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 Johdanto!!1.

!
Työskentelin!lukuvuoden!2014–2015!ajan!osa;aikaisena!äidinkielen!ja!viestinnän!opet;

tajana!eräässä!pääkaupunkiseudun!ammattikoulussa.!Samana!vuonna!suoritin!Helsin;

gin! yliopistossa! aineenopettajan! pedagogisia! opintoja.! Vuosi! oli! siis! kaksin! verroin!

opettavainen,!mutta!erityisen!mielenkiintoista!oli!se,!miten!erilainen!koulumaailma!on!

opettajan! pöydän! takaa! tai! Siltavuorenpenkereeltä1!käsin! katsottuna.! Siinä!missä! yli;

opistolla! pohdimme! opetuksen! eriyttämistä! lahjakkaiden! oppilaiden! hyväksi,! opetin!

ammattikoulussa!isoja!alkukirjaimia$tai!sitä,!miten!työharjoittelukaavakkeeseen!täyte;

tään!omat!henkilötiedot.!Erityisen!karulta!tuntui!se,!miten!tuolloin!käytössä!olleet!pe;

rusopetuksen! opetussuunnitelmien! perusteet! (POPS! 2004)! tuntuivat! pakenevan! hei;

koimpien!opiskelijoiden!todellisuutta:!vuoden!2004!POPSin!tavoitteissa!puhutaan!tyy;

lin!hallinnasta!ja!kielellä!vaikuttamisen!keinoista,!vaikka!harjoiteltavaa!on!vielä!pisteen!

paikassakin,!toisilla!jopa!kynäotteessa.!!

Tuo! vuosi! sai! minut! kiinnostumaan! erityisesti! siitä,! miten! heikoin! taidoin! osa!

nuorista!aloittaa!toisen!asteen!opinnot.!Miten!on!mahdollista,!että!yhdeksän!vuoden!

äidinkielen!opiskelun!jälkeen!yli!kolmen!virkkeen!kokonaisuuden!tuottaminen!on!työn!

takana!tai!että!lukeminen!ei!suju!juuri!Jukolan!poikia!paremmin?!

Huoli! on! Suomessa! yhteinen.! Esimerkiksi! lapsiasiavaltuutetun! toimiston! teema!

vuodelle!2015!on!Eriarvoistuva$koulu?.$Lapsiasiavaltuutettu!Tuomas!Kurttilan!mukaan!

perusopetuksen!kuntakohtaiset!erot!uhkaavat! lasten!välistä!tasa;arvoa:!Kurttilan!mu;

kaan!opetusta! eniten! ja! vähiten!peruskoulun! aikana! antavien! kuntien! välillä! on! eroa!

jopa! lukukauden!verran.! (Lapsiasiavaltuutettu!2015.)!Keväällä!2015!etenkin!Helsingin!

Sanomien! sivuilla! on! käyty! kiivastakin! mielipiteenvaihtoa! tulevasta! opetussuunnitel;

masta!ja!siitä,!miten!sen!yhä!laajenevat!sisällöt!käyvät!yksiin!huononevien!luku;!ja!kir;

joitustaitojen! kanssa! (mm.! Eloranta! 2015;! Ahola! 2015;! Salminen! &! Salminen! 2015).!

Samaten!osa!oppilaista!kokee!koulunkäynnin!haastavana:! Joka!toinen!vuosi! toteutet;

tavassa!Kouluterveyskyselyssä!noin!30!%!peruskoulun!pojista!ilmoitti!vaikeuksista!opis;

kelussa.!Osuus!on!pysynyt!ennallaan!viime!vuosikymmenen.!Tytöillä!sen!sijaan!koulu;

vaikeudet!ovat!viime!vuosina!hienoisesti!lisääntyneet!vuoden!2000!arvosta!28!%!vuo;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
!Helsingin!yliopiston!Opettajankoulutuslaitos!sijaitsee!Kruununhaassa!Siltavuorenpenkereellä.!
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den! 2013! 32! %:iin.! (THL! 2014.)! Elokuussa! 2015! Helsingin! Sanomat! uutisoi! lukioiden!

tyttöistyvän!vinhaa!vauhtia.!Esimerkiksi!Tampereella! ja!Oulussa!on!lukioita,! joissa!tyt;

töjen!osuus!opiskelijoista!on!liki!80!%.!(Valtavaara!2015.)!Vaikuttaa!siis!siltä,!että!suo;

malaisessa! koululaitoksessa! erityisesti! pojat! häviävät! –! tavalla! tai! toisella! järjestelmä!

suosii!tyttöjä.!

Pro!gradu!;tutkielmani!motivoituu!kiinnostuksestani!äidinkielen! ja!kirjallisuuden!

osaamisen!eriytymiseen.!Olen! kiinnostunut!erityisesti! siitä,!miten!heikoin! taidoin!pe;

ruskoulun!äidinkielen!oppimäärän!voi!läpäistä!reputtamatta,!tai!kääntäen,!mikä!on!se!

kirjoittamisen!osaamisen!minimitaso,!jolla!peruskoulumme!voi!läpäistä.!!

Tarkastelen! tutkielmassani! sitä,! millainen! on! luokan! heikoimpien! kirjoitustaito!

peruskoulun!päättyessä,!kun!sitä!analysoidaan!äidinkielen!kokeessa!kirjoitetun!pohti;

van!kirjoitelman!läpi.!Lähestyn!aihetta!teoreettisesti!varsin!laajasti,!kirjoittajan!kompe;

tensseista!käsin.!Kirjoittajan!kompetenssit!ovat!kirjoittamiseen! liittyviä! ja!sen!edellyt;

tämiä! tietoja,! taitoja! ja!kykyjä.!Ne! jaetaan!karkeasti! kolmeen:!multimodaaliseen,!kie;

liopilliseen! ja!diskurssikompetensseihin.!Yksinkertaistaen!on!niin,!että!osatakseen!kir;

joittaa! tarkoituksenmukaista! tekstiä! kirjoittajan!on!osattava!käyttää! kynää! ja!paperia!

tai!digitaalista!alustaa!(multimodaalinen!kompetenssi),!osattava!tuottaa!kielen!sanoja!

ja! lauseita! (kieliopillinen! kompetenssi)! ja! tunnettava! tarvittu! tekstilaji,! vaadittu! tyyli,!

asianmukainen! sisältö! sekä! odotuksenmukainen! kokonaisrakenne! (diskurssikompe;

tenssit).! Tässä! tutkielmassa! keskityn! viimeksi! mainittuihin! diskurssikompetensseihin.!

Esittelen!kirjoittajan!kompetenssien!määritelmää!tarkemmin!tuonnempana.!

Vastaan!tutkielmassani!seuraaviin!tutkimuskysymyksiin:!Miten!heikot!kirjoittajat!

hallitsevat! kirjoittamisen! eri! diskurssikompetenssit?! Mitkä! diskurssikompetensseista!

ovat! hallussa! muita! paremmin,! entä! muita! heikommin?! Lopulta! pyrin! vastaamaan!

myös! siihen,! miten! vuoden! 2004! perusopetuksen! opetussuunnitelmien! perusteiden!

mukaiset! tavoitteet! toteutuvat! aineistoni! kirjoitelmissa.! Tarkoitukseni! ei! ole! tuottaa!

syntilistaa!tai!osoittaa!sormella,!kuinka!heikolla!menestyksellä!ja!kuinka!matalien!aito;

jen!yli!peruskoulu!on!mahdollista!suorittaa.!Sen!sijaan!tarkoitukseni!on!kuvata!oppimi;

sen!saavutettu!taso!diskurssikompetensseittain:!ei!siis!vain!sitä,!mitä!ei!ole!opittu!vaan!

myös!(ja!nimenomaan)!sitä,!mitä!on!opittu.!
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Tutkimusotteeni!on! laadullinen.!Tutkimuskysymysten!rajaus,!aineiston!määrä! ja!

teoreettisesti! laaja!lähestymistapani!määrittävät!myös!tutkimusotettani.!Pyrin!tutkiel;

massani! pikemminkin! saamaan! kattavan! yleiskäsityksen! kuin! niinkään! seikkaperäisen!

selvityksen!diskurssikompetenssien!hallinnasta.!Vaikka!analyysia!tehdessäni!olen! lähi;

lukenut!aineiston,!olen!myös!tarkoituksellisesti!keskittynyt!verraten!suuriin!linjoihin.!

Ensimmäiset! kolme! lukua! ovat! taustoittavia:! Luvussa! 2! esittelen! kirjoittamista!

koulussa.!Luvussa!3!esittelen!aiempaa!suomalaista!kirjoittamisen!tutkimusta!sekä!työni!

aineiston.!Tutkielmani!viitekehystä!käsittelen!luvussa!4,!jossa!käyn!läpi!sekä!diskurssi;

kompetensseja!taustateoriana!että!käyttämääni!tutkimusmenetelmää.!Luvut!5–8!ovat!

analyysilukuja,! joissa!analysoin!aineistoani!diskurssikompetenssi!kerrallaan.!Tarkat!tu;

lokset!esittelen! kunkin!analyysiluvun! lopussa.! Lopulta! luvussa!9! vertaan! saamiani! tu;

loksia!opetussuunnitelman!tavoitteisiin! ja!esittelen!tuloksista!vedettäviä! johtopäätök;

siä.!

! !
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 Kirjoittaminen!koulussa!2.

!

Ensimmäiseksi! esittelen! kirjoittamista! koulukontekstissa.! Aloitan! erittelemällä! kirjoit;

tamisen!käsitteen!määrittelyä!tutkimuskirjallisuudessa!ja!sen!jälkeen!etenen!koulukir;

joitelman! ideaalin! esittelyyn.! Kolmannessa! alaluvussa! esittelen! lyhyesti! perusopetuk;

sen!opetussuunnitelmien!perusteet!vuodelta!2004!äidinkielen!ja!kirjallisuuden!osalta.2!

Lopulta!esittelen!lyhyesti!erityisopetuksen!asemaa!yleisopetukseen!nähden.!!

!

2.1 Kirjoittamisen!käsitteestä!

!

Kirjoittamista!on!ajan!oloon!opetettu,!tutkittu!ja!siitä!on!keskusteltu!useista!eri!näkö;

kulmista.!Näkökulmilla!on!väliä!myös!oppilaan!kannalta,!sillä!se,!miten!onnistuneeseen!

tekstiin! tähdätään! (eli! kirjoittamista! opetetaan! ja! arvioidaan),! riippuu! kirjoittamisen!

taustaoletuksista! (Pentikäinen! 2007:! 141).! Esittelen! lyhyesti! suomenkielisessä! tutki;

muksessa! keskeisimmät! näkökulmat! kirjoittamiseen,! sen! opetukseen,! arviointiin! ja!

tutkimukseen.! Nojaan! ensisijaisesti! Luukan! artikkeliin! vuodelta! 2004,! mutta! myös!

Ivaničin!(2004)!jaotteluun!kirjoittamisen!diskursseista.!Samalla!rakennan!siltaa!Makko;

nen;Craigin! koostamaan,! tutkielmani! kannalta! hyvin! keskeiseen! kirjoittajan! kompe;

tenssimalliin!(2011).!!

Vanhin,!perinteisin!ja!kenties!maallikoille!näkyvin!lähestymistapa!kieleen!on!ollut!

keskittyminen!sen!muotoon,!lähinnä!oikeinkirjoitukseen.!Ivanič!käyttää!termiä!muoto<

diskurssi,!Luukka!puhuu!kirjoitetun$kielen$hallinnasta.!Näkemyksiä!yhdistää!käsitys!kir;

joittamisesta!yksilön!harjaantuvana!taitona!ja!kielioppitiedon!soveltamisena.!Saavutet;

tu!kirjoitustaito!on!yksilöllinen!ja!pysyvä!ominaisuus,!joka!kohenee!sillä,!että!opettaja!

korjaa!tekstejä! ja!niiden!kommentoi!niiden!kieliasua.!Äärimmillään!tekstien!tuottami;

nen!nähdään!täysin!kontekstista!irrallisena:!kaunis!(so.!virheetön)!kieli!on!oikeaa!kieltä,!

oli!kyseessä!mikä!tekstilaji!hyvänsä.!(Luukka!2004:!10–11;!Ivanič!2004:!227–228.)!Lisäk;

si! muotodiskurssiin! liittyy! taito;termin! käyttö,! minkä! vuoksi! taitodiskurssia! pidetään!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2
!On!syytä!huomata,!että!opetussuunnitelma!on!sittemmin!uudistettu!(POPS!2014),!mutta!aineistoni!

kirjoitusaikana!vuonna!2010!voimassa!on!ollut!juuri!POPS!2004.!!
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vanhahtavana!ja!yksiulotteisena!tulokulmana!kieleen.!Taidoista!puhuminen!ja!etenkin!

niiden!rapautumisesta!huolestuminen!on!myös!tunnistettu!osaksi!poliittista!diskurssia.!

(Makkonen;Craig!2011:!78–79;!Ivanič!2004:!228.)!

Näkemyksellisesti!kenties!kauimpana!muotodiskurssista!on! luovuusdiskurssi.!Sii;

nä!kirjoittaminen!nähdään! itseilmaisun!keinona! ja! kirjoittamisella!on!arvo! sinänsä,!ei!

ainoastaan!lopputuotteella.!Perusajatus!on,!että!kirjoittamisessa!tulisi!olla!kyse!on!luo;

van!ajattelun!kehittämisestä,! sillä! ideointi! ja!vapaa! ilmaisu!auttavat!kirjoittajaa! löytä;

mään!oman! ilmaisutapansa! ja! sitä!kautta!kehittävät!kognitiivisia!kykyjä.!Näkemyksen!

mukaan! kirjoittamaan! opitaan! kirjoittamalla! niin! paljon! kuin!mahdollista,! eksplisiitti;

nen!opettaminen!ei!kuulu!diskurssiin.!Opettajan! tehtävänä!ei!ole!antaa!aiheita,!vaan!

aiheet! syntyvät!kirjoittajasta! itsestään.! (Ivanič!2004:!229–230.)! Luukka! (2004:!11–13)!

luonnehtii! lähestymistapaa!harmittomaksi,!mutta! tutkimuksen!valossa!myös!verraten!

hyödyttömäksi.!On!epäselvää,! kehittääkö! luova!kirjoittaminen! (ainakaan!kaikkien!kir;

joittajien)!arkipäivässä!tarvittavia!kirjoitustaitoja.!!

Kahden! ensimmäisen! näkemyksen! mukaan! kirjoittaminen! on! siis! kirjoittajassa!

oleva! taito,! jonka! kehittäminen! opettajan! keinoin! on!melko! rajallista.! Prosessikirjoit;

tamisen! käsite,! prosessidiskurssi,! murtaa! tämän! ajattelun.! Prosessimallit! korostavat!

muistitoimintoja!ja!ongelmanratkaisua:!tällöin!kirjoittamisessa!onkin!kyse!erityyppisten!

ajatus;! ja!muistitoimintojen!aktivoinnista! sekä!erilaisten! toimintaprosessien! toteutta;

misesta.! Fokus! ei! siis! enää! ole! valmiissa! tuotoksessa! vaan! tuottamisen! tavassa.! Har;

jaantunut!kirjoittaja!käyttää!kirjoittaessaan!erilaisia!menetelmiä!kuin!aloittelija,! joten!

aloittelijan!tehtävä!on!opetella!kirjoittamisen!prosessin!parhaat!mahdolliset!käytännöt.!

Opetuksen! tehtävä! olisikin! saada! oppilas! tiedostumaan! omista! kirjoitustavoistaan! ja!

muokkaamaan! niitä! taitavien! kirjoittajien! tapojen! mukaisiksi.! (Luukka! 2004:! 13–15;!

Ivanič!2004:!231–232.)!

Kolmea!aiemmin!mainittua!kirjoittamisen!diskurssia!yhdistää!suhtautuminen!kir;

joittamiseen!yksilön!toimintana.!Toisin!on!genrepedagogiikassa! (Luukka!2004:!16)! tai!

genrediskurssissa!(Ivanič!2004:!232–234).!Genrepedagogiikassa!kirjoittaminen!on!ensi;

sijassa! sosiaalisten! käytänteiden! hallintaa! ja! kirjoittamisen! opetus! perustuu! hyvien!

mallitekstien!opiskeluun.!Genrepedagogiikan!käytännön!sovellus!R2L!(reading!to!learn)!
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perustuu!ajatukseen!lukemisesta!kirjoittamisen!taustalla.!Tekstien!tarkka!lukeminen!ja!

niiden!genrepiirteiden!analysointi!johtaa!kunkin!genren!piirteiden!hallintaan!myös!kir;

joitusvaiheessa!(Shore!&!Rapatti!2014:!6).!Genrepedagogiikka!on!kehitelty!Australias;

sa,!ja!sen!pontimena!on!ollut!koululaisten!heikkenevä!kirjoitustaito.!Opettajan!tehtävä!

onkin!selittää!tekstiä!ja!luoda!siihen!tarttumapintaa!kaikille!oppilaille!(mts.!10–17).!

Ivanič! (2004:!234–240)! listaa!esityksessään!myös!sosiaalisten$käytänteiden!sekä!

sosiopoliittisen!diskurssin.!Sosiaalisten!käytänteiden!diskurssissa!kirjoittaminen!on!osa!

tekstitapahtumaa! ja! siten! sosiaalista! kontekstia.! Tällöin! kirjoittamisen! opetus! lähtee!

oikeista,! aidoista! tekstitilanteista! ja! kirjoittamisen! tekstilajirepertoaariin! tulee! kuulua!

myös!arkipäiväisiä!tekstejä.!Diskurssissa!tekstin!onnistuneisuutta!arvioidaan!sen!tarkoi;

tuksenmukaisuuden,! tehokkuuden! ja! toimivuuden!kannalta.!Viimeiseksi! Ivanič! esitte;

lee!sosiopoliittisen!näkökulman.!Tämän!näkökulman!mukaan!kirjoittaminen!on!sosio;

poliittisesti!rakentunut!käytäntö,!jolla!on!merkitystä!kirjoittajan!identiteetille.!Opetuk;

sessa!tulisikin!kiinnittää!huomiota!siihen,!miten!esimerkiksi!leksikaaliset!valinnat!luovat!

kuvaa!sekä!tekstin!kirjoittajasta!että!lukijasta.!Kirjoittamisen!oppimiseen!kuuluu!myös!

ymmärrys!siitä,!miksi!erityyppiset!kirjoittamisen!lajit!ovat!sellaisia!kuin!ovat.!Selitys!on!

usein!historiallinen!tai!jopa!poliittinen,!ja!kriittinen!kielitietoisuus!onkin!lähellä!sosiopo;

liittista!diskurssia.!(Mp.)!

Tänä! päivänä! suomalainen! perusopetus! ei! suinkaan! perustu! vain! yhteen! näke;

mykseen! kirjoittamisesta.! Pikemminkin! näkökulmat! limittyvät! ja! esimerkiksi! opetus;

suunnitelmista!voidaan!lukea!kaikuja!jokaisesta!kirjoittamisen!diskurssista.!Viime!vuo;

sina!suomalaisessa!koulukontekstissa!on!yksittäisen!kirjoittamistaidon$sijaan!puhuttu;

kin! tekstitaidoista$ (tai! samansisältöisesti!myös! tekstivalmiuksista,! esim.! Juvonen! ym.!

2011),! jolloin!käsite!myös!sisältää!ajatuksen!tekstien!tuottamisesta!ja! lukemisesta!yh;

teisöllisenä!resurssina!(ks.!esim.!Harmanen!&!Takala!2009).!Edelleen!saman!ilmiön!ää;

rellä!kompetenssi$on!entisiä!dynaamisempi!osaamista!kuvaava!käsite.!Sillä!tarkoitetaan!

nykyisin!paitsi!yksilön!abstraktia!tietoa!ja!intuitiivista!kielikykyä!tai!;tajua!myös!monen;

laista!empiirisesti!hankittavaa,!käytännön!havainnoista!muodostuvaa!osaamista.!Kom;

petenssi! voi! olla! taitoa,! tietoa,! kykyä,! tajua,! hallintaa,! tuntemusta! tai! valmiuksia.!

Useimpia!kompetensseja!on!mahdollista!harjoitella!ja!opettaa,!ja!ne!ovat!myös!arvioi;
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tavissa.!Aiemmin!kompetenssin!käsitettä!on!käytetty!vieraiden!kielten!opiskelussa,!ei!

niinkään!äidinkielellä!kirjoittamisen!tutkimuksessa.!(Makkonen;Craig!2011:!63.)!

Tutkielmassani!tarkastelen!kirjoittamista! juuri!kompetenssiajattelun! läpi:!katson!

kirjoittamisen! olevan! osoitus! ensinnäkin! motorisen! ja! visuaalisen! sekä! kieliopillisen!

kompetenssin! hallinnasta,! mutta! edellyttävän! myös! –! ja! yläkoulukontekstissa! yhä!

enemmän!(vrt.!Makkonen;Craig!2011:!67)!–!diskurssikompetenssien!hallintaa.!Esittelen!

tätä! kompetenssijakoa! taustateorioineen! luvuissa! 4.1.! Luettavuuden! nimissä! käytän!

jatkossa! kirjoittamisen! kompetensseista! paikoin! myös! nimitystä! taito.! Tutkielmani!

puitteissa!ymmärrän!taidon!kuitenkin!kompetenssin!synonyymiksi,!siis!ihmisessä!kehit;

tyväksi,!moniulotteiseksi!piirteeksi.!

!

2.2 Koulukirjoitelman!ideaali!

!

Koulukirjoitelman,!kouluaineen!tai!kouluesseen!katsotaan!olevan!oma!genrensä,! joka!

sijoittuu!osaksi!koulutekstien!muita!genrejä,!kuten!tiivistelmiä,!raportteja!tai!tutkielmia!

(kouluaineen!tekstilajista! ja!sen!sijoittumisesta!koulutekstien!genrekoloniaan!ks.!Mik;

konen! 2010:! 34–38).! Kirjoitelman! tekstilajipiirteet! opitaan! osin! sosiaalistumalla,! osin!

opetettuna! (esim.! Juvonen! 2014:! 20–21).! Useissa! lähteissä! mainittuja! koulukirjoitel;

man! piirteitä! ovat! kolmiosainen! rakenne! (aloitus;käsittely;lopetus),! asiatyylinen! kie;

liasu,!tehtävänantoon!vastaaminen!ja!selkeästi!valittu!näkökulma.!

Kenties! selkeimmin!koulukirjoitelman!genreä!ylläpitävät!oppikirjat.!Käytetyt! kä;

sitteet!vaihtelevat,!mutta!kautta!linjan!yhdeksännen!luokan!oppikirjoissa!ohjeistetaan!

esseen,$koevastauksen,$asiatekstin$tai!pohtivan$tekstin$kirjoittamista!sekä!muodollisel;

ta! että! sisällölliseltä! kannalta.! Tulkitsen! tätä! siten,! että! jos!nimenomaan!koekirjoitel;

man!kirjoittamiseen!haluaisi!valmistautua!äidinkielen!oppikirjan!avulla,!nämä!osuudet!

edustaisivat! täsmällisimmin! kokeen!mittaamaa! (muoto;)osaamista.!Oppikirjan!merki;

tys!saattaa!olla!heikkojen!oppilaiden!kohdalla!huomattavakin:!Ruuskan!(2014:!41–43)!

mukaan!oppikirjan!merkitys!voi!heikolle!kirjoittajalle!olla!jopa!suurempi!kuin!luokkato;

vereille,! sillä! keskittyminen! ja! muistiinpanot! varsinaisen! opetuksen! aikana! joutuvat!

helposti!hukkaan.!Esittelen!seuraavassa!yhdeksännen!luokan!oppikirjojen!ohjeistuksia!
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kirjoittamiseen.!Lähteinä!olen!käyttänyt!Uutta$loitsua!(2010),!Lentävää$lausetta$(2010)!

sekä!Aleksis$9:ää!(2009).!

Kaikki!oppikirjat!ohjaavat!kirjoittamaan!asiatekstin!kolmiosaiseksi:!tekstissä!tulee!

olla! aloituskappale,! käsittelykappaleita! sekä! lopetuskappale.! Aloituskappaleen! tulee!

johdattaa!aiheeseen!yleisluontoisella!tavalla!ja!,!käsittelykappaleista!kunkin!tulee!sisäl;

tää! oma! näkökulmansa! tai! lisätieto! ja! yhteenvedon! koota! tekstin! keskeiset! asiat! yh;

teen.!Lukijan!on!ymmärrettävä! jo! tekstin!alkukappaleissa!kirjoittajan!aihe! ja!näkökul;

ma,!vaikka!otsikkoa!ei!olisi.!Lisäksi!opastetaan,!että!loppukappaleen!tulee!vain!sitoa!jo!

käsitellyt!asiat!yhteen,!ei!enää!esitellä!uusia!aiheita.!(Uusi!loitsu:!13–20;!Lentävä!lause:!

20–30;!Aleksis!9:!60–61.)!

Käsittelyotteen!ohjeistetaan!olevan!pohtiva,!eli!kirjoitelmassa!tulee!punnita!eri;

laisia!näkökulmia!ja!kantoja!asiaan.!Tekstissä!tulee!olla!punainen!lanka!ja!selkeä,!mie;

titty! rakenne.!Rakenteen!esimerkeiksi! annetaan! vertailu;! ja! aihepiirirakenteen!mallit.!

Tärkeää! on! vastata! annettuun! tehtävään.! (Uusi! loitsu:! 13–20;! Lentävä! lause:! 20–30;!

Aleksis!9:!60–61.)!

Ainekirjoittamisen!perinne!ulottuu!myös! lukioon.!Mielestäni!myös!peruskoulun!

pohtivan!kirjoitelman!voi!nähdä!kuuluvan!samaan!genrekoloniaan!kuin!äidinkielen!yli;

oppilaskokeen!essee!(vrt.!Mikkonen!2010:!34–38;!Shore!2014:!48–49).!Perustan!tämän!

näkemykseni! etenkin! kirjoitelmien! pohdiskelevaan! luonteeseen! koulukontekstissa,!

minkä! lisäksi! kysehän!on! jatkumosta:! ylioppilaskokelaat! ovat! käyneet! peruskoulun! ja!

kirjoittavat!lukiossa!sen!pohjalta.!On!toki!huomattava,!että!ylioppilaskokeen!konteksti!

on!monin!osin!institutionaalisempi!ja!siten!merkityksellisempi!kuin!peruskoulun!kirjoi;

telmien3.!Yhtä!kaikki,!ylioppilasesseen!arviointikriteeristö!on!hienosyinen!ja!paljon!koe;

teltu!kuvaus!ansioituneesta!ylioppilasesseestä.!Soveltaen!sitä!voitaneen!käyttää!myös!

peruskoulun!koekirjoitelman!ideaalia!kuvattaessa.!Arviointiohje!toistaa!samoja!piirteitä!

kuin!peruskoulun!oppikirjatkin:!ohjeen!mukaan!ansiokas!essee!noudattaa!tehtävänan;

toa,!osoittaa!kokelaan!asiantuntemusta!ja! itsenäistä!ajattelua.!Tekstin!muodon!osalta!

arvioidaan!kokonaisrakennetta!sekä!käytettyä!sanastoa,!sävyä!ja!tyyliä.!(ÄKM!2012.)!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3
!Merkityksellisyydellä!tarkoitan!tässä!yhteydessä!lähinnä!jatko;opiskelukelpoisuutta!ja!siten!merkitystä!

nuoren!tulevaisuuden!kannalta.!
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Kaikkiaan!pohtivan!koulukirjoitelman!ideaali!vaikuttaa!siis!yleisesti!tunnetulta! ja!

suomalaisessa! kulttuurissa! jaetulta.! Olen! koonnut! kirjallisuudessa! mainitut! ja! käsit;

tääkseni!myös! opetuksessa! paljon! toistetut! koulukirjoitelman! rakenne;! ja! sisältöpiir;

teet! sivun! 9! taulukkoon.! Näitä! piirteitä! olen!myös! soveltanut! analyysiyksiköitä!muo;

dostaessani!(ks.!luku!4.3).!

!

Taulukko!1!Koulukirjoitelman!ideaalin!piirteitä!kirjallisuuden!mukaan!

• Johdanto!;!käsittelykappaleet!;!yhteenveto!;rakenne!

• Selkeä!näkökulmavalinta!

• Teksti!vastaa!annettua!tehtävänantoa!tai!otsikkoa!

• Moniäänisyys!

• Pohtiva!ja!analyyttinen!ote!

• Kirjoitetun!kielimuodon!hyvä!hallinta!

• Osoitus!asioiden!oppimisesta!ja!ymmärtämisestä!

!

!

2.3 Kirjoittamisen!opetuksen!tavoitteet!peruskoulussa!

!

Sinko!(2010:!1)!esittelee!äidinkielen!ja!kirjallisuuden!roolia!peruskoulussa!seuraavasti:!

”Äidinkielen!ja!kirjallisuuden!opetuksen!päätavoitteena!on!kehittää!oppilaan!kielellisiä!

perustaitoja:! suullista! ja!kirjallista! ilmaisutaitoa!eri! tekstilajeineen!sekä! lukutaitoa:! lu;

kutekniikkaa,! luetun! ymmärtämisen! taitoa! ja! lukemisen! strategisia! taitoja.! Näihin! äi;

dinkielen!perustaitoihin!nivoutuvat!yleisemmät!kansalais;! ja!opiskelutaidot:!vuorovai;

kutustaidot,! yhteistyötaidot,! ajatteluntaidot,! tiedonhankinnan! taidot! sekä! oppimaan!

oppimisen!taito.!Äidinkieli!onkin!koulussa!sekä!oppimisen!kohde!että!väline.”!Äidinkiel;

tä!ja!kirjallisuutta!opiskellaankin!enemmän!kuin!mitään!muuta!oppiainetta,!laskennalli;

sesti!noin!kaksi!kokonaista!kouluvuotta!(OPH!2012).!
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Vuoden!2010!oppimissaavutusten!arviointiin,!josta!aineistoni!on!peräisin,!osallis;

tuneet!nuoret!ovat!aloittaneet!yläkoulunsa!vuonna!2007,! jolloin!voimassa!ovat!olleet!

vuoden! 2004! perusopetuksen! opetussuunnitelman! perusteet.! Muista! opetussuunni;

telmien!perusteista!poiketen!POPS!2004!jakautuu!siten,!että!erikseen!esitellään!vuosi;

luokkien!1–2,!3–5!ja!6–9!tavoitteet,!keskeiset!sisällöt!ja!arvioinnin!perusteet.!Yhteistä!

kaikkien! vuosiluokkien! äidinkielen! ja! kirjallisuuden! opetuksen! tavoitteille! ja! sisällöille!

on!lähestymistapa!kieleen:!opetuksen!tulee!perustua!yhteisölliseen!näkemykseen!kie;

lestä.!Yhteisön!jäsenyyden!ja!osallisuuden!tietoon!sanotaan!syntyvän,!kun!oppilas!oppii!

käyttämään! kieltä! yhteisön! tavoin.! Lisäksi! oppiaineen! pohjalla! on! laaja! tekstikäsitys:!

tekstit!voivat!olla!mm.!puhuttuja,!kirjoitettuja,!äänellisiä,!graafisia!ja!sisällöltään!kuvit;

teellisia!tai!asiatekstejä.!(POPS!2004:!46.)!

Vuosiluokilla!1–2!oppilaan!tulisi!oppia!kirjoittamisen!perustekniikka!sekä!oikein;

kirjoitusta! sana;! ja! lausetasolla! (POPS!2004:!47–48).!Vuosiluokilla!3–5! tavoitteena!on!

sujuvan!luku;!ja!kirjoitustekniikan!oppiminen.!Oppilaan!tulisi!oppia!rakentamaan!erilai;

sia!tekstejä!sekä!kehittää!taitoaan!ilmaista!itseään!sekä!arvioida!omaa!ilmaisuaan.!Tu;

tun!asian!selostamista!ja!kuvailua!sekä!oman!mielipiteen!ilmaisua!ja!perustelua!harjoi;

tellaan! näinä! vuosina.!Myös! oman! tekstin! suunnittelu,!muokkaus! ja! viimeistely! sekä!

otsikointi!ja!kappalejako!ovat!keskeisiä!sisältöjä!näillä!luokilla.!Viidennen!luokan!päät;

teeksi!oppilaan! tulisi! ymmärtää! lauserakenteiden! ja! kappalejaon!merkitys! sekä!osata!

käyttää!erimittaisia!lauseita!vaihtelevasti!ja!yhdistellä!kirjoitelman!osia!melko!sujuvasti.!

(Mts.!49–52.)!

Peruskoulun!viimeisinä!vuosina,! luokilla!6–9,! tavoitteena!on,!että!oppilas!kehit;

tyisi! monipuoliseksi! ja! omaääniseksi! tekstien! tekijäksi,! joka! tottuu! suunnittelemaan!

viestintäänsä! ja! etenemään! tavoitteellisesti! kirjoitustehtävissään.! Kirjoitelman! raken;

teen! osalta! harjoitellaan! edelleen! tavallisia! tekstin! jäsentelytapoja! ja! varmennetaan!

jaksotus;,! aloitus;! ja!päätäntätaitoa.! Sisällöllisesti!mainitaan,!että! saadakseen!päättö;

arvioinnissa!arvosanan!8!oppilaan!tulee!pystyä!kokoamaan!esitykseensä!riittävästi!ai;

neksia,! jäsentelemään!niitä! sekä! tuomaan!asiasta! esille! olennaisen.! (POPS!2004:! 53–

57.)!!
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Perusopetuksen! tavoitteet! etenkin! luokilla! 3–5! sekä! 6–9!muodostavat! tärkeän!

taustan!työlleni.!Palaankin!POPSin!pariin!vielä!tutkielmani! tulosluvussa!9.1,! jossa!ver;

taan!perusopetuksen!äidinkielen! ja!kirjallisuuden!oppimistavoitteita!aineistoni!kirjoit;

tajien!saavuttamaan!osaamistasoon.!

!

2.4 Erityisopetus!peruskoulussa!
!

Perusopetuslain!mukaan!oppilaalla!on!oikeus!tuki;!tai!erityisopetukseen,!jos!hänellä!on!

vaikeuksia! koulunkäynnissään.! Vuonna! 2011! voimaan! tulleen! lakimuutoksen! jälkeen!

kouluissa! annettava! tuki! on! ollut! kolmiportainen:! sen! kevein!muoto! on! yleinen! tuki,!

jota! tarvittaessa! seuraa! tehostettu! tuki! ja! lopulta! tuen! raskain!muoto,!erityinen! tuki.!

Oppilas!voi!olla!vain!yhden!tukimuodon!piirissä!kerrallaan.!Yleisellä!tuella!tarkoitetaan!

esimerkiksi!tukiopetusta,!opetuksen!eriyttämistä!tai!opetusryhmien!joustavaa!muunte;

lua.! Tehostetun! tuen! saaminen! edellyttää! pedagogista! arviota! ja! siihen! perustuvaa!

oppimissuunnitelmaa.!Keinot!ovat!samat!kuten!edellä,!oppilas!voi!esimerkiksi!olla!osa;

aikaisesti!erityisopetuksessa.!Tehostettu!tuki!on!kuitenkin!yleistä!tukea!suunnitelmalli;

sempaa.! Erityinen! tuki! puolestaan!edellyttää!pedagogisen! selvityksen!pohjalta! tehtä;

vää! henkilökohtaisen! opetuksen! järjestämistä! koskevaa! suunnitelmaa! (HOJKS).! (Kivi;

rauma!2015;!Thuneberg!2006.)!

Yksi!mahdollinen! tehostetun! tai! erityisen! tuen! aikana! käytettävä! tukimuoto!on!

opiskelun!erityisten!painoalueiden!määrittely.!Tällöin!opettaja!määrittelee!oppiaineen!

ydinsisällöt,! joihin! oppilas! ensisijassa! keskittyy.! Ydinsisältöjen! tulee! nousta! oppilaan!

oman! vuosiluokan! tavoitteista.! Jos! oppilas! ei! pysty! saavuttamaan! näitä! määriteltyjä!

ydinsisältöjä!tuettuna,!oppisisältö!voidaan!yksilöllistää! ja!tavoitetaso!madaltaa.! (OPH:!

Opiskelun!erityiset!painoalueet!eriyttämisen!menetelmänä.)!Yksilöllistettyjä!oppimää;

riä!on! laadittu!2000;luvulla!kiihtyvää!tahtia.!Tilannetta!on!kuitenkin!kritisoitu,!sillä!on!

todettu,! että! yksilöllistetyn! oppimäärän! suorittaneiden! oppilaiden! siirtyminen! toisen!

asteen!opintoihin!ja!työelämään!on!heikompaa!kuin!muiden.!(VTV!2013:!84–85.)!

Sen! jälkeen! kun! Suomessa! siirryttiin! 1970;luvulla! kaikille! yhteiseen! peruskou;

luun,!osa;aikaisen!erityisopetuksen!määrä!on!moninkertaistunut!2000;luvulle!tultaes;
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sa.! Aivan! viime! vuosina! kasvu! on! tasoittunut,! mutta! 40! vuoden! aikana! osa;aikaisen!

erityisopetuksen!määrä!on!lisääntynyt!muutamasta!prosentista!22,3!prosenttiin.!(Kivi;

rauma!2015:!41–45.)!Jatkuvan!kasvun!syitä!on!haettu!monesta!suunnasta.!Perussyynä!

kuitenkin!pidetään! juuri!peruskoulun! tasa;arvotavoitetta:! koko! ikäluokan!kasvattami;

nen!yhdessä!yhdeksän!vuoden!ajan!ei!onnistu!ilman!mahdollisuutta!erityisopetukseen.!

Sen! avulla! pyritään! tasaamaan! oppilaiden! erilaiset! lähtötasot.! (Kivirauma! 2015:! 44).!

Osa;aikaisen!erityisopetuksen!määrän!kasvusta!osa!selittyy!myös!erityisopetuksen! in;

tegraatiotavoitteella:!on!ollut!tietoinen!pyrkimys!siirtää!erityisopetusta!osaksi!yleisope;

tusta.!Vielä!alakoulussa!erityisoppilaiden!osuus!yleisopetuksen!ryhmässä!on!35!%,!kun!

heti!yläkoulun!alussa!määrä!putoaa!25!%:iin.!Tätä!on!selitetty!mm.!yläkoulun!aineen;

opettajarakenteella.!(VTV!2013:!83.)!

Kaikkiaan!15!prosenttia!peruskoulun!oppilaista!sai!tehostettua!tai!erityistä!tukea!

syksyllä!2014.!Tehostetun!tuen!oppilaista!poikia!oli!65!prosenttia!ja!tyttöjä!35!prosent;

tia.!Erityistä!tukea!saaneista!poikia!oli!69!ja!tyttöjä!31!prosenttia.!(Tilastokeskus!2015.)!

Toisin!sanoen!poikien!suhteellinen!osuus!kasvaa,!mitä!raskaampaan!tukimuotoon!ede;

tään.!Erityistä!tukea!saaneista!noin!puolet!opiskelee!peruskoulun!kansallisen!oppimää;

rän,! noin! puolet! yksilöllistetyn.! Kuitenkaan! yksilöllistetyn! oppimäärän! oppilaat! eivät!

ole!osallistuneet!osaamisen!arviointikokeeseen,!josta!aineistoni!on!peräisin.!

! !
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 Aiempi!tutkimus!ja!tutkielman!aineisto!3.

!

Paneudun!seuraavaksi!työni!viitekehykseen.!Aloitan!esittelemällä!aiempaa!tutkimusta,!

jota! koulukirjoittamisesta! on! tehty.! Tämän! jälkeen! esittelen! aineistoni.! Pro! gradu! ;

tutkielmani!aineiston!muodostaa!joukko!vuoden!2010!äidinkielen!oppimistulosten!seu;

rantakokeen!kirjoitelmatehtävien!vastauksia.!Esittelen!koetta!yleisesti!ensin!alaluvussa!

3.2!ja!nimenomaan!vuoden!2010!kirjoitelmista!tuotettua!korpusta!ja!siitä!poimimaani!

omaa!aineistoani!alaluvussa!3.3.!

!

3.1 Katsaus!aiempaan!tutkimukseen!

!

Koulukirjoittamista!on!fennistiikan!alalla!tutkittu!viime!vuosina!enenevästi.!Lukiolaisten!

kirjoittamista!on!tutkittu!enemmän!kuin!peruskoululaisten!kirjoittamista,!mikä!selitty;

nee! ainakin! osin! sillä,! että! ylioppilasaineet! muodostavat! vertailukelpoisen! ja! laajan!

aineiston!tutkittavaksi.!Toisaalta!juuri!lukion!äidinkielen!ja!kirjallisuuden!opettajat!tun;

tuvat! profiloituvan! tutkiviksi! opettajiksi.! Lisäksi! alaikäisten! tekstejä! tutkittaessa! suos;

tumus!tutkimukseen!tulee!pyytää!kirjallisena!huoltajalta!(Helsingin!kaupunki,!Opetus;

virasto! 2012),!mikä! tarkoittaa! ylimääräistä! käytännön! järjestelyä! täysi;ikäisten! lukio;

laisten!tekstien!tutkimukseen!verrattuna.!!

Työni! keskeisiä! lähteitä! ovat! viime! vuosien! fennistiikan! alan! väitöstutkimukset.!

Mikkonen!(2010)!on!tutkinut! lukiolaisten!argumentointia!sekä!kirjoitelmien!kokonais;

rakennetta! vastineteksteissä.! Myös! Komppa! (2012)! on! tutkinut! tekstien! kokonaisra;

kennetta,!mutta!hänen!aineistonsa!muodostuu!S2;ylioppilasaineista,!Valtonen! (2012)!

on!tutkinut!tekstilajin!tajua!tekstitaidon!kokeen!vastauksista.!Juvonen!(2014)!on!tutki;

nut! dialogisuuden!hallintaa! ylioppilasaineissa.! Keskeinen!on!myös! lukiolaisten! kirjoit;

tamisesta! julkaistu! kattava! artikkelikokoelma!Lukiolaisten$äidinkieli.$ Suomen<$ ja$ ruot<

sinkielisten$ lukioiden$opiskelijoiden$ tekstimaisemat$ ja$kirjoitustaitojen$arviointi! (Kaup;

pinen!ym.!2011).!Tästä!kokoelmasta!on!peräisin!myös!Henna!Makkonen;Craigin!artik;

keli!kirjoittajan!diskurssikompetensseista.!
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Lukiolaisten! kirjoittamista! on! viime! aikoina! tarkasteltu! myös! muutamissa! post!

doc!;artikkeleissa,!niistä!mainittakoon!Bergin!artikkeli!vuodelta!2011!sekä!Makkonen;

Craigin!artikkeli!vuodelta!2010.!Berg!on!tutkinut!referointia!ja!erittelymuottia!tekstitai;

don!kokeessa,!Makkonen;Craig!(2010)!puolestaan!on!verrannut!eximian!ja! lubenterin!

ylioppilasaineiden!genrejä.!!

