen, että
näitä kohtaamisen lähteitä ei juuri käytetä hyväksi, syystä tai toises-
ta (Kaikkonen  2004a). Koulussa jo olevaa monikielisyyttä ja -kult-
tuurisuutta ei osata tai haluta ottaa mukaan olennaiseksi osaksi
kielikasvatusta (Gogolin 2003). Valtavan kohtaamisen potentiaa-
lin mahdollistaa koko ajan kasvava ja kehittyvä virtuaalinen vies-
tintä. Koulut ovat tämän kohtaamisen toteuttajina vielä alkutai-
paleella. Tietoa toki saadaan ja etsitäänkin eri tavoin esimerkiksi
internetistä ja kotisivuja, portaalejakin rakennetaan verkkoon,
mutta kohtaamisen mahdollistavaa viestintää toteutetaan vielä var-
sin vähän. Verkkojen kautta tapahtuva kohtaaminen antaa kuiten-
kin mahdollisuuden todelliseen kulttuurienväliseen oppimiseen,
kunhan vain löytyy rohkeutta rakentaa yhteyksiä.

Kansainvälinen projektityöskentely, yhteisten projektien ra-
kentaminen kahden tai useamman maan koululuokan kesken, on
eräs kohtaamisen mahdollisuus. Näyttöä kulttuurienvälisestä op-
pimisesta antavat esimerkiksi Reinhard Donath ja Ingrid Volkmer
(2000) toimittamassaan kirjassa ja Martina Mölleringin (2003)
toteuttamat sähköpostiprojektit. Molemmissa kirjeenvaihdot joh-
tivat kokemusten molemminpuoliseen reflektointiin, eräässä Do-
nathin ja Volkmerin kuvaamassa tapauksessa jopa monenlaisiin
konflikteihin. Vasta konfliktit mahdollistivat syvälle ankkuroitu-
neen kulttuurisen käyttäytymisen käsittelyn ja johtivat sitä kautta
kulttuurienvälisen oppimiseen. Oppilaat totesivat kokeneensa lo-
pultakin itselleen merkityksellistä vieraan kielen oppimista maini-
tunlaisessa opiskelussa. Kaiken lisäksi toiminnasta yhdistyivät mer-
kityksellisellä tavalla sekä vieraan kielen että äidinkielen käyttö,
kielikasvatuksen molemmat puolet. Kokemukset johtivat aikai-
semman ajattelun reflektointiin ja sitä kautta uuden oppimiseen.
Järvisen (1990) mukaan juuri reflektio on kokemuksellisen oppi-
misen ehto.
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Kuvio 2 pyrkii osoittamaan myös, että välillisten kokemusten
kautta kohtaamista voi tapahtua vain rajoitetusti. Oikeastaan oppi-
laat kohtaavat välittömästi vain opettajansa ja toisensa. Tapahtuu-
ko tällöin autenttiseksi luokittuvaa kohtaamista, riippuu ennen
muuta opettajasta: Haluaako ja kykeneekö hän olemaan omana it-
senään luokkatilanteissa vai ottaako hän mieluummin opettajan
”roolin” rakentaen samalla kuilua itsensä ja oppilaiden välille?
Osaako hän ohjata oppilaita toimimaan keskenään autenttisella
tavalla? Ihmisen eläytymisen kyky mahdollistaa merkityksellisen
kohtaamisen myös esimerkiksi kaunokirjallisuuden kautta, mutta
koulun vieraan kielen opetus ei nähdäkseni sitä paljonkaan
hyödynnä. Autenttisen kirjallisuuden tuomia vaikeuksia pidetään
liian suurina. Kuitenkin esimerkiksi runous ja sopivasti valitut
kirjallisuusotteet tekisivät vieraskielisen kirjallisuuden kohtaamisen
mahdolliseksi. Oppilaspuheenvuorot kuitenkin osoit- tavat opetta-
jien käyttävän tätä mahdollisuutta sangen vähän (Kaikkonen
2004a).

