KIELI JA GLOBALISAATIO
—
LANGUAGE AND GLOBALIZATION

AFinLAn vuosikirja 2008 / n:o 66

KIELI JA GLOBALISAATIO
—
LANGUAGE AND GLOBALIZATION

TOIMITTANEET
Mikel Garant, Irmeli Helin & Hilkka Yli-Jokipii

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA
Jyväskylä 2008

Kieli ja globalisaatio – Language and Globalization
© kirjoittajat ja Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA

taitto Petteri Tykkä
toimitusavustajat Antti Jalonen, Jukka Knaappila ja Emilia Rajas

ISBN 978-951-9388-54-0
ISSN 0781-0318
Jyväskylän yliopistopaino, Jyväskylä 2008

Sisältö
Preface

7

H. G. Widdowson
Coming to terms with reality

11

35
Inkeri Vehmas-Lehto
Translation Studies: In search for vigour and
relevance
Eija Aalto
Mihin koulun tekstit sosiaalistavat?
S2-oppijan haasteita

71

97
Anneli Airola & Ritva Kantelinen
Strengths and developmental needs in language
education at universities of applied sciences
Elina Harjunen & Riitta Korhonen
Äidinkielen kielioppi – sydämenasia!

125

153
Leena Immonen & Heidi Rontu
Evaluointi, lähentäminen ja yleistys – miten
toimittaja johdattelee haastatteluun
183
Eeva-Liisa Järvinen
Varför är det så svårt för finnar att uttrycka
bestämdhet i svenskan?

Merja Kauppinen, Johanna Saario, Ari Huhta, 201
Anna Keränen, Minna-Riitta Luukka, Sari Pöyhönen, Peppi Taalas & Mirja Tarnanen
Kielten oppikirjat tekstimaailmaan ja
-toimintaan sosiaalistajina
235
Hilkka Koivistoinen
Computer-mediated English language learning
‘in a Beehive’
255
Lea Meriläinen
Lexical transfer in the written English of Finnish students in 1990, 2000 and 2005 – Elements of improvement in the mastery of English vocabulary
275
Tarja Nikula
Opetuskieli vaihtuu englanniksi, vaihtuuko
opetustyyli?
311
Päivi Pasanen & Mari Pakkala-Weckström
The Finnish way to travel: Verbs of motion in
Finnish frog story narratives
333
Anne Pitkänen-Huhta
Suomalaisten nuorten tekstikäytänteet monikielisessä arjessa
359
Anna Solin
The teaching portfolio as a hybrid genre –
Local and global influences

Preface
The fall 2007 AFinLA symposium took place at the Department of Translation Studies of the University of Helsinki in Kouvola, Finland, on November 9th and 10th.
After 27 years in Kouvola, the Department of Translation
Studies will move to the main university campus in Helsinki in the summer of 2009. So, this was the first and the
last AFinLA conference in Kouvola.
The response to the conference was overwhelming. There
were over 150 participants with 50 presentations and
workshops in 6 concurrent sessions. Presenters and participants came from over 20 countries, including some
from as far away as Malaysia and China. There were also
more presentations in English than ever before. This reflected the positive trend toward internationalization in
the field of Applied Linguistics in Finland.
Perhaps our plenary speakers had something to do with
the large number of participants this year. They were
Professor Henry Widdowson from the University of Vienna, who spoke on Coming to terms with reality about
the current state of affairs in Applied Linguistics, and
Professor Inkeri Vehmas-Lehto, whose address, Translation Studies: In search for vigour and relevance, gave an
excellent synopsis of the field of Translation Studies.
Their papers are presented first in this volume.
The large number of English articles within this volume
reflects the international shift of the field within Finland.
English allows a wider audience to access the articles.
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Naturally, the demand for articles written in Finnish is
honored here as well.
Aside from the two plenary articles, the papers in this
volume are presented in alphabetical order. The first article, by Eija Aalto, addresses how immigrant children are
socialized in schools through their school textbooks.
Next, Anneli Airola and Ritva Kantelinen focus on the
needs of language education at universities of applied
sciences.
Finnish grammar is examined by Elina Harjunen and
Riitta Korhonen. Leena Immonen and Heidi Rontu’s paper on the semantic content of audiovisual news was produced for the conference media workshop. Eeva-Liisa
Järvinen’s article reflects the bilingual nature of Finland
by addressing Swedish. Merja Kauppinen, Johanna
Saario, Ari Huhta, Anna Keränen, Minna-Riitta Luukka,
Sari Pöyhönen, Peppi Taalas and Mirja Tarnanen address
the types of language and textual worlds that school language study books contain.
Computer-mediated English language learning is the focus of Hilkka Koivistoinen’s work. The written English
of Finnish students in 1990, 2000 and 2005 is addressed
by Lea Meriläinen, whereas Tarja Nikula’s paper focuses
on teacher talk in Finland. Päivi Pasanen and Mari Pakkala-Weckström’s study looks at Finnish verbs of motion. Anne Pitkänen-Huhta’s paper examines the literacy
practices of young people in the current multilingual context of Finland, and Anna Solin addresses the current
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trend toward using portfolios instead of curriculum vitae
for job searches in the University of Helsinki.
We would like to express our heartfelt thanks to the following individuals: the writers for submitting their contributions to a blind review process, because without their
courage and effort an edited collection like this would not
be possible; the members of the editorial review board
for their thoughtful and timely reviews as well as Jukka
Knaappila, Emilia Rajas and Antti Jalonen for their editorial assistance. Thanks are further due to Petteri Tykkä
and Jukka Knaappila for finalizing the layout of the
book. We would also like to thank our financial sponsors:
The Academy of Finland, the City of Kouvola, Oxford
University Press, Routledge Publishing, Nordea Bank,
Kouvolan Sanomat and everyone else who has supported
this volume. Any errors which appear are our own.
Mikel Garant