Yläkouluikäisten! kirjoittamista! on! tarkasteltu! lähinnä! didaktisista! lähtökohdista!

käsin:!pääpaino!on!ollut!tekstien!tuottamisessa!varsinaisen!lopputuloksen!sijaan.!Työni!

kannalta!keskeisiä!lähteitä!ovat!kirjoittamiseen!keskittyvät!Äidinkielen!opettajain!liiton!

vuosikirjat! (mm.!Luukka!&!Jääskeläinen!2004;!Harmanen!&!Takala!2009;!Shore!&!Ra;

patti!2014).!Etenkin! tekstuaalisen!kompetenssin!analyysissa!hyödynnän!Pipsa! Lainak;

sen!lisensiaatintutkielmaa!vuodelta!2000.!!

Peruskoululaisten! kirjoittamista!on! käsitelty!myös!Helena!Ruuskan! artikkeleissa!

(2014a;!2014b)!sekä!Routarinteen!ja!Uusi;Hallilan!artikkelikokoelmassa!(2008).!Psyko;

logian!viitekehyksessä!on! tutkittu!esimerkiksi!oppimaan!oppimista!yläkouluissa! (Mar;

janen!ym.!2013).!Työni!kannalta!vähemmän!tärkeä!mutta!maininnan!arvoinen!on!Mur;

torinteen!väitöskirja!(2005),!joka!käsittelee!prosessikirjoittamista!yhdeksännellä!luokal;

la.!

Myös!Kansallinen!opetuksen!arviointikeskus!(aiemmin!Opetushallitus)!arvioi!ope;

tusta! säännöllisesti! sekä! alakoulun! että! peruskoulun! päättävien! osalta.! OPH:n! tutki;

muksista! on! laadittu! kattavat! raportit! useina! vuosina,! ks.! esim.! Lappalainen! (2004;!

2006;!2011)!ja!Metsämuuronen!(2006).!Vuoden!2011!Miten$peruskoululaiset$kirjoitta<

vat$;artikkelikokoelmassa!(2011)!on!käytetty!samaa!aineistoa!kuin!käsillä!olevassa!tut;

kielmassa.!Tuolloin!tutkimuksen!tulokulmana!on!ollut!mm.!kirjoitelmien!argumentointi!

(Sääskilahti),!rakenne!(Silén)!ja!tyyli!(Örnmark).!Lisäksi!vuonna!2014!pidetystä!oppimi;

sen!arvioinnista!on!toimitettu!varsinaisten!tulosten!(Harjunen!&!Rautapuro!2015)!ohel;

la!artikkelikokoelma!Tekstit$puntarissa!(Harjunen!2015a).!

Oppimista! on! arvioitu!myös! kansainvälisissä! Pisa;tutkimuksissa! ja! tulokset! ovat!

saaneetkin! paljon! mediahuomiota.! Suomen! tulokset! etenkin! lukutaidon! osalta! ovat!

olleet!ensimmäisestä,!vuoden!2000!tutkimuksesta!saakka!huippuluokkaa:!Suomea!on!

pidetty! lukutaidon!mallimaana.!Tulokset!ovat!kuitenkin!vuosien!aikana! laskeneet.!Eri;
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tyisen!huolestuttavana!on!pidetty!sitä,!että!Suomessa!ero!tyttöjen!ja!poikien!osaami;

sen!erossa!on!OECD;maiden!suurin.!Keskimäärinkin!OECD;maissa!tytöt! lukevat!poikia!

paremmin! –! eron! on! arvioitu! olevan! yhden! kouluvuoden! luokkaa.! Suomalaiset! tytöt!

lukivat!vuoden!2012!tutkimuksen!mukaan!toiseksi!parhaiten!maailmassa,!pojat!puoles;

taan!sijoittuivat!14.:ksi.!(PISA!2012.)!!

!

3.2 Kansallinen!äidinkielen!ja!kirjallisuuden!oppimistulosten!seuranta!

!

Perusopetuslain4!mukaan!Koulutuksen! kansallisen! arviointikeskuksen! (Karvi)! tulee! ar;

vioida!perusopetusta! ja! opetussuunnitelman!perusteissa!mainittujen! tavoitteiden! to;

teutumista!sekä!kunkin!oppiaineen!osaamisen!tasoa.!Vuonna!2010!opetuksen!arvioin;

nin!on!vielä!toteuttanut!Opetushallitus!(OPH),!jonka!osa!Karvi!nykyisin!on.!Äidinkielen!

ja! kirjallisuuden! oppimistulosten! seurannan! tulosten! avulla! seurataan! koulutuksen!

tasa;arvon! toteutumista! kiinnittämällä! huomiota! mm.! alueellisiin! näkökohtiin.! Sen!

sijaan!yksittäisten!oppilaiden!tai!koulujen!keskinäistä!järjestystä!ei!ole!tarkoitus!selvit;

tää.!(Lappalainen!2011:!15.)!

Vuonna! 2010! seuranta;arviointi! on! järjestetty! otantaperustaisena:! perusjoukko!

on!ollut!9.! luokan!yleisopetusta!antavat! koulut! ja!niiden!oppilaat,! ja! tämä! joukko!on!

jaettu! osiin! alueellisesti! ja! kuntatyypeittäin.! Lopulliseen! otokseen! on! kuulunut! 3010!

oppilasta,!joista!2601:ltä!saatiin!pisteitetyt!koetulokset.!Otannan!ulkopuolelle!on!jätet;

ty!äidinkieltä!yksilöllistetyn!oppimäärän!mukaan!opiskelevat!sekä!ne,!jotka!eivät!opis;

kelleet! suomea! äidinkielenä! tai! jotka! pitkäaikaisen! sairautensa! tai! vammansa! vuoksi!

eivät!voineet!osallistua!kokeeseen.!(Lappalainen!2011:!15–17.)!

Vuoden!2010!kokeessa!oli!yhteensä!39!tehtävää!ja!kaikkiaan!55!osiota.!Näistä!13!

oli!avovastausta!edellyttäviä!kirjoitustehtäviä.!Koe!on!järjestetty!siten,!että!ennen!var;

sinaista! koepäivää! tammi;helmikuussa! oppilaat! ovat! kaksoistunnin! aikana! laatineet!

kirjoitelmatehtävän,! jonka! vastauksista! kerätty! korpus! siis!muodostaa! tutkielmani! ai;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!Vielä!vuonna!2010!perusopetuslaissa!on!viitattu!Opetushallituksen!velvollisuuteen!arvioida!koulutusta.!
Nykyisin!tehtävä!on!kuitenkin!Karvilla,!joten!arviointia!säätelee!myös!Laki!Kansallisesta!koulutuksen!

arviointikeskuksesta.!Laki!on!kuitenkin!tullut!voimaan!vasta!aineistoni!keruun!jälkeen,!30.12.2013.!Arvi;

ointivelvollisuus!sinänsä!on!säilynyt!ennallaan.!
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neiston.!Koe!on!jatkunut!maaliskuussa!varsinaisella!koepäivällä!23.3.2010,!jolloin!oppi;

laat! ovat! lukeneet! tunnin! ajan! kokeen! tekstivihon! aineistoja! ja! sitten! tauon! jälkeen!

kahden!tunnin!ajan!vastanneet!erillisen!tehtävävihon!tehtäviin.!Tehtävävihon!tehtävis;

sä!on!mitattu!kielen,!sanaston!ja!peruskäsitteiden!hallintaa!sekä!kirjoittamista!tekstin!

sisällön,! tyylin! ja! ilmaisun!monipuolisuuden!perusteella!sekä!rakenteiden! ja!oikeinkir;

joituksen!hallinnalla.! Lukutehtäviin!on! sisältynyt!muun!muassa! tekstilajin! tuntemista,!

juonen! tai! kertojan! tunnistamista! sekä! erilaisten! tekstien! vertailua! ja! havainnointia.!

(Lappalainen!2011:!15–20.)!

OPH!on! julkaissut! vuonna!2011! seurantakokeen! tuloksista!Hannu;Pekka! Lappa;

laisen!kirjoittaman!raportin!Sen$edestään$löytää.$Äidinkielen$ja$kirjallisuuden$oppimis<

tulokset$perusopetuksen$päättövaiheessa$2010$sekä!tutkijoiden!ja!opettajien!havainto;

ja! kokeesta! esittävän! raportin!Miten$peruskoululaiset$ kirjoittavat?$Näkökulmia$ ja$ ky<

symyksiä$(Harjunen!ym.!2011).$Lisäksi!kokeen!400!kirjoitelmavastausta!on!digitoitu!ja!

arkistoitu!Karviin! tutkimuskäyttöä!varten!korpukseksi,! jota!esittelen!tarkemmin!alalu;

vussa!3.3.!

Vuoden! 2011! raporteissa! todetaan,! että! lukemisen! ja! kirjallisuuden! tehtävissä!

oppilaat!menestyivät!keskimäärin!tyydyttävästi.!Kirjoitustaitojen!taso!tytöillä!oli!keski;

määrin! tyydyttävä,!pojilla!välttävä.!Aiempiin!koevuosiin!verrattuna!osaaminen!oli!py;

synyt!entisellä! tasollaan.!Huolestuttavaa!on!ollut! etenkin!poikien! kirjoittamisen! taso:!

useampi!kuin!joka!kolmas!poika!sai!kirjoittamistehtävistä!heikon!tuloksen,!kun!heikko;

na!pidettiin!alle!40!%:n!saalista!saatavilla!olleista!pisteistä.!(Lappalainen!2011:!39–40.)!

Kuusi!prosenttia!pojista!on!jäänyt!kokonaan!ilman!pisteitä!kirjoitustehtävissä.!Jos!tämä!

yleistetään! perusjoukkoon,! karkeasti! arvioiden! peruskouluistamme! valmistuu! vuosit;

tain!lähes!2000!poikaa,!jotka!eivät!pysty!tuottamaan!kirjallisesti!juuri!mitään.!(Kuusela!

2011:!14.)!

Vaikka! oppilaat,! jotka! eivät! selviydy! kirjoittamista! vaativista! tehtävistä,! olisivat!

epäilemättä!sekä!tuki;!että!erityisopetuksen!tarpeessa,!noin!70!prosenttia!sekä!tytöistä!

että! pojista! ei! ilmoituksensa!mukaan!ole! saanut! lainkaan! tukiopetusta.! Ilman!erityis;

opetusta!oli!jäänyt!70!%!pojista!ja!90!%!tytöistä.!(Kuusela!2011:!16.)!Toisaalta!tiedetään!

myös,!ettei!saatu!erityisopetus!todellisuudessa!kompensoi!oppilaan!oppimisvaikeuksia:!



! 17!

koemenestys!jää!selvästi!heikommaksi!niillä,!jotka!ovat!yläkoulun!aikana!saaneet!tuki;!

tai! erityisopetusta.! (Lappalainen! 2011:! 75.)!Merkittävä! huomio! on! sekin,! että! heikot!

tulokset! eivät! jakaudu! satunnaisesti,! vaan! ne! keskittyvät! selvästi! heikon! lähtötason!

pojille!ja!tiettyihin!kouluihin.!(Kuusela!2011:!16–18.)!

Vuoden!2010!oppimissaavutusten!arvioinnin!pohjalta!on! siis! kirjoitettu! kaksi! jo!

mainittua! raporttia.! Niiden! lisäksi! vuonna! 2015! ilmestyneessä! Tekstit$ puntarissa! ;

artikkelikokoelmassa! on! sisällöllistä! analyysia! vuoden! 2010! kokeen! kirjoitelmatehtä;

västä!1,!jossa!oppilaat!ovat!eritelleet!näkemyksiään!äidinkielen!ja!kirjallisuuden!hyödyl;

lisyydestä!(Kulju!ym.!2015).!Jorma!Kuuselan!(2011)!artikkeli!raportissa!Miten$peruskou<

lulaiset$ kirjoittavat$ keskittyy! heikoimmin! suoriutuneisiin,!mutta! Kuuselan! näkökulma!

on!pitkälti!kvantitatiivinen.!Lisäksi!hän!on!rajannut!pohtivat!kirjoitelmat!tarkastelunsa!

ulkopuolelle.!Näin!ollen!pro!gradu!;tutkielmani!näkökulma!täydentää!sitä!tietoa,! joka!

vuoden!2010!korpuksesta!on!jo!olemassa.!

!

3.3 Äidinkielen!oppimissaavutusten!arviointitutkimuksesta!(2010)!laadittu!korpus!

!

Tutkielmani! aineisto! on! peräisin! tekstikorpuksesta,! joka! on! koostettu! vuoden! 2010!

äidinkielen!oppimissaavutusten!arviointitutkimuksen!pohtivista!kirjoitelmista.!Esittelen!

tässä!alaluvussa!ensin!lyhyesti!korpusta,!minkä!jälkeen!esittelen!vielä!tarkemmin!omaa!

aineistoani!ja!sen!muodostustapaa.!

Vuoden!2010!kokeen!laajimpana!kirjoitustehtävänä!oli!laatia!pohtiva!teksti.!Teh;

tävävaihtoehtoja!oli!neljä,! ja!oppilas!vastasi!niistä!yhteen.!Tämän!kirjoitelmatehtävän!

tavoitteena!on!ollut!mitata!sitä,!miten!vuoden!2004!POPSin!tavoitteet!toteutuvat!oppi!

levat!näkemyksiään”!ja!”missä!määrin!tekstien!laatijat!ovat!kehittyneet!monipuolisiksi!

ja!omaäänisiksi!kirjoittajiksi”!(Lappalainen!2011:!16;!POPS!2004:!53).!Kirjoitelman!teh;

tävänanto!kuului!seuraavasti:!
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!

Kaikki!koesuoritukset!on!arvioinut!kunkin!koulun!oma!äidinkielen!opettaja,!minkä! jäl;

keen!kokeet!on!lähetetty!Opetushallitukseen,!jossa!koeaineistot!on!tarkastettu!ja!lisäk;

si! OPH:n! sensorit! ovat! arvioineet!määräosan! joka! koulun! oppilaiden! avovastauksista!

(sis.!myös!pohtivat! tekstit).!Opetushallituksen! sensorit! ovat! pisteittäneet! kirjoitelmat!

erikseen! sisällön! laajuuden! ja! syvyyden,! sananvalinnan! ja! sävyn,! kokonaisrakenteen!

eheyden,! lauseiden! ja! ilmauksien! rakenteiden,! oikeakielisyyden! sekä! luettavuuden! ja!

tekstin! asettelun! osalta.! Lisäksi! arvioijat! ovat! antaneet! erikseen! tekstin! kokonaisar;

vosanan!asteikolla!4–10.! (Lappalainen!2011:!60.)!Opettajille!sen!sijaan!ei!ole!annettu!

mitään! erillistä! arviointikriteeristöä,! vaan! ”opettajat! ovat! arvioineet! pohtivat! tekstit!

• Tutustu!seuraavan!sivun!aiheisiin.!

• Valitse!niistä!yksi.!

• Lue!tehtävä!ja!ohjeet!tarkkaan.!

• Voit!luonnostella!tähän!paperiin.!

• Kirjoita!sitten!erilliselle!paperille!60–80!rivin!mittainen!pohdiskeleva!

teksti.!

• Aikaa!on!kaikkiaan!90–120!minuuttia.!

!

• Valitse!yksi!aihe!seuraavista:!

!

Aihe!1!
Äidinkieli!ja!kirjallisuus!on!keskeinen!kouluaine:!onko!se!tärkeä!myös!

sinulle?!Pohdi!oppiaineen!antamien!tietojen!ja!taitojen!hyödyllisyyt;

tä!kehityksellesi.!Otsikoi!itse.!

!

Aihe!2!
Suosittele!ystävällesi!lukemaasi!kirjaa.!Pohdi!ja!perustele!monelta!

kannalta,!miksi!hänen!kannattaisi!lukea!juuri!tuo!teos.!Vakuuta!ystä;

väsi.!Otsikoi!itse.!

!

Aihe!3!
Pohdi!teatterin!ja/tai!elokuvan!merkitystä!nykynuorelle.!Otsikoi!itse.!

!

Aihe!4!
Pohdi,!miten!kieli!yhdistää!ja!erottaa!ihmisiä.!Otsikoi!itse.!

!

KIRJOITUSOHJEET!
Pohtivassa!tekstissä!tarkastellaan!valittua!aihetta!monesta!näkökul;

masta,!harkiten!ja!eri!mahdollisuuksia!arvioiden.!

(Kirjoitusohjeet!jatkuvat!tekstin!muotoiluohjeilla,!kuten!marginaalin!

mitalla,!niitä!en!ole!kopioinut!tähän.!/LS)!
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siihen!tapaan!kuin!he!muutenkin!arvioivat!oppilaidensa!kirjoitelmat!ilman!OPH:n!lähet;

tämiä!kriteerejä”!(Harjunen!2015b).5!!

Vuonna!2011!kokeen!pohtivista!teksteistä!luotiin!korpus.!Korpuksen!vastuututki;

joina!ovat!Elina!Harjunen!Karvista,!Pirjo!Kulju!Tampereen!yliopistosta! ja!Minna;Riitta!

Luukka! Jyväskylän! yliopistosta.! Korpus! on! ensisijaisesti! vastuututkijoiden! käytössä,!

mutta!sitä!voidaan!käyttää!myös!heidän! tutkimusryhmissään! ja!opinnäytetöissä.!Kor;

pus! on! laatuaan! ainoa! äidinkielen! ja! kirjallisuuden! oppimistulosarvionnin! aineistosta!

poimittu! tekstikorpus.! Alkuperäinen! aineisto! ei! ole! enää! saatavilla,! mutta! digitoitua!

korpusta!säilytetään!Karvin!arkistossa.!Luvat!korpuksen!käyttöön!myöntää!opetusneu;

vos!Anu!Räisänen!Karvista.!(Harjunen!2014;!2015c.)!

Pohtivat!tekstit!2010!;korpukseen!on!koottu!400!kirjoitelmatekstiä.!Otokseen!on!

poimittu!satunnaisesti!sata!tekstiä!neljältä!arvosanatasolta:!erinomainen!tai!kiitettävä!

(9;!–!10),!hyvä!(8;!–!8½),!tyydyttävä!tai!kohtalainen!(6!–!7½)!ja!välttävä!(4–5½).!Tyttöjen!

ja!poikien!tekstejä!on!pyritty!poimimaan!sama!määrä.!Poikien!kirjoitelmien!määrä!kui;

tenkin!hieman!ylikorostuu!aivan!heikoimmissa!teksteissä,!sillä!erittäin!heikkoja!tyttöjen!

suorituksia!ei!ole!ollut!riittävästi.!(Harjunen!2014;!2015a.)!

Digitointivaiheessa!kaikki!kirjoittajien!tunnistetiedot!on!poistettu! ja!kukin!kirjoi;

telma!on!koodattu.!Koodista!käy!ilmi!kirjoitelman!järjestysnumero!korpuksessa,!tehtä;

vän!numero,!kirjoittajan!sukupuoli!sekä!opettajan!antama!arvosana.!Jos!tekstin!on!ar;

vioinut!myös!sensori,!hänen!antamansa!pisteet!on! lisätty!koodin! jatkeeksi.! (Harjunen!

2014.)!Esimerkiksi!koodilla!11/1/P/5/5½!kirjoitettu!teksti!on!siis!korpuksen!11.! teksti,!

vastaus! tehtävään!1,!kirjoittaja!on!poika,! jonka!oma!opettaja!on!antanut! tekstille!ar;

vosanan! 5,! OPH:n! sensori! puolestaan! 5,5. Käytän! korpuksen! koodia! tunnistetietona!

myös!tutkielmani!esimerkkikatkelmissa.!

Kirjoitelmat!on!digitoitu!alkuperäisessä!kieliasussa.!Niinpä!esimerkiksi!tavutus!ri;

vinvaihdon! kohdalla! voi! tulla! puhtaaksi! kirjoitetussa! versiossa! keskelle! riviä! (ks.! esi;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5
!Valtosen!mukaan!(2012:!300–301)!Luukka!ja!Sinko![2011]!kuitenkin!huomauttavat,!että!analyyttinen!

arviointitapa,!joka!perustuu!ennalta!määriteltyihin!ja!kuvattuihin!vastauksen!piirteisiin,!on!helpompi!

perustella!kuin!impressionistinen!arviointi.!Impressionistisella!arvioinnilla!tarkoitetaan!yleisvaikutelmaan!

ja!arvioitsijan!kokemukseen!perustuvaa!arviointitapaa.!Heidän!mukaansa!kokeen!arviointi!voi!onnistua,!

jos!sen!tehtävät!laaditaan!niin,!että!ne!mittaavat!keskeisiä!taitoja!ja!jos!kaikki!arvioijat!tietävät,!mitä!

arvioidaan!ja!miksi.!
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merkki!1!sivulla!21).!Samoin!jos!oppilas!on!kirjoittanut!esimerkiksi!sanan!maltti,!mutta!

t;kirjaimen!viivat!puuttuvat,!korpuksen!kirjaus!on!muotoa!mallli.$Epäselvyyksien!koh;

dalla!digitoija!on!merkinnyt!omat!huomionsa!ja!tarkennuksensa!hakasulkeisiin!tekstin!

lomaan.!!

Korpusta!koostettaessa!fokus!on!ollut!kirjoitelmien!saamissa!arvosanoissa,!joten!

kirjoittajien!taustatietoja!ei!ole!dokumentoitu,!vain!kirjoittajan!sukupuoli!on!tiedossa.!

Ei! siis! ole!mahdollista! selvittää,! ovatko! kirjoittajat! saanut! tuki;! tai! erityisopetusta! tai!

onko!heidän!äidinkielensä!muu!kuin!suomi.!Näin!ollen!tutkimuksen!johtopäätöksiin!jää!

useita! ”sokeita!pisteitä”,! jotka! voisivat!osaltaan! selittää! analyysin! tuloksia.!Niinpä!on!

huomautettava,!että!tämän!aineiston!pohjalta!on!yksittäisen!oppilaan!kirjoitustaidosta!

mahdotonta! sanoa!mitään!erityisen!pitkälle!vietyä:!emme!tiedä! riittävästi! taustateki;

jöistä.! Tiedossa! ei! ole,! kuinka! moni! kirjoittaja! on! suoriutunut! tavanomaista! tasoaan!

paremmin!tai!huonommin.!!

!

3.4 Tämän!tutkielman!aineisto 

!  

Aineistoni! muodostuu! korpuksen! heikoimmin! arvioiduista! teksteistä.! Sain! alkujaan!

haltuuni!puolet!kaikista!teksteistä:!kaikki!heikot!kirjoitelmat!(100!kpl)!sekä!puolet!kah;

desta!paremman!arvosanan!saaneesta!kirjoitelmajoukosta! (50!+!50!kpl).!Koko! joukko!

olisi! kuitenkin! liian! suuri! analysoitavaksi! tässä! tutkielmassa,! joten!olen!poiminut! hei;

koimmista!teksteistä!käsin!yhteensä!40!tekstiä,!10!kustakin!tehtävänannosta.!Poimin;

nassani!pyrin!mahdollisimman!hyvään!kuvaavuuteen:!olen! lukenut!kaikki!heikoimmat!

tekstit!muutamaan!kertaan!ja!sitten!poiminut!analyysiin!sellaiset!tekstit,!jotka!joukko;

na! mahdollisimman! hyvin! kuvaavat! koko! aineistoa.! Aineistoni! laajuus! on! noin! 8700!

sanaa.!

Kirjoitelman! tehtävänannossa! annettu! ohjepituus! on! siis! ollut! 60–80! riviä! kä;

sialasta!riippuen.!Sanamäärällisesti!tämä!tarkoittaa!noin!400–600!sanaa.!Koko!korpuk;

sen!heikkojen!kirjoitelmien!keskipituus!on!kuitenkin!vain!noin!190!sanaa,!siis!alle!puo;

let!annetusta!minimipituudesta.!Vaihtelua!on!silti!paljon:!lyhin!kirjoitelma!on!20!sanaa!

ja!pisin!490!sanaa.!!
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Esimerkeissä!1!ja!2!on!kaksi!kokonaista!kirjoitelmatekstiä,! jotka!ovat!käsitykseni!

mukaan!monella!tapaa!tyypillisiä!aineistoni!edustajia.!Ensimmäinen!kirjoitelma!on!ko;

konaisuudessaan!yhden!kappaleen!pituinen!ja!sen!otsikko!on!Äidinkieli.!Tehtävänä!on!

ollut! tarkastella! äidinkielen! oppiaineen! merkitystä! oppilaan! elämässä.! Toinen! kirjoi;

telma!on!viisi!kappaletta!pitkä!ja!sen!otsikko!on!MOI.$Kirjoittaja!suosittelee!ystävälleen!

Tuntemattoman$ sotilaan! lukemista! tehtävänannon!mukaisesti! ”monelta! kannalta!pe;

rustellen”.!Ensimmäisen!kirjoitelman!on!arvioinut!vain!oma!opettaja,!ja!se!on!siis!saa;

nut!arvosanan!4½.!Jälkimmäisen!oma!opettaja!on!arvioinut!6;:n!arvoiseksi,!mutta!sen;

sori!on!laskenut!arvosanaa.!

1. Äidinkieli!

Äidinkieli! ja!kirjallisuus!on!keskeinen!kouluaine.!mutta!minä!en!ole!kokenut!

sitä!kovin!hyödylliseksi!enää!ala;asteen!jälkeen.!Koska!en!tule!tarvimaan!tie;

toa!siitä!mikä!esimerkiksi!nomini!on,!tai!mitä!yhteistä!suomen;!ja!kiinan!kielil;

lä!on.!Mielestäni! tarvitsee!vain!osata!puhua! suomea,! ja!ehkä!vähän! ruotsia!

koska!Suomi!on!kaksi;kielinen!maa.!Äidinkielessä!ehkä!tärkein!asia!minkä!op;

pii,!on!että!minne!laitetaan!piste!tai!pilkku.!Eikä!äidinkielellä!ole!myöskään!ol;

lut! kovinkaan!paljoa!merkitystä! kehityksel;leni,! joten! en! ole! panostanut! sii;

hen!niin!paljoa.!(16/1/P/4½)!

!

2. MOI!

Suosittelen!ystävälleni!tuntematonta!sotilasta.!Se!on!Väinö!Linnan!kirja! joka!

kertoo!konekiväärikomppanian!osuudesta!sotaan.!Ystäväni!kannattaisi! lukea!

kirja!sen!takia!kun!se!on!niin!hyvä.!

Hän!tykkäisi!kirjasta!koska!on!itse!sotahullu.!Kirja!on!hyvää!luettavaa!joka!hä;

nen!pitäisi!lukea.!

Itse!tykkäsin!kirjasta!se!oli!hyvää!opetusta!Suomen!sodasta.!Kirjassa!on!sodan!

käyntiä! ja!myös!mitä!sotilaat!teki!vapaa!ajallaan!eli!se!ei!ollut!pelkää!tappa;

mista.!

Ystäväni!tykkää!muistakin!Väinö!Linnan!kirjoista,!myös!siksi!hänen!kannattaisi!

lukea!tuntematon!sotilas.!Kirjassa!on!todella!hyvä!juoni.!

Sotilaat!ovat!ensin! rykmentissä!odottamassa! sotaan! lähtöä,! sitten!kutsu! tu;

lee,!jonka!jälkeen!he!käyvät!venäläisten!kanssa!suuren!taistelun!jossain.!Soti;

laat! tekevät!pontikkaa! vapaa;ajallaan! ja!pelaavat! korttia.! Rykmentti! saa! ko;

koajan!lisä!vahvistuksia!joukkoihinsa.!(39/2/P/6;/4½)!
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Analyysissa!käyttämäni!esimerkkikatkelmat!olen!numeroinut! juoksevasti.!Lisäksi!

kunkin! katkelman! perässä! on! korpuksessa! käytetty! koodi! aiemmin! esittelemässäni!

muodossa.!Katkelmia! rajatessani!olen!pyrkinyt!ottamaan!kirjoitelman!kontekstia!mu;

kaan! siinä! määrin,! että! kulloinkin! tarkasteltava! ilmiö! tulee! esiin! tarkoituksenmukai;

simmalla!tavalla.!Varsinaisen!tarkasteltavan!ilmiön!olen!merkinnyt!lihavoiden!tai!nuo;

limerkillä.!Lausetason!ilmiöitä!tarkastellessani!olen!myös!numeroinut!virkkeitä!tai!lau;

seita.! !
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 Analyysin!kohteena!diskurssikompetenssit:!teoria!ja!menetelmä!4.

!

!

Kompetenssien! ja! taitojen! tutkimus! monitieteistä.! Pelkästään! viestintäosaamista! on!

tutkittu!hieman!eri!näkökulmista,!eri!painotuksin! ja!eri!käsittein!eri! tieteenaloilla.!On!

käytetty!mm.!käsitteitä!puheviestintäkompetenssi! (puheviestintätieteet),!kommunika<

tiivinen! kompetenssi! (puheviestintätieteet,! yhteiskuntatieteet),! sosiaalinen$ kompe<

tenssi! (käyttäytymistieteet.! (Valkonen! 2003:! 25–39.)! Tässä! tutkielmassa! tarkastelun!

alaisena! on! kommunikatiivinen! kompetenssi! ja! sen! alakäsite! diskurssikompetenssit,!

joiden!osalta!käyttämäni!jäsentelyn!esittelen!tässä!luvussa.!!

Tutkielmani! teoreettisen!taustan!muodostaa!Henna!Makkonen;Craigin!esittämä!

jäsennys! kirjoittajan! kompetensseista! (2011).! Esittelen! kompetenssiajattelun! yleiset!

linjat! ensimmäisessä! alaluvussa.! Tämän! jälkeen! käyn! lyhyelti! läpi! tekstin! pintatason!

kompetensseja,!joihin!varsinaisessa!analyysissa!en!tarkemmin!paneudu.!Esittelen!myös!

käyttämääni!tutkimusmenetelmää.!

!

4.1 Kirjoittajan!kompetenssit!

!

Henna! Makkonen;Craig! on! artikkelissaan! muodostanut! kokonaiskuvaa! siitä,! mitä!

(2011)!kirjoittajan!kompetenssit!ovat.!Hän!määrittelee!kompetenssin!taidoksi,!tiedoksi,!

kyvyksi,! tajuksi,! hallinnaksi,! tuntemukseksi! tai! valmiudeksi.! Kompetenssi! on! yksilön!

abstraktia!tietoa!ja!intuitiivista!kielikykyä!tai!;taitoa,!mutta!myös!osaamista,!joka!muo;

dostuu!empiirisesti!hankittuna!tai!havainnoista!muodostamalla.!Kirjoittamisen!kompe;

tenssit,! erityisesti! diskurssikompetenssit,! ovat! tekstitaitojen! lähikäsite! etenkin! perus;

koulukontekstissa.!(Mas.!75;!80).!

Makkonen;Craig! (2011)! jakaa! kirjoittajan! kompetenssit! kuuteen! pääluokkaan.!

Kuitenkin!nämä!kuusi!pääluokkaa!voidaan!jaotella!vielä!kahtia:!ensin!tekstin!pinnassa!

näkyviin! visuaaliseen! ja!motoriseen! sekä! kieliopilliseen! kompetenssiin,! toiseksi! ikään!

kuin! tekstin! pinnan! alta! löytyviin! diskurssikompetensseihin.!Makkonen;Craig! käyttää!

kompetensseista! jäävuorimetaforaa! ja!sijoittaa!diskurssikompetenssit!pinnan!alle,!nä;
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kymättömiin.! Ilmeisemmät! ja! helpommin! arvioitavat! kompetenssit! ovat! pinnan! ylä;

puolella,!siksi!nimitän!niitä!myös!tässä!tutkielmassa!tekstin!pintatason!kompetensseik;

si.!(Mas.!75–76.)!Kompetenssit!on!koottu!alla!olevaan!kuvioon,!jossa!aaltoviiva!symbo;

loi!tekstin!pintaa.!

Taulukko!2!Kirjoittamisen!keskeiset!kompetenssit!(MakkonenKCraig!2011:!75).!Ylärivissä!
tekstin!pintatason!kompetenssit,!alarivissä!aaltoviivan!alla!pinnanalaiset!kompetenssit.!

Motorinen!ja!visuaalinen!kompetenssi:!
välineen!hallinta! Kieliopillinen!kompetenssi:!

kirjoitetun!kielikoodin!hallinta!

Tekstilajikompetenssi:!
tilanteeseen!sopiva!

lähestymistapa!

Sosiaalinen!
kompetenssi:!
tilanteiden!ja!nor;

mien!tuntemus!ja!

arviointikyky!

Kognitiivinen!
kompetenssi:!
ajattelu,!ajatusten!

jäsentäminen,!muok;

kaus!ja!arviointi!

Tekstuaalinen!kompeK
tenssi:!
koherenttien!tekstijak;

sojen!ja!tekstikokonai;

suuksien!rakentaminen!

!

Näiden! kuuden! keskeisimmän! lisäksi! kirjoittajan! kompetensseiksi! on! esitetty!

myös! sosiolingvististä,! strategista! ja! kirjoittajan! luovuutta! ja! asianhallintaa! kuvaavat!

kompetenssit! (Makkonen;Craig!2011! ja!siinä!mainitut! lähteet).!Sosiolingvistinen!kom;

petenssi! sisältää!esimerkiksi!eri! rekisterien! ja!varieteettien!hallinnan.!Sosiolingvististä!

tietoa!sisältyy!kieliopilliseen!kompetenssiin,!mutta!Makkonen;Craigin!mukaan!sen!voi!

hahmottaa!myös! kaiken! kirjoittamisen! lävistäväksi! kompetenssiksi.! Strateginen! kom;

petenssi! tarkoittaisi! kirjoittajan! tietoisuutta!omista! taidoistaan! ja!kykyä!kompensoida!

omia!puutteitaan!–!esimerkiksi!taktikoida!valitsemalla!helpohko!koetehtävä.!(Mas.!76.)!

Kaikkia!jo!mainittuja!kompetensseja!voisi!nimittää!kommunikatiiviseksi!kompetenssik;

si.! Sen! lisäksi! kirjoittajalta! vaaditaan! muitakin! kompetensseja,! kuten! opiskelu;,! elä;

mänhallinta;!ja!tiedonhakutaitoja.!(Mas.!82.)!

Diskurssikompetenssit!ovat!keskeinen!osa!kirjoittamista!ja!kirjoitustaitoja,!mutta!

niiden! eksplikointi,! opettaminen! ja! arviointi! on! vaativaa! (Makkonen;Craig! 2011:! 63;!

82–84).!Diskurssikompetenssien!ilmentymät!ovat!laajoja,!jopa!koko!tekstin!mittaisia!–!

näin!on!esimerkiksi! silloin,!kun! tarkastelussa!on! tekstin!kokonaisrakenne!osoituksena!

tekstuaalisen!kompetenssin!hallinnasta.!!
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Tarkastelen! aineistoani! siis! neljän! diskurssikompetenssin! läpi:! Tutkin! tekstilaji;

kompetenssia!eli!tässä!tapauksessa!nimenomaan!koulukirjoitelman!genren!tuntemus;

ta,!sosiaalista!kompetenssia!eli! (koulu)yhteisön!toimintakulttuurin!tuntemusta,!kogni;

tiivista! kompetenssia! eli! kykyä! keksiä,! esittää! ja! arvioida! ajatuksia! sekä! tekstuaalista!

kompetenssia!eli!tässä!tapauksessa!lähinnä!lauseenhallintaa.!

!

4.2 Tekstin!pintatason!kompetenssit!!

!

Jo!tekstiä!silmäilemällä!päästään!käsitykseen!siitä,!hallitseeko!kirjoittaja!kynän!ja!pape;

rin!tai!tekstinkäsittelyohjelman!käytön!ja!että!kirjoittaako!hän!ymmärrettävää,!kieliop;

pia! edes! karkeasti! noudattavaa! kieltä.! Tällöin! ollaan! selvillä! kirjoittajan!motorisesta,!

visuaalisesta!ja!kieliopillisesta!kompetenssista.!!

Kieliopillinen!kompetenssi!tarkoittaa!sanaston!ja!syntaktisten!rakenteiden!kehit;

tyneisyyttä! ja!monipuolisuutta.!Kun!puhutaan!kirjoittamisesta! ja!sen!arvioinnista,!kie;

liopillinen! kompetenssi! konkretisoituu! kielioppirakenteiden! (fonologia,! morfologia,!

syntaksi)!sekä!sanaston!ja!sanontojen!korrektiutena!ja!idiomaattisuutena.!Kyse!on!kir;

joitetun!kielikoodin!hallinnasta!ja!taidosta!käyttää!sanastoa!ja!rakenteita!täsmällisesti!

ja!monipuolisesti.!Tässä!tutkielmassa!tarkastelen!virkkeenhallintaa!osana!tekstuaalista!

kompetenssia.!On!kuitenkin!selvää,!että!kyky!hahmottaa!ja!muodostaa!lauseita!ja!niis;

tä!edelleen!virkkeitä!edellyttää!myös!kieliopillista!kompetenssia.!!

Myös!se,!kuuluuko!oikeinkirjoitus! ja!välimerkkien!hallinta!kieliopilliseen!kompe;

tenssiin!vai!edellyttäisikö!se!jotakin!omaa,!rinnakkaista!kompetenssia,!on!määrittelyky;

symys.! (Makkonen;Craig!2011:!65–68.)!Etenkin!koulukontekstissa!on!kuitenkin!perus;

teltua!erottaa!ortografinen!kompetenssi!omakseen.!Näin!on!siitä!syystä,!että!opetuk;

sessa!on!käytetty!(ja!ehkä!käytetään!edelleen)!kielioppi;nimitystä!tarkoittamaan!oike;

astaan! kielenhuoltoa! ja! oikeinkirjoitusta! –! siis! aivan! toisin! kuin! kielentutkimuksessa.!

Koulukontekstissa! kirjoittamisen!osaaminen!onkin! pitkään!ollut! itse! asiassa! juuri! kie;

liopillisen!kompetenssin!hallintaa!(vrt.!Ivaničin!muotodiskurssi!(2004)).!Kirjoittamisen!ja!

lukemisen! alkuvaiheen! opetuksessa,! siis! lasten! kielessä,! kieliopillisen! kompetenssin!
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hallinta!korostuukin.!Aikuisten!teksteissä!taas!diskurssikompetenssit!korostuvat.!(Mas.!

66–67.)!

Motorinen!kompetenssi! tarkoittaa!välineen!hallintaa;! sitä,!että!kirjoittaja!hallit;

see!kynän!tai!näppäimistön!käytön,!käsiala!on!luettavaa!ja!kirjoitusalustaa,!siis!paperia!

tai!vastaavaa!digitaalista!alustaa!on!käytetty!tarkoituksenmukaisesti.!Myös!tämän!tai;

don!harjoittelu! ymmärrettävästi! korostuu!alakouluvaiheessa.! Lisäksi! kirjoittajan! tulee!

myös!hallita!taulukoiden!ja!grafiikoiden!käyttö!tekstiensä!osana,! ja!tästä!taidosta!voi;

daan! käyttää! nimitystä! visuaalinen! kompetenssi.! Yhdessä! motorinen! ja! visuaalinen!

osaaminen!muodostavat!kokonaisuuden,!joka!voidaan!nimetä!multimodaaliseksi!kom;

petenssiksi.!(Makkonen;Craig!2011:!67–68.)!

Olen!saanut!korpuksen!aineiston!digitaalisena,!puhtaaksi!kirjoitettuna!ja!alkupe;

räiset! tekstit! on! siis! tuhottu.! Litteroijat! ovat! kuitenkin!merkinneet! litteraatteihin,! jos!

alkuperäisissä! teksteissä! on! ollut! toistuvaa! epäselvyyttä,! esimerkiksi! jokin! kirjain! on!

kirjoitettu! väärin.! En! tässä! tutkielmassa! paneudu! multimodaaliseen! kompetenssiin,!

mutta!olen!säilyttänyt!nämä!merkinnät,!joten!ne!ovat!myös!lukijan!nähtävillä!esimerk;

kikatkelmissa.!

!

4.3 Menetelmä!

!

Analyysini!on!kvalitatiivista.!Tiedostan,!että!kvantitatiivinen!analyysi!tarkentaisi!laadul;

lisia! havaintojani! ja! voisi! myös! näyttää! sellaisia! piirteitä,! jotka! eivät! kvalitatiivisessa!

tarkastelussa!tule!(ainakaan!täysin)!esille!(vrt.!Honkanen!&!Tiililä!2012:!215).!Tutkimus;

kysymykseni!kuitenkin!ajaa!muodostamaan!pikemminkin!hyvin!laajaa!ja!yleistä!kuvaa,!

minkä! lisäksi! tutkimusotteeni!on!soveltava,!kuten!kirjoittamisen!tutkimuksessa!yleen;

säkin!(Pentikäinen!2007:!141).!On!vielä!huomautettava,!että!sovellan!siis!vain!kompe;

tenssijaottelua!taustateoriana,!itse!menetelmän!olen!muodostanut!tätä!työtä!varten.!!

Olen! analysoinut! aineiston! Atlas.ti;ohjelmalla.! Analyysia! varten! olen! purkanut!

kunkin! kompetenssin! analyysiyksiköihin,! joilla! operoin.! Olen! käynyt! tekstin! järjestel;

mällisesti! läpi! kompetensseittain! analyysiyksiköillä! eli! KOODEILLA! (kuten! JOHDANTO,!
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PÄÄTELMÄ!tai!KIROSANA)!ja!tehnyt!ohjelmalla!POIMINTOJA,!eli!poiminut!eri!koodien!esiinty;

miä.!KOODEJA!on!kertynyt!27!ja!POIMINTOJA!437.!Esittelen!näitä!tarkemmin!kussakin!ana;

lyysiluvussa.!

Analyysiyksiköllä! tarkoitan! tekstissä!konkreettisesti! ja!mahdollisimman!yksiselit;

teisesti! esiintyvää! kielen! ilmiötä.! Kun! analyysin! alaisena! on! pohtiva! tekstilaji,! jonka!

tavoitteena!on!osoittaa!kirjoittajan!kyky!ajatella! ja!käyttää! ja!yhdistellä! tietoa,!on!sa;

nomattakin! selvää,! että! osaamisen! jaottelu! eri! kompetenssikategorioiden! alle! ei! ole!

aivan!yksiselitteinen.!Onko!selkeästi!paperille!aseteltu!ajatus!osoitus!ajattelun,!kirjoit;

tamisen! vai! koulutekstin! hallinnasta! vai! sittenkin! kaikista! niistä?! Jaottelun! ongelma!

kuuluu! kiinteästi! diskurssikompetenssien! luonteeseen,! sillä! kompetenssit! kietoutuvat!

yhteen.!On!niin,!että!esimerkiksi!tekstilajikompetenssissa!onnistuminen!edellyttää!on;

nistumista! myös! sosiaalisen! kompetenssin! suhteen.! Yleisesti! ottaen! tekstilajikompe;

tenssia!voi!pitää!jonkinlaisena!ytimenä,!josta!käsin!muita!kompetensseja!tarkastellaan.!

On!pitkälti!tekstilajista!kiinni,!millainen!ajatusten!kehittely!tai!vaikkapa!tyyli!on!kulloin;

kin!tarkoituksenmukainen.!(Makkonen;Craig!2011:!77.)!!