Kokemukseen ja kohtaamiseen liittyy kaksi muuta merkittä-
vää käsitettä: kohtaamisen dialogisuus ja kokemusten reflektointi
(ks. kuvio 3). Kulttuurienvälinen kohtaaminen edellyttää dialogia.
Sanan kreikkalaisen perusmerkityksen mukaan dialogi on sitä, että
sen toteuttajat asettuvat eräänlaiseen välitilaan (dia = väliin, välis-
sä), jossa heidän tietonsa, ymmärryksensä ja käsityksensä maail-
masta (logos) nousee yhteiseen tarkasteluun. Jotkut tutkijat puhu-
vat niin sanotusta kolmannesta paikasta tai tilasta (the third place
tai der dritte Ort), kuten esimerkiksi Andreas Müller-Hartmann
(1999) viitatessaan oman ja vieraan kulttuurin lisäksi syntyvään
kulttuurienväliseen tilaan. Bernhard Waldenfels (2000) tuo myös
välitilan käsitteen esiin kuvatessaan kulttuurienvälisen tilan luon-
netta samalla tavalla kuin itse ajattelen olevan dialogisessa tilassa.
Dialogisuuden käsite voidaan näin yhdistää kulttuurienvälisyyden
käsitteeseen kohtaamisen tapana.
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Kulttuurienvälisen oppimisen näkökulmasta dialogisuus on siis vä-
litilaan asettumista, jossa osallistujat ikään kuin astuvat hieman irti
omasta kulttuurisesta maailmastaan tullakseen samanarvoiseksi
toisten dialogiin osallistujien kanssa. Kulttuurienvälisen vieraan
kielen oppimisen kannalta se on varsin vaikeaa, sillä usein vahvem-
pi, yleensä äidinkielenään kieltä puhuva ei ymmärrä, että myös
hänen on tultava välitilaan oppiakseen. Dialoginen tilanne toteu-
tuu nähdäkseni helpommin silloin, kun dialogia käydään – siis ol-
laan dialogisessa tilassa – jokaiselle vieraalla kielellä. Merkitykselli-
nen kulttuurienvälinen oppiminen edellyttää siis dialogia, jonka
seurauksena mahdollistuu perspektiivin vaihto, toisen ihmisen nä-
kökulman ymmärtäminen, samoin kuin oman subjektiivisen nä-
kökulman tajuaminen ja suhteellistuminen.

Kokemus mahdollistaa merkityksellisen ja mahdollisesti py-
syvän oppimisen. Kokemus ei kuitenkaan johda itsestään selvästi
oppimiseen (ks. Järvinen 1990; myös Jarvis 1987). On paljon
näyttöä siitä, että esimerkiksi kulttuuristen stereotypioiden yksi-
puolinen käsittely johtaakin niiden vahvistumiseen. Samoin vierai-
lut tai opintomatkat ulkomaille saattavat vahvistaa aikaisempia kä-
sityksiä vieraskulttuurisesta käyttäytymisestä. Käsitysten verifioin-
tia tai falsifiointia ei tapahdu. Kokemus, johtaakseen merkittävään
oppimiseen, edellyttää sen reflektointia. (Järvinen 1990 ja 1999,
Järvinen ja Poikela 2000.) Reflektointi työtapana antaa ensinnäkin
aineksia purkaa kokemus näkyvään tai kuultavaan kielelliseen
muotoon ja asettaa käyttäytymisen perusteet monipuolisesti poh-

kohtaaminen dialogi

kokemus reflektio

.   . .   .

.   .

?

Kuvio 3. Kokemus ja kohtaaminen dialogina ja reflektiona
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dittavaksi ja keskusteltavaksi. Reflektointi yhdistettynä dialogiseen
kohtaamistilanteeseen valottaa erilaisten ihmisten taustaoletuksia,
näkökulmia ja kokemuksia. Dialogitilanteessa toteutuu reflektion
konkreettinen perusmerkitys: kokemus peilautuu toista kokemus-
ta vasten heijastuakseen sitten takaisin reflektoijan ajatteluun.