Irmeli Helin

September 20, 2008
Kouvola
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Coming to terms with reality
H. G. Widdowson
University of Vienna
Applied linguistics is the name given to a wide and disparate range
of enquiry which is said to be distinctive because its concern with
practical language-related problems in the real world requires it to be
interdisciplinary in theoretical orientation. Corpus analysis and second language acquisition research are two areas of enquiry that claim
to address problems in foreign or second language pedagogy. Interdisciplinarity is not a distinctive feature of either of them, and neither
of them would seem to come to terms with the reality of actual problems experienced by language teachers and learners. On the contrary,
they send contradictory messages which only compound these problems. The argument presented in this paper is that we need to recognise that the theoretical domain of disciplinary expertise and the
domain where problems are actually experienced are two quite distinct orders of reality and that applied linguistics needs to find ways
of mediating between them. It is the domain of actual experience, the
domain of folk belief and practice where we need to start. Interdisciplinarity will be a matter of pragmatic expediency: the drawing of
insights from different disciplines will need to be regulated by the
nature of the problem we are dealing with and their relationship
made coherent by their relevance.
Keywords: interdisciplinarity, expertise, experience, mediation
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My theme is the nature of applied linguistics, as I see it,
and I would like first of all to link it up with the theme of
this conference: Globalization. Let me begin with a quotation:
Globalization on an unprecedented scale does not change the
fact that most people everywhere still live their lives in local
settings and feel the need to develop and express local identities to pass on to their children. (Nettle & Romaine 2000)