Vaikka!pääosin!olen!pitäytynyt!Makkonen;Craigin!esittelemässä!jaottelussa,!olen!

toisinaan!myös!poikennut!siitä.!Esimerkiksi!argumentoinnin!Makkonen;Craig!mainitsee!

tekstuaalisen!kompetenssin!yhteydessä.!Analyysissani!olen!kuitenkin!päätynyt!käsitte;

lemään!argumentointia!osana!kognitiivista!kompetenssia,!sillä!nähdäkseni!se!on!yksise;

litteisin! kypsyyden! ja! ajattelun! mittari.! Argumentointia! olen! tutkinut! hyvin! karkeilla!

koodeilla!etsien!PÄÄVÄITTEITÄ!sekä!sen!TUKEMISEN!ja!KOETTELUN!merkkejä.!Esittelen!käyttä;

mäni! jaottelun! seuraavalla! sivulla! (Taulukko! 3).! Taulukkoon!merkityt! apukysymykset!

eivät!ole!suoraan!lähdekirjallisuudesta,!vaan!vastaavat!käsitystäni!siitä,!mihin!kysymyk;

seen!pohjimmiltaan!kompetenssin!analyysi!pyrkii!vastaamaan.!

Avaan!kussakin!analyysiluvussa!lyhyesti!tekemiäni!tutkimusteknisiä!valintoja,!joil;

la! olen! pyrkinyt! ratkomaan! diskurssikompetenssien! laajuutta! ja! osittaista! päällekkäi;

syyttä.! Sen! jälkeen! paneudun! diskurssikompetenssien! hallintaan! siten,! että! selvitän!

ensin!kunkin!kompetenssin!teoreettista!taustaa!ja!käyttämieni!koodien!sisältöä!ja!sen!

jälkeen!siirryn!analysoimaan!ko.!kompetenssin!hallintaa!aineistossani.!

! !
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Taulukko!3!Analyysiyksiköt!kompetensseittain!

KOMPETENSSI! ANALYYSIYKSIKÖT!

Tekstilajikompetenssi:!!

Tunnistaako!tekstin!

kouluaineeksi?!

Rakenne!
!

;!OTSIKKO!

;!JOHDANTO!

;!PÄÄTÄNTÄ!

!

Sisältö!
!

;!VIITTAUS!TEHTÄVÄNANTOON!

;!TEHTÄVÄNANNON!

ULKOPUOLINEN!AIHE!

;!TOINEN!ÄÄNI,!VAIHTOEHTO!

;!”OPITTU!TIETO”!

Sosiaalinen!kompetens;

si:!!

Kirjoittaako!kirjoittaja!

sosiaalisten!normien!

mukaisesti?!!

Konfliktihakuisuus!
!
;!KONFLIKTIHAKUINEN!

ARGUMENTOINTI!

;!SUURAAKKOSET,!PIIRROKSET!JA!

MUU!AFFEKTINEN!TYPOGRAFIA!

;!KIROSANAT!

!

Kirjoittajaidentiteetti!

;!OMAAN!

KIRJOITTAJAIDENTITEETTIIN!

VIITTAUKSET!

Kognitiivinen!kompe;

tenssi:!

Onko!tekstissä!ajatuksia!

ja!onko!niitä!perusteltu?!!

Pääväite!
!
;!PÄÄVÄITE!

!!

Tukeminen!
!
;!MIELIPIDE!

;!PERUSTELU!

;!ESIMERKKI!

;!PÄÄTELMÄ!

Pohdiskelu!
!
;!POHDISKELU!

Koettelu!
!
;!MYÖNNYTYS!

;!VAIHTOEHTO,!

TOINEN!ÄÄNI!

Tekstuaalinen!kompe;

tenssi:!

Hallitseeko!kirjoittaja!

retorisia!keinoja?!Onko!

lauseenmuodostus!su;

juvaa?!

Retoriset!keinot!

;!RETORISET!KYSYMYKSET!!

;!TARINALLISET!OSUUDET!

;!METATEKSTI!

!

Tekstuaalisten!yksiköiden!
hallinta!

;!VIRKKEEN!INFORMAATIOMÄÄRÄ!

;!LAUSEIDEN!JA!VIRKKEIDEN!

VÄLINEN!KYTKENTÄ!

;!KAPPALEJAON!

TARKOITUKSENMUKAISUUS!

! !
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 Tekstilajikompetenssi!5.

!

Tekstilajikompetenssi! on!eri! tekstilajien!eli! genrejen! tuntemusta! ja!hallintaa.! Kompe;

tenssi!on!kaksipuolinen.!Yhtäältä!on!tärkeää,!että!kirjoittaja!pystyy!itse!valitsemaan!ja!

tuottamaan!kirjoitustapahtuman!kannalta!sopivan!ja!tarkoituksenmukaisen!tekstilajin.!

Toisaalta!tärkeää!on!myös!kyky!tulkita!ja!hyödyntää!eri!tekstilajien!ominaisuuksia!tar;

koituksenmukaisesti!uudessakin!kontekstissa.!(Makkonen;Craig!2011:!72.)!

Tekstilajikompetenssi! on! osin! synonyyminen! tekstilajin$ tajun$ kanssa! (Valtonen!

2012:!53–54).!Kalliokosken!määritelmän!(2006:!241)!mukaan!tekstilajin!taju!on!lukijalta!

ja! kirjoittajalta! vaadittava!ominaisuus,! joka! tarkoittaa!kielenkäytön! sosiokulttuuristen!

käytäntöjen!tuntemusta,!herkkyyttä! lajin!käytänteille! ja!niiden!muutoksille.!Sosiokult;

tuuriset! käytänteet! taas! ovat! tekstilajeille! ominaisia! kielellisiä! piirteitä,! sanastollisia,!

kieliopillisia!ja!tekstuaalisia!valintoja!sekä!toisaalta!kullekin!tekstilajille!tyypillisiä!koko;

naisrakenteita.!(Mp.)!

Tekstilajin!määritelmissä!on! korostettu! tekstin!muotoa,! useimmiten! tekstin! ko;

konaisrakennetta! ja!sen!osia.!Tästä!näkökulmasta! lähtee!liikkeelle!mm.!Hasan!(1985),!

joka! puhuu! tekstin! rakennepotentiaalista! eli! tekstin! pakollisten! ja! valinnaisten! osien!

joukosta.! Toisaalta! määrittely! voi! lähteä! myös! tekstin! sisällöstä,! jolloin! puheena! on!

genre! toimintana.! Tällöin! puhutaan! kommunikatiivisesta! päämäärästä! (mm.! Swales!

1990:!45–48).!Koulukirjoitelman! lajia!on!määritelty!molemmista!näkökulmista!(koulu;

kirjoitelman!genrestä,!ks.!esim.!Mikkonen!2010:!luku!1;!Juvonen!2014:!luku!3).!!

Perinteinen,!monissa!lähteissä!ja!oppikirjoissa!sekä!opetuksen!traditiossa!toistu;

va!ohje!kuuluu,!että!kouluaine!on!karkeasti!ottaen!kolmiosainen:!siinä!on!aloitus! (tai!

johdanto),!käsittelykappaleita!ja!lopetus!(tai!päätäntä).!Tämä!pätee!sekä!tekstin!yleis;

rakenteeseen!että! funktionaaliseen! rakenteeseen.!Olen! tutkielmassani! jakanut! kirjoi;

telmien!rakenteen!tarkastelun!siten,!että!tarkastelen!tekstilajikompetenssin!yhteydes;

sä!nimenomaan!kirjoitelmien!funktionaalista!rakennetta.!Jos!paneutuisin!kirjoitelmien!

yleisrakenteeseen!tarkemmin,!tekisin!sen!osana!tekstuaalista!kompetenssia.!

Funktionaalinen! jakso!on!tekstilajitutkimuksen!käsite,! jolla! tekstinosia! tarkastel;

laan!niiden!kommunikatiivisten!päämäärien!perusteella.!Funktionaalisia!jaksoja!tutkit;
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taessa!kysymys!kuuluu,!mikä!on!jakson!tehtävä!tai!sen!päämäärä!tekstin!kokonaisuu;

dessa!ja!missä!suhteessa!se!on!muuhun!tekstiin!tai!tekstilajin!tavoitteeseen.!Funktion!

vaihtuminen!näkyy!tekstissä!muun!muassa!kielen!piirteiden!muutoksena.!Funktionaa;

linen!jakso!ei!siis!välttämättä!ole!sama!kuin!tekstin!muodolliset!jaksot,!kuten!virke!tai!

kappale.!(Mm.!Mikkonen!2010:!luku!3;!Valtonen!2012:!51;!Vuorijärvi!2006:!99.)!!

Kirjallisuudessa!on!paljon!malleja!tekstien,!myös!nimenomaan!koulutekstien,!ko;

konaisrakenteen! tutkimuksesta.! Sen! sijaan! sitä,! millainen! sisältö! kuuluu! tai! ei! kuulu!

koulukirjoitelmaan!on!tutkittu!vähemmän.!Yhden!näkökulman!antaa!äidinkielen!yliop;

pilaskoe,!jonka!arviointikriteerit!on!kattavasti!esitelty!(ÄKM!2012),!tosin!sen!sisällölliset!

tavoitteet!ovat!luonnollisesti!ylioppilasainetta!korkeammat.!Toinen!näkökulma!ponnis;

taa! tekstitapahtumasta:! kirjoitelmanhan!on! vastattava! annettuun! tehtävään.!Makko;

nen;Craig! (2008)! luonnehtii! tehtävänannon! ja!siihen!kirjoitetun!kirjoitelmavastauksen!

suhdetta!vastaavaksi!kuin!keskustelun!kysymys;vastaus;sarjat.!Juvonen!käyttää!samas;

ta! ilmiöstä!nimitystä! retorinen$keskus! (2014:!50)! tarkoittaessaan! tehtävänannon!kes;

keistä! asemaa! vastaustekstissä.! Kolmanneksi! voidaan! tarkastella! eksplikoituja! tavoit;

teita!kokeen!takana:!kokeen!tarkoitushan!oli!mitata!miten!kirjoittajat!ilmaisevat!mieli;

piteensä! ja!perustelevat!näkemyksiään! ja!missä!määrin! tekstien! laatijat!ovat! kehitty;

neet!monipuolisiksi! ja! omaäänisiksi! kirjoittajiksi! (Lappalainen! 2011:! 16;! oman$ äänen!

määrittelystä!Harjunen!&!Juvonen!2011).!

!

5.1 Analyysiyksiköt!
!

Tutkin! aineistoni! kirjoittajien! tekstilajikompetenssia! kahdesta! näkökulmasta:! ensin!

keskityn!siihen,!miten!pohtivan!kirjoitelman!kokonaisrakenne!hallitaan.!Toiseksi!keski;

tyn!siihen,!täyttävätkö!aineistoni!kirjoitelmat!koulukirjoitelmalle!asetetut!sisältökritee;

rit.!!

Selvittäessäni! tekstilajille! tyypillisen! rakenteen! hallintaa! etsin! kirjoitelmista!

OTSIKOITA!sekä!JOHDANTOA$ ja$PÄÄTÄNTÖJÄ.!Jälkimmäisillä!tarkoitan!funktionaalisia!tekstin;

jaksoja,!en!niinkään!muodollisia!kappaleita.!Selkeitä!kieliopillisia!kriteerejä!johdannol;

le,!käsittelykappaleille!ja!päätännöille!on!vaikea!antaa!aineistossani,!kuten!muutenkin!
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teksteissä,! jotka! noudattavat! hyvin! heikosti! minkään! tekstilajin! konventioita! (jakso;

analyysin!metodisesta!eksplisiittisyydestä!vrt.!Honkanen!&!Tiililä!2012:!226–227).!

Sisällön!hallinnan!osalta!olen!etsinyt!eksplikoituja!VIITTAUKSIA$TEHTÄVÄNANTOON,!jo;

ko! tehtävänannon! tai! sen! osien! toistamista! tai! esimerkiksi! otsikon!muotoilua! tehtä;

vänannosta! käsin.! Lisäksi! etsin! TOISTA$ÄÄNTÄ$ TAI$VAIHTOEHTOA,! siis! jonkinlaista!osoitusta!

pohtivuudesta,! eli! useamman! näkökulman! keskustelusta.! OPITULLA$ TIEDOLLA! tarkoitan!

tekstistä!erottuvaa!tietoa,! jonka!voi!olettaa!syntyneen!kouluopetuksessa.!Lisäksi!olen!

etsinyt! TEHTÄVÄN$ULKOPUOLISIA$AIHEITA,$ jotka! oletetusti! siis! eivät! kuuluisi! koevastauksen!

genreen.!Määrittelen!kutakin!analyysiyksikköä!tarkemmin!seuraavissa!alaluvuissa.!

!

Taulukko!4!Tekstilajikompetenssin!analyysiyksiköt!

KOMPETENSSI! ANALYYSIYKSIKÖT!

Tekstilajikompetenssi:!!

Tunnistaako!tekstin!

kouluaineeksi?!

Rakenne!
!

;!OTSIKKO!

;!JOHDANTO!

;!PÄÄTÄNTÄ!

!

Sisältö!
!

;!VIITTAUS!TEHTÄVÄNANTOON!

;!TEHTÄVÄNANNON!

ULKOPUOLINEN!AIHE!

;!TOINEN!ÄÄNI,!VAIHTOEHTO!

;!”OPITTU!TIETO”!

!

5.2 Kirjoitelman!kokonaisrakenteen!hallinta!

!

Valtaosassa!kirjoitelmista!on!viitteitä!kouluaineen!makrorakenteesta:!tekstin!alussa!on!

pääsääntöisesti! otsikko,! usein! tekstin! alusta! erottuu! jonkinlainen! johdattelujakso! ai;

heeseen!ja!tekstin!lopussa!on!jokin!ajatuksia!yhteen!vetävä!lopetus.!Käyn!omissa!alalu;

vuissaan!läpi!kirjoitelmien!otsikointia,!aloitusta!ja!päättämistä.!

!

! !
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5.2.1. Otsikko!
!

Otsikon!tehtävänä!on!vedota!lukijaan!ja!saada!tämä!lukemaan!teksti!–!näin!neuvotaan!

myös!koulukontekstissa!(esim.!Särmä!2010:!22),!vaikka!tosiasiassahan!tekstillä!on!taa;

tusti!ainakin!yksi! lukija,!opettaja.!Lisäksi!otsikko!kertoo!jotain!oleellista!tekstistä!(Len;

tävä! lause:!24)!tai!vaihtoehtoisesti!”antaa!käsityksen!tekstin!ydinajatuksesta”!(Särmä:!

22).!Arviointikokeen!tehtävänannossa!on!vielä!erikseen!mainittu!kunkin!tehtävän!koh;

dalla,! että! vastausteksti! tulee! otsikoida! itse.! Valtaosa! onkin! noudattanut! ohjetta:! 35!

kirjoitelmassa!on!otsikko.!Tyypillinen!otsikko!on!nostettu!tehtävänannosta!ja!verraten!

kunnianhimottomasti:! toistuvia!otsikoita!ovat!Äidinkielen$ tärkeys,$Elokuvat$ ja$nuoret,$

Kieli$ja$ihmiset$sekä!Lukemani$kirja.$Pelkästään!aiheotsikot!tai!niiden!läheiset!variantit!

kattavat!kolmasosan!kaikista!otsikoista.!Tällainen!toteava,!staattinen!otsikointi!on!lin;

jassa! koulukirjoitelman! konventioiden! kanssa! (Makkonen;Craig! 2015).! Muutama! kir;

joittaja!on!käyttänyt!otsikossa!kysymystä!(Onko$äidinkieli$tärkeää?$Miten$kieli$yhdistää$

ja$erottaa),$muutamat!huudahduksia!tai!ohjeita!(Huumeista$eroon$itseluottamuksella,$

Tämä$kirja$kannattaa$lukea).$Otsikon!rajatapauksiksi!hyväksyin!tehtävää!kuvaavat!otsi;

kot!kuten!Kirjan$suosittelu$tai!Kirjoitustehtävä.!

!

5.2.2. Aloitus! !
!

Henryn!ja!Roseberryn!(1997)!mukaan!aloituksen!välttämätön!jakso!on!esseen!pääidean!

esittely.!Pääidean!esittämisen!tarkoitus!on!tehdä!lukijalle!selväksi,!mitä!aihetta!ja!mistä!

näkökulmasta! kirjoitelmassa!on! tarkoitus! käsitellä! (mts.! 487–489).! Tällöin! johdannon!

määritelmä!on!funktionaalinen.!Johdannon!rajaamisen!apuna!voi!käyttää!myös!kappa;

lejakoa,!näin!ovat!tehneet!mm.!Julkunen!(2007)!ja!Silén!(2011a).!Mikkonen!(2010)!on!

yhdistänyt! nämä! näkökulmat! ja! rajannut! johdannoksi! ensimmäisen! kappaleen,! paitsi!

jos! kappalejako! on! ollut! ongelmallinen.! Komppa! (2012)! on! nojannut! johdantojen! ja!

päätäntöjen! määrittelyssä! tekstien! retoriseen! rakenteeseen,! joka! mahdollisesti! on!

käynyt!yhteen!tekstin!kappalejaon!kanssa.!Juvonen!(2004)!puolestaan!on!rajannut!joh;

dannon!sisällöllisesti.!Hän!on! tutkinut!pro!gradussaan!ylioppilasaineita,! joissa!käsitel;
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lään!elokuvia.!Hän!on!tulkinnut!johdannoksi!kaiken!sen,!mikä!edeltää!käsiteltävän!elo;

kuvan!nimeämistä.!

Omassa!analyysissani!en!ole!seurannut!tekstien!kappalejakoa,!sillä!tekstien!yleis;

rakenne!ei!juuri!vaikuta!yhtenevän!tekstien!funktionaalisen!rakenteen!kanssa.!Olenkin!

tulkinnut! tekstin! johdantojaksoiksi! sellaiset!kirjoitelmanalkuiset! tekstiosiot,! joissa!esi;

tellään!lukijalle!käsillä!oleva!aihe!ja!oppilaan!näkökulma!siihen.!Johdantoon!voi! liittyä!

myös!muunlaisia!piirteitä,!kuten!esimerkkitapauksia!tai!lyhyitä!tarinoita.!!

Perusopetuksen!pohjalta!yläkoululainen!tietää,!että!tekstillä!tulee!olla!aloitus! ja!

lopetus,! ja!että!niiden!väliin!tulee! jäädä!muutamia!näkökulmia!tarjoavia!käsittelykap;

paleita.!Tämä!ei!kuitenkaan!tarkoita!sitä,!että!tämän!rakennemallin!mukainen!kirjoit;

taminen!onnistuisi.!Karjalainen!(2008:!291–294)! listaa!tekstin!aloittamisen!ongelmiksi!

informaation!liiallisuuden,!lattean!rinnastuksen,!aloituksen!harhaanjohtavan!informaa;

tion,!kahden!kappaleen!aloituksen!sekä!aloituksen!puuttumisen.!Omassa!aineistossani!

on! viitteitä! kaikista!mainituista! ongelmista! lukuun! ottamatta! kahden! kappaleen! aloi;

tuksia.!!

Valtaosa!kirjoittajista!pyrkii! laatimaan!tekstilleen! jonkinlaisen!aloituksen.!Tyypil;

listä!on,!että!ensimmäisen!kappaleen!ensimmäinen!virke!toimii!kirjoitelman!parafraa;

sina;! se! vastaa! tehtävänannon! kysymykseen! tiivistäen! samalla! kirjoittajan! keskeisen!

väitteen!ja!johdattelee!lukijan!sikäli!täysin!asianmukaisesti!aiheeseen.!Vaikka!johdanto;

osuus!on!siis! löydettävissä,!se! jää!hyvin! lyhyeksi! ja!sisällöllisesti!vaatimattomaksi.!Esi;

merkissä!3!ensimmäinen!kappale!on!vain!yhden!virkkeen!mittainen.!Johdantona!toimi;

vat!lauseet!on!lihavoitu:!!

3. Aidinkieli(ja(kirjallisuus(on(tärkeää(hallita.!(5/1/P/5)!

4. Suosittelen*ystävälleni*tuntematonta*sotilasta."Se"on"Väinö"Linnan"kirja"jo;
ka# kertoo# konekiväärikomppanian# osuudesta# sotaan.# Ystäväni# kannattaisi#
lukea!kirja!sen"takia"kun"se"on"niin"hyvä."(39/2/P/6;/4½)!

Johdanto;osuus! voi! puuttua! myös! kokonaan,! jolloin! kirjoitelma! alkaa! suoraan!

yhdellä!käsittelykappaleista.!Tällöin!tehtävänannon!kysymys!on!ikään!kuin!keskustelun!

etujäsen,!johon!kirjoitelma!vastaa!jälkijäsenenä!(vrt.!Makkonen;Craig!2008:!216–226).!

Koulukirjoitelman! tulisi! kuitenkin! toimia! itsenäisenä! kokonaisuutena,! ei! ainoastaan!
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tehtävänannon!jatkeena.!Tällaista!puhutulle!kielelle!tyypillistä!strategiaa!on!käyttänyt!

esimerkiksi!seuraavan!katkelman!kirjoittaja:!

5. Viihde%on%nykynuorille%tärkeää!esim.!TV,!radio,!xbox/PSP!ja!Pelikoneet!mm.!

Teatterin!Merkitys!nuorille!ei!ole!niin!iso!kuin!se!oli!ennen!koska%elokuvat%
ovat%tulleet% ja%syrjäyttäneet%teatteri% jo%kauan%aikaa%sitten%ja%teattereissa%ei%
käy$ enää$ paljon$ yhtään% nuoria,% vaan% ikähaarukka% on% noussut% huimasti.%
(50/3/P/5½/4½)!

Kirjoittaja!pyrkii! vertailemaan! teatterin! ja! elokuvien!merkitystä!nuorille.!Väitteet! kui;

tenkin! tulevat! lukijalle! ikään! kuin! tyhjästä,! niitä! ei! sidota!mihinkään! eivätkä! väitteet!

seuraa!erityisen! jouhevasti! toisiaan.!Tehtävänannon! tunteva! lukija!poimii! kyllä!vasta;

uksesta!selkeät!liittymäkohdat!annettuihin!kysymyksiin,!mutta!itsenäisen!tekstin!ihan;

netta!kirjoitelma!ei!täytä.!Juvonen!käyttää!ilmiöstä!Hoeyta!mukaillen!nimitystä!piiloko<

herenssi$(2014:!51).!Teksti!on!siis!koherentti!siinä!tapauksessa,!että!lukija!tuntee!teks;

tin!ulkopuolisen!dokumentin,!joka!toimii!avaimena!tekstiin.!

Äskeisen! kirjoittajan! ongelma! on!myös! informaation! liiallisuus:! kappaleessa! on!

kaksi! ydinväitettä6!(lihavoitu),!mutta!ei! tukivirkkeitä.! Samanlainen! informaation! liialli;

suus!vaivaa!myös!esimerkin!6!kirjoittajaa.!Olen!numeroinut!kappaleen!eri!näkökulmat!

hakasulkein:!

6. [1]!Nuoret!katsovat!aika!paljon!elokuvia!kotona! ja!elokuvateattereissa.! [2]!

Elokuvat( on( yksi( osa( nuorten(myöskin( vanhempien( ajanviettoa,( mikä( sen(
mukavempaa(kuin(vuokrata,(ostaa(tai(mennä(elokuvateatteriin?([3](Elokuvia(
on# nyk# yään# niin# monen# typpistä# on:# komedia,# action,# kauhu# animaatio,#
draama,&romantiikka&ja&SciFi&tyylisiä!elokuvia.*Ihmiset*tykkäävät*niin*mones;
ta# eri# tyyleistä,# niin# nyt# voi# valita.# [4]#Nyky# nuoriso# katsoo# varmaan# lähes#
kaikkia$näistä,$se$riippu$aivan$siitä$Mistä$tykkää.$[5]$Epäilisin$että$jotkut$elo;
kuvat& jopa& muuttavat& ihmisiä& ja& merkitsevät! heille! jotain! kuten! elokuva!
2012.!

Katkelma!on! kirjoitelman! ensimmäinen! kappale.!Oppilas! tuo! kaikkiaan! viisi! eri! näkö;

kulmaa!aiheeseen,!eli!elokuvien!merkitykseen!nuorille.!Määrällisesti!teksti!on!siis!suju;

vaa!(vrt.!Makkonen;Craig!2015),!mutta!runsaan!ajatusmäärän!asettelu!paperille!ontuu.!

Kun!informaatiota!on!hyvin!tiheästi,!kirjoitelmaa!on!vaikea!seurata.!Näkökulmien!suh;

de! toisiinsa! jää!epäselväksi,! sillä! lauseiden!suhteet! toisiinsa! jäävät!eksplikoimatta.! In;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!Karjalainen!käyttää!nimitystä!ydinvirke,!mutta!kirjoitelman!kohdalla!ei!voida!osoittaa!kokonaista!yti;

meksi!käypää!virkettä.!
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formaation!liiallisuus!johdannossa!voi!koitua!ongelmaksi!sekä!kirjoittajalle!että!lukijal;

le.!Liian! lavea!aloitus! johtaa!kirjoittajan!ennen!pitkää!pulaan:!miten!pitää!koko!kirjoi;

telma!koossa,!kun!alkuun!petaa!niin!monta!käsittelyn!suuntaa?!Rakenne!on!myös!luki;

jaa!ajatellen!raskas.!(Karjalainen!2008:!292–293.)!

Etenkin!tehtävänannot!3!ja!4,!jossa!on!pyydetty!esittelemään!teatterin!ja!eloku;

vien!merkitystä!nuorille!sekä!sitä,!miten!kielet!yhdistävät!ja!erottavat!ihmisiä,!ovat!poi;

kineet!Karjalaisen!latteaksi!nimittämiä!aloituksia.!Latteassa!aloituksessa!kirjoittaja!rin;

nastaa!ilmiöitä!siten,!että!lukijalle!ei!tarjota!mitään!olennaisesti!uutta!(mts.!293).!!

7. Ihmisiä'yhdistää'ja'erottaa'monet'kielet."Maailmassa"on"paljon"kieliä"ja"ih;
misiä%kaikki%ihmiset%eivät%voi%osata%kaikkia%kieliä.%(89/4/P/5;/5;)!

8. On! monenlaisia$ elokuvia,$ on$ toimintaa,$ kauhua,$ komediaa,$ draamaa$ ja$
vaikka%mitä.%Toiminta,%kauhu%ja%komedia%ovat%nuorille%aika%varmasti%suosiK
tuimpia.!49/3/P/5½/6;!

Lattea!aloitus!ei!tuo!esiin!kirjoittajan!näkökulmaa,!vaan!toistaa!yleisessä!tiedossa!van;

hastaan!olevan!asiantilan.!Aloitus!vertautuu!”jo!muinaiset!roomalaiset”!tai!”oli!synkkä!

ja! myrskyinen! yö”! ;tyyppisiin! aloituksiin.! Aineistoni! kontekstissa! latteiden! aloitusten!

ansio!kuitenkin!on!se,!että!ne!ovat!olemassa.!Toisin!sanoen!nämä!kirjoittajat!hallitsevat!

koulukirjoitelman!paremmin!kuin!ne,!joilla!aloitusjaksoa!ei!ole!lainkaan.!

Retorisena!kuviona!aineistossani!toistuu!muutamia!kertoja!muoto,!jossa!kirjoitta;

ja!asettaa!ensin!itselleen!kysymyksen!ja!sitten!vastaa!siihen:!

9. [1]!Kummat&kiinnostaa&nuoria&enemmän,& teateri& vai&elokuvat?! [2]!Uskon&
että$ elokuvat.$ [3]! Koska& nuoret& ajattelevat& että& teatterit& ovat& enemmän&
vanhusten!hommaa?! [4]!Minä%ainakin% tykään%elokuvista%koska% jos% tykkään%
siitä%niin%voin%nähdä%sen%uudestaan.! [5]!mutta% teatteria%en%voi%nähdä%kuin%
yhdesti.!(72/3/T/5½)!

Kirjoittaja!on!muotoillut!tehtävänannon!kysymyksen!uudelleen!ja!aloittanut!kysymyk;

sellä.!Lukijan!kannalta!rakenne!on!varsin!käytännöllinen,!sillä!tulevat!tekstinosat!aset;

tuvat!helposti!osaksi!kokonaisuutta.!On!epäselvää,!onko!kirjoittajan!kolmas!virke!todel;

la! tarkoitettu! kysymykseksi,! kuten! kysymysmerkki! antaa! ymmärtää.! Koska;sana! voi!

toimia!interrogatiivipronominina!milloin;sanan!tapaan,!mutta!yhtä!lailla!se!voi!olla!pe;

rustelu! virkkeelle! 2.! Vaikka! ensimmäinen! kappale! jatkuu! viiden! virkkeen! verran,! joh;
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dannon! funktionaalinen! jakso! vaikuttaa! kattavan! vain! virkkeet! 1–3,! kun! virkkeessä! 4!

kirjoittaja!siirtyy!jo!yksityiskohtaiseen,!omakohtaisen!kokemuksen!esittelyyn.!

!

5.2.3. Päätäntä!
!

Siinä!missä! johdannon! funktio!melko!yksinkertaisesti! on! johdattaa! lukija! kirjoitelman!

aiheen!ja!valitun!näkökulman!äärelle,!päätännän!funktiot!ovat!monipuolisemmat.!Kar;

jalainen!(2008:!296–297!ja!siinä!mainitut!lähteet)!mainitsee!lopetukselle!useita!vaihto;

ehtoisia! funktioita:! Tekstin!päätäntä! voi! ilmentää! johtopäätöstä,! tekstin!päättämistä,!

yhteenvetoa!tai!tulevaisuuteen!liittyviä!ratkaisuja.!Lisäksi!kirjoittaja!voi!palata!lopetuk;

sessa!aloitukseen.!Päätäntään!myös!liittyy!usein!vuorovaikutusta!lukijan!kanssa,!kuten!

kehotuksia!tai!lopetuksia.!(Mp.)!Myös!Mikkonen!(2010:!89–90)!on!ryhmitellyt!lopetuk;

set!niiden! funktionaalisen! jakson!mukaan! joko!ottaen!huomioon!viimeisen! tekstikap;

paleen!tai!vain!osia!siitä.!Tässä!tutkielmassa!päätäntänä!olen!pitänyt!sellaisia!kirjoitel;

manloppuisia! tekstijaksoja,! joissa!kirjoittaja!viittaa!kirjoittamaansa!kokoavasti,!esittää!

jonkinlaisia!johtopäätöksiä!kirjoitelmastaan!tai!maalaa!jonkinlaisia!tulevaisuuden!kuvia!

käsittelemästään!aiheesta.!!

Vaikuttaa!siltä,!että!funktionaalinen!johdanto;osuus!on!helpompi!rakentaa!teks;

tiin! kuin!päätäntäosuus,! sillä! kirjoitelman!päättäminen!minkäänlaiseen!yhteenvetoon!

tai!päätelmiin!ei!heikoissa!kirjoitelmissa!ole! itsestään!selvää.!Osin!kyse!voi!olla!myös!

lyhytjänteisyydestä:! vajavaisesti! suunnitellun! kirjoitelman! päättäminen! ansiokkaalla!

tavalla! voi! olla!melkoinen! tehtävä! kirjoitusurakan! loppuvaiheessa.! Karjalainen! (2008:!

297–299)! listaa!yläkoululaisten!tekstien! lopetuksen!ongelmaksi!nysälopetuksen,$ jossa!

päätäntä!on!vain!yhden!virkkeen!mittainen,!makropropositiosta! irrallisen! lopetuksen,!

joka!on!muusta!kirjoitelmasta!informaation!kannalta!irrallinen,!metatekstin!lopetukse;

na!sekä!tyystin!puuttuvan!lopetuksen.!

Aineistoni! tukee! osaltaan! Karjalaisen! havaitsemia! ongelmia.! Analyysissani! pää;

tännät! kuitenkin! hahmottuvat! kolmenlaisiksi:! Pienessä! osassa! kirjoitelmia! kirjoittaja!

vetää! yhteen! tekstinsä! ajatuksia,! usein! hyvin! lyhyesti! eli! Karjalaisen! termein!nysästi,$

toisinaan! kuitenkin! jopa! typografisesti! omassa! kappaleessaan.! Tällainen! lopetus! on!
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lähimpänä!koulukirjoitelman! ideaalia.! Toisen! ryhmän!muodostavat! kirjoitelmat,! jotka!

loppuvat! käsittelykappaleeseen! vailla! varsinaista! päätäntää.! Kolmannessa! ryhmässä!

kirjoittajat!päättävät!tekstinsä!jonkinlaiseen!mielenosoitukseen,!jolloin!lopetus!yleensä!

liittyy!tehtävänannossa!mainittuun!kirjoitelman!rivimäärään.!

Yksinkertaisimmillaan! tekstin! viimeinen!muodollinen! kappale!on!myös! funktiol;

taan!lopetus.!Seuraava!kirjoittaja!tiivistää!kaiken!sanomansa!vielä!loppukappaleeseen:!

10. jos$joku$ystävistäni$käskisi$valitsemaan$itselleen$kirjan$kunnei$itse$keksi$va;
litsisin&aivan&varmasti& Ilkka&Remes& ja& itäveri.& koska&vakuuttaisin&ystävälleni&
ettei$ tuota$parempaa$kirjaa$ole$mutta$ jossei$hän$vieläkään$uskoisi$käskisin$
hän$ en$ lukea" takakannen" niin" hänelle" selviäisi" edes" jotain" kirjasta."
(26/2/P/5+)!

11. Eli$kieli$on$kaiken$kaikkiaan$hyvä$asia,$se$yhdistää$ihmisiä$ja$erottaa$ihmisiä$
monin% tavoin.% Ilman% kieltä% maapallo% olisi% aika% köyhä% ja% rupunen% Paikka.%
(85/4/P/5½/5+)!

Esimerkissä!10!kirjoittaja!toistaa!vielä!kirjoitelmansa!pääkohdat!viimeisessä!tekstikap;

paleessaan.!Hän!viittaa!siinä!tehtävänannon!kaikkiin!osiin:!hän!suosittelee!kirjaa!ystä;

välleen!ja!perustelee!valintaansa!kahdesta!näkökulmasta:!kirja!on!kirjoittajan!mielestä!

hyvä!ja!takakansi!puhuu!kirjan!puolesta.!Esimerkissä!11!kirjoittaja!vetää!kirjoitelmansa!

langat! yhteen,! jos! kohta!myös! sortuu!aivan!viime! sanoissa!vielä!pieneen! tyylirikkoon!

(puhekielinen!ja!affektinen!rupunen;adjektiivi).!Tällaiset!helposti!erotettavat!ja!aihetta!

yhteen!punovat!päätännät!ovat!kuitenkin!aineistossani!hyvin!harvinaisia.!Tyypillisem;

pää!on,!että! kirjoitelma!vain! kerta! kaikkiaan! loppuu!viimeisen!käsittelykappaleen! jäl;

keen:!

12. Mandariinikiina!on!maailman!puhutuin!kieli! toisena!tulee!englanti.!Englan;

nin# kieltä# opetetaan# aika#monessa#massa# joten# sillä# kommunikoilaan# aika#
paljon.(Joillakin(kielillä(on(palon(yhteistä.(Eri(kielet(kuulostavat(erilaisilta(Jo;
ten!ihmiset!saattavat!suhtautua!niihin!ihmisiin!erillailla.!(89/4/P/5;/5;)!

13. Kirja! oli! paras! lukemani# kirja# tähän# asti,# koska# siinä# tapahtui# niin# paljon#
kaikkea% jännää.% Esimerkiksi% kun% siinä% tapettiin% ihmisiä% ja% ryöstettiin% viina;
kauppoja.( Nicky( oli(monta( kertaa( vankilassa( ryöstöjen( ja(murhien( ja( huu;
meiden!takia.!(29/2/P/4½)!

Päätännättömistä!kirjoitelmista! jää!hyvin!usein! suunnittelemattomuuden!vaikutelma:!

ikään!kuin!kirjoittajalle!ei!olisi!tullut!enää!mitään!sanottavaa!mieleen,!ja!hän!olisi!kat;

sonut!parhaaksi!lopettaa!saman!tien.!Karjalainen!(2008:!299)!arvelee,!että!päätännät;
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tömissä!kirjoitelmissa!voi!olla!myös!tulkinnan!ongelma:!Uuden!näkökulman!tuominen!

tekstiin!on!sinänsä!aivan!kelpo!tapa!lopettaa!kirjoitelma.!Taitamaton!kirjoittaja!saattaa!

kuitenkin!muotoilla!näkökulman!niin,!että! lukija! luulee! tekstin! jatkuvan!päätäntäkap;

paleen!jälkeen,!päätäntää!ei!siis!ole!helppo!tunnistaa.!Tällainen!haparoiva!yhteenveto!

voi!kenties!olla!kyseessä!äskeisessä!esimerkissä!13.!

Oma!joukkonsa!ovat!ne!kirjoittajat,!jotka!johtopäätösten!sijaan!käyttävät!viimei;

set!rivit!mielensä!osoittamiseen.!Tätä!konfliktihakuista!kirjoittamisen!tapaa!käsittelen!

tarkemmin!luvussa!6.2.!Seuraava!esimerkki!kuitenkin!osuu!heikon!sosiaalisen!ja!teksti;

lajikompetenssin!risteykseen:!

14. [1]!Olen%kyllä%tyytyväinen%lopputulokseen%olosuhteet%ottaen%huomioon%sillä%
olosuhteet( tälle( olivat(mitä( huonoimmat,( [2]!mutta% positiivisenä% ihmisenä%
sanon%vihdoinkin%ja%viimein%sädehtivä%hymy%kasvoillani%adios%tälle%aineelle%ja%
sen!mukana!tuomalle!koettelemukselle.!

Vain!puoli!tuntia!vapauteen.!(20/T/1/5)!

Kirjoitelman!päätteessä!on!useita!ongelmia.!Ensinnäkin!kirjoittaja!arvioi!kirjoitelmaan;

sa!hakasulkein!merkityssä!osassa!1,!mikä!ei!ole!pohtivan!kirjoitelman!tekstilajille!tyypil;

listä.7!Karjalaisen!mukaan! tällainen!metatekstuaalinen! viittaus! latistaa! tekstiä,! vaikka!

pyrkimys!on!päinvastainen!(2008:!299).!Vastaavasti!kirjoittajan!itsereflektio;osuus!syö!

tilaa! varsinaiselta! päätännältä:! kirjoittaja! ei!millään! tavalla! palaa! kirjoitelmansa! sisäl;

töön.!On!siis!niin,!että!vaikka!muodollisesti!kyseessä!on!kirjoitelman!lopetus,!sisällölli;

sesti!se!ei!sitä!ole.!Tällöin!tekstin!lopussa!kirjoittaja!ei!lopeta!niinkään!tekstiä!vaan!kir;

joitustilanteen.!Lisäksi!on!ilmeistä,!että!kirjoittajan!tarkoitus!loppukappaleessa!on!ollut!

osoittaa!vähäinen!arvostuksensa!koetilannetta!kohtaan,!ehkä!myös!uhota.!Konfliktiha;

kuisuus!kasvaa!loppua!kohti!mennessä,!sillä!pelkkä!osa!1!voisi!vielä!muuten!kehystet;

tynä! toimia!kirjoitelman! loppukappaleessa.!Osuudessa!2!kirjoittaja!ei! kuitenkaan! jätä!

enää! asennoitumistaan! arvailujen! varaan.! Uhoamisestaan! huolimatta! hän! kuitenkin!

tulee!luoneeksi!tekstiinsä!erillisen!lopetusjakson,!joka!jakautuu!kahteen!typografiseen!

kappaleeseen.! Eräänlaisena! osoituksena! tekstin! kokonaisrakenteen! hallinnasta! voita;

neen!tällaistakin!lopetusta!siis!pitää.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7
!Kuitenkin!esimerkiksi!raportti,!joka!sekin!on!peruskoulun!tekstilaji,!voisi!hyvinkin!päättyä!itsereflektio;

osuuteen.!



! 39!

!

5.3 Sisällön!hallinta!
!

Koulukirjoitelman! tekstilajin! sisällön! hallinnan! osalta! tarkastelen! kolmea! asiaa:! sitä,!

miten!kirjoitelman!tehtävänanto!näkyy!tai!ei!näy!kirjoitelmissa,!sitä,!miten!kirjoittajat!

ovat!liittäneet!ns.!opitun!tiedon!jaksoja!kirjoitelmiinsa!sekä!sitä,!miten!kirjoittajat!tuo;

vat! tekstiin!muita! ääniä.!Huomattakoon! kuitenkin,! että!moniäänisyyttä! olen! tutkinut!

osin!myös!osoituksena!kognitiivisesta!kompetenssista,!ks.!alaluku7.4.!

Koulukirjoitelmalle!tyypillistä!on!tehtävänannon!ja!itse!kirjoitelman!välinen!tiivis!

yhteys:!kirjoitelmassa!on!vastattava!annettuun!kysymykseen!tai!tarkasteltava!annettua!

aihetta.!Jos!kirjoittaja!ohittaa!tehtävänannon,!odotettavissa!on!jonkinlainen!rangaistus!

arviointivaiheessa.!Ylioppilaskokeen!arviointiperusteissa!tehtävänannon!ohitus!merkit;

see!vähintäänkin!pisteiden!vähennystä,!jopa!menetystä!(ÄKM!2012:!arviointikriteerit).!

Näistä! syistä! olen! etsinyt! teksteistä! toisaalta! viittauksia! tehtävänantoihin! ja! toisaalta!

tehtävänantojen! ohituksia! ja! pitänyt! näitä! osoituksena! tekstilajikompetenssin! hallin;

nasta!tai!sen!puutteesta.!

Viittaukset!tehtävänantoon!tapahtuvat!usein!kirjoitelman!alussa,!jolloin!kirjoitta;

ja!motivoi!koko!tulevan!tekstinsä.!Tästä!syystä!osa!viittauksista!lankeaa!yhteen!edelli;

sessä!alaluvussa!käsiteltyjen!johdanto;osuuksien!kanssa.!Tällöin!kirjoittaja!määrittelee!

aiheensa!tai!näkökulmansa!esimerkiksi!vastauksena!tehtävänannon!kysymykseen.!Yk;

sikään!aineistoni!kirjoitelma!ei!täysin!ohita!tehtävänantoa,!vaan!kukin!on!hahmotetta;

vissa!jonkinlaiseksi!vastaukseksi!annettuun!kysymykseen.!

Tehtävänannon!ohituksia!tai!tehtävän!ulkopuolisiin!aiheisiin!keskittymistä!näkyy!

tehtävissä!kautta!linjan.!Ohitukset!ohjaavat!tekstin!fokuksen!usein!sivuraiteille,!jolloin!

lukijan!on!vaikea!seurata!tekstiä!ja!toisaalta!kirjoittajan!on!vaikea!päästä!enää!takaisin!

alkuperäiseen!aiheeseen.!Näin!yksi!tekstin!alkuun!osuva!syrjähdys!voi!aiheuttaa!koko;

naisen!tehtävänannon!ohituksen.!