Opettaja kohtaamisen valmistelijana ja toteuttajana

Institutionaalinen kielikasvatus edellyttää opettajalta toteutuak-
seen erityistä asennoitumista ja erityisiä toimia. Opettaja on avain-
asemassa johdateltaessa vieraan kielen oppijoita kulttuurienvä-
liseen kohtaamiseen. Kulttuurienvälinen oppiminen edellyttää
useiden kokemuksellisten prosessien käynnistämistä. Nämä pro-
sessit eivät ole luonteeltaan pelkästään kognitiivisia, vaan oppilai-
den affektiivis-emotionaalinen ja sosiaalinen käyttäytyminen ja
oppiminen ovat niissä olennaisesti mukana. Kyse on kokonaisval-
taisesta oppimisesta ja siihen ohjaamisesta.

Prosessit eivät kohdistu yksinomaan vieraan kielen oppimi-
seen, vaan kyse on yhtälailla kielenulkoisen viestinnän oppimises-
ta, omasta kielestä ja kulttuurista oppimisesta sekä itsestä oppimi-
sesta. Myös metakognitiivinen oppiminen on näissä prosesseissa
olennaisesti mukana ja sitä on ohjattava. Metakognitiivisten ja
reflektiivisten taitojen opiskelu on hyvä aloittaa jo suhteellisen var-
hain (Järvinen 1999). Myös tämä on opettajan tehtävä. Kulttuu-
rienvälisessä oppimisessa on laajasti nähtynä kyse oppilaiden sosia-
lisaatioprosessien kehittämisestä. Voidaan puhua laajentuvasta
sosialisaatiosta, jonka seurauksena yksilö kasvaa kohti kansainväli-
syyttä, oppii elämään kansainväliseksi muuttuneessa, globaalissa
kohtaamisen maailmassa, jossa monikielisyys ja usean kielen käyt-
tö ovat tarpeen. Edelleen kielenopetus kielikasvatuksena avaa mah-
dollisuuksia oppilaiden identiteetin kehittymiselle monikulttuuri-
seen suuntaan (Kaikkonen 2004b).
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Kuviossa 4 esittelen vieraan kielen opettajan toimia kohtaa-
misen mahdollisuuksien järjestämiseksi, kohtaamisen pedagogii-
kan prosesseja ja kokemuksellista, kohtaamispohjaista oppimista
tukevia toimenpiteitä. Opettaja tarjoaa mahdollisuuksia ohjatulle
kohtaamiselle. Hän voi kutsua luokkaansa vieraan kulttuurin edus-
tajia ja samalla vieraan kielen puhujia. Hän voi integroida vierailut
olennaisina opetussuunnitelman osina normaaliin arkityöskente-
lyyn ja samalla sopia vierailijoiden kanssa heidän ja omasta roolis-
taan kohtaamistilanteissa. Hän voi itse toimia oppilaita ohjates-
saan autenttisten periaatteiden mukaan kohtaamalla heidät aidosti
tietävinä, tuntevina ja sosiaalisina olentoina. Opiskeluteemat eivät
seuraa yksinomaan edeltä tehtyjä tarkkoja suunnitelmia, vaan saa-
vat muotoa ajankohtaisista, oppilaita puhuttavista ja heistä esiin
nousevista aiheista ja tilanteista. Samoin opettaja pyrkii kohtaa-
maan oppilaansa kielellisesti aidolla tavalla ymmärtäen, milloin on
paikallaan vieraan kielen käyttö, ja milloin on syytä käydä asioita
keskustellen läpi oppilaiden äidinkielellä. Usein reflektiiviset tilan-
teet näyttävät edellyttävän myös äidinkielistä keskustelua.