This comes from a book called Vanishing Voices: the
extinction of the world’s languages. The book is an eloquent appeal by an anthropologist and a sociolinguist for
the conservation of linguistic diversity now under threat
from the homogenizing forces of globalization, and was
singled out as an outstanding work of applied linguistics
by being awarded the BAAL book prize in the year of its
publication. This in itself raises the question of what it is
that characterizes a work in applied linguistics, as distinct, for example, from a work in sociolinguistics or social anthropology.
But this quotation also serves to key us into this theme by
indicating a contrast, and a possible tension, between two
orders of reality: the global that factors out particular
differences and the local that preserves them. I think
there is a tension of a cognate kind in applied linguistics
in its aspiration to be both globally valid as an interdisciplinary area of enquiry and at the same time locally engaged with problems in the real world.
We live in an age where everything gets wrapped and
packaged for the convenience of the consumer. Including
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knowledge. In the area of linguistics, several compilations of condensed scholarship have appeared in recent
years in the form of encyclopedias and handbooks.
Old-fashioned as I no doubt am, I tend to think of handbooks as small things like guide books that one can slip
into one’s pocket. These, however, are weighty tomes, as
big as bibles. They do not give much guidance either as
a matter of fact, consisting as they do of a series of separate and unconnected essays by various authors expert in
the field. They claim by their titles to be comprehensive
and authoritative – it is not a handbook on linguistics, but
the handbook of linguistics, of historical linguistics, of
morphology, of discourse analysis, of language variation
and change, and so on.
And, of course, we have the handbook of applied linguistics. In fact we have two: the Blackwell one (Kaplan
2002), and the Oxford one (Davies & Elder 2004). Both
cast their net very widely but they have neither content
nor contributors in common, and the question arises as to
which we can rely upon as giving the definitive account
of the subject. If either. Here I come to my reason for
mentioning them in the first place. I do not intend to review these two volumes, you will be pleased to hear, but
even a cursory glance at their contents pages makes one
wonder at how such an apparently disparate collection of
topics can constitute applied linguistics as a distinctive
area of enquiry.
The attempt by the editors of the Blackwell handbook to
impose conceptual order results only in confusion, as
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Willis Edmondson points out in his review of the book,
which he describes as “a mixed bag, less than cogently
assembled” (2005: 396). The editor of the Oxford handbook makes no attempt to provide any conceptual coherence. “Applied linguistics is a difficult notion to define”,
he tells us in his preface, and “it should not be assumed
that this volume will provide a definitive definition of the
field”. Instead it “offers a snapshot of some of the subfields of applied linguistics” (Kaplan 2002: vii). Taking
snapshots suggests a rather haphazard kind of procedure,
especially since it is not made clear how a subfield can be
identified without identifying the field it is a subfield of.
One can, of course, take the view, and many people do,
that it does not matter how loosely defined and vaguely
conceived applied linguistics is, and there is no point in
trying to resolve uncertainty about what it actually is. But
it seems to me that it should be of some concern that we
have handbooks, and not only handbooks but journals,
and associations too, like this one, the Finnish Association of Applied Linguistics, all dedicated to the pursuit of
an enquiry that we apparently can only give a name to,
but cannot clearly conceptualize – an enquiry, it would
seem, that anybody professing any expertise in language
study of any kind can turn their hand to whenever it is
expedient to do so. Anybody can get on the bandwagon:
the more the merrier. In these days when academic work
is increasingly accountable to measures of practical relevance, getting on the applied linguistics bandwagon is
very useful expediency indeed.
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It is sometimes said that the uncertainty about the nature
of applied linguistics is an advantage in that it allows for
a wide range of activity unhindered by the constraints of
too narrow a definition. But enquiry without constraints
of one kind or another is useless, and with such an unlimited field to play in, there is plenty of scope for avoidance
of inconvenient problems that a narrower definition
would constrain you to confront. So I would argue that
trying to pin down the nature of applied linguistics is not
a trivial terminological matter, but necessary as a way of
establishing its essential parameters of enquiry.
We can agree with Kaplan that a definition of our field is
elusive. However, there are two things that are generally
said to characterise work that is undertaken in its name.
One is local in that it deals with problems in the ‘real
world’: “problems in the world in which language is implicated”, as Cook (2003: 5) puts it. The second is global
in that it is, of its nature, interdisciplinary: it does not, in
spite of its name, draw only on linguistics but on a much
wider range of scholarly enquiry. The two features are
taken to be related in that the second follows by implication from the first: to solve real world problems, you
need to be interdisciplinary. This is made quite explicit in
an editorial of what is probably taken to be the leading
journal in the field:
It is perhaps uncontroversial to claim that applied linguistics,
in becoming more interdisciplinary, is better prepared for the
principled handling of a range of distinct types of real world
issues, and more critically aware of its methodologies. (Bygate & Kramsch 2000: 2)
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The claim here is that the more interdisciplinary applied
linguistics is, the more capable it becomes of dealing
with problems in the real world. It is not only, as Nettle
& Romaine (2000: 197) put it that “we must think globally but act locally”. The argument is that we must think
globally in order to act locally in a more effective way.
We should note that it is not interdisciplinarity as such
that makes applied linguistics distinctive – there are after
all a number of what Bernard Spolsky (1998) has referred