Hyvin! suvereeni! tehtävänannon!ohitus!on! seuraavassa!katkelmassa,! johon!olen!

merkinnyt!nuolella!aiheenvaihdoksen:!
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15. Äidinkieli(itsessään(oppiaineena(ja(sellaisena(on(ihan(mukava(aine,(tunneilla(
tulee% kuunneltua,% koska% ei% voi% kuuntelematta% olla,% liika% kirjoittaminen% on%
joskus& ärsyttävää& riippuen& päivästä,& yleensähän& tunnilla& kirjoitetaan& aina&
jonkin!verran.!!!Koulussamme)olen)huomannut)sen)että)kielten)opettajil;
lamme%on%erittäin%epäselvä%käsiala,%ei%niinkään%huono,%siitä%on%vain%erittäin%
hankala&saada&selvää,&osa&syy&siihen&saattaa&olla&se&että,&minulla&kuuluisi&olla&
silmälasit,)sillä)minulla)on)vain%hitusen%verran%huono%kaukonäkö,%mutta%on%
se#opettajien#käsiala#enemmänkin#siansaksaa#mutta#kyllä#minä#pärjään#on;
han$hyvänäköiset$kaverit$keksitty$ja$voihan$opettajalta$kysyä.$(20/T/1/5)!

Kirjoittaja!ajautuu!siis!kertomaan!kaukonäköisyydestään!ja!opettajiensa!käsialasta!kir;

joitelmassa,!jonka!tarkoitus!on!eritellä!äidinkielen!hyödyllisyyttä!kirjoittajan!kehityksel;

le.! Kaukaakin! haettujen! esimerkkien! käyttö! ei! toki! ole! koulukirjoitelmassa! kiellettyä,!

mutta!esimerkkien!tai!anekdoottien!yhteys!käsiteltävään!aiheeseen!tulisi!vaivatta!val;

jeta!lukijalle.!Tässä!tekstissä!yhteys!on!hatara.!Tehtävänannon!ohitus!vaikuttaa!kielivän!

huonosta! tekstin! suunnittelusta.! Katkelman! teemankuljetus! tuntuu! olevan! assosiatii;

vista,!ei!niinkään!suunnitelmallista.!

Vastaavanlainen!tehtävänannon!ohitus!on!seuraavassa:!

16. No#kotiinkun#vuokraa#elokuvia#niin#yleinsä#hinta#on#12#e#;!15!e!riipuu!ihan!
onko!se!alennuksessa,!mutta!elokuviin!kun!menet!sinne!11!e!se!on!aika!ra;

hastusta.' jos'viellä'ostaa'juotavaa,'karkkia' ja'popparia' ja!joilloin! lapsilla!on!
kuitenkin!huono!rahatilanne!jos!ei!saa!kuukausi!rahaa.!Paits!sillon!kun!pyy;

tää#niin#20#e#oikein#riitä.#Mihin#oikeen#ollaan#menossa#viedään#nuorten#ra;
hat!joo!ei!!(72/3/T/5½)!

Kirjoittaja!kirjoittaa!elokuvien!merkityksestä!nuorille.!Sen!arviointi,!paljonko!rahaa!me;

nee! elokuvissa! käymiseen,! liittyy! tehtävänantoon! varsin! hatarasti.! Erityisen! yksityis;

kohtainen! käsittely! hintatietoineen! kaikkineen!myös! poikkeaa!muusta! kirjoitelmasta.!

Spesifi!pohdinta!sinänsä!ei!toki!ole!rangaistavaa,!pikemminkin!ansio.!Ongelma!on!kui;

tenkin! siinä,! että! rahankäyttö! ei! linkity!mihinkään! laajempaan! kokonaisuuteen,! jollei!

sellaiseksi! lue!viimeistä!virkettä.!Virkkeen!eksklamatiivinen!rakenne!(mihin$ollaan$me<

nossa)! kuitenkin! saa! aikaan! enemmänkin! päivittelevän! kuin! pohtivan! vaikutelman.!

Lopputuloksena! hintapohdinta! jää! muusta! tekstistä! irralliseksi! ja! hahmottuu! tehtä;

vänannon!ohitukseksi.!!

Yksi!esseen!tai!koevastauksen!tekstilajipiirre!on!moniäänisyys.!Tieteellisessä!dis;

kurssissa!hyväksyttävä!moniäänisyys,! jota!voitaneen!soveltaa!kouluaineen!diskurssiin,!
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tarkoittaa!muiden!tutkijoiden!ja!tutkimusten!lainaamista!ja!niiden!keskusteluttamista.!

Peruskoulukirjoittajan! moniäänisyydeksi! riittänee! hyvin! yleisluontoinenkin! viittaus!

esimerkiksi!muualta!luettuun!tai!kuultuun!tietoon.!Toisaalta!pohtivan!tekstin!luontee;

seen!kuuluu!eri!näkökulmien!keskusteluttaminen,!mikä!sekin!on!moniäänisyyttä! (dia;

logisuuden!hallinnasta!ks.!Juvonen!2014).!!

Heikoissa!kirjoitelmissa!moniäänisyys!näkyy!kahdella!tavalla.!Osa!kirjoittajista!tuo!

tekstiin!eksplikoidusti!mukaan!’ne!muut’,!kuten!esimerkeissä!17–19:!

17. Monensi!minulle'on'myös'sanottu!Äidinkielen(vaikuttavan(vieraisiin(kieliin(
en# kuitenkaan# oman# opiskelu;urani& aikana& ole& huomannut&moista,& vaikka&
olen%kohta%käynyt%koulua%10;vuotta.!(1/1/P/5½)!

18. Jos$tämä$kuulostaa$radikaalilta$ja$turhautuneelta$voin$kertoa,$että!sitä%tämä%
on.!Uskoakseni)moni)muukin)ajattelee)tällä)tavoin,"mutta"eivät"uskalla"tai"
halua!asiaa!vatvoa.!(1/1/P/5½)!

19. Olen!lukenut!monia!tilastoja!ja!jonka!mukaan!Suomenkieli*on*erittäin*vai;
kea!oppia!etenkin!jos!olet!ulkomaalainen!tai!maahan;muuttaja.#Joten#siinä#
yksi%esimerkki%miten%kieli%erottaa%ihmisiä%toisistaan,%ihmiset%eivät%ymmärrä%
toisiaan'ja'siitä'voi'yleensä'tulla'väärinkäsityksiä.!(81/4/P/4½!/5+)!

Ensimmäisissä!kahdessa!saman!kirjoittajan!katkelmissa! lähdettä!ei!nimetä,!mutta!kir;

joittaja!viittaa!’muihin’,!jotka!ajattelevat!samalla!tavalla!kuin!hän.!Näin!tekstiin!raken;

tuu! lisää! uskottavuutta:! kirjoittaja! osoittaa! olevansa! tietoinen!muista! ajattelijoista! ja!

hän!pystyy!muodostamaan!muiden!ajatuksiin!jonkinlaisen!suhteen!(vrt.!Juvonen!2011).!

Tilastoihin!tai!muuhun!luettuun!viittaaminen!on!aineistossani!hyvin!harvinaista,!mutta!

esimerkissä! 19! kirjoittaja! tuo! toisena! äänenä! tutkimustiedon.! Etenkin! aineistossani!

tämä!on!erityinen!ansio:!eri!äänten!koherenttia!keskusteluttamista!on!pidetty!vaikeana!

kirjoittamisen!osa;alueena!(Juvonen!2011:!231).!!

Toisinaan!toinen!ääni!on!implikoidumpi,!ja!kirjoittaja!lähinnä!kaiuttaa!muita!teks;

tejä.!Tällöin! tekstin! tyyli!muuttuu!kesken!kirjoitelman,! ja! tekstiin!astuu!opettajan! (tai!

ylipäätään! aikuisen)! ääni.! Näin! käy! kahdessa! seuraavassa! kirjoitelmassa,! joista! olen!

selvyyden!vuoksi!numeroinut!virkkeet!hakasulkeisiin:!

20. [1]$Pidän$tärkeänä$kumpaakin$sen$takia,$että$osattaisiin$äidinkieltä$ja$kirjalli;
suutta.&[2]&Kumpaakin&on&vaikea&oppia&jos&ei&tartu&tilanteeseen&heti.&[3]&On&
vaikea&hypätä&seuraavalle&tunnille& jos&on&ollut&poissa&edellisen.&[4]&Vaikeaa&
oppia!uutta! ilman&edellistä.&[5]&Yritä&olla&mahdollisen&vähän&pois&tunneilta.&
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[6]$ Aina$ oppii$ jos$ ottaa$ opin$ vastaa$ opetettajalta.$ [7]$ Opettajan$ antamaa$
oppia%ei%ota%niin%ei%voi%oppiakkaan.%[8]%Epäselvyyksiä%jos%on%aina%kysy%opet;
tajalta!apua.!(79/1/P/5+)!

21. [1]! Tappelu$ elokuvat$ taas$ ovat$ siitä$ huonoja$ nuorille$ että$ aletaan$
käyttämään' niitä' koulussa' tai' kadulla' ja' pahinmissa' tapauksessa' siinä' käy'
todella' huonosti,' jollakin'menee' silmä' puhki,' paikkoja'murtuu,' ja' kunnon'
tällistä&peräti&kuolla.&(48/3/P/5;/4½)!

Katkelma!20!on!kokonainen!tekstikappale.!Se!alkaa!oppilaan!omalla!mielipiteellä,!min;

kä! jälkeen!oppilas! siirtyy! ilmeisesti!perustelemaan!mielipidettään.!Tosiasiassa! lauseet!

2–8! eivät! kuitenkaan! perustele! ensimmäisen! lauseen! väitettä,! vaan! näyttäytyvät! pi;

kemminkin!opiskeluohjeina.!Etenkin!virkkeiden!5!ja!8!imperatiivimuotoiset!predikaatit!

paljastavat,!että! teksti!on! jollakin! tapaa!kahdenvälisestä!keskustelusta.!On!epätoden;

näköistä,! että! kirjoittaja! varsinaisesti! opastaisi! lukijaa,! joten! tulkitsen,! että! tekstissä!

lainataan! aiemmin! opettajan! tai!muun! aikuisen! kanssa! käytyä! keskustelua.! Toisaalta!

syntyy!myös!vaikutelma!strategisesta!valinnasta.!Valitessaan!aikuisten!suosiman!näkö;

kulman!opiskeluaiheeseen!kirjoittaja!voi!pyrkiä!miellyttämään!opettajaa!myös!sisällöl;

lisillä!ratkaisuillaan.!

Samaan! tapaan! esimerkki! 21! kaiuttaa! aikuisen! ääntä.! ”Todella$ huonosti$ käymi<

nen”!ja!silmän!puhkeamisella!pelottelu!lienevät!monelle!tuttuja!aikuisten!ja!lasten!väli;

sestä!kasvatuksellisesta!pelotteludiskurssista.!Tulkitsen!siis!niin,!että!tässäkin!kirjoittaja!

tuo!tekstiin!mukaan!toisena!äänenä!aikuisen!äänen.!Ongelmallista!kuitenkin!on!se,!että!

tämä!lainatun!oloinen!toinen!ääni! jää!kirjoitelman!ainoaksi!eikä!varsinaisesti! laajenna!

aiheen! tarkastelua.!Moniäänisyyttä! siis!on,!mutta! sen! funktio!on!epäselvä.!Tältä!osin!

moniäänisyyden!hallinnassa!on!siis!ongelmia.!

Kokoavasti!voidaan!sanoa,!että!ainakin!jotkut!heikoksi!arvioidut!oppilaat!osaavat!

kyllä! liittää! tekstiinsä! toisen! äänen,! vieläpä!osaksi! tekstikappaletta,! joka! alkaa!hänen!

omalla! äänellään.! Kaukaa! katsottuna! ratkaisu! täyttää! koulukirjoitelman! konventiot,!

mutta!todellisuudessa!vaihdos!äänestä!toiseen!on!melko!näkyvä,!eikä!ainakaan!kohen;

na!tekstin!koherenssia.!

Olen!poiminut!analyysiin!mukaan!myös!sellaisia!tekstijaksoja,!joissa!korostetusti!

oppilas!osoittaa!oppineensa!jotakin.!Olen!nimennyt!nämä!opitun!tiedon!jaksoiksi.!Seu;

raavat!esimerkit!valaissevat!asiaa,!opitun!tiedon!alku!on!merkitty!nuolella:!
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22. Jos$lähtee$jonnekkin$päin$maailmaa,$niin$yleensä$kommunikoidaan$ihmisten$
kanssa%eng;lanniksi,(kun(taas(paikalliset(ihmi;set$puhuvat$keskenään$paikal;
lista&kieltä!

!!Suomessa( eri( lääneissä( puhutaan( eri(murteella.( Lapin( läänissä( puhutaan(
Peräpohjolan$murretta,$Ou;lun$läänissä$Pohjois;Pohjanmaan(murretta,(Länsi;
Suomessa( puhutaan( Etelä;Pohjanmaan( murretta( ja( Kaakkoismurteita,( Itä;
Suomessa( puhutaan( Savolaismurteita( ja( Etelä;Suo;messa! puhutaan! enim;

mäkseen' Helsin;gin! murretta! eli! slangia.! USA:ssa" ja" Kanadassa" englantia,"
mutta% vain% slangin% muodossa,% ja% tietysti% myös% normaaliakin% englantia.%
(86/4/P/5½/7)!

!

23. –!–!Silloin&kun&he&ovat&jo&pahassa&pinteessä&ohi&menee&kummallinen&talo&ja&
muumit%hyppäävät%sen%mukaan%kirjassa%päästään%hurjaan%seikkailuun.!

!!Kirjan'on' kirjoittanut' tunnet;tu# suomalainen# kirjailia# Tove# Jansson# (piirsi#
ensimmäisen'Muumipeik;konsa&perheensä& kesämökin&ulkohuussiin)& joka&on&
kirjoit;tanut%muutkin%muumi;kirjasarjan(kirjat(joita(on(yhteensä(seitsemän.!

Sopii!hyvin!muumeista"pitävil;le#kaiken#ikäisille#ja#hajamie;lisille!ihmisille!(ku;

ten$minä).!–!–!(33/2/P/5)!

On!toki!niin,!että!tietyllä!tavalla!aivan!kaikki,!minkä!oppilas!paperille!laittaa,!on!osoitus!

opitusta!tiedosta.!Yksi!kouluaineen!tavoitteista!kuitenkin!on!osoittaa!opettajalle,!että!

oppilas!on!oppinut!hänelle!opetettuja!asioita! ja!pystyy!sitomaan!niitä!osaksi!kokonai;

suutta.!Niinpä!tekstin!lomaan!ujutetut!”knopit”!ovat!yksi!tapa!osoittaa,!että!kirjoittaja!

on!oivaltanut,! kuinka!hänen!oppimansa!asiat! liittyvät! toisiinsa.! Yllä!olevassa!kirjoitel;

massa!22!yhdeksäsluokkalainen!kirjoittaja!on!epäilemättä!vastikään!opiskellut!Suomen!

murrealueita!ja!saanut!sidottua!oppimansa!osaksi!kirjoitelmaa.!Esimerkissä!23!kirjoitta;

ja!kertoo!Tove!Janssonista!taustatietoja.!Olen!ottanut!mukaan!kotekstia!virkkeen!ver;

ran! opitun! tiedon! edeltä! ja! jäljestä.! Näin! opitun! tiedon! erottuvuus! tulee! näkyväksi:!

opitun!tiedon!kohdalla!esimerkiksi!kerronnan!aikamuoto!muuttuu!ja!näkökulma!kään;

tyy!kokonaan!pois!kirjoitelman!kirjoittajasta.!Vastaavanlaisia!muusta!tekstistä!yksityis;

kohtaisuudellaan!tai!tarkkuudellaan!erottuvia!opitun!tiedon!osuuksia!poimin!noin!joka!

neljännestä!kirjoitelmasta.!

Eniten! hankaluuksia! tekstilajissa! pysyttelyssä! tuntuu! olevan! tehtävänannon! 2!

kohdalla.! Siinä!pyydetään! suosittelemaan! jotakin! kirjaa! ystävälle! ja! pohtimaan! ja! pe;

rustelemaan!monelta!kantilta,!miksi!ystävän!tulisi!lukea!kyseinen!kirja.!Tehtävän!kans;

sa!on!monenlaisia!ongelmia:!valtaosalla!on!vaikeuksia!annetussa!näkökulmassa,!jonka!
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mukaan!kirjaa!ei!siis! tule!suositella!kelle!tahansa,!vaan!valitulle!ystävälle.!Etenkin!kir;

jasuosituksen! perusteleminen! tuottaa! hankaluuksia,! sillä! moni! kirjoittaja! lankeaa! pi;

kemminkin! referoimaan! kirjan! juonta! kuin! keksimään! perusteluja! lukukokemuksen!

ylivertaisuudelle.!(Ks.!myös!Örnmark!2011;!Silén!2011b.)!

Kauppisen!(2010:!104–106)!mukaan!tekstilajikompetenssin!kanssa!korreloi!oppi;

laan!intertekstuaalinen$varanto.!Toisin!sanoen!mitä!enemmän!oppilaalla!on!”varastos;

sa”! erilaisia! tekstejä! joihin! hän! on! tutustunut! joko! lukijana! tai! kirjoittajana,! sitä! laa;

jemmin!hänellä!on!käytössään!eri!tekstilajien!ominaisuuksia.!Todennäköisesti!on!niin,!

että! heikon! kirjoitelman! kirjoittaneet! ovat! tottuneet! keskustelemaan! kirjallisuudesta!

vain!kirjaesittelyn! ja!kirja;arvostelun!rekisterissä,! jolloin!tehtävänannon!2!tekstit!voit;

topuolisesti! muodostuvat! kirjaesittelyiksi! tai! ;arvioiksi,! vaikkei! sellaista! pyydetäkään.!

Näyttää!siis!siltä,!että!ainakin!tässä!suhteessa!heikkojen!kirjoittajien!intertekstuaalinen!

varanto!on! kovin! köykäinen,! ja! tämä!heijastuu! suoraan! tekstilajikompetenssin!hallin;

taan.!!

Erityisen!paljon!vaikeuksia!koituu!tehtävänannon!tarkennuksista!pohdi! ja!perus<

tele.!Oppilailla!on!selviä!hankaluuksia!kirjoittaa!kirjasta!pohtien!ja!itse!juoneen!keskit;

tymättä.!Moni! kirjoittaja! jää! jumiin! juonitiivistelmän! kirjoittamiseen! ja! kirjan! arvioin;

tiin.! Todennäköisesti! peruskoulussa! kaunokirjallisuudesta! puhutaankin! usein! juuri! tä;

hän!tapaan:!kirjoja!esitellään! ja!arvioidaan,! ja!oma!mielipide!perustellaan!esimerkiksi!

kirjan!tunnelmalla:!

24. Sopii! hyvin! muumeista( pitävil;le# kaiken# ikäisille# ja# hajamie;lisille% ihmisille%
(kuten'minä).'Kirjan'parissa'on'erittäin'hyvä'rentoutua,'koska'se'on'rauhal;
linen,&mutta& joissakin& kohtaa& erittäin& pitkäveteinen& ja& tylsä.& Tästä& johtuen&
kirja& sopii&myös& niille& joita# ei# kiin;nosta& pätkän& vertaa&mitä& tapahtuu,& sen&
kun$lukee$vain$eteenpäin$mistään$piittaamat;ta#ja#välittämättä.#(33/2/P/5)!

Toisaalta!tehtävänanto!on!myös!hankala!nimenomaan!pohtivuuden!edellytystä!ajatel;

len.!Aikuisenkin!voi!olla!hankala!keksiä!monta!eri!perustelua!sille,!miksi!jokin!kirja!sopi;

si!tietylle!ystävälle.!Pohtivuuden!mittana!voimme!pitää!eri!näkökulmien!vertailua,!syy;

seuraus;suhteiden!etsintää!ja!vaihtoehtojen!kuvittelua.!Kuinka!monta!erilaista!peruste;

lua!voi!vaikkapa!Ilkka!Remeksen!dekkarin!lukemiseksi!keksiä?!

!
! !
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5.4 Yhteenveto!
!

Tekstilajikompetenssin! osalta! analysoin! sekä! rakenteen! että! sisällön!hallintaa.! Suurin!

osa! aineistoni! kirjoittajista! pyrkii! kirjoitelmassaan! aloitus;käsittely;lopetus;

rakenteeseen,!mutta! huomionarvoista! on,! että! joukossa! ei! ole! yhtään! rakenteeltaan!

täysin! traditionaalisen! koulukirjoitelman! kokonaisrakenteen!mukaista! suoritusta.!Val;

taosassa!kirjoitelmista!on! jonkinlainen! johdannon! funktiota! toteuttava!alkulause! tai! ;

virke,!mutta!aloitusta!on!hyvin!harvoin!merkitty!omaksi!ortografiseksi!kappaleekseen.!

Toinen!kiinnostava!tulos!on,!että!jos!johdanto!on!erotettu!omaksi!kappaleekseen,!siinä!

on!usein!liikaa!informaatiota!tai!aloitus!on!lattea.!

Päätännän! laatiminen!on!vieläkin!harvinaisempaa!kuin! johdannon:!heikoiksi! ar;

vioiduissa!teksteissä!valtaosa!kirjoittajista!tyytyy!lopettamaan!kirjoitelmansa!viimeisen!

käsittelykappaleen!jälkeen.!Sisällöllisesti!tekstit!toteuttavat!jossakin!määrin!moniääni;

syyden!vaatimusta,!eli!useimmista!teksteistä!on!löydettävissä!jokin!vaihtoehto!tai!toi;

nen!näkökulma.!Tekstilajikompetenssin!arvioinnin!kannalta!huomionarvoinen!on!myös!

se! havaintoni,! että! aineistossani! kirjasuositus! syrjähtää! helpoimmin! kirja;arvion! tai!

juonireferaatin!puolelle!tai!sen!muodoksi!on!valittu!kirje.!Tehtävänanto!selittää!kuiten;

kin!osan!tällaisesta!horjunnasta.!

! !
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 Sosiaalinen!kompetenssi!6.

!

Kirjoittajan!sosiaalisessa!kompetenssissa!on!kyse!yhteisön!toimintakulttuurin!ja!sosiaa;

listen! normien! tuntemuksesta! sekä! kyvystä! toimia! tehokkaasti! kyseisen! yhteisön! ja!

kulttuurin! tilanteissa.! Tämä! tarkoittaa! tilanteiden! tuntemusta! ja! hallintaa,! tietoa! ja!

kokemusta!erityyppisistä!normeista!ja!traditioista!sekä!arviointikykyä!–!mitkä!ovat!va;

kiintuneet! ja! tarkoituksenmukaiset! tavat! viestiä! ja! toimia! jossakin! nimenomaisessa!

tilanteessa.!Sosiaaliseen!kompetenssiin!liittyy!myös!yksilön!identiteetti:!millaisten!dis;

kurssiyhteisöjen!jäsen!kirjoittaja!on,!minkä!tyyppinen!ja!;asteinen!hänen!jäsenyytensä!

on!yhteisössä!tai!sosiaalisessa!verkossa!sekä!millaisen!diskurssi;identiteetin!tai!;roolin!

hän! itselleen! rakentaa! kirjoittaessaan.! (Makkonen;Craig! 2011:! 75–76.)! Sosiaalisen!

kompetenssin! klassiset! tutkimusalat! ovat! työelämän! genreissä! (etenkin! Bhatia! 2004;!

myös!Kalliokoski!2006;!virkakielestä!esim.!Johansson!–!Nuolijärvi!–!Pyykkö!2011).!Tämä!

on! ilmeistä,! sillä! juuri! eri! professioiden! ja! toisaalta! konkreettisten! ammattiryhmien!

voidaan!helposti!katsoa!muodostavan!diskurssiyhteisöjä.!!

Diskurssiyhteisö! on! Swalesin! (1990)! käsite,! joka! liittyy! kiinteästi! genren!määri;

telmään!sosiaalisena!toimintana.!Swalesin!mukaan!diskurssiyhteisön!jäsenillä!on!sama!

sosiaalinen! tausta! ja! yhteiset! päämäärät.! Lisäksi! heillä! on! jokin! keino! kommunikoida!

keskenään,!mikä!mahdollistaa!yhteisön!sisäisen!tiedonvälityksen!ja!palautteen!antami;

sen.! (Mts.! 45–48.)!Diskurssiyhteisön! käsite! on! siis!melko! tiukka.! Valtonen! (2012:! 48)!

ehdottaakin,!että!ikäluokasta!olisi!osuvampaa!puhua!sosiaalisena$verkostona!kuin!dis;

kurssiyhteisönä.!!

Muodostivat!yhdeksäsluokkalaiset!sitten!sosiaalisen!verkoston!tai!diskurssiyhtei;

sön,! lienee!joka!tapauksessa!selvää,!että!kouluopetuksessa!on!oma!osin!historiallinen!

normistonsa! ja! tapansa!käyttää!kieltä! ja! toisaalta!nuorilla!on!oma!tapansa! ja!normis;

tonsa!päivittäiseen! kielenkäyttöön.!Oppilaan! kannalta! haaste! on! se,! että! nämä! tavat!

eivät!aina!kohtaa.!Toisaalta!koulun!tehtävä!on!juuri!tuoda!oppilas!hänelle!uusien!teks;

tilajikäytäntöjen!ääreen! (esim.!POPS!2004:!57).! Sosiaalista! kompetenssia! arvioitaessa!

on! tärkeää!myös!muistaa,! että!opettajalla! ja! kokeen! laatijoilla!on!aina!omat!diskurs;

siyhteisönsä!(ja!diskurssiyhteisöhistoriansa),!joihin!oppilailla!ei!aina!ole!pääsyä.!Koulu;
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opetus!on!siis!lähtökohtaisestikin!erilaisten!kielellisten!käytäntöjen!risteyksessä!ja!siten!

konfliktiherkkä!kenttä.!

Sosiaalinen!kompetenssi!kietoutuu!tiiviisti!tekstilajikompetenssin!hallintaan.!Kir;

joittajan!on!kyettävä!arvioimaan,!millaiset!asiat! ja!sisällöt!ovat!ylipäätään!kertomisen!

arvoisia!sekä!miten!yksityiskohtaista!käsittelyä!käsillä!olevaan!genreen!kannattaa!sisäl;

lyttää.! (Makkonen;Craig!2011:!74.)!Tulkitsen!kirjallisuutta!siten,!että!sosiaalisen!kom;

petenssin! kohdalla! tarkastelussa! on! kuitenkin! enemmän! kirjoittajan! suhtautuminen!

tekstiin,! tilanteeseen! jossa! teksti! tuotetaan! ja! omaan! asemaansa! diskurssiyhteisössä!

kuin!niinkään!tietyn!tekstilajin!edellyttämä!kielellinen!tai!sisällöllinen!osaaminen.!Apu;

na!sosiaalisen!kompetenssin!jäsentelyssä!on!myös!kirjoittajan!suhtautuminen!tekstita;

pahtumaan.! Tekstitapahtuma! on! kirjoitetun! tekstin! ympärille! muodostuva! tilanne,!

jonka! peruselementtejä! ovat! osallistujat,! fyysinen! tilanne,! hyödynnetyt! artefaktit! ja!

välineet!(mm.!tekstit)!ja!tapahtumaan!sisältyvät!toiminnat.!Tekstitapahtuman!keskiös;

sä!on!kirjoitettu!teksti! ja!sen!kanssa!toimiminen:!tavallisimmin!tekstin!kirjoittaminen,!

sen! lukeminen!tai! siitä!keskustelu! (ylipäänsä! toiminta,! johon! liittyy!verbaalinen!kieli).!

(Makkonen;Craig!2015:!63!ja!siinä!mainitut!lähteet.)!

Suhtautuminen!ja!asennoituminen!tekstitapahtumaan!korostuvat!yhdeksäsluok;

kalaisten! teksteissä!ymmärrettävästi!osin! siksi,!että!kirjoittajat!–!etenkin!pojat!–!ovat!

murrosiän!mylläkässä!juuri!peruskoulun!päättyessä.!Nurmen!ym.!mukaan!(2006:!128–

129)! nuoren! ajattelutaidot! kehittyvät! noin! 11–12;vuotiaasta! alkaen! siten,! että! konk;

reettinen! ajattelu! siirtyy! abstraktis;formaaliin! ajatteluun.! Ajattelun! kehittyminen! luo!

myös!pohjaa!nuoren!moraalille! ja!sen!periaatteille;!nuoruudessa!yksilöt!alkavat!aikai;

sempaa!paremmin!ymmärtää!toisen!ihmisen!näkökulman!johonkin!asiaan,!toisin!sano;

en! sen,! että! muut! voivat! ajatella! jostakin! asiasta! eri! tavalla! kuin! hän! itse! ajattelee.!

Muutos!perustuu!osin!aivojen!kypsymiseen,!osin!sen!mahdollistamaan!uuden!oppimi;

seen.! (Mp.)! Ajattelun! muutos! liittyy! kiinteästi! sekä! sosiaaliseen! että! kognitiiviseen!

kompetenssiin,!sillä!tilannetaju!ja!halutun!tyylin!ja!sävyn!saati!osuvien!ajatusten!tuot;

taminen!ovat!täysin!riippuvaisia!ajattelun!kehittyneisyydestä.!!

Koulun!vaatima!kenties!keskeisin!taito,!oppimaan!oppiminen,!jaetaan!käsitteelli;

sesti!osaamiseen!ja!uskomuksiin.!Myös!arviointitilanteessa!on!kyse!molemmista:!ulko;
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puolelta!tuleva!tehtävänanto!aktivoi!oppilaassa!automaattisesti!ja!välittömästi!hänelle!

siinä! kehitysvaiheessa!ominaiset! uskomusrakenteet.! Samanaikaisesti! hänessä! aktivoi;

tuu! (pääosin! tiedostamaton)!arvio!niistä! tiedollisista! ja! taidollisista!valmiuksista,! joita!

tehtävän!ratkaiseminen!edellyttää!sekä!arvio!hänen!omista!vastaavista!valmiuksistaan.!

(Marjanen!ym.!2013:!5.)!Moni!heikoimmin!suoriutuneista!kirjoittajista!vaikuttaa!arvioi;

neen!omat!taitonsa!riittämättömiksi!tehtävän!suoritusta!ajatellen.!Pelkästään!lopputu;

losta!ja!arvosanaa!katsomalla!ei!voida!tyhjentävästi!vastata!siihen,!onko!heikossa!suo;

riutumisessa! kyse! heikoiksi! jääneistä! perustaidoista,! joiden! varassa! on! vaikea! edetä,!

vai! haluttomuudesta! tehdä! töitä! oman!menestyksen! hyväksi.! Jälkimmäisen! kohdalla!

puhutaan!alisuoriutumisesta!eli!siitä,!että!oppilas!pidättäytyy!käyttämästä!kognitiivista!

potentiaaliaan! koulun! vaatimusten!mukaisessa! työssä.! Alisuoriutuminen! näyttää! ole;

van!pojille!tyypillisempää!kuin!tytöille.!(Marjanen!ym.!2013:!3–4.)!

Oli!taustalla!sitten!alisuoriutuminen!tai!heikot!perustaidot,!joka!tapauksessa!op;

pilaan!asennoituminen!tehtävään!tulee!selkeimmin!näkyviin!sosiaalisessa!kompetens;

sissa.! Ironinen,!halveksuva! tai!aggressiivinen!sävy!kirjoitelmassa!kertoo!oppilaan!suh;

tautumisesta! annettuun! tehtävään! tai! tehtävän! aiheeseen.! Vastaavasti! viittaukset!

omaan!kirjoittaja;!ja!lukijaidentiteettiin!luovat!kuvaa!oppilaan!käsityksistä!omasta!pys;

tyvyydestään.!

!

6.1 Analyysiyksiköt!
!

Tutkiessani! sosiaalisen!kompetenssin!hallintaa!käytin!viittä!analyysiyksikköä,! jotka!on!

esitelty!alaluvun!lopussa!(Taulukko!5).!Analyysia!varten!olen! jakanut!sosiaalisen!kom;

petenssin! kahtia:! toisaalta! avoimeen! konfliktihakuisuuteen! sekä! toisaalta! kirjoitta;

jaidentiteetin! eksplikointiin.! On! huomattava,! että! hyvä! sosiaalinen! kompetenssi! on!

varsin! tunnusmerkitöntä.! Tästä! syystä! olen! etsinyt! pikemminkin! poikkeamia! sosiaali;

sesta!normista!kuin!osoituksia!normin!noudattamisesta.!

KONFLIKTIHAKUISENA!ARGUMENTOINTINA!olen!käsitellyt!oppilaiden!sellaisia!perusteluja!

ja! näkökulmia,! jotka! selvästi! haastavat! koetilannetta! tai! arvioijaa.! Konfliktihakuisella!

argumentoinnilla!on!usein!affektisia!tunnusmerkkejä,!kuten!toisteisuutta,!partikkelien!
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runsautta!tai!affektisesti!värittyneitä!adjektiiveja!(vrt.!VISK!§!1707–1738).!Konfliktiha;

kuisena! olen! käsitellyt! myös! SUURAAKKOSTEN! KÄYTTÖÄ,! PIIRROKSIA! TAI! TUNNUSMERKKISTÄ!

TYPOGRAFIAN!KÄYTTÖÄ.!Oppilaat!ovat!esimerkiksi!täyttäneet!paperia!piirroksin!tai!yksittäi;

sin,! suurikokoisin! sanoin,! jotta! tehtävänannossa!vaadittu! rivimäärä!on!saatu! täyteen.!

Kolmanneksi!olen!etsinyt!KIROSANOJA! ja!muuta!haistattelua!osoituksena!konfliktihakui;

suudesta.!

Toisaalta!olen!etsinyt!myös!VIITTAUKSIA!KIRJOITTAJAIDENTITEETTIIN.!Toisin!sanoen!olen!

poiminut!aineistosta!kohtia,!joissa!kirjoittaja!erittelee!suhtautumistaan!äidinkieleen!ja!

kirjallisuuteen! tai! muuten! ottanut! puheeksi! itsensä! kirjoittajana! (tai! lukijana).! Näke;

mykseni! mukaan! viittaukset! kirjoittajaidentiteettiin! voivat! toimia! pääsynä! oppilaan!

käsitykseen! siitä,!mikä!hänen!asemansa!on!äidinkielen!opiskeluun! liittyvässä!diskurs;

siyhteisössä!tai!sosiaalisessa!verkostossa.!!

Taulukko!5!Sosiaalisen!kompetenssin!analyysiyksiköt!

KOMPETENSSI! ANALYYSIYKSIKÖT!

Sosiaalinen!kompetens;

si:!!

Onko!teksti!kirjoitettu!

asianmukaisella!tyylillä?!

Konfliktihakuisuus!
!
;!KONFLIKTIHAKUINEN!

ARGUMENTOINTI!

;!SUURAAKKOSET,!PIIRROKSET!JA!

MUU!AFFEKTINEN!TYPOGRAFIA!

;!KIROSANAT!

!

Kirjoittajaidentiteetti!

;!OMAAN!

KIRJOITTAJAIDENTITEETTIIN!

VIITTAUKSET!

!

6.2 Konfliktihakuisuus!
!

Makkonen;Craigin!mukaan! (2011:! 74)! sosiaalisen! kompetenssin! piiriin! voidaan! lukea!

tyylitaju! useassakin! eri! suhteessa.! Äidinkielen! kirjoitelmat! ovat! osaltaan!myös! näyte!

oppilaan!kypsyneisyydestä.!Avoimesti!halveksivat,!aggressiiviset! ja!alatyyliset!kannan;

otot!viestivät,!ettei!oppilaan!sosiaalinen!kompetenssi!ole!erityisen!kehittynyt.!Kypsyy;

den! osoituksena! kirjoittajan! tulisi! kyetä! hallitsemaan! tunteensa! ja! päästä! niiden! yli,!

jotta!varsinaisesta!kirjoitustehtävästä!on!mahdollista!suoriutua.!Esimerkiksi!vakuuttava!
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argumentointi! edellyttää!objektiivista! tarkastelua!–!objektiivisuutta! taas!ei!ole! kovin;

kaan!helppo!saavuttaa,!jos!oppilas!on!esimerkiksi!kovan!ärtymyksen!kourissa.!(Mp.)!

On!tärkeää!huomata,!että!sosiaalisen!kompetenssin!hallinta!on!osin!sisäänkirjoi;

tettu! myös! äidinkielen! ja! kirjallisuuden! perusopetuksen! tavoitteisiin.! Opetussuunni;

telman!perusteiden!mukaan!yläkoululaisen!tulisi!pyrkiä!suojelemaan!vuorovaikutuksel;

le! myönteistä! ilmapiiriä,! tottua! erilaisiin! näkemyksiin! sekä! pystyä! kommentoimaan!

rakentavasti!muiden!ajatuksia!(POPS!2004:!53–54).!!

Pohtivan! tekstin! luonteeseen!kuuluu!asioiden!puntarointi!monilta! kanteilta.!On!

pohtivan!tekstin!päämäärän!mukaista!osoittaa!myös!sellaiset!asiantilat,! joita!ei!voida!

kuvata!vahvoin!kannanotoin!(Juvonen!2014:!37).!Aineistoni!osoittaa,!että!heikoksi!ar;

vioiduissa! kirjoitelmissa! tämä! periaate! ei! useinkaan! toteudu.! Sen! sijaan! kirjoittajat!

asettuvat!hyvin!kärkevästi!omalle!kannalleen!ja!jopa!hyökkäävät!vastakkaista!näkemys;

tä!vastaan.!Yksiäänisyys!on!tunnusomaista:!ärtyneet!kirjoittajat!eivät!aineistossani!pys;

ty! erittelemään! mahdollisia! muita! näkökulmia! käsittelemäänsä! asiaan.! Sosiaalisen!

kompetenssin!heikko!hallinta!näkyy! räikeimmin! teksteissä,! joissa!kirjoittaja!ei!hallitse!

tunteitaan:!negatiivinen!suhtautuminen!on!alleviivaavaa,!kun!kirjoittaja!haastaa!avoi;

mesti!tehtävänantoa!tai!jopa!tekstin!arvioijaa.!Tällöin!vaikutelma!on!aggressiivinen!tai!

lapsekas.!

Kokeessa!on!ollut!neljä!aihevaihtoehtoa,! joista!valita.!Äidinkielen!hyödyllisyyttä!

elämässä! ja! oppilaan! kehityksessä! käsittelevä! aihe! on! provosoinut! eniten! oppilaita!

asettumaan!oppositioon.!Voidaankin!kysyä,!onko!tällainen!tehtävänanto!siis!ollut!tar;

koituksenmukainen!ainakaan!kaikkein!heikoimmin!suoriutuvia!ajatellen,!vai!voidaanko!

jo! tehtävän! asettelu! nähdä! oppilaan! haastamiseksi,! jopa! provosoinniksi.! Vähiten! ag;

gressiota!on!puolestaan!herättänyt! tehtävänanto,! jossa!kirjoittaja!on!suositellut!ystä;

välleen! jotakin! kirjaa.!Myös! tämä! tehtävänanto! implikoi! kirjoittajan! lukeneen! kirjan,!

johon!hän!on!suhtautunut!siinä!määrin!positiivisesti,!että!haluaa!myös!suositella!ystä;

väänsä! lukemaan! teoksen! –! näinhän! ei! aivan! heikoimpien! kirjoittajien! ja! lukijoiden!

kohdalla!välttämättä!ole.8!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8
!Tehtävä!on!linjassa!POPSin!kanssa,!sillä!tavoitteissa!mainitaan,!että!oppilaan!tulee!löytää!itseään!kiin;

nostavaa!tieto;!ja!kaunokirjallisuutta!(2004:!40;!43;!50).!Muissa!oppiaineissa!ei!kuitenkaan!mainita!vas;
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Tehtävänannosta! riippumatta! vain! hyvin! harvat! kirjoittajat! ovat! kuitenkaan! va;

linneet!vihamielistä! tyyliä! läpi! kirjoitelmansa.! Sen! sijaan!osa!oppilaista! tuntuu!hetkit;

täin! tuskastuvan,! jolloin! kirjoitelmaan! tulee! affektisia! tekstijaksoja! muun! tekstin! lo;

maan.! Usein! tunneryöpyt! keskittyvät! tekstin! loppuun.! Esimerkki! 25! on! kirjoitelman!

lopusta!ja!affektinen!vaihdos!on!merkitty!nuolella.!

25. –!–!mielestäni)amerikassa)on)hyvin!rento!ja!mukava!tapa!puhua![tai!puhuu]!
kieltä,(mutta(sen(maan(kielen(erilaisuuksiin(en(enempää(syvenny(koska(se(
on!iha!toinen!Stoori.!!!Nyt$ku$tähän$jäi$Pari$riviä$vajaaks$60$hi$voisin$kertoo$
mitä%söin%aamulla%ekaks%mulla%oli% leipä% Ja%sen%päälle%mä% laitoin%voita% ja%sit%
siihen&päälle#Juustoa#Jonka#päälle#vuorostaan#kurkku#viipaleita#ja#sitten#vielä#
lasillinen!maitoa!(mutta!ei!leivan!paalle).!

Onks!Puhe!kieli!muka!niin!bad?!

[sivun!alalaitaan!piirretty!aseen!kuva]!(75/4/P/4)!

Kirjoittaja!ei!alkujaankaan!ole!suhtautunut!kirjoitelman!laatimiseen!erityisen!tosissaan!

vaan!on!lähinnä!kirjoittanut!ylös!ajatustensa!virtaa,!rekisteri!on!kautta!linjan!puhekieli;

nen.!Kirjoitelman!alkukappaleet!kuitenkin!pysyttelevät!annetussa!aiheessa!ja!kirjoittaja!

jossakin!määrin!vastaa!tehtävänantoon.!!

Kirjoitelman!lopussa!kirjoittaja!on!kuitenkin!jo!tyystin!luovuttanut,!ja!ryhtyy!ker;

tomaan!aamiaisestaan,!jotta!saisi!vaaditun!rivimäärän!täyteen.!Aamiainen!aihevalinta;

na!vaikuttaa!olevan!aivan!mielivaltainen,!jonkin!muun!ajatuksen!saatuaan!oppilas!olisi!

varmasti!voinut!täyttää!viimeiset!rivit!aivan!toisellakin!aiheella.!Loppuosuudella!tuntuu!

olevan!kaksi!funktiota:!täyttää!annettu!rivimäärä!ja!osoittaa!kirjoittajan!heikko!kiinnos;

tus!lopputulokseen.!Mielenkiintoinen!kysymys!on,!että!jos!oppilas!ei!koe!muuten!tar;

peelliseksi!pitäytyä!kouluaineen!konventioissa,!miksi!hänelle!on!ollut!kuitenkin!tärkeää!

täyttää!annettu!rivimäärä.!Rivimäärätavoite!on!ehkäpä!ollut!riittävän!konkreettinen!ja!

helposti!saavutettavissa.!