Opettaja voi järjestää oppilailleen niin ikään mahdollisuuksia
kohdata vieraan kulttuurin oppilaita sekä virtuaalisesti että kasvok-
kain. Opettaja on yleensä käynnistävä tekijä kansainvälisissä yh-
teistyöprojekteissa tai sähköpostikirjeenvaihdossa, joiden tavoit-
teena on opetussuunnitelman mukainen kulttuurienvälinen oppi-
minen. Samoin on vaikea kuvitella kokonaisen koululuokan koh-
taamistilanteita muiden maiden oppilasryhmien kanssa ilman
opettajan voimakasta panosta. Kohtaamisen pedagogiikka vaatii
opettajalta paljon, mutta on niin sanottuun informaatiopedago-
giikkaan verrattuna olennaisesti merkittävämpää kulttuurienväli-
sen oppimisen kannalta (ks. Kaikkonen 2004b). On ilahduttavaa
huomata, miten ponnekkaasti monet vieraan kielen opettajat ovat
antaneet viime aikoina panoksensa kohtaamisten järjestämiseksi ja
tämän toiminnan kautta saatavien kokemusten käsittelemiseksi,
kokemuksista oppimiseksi.
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Opettaja on niin ikään olennainen kulttuurienvälisen oppimisen
prosessien käynnistäjänä. Kuten kuviossa 4 esitän, kulttuurienvä-
lisen oppimisen edellytyksenä on herkistymisen prosessi (Kaikko-
nen 1997). Vieraan kielen ja kulttuurin vieras luonne vaatii kykyä
herkistyä, sensibilisoitua vieraudelle ja omalle käyttäytymiselle.
Herkkyyttä on mahdollista oppia ja harjoitella. Sitä voidaan edis-
tää vaikkapa joka koulutunti lyhyehkön herkistämisharjoituksen
muodossa (teksti, video, musiikki, keskustelu jne.), mutta se on
prosessi, joka kulkee läpi koko kouluaikaisen vieraan kielen oppi-

Kuvio 4. Vierauden kohtaaminen ja kokemuksien käsittely vieraan kielen
    opetuksessa
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misen. Vieraudelle herkistymisessä on viime kädessä kyse elinikäi-
sestä oppimisesta.

Havaintojen tekeminen vieraasta käyttäytymisestä ei ole lain-
kaan yksiselitteistä eikä helppoakaan. Ihminen tekee luonnostaan
havaintoja aistiensa kautta varsin automaattisesti. Vaikka oppijalla
kuinka on luontainen havaintojen tekemisen kyky, on tiedostettu
havainnointi tapahtuma, jota on syytä harjoitella. Vierasta käyttäy-
tymistä voidaan harjoitella havainnoimaan monin tavoin. Olen-
naista siinä on, että opettaja ohjaa oppilaiden huomion esimerkiksi
tehtävän avulla johonkin vieraan kulttuurin ilmiöön, jonka havait-
tua kielellistä ja kielenulkoista ilmenemistä voidaan sitten yhdessä
pohtia. Siten oppilaat oppivat asettamaan itselleen vierauteen liit-
tyviä hypoteeseja: muodostavat olettamuksia, uskomuksia ja käsi-
tyksiä siitä, miten vieraassa maassa ilmaistaan jokin asia kielellisesti
ja miten kyseisessä tilanteessa toimitaan muuten kulttuurisesti oi-
kein. Niin toimittaessa on pidettävä kuitenkin mielessä, että ei ole
vain yhtä tai kahta oikeaa tapaa toimia kulttuurisesti oikein, ja ettei
tavoitteena ole syntyperäisen kielenpuhujan kielitaito, vaan koh-
taamiselle ja ymmärtämiselle tarpeellinen toimiva vieraan kielen-
taito (Kramsch 1998).