to as hyphenated linguistics: psycho-linguistics, neurolinguistics and socio-linguistics where the hyphen signals
an inter-disciplinary relationship. What is distinctive
about applied linguistics is its claim to engage with real
world problems, and being interdisciplinary is represented as a necessary means to that end, a contingent
requirement.
Such a claim does seem to be generally accepted as uncontroversial. But that does not make it valid. And it
seems to me that on closer inspection, it turns out to be a
very questionable claim indeed, and so far from interdisciplinarity leading to a critical awareness of methodological issues, that it actually distracts attention from
them, if these issues are indeed essentially to do with
problems in the real world.
But how are these problems in the real world actually
handled by applied linguists? What is this methodology
which they have become more critically aware of? Let us
consider this question in reference to two areas of enquiry that are particularly prominent, and are generally
taken as examples of applied linguistics par excellence.
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Both claim to address the real world pedagogic problems
that language teachers confront when deciding what and
how they should teach. The first of these areas is what we
might call Applied Corpus Linguistics and the other second language acquisition research – SLA.
The first thing we might note, perhaps, is that in both
cases the problems to be addressed are effectively delocalized in that they are not identified or defined as such
by the people in the real world who supposedly have
them. Language teachers are told that they have problems
that they have not hitherto been aware of, that so far they
have been teaching the wrong kind of language in the
wrong kind of way. Having thus devised a problem and
defined it on their own terms, applied linguists then proceed to resolve it on their own terms.
Consider the case of Applied Corpus Linguistics. The
problem with language pedagogy that is identified here is
that teachers have not been presenting their learners with
real language but with some invented version that bears
little resemblance to what native speakers of the language
actually produce. One should not be too hard on teachers
for doing this, of course, because until corpus linguistics
came along to reveal patterns of actually occurring native
speaker usage, nobody knew what real language was
really like. But now that all has been revealed, the argument goes, and the real thing is available, there is no excuse for contriving classroom language anymore.
And so teachers are told to get real, to start “helping the
learner with real English” – the catchy COBUILD slo-
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gan. This is not a tentative suggestion that they might
consider bringing this reality into their teaching, perhaps
alongside contrived language, where it seems pedagogically and locally appropriate to do so. It is an absolute
injunction to deal with real language all the time, and to
avoid contrivance altogether. Thus, the late John Sinclair
(1991) proposed a number of precepts for language
teachers, and the first was: Present real examples only.
Now John Sinclair was a thinker of remarkable originality, and I have nothing but admiration for his work in
corpus linguistics, but this precept has to do with practical pedagogy, so in proposing it, he is assuming the role
not of linguist, but of applied linguist. And as an applied
linguistic proposal, this precept, as I have argued elsewhere (e.g. Widdowson 2003) poses a number of problems.
What is it, to begin with, that makes an example real?
The fact that it comes out of a corpus, might be one answer, for “The language of the corpus”, McCarthy (2001:
128) tells us, “is above all, real”. But how real is it? A
corpus is, above all, a collection of texts which have been
extracted from the contexts in which they originally and
naturally occurred and isolated from the purposes which
motivated their production in the first place. It is obvious,
therefore, that these texts only represent the reality of
language as experienced by its users to a very limited
extent. This extent is even more limited when analysis
takes place and corpus findings are displayed in concordance lines. Language does not naturally occur in concordance lines. What you get out of corpus is a textual
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sample. When samples are sorted by analysis and displayed they become examples of certain co-textual regularities. But to the extent that context is absent, these are
not examples of real language use.
The obvious point is that examples do not occur but are a
function of inference. We make something into an example by noting that it represents a typicality of one sort or
another, that it is a token of a type. A sample is a selection of data, and can be said to be intrinsically real as
data, but an example can only be made real or realized
when it is identified as evidence of something by some
kind of analysis. Now the central problem in language
pedagogy is how to effectively induce learners to infer
examples from samples of language data. As teachers
know well enough, if they are to present real examples in
the classroom, then they will have to create conditions
which enable the learners to realize them as examples. So
bearing this in mind, let us suppose that, swayed by the
current enthusiasm for authenticity, the appeal of the real,
teachers seek to follow the precept – present real examples only – reject all contrivance, and turn to corpus data
as the sole source of language to be used in class. Their
problem would be to work out how the data could be
converted into examples, and what these would exemplify.
Corpus samples could not, to begin with, exemplify
communicative conventions that native speakers follow
in making pragmatic use of their language since this
would depend on complex contextual factors which the
corpus does not record, and which cannot anyway be
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replicated in the classroom. This reality depends on context and context does not travel with the text. But those
who advocate the use of authentic language would seem
to believe that it does. Here is one such advocate:
Contrived simplification of language in the preparation of materials will always be faulty, since it is generated without the
guide and support of a communicative context. Only by accepting the discipline of using authentic language are we
likely to come anywhere near presenting the learner with a
sample of language which is typical of real English. (Willis
1990: 127)