Lisäksi! lopun!retorinen!kysymys!herättää!huomion.!Kirjoittajahan!olisi!voinut!lo;

pettaa!aamiaisensa!kuvailtuaan.!Sen!sijaan!hän!siirtää!puheenaiheen!vielä!takaisin!kir;

joitelmaan.!Kysymys!puhekielisyyden!oletetusta!huonoudesta!kielii! jonkinlaisesta!itse;

reflektiosta.! Kirjoittaja! vaikuttaa! ennakoivan! vähintäänkin! palautetta! puhekielisestä!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
taavaa!kiinnostuksen!välttämättömyyttä,!vaan!pikemminkin!yleisempi!’myönteinen!suhtautuminen’!

oppiaineeseen.!
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rekisteristään! –! jonka! hän! itse! tiedostaa! valinneensa.! Lisäksi! kysymys! sisältää!muka;

partikkelin,! joka! implikoi,! että! kirjoittaja! itse! suhtautuu! epäillen! esitetyn! asiantilan!

paikkansapitävyyteen!–!tässä!tapauksessa!puhekielen!huonouteen!tai!vääryyteen!kou;

lukirjoitelmassa!(vrt.!VISK!§!1495).!Tulkitsen!niin,!että!puhekielisen!rekisterin!käytöstä!

kirjoitelmassa!on!keskusteltu!oppilaan!kanssa!ennenkin.!Tietoinen!valinta!kirjoittajalta!

lienee! sekin,! että! äidinkielen! koevastauksen! päättää!mieluummin! englanninkieliseen!

termiin! bad$ kuin! huono.! Yhtä! kaikki,! kirjoittajan! purkaus! näyttäytyy! tehtävänantoa!

halveksivana!ja!peittelemättömänä!mielipiteen!ilmauksena.!

Konfliktihakuiset!jaksot!tekstissä!ovat!usein!puhekielisiä.!Syytä!tälle!voidaan!spe;

kuloida:!ehkäpä!puhekieli!ensikielenä!on!luontevin!väylä!ilmaista!tunteita,!ehkä!oppilas!

ei! koskaan! ole! kunnolla! omaksunutkaan! huoliteltua,! yleiskielistä! kielimuotoa.! Paitsi!

puhekielisyys,! tyypillistä!on!myös! suuraakkosin!kirjoittaminen! tai! kirjoituksen!epätyy;

pillinen!asettelu!paperille.!Teksti!esimerkiksi!harvennetaan!siten,!että!kullakin!rivillä!on!

vain!yksi!sana.!Affektisia!ilmauksia,!joilla!kirjoittaja!osoittaa!suhtautumistaan!tai!asen;

noitumistaan! puheenalaiseen! asiaan! tai! esimerkiksi! tekstin! lukijaan! on! paljon.! Esi;

merkki!26!on!kokonainen!kirjoitelma.!

26. Äidinkielen(tärkeys!

Jokaisen! peruskoulun' Käyneen' tulisi' osata' [tämän' jälkeen' tyhjä' rivi]!OMA!
äidinkieli( melkosen( hyvin,( jotta( pärjäisi( maailmalla.( Äidinkielen( oikeinkirjoi;
tusta% vaaditaan% tärkeimmissä% internet;keskusteluissa.! Jos! osais! nii# tekisin#
kuus$sivua$tätä$[tämän!jälkeen'kaksi'tyhjää'riviä]!

Periaatteessa(tärkeintä(että(osaa(SUOMEA!(eikä(mitään(ruotsia.!

plaa![himmeämällä$erikseen$tekstin$alla]!

plaa![seuraavalla)sivulla)keskellä]!

plaa![3.$sivulla$keskellä]!

plaa![ylösalaisin(kirjoitettuna(konseptin!viimeisellä(sivulla(keskellä!

[SUOMEA!!kirjoitettua!muita!isokokoisemmilla!kirjaimilla;!oppilas!on!merkin;

nyt!itselleen!numeron!10+]!(13/1/P/4)!

Suuraakkosin!on!erotettu!kirjoitelman!avainsanat!oma$ja!suomea.$Kirjoittaja!vahvistaa!

toisessa!kappaleessa!polarisaatiota!suomen!ja!ruotsin!välille!(ja!ehkä!myös!omaa!kan;

sallismielistä!identiteettiään)!lisäämällä!väliin!mitään;fokuspartikkelin.!Tällainen!kiellon!
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vahvistin!lisää!ilmauksen!affektisuutta.!(VISK!§!1722.)!Täyttääkseen!annetun!tilan!oppi;

las! on! päätynyt! täyttämään! sivuja! yksittäisillä! sanoilla.! Täytesanaksi! hän! on! valinnut!

plaa;interjektion,!joka!entisestään!korostaa!oppilaan!kyllästynyttä!asennoitumista!kir;

joitelmaa!kohtaan.!Plaa$saattaa!toki!myös!olla!symboli! täydelle!tekstisivulle!–!oppilas!

antaa!ymmärtää,!että!vaikka! sivu!olisikin! täynnä! tekstiä,!hän! suhtautuisi! siihen!aivan!

yhtä!kiinnostuneesti!kuin!pelkkään!plaa;partikkeliinkin.!Oppilas!siis!osoittaa!kyllä!ole;

vansa!tietoinen!tehtävävihon!asettamasta!pituuden!tavoitteesta!(tai!jopa!koulukirjoit;

tamisen!ideaalista),!mutta!myös!kokemuksensa!siitä,!ettei!jaksa!tai!osaa!täyttää!annet;

tua!tavoitetta.!Jos!arvioitavana!olisi!myös!visuaalisen!kompetenssin!hallinta,!tämä!op;

pilas!erottuisi!joukosta!kompetenssin!heikolla!hallinnalla.!

Toisinaan! kirjoittajat! kommentoivat! ja! kritisoivat! turhautumistaan! itse! tehtä;

vänantoon,! kuten! edellinenkin! vastaaja.! Vastauksissa! toistuu! merkityksettömyyden!

kokemus! ja! turhautuminen! liian! suuriksi! ja! jopa! vääränlaisiksi! koettuihin! tavoitteisiin!

tässä!kokeessa,!mutta!ehkä!myös!laajemmin!äidinkielen!opetuksessa.!Analyysin!purkua!

varten!olen!jakanut!ensimmäisen!esimerkin!numeroituihin!jaksoihin.!

27. [1]! Tämän% hybersuper% yber% tylsän% kirjeen% Kirjoittaminen% [2]! johtaa!minut!

masennuksen! alhoon! seuraaviksi! 56768921379876! tuhanneksi! triljoonaksi!

biljoonki!vuodeksi![3]!enkä%edes%tiedä%miksi%kirjoitan%tätä%shcisseeä.%Siksi%et;
tä# opettajat# käskee?# [4]! Minun# pitäisi# kirjoittaa# tähän# vielä# 16# riviä# lisää#
mutta% ei% millän% tule% tekstiä% joten% riittää.% Nyt% käyn% taas% 55566660000000%
111111111! miljoonaa! vuotta! masennuksessa….! ;! ;! ;! ;! [pisteiden( jälkeen(
muutamia&epäselviä&viivoja]!

Ja#tässä#Loput#Kaivatut![suttu]"15"Riviä."[edellinen!lause!kirjoitettu!hyvin!isol;
la]!(37/2/P/4½)!

28. Tämä$ suomen$opetushallitus$on$ täysin$ surkea.$ esim.$Äidinkieli$ ylä;asteella&
täysin' hukkaan' heitet;tyä$ aikaa.$ Sen$ opetus$ ei$ ole$ kyllä$ hyödyllistä,$ eikä$
tärkeää&tämä!on#kantani#äidinkieleen.#Ainoa#hyvä#puoli#osaa#kirjottaa#ja#lu;
kea$sen$tärkeää.!(8/1/P/5/5;)!

Esimerkin!27!kirjoittaja!ensinnäkin!määrittelee!kokeen! tehtävän!erityisen!pitkästyttä;

väksi!(osa!1)!ja!toisaalta!epäilee!sen!johtavan!hänet!masennukseen!(osa!2),!siis!tuotta;

van!hänelle!enemmänkin!haittaa!kuin!hyötyä.!Samaa!teemaa!jatkaa!osa!3,!jossa!oppi;

las! eksplikoi,! ettei! ymmärrä!miksi! hänen! ylipäänsä! tulee! kirjoittaa! koko! kirjoitelmaa.!

Ainut! kirjoitelman! tarkoitus,! hyöty! tai! motivaattori! on! opettajan! käsky,! ei! siis! edes!
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pyyntö!tai!kehotus.!Oppilas!asemoi!itsensä!uhrin!asemaan:!hän!on!joutunut!tuskaiseen!

kirjoitustehtävään,!johon!hänet!on!opettajien!mielivalta!ajanut.!!

Myös! kirjoitelman! 28! kirjoittaja! kokee! suurta! ulkopuolisuutta! kokeessa,! hänen!

mielestään! äidinkielen! ja! kirjallisuuden! opetus! on! turhaa,! hyödytöntä! ja! tehotonta.!

Molempien!perusteluissa! kuuluu!motivaatio;ongelma.!Kirjoittajaidentiteettiä!pro!gra;

dussaan!tutkinut!Laine;Patana!(2005)!toteaa!heikostikin!suoriutuvien!lukijoiden!tunnis;

tavan!hyvän!kirjoittajan!malliposition.!Mallipositioon!kuuluu!käsitys!kirjoittajasta,!joka!

hyväksyy! yhteisön! normit! ja! konventiot! ja! haluaa! oppia! niiden! käyttäjäksi.! Laine;

Patanan! aineistossa! kirjoittajat! asemoivat! itsensä! suhteessa! mallikirjoittajaan:! joko!

siten,!että!kokevat! itsensä!huonoksi!kirjoittajaksi!verratessaan!taitojaan!mallikirjoitta;

jaan!taikka!siten,!että!nimenomaan!tekevät!eroa!mallikirjoittajaan.!

Ruuska!(2011:!408)!tulkitsee!siten,!että!hänen!tutkimansa!kahdeksasluokkalaiset!

”eivät!pyri! rakentamaan! tekstiä! vaan! suorittavat! kirjoitustehtävää”.$Näin!käy!esimer;

kiksi!silloin,!kun!oppilaat!eheän!tekstin!rakentamisen!sijaan! jatkavat!oppitunnilla!käy;

tyä! keskustelua! asiaa! taustoittamatta! (”olen$ samaa$ mieltä$ siitä,$ mutta…”)$ tai! kom;

mentoivat! kirjoitustehtävää! (”en$ keksi$ tästä$ aiheesta$muuta”).$ Saman! ilmiön! tuovat!

esiin!myös!Örnmark!(2011:!47;!49–50),! Juvonen!(2015:!46)! ja!Makkonen;Craig!(2015:!

66).! Juvosen!mukaan! (mp.)! kirjoittajan!on! tehtävässä!onnistuakseen!pystyttävä! aset;

tumaan!tekstilajin!vaatimaan!positioon! ja!päästettävä! irti!varsinaisesta! tekstitapahtu;

masta.!Esimerkiksi!työhakemusta!kokeessa!kirjoittaessaan!oppilaan!tulee!siis!omaksua!

työnhakijan! asema! eikä! kirjoittaa! äidinkielen! oppijan! näkökulmasta.! Juvonen! (2014:!

15–16)!nimittää!tätä!koulutekstilajin!kaksoisfunktioksi:!tehtävällä!on!institutionaalinen!

tavoite9!(läpäistä! koe),!mutta!myös! kommunikatiivinen! päämäärä! (toteuttaa! annettu!

tehtävä).!Esimerkiksi!seuraavassa!katkelmassa!kirjoittaja!arvioi!eksplisiittisesti!tekstita;

pahtumaa:!

29. Aikaa!on!annettu!aivan! liikaa,"mutta" joillekin"sekään"ei"näytä"riittävän."Ja#
aihevalinnat) olivat) omasta) mielestäni) surkeat," tällaista" potaskaa" syntyi"
tällä$kertaa,$olen$onnistunut$paremminkin,$multa$oli$pakko$kirjoittaa$nämä$
reilut'kolmet'sivut'jotta'tämä'menee'varmasti'läpi.&(20/T/1/5)!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9
!Juvonen!on!tutkinut!ylioppilasaineita,!mutta!kaksoisfunktion!ajatus!on!mielestäni!sellaisenaan!yleistet;

tävissä!muihinkin!koulukirjoitelmiin.!
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Kirjoittaja! ruotii! paitsi! kokeen! järjestelyjä! (annettu! liian!pitkä! aika),! annettuja! aiheita!

(huonot)!myös! omaa! suoriutumistaan! (heikkoa).! Arvioinnin! kannalta! kirjoittaja! tekee!

strategisesti!huonon!valinnan,!sillä!yksinomaan!koetilannetta!reflektoimalla!hän!ei!on;

nistu!vakuuttamaan!arvioijaa!kirjoittamisen!taidoistaan.!Ongelma!piilee!siis!siinä,!että!

kirjoittaja! tuo!paperille!mukaan!kirjoitustilanteen!eikä!edes!pyri! irrottautumaan!siitä.!

Yleisesti!koulukirjoitelma!ohjeistetaan!kirjoittamaan!siten,!että!myös!tehtävänantoa!tai!

aineistoa!tuntematon!henkilö!saisi! tekstistä!selvän.!”Kirjoitustehtävää!suorittavat”!ei;

vät! yllä! tähän! tavoitteeseen,! sillä! teksti!ei!mitenkään!muodostu! itsenäiseksi! kokonai;

suudekseen.!!

Lisäksi! äidinkielen! esseen! on! ajateltu! mittaavan!myös! ajattelun! kypsyyttä,! esi;

merkiksi!äidinkielen!ylioppilasessee!on!nimetty!kypsyyskokeeksi!(ÄKM!2012:!1).!Ajatte;

lun!kypsyys!liittyy!tiiviisti!nuoren!ajattelun!kehittyneisyyteen,!jota!olen!sivunnut!aiem;

min.!Sekä!muodon!että!sisällön!tasolla!kouluaineen!konventioita!vastaan!kiukulla!kul;

keminen!ei!täytä!osaamisen!arvioinnin!kokeelle!määritettyä!tehtävää.!Jopa!valistunut,!

aiheeseen!liittyvä!arvaus!siivittää!oppilaan!usein!parempaan!lopputulokseen!kuin!avoin!

yrittämisen! puute! (vrt.! esim.! Korpela! 2014).! Örnmark! (2011:! 49–50)! tuo! esiin! myös!

pohtivan! kirjoitelman! irrallisuuden! maailmasta! ja! selittää! sillä! oppilaiden! neuvotto;

muutta!ja!tarvetta!purkaa!kirjoitusprosessia!myös!paperille.!Örnmarkin!mukaan!perin;

teinen!ainekirjoitus!(jonka!edustajiksi!myös!aineistoni!kirjoitelmat!lasketaan)!vahvistaa!

etenkin!heikoimpien!ja!kouluun!väsyneiden!lasten!käsitystä!siitä,!että!koulussa!kirjoite;

taan!vain!opettajaa,!ei!elämää!varten.!Ainekirjoitus!toisin!sanoen!tappaa!halun!kirjoit;

taa:!kirjoittamisesta!tulee!vain!kognitiivista,!ei!kommunikatiivista!toimintaa.!

Turhautumisselityksestä! käsin! kirjoitukset! voidaan!myös! tulkita! tietoiseksi!poik;

keamaksi!kouluyhteisön!toimintakulttuurista,!eli!oppilas!tieten!tahtoen!rikkoisi!koulu;

aineen! konventioita! antaen!näin! palautetta! ja! osoittaen! suhtautumisensa! tehtävään.!

Tällöin! tyylirikkomus! implikoisi! myös! tyylin! hallintaa.! Tällainen! tulkinta! saattaa! olla!

naiivikin.! Vaikka! kirjoittajilla! ehkä! olisikin!mielessään! jokin! koulukirjoitelman! tavoite;

diskurssi!(tavoitediskurssista!ks.!Makkonen;Craig!2010)!ja!he!esimerkiksi!tunnistaisivat!

hyväksi!arvioidun!kirjoitelman!huonojen!joukosta,!ei!ole!lainkaan!selvää,!että!he!edes!

halutessaan! pystyisivät! itse! tuottamaan! sellaisen.! Jonkinlaista! normien! tuntemusta!

niiden!avoin!rikkominen!joka!tapauksessa!implikoi.!!
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Aina! tehtävänannon!haastaminen! ei! vaikuta! aggressiiviselta,! vaan!pikemminkin!

strategiselta!valinnalta.!Seuraava!esimerkki!avaa!tätä:!

30. On!kylla!sekin!jännä!että$maailmassa$ei$ole$ihmistä$joka$osaa$kaikkia$kieliä,$
kun$hän$voisi$olla$kaikille$niinku$sanakirja$niin$kaikki$vois$olla$kaveria$silleen$
jännästi!–!–! Ihmisiä'erottaa'aika'hyvin'se'mitä'kieltä'puhumme,'että'mistä'
maasta! jännästi! olemme! kotoisin! silleen! jännästi.( Jännästi!muten& kaikkia&
kieliä&ei&ole&edes&läydetty&ne&on&ottanu&jännästi!liian!vakavasti!kuurupiilon.!
Hyvin!jännästi!on!kieli!jota!kaikki!tai!siis!melkein!kaikki!osaa!tai!ainakin!yrit;

tää#osata,#mutta#eihän#sitä#kaikki$osaa$koska$kaikilla$ei$ole$kouluja$sillä$on$
rikkaista' maita' ja' on' ikävä' kyllä' kayhiäkin' maita' joka' on' huono' juttu.!
(94/4/P/5/4)!

Tarkalleen! ottaen! kirjoittaja! tietää! hyvin! paljon! siitä,! miten! kieli! erottaa! ja! yhdistää!

ihmisiä.!Hän!tietää,!että!maailmassa!on!paljon!eri!kieliä,!joista!kaikkia!ei!ole!tiettävästi!

löydetty.!Lisäksi!hän!osaa!sitoa!kielten!kirjon!maantieteellisiin!sijainteihin.!Samoin!hä;

nellä!on!ajatus!siitä,!että!kaikkia!kieliä!osaava!ihminen!voisi!toimia!tulkkina,!jolloin!eri;

kieliset!voisivat!ystävystyä!keskenään!(mikä!implikoi!myös!sitä,!että!kielimuuri!vaikeut;

taa!yhdessä!toimimista).!Näistä!sisältöaineksista!olisi!hyvinkin!voitu!rakentaa!vähintään!

kohtalaisen!arvosanan!kirjoitelma.!Kirjoittaja!on!kuitenkin!–!syystä!tai!toisesta!–!valin;

nut! tyylin,! joka! ensisijassa! ärsyttää! arvioijaa.! Tyyli! syntyy! jännä<sanan! toisteisuudes;

ta.10!Toisaalta!toistuvuus!voi!tuoda!tyyliin!myös!komiikkaa,!jos!kohta!huumorin!herää;

minen! olisi! todennäköisempää! vertaislukijassa! kuin! vaikkapa! kokeen! sensorissa.! Jun;

naava!toisto!luo!vaikutelman!tehtävänannon!halventamisesta.!Se!myös!vie!pohjan!itse!

sisällön! tarkastelulta,! kun! lukijan! huomio! kiinnittyy! ylikorostuneeseen! toistoon.! Jos!

ratkaisua!pidetään!strategisena,!sen!voi!spekuloida!perustuvan!minäkuvan!suojeluun.!

On! helpompi! ottaa! vastaan! huono! arvosana,! jos! voi! selittää! itselleen! ja!muille,! ettei!

alkujaankaan!yrittänyt!–!pikemminkin!narutti!opettajaa.!(Nurmi!ym.!2006:!142.)!

! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10
!Jännä;sanan!toisto!lienee!Pasila;tv;sarjan!kaiku.!Wikipedian!mukaan!tv;sarjan!hahmo!Pekka!Routa;

lempi!”pohtii!jatkuvasti!tavallisia!elämän!ilmiöitä!ja!pitää!niitä!’jänninä’.!Muita!hänen!juttunsa!eivät!

erityisemmin!kiinnosta.”!!
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6.3 Viittaukset!kirjoittajaidentiteettiin%
!

Ihmisen!minäkuva!kehittyy!lapsuuden!ja!nuoruuden!aikana.!Keskeisiä!nuoren!minäku;

vaa!määrittäviä!tekijöitä!ovat!muiden!ihmisten!–!siis!myös!opettajien!–!palaute,!ikäto;

vereiden!hyväksyntä!sekä!urheilu;!ja!koulumenestys.!Minäkuva!taas!vaikuttaa!merkit;

tävästi! siihen,! millaisia! toimintastrategioita! nuoret! käyttävät! haastavissa! ja! vaikeissa!

tilanteissa.! Yksi! vaikeista! tilanteista! selviämistä! selittävä! teoria!on!Weinerin!attribuu;

tioteoria! (1985).! Sen!mukaan!epäonnistumisten! syitä!haetaan!omista! kyvyistä,! oman!

yrityksen!määrästä!tai!tilanteesta.!Nuorten!käyttämät!syytulkinnat!heijastelevat!heidän!

aikaisempaa!menestystään!tietyissä!tehtävissä.!(Nurmi!ym.!2006:!142–143.)!!

Kirjoittajaidentiteetin! lähikäsite! (ja! osin! sen! kanssa! päällekkäinenkin)! on! puhe;

viestintätieteessä! käytetty! viestijäkuva.! Viestijäkuvalla! tarkoitetaan! yksilön! käsitystä!

itsestään!viestijänä.!Sitä!voidaan!pitää!minäkäsityksen!viestinnällisenä!ulottuvuutena,!

joka!kuvaa!käsityksiä!esimerkiksi!omasta!viestintärohkeudesta!tai!;arkuudesta,!viestin;

tätyytyväisyydestä! ja! viestintähalukkuudesta! sekä! kyvykkyydestä! suoriutua! tietyissä!

viestintätilanteissa! ja!;tehtävissä.!Viestijäkuva!on!osa!minäkäsitystä,! jolla!tarkoitetaan!

ihmisen! kokonaiskäsitystä! itsestään,! erilaisista! ominaisuuksistaan.! (Valkonen! 2003:!

236–239!ja!siinä!mainitut!lähteet).!

Se,!miten!oppilas!määrittelee!oman!kirjoittajaidentiteettinsä! tai! viestijäkuvansa!

suhteessa! koulumenestykseen,! heijastuu! sosiaalisessa! kompetenssissa.! Kuten! sanot;

tua,!kyse!on!muun!muassa!siitä,!millaisen!diskurssi;identiteetin!tai!;roolin!oppilas!itsel;

leen!rakentaa!kirjoittaessaan!(Makkonen;Craig!2011:!74).!!

Noin! joka! neljännessä! kirjoitelmassa! oli! viittaus! kirjoittajaidentiteettiin.! Tehtä;

vänannot!ovat!ohjanneet!tätä,!sillä!elokuva;!ja!teatteriaihetta!lukuun!ottamatta!jokai;

sessa! kirjoitelmassa! oli! mahdollista! pohtia! omia! luku;! ja! kirjoituskokemuksia.! Paikka!

paikoin!kirjoittaja!käyttää!omia!kokemuksiaan!vain!taustoittavana!osuutena!(esimerkki!

31)!tai!perustelee!sillä!näkemyksiään!(esimerkki!32).!Identiteettiviittaukset!on!lihavoi;

tu,!kappalejako!on!alkuperäinen:!

31. Tai$jos$vaikka$Savolainen$mene$helsinkiin$niin$hän$ei$välttämättä$ymärrä$mi;

tä#jokin#Sana#tai#Sanonta#tarkoittaa.#kielen&oPiskelu&ei&ole&mitään&maailman&
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mukavinta)hommaa)minun)mielestäni)Siinä)on) liikaa)erilaisia)Muotoja) ja)
muita&ihmeellisyyksiä."Kielia"voi"myös"kirjoittaa."(85/4/P/5½/5+)!

32. suosittelisin) kirjaa) kaikille) jotka) pitävät) jännäreistä) vaikkei) olisi) edes) luku)
ihminen&niin&tähän&kirjaan& jää&kyllä&koukkuun.&en#ole# itse#mikään# luku# ihK
minen.&Harvoin&edes&luen&mitään&kirjaa&koska#kirjat#on#mielestäni#tylsiä.!

Mutta%kun%kaverini%suositteli%tätä%kirjaa%niin%ajattelin%voisi%sitä%yhden%kirjan%
vuodessa!lukea.!(26/2/P/5+)!

Huomionarvoista! on,! että! kaikki! viittaukset! kirjoittajaidentiteettiin! ovat! aineistossani!

negatiivisia.! Yksikään!heikoksi! arvioidun! tekstin! kirjoittaja!ei! siis! koe!olevansa! taitava!

tai!lahjakas!kirjoittaja!(tai!Laine;Patanan!termein!mallikirjoittajan!kaltainen)!vaan!kuten!

esimerkissä!32,!”ei!olla!lukuihmisiä”.!Esiin!tuodaan!erityisesti!asioita,!joiden!oppiminen!

on!ollut!vaikeaa!tai!tuntunut!turhalta.!Kirjoittajien!viestijäkuva!piirtyy!siis!laajalti!nega;

tiiviseksi:!luottamus!omiin!kykyihin!ja!pystyvyyden!kokemus!on!hyvin!heikko!(vrt.!Val;

konen!2003:!236–237).! Kieliopin!opiskelu! saa! kirjoitelmissa!eniten!mainintoja!hanka;

luuksia! tai! motivaatio;ongelmia! tuottavana! äidinkielen! ja! kirjallisuuden! osa;alueena.!

Saman! havainnon! ovat! tehneet! Kulju,! Räihä! ja!Mäkinen! (2015),! jotka! ovat! tutkineet!

tehtävän! 1! vastauksia! sisällönanalyysin! keinoin.! Juuri! kieliopin! koettu! hankaluus! ja!

merkityksettömyys!korostuvat!heikoissa!kirjoitelmissa.!Niissä!äidinkielen!oppisisällöiksi!

on! pystytty! yleensä! nimeämään! vain! lukeminen,! kirjoittaminen! ja! kielioppi.! Näistä!

kolmesta!kieliopin!opiskelu!taas!kyseenalaistetaan!tyystin.!(Mas.!91–92.)!

Kaikki!kirjoittajat!eivät!suinkaan!suhtaudu!äidinkielen!opetukseen!aggressiivises;

ti.!Osa!tuo!avoimesti!esiin!sen,!että!äidinkielen!(ja!muidenkin!kielten)!opiskelu!on!ollut!

vaikeaa.! Seuraavan! esimerkin! kirjoittaja! suhtautuu! hieman! alistuneesti! asemaansa!

diskurssiyhteisössä:! aina! on! ollut! äidinkieli! hieman! hankalaa,! yrittämälläkään! en! ole!

oppinut!kaikkea.!!

33. Aidinkieli! ja! kirjallisuus# on# tärkeää# hallita.# Äidinkieli( on( minulle! [n#
epäselvästi]!tuottanut&aina&vähän&hankaluiksia![uu"epätäydellisesti"kauno;
kirjaimin]."Tiedän"sen,"että"Äidinkieli"on" tärkeää% tulevaisuuden%kamnalta%
[tai!mm],"mutta"henkilokohtaisesti"itsellä!on#vaikeea#sisäistää#äidinkielen#
asioita.'Olen'oppinut'myös'paljon'äidinkielen' lumneilla,'mutta'paljon'on'
jäänyt& oppimmattakin! [epäselvä(mm( tai( nn]." Itselleni" Äidinkieli" ja" kirjalli;
suus#ei#ole#tärkeää,#vaiikka#se#pitäisi#olla.#Minulle#riittää,#että#osaun#käyttää#
puhe% kielessä% oikein% Aidinkieltäni.% Toisaalta,% kun% alkaa% ajatteleen,% vaim%
äidinkielessä) on) ihan) turhia) ne) oikeut" [u" tai" avonaiseksi" jäänyt" a]!modot,&
koska%puhe%kielessä%niitä%ei%larvi!!(5/1/P/5)!
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Esimerkissä!tulee!erityisen!hyvin!näkyviin!se,!miten! luokkahuone!sijoittuu!aina!vähin;

tään! kahden! diskurssiyhteisön! risteykseen.! Luokkahuoneessa! on! toisaalta! oppilaiden!

keskinäinen!diskurssiyhteisö,! jonka!puheenaiheet! ja!puhumisen! tavat!oppilas! saattaa!

hallita!täysin!suvereenisti.!Toisaalta!opettaja!tuo!mukanaan!koulun!ja!opettajien,!jopa!

kieli;! ja!kirjallisuustieteen!diskurssin.!Samat!oppilaat!eivät!välttämättä!pärjää!molem;

missa.!Tilannetta!voisi!verrata!taloon,!jonka!eri!huoneet!symboloivat!diskurssiyhteisö;

jä.!Nuori!voi!siis!hyvin!pärjätä!omassa!huoneessaan!ja!hallita!vaikkapa!sosiaalisen!me;

dian!edellyttämän!kielimuodon,!mutta!olohuoneen!puolella!tätien!kanssa!keskustelu!ei!

onnistukaan.!Sosiaalinen!kompetenssi!näyttäytyisi!silloin!sujuvana!huoneidenvaihtona.!

Jos! pitäydytään! talometaforassa,! esimerkin! 33! kirjoittaja! ei! tule! huoneestaan! ulos,!

mutta!avaa!sentään!aikuiselle!ovea:!hän!tekee!kyllä!myönnytyksen!(äidinkielen$opetus$

on$tärkeää;$paljon$on$jäänyt$oppimattakin),!mutta!pitäytyy!silti!omalla!puolellaan!(riit<

tää,$että$osaan$puhu;$puhekielessä$muotojen$oikeellisuus$ei$ole$tärkeää).$Ne!kirjoitta;

jat,! jotka! avoimesti! haastavat! aikuisten! kutsuja! keskusteluun,! vetävät! pikemminkin!

oven!lukkoon!ja!ripustavat!oveen!lapun,!jossa!lukee!pääsy$kielletty.$

!

6.4 Yhteenveto!
!

Sosiaalista! kompetenssia! analysoin! ensisijaisesti! tutkimalla! poikkeamia! kouluaineen!

konventioista.! Aineistosta! löytyi! useita! konfliktihakuisia! argumentointitapoja,! jotka!

kohdistuivat!etenkin!äidinkielen!opiskeluun,!käsillä!olevaan!kokeeseen! tai!kirjoittami;

seen!ylipäänsä.!Aggressio!ja!tuskastuminen!tulevat!esiin!etenkin!kirjoitelmien!päätän;

tävaiheissa.! Kirjoittajat! näyttävät! konfliktihakuisuutensa! hyvin! avoimesti! esimerkiksi!

kiroillen,!piirrellen!tai!suuraakkosia!käyttäen.!Heikoille!kirjoittajille!ominaista!on!lisäksi!

niin!kutsuttu!kirjoitustehtävän!suorittaminen!ehjän!tekstin!kirjoittamisen!sijaan.!Tämä!

näkyy!affektisina!purkauksina,! joissa!kirjoittaja!kommentoi!tehtävää,!kirjoitustilannet;

ta,!äidinkielen!ja!kirjallisuuden!opiskelua!tai!omaa!suoritustaan.!!

Noin!joka!neljännessä!kirjoitelmassa!kirjoittaja!viittaa!itseensä!opiskelijana,!luki;

jana! tai!kirjoittajana.!Viestijäkuva! ja!etenkin!käsitys!omasta!pystyvyydestä!on!heikko:!

oppilaat!arvioivat,!että!äidinkielen!ja!kirjallisuuden!oppiminen!on!aina!tuottanut!heille!

hankaluuksia! tai!että!se!ei!koskaan!ole!kiinnostanutkaan.! Jotkut!aineistoni!kirjoittajat!
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asemoivat!itsensä!näkyvästi!”niihin!toisiin”:!he!toistavat!käsityksiä,!joiden!mukaan!”ei;

vät! ole! lukuihmisiä”.! Sosiaalisessa! kompetenssissa! on! siis!myös! kyse! oppilaan! identi;

teetistä.!

! !
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 Kognitiivinen!kompetenssi!7.

!

Kognitiivisella!kompetenssilla! tarkoitetaan!ennen!kaikkea!kirjoittajan!kykyä!keksiä! sa;

nottavaa!ja!työstää!sitä!(Makkonen;Craig!2011:!69–70).!Toisin!sanoen!kirjoittajan!tulee!

tuottaa,!esittää! ja! jäsentää! ideoita! ja!ajatuksia!sekä!nähdä!yhteyksiä!ajatusten!välillä.!

Tekstissä! kognitiivinen! kompetenssi! konkretisoituu! esimerkiksi! siinä,!miten! kirjoittaja!

pystyy! käsittelemään! aihettaan! yhtäältä! abstraktisti,! toisaalta! konkreettisesti.! Lisäksi!

kirjoittajan! tulisi! pystyä! liikkumaan! yleiseltä! tasolta! yksittäiselle! ja! asettamaan! nämä!

suhteeseen!toisiinsa.!(Mp.)!!

Kognitiivinen!kompetenssi!ei!ole!osoitus!ainoastaan!kehittyneestä!tavasta!pukea!

mietteensä! sanoiksi! vaan!myös! kehittyneestä! ajattelusta.! Paitsi! äidinkielen! ja! kirjalli;

suuden!opetuksesta!kognitiivinen!kompetenssi!on!siis!kiinni!myös!oppilaan!psykologi;

sesta! kehityksestä.! Varhaisnuoruudessa,! käytännössä! alakoulun! viimeisillä! luokilla,!

nuoren!kyky!ajatella!abstraktisti! ja! loogisesti!kehittyy.!Myöhäisemmässä!nuoruudessa!

–!siis!yläkoulussa!–!ajattelu!kehittyy!pikemminkin!karttuvan!tiedon!ja!kokemuksen!an;

siosta.! (Nurmi!ym.!2006:!129.)!Toisin! sanoen!osalla!yhdeksäsluokkalaisista!käsitteelli;

nen!ajattelu!on!vasta!kehittymässä.!Näin!ollen!on!osin!biologiaakin,!ketkä!luokalta!pys;

tyvät! nostamaan! pohdintansa! konkreettiselta! tasolta! abstraktille! ja! käsitteistämään!

maailmaa.! Yläkoululaisessa! myös! kodin! vaikutus! näkyy:! kaikille! ei! ole! kotona! luettu!

eivätkä!he!itse!lue!vapaaehtoisesti!mitään.!Tämä!voi!tarkoittaa!suppeaa!sanavarastoa!

ja!tietämättömyyttä!sanojen!merkityksistä!ja!sävyistä,!mikä!puolestaan!heijastuu!heik;

kona! kognitiivisena! ja! tekstuaalisena! kompetenssina.! (Hellström! 2009.)! Lisäksi! pohti;

van!kirjoitelman!laatiminen!edellyttää!aivojen!tietorakenteiden!monipuolista!aktivoin;

tia! ja! yhdistelyä,! ei!niinkään! lineaarista! tiedonhakua!muistista!paperille! (Hakkarainen!

ym.!2004).!Kognitiivisen!kompetenssin!juuret!ovatkin!laajalla!eivätkä!täysin!äidinkielen!

opetuksen!saavutettavissa.!

Pohtivan! kirjoitelman! perusluonteeseen! kuuluu! aiheen!monipuolinen! käsittely.!

Silén!(2011a)!on!kuitenkin!todennut,!että!lubenterin!saaneissa!ylioppilasaineissa!moni;

puolinen!käsittely!näyttäytyy!yhden!aiheen!käsittelynä!monista!eri!näkökulmista!mutta!

hyvin!pinnalliseen!tapaan.!Ansioituneemmissa!kirjoitelmissa!kirjoittajan!oma!näkemys!

tulee! selvästi! esiin! ja! niiden! reliefirakenne! on! selkeä:! kirjoitelmassa! on! etu;! ja! taka;
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alaisia!osuuksia! ja!ne!on!selvästi!eroteltu! toisistaan.! (Mp.)!Kognitiivista!kompetenssia!

analysoidessani! olenkin! pyrkinyt! ensisijaisesti! vastaamaan! siihen! kysymykseen,!muo;

toutuuko!kirjoittajan!pääväite!tekstiin!selkeästi.!

Kognitiivista!kompetenssia!analysoidessa!erot!eri!kirjoitelma;aiheiden!välillä!tuli;

vat! selvästi! näkyviin.! Tehtävänanto! 1! (äidinkielen! ja! kirjallisuuden!merkitys! oppilaan!

kehitykselle)!on!herättänyt!napakimpia!kannanottoja!ja!hyvin!vähän!eri!vaihtoehtojen!

keskusteluttamista.!Tehtävänannot!3!ja!4!(elokuvien!ja!teatterin!merkitys!nuorille;!mi;

ten!kielet!yhdistävät!ja!erottavat!ihmisiä)!puolestaan!johtivat!eniten!toisaalta;toisaalta;

tyyppiseen!pohdintaan.11!

Aineistossani!eniten!muista!erottui!tehtävänanto!2,!jossa!oppilasta!pyydettiin!va;

litsemaan! jokin!kirja,! jota!hän!voisi!suositella!ystävälleen.!Valintaa!tuli!perustella!mo;

nelta!kantilta.!Pääväitteen!esittämisen!osalta!tämä!tehtävänanto!ei!siis!ollut!yhtäläinen!

muiden!tehtävänantojen!kanssa!–!pääväitteen!generointi!ei!nähdäkseni!ole!edellyttä;

nyt!suurempaa!pohdintaa!tai!päättelyä.!Tehtävään!vastanneissa!kirjoitelmissa!on!myös!

kaikkein!yksinkertaisimmat!argumentointirakenteet:!pääsääntöisesti!kirjoittaja!esittää!

pääväitteen!(usein!muottia!”suosittelen!kirjaa!X!ystävälleni”)!ja!sen!höysteeksi!muuta;

man!mielipiteen! tai!perustelun! (”koska!kirja!on!hyvä”).!Yksikään!kirjoittaja!ei!onnistu!

keskusteluttamaan!eri!näkökulmia!tämän!tehtävänannon!kohdalla.!!

!

7.1 Analyysiyksiköt!
!

Komppa! (2012)! on! tutkinut! S2;oppilaiden! ylioppilasaineiden! retorista! rakennetta! eli!

analysoinut!aineistostaan! retorisia! ytimiä! ja! satelliitteja.! Ydin!on! jonkinlainen!pääaja;

tus,! usein! pääväite,! jota! satelliitti! jollakin! tapaa! täydentää.!12!(Komppa! 2012:! 36–44.)!

Oma! tutkimusotteeni! ei! ole! näin! eksakti,!mutta! olen!hyödyntänyt! Kompan! analyysin!

perusajatusta!ja!etsinyt!kognitiivisen!kompetenssin!osoituksena!teksteistä!PÄÄVÄITTEITÄ!

(”ydintä”! tai! ”ytimiä”)! sekä!niiden! TUKEMISTA! tai! VÄITTEEN! KOETTELUA! (”satelliitteja”).!Tu;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11!Tarkempaa!analyysia!kirjoitelmien!argumentatoivista,!tutkivista!ja!kertovista!tekstityypeistä!tehtä;

vänannoittain,!ks.!Örnmark!2011.!
12
!Esimerkiksi!kompleksinen!virke!voisi!olla!jaettavissa!siten,!että!sen!päälause!on!ydin!ja!sivulause!toimii!

satelliittina.!Komppa!kuitenkin!on!tutkinut!myös!lausetta!suurempia!kokonaisuuksia.!
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kemisella!tarkoitan!väitteen!täydentämistä!omalla!mielipiteellä,!perustelulla,!esimerkil;

lä! tai!päättelyllä.!Väitteen!koettelulla! tarkoitan! sitä,!että!kirjoittaja! tavalla! tai! toisella!

tuo! esiin! sen,! että! hän! tiedostaa!muidenkin!mielipiteiden! olemassaolon! ja! sen,! että!

hänen!näkemyksensä!on!yksi!muiden!joukossa.!Väitteiden!työstäminen!vastaa!jossakin!

määrin! Kompan!määrittelemiä! ydinten! ja! satelliittien! välisiä! retorisia! suhteita,! kuten!

elaborointia!(mts.!45–81).!!

Neljänneksi!olen!kerännyt! teksteistä! POHDISKELUA.!Pohdiskelu!ei! varsinaisesti! tue!

väitettä!jos!kohta!ei!myöskään!asetu!sitä!vastaan!–!analyysivaiheessa!pohdiskelujakso;

jen!funktiota!oli!itse!asiassa!usein!vaikea!nimetä.!Se!kuitenkin!ansaitsi!mielestäni!tulla!

tutkituksi,!sillä! jaksot!vaikuttavat!”melkein;pohdinnalta”.!Toisin!sanoen!jaksojen!funk;

tion! kirkastus! olisi! palvellut! sekä! lukijaa! että! kirjoittajaa.! Pohdiskelujaksoja! kehittele;

mällä!kirjoitelmien!sisällöllinen!taso!olisi!verraten!helposti!noussut!varsin!paljon.!

Taulukko!6!Kognitiivisen!kompetenssin!analyysiyksiköt!

KOMPETENSSI! ANALYYSIYKSIKÖT!

Kognitiivinen!kompe;

tenssi:!

Onko!tekstissä!ajatuksia!

ja!onko!niitä!perusteltu?!!

Pääväite!
!
;!PÄÄVÄITE!

!!

Tukeminen!
!
;!MIELIPIDE!

;!PERUSTELU!

;!ESIMERKKI!

;!PÄÄTELMÄ!

Pohdiskelu!
!
;!POHDISKELU!

Koettelu!
!
;!MYÖNNYTYS!

;!VAIHTOEHTO,!

TOINEN!ÄÄNI!

!

!

7.2 Pääväite!
!

Kognitiivinen! kompetenssi! on!ensisijaisesti! kykyä! kehitellä! ajatuksia! (Makkonen;Craig!

2011:! 69),! ja! analyysissani! olen! pitänyt! pääväitettä! kirjoitelman! pääajatuksena.! Pää;

väitteen!etsintä!on!perusteltua!myös!siksi,!että!oppikirjat!(Lentävä!lause,!Loitsu,!Aleksis!

9)!ohjaavat!oppilasta!kirjoittamaan!pohtivaa!tekstiä!nimenomaan!pääväitteestä!käsin.!!

Pääväitteen!etsinnässä!olen! lähtenyt!Mikkosen! (2010:!87)!näkemyksestä,! jonka!

mukaan! koulukirjoitelman!pääväitteen! voi! ajatella!olevan! vastaus! tehtävänannon!ky;

symykseen.!On!kuitenkin!huomautettava,!että!pohtivan!tekstin!päämäärän!mukaista!ei!
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olisi!pitäytyä!yhdessä!ainoassa!pääväitteessä!ja!todistella!sitä,!toisin!kuin!mielipidekir;

joituksissa! (joita! Mikkonen! on! tutkinut).! Oppikirjojen! ohjeiden! valossa! on! kuitenkin!

odotuksenmukaista,! että! pohtivistakin! teksteistä! löytyy! jokin! pääväite,! jota! oppilaan!

muu!teksti!sitten!tukee!ja!kyseenalaistaa.!Silén!(2011a)!on!havainnut!ylioppilasaineita!

tutkiessaan,!että!hyviksi!arvioiduissa!argumentoivissa!teksteissä!kirjoittajan!oma!näkö;

kulma!tulee!esiin,!vaikka!ansiokas!käsittely!edellyttääkin!monien!näkökulmien!keskus;

teluttamista.!Pääväitteeseen!tiivistyy!se,!mitä!kirjoittaja!haluaa!tekstillään!sanoa.!