Kun hypoteesien tekemistä on harjoiteltu ohjatusti, on to-
dennäköistä, että oppijat ryhtyvät tekemään niitä itsenäisesti ja tut-
kimaan eri lähteistä (opiskelussa käytettävät materiaalit, opettaja
tietolähteenä, autenttiset kohtaamistilanteet), pitävätkö heidän hy-
poteesinsa paikkansa vai eivät. Siten hypoteesit verifioituvat tai fal-
sifioituvat. Tätä prosessia opettaja voi tukea monin tavoin muun
muassa antamalla oppilailleen tietoa vieraan kulttuurin niin sano-
tuista kulttuuristandardeista ja kielellisistä normeista (ks. esim.
Kaikkonen 1997). Herkistyminen vieraudelle etenee vähä vähältä,
jolloin tapahtuu tavoitteeksi asetettua vierauden ymmärtämistä ja
oman kulttuurikuvan laajentumista sekä vieraaseen että omaan
nähden. Tavoite auttaa oppijaa kasvamaan äidinkielensä ja oman
kulttuurinsa asettamien rajojen yli johtaen samalla kulttuurien-
väliseen oppimiseen ja kasvuun.
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Portfoliotyöskentely kielikasvatuksen välineenä

Oppilaiden metakognitiivista oppimista tukee erinomaisesti, että
he oppivat tekemään johtopäätöksiä oppimisestaan. Sekä opettaja
että oppilaat tarvitsevat välineitä tähän prosessointiin. Viime aikoi-
na lähes maailmanlaajuisesti esiin nostettu ”salkkutyöskentely” an-
taa prosessointiin tukea. Portfoliotyöskentely antaa oppijalle liitty-
mäpinnan myös tunteisiin, sillä ne ovat aidosti mukana oppimis-
kokemuksien käsittelyssä. Parhaimmillaan portfolion työstäminen
johtaa varsin konkreettisiin itsearviointeihin siitä, miten oppilas
katsoo jo osaavansa käyttää vierasta kieltä, ja miten hän ymmärtää
vierasta käyttäytymistä suhteessa omaansa. Samoin hän oppii poh-
timaan, miten hän osoittaa osaamisensa itselleen ja mahdollisesti
toisillekin tarpeen niin vaatiessa. Edelleen portfoliotyöskentely
auttaa häntä kehittämään itselleen sopivia strategioita kohdata vie-
rautta ja opiskella vieraita kieliä tulevaisuudessa. (esim. Kohonen
2002; Byram 2002.)

Kokemuksesta oppiminen, kohtaamisen pedagogiikka, opis-
kelun autenttisuus, monikulttuurisen identiteetin kehittyminen,
itsearvioinnin ja ajattelun taitojen kehittyminen sekä kulttuurien-
välisen oppimisen moninaisten prosessien käynnistäminen ja opi-
tun reflektointi ovat keskeisiä käsitteitä silloin, kun tähdätään koko
ihmisen huomioon ottavaan kielikasvatukseen. Kannatan Viljo
Kohosen (2003) tavoin sitä, että siirrymme ajatuksissa, sanoissa ja
teoissa toteuttamaan vieraan kielen opetuksen sijasta kielikasvatus-
ta. Silloin vierasta kieltä ja vieraita kieliä ei lokeroida omiksi saarek-
keikseen, vaan kielet ymmärretään oppijan moninaisena pääoma-
na. Kielten päällekkäinen, limittäinen, fragmentaarinen, virheelli-
nenkin käyttö on hyväksyttävää ja arvokasta opiskeltaessa ymmär-
tämään vierautta ja kehityttäessä vähä vähältä kulttuurienvälisen
vieraan kielen taitajiksi. Samalla myös jokaisen oppijan äidinkieli
identiteetin peruselementtinä on merkittävästi mukana oppimis-
prosessissa, jonka seurauksena vieraat kielet rikastuttavat oppijan
monikulttuuriseksi kehittyvää identiteettiä.
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