I would agree that “in the preparation of materials” for
learning there needs to be “the guide and support of a
communicative context” but if the context is to provide
such a guide and support, it has to be contrived as locally
appropriate. It is the so-called authentic language that
will always be faulty – pedagogically faulty. If you want
to get learners to notice the communicative significance
of “sample of language”, and so realize it as typical, that
is to say as an example, a context has to be devised for
that purpose. Otherwise, the original contexts being inaccessible, all that the textual data can be used to exemplify
are regular co-textual relations of a grammatical or lexical kind. But you do not need corpus data to do this anyway: indeed it would be preferable to contrive your own
samples to ensure that they exemplify what you want
them to exemplify by drawing attention to the typical
features the learners need to notice.
So, if you want to present examples that are real in that
they really are examples, you cannot just select text samples from a corpus that are real only in the limited sense
20

that they have been produced by native speakers. The
precept, in short, makes no pedagogic sense. It takes no
account of the real world of the language classroom. Interestingly enough, Sinclair admits as much:
The precepts centre on data, and arise from observations
about the nature of language. They are not concerned with
psychological or pedagogical approaches to language teaching. (Sinclair 1997: 30)

So we have a precept for teaching that is not concerned
with pedagogy. It derives directly from the data and is
based on the assumption that the language used for learning must necessarily be the language of the native
speaker user. How such a global precept can be put into
local practice, how such ‘real’ language can be actually
taught in a classroom so that learners can engage with it,
and learn from it, is not considered to be relevant. So
much for the dealing with real world problems. So much
for applied linguistics.
We might notice that the second supposedly distinctive
feature of applied linguistics is also significant by its absence. There is no sign here of interdisciplinarity. On the
contrary, the relevance of any psychological approach to
the process of learning is discounted as well. We might
add that the very claim to have captured reality by the
linguistic description of text shows a somewhat surprising disregard of what sociolinguistics and pragmatics
have to say about the complexities of the use of language
in social contexts. As an approach to the description of
language, let alone to language pedagogy, this is distinctly non-interdisciplinary enterprise.
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Let me now turn to the second area of enquiry that I mentioned earlier as claiming to be dealing with the real
world problems of language pedagogy: Second Language
Acquisition research – SLA. Whereas with what I have
called Applied Corpus Linguistics, the main pedagogic
problem is seen to be that teachers have so far been labouring under a misconception about the real nature of
language, with SLA the problem is seen to be that they
are regrettably uninformed about the real nature of language learning. There is now a vast literature of psycholinguistic research available to put them right. True, such
research is often carried out at a level of experimental
abstraction that avoids the kind of classroom complexities that teachers have to deal with by eliminating them
as distracting variables, but this is thought to be necessary in order to isolate the essential underlying natural
processes of acquisition. Once such research has identified these global processes, teachers can be informed so
that they can design their local courses accordingly,
rather than in the uninformed way they do at present.
Thus, SLA research is said to reveal that the acquisition
of the grammatical features of a second language follows
a certain order, to some extent predetermined, and moves
from one interlanguage stage to another. This natural
order necessarily controls the learnability of these features and therefore, the reasoning goes, provides guidance for how these features should be arranged in a
teaching syllabus. This would prevent teachers wasting
their time trying to teach something that learners are not
naturally disposed to learn. Findings so far are perhaps
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not so secure as to provide a reliable blue-print for pedagogy, but researchers feel that they are getting there.
Some researchers, indeed, seem to feel they have got
there already. With regard to the kind of classroom activities which most effectively induce the learning process, they have concluded that research has now provided
clear support for a task-based approach to language
learning (TBI) to replace all the other misconceived and
unsatisfactory approaches that have prevailed so far.
As with Applied Corpus Linguistics, we should note, the
pedagogic problem is defined in outsider terms. The
teachers are not consulted. They are told they have a
problem, even if they are not aware of it. Indeed they are
seen as part of the problem, tending as they do to persist
in their unenlightened ways. There is rarely any recognition that what teachers have been doing for generations
may have some pedagogic legitimacy. It might just be
possible that some of the proposals that are now being
presented as innovative and recommended on the basis of
research evidence bear some resemblance to old ideas
and practices. So it is that TBI, the task-based approach
is represented as a radical departure, effectively discrediting all previous approaches – the structuralist approach
with its unacceptable focus on form alone, the communicative approach with its unacceptable focus on meaning
alone, and above all that pariah of all approaches, the
PPP – Presentation, Practice, Production. According to
Michael Lewis:
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[…] any paradigm based on, or remotely resembling, PresentPractise-Produce (PPP) is wholly unsatisfactory, failing as it
does to reflect either the nature of language or the nature of
learning […]. (Lewis 1996:11)

So PPP is condemned twice over: not only does it not
conform to what SLA tells us about the nature of language learning, but it does not conform to what corpus
linguists tell us about the nature of language either. Why,
one must wonder, was it so intrinsically a part of pedagogic reality for so many teachers for so long? Peter Skehan provides us with an answer:
Given that there is little evidence in its favour, or theory, it is
surprising that it has been so enduring in its influence. To account for this, we must return to points that were made regarding its convenience for the teaching profession. It has
served to perpetuate a comfortable position for teachers and
teacher trainers. (Skehan 1996: 18)

So there you have it. Teachers, and teacher trainers too,
persisted with PPP because, though quite useless, it was
convenient to pretend that it was not – so, once again, the
teachers and the trainers are part of the problem.
But when one examines task-based proposals as put forward by Skehan, Ellis and others, one can see that they
actually resemble PPP in some respects, and not all that
remotely either. Task design has features that can be recognised as kinds of presentation, practice and production.
The relationship between them may be changed, and they
may involve using language in different ways, but then it
would seem reasonable to show how the principles of
PPP might be rethought in the light of new ideas and per-
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ceptions, and how TBI can be seen as a reformulation, a
development from something familiar, a locally relevant
adaptation, not some radical new order of reality that
teachers cannot connect with, and that makes everything
preceding it quite worthless.
So the problems that SLA research defines as proper for
enquiry are not those that teachers themselves actually
experience locally in the real world of classrooms. Furthermore, as far as the other supposedly distinctive feature of applied linguistics is concerned, the enquiry itself
is, if anything, monodisciplinary. It is psycholinguistic in
orientation, essentially concerned with isolating the underlying cognitive processes involved in the acquisition
of grammatical competence. Any suggestion that the
scope of its enquiry might be broadened to take sociolinguistic or sociocultural factors into account, or to consider how communicative competence might be acquired,
is met with resistance, not to say hostility. All this, we
are told, is about language use, quite irrelevant to SLA
research, which is concerned only with language acquisition (see Seidlhofer 2003). 1 If this is so, then teachers
who, on sociolinguistic authority, try to get their learners
to use language communicatively in the classroom are
presumably wasting their time since such activities are
irrelevant to acquisition. It is hard to see how any pedagogic implications inferred from SLA research on acquisition can be reconciled with the principles of communicative language teaching. One might have expected an
1