Pääväitteen!osalta!olen!kiinnostunut!sen!sijainnista!tekstin!kokonaisrakenteessa,!

sillä!väitteen!sijainti!jäsentää!tekstiä,!vaikuttaa!sen!tulkintaan!ja!liittyy!argumentoinnin!

tapoihin!laajemminkin!(Mikkonen!2010;!Komppa!2012).!Lisäksi!käsittelen!lyhyesti!pää;

väitteen!kielioppia.!Tämä!on!perusteltua!siksi,!että!pääväitteen!modaalisuus!ja!syntak;

tiset! rakenteet!vaikuttavat!pääväitteen!tulkintaan! (mm.! intensiteettiin)! ja!sen!erottu;

vuuteen!tekstissä.!

Lukiolaisten! mielipidekirjoituksissa! pääväite! sijoittuu! tyypillisesti! kirjoitelman!

loppuun! (Mikkonen! 2010:! 87–88).! Aineistossani! havainto! ei! kuitenkaan! päde,! vaan!

pääväite! voi! sijoittua! tekstissä!mihin! tahansa! kohtaan.! Lukijalle!pääväite!hahmottuisi!

yksiselitteisimmin,! jos!pääväite!on!esitetty! kirjoitelman!alussa! tai! lopussa.!Vaihteleva!

pääväitteen! sijainti! vaikuttaakin! liittyvän! häilymiseen,$ jota! Mikkonen! kuvaa! yhdeksi!

argumentoinnin! tavaksi.! Siinä! kirjoittaja! käyttää! sekä! myötäilyn! että! vastustamisen!

keinoja!ristikkäin!eikä!lukijan!ole!helppo!seurata!kirjoittajan!ajatusta.!(Mts.!174.)!

Aloitan!esittelemällä!kaksi!katkelmaa,!joissa!pääväite!on!asemoitu!tekstin!alkuun.!

Esimerkissä!34!on! kirjoitelman!kaksi! ensimmäistä! virkettä,! pääväite!on! lihavoitu.! Esi;

merkissä!35!mukana!on!otsikko!ja!kirjoitelman!ensimmäiset!virkkeet:!

34. Kielet! ja! ihmiset! eroavat! huomatKtavasti! toisistaan.!Eri$puolilla$maailmaa$
ihmiset'puhuvat'eri'kieltä,'kuin'toiset.'Suomalaiset'puhuvat'suomea,'Turkki;
laiset!turkkia,!Japanilaiset!japania!jne.!(86/4/P/5½/7)!

35. Onko%äidinkieli%tärkeää?!

Äidinkieli(on(keskeinen(kouluaine,(se(on(tärkeää(kaikille(ihmisille.(Äidinkielen(
avulla%voimme%opiskella%monenlaisia%eri%kieliä.%Äidinkieli( on(minulle( erittän(
tärkeä&kouluaine&koska!tahdon!oppia!eri!kieliä&ja&äidinkieli&auttaa&siinä&todel;
la# paljon# että# ymmärtää# esim.# kaikki# aikamuodot,# kysymyslauseet# ja# kaiken#
perustiedon.!(19/1/T/5½)!
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Esimerkin!34!ensimmäinen!virke!on!monifunktioinen:!se!ensinnäkin!esittelee!kirjoitta;

jan!pääväitteen,!mutta!toimii!samalla!myös!johdantona!aiheeseen.!Pääväite!on!selkeä:!

se!on!modaalisestikin!väitelause,! jota!ei!ole!pehmennetty!esimerkiksi!modaalisuuden!

keinoin!(esim.!”Kielet$ja$ihmiset$ehkä$eroavat$toisistaan.”)!tai!rajaamalla!väitteen!vai;

kutusalaa!(esim.!”Käsittääkseni$kielet$ja$ihmiset$eroavat$toisistaan.”).!Päinvastoin,!kir;

joittaja!vielä!väkevöittää!näkemystään!kvanttoriadverbilla!huomattavasti.!Pääväite!on!

siis!yksiselitteinen,!voimakas! ja!helposti!erottuva.!Seuraavat!virkkeet!edustavat!spesi;

fimpää! lähestymistapaa!aiheeseen,!kun!kirjoittaja!erittelee! jo!yksittäisten!maiden!pu;

huttuja!kieliä.!Esimerkissä!35!kirjoittaja!johdattelee!deduktiivisesti!aiheeseen:!hän!ku;

vailee! ensin! äidinkielen!merkitystä! yleisesti! ja! sitten! vastaa! varsinaiseen! tehtävänan;

non!kysymykseen,!jonka!hän!on!toistanut!myös!otsikossa.!Pääväite!on!tiiviissä!suhtees;

sa!tehtävänantoon:!tehtävässä!kysytään!onko$äidinkieli$sinulle$tärkeä$kouluaine$ja!op;

pilas!vastaa!täysin!odotuksenmukaisesti,!samaa!muottia!käyttäen!äidinkieli$on$minulle$

erittäin$ tärkeä$ kouluaine.$ Kuten! edellisessäkin! esimerkissä,! myös! tässä! pääväite! on!

muodoltaan!ja!funktioltaan!väitelause,!joskin!tässä!pääväitteessä!kyseessä!on!kirjoitta;

jan!oma!kokemus!(minulle$tärkeä),!ei!maailmantila.!Alkuun!sijoitettu!pääväite!orientoi!

lukijan! seuraamaan! tekstin! jatko;osuuksia! perusteluna! alussa! sanottuun! (Komppa!

2012:!149–151).!Tämä!pätee!tekstin!sisältöön!kokonaisuudessaan,!mutta!esimerkin!35!

kohdalla!perusteluosuus!on!nähtävissä!jo!pääväitettä!välittömästi!seuraavissa!lauseissa!

(selittävä!koska;adverbiaalilause).!

Lukijan!kannalta!raskain!on!usein!toteutus,!jossa!pääväite!sijaitsee!tekstin!keskel;

lä.!Seuraava!katkelma!on!viides!kappale!seitsenkappaleisesta!kirjoitelmasta:!

36. Nykynuoret*katsovat*elokuvia*porukalla,* joten*heitä*ei*pelota*vaikka*katse;
levat!kauhuleffoja.!Nuorille(elokuvat(kuuluvat(elämään,(nykynuoret(eivät(
voi$ elää$ ilnan$elokuvia,$ sillä%he%ovat%niin% toltuneita% [poikkiviiva% tt:ssä% lyK
hyt]! katsomaan! elokuvia! ainakin! viikonloppuisin." J" okasella" nuorella" on"
lempi&[sana&epäselvästi]!elokuva(ja(näyttelijä,(jotka(ovat(muuttaneet(heidän(
elämää%jokainen%eri%tavalla.%(56/3/P/5+)!

Tulkitsin!lihavoidun!osuuden!pääväitteeksi!siksi,!että!kirjoitelma!pääosin!tuntuu!pyrki;

vän! perustelemaan,! että! elokuvat! ovat! tärkeä! osa! nuoren! elämää.! Tässä! virkkeessä!

ajatus!tuli! tiiveimmin!esille.!Olettamani!pääväite!on!kuitenkin!ympäröity!varsin!spesi;

feillä!esimerkeillä,!jolloin!sitä!on!vaikea!erottaa!perustelevista!osuuksista.!Tämäntyyp;
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pinen! pääväitteen! heikko! erottuvuus! heikentää! tekstin! vakuuttavuutta! (Mikkonen!

2010:!199).!Keskelle!tekstiä!sijoitettu!pääväite,! jonka!suhde!perustelu;!tai!muihin!ela;

borointijaksoihin!on!epäselvä,! jättää!myös! lukijan!melko! yksin.! Luetun! jälkeenkin! voi!

nimittäin!olla!epävarmaa,!onko!lukijan!poimima!pääväite!sama!kuin!kirjoittajan!tarkoit;

tama!pääväite.! Epäselväksi! siis! jää,!mitä! kirjoittaja! oikeastaan! haluaa! sanoa.! Samalla!

syntyy! vaikutelma! tekstin! heikosta! suunnittelusta:! jos! kirjoittaja! tietäisi! tarkasti! pää;

väitteensä,! olisi! odotuksenmukaista! esitellä! se! kohosteisemmin,! ei! ikään! kuin! vahin;

gossa.!

Aineistossani!ei!ole!tavatonta!sekään,!että!pääväite!esitetään!kirjoitelman!lopus;

sa.!Seuraavat!esimerkit!ovat!kirjoitelmien!loppuja:!

37. Tämä$suomen$opetushallitus$on$täysin$surkea.$esim.$Äidinkieli(yläKasteella&
täysin'hukkaan'heitetKtyä$aikaa.$ Sen$opetus$ei$ole$kyllä$hyödyllistä,$ eikä$
tärkeää&tämä&on&kantani&äidinkieleen.!Ainoa&hyvä&puoli&osaa&kirjottaa&ja&lu;
kea$sen$tärkeää.$(8/1/P/5/5;)!

38. Suosittelen*tätä*kirjaa*kaverille*joka*haluaa*oppia*kalasta*maa*haukea*joK
ka#paikasta#perus#uisti#milla# ja# kevyillä# välineillä.!Ei# tarvitse#olla#ammatti#
kalastaja'että' saa'paljon'kalaa,' kirja'on' loistava'apuväline'hauen'kalastuk;
seen!ja!oppikirja!uistimista!hauelle!ja!sen!pyydyksiin.!Suosittelen!kaikille!kaK
lastajille,!vaikka!ei!olisi!kalastanu!haukea!koskaan,!aina!voi!oppia!uutta!ka;
lastuksesta.!(32/2/P/5)!

Esimerkit! edustavat! keskenään! hieman! erityyppisiä! pääväitteitä.! Ensimmäinen! kirjoi;

telma! todella!on!pohtiva,! kirjoittaja!on!eritellyt! pitkin! tekstiään!äidinkielen! ja! kirjalli;

suuden!opetuksen!turhuutta.!Viimeisessä!kappaleessaan!hän!vielä!vetää!yhteen!näke;

myksensä!ja!tiivistää!kantansa!vieläpä!eksplikoiden;!tässä!hänen!mielipiteensä!on.!Pää;

väite!on!kärjistetty!paitsi!sisällöllisesti!myös!tekstuaalisesti:!hukkaan$heitto!osoittaa!jo!

sanavalintana! kärkevää! suhtautumista! aiheeseen.! Väitettä! on! lisäksi! vahvistettu! ad;

verbilla!täysin$ ja!sävypartikkelilla!kyllä.$Myös!pääväitteen!lopun!toistettu!kielto!ei%–$–$

hyödyllisiä$eikä%tärkeää$;rakenne!vahvistaa!pääväitettä!(vrt.!VISK!§!1736).!

Jälkimmäinen! kirjoittaja! on! esitellyt! lukemaansa! kirjaa! lähinnä! kirjaesittelyn! re;

kisterissä.! Lopuksi! hän! lyhyesti! perustellen! vielä! esittää! suosituksensa! suosittelen;

muottia!käyttäen.!Jälkimmäisen!pääväitteen!sisältö!on!hieman!horjuva;!pääväitteitä!on!

tarkalleen!ottaen!kaksi!ja!ne!lankeavat!osin!yhteen.!Kirjoitelman!päättävä!suositushan!

kattaa!vielä!suuremman!joukon!potentiaalisia!lukijoita!kuin!ensimmäinen.!!
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Mikkosen! (2010:! 88)!mukaan! loppuun! sijoitettu! pääväite! noudattelee! osaltaan!

kouluaineen!esseististä! kirjoitustapaa.! Toisaalta! tekstilajikompetenssia! tutkiessani! to;

tesin,! että! päätännän! laatiminen! on! monille! kirjoittajille! vaikeaa.! Ilmiöt! kietoutuvat!

yhteen:! loppuun! sijoitettu! pääväite! usein! vetää! kirjoitelman! langat! yhteen! ja! toimii!

samalla!päätäntänä!(vrt.!Komppa!2012:!70).!Näin!ollen!ne!kirjoitelmat,!jotka!muuten;

kin! noudattivat! enemmässä!määrin! kouluaineen! klassista! kokonaisrakennetta,! olivat!

useimmin!myös!niitä,! joissa!pääväite!on! totunnaisessa!paikassa! kirjoitelman! lopussa.!

Tätä! tukee! myös! Sääskilahden! (2011:! 36)! havainto! siitä,! että! nimenomaan! korkeita!

arvosanoja!saaneissa!kirjoitelmissa!pääväite!on!ilmaistu!tekstin!lopussa.!

Aineistoni!40!kirjoitelman!joukossa!oli!15!sellaista!kirjoitelmaa,!joissa!kirjoittaja!ei!

selvästi!ilmaissut!pääväitettään.!Kirjoittajan!näkemys!asiasta!tuli!usein!selväksi!näissä;

kin!kirjoitelmissa,!mutta!edellytti!lukijalta!täydentävää!otetta.!Lukijan!tuli!itse!päätellä!

varsinainen!teesi,!osin!rivien!välistä,!osin!riveiltä.!Tekstissä!saattoi!siis!olla!kyllä!vaikka;

pa!esimerkkejä,!mutta!ei!varsinaista!väitettä.!Näihin!kirjoitelmiin!keskittyi!myös!suuri!

osa!pohdiskelujaksoista! (ks.! alaluku!7.5).! Seuraava!esimerkki!on!kokonainen!kirjoitel;

ma,!jossa!ei!ole!pääväitettä:!

39. Kielien!sillat!

Olen%pohtinut% tässä%kieliasijoita.% Jos%puhutaan%Suomenkielestä% jossa%on%pal;
jon$murteita$ ja$sanaluokkia,$ joka$on$erittäin$vaikea$kieli$oppia.$Olen$ lukenut$
monia!tilastoja!ja!jonka!mukaan!Suomenkieli*on*erittäin*vaikea*oppia*etenkin*
jos!olet!ulkomaalainen! tai!maahan;muuttaja.! Joten!siinä% yksi% esimerkki%miK
ten$kieli$erottaa$ ihmisiä$ toisistaan,$ ihmiset$eivät$ymmärrä$ toisiaan$ ja$ siitä$
voi$ yleensä$ tulla$väärinkäsityksiä.! Jos!minulta!kysytään'niin'pitäisi& kaikkien&
ymmärtää&jotain&yhtenäistä&kieltä.!Onhan%Englanti%yleisimmästä%päästä%mut;
ta#ei#sitä#opeteta#tarpeeksi#kaikissa#maissa.#Joten#maat#jotka#eivät#opeta#eng;
lantia! tarpeeksi! polttavat! siltoja! maan! asukkailta! maailmalle$ päin.$ Minusta$
Suomessa( tarjotaan( paljon( mahdollisuuksia( englannin( opiskeluun( joka( on(
erittäin' hyvä' asia.' Se# avaa# paljon# ovia# maailmalle# päin# jos# haluua# vaikka#
töihin&eurooppaan&tai&kauemmaksi!(81/4/P/4½!/5+)!

Pääväitteettömyys! ei! siis! tarkoita! sitä,! etteikö! kirjoittajalla! olisi! mitään! sanottavaa.!

Esimerkissä!kirjoittaja!on!tuottanut!kolme!keskeistä!ajatusta,!jotka!on!lihavoitu.!Niistä!

yksikään!ei!kuitenkaan!nouse!tekstissä!hallitsevaksi,!pikemminkin!havainnot!mainitaan!

sivulauseissa.!Kirjoittaja!aloittaa!antamalla!esimerkin!kielen!erottavasta!vaikutuksesta.!

Väitettä!ei!kuitenkaan!ole!millään!lailla!pohjustettu.!Seuraavaksi!kirjoittaja!pohtii,!että!
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hänen!mielestään! ihmisten!pitäisi! kuitenkin! ymmärtää! jotakin! yhteistä! kieltä.! Tämän!

jälkeen!hän!siirtyy!pohtimaan!englannin!ovia!avaavaa!vaikutusta!ja!arvioi!suomalaisen!

koulutustarjonnan!hyväksi.!Lukijalle!ei!kuitenkaan!käy!selväksi,!onko!kielellä!enemmän!

ihmisiä!yhdistäviä!tai!erottavia!vaikutuksia.!Silén!(2011a)!nimittää!tekstin!tärkeiden!ja!

vähemmän! tärkeiden! asioiden! erottumista! toisistaan! reliefirakenteeksi.! Tässä! kirjoi;

telmassa!nimenomaan!reliefirakenne!on!heikko:!ydinväitteiden!erotus!niiden!peruste;

luista!on!vaikeaa.!Toki!on!myös!niin,!että!kirjoitelma!sisältää!heikkouksia!kaikkien!dis;

kurssikompetenssien!osalta.!Osa!pääväitteen!heikosta!erottuvuudesta!selittyy!esimer;

kiksi!puuttuvalla!kappalejaolla!ja!runsailla!oikeinkirjoitusongelmilla.!

!

7.3 Väitettä!tukevat!osat:!perusteluja!ja!päätelmiä!

!

Nuorten!argumentoivia!tekstejä!on!usein! lähestytty!Toulminin!argumentointimallin! ja!

sen!versioiden!mukaan!(ks.!esim.!Räty!2004;!Mikkonen!2010!ja!siinä!mainitut!lähteet).!

Esimerkiksi!Räty!on!tutkinut!9.;luokkalaisten!mielipidekirjoituksia!etsien!niistä!pääväit;

teitä,!perusteita,! tukia,! takeita! ja!varauksia.!Aineistoni!kirjoitelmien!argumentointi!on!

kuitenkin!siinä!määrin!harjaantumatonta,!että!olen!muokannut!analyysiyksiköitäni!ai;

neistolähtöisesti.!Väitettä!tukeviksi!osiksi!olen!nimennyt!perustelun,!esimerkin,!mielipi;

teen!sekä!päätelmän.!

Useimmiten! pääväitettä! seuraa! tai! edeltää! perustelu,! tyypillisesti! koska;

adverbiaalilause.!Perustelu!kuitenkin!on!usein!hyvin!pinnallinen,!jopa!lattea:!

40. Sinun%kannattaisi% lukea% se%kirja%myös,%koska% se% oli%minun%mielestäni% ihan%
hyvä% kirja.!Siinä% oli% seikkailua% ja% kaikkea,% voin% kertoa% juonen% lyhyesti:%–! –!
(38/2/P/5;/5;)!

41. Sinun!kannattaisi!lukea!kirja!koska%se%oli%hyvä."Kirja"oli"hyvä"koska!se!oli!toK
dellakin% ihanan%hyvä.!Sinun!kannattaisi! lukea!kirja!koska! se!on! todella! siK
nunmakuun.!(37/2/P/4½)!

Yksinkertainen!perustelumuotti!on!kirjoittajilla!hyvin!hallussa:!he!osaavat!ilmaista!pää;

väitteensä!ja!perustella!sitä.!Oma!ääni!siis!erottuu!muista:!ei!ole!epäselvää,!että!kyse!

on!nyt!kirjoittajan!omasta,!subjektiivisesta!näkemyksestä.!Perustelun!sisältö!ei!kuiten;

kaan!ole!erityisen!kehitelty,! joten!se!ei!myöskään!vakuuta!lukijaa.!Monesti!perustelut!
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myös!kiertävät!kehää,!kuten!esimerkissä!41:!perustelut!palaavat! tekstin!ainoaan!kes;

keiseen!havaintoon!(”kirja!on!hyvä”),!mutta!käsittely!ei!syvenny!tai!suuntaudu!eteen;

päin.!Perustelut!myös!usein!kumpuavat!nuoren!omasta! tilanteesta! tai!näkemyksestä,!

eivät!hänen!ulkopuoleltaan.! Tyypillisiä! perusteluja!ovat!omat!mielipiteet! ja! esimerkit!

esimerkiksi! syy;seuraussuhteiden! sijaan.! Kauppinen! (2011:! 104–106)! ja! Lehti;Eklund!

(2011:!139–140)!ovat!todenneet,!että!ylioppilaskokeessa!heikkoa!menestystä!osaltaan!

selittää!juuri!käsittelyn!pysyttely!kirjoittajan!arkikokemuksissa!ja!mielipiteissä.!

Kirjoittajien!käyttämät!esimerkit!ovat!usein!hyvin!yksityiskohtaisia,!osin!omakoh;

taisia,! toisinaan!kuviteltuja.! Esimerkki! on!usein!hyvin! spesifi! ja! sillä!on! joitain!pienen!

tarinan!piirteitä:!

42. kieli%voi%myös%erottaa%ihmisiä.%Esimerkiksi(jos(menee(toiseen(maahan(jossa(
puhutaan'toista'kieltä'voi'siellä'tuntea'itsensä'ulkopuoliseksi.!Tai!jos!vaikK
ka#Savolainen#mene#helsinkiin#niin#hän#ei#välttämättä#ymärrä#mitä# jokin#
Sana!tai!Sanonta!tarkoittaa.!(85/4/P/5½/5+)!

Kirjoittaja!esittää!kaksi!perättäistä!esimerkkiä!tukemaan!väitettään!”kieli!erottaa!ihmi;

siä”.!Ensimmäinen!esimerkki!(”jos!Ø menee!toiseen!maahan”)!on!nollapersoonainen!ja!

sikäli!geneerinen.!Geneerisyys! jatkuu!ensimmäisen!esimerkin! tarkentamattomissa!sa;

navalinnoissa! (”toiseen!maahan”;! ”toista! kieltä”).! Toinen! esimerkki! savolaisesta! Hel;

singissä!on!spesifimpi.!Liikkuminen!geneerisestä!spesifiin! ja!takaisin!on!osoitus!kogni;

tiivisesta! kompetenssista.! Ongelmallista! kuitenkin! on! se,! että! spesifimpi! savo;

laisesimerkki!ei! johdu!geneerisemmästä!nollapersoonaesimerkistä,!vaan!on!rinnastei;

sessa!suhteessa!siihen.!Pinnallisesti!kirjoittajan!argumentointi!on!siis!vakuuttavaa:!hän!

esittää! väitteen! ja! perustelee! sitä! ensin! geneerisellä! esimerkkitapauksella! ja! sen! jäl;

keen!muokkaa!edellistä!spesifimmäksi.!Esimerkkien!väliset!liitokset!ovat!kuitenkin!hei;

kot!ja!ajatus!niiden!sisällä!käytännössä!sama:!savolaisesimerkkihän!ei!sisällöllisesti!tuo!

kirjoitelmaan!mitään! lisää.!Lisäksi!määrällisesti! teksti!on!niukka:!molemmat!esimerkit!

ovat!yhden!virkkeen!laajuisia.!

Samantyyppinen!informaation!tiiviys!vaivaa!myös!seuraavaa!esimerkkiä:!

43. [1]!Vaikka!jos!on!Suomalainen!ja!virolainen!niin!jos!virolainen!osaa!suomea,!

ruotsia! ja! viroa! ja! suomalainen!osaa! vain! suomea! [2]!hän# saattaa#ajatella,#
[3]!että$jos$menee$puhumaan$sille$virolaiselle$se$ei$välttämättä$ymmärrä$ja!
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[4]!ei#siksi#kehtaa#mennä#puhumaan#niin#[5]!siten!kieli!saattaa!erottaa!ihmi;

siä.%(78/4/P/5)!

Kirjoitelma!koostuu!kahdesta!virkkeestä,! joista! jälkimmäinen!on!yllä!olevassa!esimer;

kissä.! Ilmeisistä! kielellisistä! puutteistaan! ja! lyhyydestään! huolimatta! kirjoitelma! on!

myös!ansiokas.!Kirjoittaja!tekee!itse!asiassa!yhden!virkkeen!puitteissa!valtavasti!asioi;

ta:! osassa!1!hän!pohjustaa! kuvittelemansa!esimerkkitilanteen,! jonka!osallistujat! ovat!

taitojensa! suhteen!epäsymmetrisessä! asetelmassa,! osassa! 2! esittää!mahdollisen! ske;

naarion!toisen!ihmisen!ajatuksista,!osassa!3!vaihtoehtoisen!tapahtuman,!osassa!4!seu;

rauksen!ja!osassa!5!päätelmän.!Kirjoittajan!kognitiivinen!kompetenssi!on!siis!itse!asias;

sa!varsin!kehittynyt:!hän!tuottaa!ajatuksia!monipuolisesti!ja!omasta!tilanteestaan!irro;

ten,!toisen!ihmisen!kuviteltuun!tilanteeseen!eläytyen.!Ongelmallista!on!tekstin!muotoi;

lu:! niukka! ilmaisu! ja! ylipitkä! virke.! Lukijaa! helpottaisi,! jos! osuudet! olisivat! laajempia.!

Kirjoittajan!tuottamista!sisältöaineksista!olisi!laajentamalla!saatu!jopa!viisikappaleinen!

kirjoitelma,!jos!olisi!noudatettu!perinteistä!ohjetta!”yksi!aihe!–!yksi!kappale”.!

Oman!mielipiteen!esittäminen!vaikuttaa!myös!olevan!aineistoni!kirjoittajille!ver;

raten!helppoa:!olen!poiminut!aineistosta!24!eksplikoitua!mielipidettä.!!

44. Minä%ainakin%pidin!kirjasta(tosi(paljon(juuri(siksi(kun(kirjassa(on(jännitystä(ja(
toimintaa.!(27/2/P/5+)!

45. Minusta!äidinkielen(tunneilla(on(todella(pitkästy;ttävää!tehdä&erilaisia&teh;
täviä%ja%esseitä%mutta%välillä%jos!on!kiva!aihe!niin!se#pistää#innostamaan#kir;
joittamaan!erilaisia!tarinoita!ja!runoja.!(19/1/T/5½)!!

46. Nuorten( suosimia( leffoja(on(Toiminta,( seikkailu,( Jännity(elokuvat,( jotka(al;
kavat% nykyisi% myöhempään% kuin% ennen,% että% siihen% tulisi% jotain% fiilistä,% se%
onkin%iha%hyvä%idea%mielestäni.!(50/3/P/5½/4½)!

Kuten! esimerkit! osoittavat,!mielipiteen! ilmaisussa! käytetään! hyvin! usein! kiteytynyttä!

konstruktiota,!kuten!minun$mielestäni$tai!minusta.$Oma!mielipide!toisinaan!on!pääväi;

te,!toisinaan!se!on!perustelu.!Vaikka!aineistoni!kirjoitelmat!ovat!usein!yksiäänisiä,!esi;

merkissä!44!kirjoittaja!rajaa!näkemyksensä!tarkennuksella!ainakin$ja!näin!osoittaa!ole;

vansa!tietoinen!siitä,!että!muut!lukijat!voivat!olla!muutakin!mieltä.$Vastaavanlaisia!ra;

jauksia!on!yleisesti!ottaen!aineistossani!hyvin!vähän.!



! 71!

Harvinaisinta!on!pääväitteen!tukeminen!päätelmällä.!Ylipäätään!näkyvien!päätte;

lyketjujen! tuominen! tekstiin!on!harvinaista,! poimin! koko!aineistosta!13!päätelmäjak;

soa.!Päätelmän!merkkinä!on!usein!konnektiivi,!kuten!joten$tai!siis.$$

47. Minä%ainakin%pidin%kirjasta%tosi%paljon%juuri%siksi%kun%kirjassa%on%jännitystä%ja%
toimintaa.!Kirja!on!suunniteltu!nuorille!joten!se!ei!ole!ollenkaan!raaka!tai!
pelottava.!(27/2/P/5+)!

48. Monet& bändit& ympäri& maail;maa! laulavat! englanniksi.! EnglanKnin# kieli# on#
siis# kovassa# käytössä# ympäri# maapalloa,! ja! sen! suosio! kasvaa! koko! ajan!
(86/4/P/5½/7)!

Päätelmät! liikkuvat! konkreettisella! tasolla! ja! pikemminkin! yksittäisestä! yleiseen! (esi;

merkki!48)!kuin!päinvastoin.!Toisinaan!päättelyketjut!ovat!sisäisesti!varsin!hataria,!pie;

nistä!havainnoista!on!tehty!melkoisiakin!yleistyksiä.!Näin!on!jälkimmäisessä!esimerkis;

sä,!jossa!englannin!kielen!taajakäyttöisyys!perustetaan!musiikkiyhtyeiden!valtakieleen.!

Havaintohan! ei! ole! väärä,! mutta! yksipuolinen! se! on.! Toisaalta! esimerkki! on! osoitus!

siitä,! miten! heikkojen! kirjoittajien! on! vaikea! irrota! omasta! kokemuspiiristään.! Ilmiö!

muistuttaa!tekstuaalisen!varannon!vähyyttä,!sillä!oppilaat!ovat!pysytelleet!arkitietonsa!

varassa! ja!hyödyntävät!hyvin!harvoin!esimerkiksi! yhteiskunnallista! tietämystään,! jota!

kuitenkin!yhdeksännellä!luokalla!opetetaan!(vrt.!Kauppinen!2011).!

!

7.4 Väitteen!koettelu:!toisia!ääniä!ja!vaihtoehtoja!
!

Jo! viidesluokkalaisen! odotetaan! pystyvän! luomaan! teksti,! jossa! on! ilmaistu!mielipide!

(POPS!2004:!50).!Viime!vuosina!koululaisten!argumentointitaitoja!on!tutkittu!pääosin!

vastineista! (peruskoululaisten! osalta! Sääskilahti! 2015;! lukiolaisten! osalta! Mikkonen!

2010)! tai! mielipidekirjoituksista! (Räty! 2004).! Tällöin! jo! pyydettyyn! tekstilajiin! liittyy!

oletus! kirjoittajan! selvästä! mielipiteestä.! Aineistoni! pohtiva! kirjoitelma! ei! ole! lajina!

yhtä! suoraviivainen.! Samaan! aikaan! kun! kirjoittajan! pitäisi! pystyä! pitämään! kiinni!

omasta!äänestään,!hänen!tulisi!myös!pystyä!keskusteluttamaan!muita!ääniä;! Juvosen!

mukaan!tekstin!pohtivuus!syntyy!nimenomaan!keskusteluttamalla!eri!näkökulmia!pu;

heena!olevasta!aiheesta!(2014:!5).!Esimerkiksi!Sääskilahden!(2015)!tutkimat!vastineet!

eivät!siis!ole!täysin!vertailukelpoisia!aineistoni!pohtiviin!kirjoitelmiin!nähden.!Silti!Sääs;
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kilahden!havainto!heikkojen!kirjoitelmien!yksiäänisyydestä! (mts.!35;!myös!Sääskilahti!

2011)!pätee!myös!minun!aineistossani.!

Toisen! äänen! ja! vaihtoehdon! tuominen! tekstiin! keskittyy! selvästi! muihin! kuin!

tehtävänantoon! 2! (kirjasuositus)! laadittuihin! vastauksiin.! Eniten! toinen! ääni! kuuluu!

vastauksissa!tehtävänantoon!1! (äidinkielen!merkitys).!Tulkitsen!niin,!että!tekstitapah;

tuma!ja!tehtävän!konteksti!tukee!moniäänisyyttä:!onhan!kirjoittajallekin!ilmeistä,!että!

ainakin! tekstin! lukija! on! äidinkielen! hyödyllisyyden! kannalla.! Näin! ollen!moni! aineen!

merkityksettömänä!kokenutkin!on!huomioinut!muut!näkökulmat:!

49. Monensi'minulle'on'myös'sanottu'Äidinkielen'vaikuttavan'vieraisiin!kieliin!
en# kuitenkaan# oman# opiskelu;urani& aikana& ole& huomannut&moista,& vaikka&
olen%kohta%käynyt%koulua%10;vuotta.!(1/1/P/5½)!

Kirjoittaja! taiteilee!oman! ja! toisen! äänen! välillä! taitavasti:! hän! tuo! ensin! esiin! toisen!

äänen!(minulle$on$sanottu)!mutta!kumoaa!tämän!omassa!kokemuspiirissään!(rajaukset!

kuitenkaan;$ oman$ opiskelu<urani$ aikana,$ lisäksi! huomata<verbin! valinta,! joka! sallii!

muutokset,! jotka! ovat! jääneet! huomaamatta).! Oman! kokemuksensa! oikeutusta! hän!

vielä!korostaa!pitkällä!ajanjaksolla:!koko!kymmenvuotisen!koulutaipaleensa!aikana!hän!

ei!ole!huomannut!äidinkielen!auttavan!vieraiden!kielten!opiskelussa.!Etenkin!viimeinen!

lause!voidaan!tulkita!todisteluksi,!mikä!tukee!entisestään!näkemystä!siitä,!että!oppilas!

ymmärtää!tarpeen!vakuuttaa!todennäköisesti!erimielinen!lukija.!

Sen!sijaan!erityisesti! tehtävänannon!2!kanssa!on!ollut!hankaluuksia!vaihtoehto;

jen!tai!toisen!äänen!tuomisen!kanssa.!Vaikuttaa!siis!siltä,!että!kognitiivista!kompetens;

sia!tähän!tapaan!tutkittaessa!saadaan!yllättävän!paljon!tietoa!itse!kokeesta,!ei!niinkään!

oppilaiden!kognitiivisesta!kompetenssista.!Kaikki!tehtävänannot!eivät!yhtäläisesti!kut;

su!oppilasta!tuomaan!tekstiin!useita!näkökulmia!tai!kuvittelemaan!vaihtoehtoja.!

Yhtenä! keskeisenä! moniäänisyyden! ja! pohtivuuden! elementtinä! voidaan! pitää!

kehystämisen!yhdyslauseita!(Juvonen!2014).!Kehyslauseessa!(esim.!luulen,$että…)$osoi;

tetaan,!miltä!kannalta!komplementtia!(äidinkielestä$ei$ole$mitään$hyötyä)!tulisi!tarkas;

tella,!millainen!näkökulma!siihen! luodaan! ja!mahdollisesti!myös! se,!mikä! tai! kuka!on!

näkökulman!lähde.!Kehys!on!ikään!kuin!tekstin!kertojan!taso,!joka!ohjaa!näkökulmaa!ja!

säätelee,!kuinka!paljon!kertoja!tekstissä!näkyy.!(Mts.!6.)! 
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Tutkijalle! kehyslauseet! tarjoavat! varsin! konkreettisen! työkalun,! jolla! analysoida!

eri!äänten!tuomista!tekstiin.!Aineistoni!kirjoittajille!tällainen!retorinen!kuvio!on!kuiten;

kin!ilmeisen!vieras,!sillä!poimin!koko!aineistostani!5!kehyslausetta,!joista!3!vieläpä!sa;

masta!kirjoitelmasta.!

50. A"nimaatio"elokuvat"ovat"myös"kaiken"ikäisille,"mutta"erityisesti"nuorille.&Ne&
ovat%hauskoja%ja%parasta%on%jos%niissä%puhutaan%suomea.%Epäilen(että(nuoriK
so!on!iso!osa!joka!kannattelee!Elokuvia."Elokuva"oniso"viihdyke"nuorisolle."
On#monia#elokuvia#jotka#käsittelevät#nuorten#elämä#äkin.#(46/3/P/5½/6;)!

51. Tiedän' sen,' että"Äidinkieli" on" tärkeää" tulevaisuuden" kamnalta" [tai!mm],"
mutta% henkilokohtaisesti% itsellä% on% vaikeea% sisäistää% äidinkielen% asioita.!
(5/1/P/5)!

Näillä!kehyslauseilla!kirjoittajat!tuovat!tekstiinsä!siis!tilan!toiselle!äänelle,!mutta!osoit;

tavat! samalla! oman! näkemyksensä! asiaan.! Juvonen! toteaa! omassa! tutkimuksessaan,!

että! kehyslauseiden! käyttö! korreloi! ylioppilasaineen! saaman! arvosanan! kanssa! siten,!

että!eximian!aineissa!kehyslauseita!käytetään!paljon!enemmän!kuin!lubenterin!aineis;

sa.! Lisäksi! lubenterin! aineissa! kehyslauseet! tuovat! tekstiin!mukaan! häilyntää,! niiden!

funktiota!on!paikoin!vaikea!tunnistaa.!Toisaalta!eximian!aineissa!kehyslauseet!toimivat!

dialogia!supistavasti,! jolloin!kirjoittaja!rajaa!kannatettavissa!olevien!näkemysten!mää;

rää!(vrt.!Juvonen!2014:!22–23).!Lubenterin!aineissa!dialogisuus!pikemminkin!laajenee.!

Esimerkissä!50!vaihtoehdot!todella!lisääntyvät!(”on!mahdollista,!että!nuoriso!kannatte;

lee!elokuvia,!mutta!voi!olla!toisinkin”).!Toisin!on!esimerkissä!51,!jossa!kirjoittaja!esitte;

lee!toisenkin!näkökulman!aiheeseen,!mutta!rajaa!omalta!kohdaltaan!tämän!toisen!nä;

kökulman!tyystin!pois.!!

!

7.5 Ilmaan!heitettyjä!ajatuksenalkuja:!pohdiskelujaksot!

!

Noin! joka! kolmannessa! kirjoitelmassa! (yhteensä!13! lainausta)! kirjoittaja!pohdiskelee.!

Tarkoitan!pohdiskelulla!sellaista!tekstijaksoa,!jossa!kirjoittaja!liikkuu!aiheensa!ympäril;

lä,! mutta! ei! varsinaisesti! tuota! selkeää! näkökulmaa! tai! päätelmää.! Pohdiskelujaksot!

eivät! luontevasti! asetu! myöskään! esimerkeiksi! aiempaan! pohdintaan,! jos! kohta! ne!

usein!sisältävät!varsin!spesifien!tilanteiden!kuvausta.!Kirjoittaja!heittelee!kyllä!ajatuksia!
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ilmaan,! mutta! ne! eivät! jäsenny! tekstissä! järinkään! koherentiksi! kokonaisuudeksi! tai!

varsinaisesti!tuo!tekstiin!mitään!uutta.!Alla!olevat!esimerkit!havainnollistavat!asiaa:!

52. [1]!Nuoret'käyvät'myös'elokuvateattereissa'jotka'merkitsevät'paljon'nuoril;
le.![2]!Nuoret'menevät'porukoilla'elokuvateattereihin'ja'katselevat'rauhassa'
elokuvaa,) elokuvan) jälkeen) siitä) puhutaan) monia) päiviä$ kavereille,$ van;
hemmille! ja!sisa;ruksille.! [3]!Nuoret'katsovat'elokuvia,' jotka'on'tarkoitettu'
heidän'ikäisilleen.!!

[4]!Elokuvia)katsellessa) tai)käydessä)nuoret)ovat)yhdessä) ja) tekevät)kaikkea)
kivaa,!joita!elokuvat!ovat!opettaneet!nykynuorille.!(56/3/P/5+)!

53. [1]!Elokuvissa* usein* näytetään* alkoholin* juomista,* tupakan*polttamista* tai*
huuneiden'käyttöä'[2]!jonka&vuoksi&nuori&joka&sitä&katsoo&voi&kokeilla&myös&
näitä% asioita.% [3]! Teini% ikäiset% pojat% tai% tytöt% saattavat% joskus% keskus;tella!
porno#graafisista#elokuvista#tai#katsoa#niitä#yhdessä.#[4]!niitä%pidetään%haus;
koina!ja!niille!naureskellaan.!(60/3/P/5+)!

Esimerkki!52!on!pohdiskelujakson! stereotyyppi:! kirjoittaja!esittää!kussakin!virkkeessä!

uuden!aiheeseen!liittyvän!ajatuksen,!mutta!ei!kehittele!minkäänlaista!päätelmää.!Virk;

keet!ovat!rinnasteisessa!suhteessa!toisiinsa,!eikä!niistä!muodostu!minkäänlaista!ydin;

satelliitti;hierarkiaa.!Esimerkki!53!on! tältä!osin!erilainen:!osuus!2! tukee!osuutta!1!sa;

moin!kuin!osuus!4!tukee!osuutta!3.!Kuitenkaan!osien!1!ja!3!suhdetta!ei!ole!eksplikoitu.!

Lopputulos!on! luettelomainen:! ikään!kuin! juuri!nämä!asiat!olisivat!vain!sattuneet!kir;

joittajan!mieleen!tämän!aiheen!äärellä!(vrt.!Komppa!2012:!163–166).!!

Pohdiskelujaksot!ovat! tekstien!parantelua!ajatellen!arvokkaita!osuuksia,! sillä!ne!

ovat!yhtä!aikaa!osoitus!kyvystä! tuottaa!ajatuksia! ja! toisaalta!kyvyttömyydestä!kytkeä!

niitä!edeltävään!tai!seuraavaan!tekstinosaan.!Ongelma!vaikuttaa!monitahoiselta:!usein!

ratkaisu!löytyisi!konnektiivien!käytöstä.!Toisaalta!kyse!voi!myös!olla!siitä,!että!kirjoitta;

ja!ei!hahmota!lukijan!positiota:!lukija!ei!pysty!seuraamaan!kirjoittajan!jälkiä,!jollei!tämä!

tee!ajatuspolkujaan!näkyviksi!(esim.!Ruuska!2011).!!

Pahimmillaan! pohdiskelujaksot! laventavat! kirjoitelman! sisältöä! niin,! että! kirjoi;

telman!kärki! jää!pohdiskelun!peittoon.!Kun!kuitenkin! tiedetään,!että!yksi!kirjoittajien!

ongelmista! on! sanottavan! niukkuus,! juuri! pohdiskelujaksojen! kehittely! edelleen! olisi!

tärkeä!askel!heikoimpia!kirjoitelmia!paranneltaessa.!Opetuksessa!ei!siis!ole!syytä!pyr;

kiä!eroon!pohdiskelujaksoista,!vaan!saada!ne!niveltymään!paremmin!tekstin!osaksi! ja!

palvelemaan!kirjoittajan!päämääriä.!
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Lisäksi!huomionarvoista!on,!että! iso!osa!pohdiskelujaksoista!keskittyy!elokuvien!

ja! teatterin!merkitystä! pohtineisiin! kirjoitelmiin.! Näistä! teksteistä! oli! myös! toisinaan!

vaikea!löytää!pääväitettä.!Kyse!tuskin!on!sattumasta:!aihe!tuntuu!olleen!hieman!liukas!

kirjoittajalleen.!Kovinkaan!monella!kirjoittajalla!tuskin!on!entuudestaan!ollut!näkemys;

tä!asiaan!(toisin!kuin!äidinkielen!merkityksestä!omassa!elämässä).!Lavea!tehtävänanto!

siis! kutsuu! nuoria! kirjoittajia! kyllä! pohtimaan! ja! perustelemaan,!mutta! ajatuksellisen!

kärjen!tuottaminen!tekstiin!on!hankalaa.!

!

7.6 Yhteenveto!
!

Kaikista!aineistoni!kirjoitelmista!on!luettavissa!jokin!pääväite!tai!kanta,!jonka!kirjoittaja!

on! ottanut! annettuun! aiheeseen.! Useimmin! pääväitettä! tukee! jokin! yksinkertainen!

perustelu!tai!spesifi!esimerkki.!Pääväitettä!tukevista!keinoista!harvinaisin!on!päätelmä.!

Jos!päätelmää!on!käytetty!perusteluna,!se!on!kaikissa!aineistoni!tapauksissa!konkreet;

tinen.! Siirtymät!abstraktista! konkreettiseen!ovat! kaikkiaankin!harvinaisia! ja! toteutuk;

seltaan!vaatimattomia.!