It is perhaps of interest to note that the British Association of Applied Linguistics
(BAAL) has as its slogan ‘Promoting understanding of language in use’. Since SLA
research explicitly excludes language in use from consideration, it would not, from a
BAAL perspective, count as applied linguistics at all.
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interdisciplinary applied linguistics concerned with language pedagogy to have resolved, or at least to have recognised, this disparity. Instead teachers are left with the
problem of sorting it out as best they can.
The disparity between the pedagogic ideas deriving from
SLA and corpus linguistics is even more marked. Both, I
have suggested, fail to come to terms with reality – with
the reality of the pedagogic domain of practice – and
instead define a problem in their own terms, and then
provide their own solution. But not only do the solutions,
the precepts and the proposals, not take account of the
real world pedagogic problems they are supposed to
solve, they actually create problems by suggesting solutions which are in direct contradiction with one another.
On the one hand, Applied Corpus Linguistics with its
advocacy of the authentic tells teachers that they must
present real language, get learners not just to use language communicatively but to replicate the communicative behaviour of native speakers. Contrived language
will always be faulty, because it will induce learners to
learn some distorted version of the language. On the
other hand, SLA tells teachers that the language they
present must be contrived to engage the cognition of the
learners at a particular point in their Interlanguage development. In this case it is real language that will be faulty
since in the likely event that it will not correspond with
stages in the process of acquisition.
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From the ‘real’ language perspective:
[…] it should not ever be necessary for students to ‘unlearn’
anything they have been taught. They cannot be taught everything at once, and because our knowledge of the textual detail
of language has been so vague, they have been taught halftruths, generalities which apply only in some circumstances.
(Sinclair 1991: 499–500)

From an SLA perspective, however, this makes no sense
at all. Here, as in learning theory in general, the view is
that the acquisition of competence is not cumulative but
adaptive: learners proceed not by adding items of linguistic knowledge, but by a process of continual revision and
reconstruction. In other words, learning is necessarily a
process of recurrent unlearning and relearning, whereby
encoding rules are modified, extended, re-aligned or
abandoned altogether to accommodate new language
data. The whole learning process is a matter of continual
cognitive adaptation as the learner passes through different transitional stages of interlanguage, each of which is
an adapted version of the one preceding. Learning can
only proceed by unlearning. Even if you presented real
language only, as input, its reality would not survive, for
it would be converted into data for learning and subjected
to different degrees of noticing. Actually the more real or
authentic the input, the more difficult is the conversion
likely to be.
So it is that these two lines of enquiry go their separate
disciplinary ways, and far from addressing the real problems of language teachers, actually make their lives more
problematic by presenting them with contradictory rec-
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ommendations. So in reference to what is supposedly
distinctive about the field, one might conclude that these
high profile activities, generally taken as representative
of applied linguistics, are actually not examples of applied linguistics at all. They are neither interdisciplinary,
nor problem-focused.
But, you might object, SLA is interdisciplinary in that,
being psycholinguistic in orientation, it relates linguistics
with psychology. Similarly, corpus linguistics, or computational linguistics, can be said to be interdisciplinary, in
that they relate linguistics with computer science. That
may be so. But we have to bear in mind that what is supposed to make interdisciplinarity distinctive in applied
linguistics – and distinct from these other branches of
hyphenated linguistics – is that it is motivated, indeed
required by the nature of the practical real-world problems that are to be addressed. You cannot properly address these problems otherwise. So we are not talking
about a pre-existing interdisciplinarity at an abstract
level, but one that is actualized as and when relevant in
the process of tackling a concrete problem in the practical
domain. Applied linguistics is not essentially but only
contingently interdisciplinary.
If it is the nature of the problem that should determine
which disciplines, and which conjunction of disciplines,
need to be invoked, then it would seem obvious that the
problem is what you start with. Now the ‘real world’
problems that applied linguistics purports to deal with
arise from a direct experience of language in the domains
of everyday life. It is the reality as lived and apprehended
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locally by lay people, by what Niedzielski & Preston
(2003) in their book Folk Linguistics refer to as the
‘folk’ 2 . But disciplines do not replicate this reality, of
course, but derive second order abstraction from it, identifying underlying regularities below the level of immediate appearances, selectively focusing on some features
and disregarding others. Disciplines, in other words, idealize the data of experience, and different disciplines do
it in different ways which are often very difficult to reconcile. It is these differences – of perspective, of principle, of procedure – that define separate disciplines. They
are all alike, however, in that they are global in orientation in that they operate at a level of abstraction at a remove from actuality as experienced by the folk in the
local domains of everyday life. Some consistency has to
be established between these levels of course: the abstractions have to be empirically substantiated by drawing on actual data. But this is always done selectively, so
although there must be consistency across levels, there
can never be a direct correspondence between them:
there would be no point or purpose in devising a discipline if there was.
2
I intend this term in the sense of Niedzielski & Preston (2003). They use it to refer to
people without a specialist knowledge of the phenomena they experience. As they put
it:

We use folk to refer to those who are not trained professionals in the area under investigation (although we would not for one moment deny the fact that
professional linguists themselves are a folk group, with their own rich set of
beliefs). We definitely do not use folk to refer to rustic, ignorant, uneducated,
backward, primitive, minority, isolated, marginalized, or lower status groups
or individuals. (Niedzielski & Preston 2003: xviii)
The term is then a relative one and people who are expert in one particular discipline
will be the folk in regard to another.
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What we have here, we might say, are two orders of reality: that of disciplinary expertise, and that of the domain
of folk experience, and it is, of course, the former that
carries authority and prestige. So where there is disparity
between them, it is generally the disciplinary expertise
that is taken to represent the truth of the matter, and the
ideas of the folk to be misconceived, persistent vestiges
of ignorance or prejudice which need to be dispelled
wherever possible. We have already seen how the ideas
of teaching folk have been summarily dismissed on these
grounds.
Folk linguistics has not fared well in the history of the science, and linguists have generally taken as “us” versus
“them” position. From a scientific perspective, folk beliefs
about language are, at best, innocent misunderstandings of
language (perhaps only minor impediments to introductory
linguistic instruction) or, at worst, the bases of prejudice,
leading to the continuation, reformulation, rationalization,
justification, and even development of a variety of social injustices. (Niedzielski & Preston 2003: 1)

The point about applied linguistics is that if it is to engage with ‘real world problems’ it cannot do so from a
scientific or disciplinary perspective. It cannot airily dismiss folk beliefs as wrongheaded: it has to come to terms
with them. Coming to terms with them does not mean
accepting them, but understanding the circumstances that
brought them about and sustain them, and then finding
ways of reformulating the problems they give rise to by
reference to disciplinary ideas. In other words, applied
linguistics, as an enquiry into real world problems, must
essentially be a process of mediation which establishes
relationships between the two orders of reality I referred
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to earlier, not between disciplines at the same level of
abstraction, but between abstraction and actuality, expertise and experience, discipline and domain, global and
local. The essential issue for applied linguistics is
whether, how and how far the ideas and findings that
have been refined out of actual data by idealisation and
analysis can be and should be referred back reflexively
to the domains of folk experience whence they came and
made relevant in practice. Not only can be, but should be
– for there are some problems that we might well feel it
is improper to engage with. You can indulge in interdisciplinary collaboration to your heart’s content without
ever getting involved in these practical and ethical issues.
It is the domain of actual experience, the domain of folk
belief and practice where we need to start. Interdisciplinarity will be a matter of pragmatic expediency: the
drawing of insights from different disciplines will need to
be regulated by the nature of the problem we are dealing
with, and their relationship made coherent by their relevance.
Mediating between disciplinary expertise and the practical problems experienced by the folk is a difficult thing
to do, and given the authority accorded to experts and the
low esteem in which folk ideas are held, it is not something that everybody would think worth doing anyway. It
is much easier to assume that solutions to problems can
be unilaterally provided, that applied linguistics is just
linguistics applied – something you can turn your hand to
as the spirit takes you, or when it suits your convenience.
This has the added advantage that your disciplinary status
and authority remain intact. Little prestige, after all, is