Olen! analysoinut! pääväitteen! perusteluja! kahdelta! kannalta:! olen! pitänyt! niitä!

väitteen!tukemisena!tai!koetteluna.!Heikoissa!kirjoitelmissa!pääväitteen!tukeminen!on!

huomattavasti! yleisempää! kuin! väitteen! koettelu.! Erilaisten! näkökulmien! tuominen!

tekstiin! onnistuu! heikoksi! arvioiduilta! kirjoittajilta! hyvin! harvoin,! ja! tekstien! aihepiiri!

pysyttelee! kirjoittajien! arkikokemuksessa.! Näin! ollen! perusteluosuuksissa! lähinnä! to;

distellaan!kirjoittajan!omaa!mielipidettä!kirjoittajan!omilla!kokemuksilla.!Kaikkiaan!aja;

tusten!käsittelyä!leimaa!pintapuolisuus.!Sanottavan!vähyyden!lisäksi!ongelmaksi!muo;

dostuu!kehiteltyjen!ajatusten!käsittelyn! suppeus:! sama!ajatus!harvoin! jatkuu!yli! virk;

keen.!

Sanottavan!vähyyttä!on!pidetty!kirjallisuudessa!heikkojen!kirjoitelmien!ensisijai;

sena!ongelmana.!Aineistoni!kuitenkin!osoittaa,!että!heikoissakin!kirjoitelmissa!on!löy;

dettävissä! tehtävänantoon! vastaava! pääväite! ja! sille! joitain! perusteluja.! Ongelma! on!

niukan!sisällön!sijaan!pikemminkin!käsittelyn!tavassa!ja!niukkuudessa,!jolloin!kirjoitel;
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miin!syntyy!informaatioltaan!erittäin!tiheitä!virkkeitä.!Tiivis!rakenne!on!lukijalle!raskas!

eikä!toisaalta!mahdollista!ajatusten!kehittelyä.!

Kognitiivisen!kompetenssin!analyysi! tuottaa!yllättävän!paljon! tietoa!kokeesta! ja!

sen! tehtävänantojen! kutsuvuudesta:! Kognitiivinen! kompetenssi! tulee! kattavimmin!

esiin!kirjoitelmissa,!joissa!kirjoittajalta!on!pyydetty!selkeää!näkemystä!omakohtaiseen!

aiheeseen.! Vastaavasti! pääväite! hahmottuu! heikoimmin! kirjoitelmista,! joissa! on! pyy;

detty!pohtimaan!lavealti!annettua,!oppilaalle!kaukaista!aihetta.!Tällöin!kirjoitelma!syr;

jähtää!helposti!pohdiskeluun,!jossa!oppilas!tuo!esiin!aiheeseen!liittyviä!ajatuksia,!mut;

ta!ei!sido!niitä!kokonaisuuteen.!Jos!kognitiivista!kompetenssia!halutaan!kehittää,!ope;

tuksessa!olisikin! hyvä! keskittyä!nimenomaan!ankkuroimattomiin!pohdiskelujaksoihin.!

Niitä!kehittelemällä!kirjoittajan!generoimat!näkökulmat!tulisivat!paremmin!osaksi!kir;

joitelman!kokonaisuutta.!Väljä!käsittelytapa!myös!lisäisi!kirjoitelmien!määrällistä!suju;

vuutta! (vrt.!Makkonen;Craig! 2015:! 61–63)! ja! siten! parantaisi! kirjoitelmien! vakuutta;

vuutta.!

! !
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 Tekstuaalinen!kompetenssi!8.

!

Tekstuaalinen!kompetenssi!on!taitoa!rakentaa!ehyt! teksti.!Se!konkretisoituu!sidostei;

sena!ja!koherenttina!kokonaistekstinä.!Ehyen!tekstin!laatiminen!edellyttää!mm.!taitoa!

muodostaa! selkeitä! ja! järkeviä! tekstuaalisia! yksiköitä,! koheesiota! ja! teemankulkua,!

tarkoituksenmukaista! tekstin! kokonaisrakennetta! ja! tapaa! annostella! informaatiota,!

näkökulman! hallintaa,! keskeisen! ja! vähemmän! keskeisen! osoittamista! ja! retoriikkaa.!

Tekstuaalinen! kompetenssi! yhtenee! osin! tekstilajikompetenssin! kanssa,! määrittelee;

hän!tekstilaji!usein!myös!tekstiltä!edellytettyä!muotoa!ja!sisältöä.!Kaikilta!osin!rajanve;

to!näiden!kahden!kompetenssin!välillä! tuskin!on!mahdollista,!mutta!pääsääntönä!voi!

pitää!tekstilajista!riippumattomuutta.!Esimerkiksi!koherenssi!vaikuttaa!olevan!tekstila;

jista! riippumaton! tekstuaalinen!piirre,! joten!se!katsotaan!osaksi! tekstuaalista!kompe;

tenssia.!(Makkonen;Craig!2011:!70–72.)!

Käsittelen! tässä! tutkielmassa! tekstuaalista! kompetenssia! vain! osin.! Analyysiin!

nostamani! ilmiöt! ovat! nousseet! aineistosta! ja! selittävät!mielestäni! osuvimmin! kirjoi;

telmien!ansioita! ja!heikkouksia.!Olen! rajannut! tekstuaalisen! kompetenssin! analysoin;

nin! vain! kahteen! isoon! kokonaisuuteen:! kirjoittajien! käyttämiin! retorisiin! keinoihin!

sekä! tekstuaalisten! yksiköiden! hallintaan.! Näin! ollen! esimerkiksi! tekstin! koherenssi!

tulee!kyllä!sivutuksi!jos!kohta!se!ei!nouse!analyysini!keskiöön.!

Retorisilla!keinoilla! tarkoitan!tekstikuvioita! tai! ;jaksoja,! jotka!helpottavat! lukijaa!

huomion!suuntaamisessa,! jäsentävät!tekstiä!tai!tuovat!tekstiin!kerronnan!(ts.!ei!sisäl;

lön)!tasolla!jotakin!uutta.!Retoristen!keinojen!analyysin!osalta!olen!muodostanut!ana;

lyysiyksiköt!hyvin!populäärien!lähteiden!avulla.!Perustelen!valintaani!sillä,!että!oppikir;

jatyyppinen! taustatieto! ja! ;opetus!on!ollut!myös! kirjoittajilla! hallussaan.! Toisaalta! ai;

neistoni! teksteissä! käytetyt! retoriset! kuviot! ovat! verraten! yksinkertaisia,! joten! hie;

nosyisemmän!taustakirjallisuuden!tuomat!hyödyt!ovat!tässä!suhteessa!kyseenalaiset.!

Tekstuaalisten!yksiköiden!hallinnalla!tarkoitan!kirjoittajan!kykyä!muodostaa!suju;

via!lauseita,!virkkeitä!ja!kappaleita.!Lausesujuvuuden!ja!virkkeiden!rakennuksen!osalta!

hyödynnän! Henna! Makkonen;Craigin! (2015)! esitystä! kirjoittamisen! juonnemallista,!

etenkin!lausesujuvuudesta,!sekä!Lainaksen!tutkimusta!virkerakenteiden!kehittymisestä!
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(2000).! Kappalejaossa! puolestaan! käytän! hyväkseni! ensisijaisesti! Johanna! Kompan!

(2012)!analyysia!koulukirjoitelmien!kappalejaosta.!

!

8.1 Analyysiyksiköt!
!

Retorisia! keinoja! olen! etsinyt! RETORISTEN! KYSYMYSTEN,! TARINALLISTEN! OSUUKSIEN! sekä!

METATEKSTIN!kautta.!Retorisiksi!kysymyksiksi!olen!poiminut!kirjoittajien!tekstissä!esittä;

mät!kysymykset,!ja!useimmiten!näitä!kysymyksiä!seuraa!vastaus.!Otsikoiden!kysymyk;

siä!en!ole!pitänyt!tässä!mielessä!retorisena!kuviona,!vaan!olen!poiminut!retorisia!kuvi;

oita! ainoastaan! leipätekstistä.! Tarinalliset! osuudet! puolestaan! eroavat! kehystävästä!

tekstistä!luomalla!tarkan!yksityiskohtaisen!kuvallisen!jakson,!jossa!on!jokin!tapahtuma!

mahdollisesti! ratkaisuineen.! Metatekstillä! tarkoitan! tekstin! kulun! tai! työstämisen!

kommentteja.!!

Tekstuaalisten!yksiköiden!hallintaa!tutkin!VIRKKEEN!INFORMAATIOMÄÄRÄN,!LAUSEIDEN!JA!

VIRKKEIDEN!VÄLINEN!KYTKENNÄN!sekä!KAPPALEJAON!TARKOITUKSENMUKAISUUDEN!kautta.!Virkkeen!

informaatiomäärän! olen! merkinnyt! ylös! siinä! tapauksessa,! että! se! on! kohosteisen!

niukka! tai! runsas.!Käsittelen!samassa!yhteydessä!myös!ylipitkiä!virkkeitä,! joihin! liialli;

nen! informaatio! usein! tiivistyy.! Lauseiden! ja! virkkeiden! välistä! kytkentää! tarkastelen!

paitsi!analysoimalla! lauseiden! liitoskohtia!myös! tutkimalla!pronominien!käyttöä.!Kap;

palejaon! tarkoituksenmukaisuutta! tarkastelen!hyvin! lyhyesti.! Luon!kuitenkin!katsauk;

sen!erityisen!ongelmallisiin!kappalejaotteluihin,!joissa!sisällölliset!ja!muodolliset!jaksot!

poikkeavat!huomattavasti!toisistaan.!

! !
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!

Taulukko!7!Tekstuaalisen!kompetenssin!analyysiyksiköt!

KOMPETENSSI! ANALYYSIYKSIKÖT!

Tekstuaalinen!kompe;

tenssi:!

Hallitseeko!kirjoittaja!

retorisia!keinoja?!Onko!

lauseenmuodostus!su;

juvaa?!

Retoriset!keinot!

;!RETORISET!KYSYMYKSET!!

;!TARINALLISET!OSUUDET!

;!METATEKSTI!

!

Tekstuaalisten!yksiköiden!
hallinta!

;!VIRKKEEN!INFORMAATIOMÄÄRÄ!

;!LAUSEIDEN!JA!VIRKKEIDEN!

VÄLINEN!KYTKENTÄ!

;!KAPPALEJAON!

TARKOITUKSENMUKAISUUS!

!

8.2 Retoriset!keinot!!
!

Retorisina!keinoina!olen!käsitellyt!retorisia!kysymyksiä,!tarinallisia!osuuksia!sekä!meta;

tekstiä.! Ne! nousivat! analyysissa! kohosteisina! ja! ansiokkaina! ilmiöinä! esille,! sillä! näh;

däkseni!ne!ovat!merkki!tekstin!jäsentelystä.!Koulukirjoitelman!ansiona!pidetään!myös!

tekstuaalista!taidokkuutta,!josta!yhtenä!osoituksena!voidaan!pitää!retoristen!keinojen!

hallintaa.!

Yleisin! retorinen! kuvio! on! retorinen! kysymys! ja! sen! vastaus.! Kysymys;vastaus;

rakenne!vaikuttaa!monin!tavoin!taloudelliselta:!ensinnäkin!kirjoittaja!voi!käyttää!sitä!jo!

suunnitteluvaiheessa! esittämällä! itselleen! aiheeseen! liittyviä! tarkentavia! tai! aihetta!

laventavia! kysymyksiä! (esim.! Murtorinne! 2005:! 217).! Toisaalta! retoriset! kysymykset!

pitävät!kirjoitelman!ruodussa,!sillä!kysymyksen! jälkeen!on!annettava!siihen!vastaus!–!

kirjoittaja!siis!kirjoittaessaan!tietää,!mihin!jatkaa.!Kolmanneksi!lukijan!on!helppo!seura;

ta! tekstiä,! jossa! on! odotettavissa! vastaus! annettuun! kysymykseen.! Esitän!muutamia!

esimerkkejä,!retoriset!kysymykset!on!lihavoitu:!!

54. Millainen' maailma' olisi' ilman' eloKkuvia& tai& teattereita?& Iman& kauKniita%
näyttelijöitä,+ punaista+mattoa,+ erilaisia! gaaloja! ja!Hollywoodia?!Maailma&
olisi% varmaan% aivan% toisen% näköinen% nykypäivänä.% Teatterit% olisivat% hyvää%
viihdettä( ja( hyödyllistä( kulttuurin( kannalta( ihmisille,( mutta( elo;kuvat! vie;
neet$ajan$myötä$sen$pai;kan!yhteiskunnan!keskuudessa.!(68/3/T/5½)!
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55. Onko%äidinkielen%opetuksella%sitten% tosiaan%merkitystä,% jos%sitä%ei% tarvita%
niin# sanotussa# normaali# elämässä?! Itse%asiassa% löydän%yhden%hyödyn.%Ni;
mittäin&uusi&virka&äidinkielenopettajille,&jotka&nauttivat&hyvää&palkkaa&kopis;
tellen! korkokengillään) luokkaan,) ja) nenä) pytyssä) ”hössöttävät”) kirja;
kielestä,)synonyymeistä,)ja)muista)asioista)joilla)ei)todellisuudessa)ole)mer;
kitystä.((1/1/P/5½)!

Esimerkkien!retoriset!kysymykset!eroavat!sisällöllisesti!toisistaan:!esimerkin!54!kirjoit;

taja! esittelee! kysymyksessään! vaihtoehtoisen! maailman,! esimerkissä! 55! puolestaan!

kirjoittaja!tuo!tilan!toiselle!vaihtoehdolle!käytyään!ensin! läpi!oman!mielipiteensä.!Re;

toriset!kysymykset!niveltyvät!myös!kognitiiviseen!kompetenssiin!sikäli,!että!ne!tuovat!

tekstiin!uusia!näkökulmia!tai!vaihtoehtoja,!joita!kirjoittaja!käsittelee.!On!ajattelun!kyp;

symisen!merkki,!että!tekstissä!pystyy!pallottamaan!erilaisia!mahdollisuuksia.!

Retorisena!keinona!voi!nähdä!myös!tarinalliset!osuudet.!Vaikka!tarinaa!usein!pi;

detään! jo! alakoululaisille! tutuimpana! tekstilajina! (esim.! Kosonen! &! Lehti! 2009:! 48),!

narratiivisen!tekstityypin!katkelmat!ovat!aineistossani!hyvin!harvinaisia.!Tulos!on!jopa!

hiukan!yllättävä,!sillä!Rädyn!(2004:!32)!mukaan!yhdeksäsluokkalaisen!mielipidekirjoitus!

nyrjähtää!helposti!liiallisen!tarinalliseksi.!!

Seuraavan!esimerkin!kirjoittaja!on!itse!asiassa!ymmärtänyt!tehtävänannon!siten,!

että!on!pohtinut!elokuvien!merkityksen!sijaan!niiden!haitallisuutta!nuorille13.!Hän!käy!

kirjoitelmassaan!läpi!elokuvagenren!kerrallaan!ja!luonnehtii!niiden!aiheuttamia!vaaroja!

nuorille.!Scifielokuvista!hän!arvioi!seuraavaa:!

56. Scifi%elokuvat%esim.%Star%wars%ja%siihen%myytävät%”jedi”%miekat%saa%pikku%po;
jat!onnesta!hehkeeksi,! ja!he!menevät& kalliolle& vähä& leikkii& ”jedejä”& ja& sit&
ilone&pikku&poika&hyppää&kalliolta&alas&kun&hän&pystyy& leijumaan& ilmassa&
ja#taittaa#/#poikkasee#kädet,jalat#tai#niskat#ja#kuolee.!(48/3/P/5;/4½)!

Esimerkki! toteuttaa! osin! klassista! tarinan!mallia.! Perinteisesti! imperfektiä! on! pidetty!

tarinan!tempuksena!(VISK!§!1531).!Kirjoittaja!ei!kutienkaan!merkitse!tarinakatkelmaa!

tempuksen!muutoksella.!Valinnan!voi!tulkita!dramaattiseksi!preesensiksi,!jossa!kirjoit;

taja! ikään! kuin! tarkkailee! tilannetta! (VISK! §! 1529).! Sisällöllisesti! kerronta! alkaa! hyvin!

yleisellä!tasolla:!kirjoittaja!puhuu!sekä!elokuvista!että!pikkupojista!monikossa.!Labovin!

(1972)!termein!tarina!alkaa!orientaatiolla!eli! ihmisiä! ja!tilannetta!esittelevällä! jaksolla!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13
!Sääskilahden!(2011)!mukaan!ilmiö!oli!yleinen:!moni!päätyi!puolustuskannalle!olettaessaan,!että!opet;

tajat!suhtautuvat!elokuviin!vain!haitallisena,!nuoria!rapauttavana!ilmiönä.!
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(he$menevät$kalliolle$vähän$leikkii$ jedejä),! jatkuu!komplikaatiolla!eli!mutkistavalla!toi;

minnalla!(ilone$pikku$poika$hyppää$kalliolta$alas)$ ja!päättyy!resoluutioon!eli! loppurat;

kaisuun!(taittaa$/$poikkasee$kädet,$ jalat$tai$niskat$ ja$kuolee).!Vaikka!tarinaa!pidetään!

tehokkaana! retorisena! keinona! (esim.! Torkki! 2014),! kirjoittajan! heikkous! on! tarinan!

sijoittumisessa!kokonaisrakenteeseen:!tarinan!spesifi!esimerkki!ei!nouse!yleisemmälle!

tasolle! lainkaan! eikä! sen! puhekielinen,! ilmaisultaan! varsin! äärimmäinen! sävy! nosta!

esimerkin!vakuuttavuutta.!Heikkoutta!voidaan! lähestyä!myös!mainitusta!Labovin!nar;

ratiivijaksottelusta:! tarinasta! puuttuu! sille!mahdolliset! osat! kooda! ja! evaluointi.! Koo;

dalla!tarkoitetaan!päätöstä,!joka!kertoo,!että!tarina!on!päättynyt!ja!on!siirrytty!kerto;

muksen!ajasta!nykytilanteeseen.!Evaluointi!puolestaan!tekisi!näkyväksi!sen,!miksi!tari;

na!oli!kertomisen!arvoinen.!Nyt! lukijan!on!täydennettävä!tarinallisen! jakson!merkitys!

suhteessa!muuhun!kirjoitelmaan.!

!Metatekstin!käyttö!on!pitkille,!etenkin! tieteellisille! teksteille!ominaista.!On!sen!

sijaan! vaikea! arvioida,! kuinka! luonteenomaista! metatekstin! käyttö! on! koulukirjoitel;

missa;! ainakaan! retorisena! keinona! sitä! ei!mainita! yläkoulun!oppikirjoissa.!Heikkojen!

kirjoitelmien! ongelma! tuntuu! kuitenkin! olevan! tekstin! heikko! jäsentyneisyys,! ja! sitä!

vasten!metatekstin!käyttö!vaikuttaa!perustellulta!ja!sikäli!myös!ansiokkaalta.!Toisinkin!

voi!ajatella:!esimerkiksi!Karjalainen!pitää!reflektoivaa,!metatekstiä!sisältävää!lopetusta!

latteana!(2008:!299).!

Kaikkiaan!tein!metatekstisiä!poimintoja!kuusi,!alla!on!niistä!kolme.!Kahdessa!en;

simmäisessä! on!mukana! kotekstia! ennen! ja! jälkeen!metatekstisen! osuuden,! joka! on!

lihavoitu:!

57. Elokuvissa*on*myös*ikärajat*3,*7,*11,*13,*15*ja*joissakin*voi*olla*16*ja*sitten*
vielä&on&18.!

Sitten&vähän&millaisia&elokuvat&ovat.!Toiminta%elokuvissa%on%yleensä%paljon%
räiskettä,)paukuntaa)ja)pyssyjen)heilutusta.)–!–!(49/3/P/5½/6;)!

58. Sinun%kannattaisi%lukea%se%kirja%myös,%koska%se%oli%minun%mielestäni%ihan%hy;
vä#kirja.#Siinä#oli#seikkailua#ja#kaikkea,#voin!kertoa!juonen!lyhyesti:!Muumi;

peikko&ja&Nipsu& löytävät& luolan&ja&saavat&tietää,&että&pyrstötähti&/p&voi&olla&
iso/!on!tulossa.!–!–!(38/2/P/5;/5;)!

59. Tässä$ kirjoitelmassa$ haluan$ kertoa," kuinka" tarpeetonta" tämä" ”hössötys”"
nykyään%on.%(1/1/P/5½)!
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Kaikki! metatekstiosuudet! ensisijaisesti! jäsentävät! tekstiä! ja! informoivat! lukijaa! siitä,!

mitä! tekstissä! seuraa.! Esimerkeissä! 57! ja! 58! kirjoittaja! tarkentaa! aikovansa! keskittyä!

mainitsemaansa! asiaan! vain! lyhyesti.! Näin! kirjoittaja! osaa! asemoida! seuraavan! teks;

tiosan! vain! osuudeksi!muusta! tekstistä.! Esimerkki! 59! jäsentää! koko! kirjoitelmaa! tuo;

malla! tekstiin!hyvin!eksplikoidusti!kirjoittajan!äänen.!Kyseessä!on!kirjoitelman!ensim;

mäinen!virke.!Hyvin!vahvasti!esitetty!pääväite!heittää!varjonsa!koko!lopputekstin!ylle:!

ei!ole!epäselvää,!mitä!mielipidettä!kirjoitelman!jatko;osat!tukevat.!!

Metatekstin!käyttö!voi!mielestäni!olla!osoitus!jopa!strategisesta!kompetenssista.!

Jos!kirjoittaja!tietää,!ettei! lukijan!(opettajan)!ole!aiemmin!ollut!helppo!seurata!hänen!

tekstiään,!tekstiä!jäsentävän!metatekstin!käyttö!vaikuttaa!aivan!perustellulta,!tulkittiin!

se!tyylivirheeksi!tai!ei.!!

!

8.3 Tekstuaalisten!yksiköiden!hallinta!
!

Tekstuaalisten! yksiköiden! kohdalla! etenen! analyysissa! pienistä! yksiköistä! kohti! suu;

rempia:!Jäsentelen!ensin!kirjoitelmien!lauseiden!ja!virkkeiden!informaatiomäärää.!Tä;

män! jälkeen! tarkastelen! perättäisten! lauseiden! ja! virkkeiden! välisiä! kytkentöjä! tark;

kaamalla!konjunktioiden!ja!konnektiivien!käyttöä!ja!pronominien!käyttöä.!Lopulta!tar;

kastelen!lyhyesti!kirjoitelmiin!tehtyjen!kappalejakojen!tarkoituksenmukaisuutta!ja!kon;

ventionaalisuutta.!

Aiemmassa! tutkimuksessa! on! todettu,! että! heikoksi! arvioiduissa! koulukirjoitel;

missa!on!erityisen!paljon!ongelmia!juuri!virkkeenhallinnassa.!Tämä!tarkoittaa!sitä,!että!

kehittymättömissä! kirjoitelmissa! on! erityisen! paljon! lyhyitä! sanoja,! lyhyitä! ja! keske;

nään!samanmittaisia!lauseita,!paljon!päälauseita,!toistuvia!ja!irrallisia!sivulauseita!sekä!

pitkiä!virkkeitä!(Myhill!2008:!285;!Lainas!2000:!154).!Virke;!ja!lauserakenteen!on!kirjal;

lisuudessa!tulkittu!viestivän!kirjoittajan!kehittyneisyydestä,!esimerkiksi!sivulauseiden!ja!

elliptisten!lauseiden!ilmaantuminen!kielivät!kirjoittajan!kehityksestä!(mm.!Lainas!2000:!

168–169.)!

!
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8.3.1. Lauseen!ja!virkkeen!informaatiomäärä!

!

Virkkeistämisessä!on!kyse!tuotoksen!sisällöllis;teknisestä!jakamisesta!virkkeen!muotoi;

siksi!ja!näköisiksi!kokonaisuuksiksi!sekä!niiden!merkitsemisestä!vallitsevan!konvention!

mukaisesti.! Vallitsevan! käytännön!mukaan! yhdessä! virkkeessä!esitetään! yksi! asia.!Yli;

pitkä!ketjuvirke,!jossa!informaatiota!on!enemmän!ja!osaset!on!singottu!sattumanvarai;

sesti!yhteen,!on!lukijalle!raskas.!Se!hankaloittaa!myös!kirjoittajan!pysymistä!aloittamil;

laan!urilla.! (Makkonen;Craig!2015:!57.)!Myös! Lainaksen! (2000:!152–!155)!aineistossa!

kaikissa!kehittymättömäksi!luokitelluissa!teksteissä!on!ongelmia!juuri!virkerajan!hallin;

nassa.!Virkkeet!ovat!tyypillisesti!ketjumaisia! ja!temporaaliset!konjunktiot,!etenkin!sit<

ten,!ovat!tyypillisiä!(mp.).!

Aineistoni!tukee!aiempia!havaintoja:!myös!tässä!tutkielmassa!kirjoitelmien!graa;

veimmat! ongelmat! ovat! juuri! informaation! annostelussa! ja! virkkeiden! ylipituudessa.!

Havainnollistan! tätä! tyypillisellä!aineistoni!edustajalla.!Olen!alleviivannut!katkelmasta!

predikaatit!syntaktisen!lauserajan!hahmottamista!helpottamaan.!Virkkeet!on!numeroi;

tu:!

60. [1]!Kirjassa'päähenkilö'tavallisesti'asuva'ihminen,'joka'ei#pääse!minnekkään'
töihin,' vaikka' on! hakenut! kuinka& moneen& paikkaan& tahansa,& sitten&
päähenkilön* kaveri* ryhtyy% etsimään! kaverille! työpaikkaa,) vaikka) hänellä)ei!
ole! itsellään(työpaikkaa(ja(on!sitä%paitsi%aika%köyhä.%[2]!Myöhemmin)hänen)
kaverinsa! soittaa! hänellä& ja& sanoo," että" on# löytänyt! hänellä& työpaikan&
läheltä& hänen& taloaan,&mutta& kun& hän&menee! kat;somaan! sitä# työpaikkaa#
niin!se!ei!ollut!sellainen'jota'hän'oli!etsinyt,"mutta"sitten"hän"saa!puhelun'ja'
hänelle&tarjotaan!siivoojan(paikkaa(ja(hän(ottaa!sen!vaikka!se!on!vähän%kau;
empana&kuin&hän&oli!suunnittellut.!(24/2/P/5½/5½)!

Esimerkissä! 60! tekstikatkelma! koostuu! kahdesta! virkkeestä,! joista! jälkimmäisessä! on!

11! lausetta.! Tekstissä! olisi! siis! aineksia! jaottelusta! ja! muokkaustavasta! riippuen! esi;

merkiksi! 3–4! virkkeeseen.! Ilmeisistä! virkkeistyksen! ongelmista! huolimatta! kirjoittaja!

kuitenkin! käyttää! pilkkuja! hämmästyttävän! tarkasti:! pilkku! on! merkitty! lauserajalle!

seitsemän! kertaa.!Oppilas! vaikuttaa! siis! kyllä! hahmottavan! lauseen! tekstinyksikkönä,!

vaikka! virkkeistäminen! ei! sujukaan.! Toisin! on! esimerkissä! 61,! jossa! kahden! virkkeen!

kokonaisuudessa!on!käytetty!pilkkua!vain!yhden!kerran:!!
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61. [1]! Puhetyylit! erottavat! ihmisiä& kaupunkilaisen& ja&maalla& asuneen& erottaa!
helposti)puhetyylistä)kaupungissa)puhytaan!yleensä'mää' ja'sää'maalla'pu;
hutaan!mie!ja!sie! ihmisiä%jopa%syrjitään!puhe!tavan!vuoksi,!monisti!syrjimi;

sen! kohteena! ovat!maahan!muuttajat! koska! he!eivät& osaa! Suomen' Kieltä'
vielä& kunnolla& pieniä& virheitä& tulee! Jatkuvasti! sanoista! jää! kiarjaimia! pois!

lausuminen! on! hankalaa.! [2]! Samanlaista! se! on! suomalaisilla! esimerkiksi!

Englannin!suhteen!Ja!silti!Suomalaiset!syrjivät!ulkomaalaisia.!(84/4/P/5/5+)!

Ensimmäisessä!virkkeessä!on!kymmenen!lausetta!ja!yksi!lauseraja!on!merkitty!pilkulla.!

Tässä! kyse! on! siis! myös! ongelmasta! lauseen! hahmottamisessa.! Ylipitkien! virkkeiden!

hengästyttävyys! suuntaa! lukijan!huomion!hyvin!pian! tekstin!muotoon! sen! sisällön! si;

jaan.!Avuksi!kirjoittajalle!voisi!olla!oman!tekstin!ääneen!lukeminen!sekä!runsas!kirjoite;

tun!tekstin!kuuntelu,!sillä!virkkeistämistä!on!pidetty!osin!auditiivisenakin!taitona:!kir;

joittajan! olisi! ”kuulosteltava”,! missä! luontevat! tauonpaikat! ovat.! (Makkonen;Craig!

2015:!57.)!Huomionarvoista!on!myös!lauseiden!rinnasteisuus.!Katkelmassa!on!yksi!alis;

tuskonjunktio!(koska,$4.!rivi),!muutoin!lauseet!yhdistyvät!asyndeettisesti!eli!vailla!kon;

junktiota.! Rinnasteisten! lauseiden! runsaus! onkin! tyypillinen! kehittymättömän! kirjoi;

telman!piirre!(Lainas!2000:!169).!

Lähes! kaikissa! tapauksissa,! joissa! virkkeen! informaatiomäärä! on! pulmallinen,!

kyseessä! on! ylipitkä! ja! informaatiomäärältään! liiallinen! virke.! Kuitenkin! informaatiol;

taan!vähäisiäkin!virkkeitä!on,!kuten!seuraava!esimerkki!osoittaa:!

62. [1]! Suomalaiset! puhuvat! suomea,! Turkkilaiset! turkkia,! Japanilaiset! japania!

jne.! [2]!Mutta! joissakin!maissa! voidaan! puhua!useampaa' kieltä.' [3]! Esim.&
Suomessa( toisena( virallisena( kielenä(puhutaan! ruotsia,) Tanskas;sa# ruotsin#
lisäksi& puhutaan! saksaa,% Etelä;Afrikassa! englantia,! Brasilias;sa! portugalia!
jne.![4]!Esimerkki!maasta,!jossa!puhutaan!useampaa'kiel;tä#on!Sveitsi,!Sak;
sa,!Ranska!ja!reto;romaani.!(86/4/P/5½/7)!

Esimerkissä!toistuu!rakennekaava,!jossa!kirjoittaja!ensin!muodostaa!jonkin!väitteen!ja!

sen! jälkeen! antaa! siitä! esimerkin.! Molemmat! esimerkkiosuudet! on! kuitenkin! jaettu!

omiin!virkkeisiinsä.!Kirjoittajan!merkitsemät!virkkeet!eivät! siis!ole! yhdyslauseita! vaan!

yksi! lause! (kuten!virke!2)! tai! luettelo! rinnasteisia! ja! elliptisiä! lauseita! (kuten!virke!1).!

Tällöin!teksti!täyttyy!lyhyistä!virkkeistä,!joissa!sanotaan!hyvin!vähän.!Kun!virke!päättyy!

ennen! sisällöllisen! kokonaisuuden! päättymistä,! vaikutelma! on! töksähtelevä! ja! siten!

epäsujuva.!

!
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8.3.2. Lauseiden!ja!virkkeiden!välinen!kytkentä!
!

Jotta!teksti!olisi!koherentti,!sen!lauseilla!ja!virkkeillä!tulee!olla!toisiinsa!lukijan!hahmo;

tettava! suhde.! Tekstiin! tuodaan! koherenssia! koheesiokeinoin,! kuten! konjunktioin,!

konnektiivein! ja! pronominein.!Näihin! kolmeen!mainittuun! keinoon! keskityn,! kun! tar;

kastelen!lauseiden!ja!virkkeiden!välistä!kytkentää.!

Useimmiten! saman! virkkeen! lauseet! kytketään! toisiinsa! konjunktioin.! Niiden!

tapaan! käytetään!myös! konnektiiveja,! jotka! kuitenkin! yhdistävät!paitsi! lauseita!myös!

niitä!suppeampia!tai!laajempia!kokonaisuuksia.!Sekä!konjunktioilla!että!konnektiiveilla!

osoitetaan! tekstissä!erilaisia! temporaalisia,!kausaalisia,!konditionaalisia! ja!konsessiivi;

sia!suhteita.!(VISK!§!812,!820,!1111)!

Sivulauseiden! käyttöä! on! tutkittu! nimenomaan! kirjoittamisen! kehittymisen!

merkkinä.!On!todettu,!että!kehittyvillä!kirjoittajilla!sivulauseiden!määrä!nousee!alakou;

lun!ajan,!minkä!jälkeen!sivulauseiden!määrä!tekstissä!kääntyy!hiljalleen!laskuun.!Tämä!

selittyy! ilmaisun! tiivistymisellä! ja! lauseenvastikkeiden! ilmaantumisella! tekstiin.! (Jo;

kiaho!2013:!51–52!ja!siinä!mainitut!lähteet.)!Myös!eri!konjunktioiden!käyttö!on!kytket;

ty!eri!tavalla!arvioituihin!teksteihin:!esimerkiksi!päättelyä!merkitsevät!koska$ja!jos$ovat!

usein! tyypillisiä! kehittyneille! kirjoittajille.! Toisaalta! Myhill! (2008)! on! todennut,! että!

heikoissa!kirjoitelmissa!taajimmin!ovat!käytössä!kun<,$koska<$ ja! jos<konjunktiot.14!Tar;

kastelen!lähemmin!kahta!viimeksi!mainittua.!!

Päälausetta!seuraava! ja!sitä!perusteleva!koska;adverbiaalilause!on!aineistossani!

hyvin!yleinen!(60!esiintymää).!Muut!syy;!eli!kausaalisuhteita!ilmaisevat!konjunktiot! ja!

konnektiivit,!kuten!jotta,$siten,$takia,$siksi$ja!siis$ovat!merkittävästi!harvinaisempia.!!

63. Minä!voisin!lainata!sen!sinulle,!koska!olen!lukenut!sen!itse!niin!monta!ker;

taa,!koska!se#on#niin#jännittävä#ja#mielen;kiintoinen.(Minun(mielestäni(sinun(
pitää%lukea%se,%koska!se#kertoo#juuri#sinun#elämän#tavasta#ja#siitä#miten#sinä#
asut.!(24/2/P/5½/5½)!

64. Äidinkieli( on( yksi( tärkeimmistä( kouluaineista,( jos( äidinkielen( osaa( hyvin( ja#
sujuvasti(pär;jää#elämässä#pitkälle,#koska!sen!avulla!oppii!niin!paljon,!kielis;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14
!Tältä!osin!kirjallisuudessa!on!siis!ristiriitaa!koska;konjunktion!käytön!suhteen.!Todennäköisesti!ero!

selittyy!tekstin!kontekstilla!–!tietty!kielenpiirre!on!tietyssä!asiayhteydessä!merkki!kehittyneisyydestä,!

toisessa!kehittymättömyydestä,!vrt.!esim.!irrallisista!sivulauseista!Kettunen!2015.!!
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sä#se#autta#erittäin#hyvin# ja# jos#osaa#äidinkielen#sujuvasti#voi#vaikka#ruveta#
kirjailijaksi! ja! kirjoittaa! romaaneja! ja! jos! hallitsee! kielet! voi! kirjoi;ttaa! eri!

kielliä$erilaisia$kirjoja$tai$ryhtyä$vaikka$lentoemännä;ksi!koska!Äidinkieli(hel;
pottaa% niin% paljon% oppimaan.% Minulle% Äidinkieli% on% erittäin% tärkeä% ja%
hyödyllinen)kieli)koska!tahtoisin(itse(lentoemännäksi,(ja(lentoemä;nnän#on#
on!osattava!paljon!eri#kieliä.#Sen!takia!tahtoisin(opiske;lla#äidinkielen#hyvin#
ja#sujuvasti#että#oppisin#kielet#helpommin#ja#paremmin.!(19/1/T/5½)!

Koska;konjunktio! kytkee! tiiviisti! yhteen! perättäiset! lauseet,! kuten! esimerkin! 63! en;

simmäinen!virke!osoittaa;!lukijan!on!helppo!ymmärtää,!kuinka!virkkeen!kolme!lausetta!

liittyvät!toisiinsa.!Konjunktion!vaikutusala!on!kuitenkin!pieni,!joten!se!ei!sido!laajempia!

kokonaisuuksia! toisiinsa.! Esimerkiksi! takia<konnektiivi! kuitenkin! voisi! liittää! laajempia!

kokonaisuuksia,!kuten!virkesarjoja,!yhteen.!(VISK!§!820,!1129,!1131.)!Koska;lauseiden!

runsaus! vaikuttaakin! johtavan! ilmiöön,! joka! samaan! aikaan! sekä! lisää! että! vähentää!

koherenssia:!virkkeen!sisällä! lauseiden!välinen!kytkentä!voi!olla!hyvinkin! tiivis,!mutta!

perättäisiä! virkkeitä! ei! juuri! ole! kytketty! toisiinsa.! Näin! ollen! teksti! muodostuu! kuin!

helminauhaksi,! jossa! sisäisesti! tiiviit! osuudet! seuraavat! toisiaan! vailla! liiempää! keski;

näistä!yhteyttä.!

Rinnastava!mutta;konjunktio!esiintyy!aineistossani!78!kertaa.!Se!ilmaisee!poik;

keussuhdetta,! jossa!osoitetaan! vaihtoehto! tai!mahdollisuus!poissuljetuksi! tyypillisesti!

niin,! että! ensin! esitetään! yleistys! tai! ilmaistaan! asiantila! pätevänä! ja! sitten! esitetään!

sille!rajaus!(VISK!§!1109).!

65. Itse%en%henkilökohtaisesti%ole%mikään%luku%ihniem,%mutta!tykkään&silti&lukea&
jotakin( hyvää( kirjua,( mutta! se# on# vasten# mielistä# aloittaa# joku# kirja.!
(5/1/P/5)!

66. Nuoriso! on! julmia! ja! hyvin! vaativia! ja! se! on! aika! rasittavaa.!Mutta!kanssa%
ymmärrän&nuoria# ei# heidän# joka# asiasta# tarvitse# teykätä# kun#en#minäkään#
tykää.&Mutta!en# ole#mikään# nirso# kerttu# koska#minut! on! opetettu;! [rivin;

vaihto]!siihen.'Sitten'tuosta'rahasta'voisi'opetella'kä'ytä'mään$rahoja$säästä$
västi&[sanan#osien#välissä#rivinvaihto],!mutta!myös#osata#luopua#–![rivinvaih;
to]! siitä,&mutta!ei# sitä# voi# osata# ;! [rivinvaihto]!käytää% jos% kaikki% rahat% vie;
dään!!(72/3/T/5½)!

Etenkin!silloin!kun!mutta<lause!toistuu!tekstissä!tiheästi,!syntyy!vaikutelma!häilymises;

tä! (ks.!Mikkonen!2010:!174–179).!Tällöin!kirjoittaja!pallottelee!aihettaan!eri!näkökul;

mista,!mutta!ei!tule!selkeään!johtopäätökseen.!Näin!on!etenkin!esimerkissä!65,! jossa!

seuraava! lause! aina! kumoaa! vähintään! osin! edellisen.! Tällöin! lukijalle! syntyvä! vaiku;
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telma!aiheen!käsittelystä!on!pikemminkin!epävarma!ja!poukkoileva!kuin!monipuolinen!

ja! johdonmukainen.! Edelleen! vaikuttaa! siltä,! että!mutta;lauseet! keskittyvät! kirjoitel;

miin,!joita!ei!ole!liiemmin!suunniteltu.!Tällöin!mutta!tarjoaa!kirjoittajalle!väylän!tuoda!

esiin!ajatuksen,!joka!ei!äsken!paperille! laitetusta!käykään!ilmi.!Kirjoitelma!66!hyödyn;

tää!mutta<konjunktiota! juuri! tällaisessa! epäröivässä! käytössä;! intuitiivisesti! etenevä!

aine!on!yritetty!koostaa!yhtenäiseksi!käyttämällä!konjunktiota,! joka!sallii! ristiriitaisen!

suhteen!edellä!sanottuun.!

Lauseiden! ja!virkkeiden!välisissä!suhteissa!huomio!kiinnittyy!myös!pronominien!

käyttöön.!Pronominit! lähtökohtaisesti!rakentavat!tekstiin!eheyttä!ja!luettavuutta,!kun!

korrelaattia! ei! ole! tarpeen! jatkuvasti! toistaa.! Seuraavassa! katkelmassa! pronominien!

käyttö!on!kuitenkin!lukijaa!ajatellen!raskasta:!

67. Nuorten! suosioon! ja! miksei! vanhempienkin! on! tullut! 3DKelokuvat,! niitä!
käydään&katsomassa&elokuvateattereissa,&niissä!pistetään! sellaiset'3D' lasit'
päähän,&ja&olento!siinä!elokussa!on#niin#lähellä#että#se!näyttää%kuin%se!olisi%
oikea,'ja'että'siihen!voisi!koskea.!(49/3/P/5½/6;)!

Korrelaatti!3D<elokuvat$on!alleviivattu.!Siihen!viittaavat! seuraavat!pronominit!niitä$ ja!

niissä.$Tämän! jälkeen!kirjoittaja! toistaa!siirtyy!käsittelemään!olentoa$siinä$elokuvassa$

ja!viittaa!olentoon!vielä!kolmella!se;pronominilla.!Korrelaatin!ja!pronominin!väli!venyy!

varsin!pitkäksi! ja!toisaalta!toistuvat!anaforiset!viittaukset!vaativat! lukijalta!tarkkaavai;

suutta.!

Samantyyppinen!ongelma!on!ylipitkien!virkkeiden!kohdalla!esittelemälläni!kat;

kelma,!jota!tarkastelen!vielä!uudelleen:!

68. Kirjassa' päähenkilö' tavallisesti' asuva' ihminen,' joka! ei# pääse# minnekkään#
töihin,' vaikka' on' hakenut' kuinka' moneen' paikkaan' tahansa,' sitten'
päähenkilön* kaveri* ryhtyy*etsimään*kaverille* työpaikkaa,* vaikka*hänellä!ei#
ole$itsellään$työpaikkaa!ja#on#sitä#paitsi#aika#köyhä.#Myöhemmin#hänen!ka;
verinsa!soittaa!hänellä!ja#sanoo,#että#on#löytänyt#hänellä!työpaikan)läheltä)
hänen!taloaan,!mutta!kun!hän!menee!kat;somaan!sitä!työpaikkaa(niin(se!ei!
ollut!sellainen!jota!hän!oli!etsinyt,!mutta!sitten!hän!saa!puhelun!ja!hänelle!
tarjotaan!siivoojan!paikkaa!ja!hän!ottaa!sen!vaikka!se!on#vähän#kauempana#
kuin!hän!oli!suunnittellut.!(24/2/P/5½/5½)!

Katkelma! on! erinomainen! osoitus! siitä,! miten! tekstuaalisen! kompetenssin! ongelmat!

esiintyvät!usein!kimppuna.!Katkelmassa!ongelmallista!on!paitsi!virkkeiden!massiivinen!
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informaatiomäärä,!myös! toistuvat!pronominit,! joiden!korrelaatit!hahmottuvat!hanka;

lasti.!Hän;sanan!tarkoite!vaihtelee!kirjoittajan!tekstiin!tuomien!kahden!henkilön!välillä!

vailla! kummempaa! merkitsemistä.! Lisäksi! tekijä! jätetään! usein! ellipitisesti! mainitse;

matta.! Tällöin!alkujaan! lahjakkaan!kirjoittajan! työkaluna!pidetty! toiston!välttely,! käy;

tännössä!elliptisyys!ja!pronominien!käyttö,!kääntyvätkin!itseään!vastaan!(esim.!Lainas!

2000:!169;!Jokiaho!2013:!74).!!

!

8.3.3. Kappalejaon!ongelmat!

!

Kappalejaon!suhteen!opetuksessa!on!usein!käytetty!ohjetta!yksi!näkökulma!–!yksi!kap;

pale.!Tutkimuksen!valossa!on!kuitenkin!myös!muita!kappalejakoa!ennustavia!seikkoja,!

kuten! tekstin! sanastollis;leksikaaliset! piirteet,! kappaleen! sisäiset! semanttiset! suhteet!

sekä! tekstijakson! osuus! koko! kirjoitelmassa.!Myös! tekstijakson! pituus! voi! ennakoida!

kappalejakoa.!Lisäksi!kappalejako!on!mahdollista!tehdä!onnistuneesti!monin!eri!tavoin.!

Kappalejako!on!siis!kirjoittajan!keino!tuoda!tekstiin!merkityksiä.!(Komppa!(2012:!139–

144.)!!

Aineistoni! kirjoittajilla! on! paljon! ongelmia! tekstin! jakamisessa! tarkoituksenmu;

kaisiin!kappaleisiin.!Hyvin!tyypillistä!on,!että!kappalejakoa!ei!ole!tehty!lainkaan,!kappa;

leet!ovat!hyvin!lyhyitä!tai!hyvin!pitkiä.!Liian!pitkät!kappaleet!tai!kappalejako,!jota!ei!ole!

lainkaan! tehty,! vaikuttaa! ongelmana! ensisijaisesti! tekniseltä.! Yhdeksäsluokkalainen!

kyllä!tietää,!että!kirjoitelma!tulee!jakaa!kappaleisiin.!Pelkästään!lopputulosta!tarkaste;

lemalla!on!mahdoton!sanoa,!onko!kappalejaottomuus!vahinko,!piittaamattomuutta!vai!

taitamattomuutta.! Otankin! lähempään! tarkasteluun! vain! liian! lyhyet! kappaleet! sekä!

kappalejaon,!joka!rikkoo!tekstin!retorista!rakennetta.!

Koulukirjoissa! (esim.!Lentävä! lause:!20;!Tekstitaituri:!249)!opastetaan,!että!kap;

paleen! tulee! olla! yhtä! virkettä! laajempi,! puhutaan! ydinvirkkeestä,! jossa! ilmaistaan!

kappaleen!tärkein!asia,!sekä!tukivirkkeistä,! jotka!täydentävät!ydintä.!Toisinaan!aineis;

toni!kirjoittajat!kuitenkin!poikkeavat!tästä!annetusta!säännöstä.!Tällöin!kirjoitelmassa!

on!yksittäisiä!hyvin!lyhyitä!kappaleita!tai!se!jopa!kokonaan!koostuu!vain!hyvin!lyhyistä!
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kappaleista.!Näin!on!esimerkiksi! seuraavassa! katkelmassa,! jossa! kappaleet! on!nume;

roitu:!

69. [1]$ Äidinkieli$ [d$ sutattu]$ on$ osaltaan$ tärkeä,$ että" osaa" kirjoottaa" oikeen."
Mutta%äidinkieles%on%paljon%turhia%asioita%kuten%jokku%kieli%opit.%Minen%var;
maan$rupee$aikuusena$miettimään,$että$onko$tuo$vaikka$joku$verbi.!

[2]$Äidinkieli$on$paremmin$tytöille$kiinnostavampaa.!

[3]! jos! aikoo! opettajaksi! niin# voi# ylä;asteen& äidinkielellä& tehdäkin& jotakin,&
mutta%ei% Sillä% aikuiSena%mitään% tee%en%mä%ainakaa%aikuusena%mitään%asia;
teksti!ruveta!kirjoottelemaan!tai!jotaki!jotaki!kertomusta.!

[4]$Ilman$äidin$kieltä$Emme$silti$osaisi$lukea$eikä$kirjoittaa"eikä"Puhua,"eikä"
ilman&äidinkieltä&Suomen&kieltä&olisi&olemassa.!

[5]!Suomen!kieli!on!muuttunut!ajan!mittaa[n]!ja!teksti!muuttunut!eli!aakko;

set.%Äidin%kieleen%on%keksitty%turhia%juttuja%Se%Saisi%riittää%että%osaa%pilkut%ja%
muut$väli;merkit!laittaa.#Äidin#kieli#ei#ole#tärkeä#minulle.!

[6]$Oppiaineen$hyödyllisyys$Sillä$mitä$ala;asteella&opiskeltiin&äidin&kieles&niin&
se#oli#vielä#järkevää.#(15/1/P/5½)!

Katkelma!on!kirjoitelman!alkupuolikas.!Johdanto;osuus!puuttuu,!mutta!ensimmäisessä!

lauseessa!kirjoittaja!toistaa!tehtävänannon!avainsanat!äidinkieli$ ja!tärkeys.!Tämän!jäl;

keen!hän!siirtyy!käsittelemään!aihetta!yksi!näkökulma!kerrallaan!aina!kappaleeseen!4!

saakka.!Kuitenkin!kappaleessa!5!esitellään!kaksi!topiikkia:!suomen!kielen!ajallinen!kehi;

tys!ja!oikeinkirjoitus.!Kun!siis!katsotaan!vain!topiikkien!jaottelua!kappaleisiin,!toteutus!

on!itse!asiassa!aivan!toimiva.!Ongelma!on!siis!itse!asiassa!käsittelyn!niukkuudessa.!Tar;

kastelua!laventamalla!olisi!korjaantunut!sekä!kappaleiden!lyhyys!että!kirjoituksen!tiivis!

sisältö.!

Kappalejakoa! voidaan! tutkia! vertaamalla! tekstin! ortografista! ja! strukturaalista!

kappaletta.!Tällöin!ortografinen!kappale!on!kirjoittajan!tekstiin!merkitsemä!visuaalinen!

kappale!ja!strukturaalinen!kappale!on!tutkijan!luennan!ja!luokittelun!perusteella!teks;

tiin!hahmottuva!jakso.!Toisinaan!strukturaalinen!kappale!voi!jakautua!kahteen!ortogra;

fiseen!kappaleeseen.!Kun!kirjoittaja!tällöin!ei!noudata!yksi!ajatus!–!yksi!kappale!;mallia,!

tekstiin! syntyy! asiakokonaisuuksiin! nähden! liian! aikaisia! tai!myöhäisiä! kappalejakoja.!

Mainitunlainen!aikainen!kappalejako!on!esimerkissä!70,!johon!se!on!merkitty!nuolella:!
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70. Viihde&on&nykynuorille&tärkeää&esim.&TV,&radio,&xbox/PSP&ja&Pelikoneet&mm.&
Teatterin!Merkitys!nuorille!ei!ole!niin# iso#kuin#se#oli#ennen#koska#elokuvat#
ovat%tulleet% ja%syrjäyttäneet%teatteri% jo%kauan%aikaa%sitten%ja%teattereissa%ei%
käy$enää$paljon$yhtään$nuoria,$vaan$ikähaarukka$on$noussut$huimasti.!

!!

Toisin&on&taas&elokuvissa,& jossa&nuoret&voivat&käydä& jopa!monta!kertaa!vii;

kossa,&jos&hyviä&elokuvia&sattuu&olemaan&tarjolla.!

Nuorille(on(tärkeää(olla(kavereiden(kanssa(ja(he(voivat(mennä(elokuviin(sen(
sijaan,' että' olisivat' kadulla' istumassa.' Tyttö' ;! /Poikaystävän- kanssa- ok- ok-
jees!ottaa!rennosti!ja!sitten!jonnekki!bileisii!jatkoille.!

Tällainen!liian!aikainen!kappalejako!vertautuu!vaikutukseltaan!kiilarakenteeseen.!Kiila;

rakenteeksi! on! kielenhuollossa! kutsuttu! rakennetta,! jossa! tarkennus! tai! määritelmä!

kiilaa!varsinaisen!lauseen!keskelle.!Rakennetta!pidetään!ongelmallisena,!sillä!se!vaike;

uttaa!kirjoittajan!ajatuksen!seuraamista! (rakenteesta!VISK!§!1168,!vaikutuksesta!Kor;

tesuo!2012).!Vaikuttaa!siltä,!että!kappalejako!kesken!asiakokonaisuuden!toimii!saman;

kaltaisena!ajatuksen!keskeyttäjänä.!Tällöin! teksti!kuitenkin!pikemminkin!halkeaa!kuin!

kiilautuu:! kappaleen! vaihtuessa! lukija! suhtautuu! lukemaansa! ajatuksen! loppuna.! Kun!

sama! ajatus! seuraavassa! kappaleessa! jatkuukin,! lukija! joutuu! palaamaan! edellisen!

kappaleen! loppuun! pystyäkseen! täydentämään! seuraavan! kappaleen! virkkeen.! Hal;

keama!siis!orientoi!lukijan!väärin!ja!vaikeuttaa!näin!huomion!suuntaamista.!!

!

8.4 Yhteenveto!
!

Olen! tarkastellut! tekstuaalista! kompetenssia! vain! rajatuilta! osin! keskittyen! ensin! kir;

joittajien!käyttämiin!retorisiin!keinoihin!ja!sen!jälkeen!tekstuaalisten!yksiköiden!hallin;

taan.! Keskeiset! tulokset! voi! karkeasti! jakaa! kahtia:! Retorisia! keinoja! hallitaan! yllättä;

vänkin!hyvin!ja!ne!helpottavat!sekä!kirjoittajan!että!lukijan!työtä.!Toisaalta!tekstuaalis;

ten!yksiköiden!hallinnassa!on!paljon!hyvin!alkeellisiakin!ongelmia.!

Retorisista!keinoista! taajimmin!käytössä!on!retorinen!kysymys.!Retoristen!kysy;

mysten!käyttö!jäsentää!tekstiä:!kysymys;vastaus;rakenne!auttaa!kirjoittajaa!pysymään!

valitussa!näkökulmassa.!Samalla!lukijan!huomion!suuntaaminen!helpottuu.!Tarinalliset!
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osuudet!ovat!aineistossani!harvinaisia!ja!niiden!hallinnassa!on!vaikeuksia,!vaikka!kirjal;

lisuuden!perusteella!voisi!olettaa!toisin.!Kirjoittajat!käyttävät!toisinaan!myös!metateks;

tijaksoja,!joissa!selvitetään,!mitä!tai!miten!kirjoittaja!seuraavaksi!aikoo!tekstissään!käsi;

tellä.!Metatekstijaksot!ovat!harvinaisia! ja! liittyvät!virheellisenä!pidettyyn! tekstitapah;

tuman!kommentointiin.!Ne!kuitenkin!auttavat!lukijan!huomion!suuntaamisessa!ja!ovat!

siten!osoitus!kehittyvästä!tekstuaalisesta!kompetenssista.!!

Aineistoni!kirjoittajilla!on!runsaasti!ongelmia!tekstuaalisten!yksiköiden!hallinnas;

sa!sekä!lause;!että!kappaletasolla.!Hyvin!tyypillisiä!ovat!ylipitkät!virkkeet,!joiden!infor;

maatiomäärä!on!liiallinen.!Lauseiden!väliset!kytkökset!ovat!usein!epäselviä!tai!hataria!

ja! samankaltaiset! sivulauseet! toistuvat.! Lisäksi! esimerkiksi! pronominien! korrelaa;

tiosuhteet!ovat!hyvin!pitkiä!tai!epäselviä,!mikä!vähentää!koherenssin!tuntua.!!

Kappaleenhallinta!vaikuttaa!olevan!erityisen!hankalaa.!Kappalejako!epäonnistuu!

aineistoni! kirjoitelmissa!monin! tavoin:! kappaleet! ovat! liian! pitkiä! tai! liian! lyhyitä!On;

gelmallinen! on! myös! kappalejako,! joka! halkaisee! asiakokonaisuuden.! Tällöin! tekstin!

seuraaminen!vaikeutuu.! !
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 Päätäntä:!keskeiset!tulokset,!pohdintaa!ja!keskustelua!9.

!

Tutkielmani! viimeisessä! luvussa! kertaan! keskeisimmät! havainnot! ja! esittelen! sen! jäl;

keen!ajatuksia,!joita!tulokset!herättävät.!Tulosluvussa!en!kuitenkaan!enää!tarkasti!tois;

ta! kunkin! diskurssikompetenssin! kohdalla! tekemiäni! havaintoja,! vaan! nämä! asiat! on!

koottu! kunkin! analyysiluvun! loppuun! yhteenveto;osuuksiin.! Sen! sijaan! nostan! esiin!

vain!keskeiset!tulokset!ja!peilaan!niitä!perusopetuksen!opetussuunnitelmien!perusteis;

sa!mainittuja!hyvän!osaamisen!kriteerejä!viidennen! ja!yhdeksännen! luokan!osalta!ai;

neistoni! havaintoihin.! Johtopäätöksiä! ja! laajempaa! keskustelua! tuloksistani! esittelen!

viimeisessä!alaluvussa.!

Tutkielmani!päätteeksi!käyn!vielä!lyhyesti!läpi!keskeisiä!johtopäätöksiä,!jotka!ai;

neistostani! voi! vetää.! Esittelen! myös! muutamia! uusia! kysymyksiä,! joita! tutkielmani!

myötä!on!herännyt.!Lisäksi!nostan!esiin!tärkeitä!jatkotutkimuksen!aiheita.!

!

9.1 Keskeiset!tulokset!suhteessa!opetussuunnitelmaan!

!

Tutkielmani!aluksi!kysyin,!miten!heikot!kirjoittajat!hallitsevat!kirjoittamisen!eri!diskurs;

sikompetenssit!ja!mitkä!diskurssikompetensseista!ovat!hallussa!muita!paremmin,!entä!

muita! heikommin.! Aineistonani! on! ollut! 40! äidinkielen! ja! kirjallisuuden! kansallisessa!

oppimissaavutusten!arvioinnin!kokeessa!kirjoitettua!pohtivaa!kirjoitelmaa.!Makkonen;

Craigin! (2011)!kompetenssijaottelun!mukaisesti!olen!etsinyt! teksteistä!osoituksia!nel;

jästä!diskurssikompetenssista:!tekstilaji;,!sosiaalisesta,!kognitiivisesta!ja!tekstuaalisesta!

kompetenssista.!Analyysia!varten!olen!purkanut!kompetenssit!yhteensä!25!analyysiyk;

siköksi.!

Analyysini!osoittaa,!että!heikkojen!kirjoittajien!diskurssikompetenssit!ovat!kautta!

linjan!puutteelliset,!mutta!samaan!aikaan!kustakin!kirjoittamisen!osa;alueesta!hallitaan!

joitain!osuuksia.!Vaikuttaa!siltä,!että!kirjoittajilla!on!käsitys!pohtivan!koulukirjoitelman!

tekstilajista,!ja!he!pyrkivät!sitä!kohti.!Tekstin!rakenteen!suunnittelu!ja!muokkaaminen!

kuitenkin!tuottaa!ongelmia:! lähes!kaikista! teksteistä!on!havaittavissa!vain!alkeita!kol;

miosaisesta! kokonaisrakenteesta.! Leimallisinta! juuri! heikoille! kirjoitelmille! vaikuttaa!
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olevan! sosiaalisen! kompetenssin! ilmeinen! puute! tai! kehittymättömyys.! Lapsellis;

aggressiivinen!hyökkäävyys!tulee!ilmi!jopa!joka!kolmannessa!kirjoitelmassa.!Kognitiivi;

sen!kompetenssin!osalta!keskeinen!tulos!on,!että!kirjoittajat!pystyvät!tuottamaan!pää;

väitteen!ja!sille!omakohtaisia,!arkitiedosta!ponnistavia!perusteluja.!Nimenomaan!oman!

elämänpiirin!ulkopuolelle!siirtyminen!ja!käsitteellinen!ajattelu!on!kuitenkin!vähäistä!ja!

siksi! argumentoinnin!vakuuttavuus!heikkoa.! Lisäksi! tekstuaalisten!yksiköiden,!etenkin!

virkkeiden!mutta!myös!kappaleiden,!hahmottamisessa!ja!hallinnassa!on!suuria!puuttei;

ta!vielä!yhdeksännellä!luokalla.!

Perusopetuksen! opetussuunnitelman! perusteissa! esitellään! oppiaineittain! ope;

tuksen!tavoitteet,!keskeiset!sisällöt!ja!oppilaan!hyvän!osaamisen!(eli!arvosanan!8)!kri;

teerit! kolmessa! peruskoulun! nivelvaiheessa:! 2.,! 5.! ja! 9.! vuosiluokan! päätteessä! (ks.!

tarkemmin!luku!2.3).!Sivun!94!taulukkoon!olen!koonnut!POPS!2004:n!asettamat!tavoit;

teet! diskurssikompetensseittain.! Ensisijaisesti! olen! nojautunut! POPSissa! esitettyihin!

hyvän!osaamisen!kriteereihin!viidennen! ja!yhdeksännen! luokan!päätteessä.!Kuitenkin!

paikoin!olen!täydentänyt!esitystäni!POPSin!tavoitteiden!ja!keskeisten!sisältöjen!osuuk;

silla.!

!
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Taulukko'8'Tutkielman'tulokset'suhteessa'hyvän'osaamisen'kriteereihin'(POPS'2004).'

DISKURSSIKOM
PETENSSIEN'
LAJIT'

ANALYYSIYKSIKÖT'
TUTKIELMASSANI'

HYVÄ'OSAAMINEN'5.'LUOKAN'
PÄÄTTYESSÄ'

HYVÄ'OSAAMINEN'9.'LUOKAN'
PÄÄTTYESSÄ'

MITEN'TOTEUTUU'AINEISTOSSANI'

Tekstilajikom/
petenssi#
#

Kirjoitelman#kokonaisra/
kenne#
#

Ymmärtää#–#–#kappalejaon#merkityk/
sen#tekstin#jäsentämisessä#

Jaksotus/,#aloitus/#ja#päätäntätaidon#
varmentaminen##

Pyrkimystä#kolmiosaiseen#rakenteeseen#
on,#toteutus#on#hatara.#

Sisältö# Osaa#tuottaa#kirjallisesti#erilaisia#
tekstejä,#kuten#kertomuksen,#kuva/
uksen#ja#ohjeen.#

Pystyy#laatimaan#kirjoitettuja#tekstejä#
eri#tarkoituksiin,#mm.#–#–#pohtivia#
tekstejä#

Pyrkimyksiä#kohti#pohtivaa#tekstiä#on;#
pohtivan#tekstin#lajiin#kuuluva#monipuo/
lisuus#on#vaillinaista.#

Sosiaalinen#
kompetenssi#

Tyylin#ja#sävyn#hallinta# Pystyy#ottamaan#jonkin#verran#huo/
mioon#viestintätilanteen#ja#/välineen#

Osaa#toimia#rakentavasti#myös#silloin,#
kun#asioista#ollaan#eri#mieltä;#soveltaa#
teksteihinsä#tietoaan#kohteliaisuuskei/
noista;#kehittää#tilannetajuaan.#

Runsaasti#ongelmia,#paljon#tyylirikkoja,#
usein#hyökkäävä#ja#lapsekas#sävy.#

Osaa#tehdä#tyylillisiä,#sanastollisia#ja#
rakenteellisia#valintoja.#

Sanasto#ja#rakenteet#ovat#yksipuolisia.#

Kirjoittajaidentiteetti# On#tottunut#arvioimaan#omaa#ilmai/
suaan#

Pystyy#havainnoimaan#ja#arvioimaan#
omia#äidinkielen#taitojaan#

Kirjoittaja/#ja#lukijaidentiteetti#on#nega/
tiivinen,#jos#se#on#eksplikoitu.#Itsereflek/
tointi#negatiivissävytteistä.#

Kognitiivinen#
kompetenssi#

Väitteet,#perustelu,#mui/
den#äänien#huomiointi#

Suunnittelee#ja#ideoi#tekstinsä#sisäl/
töä#

Kokoaa#esitykseensä#riittävästi#ainek/
sia#

Tekstejä#tuskin#on#suunniteltu.#Aineksia#
ei#ole#tarpeeksi#tai#niitä#ei#ole#kehitelty#
riittävästi.#

Pystyy#rakentamaan#tietoon,#koke/
mukseen#ja#mielikuvitukseen#perus/
tuvia#tekstejä.#

# Tekstit#perustuvat#ensisijaisesti#koke/
mukseen#ja#mielikuvitukseen.#

Osaa#kuunnella#toisten#ajatuksia#ja#
osaa#myös#muodostaa#omia#mielipi/
teitä#ja#pyrkii#perustelemaan#niitä.#

# Muiden#näkökulmien#ja#mielipiteiden#
huomiointi#on#niukkaa.#

Tekstuaalinen#
kompetenssi#

Tekstuaalisten#yksiköiden#
hallinta#

Oman#tekstin#suunnittelua,#muok/
kaamista#ja#viimeistelyä#

Jäsentelee#esityksensä#aineksia#sekä#
tuo#asiasta#esille#olennaisen.#

Tekstejä#tuskin#on#suunniteltu.#Jälkikä/
teen#muokkausta#ja#jäsentelyä#on#jonkin#
verran.#

Otsikoinnin#ja#kappalejaon#opettelua# Ilmaisukeinojen#monipuolistaminen## Kappalejako#horjuu.#Epäsujuvista#kappa/
lejaoista#syntyy#sisällöllisiä#halkeamia.#

Vaihtelevasti#erimittaisia#lauseita#ja#
niiden#melko#sujuvaa#yhdistelyä#

Osaa#säädellä#virkkeiden#rakennetta#ja#
pituutta.#

Erimittaisia#lauseita#on,#yhdistely#on#
epäsujuvaa.#
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Taulukkoa# tarkasteltaessa# tulee#pitää#mielessä,#että#POPSin#kriteerit#hyvälle#ar:

vosanalle# koskevat# koko#opetusryhmää:# annettujen# tavoitteiden#perusominaisuuksiin#

kuuluu# se,# että# osa# luokasta# suoriutuu# peruskoulun# päättyessä# kriteeristön# kuvausta#

paremmin,#osa#huonommin.#On# siis# rehellistä# todeta,# että# valtakunnallisessa#opetus:

suunnitelmassa# ei# ole# alkujaankaan# ajateltu,# että# koko# ikäluokka# saavuttaisi# kuvatun#

tason.##

Kokonaisuudessaan# vaikuttaa# siltä,# että# aineistoni# kirjoittajat# vastaavat# taidoil:

taan# pikemminkin# hyvät# taidot# saavuttanutta# viides:# kuin# yhdeksäsluokkalaista.# On#

hälyttävää,#että#tilanne#vaikuttaa#olevan#sama#jokaisen#diskurssikompetenssin#kohdal:

la.#Toisin#sanoen#tekstin#tuottaminen#ei#onnistu#sen#paremmin#mekaanisesti#kuin#sisäl:

löllisestikään# tarkoituksenmukaisella# tavalla.# Tämä# tarkoittaa# käytännössä# sitä,# että#

yläkoulussa#joudutaan#käyttämään#valtavasti#aikaa#ja#energiaa,# jotta#heikoimmin#suo:

riutuvat#oppilaat# saisivat#peruskoulun#puitteissa#edes#alakoulun#oppimäärään# sisälty:

vät#tiedot# ja#taidot.#Samaan#aikaan#opettajan#tulisi#pystyä#tarjoamaan#opetusta#myös#

niille,#joiden#osaaminen#on#tavoitellulla#tasolla#ja#monilla#jopa#sitä#parempi.##

#

9.2 Mikä(heikkoja(tuloksia(selittää?(

#

Heikkoja#kirjoitustaitoja#on#ainedidaktiikan# ja#erityispedagogiikan#kirjallisuudessa#seli:

tetty#mm.#lukihäiriöllä#ja#muilla#oppimisvaikeuksilla.#Thuneberg#(2006:#65–66)#luettelee#

mahdollisiksi#heikon#suoriutumisen#syiksi#oppilaan#kielellisen#kehityksen#hitauden,#kak:

sikielisyyden,#kirjallisten#virikkeiden#vähyyden#ja#lapsen#tarpeiden#laiminlyönnin.#Nämä#

taustamuuttujat#tai#jotkin#niistä#varmasti#vaikuttavat#myös#aineistoni#kirjoittajiin,#vaik:

ka#niiden#analysointi#ei#olekaan#mahdollista#tässä#tutkielmassa.#

Kuten#sanottua,#aineistostani#ei#voi#tehdä#pitäviä#päätelmiä#yksittäisen#kirjoitta:

jan#kirjoitustaidoista.#Samoin#on#niin,#että#suuri#osa#tutkijan#päätelmistä#on#tulkinnan:

varaisia.#Näin#on#tekstintutkimuksessa#aina,#vaikka#päätelmät#perustuvatkin#teoriaan#ja#

aineistoon.#Oman#tutkielmani#otetta# ja# lähestymistapaa#täydentävä,#heikkoja#tuloksia#

selittävä# tutkimus# vaatisi# siis# erilaista# tutkimusotetta,# jotta# tutkijalla# olisi# pääsy#mm.#

oppilaiden#oppimishistoriaan.#Tässä#luvussa#esittelen#kuitenkin#joitain#mahdollisia#seli:
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tyksiä#sille,#mikä#aineistoni#heikkoja#kirjoitelmia#yhdistää.#Selitykset#perustuvat#erityi:

sesti#havaintoihin#aineistostani#mutta#myös#viime#vuosien#tutkimuksiin#aiheen#ympäril:

tä.#Osa#näistä# tutkimuksista#on#kuitenkin# tehty# toisentyyppisin#menetelmin#kuin#oma#

tutkielmani.#Samalla#tämän#tutkielman#tyyppinen#laajempi#katsaus#heikkoon#kirjoitus:

menestykseen#on# jäänyt#puuttumaan.#Siksi# seuraavankaltaiset# selitykset#heikolle#me:

nestykselle#ovat#olleet#tutkielmani#tärkeä#tavoite#siten#osa#tutkimusasetelmaa.##

Yksinkertaistaen#voidaan#todeta,#että#heikoimmissa#kirjoitelmissa#vaikuttaa#ole:

van#yksi#perustavanlaatuinen#ongelma:#niitä#ei#ole#suunniteltu.#Suunnittelemattomuus#

lyö# läpi#kaikissa#diskurssikompetensseissa:#kun#kirkkaaksi#muotoiltuja#ajatuksia#on#vä:

hän,#kognitiivinen#kompetenssi#näyttää#heikolta.#Vähäisiä#ja#kehittelemättömiä#ajatuk:

sia#on#vaikea#saada#paperille#kovinkaan#loogisesti#aseteltuna,#joten#tekstuaalisten#yksi:

köiden#hallinta#on#puutteellista;#on#vaikea#muodostaa#temaattisesti#järjestyneitä#teks:

tikappaleita,# jos# ei# ole# käsitystä# siitä,# minkä# ajatuksen# paperille# seuraavaksi# laittaa.#

Tuskastuneisuus#taas#saattaa#purkautua#voimallisena#oppositioon#asettumisena#ja#jopa#

itsesäälinä,# mikä# heijastuu# heikkona# sosiaalisena# kompetenssina.# Kaikki# nämä# seikat#

yhdessä#luovat#vaikutelman#heikosta#tekstilajin#hallinnasta.#

Havainto#suunnittelemattomuudesta#ei#ole#uusi#(esim.#Lainas#2000:#22;#Karjalai:

nen#2008:# 303;#Vahala# 2008:# 307).# Keskeinen# kysymys#onkin# se,#miksi# suunnittelu# ei#

luonnistu.#Mahdollisia#selityksiä#on#ainakin#kaksi:# joko#suunnittelua#ei#osata#tai#sitten#

se#ei# kiinnosta.#Kirjoittamisprosessia# tutkineet#Murtorinne# (2005)# ja#Ranta# (2007)# to:

teavat#muokkaamisen# vaativan# älyllistä# ponnistelua.# Se,# joka# haluaa# selvitä# kirjoitta:

mistehtävästään# helpolla,# lyö# siis# laimin# juuri# suunnittelun# ja# tekstin#muokkaamisen.#

Tekstin#muokkaaminen# ei#myöskään# ole# oppilaille# yksiselitteinen# tehtävä;# siitä# kiinni#

saaminen#ei#ole#yläkoululaiselle#helppoa#(Murtorinne#2005:#261).#Laajemminkin#heik:

koon#suoriutumiseen#liittyvä#keskeinen#kysymys#on,#mikä#on#osaamattomuutta#ja#mikä#

viitsimättömyyttä.#Kysymykseen#on#mahdotonta#vastata#pelkkien#tekstien#perusteella.#

Kysymys#on#kuitenkin#merkittävä,#sillä#alisuoriutuja#tarvitsee#napakkaa#rajojen#asetta:

mista# ja# vaatimustason# nostoa# –# osaamatonta# se# taas# ei# helpota,# päinvastoin.#

Alisuoriutuja#puolestaan#ei#hyödy#opetuksesta,#vaikka#se#olisi#kuinka#laadukasta,#jollei#

hän#itse#tartu#ongelmaan.#
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Toinen# kompetenssien# heikkoutta# yhdistävä# seikka# on# oppilaiden# heikko# tole:

ranssi#toisille#mielipiteille.#Sosiaalisen#kompetenssin#kohdalla#tuli#ilmi,#miten#kirjoittajat#

selvin#sanoin,# jopa#hyökäten,#sanoutuivat# irti#esimerkiksi#äidinkielen#tai#käsillä#olevan#

kokeen# hyödyllisyydestä.# Samantyyppinen# polarisoituminen# näkyi# myös# elokuvia# ja#

teattereita# käsittelevissä# kirjoitelmissa,# joissa# elokuvien# koettiin# aikuisten# mielestä#

rapauttavan# nuorisoa# –# nuoret# asemoivat# itsensä# tiukasti# eri# puolelle# kuin# aikuiset.#

Toisaalta#kognitiivisen#kompetenssin#kohdalla#totesin,#että#aineistoni#kirjoittajat#perus:

televat#väitteitään#huomattavan#usein#väitettään#tukien,#eivät#koetellen.#Kautta#linjan#

kirjoitelmissa# ei# siis# tuoda#esiin#mahdollisuutta# ajatella# käsillä# olevasta# asiasta# toisin.#

Ilmiön#selitystä#voi#tästä#aineistosta#vain#spekuloida.#Vaikuttaa#kuitenkin#siltä,#että#so:

siaalisen# ja# kognitiivisen# kompetenssin# kohdalla# havaitsemani# ilmiöt# liittyvät# yhteen:#

joko# oppilaat# eivät# hahmota# omasta# näkökulmastaan# poikkeavia# kantoja# olevankaan#

tai#sitten#kokevat#ne#uhkaaviksi;#myönnyttely#kenties#horjuttaisi#oman#argumentoinnin#

vakuuttavuutta.#

Osansa# on#myös# kokeella# ja# sen# toteutuksella.# Pohtivien# kirjoitelmien# kohdalla#

tämä#tarkoittaa#erityisesti#kirjoitelmien#tehtävänantoja.#Kauppinen#erittelee#artikkelis:

saan# tehtävänantojen# tarjoamaa#ohjaustukea# (2011:# 96–98).# Pedagoginen#ohjaustuki#

(scaffolding,# engl.# rakennusteline)# tarkoittaa# tehtävänantojen# muotoilussa# sitä,# että#

tehtävänanto#tukee#oppilasta#suoriutumaan#mahdollisimman#hyvin,# jopa#yli#oman#ta:

sonsa# (ks.#myös#Shore#&#Rapatti#2014:#10–11).#Kauppisen# (mp.)#mukaan#tehtävänan:

non#ohjaustuki#on#kuusiosainen# ilmiö:#kokeen# laatija#antaa#aihepiirin# (1),# johon#oppi:

laalla# on# oltava# kokemuksensa,# tietojensa# ja# taitojensa# perusteella# pääsy# (2).# Tehtä:

vänannon# tulee#myös#mahdollistaa# oppilaan# oma# ajattelu# (3)# ja# antaa# tukea# sille# ra:

jaamalla# aihe# ja# eksplikoimalla# se# yksiselitteisesti# (4).#Mahdollinen# oheisaineisto,# pe:

ruskoulussa#mielestäni#myös# tehtävänantoon# liittyvät# virikekysymykset# (vrt.# Komppa#

2012:#179)#tuovat#(kon)tekstuaalista#tukea#(5).#Tehtävänanto#tukee#oppilaan#suoritusta#

myös#silloin,#kun#se#noudattaa#tehtävätyypin#konventioita,#siis#asettuu#samalle# jatku:

molle#kuin#oppilaan#aiemmin#kirjoittamat#vastaavat#kirjoitelmat#(6).##

Vuoden#2010#oppimissaavutusten#arviointikokeessa#oli# sellaisia#pohtivien#kirjoi:

telmien#tehtävänantoja,#jotka#eivät#kaikilta#osin#tarjoa#yllä#kuvailtua#ohjaustukea.#Vaik:

ka# tehtävässä# mitataan# oppilaan# kykyä# kirjoittaa,# kaikkein# heikoimmilla# oppilailla# ei#
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välttämättä#ole#yhtäläistä#pääsyä#aihepiiriin#kuin#muilla.#Kun#annetut#aiheet#on#rajoi:

tettu#äidinkielen#ja#kirjallisuuden#oppiaineen#sisältöihin#(toisin#kuin#esimerkiksi#ylioppi:

lasaineen#aiheet!),#kaikkein#heikoimmilta#salvataan#pääsy#aiheen#äärelle.#Jos#oppilas#ei#

lue,#ei#käy#teatterissa,#ei#hallitse#kielitietoa#eikä#näin#ollen#todennäköisesti#myöskään#

hahmota#äidinkielen#opetusta#erityisen#tarpeelliseksi#elämässään,#hänen#mahdollisuu:

tensa#osoittaa#kirjoitustaitonsa#ovat#hyvin#vähäiset.#Lisäksi#suoritusta#olisi#mahdollises:

ti#voitu#tukea#muutamilla#virikekysymyksillä#kussakin#tehtävässä,#jolloin#oppilaiden#olisi#

ollut# helpompi# tarttua# tehtäviin.# Vaikuttaa# siltä,# että# erityisesti# kielen# yhdistävään# ja#

erottavaan# vaikutukseen# olisi# ollut# helpompi# tarttua# virikekysymysten# tai# pienen# ai:

neiston#myötä.##

On#myös# huomautettava,# että# kokeen# järjestelyillä# lienee# ollut# osansa# koeme:

nestyksessä.# Kokeeseen# on# valikoitu# satunnaistettu# joukko# yhdeksäsluokkalaisia,# ja#

kouluissa,#joissa#ikäluokka#on#suurempi#kuin#70#oppilasta,#vain#osa#saman#luokan#oppi:

laista#on#päätynyt#kokeeseen#(Lappalainen#2011:#17).#On#myös#mahdollista,#että#osassa#

kirjoitelmista#näkyy#oppilaan#asennoituminen#kokeeseen# rangaistuksena# tai# huonona#

tuurina.##

Kokeessa#heikosti#menestyneistä#oppilaista#71#%#ei#ollut# ilmoituksensa#mukaan#

koskaan#saanut" säännöllistä"ohjausta" (erityisopetusta)" luku:# tai# kirjoitusvaikeuksiensa#

vuoksi.#Kokeessa#heikosti#menestyneistä#26#%#oli# saanut% tällaista%ohjausta%yhtenä% tai#

kahtena#vuotena,#3#%#kautta#kouluajan.#(Lappalainen#2011:#34,#103.)#Tämä#tuntuu#toki#

hämmästyttävän# vähältä.# Silti# herää# kysymys,# mitä# erityisopetusta# se# on,# jota# joka#

kolmas#tarvitsee.#Niin#moni#pojista#selvisi#heikosti#kirjoitustehtävissä.#Onko#vika#todella#

erityisopetuksen# huonossa# tarjonnassa,# vai# onko# korjattavaa# pikemminkin# tavallisen#

opetuksen# parissa?# Toisaalta# edelleen# voidaan# kysyä,# mikä# on# se# resurssien# määrä,#

joka#heikoimmin#pärjäävien#tukiopetukseen#kannattaa#laittaa.#Resurssien#määrä#luok:

kahuoneessa#on#vakio:#jos#opettajan#aika#käytetään#heikoimpien#perustaitojen#vahvis:

tamiseen,#muut#jäävät#opettajan#ohjaamista#vaille.# 

On#varottava# laittamasta#sanoja#oppilaiden#suuhun#tai#ylitulkitsemasta#kirjoitel:

mia.#Silti#monista#kirjoitelmista#löi#läpi#ulkopuolisuuden#tunne.#Etenkin#tehtävänantoon#

1#vastanneet#kirjoittajat#seisoivat#selvästi#aivan#eri# joukossa#kuin#opettaja# ja#muut#ai:
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kuiset.# Kun# lisäksi# sanottavaa# on#monella# hyvin# vähän,# syntyy# vaikutelma# siitä,# että#

oppilailta# puuttuu# avoin# keskusteluyhteys# aikuisiin.# Keskustellaanko# koulussa# (ja# ko:

deissa)#riittävästi# ilman#arvioinnin#kontekstia?#Kyselläänkö#etenkään#heikosti#kirjoitta:

vilta#”niitä#näitä”:#mitä#kuuluu,#mitä#mieltä#olet,#miksi#ajattelet#noin;#entä#tyydytäänkö#

vastaukseen#”ihan#hyvää”?#

On#myös#muistettava#opettajan#näkökulma.#Kyse#on#siitä,#miten#paljon#sisältöjä#

opettajan# tulisi# käydä# läpi# annetun# ajan# puitteissa.# Lonka# (2014)# on# nimittänyt#OPS$

hölkäksi#opetusta,#jossa#valtaisa#määrä#sisältöjä#käydään#lyhyesti#läpi.#Toisaalta#resurs:

sien#kääntöpuoli#on#myös#vastuu:#kenellä#on#vastuu#siitä,#että#opiskeltuaan#laskennalli:

sesti#kaksi#kokonaista#kouluvuotta#äidinkieltä#oppilas#ei#pysty#kirjoittamaan#asiatyylistä,#

ehjää#pohtivaa#tekstiä.#OPSin#kuuliaisena#läpi#hölkänneellä#opettajallako?#Lukiolaisten#

opetusta#pohtinut#Jääskeläinen#(2004)#kirjoittaa:#Niistä.lukiolaisista,.jotka.motivoinnis$

ta,. innostusyrityksistä. ja. lievästä. pakottamisesta. huolimatta. eivät. halua. hyödyntää.

opettajan. tarjoamaa.opetusta,.ei.opettaja.oikeastaan.edes.voi. kantaa.vastuuta..Hän.

voi. vain. herättää. nämä.nukkujat. todellisuuteen. kylmän. realistisella. arvosanalla.”.On#

toinen#kysymys,#voiko#näin#suhtautua#myös#peruskoululaisiin:#hehän#ovat#nuorempia,#

aina#alaikäisiä#ja#peruskoulun#tehtävä#on#paitsi#opettaa#sisältöjä#myös#varmistaa#oppi:

laiden#valmiudet#pärjätä#elämässä.#Silti#on#tosiasia,#että#kirjalla#päähän#lyöminen#(kuv.)#

ei#johda#mihinkään,#jos#vastaanottaja#ei#tee#mitään.#

#

9.3 Jatkotutkimuksen(aiheita(

#

Diskurssikompetenssien#sisällä#olisi#syytä#tehdä#jatkotutkimusta#etenkin#kognitiivisesta#

ja# sosiaalisesta# kompetenssista.# Nämä# kirjoittamisen# osa:alueet# ovat# toistaiseksi# jää:

neet# hyvin# vähälle# tarkastelulle# fennistiikassa# (ks.# esim.# Juvonen# ym.# 2011).# Lisäksi#

Makkonen:Craig#(2011:#76)#esittelee#mm.#strategisen#kompetenssin#kirjoittamisen#yh:

tenä#osa:alueena#–#sitä#ei#ole#fennistiikassa#tutkittu# lainkaan.#Kaikkiaan#järjestelmälli:

nen#diskurssikompetenssien# tutkimus#voisi# tuoda# lisävoimaa#myös#analyyttiseen#arvi:

ointiin,#kuten#Makkonen:Craigkin#ehdottaa#(2011:#82–84).#
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Toisaalta#heikoksi#arvioituja#kirjoittajia#on#tutkittu#ylipäätään#Suomessa#hyvin#vä:

hän#äidinkielen#opetuksen#näkökulmasta,#joten#kaikenlainen#heikkoa#menestystä#selit:

tävä#tutkimus#tulisi#etenkin#opetuksen#tarpeisiin.# Jo#nyt# tiedetään,#että#heikot#kirjoit:

tamisen#oppimistulokset# kasautuvat# tiettyihin# kouluihin# ja# niille# oppilaille,# joiden#op:

pimistulokset# yläkoulun# alussa# ovat# jo# olleet# heikot# (Kuusela# 2011:# 16–18).# Olisikin#

syytä#tehdä#jatkotutkimusta#siitä,#mikä#tätä#eroa#selittää.#Seitsemännen#luokan#heikko#

lähtötaso#toki#kääntää#katseet#alakouluun#ja#sen#opetuskäytäntöihin.#Toisaalta#heikko:

jen#tulosten#kasautumista#kouluittain#voi#selittää#myös#se,#että#lähikouluun#kerääntyy#

paljon# lapsia,# joiden#kotiolot# ja#kasvatus# saattavat#osaltaan#selittää#heikkoja# tuloksia.#

Onhan#tiedossa,#että#vanhempien#matala#koulutustaso#korreloi#oppilaan#koulumenes:

tyksen# kanssa# (esim.# Tilastokeskus# 2009).# Kyse# on# siis#monipolvisesta# ilmiöstä,# jonka#
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poisvalintaa#tehdään#uudistuskierroksilla#hyvin#vähän.#(Sinko#2010:#2–3.)#Mielestäni#on#

kuitenkin#selvää,#että#jos#kirjoittamisen#kompetenssien#hallinta#on#niin#heikolla#tolalla#

kuin# aineistoni# kirjoittajilla,# oppisisältöjen# määrää# on# pikemminkin# vähennettävä# ja#
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myös# omat# asiansa# esimerkiksi# viranomaisten# kanssa,# päivittäisissä# asioinneissa# sekä#

tuttavapiirinsä# kesken.# Jatkuvasti# kirjallistuvassa# maailmassa# syrjäytymisriskissä# ovat#

ne,#jotka#eivät#pysty#lukemaan#ja#kirjoittamaan.#Miten#äidinkielen#opetus#vastaa#tähän#

haasteeseen?## #
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