31

attached to mediation as I have defined it here; on the
contrary, it is usually seen as a kind of degenerate distortion of disciplinary integrity. Prestige is accorded to disciplines. So it is that the Research Assessment Exercise
(RAE), a measure of academic achievement in Britain
and increasingly adopted elsewhere, gives little if any
credit to anything that seems tainted by an applied or
practical purpose. It is no wonder that it is the supposed
interdisciplinarity of applied linguistics that is emphasised as its distinctive feature.
One might argue, of course, that enhancing the status of
applied linguistics in this way is a good PR strategy that
allows for tactical practical work to be done undercover,
so to speak, so that the contradiction I have been talking
about is only a matter of appearances. Perhaps so. But
equally, a focus on the disciplinary level can have the
effect of distracting attention away from problems in the
practical domain, and indeed serve as an excuse for
avoiding them. There is plenty of evidence in the wider
world, after all, that it is always possible to create the
illusion of engaging with problems by an eloquent use of
rhetoric, and that it is always easier to impose solutions
unilaterally than to work towards a negotiated settlement
by mediation. But it is only through mediation, I would
argue, that applied linguistics can come to terms with
reality – the reality as locally experienced by the folk in
the practical domain.
T
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Translation Studies: In search for vigour and
relevance
Inkeri Vehmas-Lehto
Department of Translation Studies
University of Helsinki
The discipline of Translation Studies emerged from the needs of
society, and has tried to respond to its challenges. This article contains an overview of the development of Translation Studies, ranging
from the normative, linguistic translation theories of the 1950s to
descriptive studies and communicative and pragmatic branches, e.g.
the Skopos Theory and the Manipulation School, and also some
totally non-linguistic branches of Translation Studies: the Ethics and
Sociology of Translation. The article also deals with the relationship
of Translation Studies with other fields of study, especially Contrastive and Applied Linguistics. It comes to the conclusion that Translation Studies constitutes a discipline in its own right – with theories
and methods of its own and an object of study of its own. This includes the process of translation and interpretation, the products of
this process, and the interrelations of translators and translations with
society and culture.
Keywords: communicative translation theories, equivalence, adequacy, skopos, manipulation, relevance
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1 Introduction
At a time when translator and interpreter training in
Finland is to a greater or lesser extent being integrated
into philology departments, it is important to ponder the
character of Translation Studies, one of the main pillars
on which translator and interpreter training stands or
falls. Perhaps it is time to have a look at their past and
present, perhaps also their future – even though no
amount of mental exertion has any chance of influencing
the administrative decisions already taken or being taken
in the near future at Finnish universities, including the
University of Helsinki. What is Translation Studies?
How has it responded to the challenges of society? Does
it have relevance in today’s society, and does it have sufficient vigour to survive and prosper?
Translation Studies as a field of research with scientific
methods is a new phenomenon. Even though translation
has been discussed by translators and scholars for more
than 2000 years, it was only after the 2nd World War that
this field of study metamorphosed into something scientific. This development was due to the unprecedented
scope of international contacts in the post-war world and
the urgent need of translations of factual prose texts, i.e.
texts such as commercial correspondence. There was a
need to start training translators and interpreters, but in
order to teach how to translate it was important first to do
research in translation. I use the word important, not the
word necessary, because I, for example, have extensive
personal experience in teaching translation without any
scientific basis in Translation Studies to build upon.
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Practically the only people that had been interested in
studying translation up to the 2nd World War had been
either Bible translators or people involved in literary
studies. Their results had no relevance for the new political and economic situation where factual prose was in
demand. Consequently, the 1950s and 1960s saw the
emergence of several linguistic translation theories in
various parts of the world.
It is obvious that linguistic theories had considerable
relevance at that time. It is equally obvious that the linguistic path was too narrow. During the five decades that
have passed since the beginning of the scientific study of
translations, Translation Studies has developed in other
directions also. The first few decades of Translation
Studies were rather slow. My personal experience of the
beginning of the 1980s, when I first became interested in
translation theory, was rather desolate. It was difficult to
find anything interesting or useful to read about this subject. But since the 1980s, Translation Studies has developed at a pace that leaves one breathless.
Today, Translation Studies is a complicated and manyfaceted field of study. Many schools and orientations
coexist, sometimes being diametrically opposed to each
other. Here, I will first deal with linguistic translation
theories (chapter 2), then with communicative translation
theories (chapters 3–6). Chapter 3 will be dedicated to
the first communicative translation theories, i.e. to Nida’s
theory of dynamic equivalence and various theories of
functional equivalence. Chapter 4, ‘Liberation from
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equivalence’, will deal with the Skopos Theory, chapter 5
with the Relevance Theory and chapter 6 with the Manipulation School. Chapter 8 will discuss Translation
Studies as a discipline, especially focusing on its relationship to linguistics. In chapter 9, I will give a short
overview of the methods of empirical Translation Studies. In the last chapter, I will first make some conclusive
remarks about the general tendencies of the development
of Translation Studies over the past half a century and
then mention certain typical features of this field of study
today, paying special attention to the question of its vigour and relevance.
2 Linguistic translation theories
The first linguistic books on translation theory emerged
during the 1950s in the Soviet Union (Vvedenie v teoriju
perevoda by A. V. Fëdorov in 1953), and in Canada
(Stylistique comparée du français et de l'anglais by JeanPaul Vinay and Jean Darbelnet, published in Paris in
1958). Linguistic translation theories were based on the
principle of free translation, i.e. on semantic equivalence
and compliance with the linguistic norms of the target
language. Linguistic translation theories distanced themselves from literary studies. Instead, the aim was to shed
light on the linguistic regularities of translation, especially as regards equivalence of target language and
source language linguistic means. It meant looking for
“regular equivalents” (zakonomernye sootvetstviâ; see
e.g. Recker 2004: 10–20) or probabilities of different
equivalents (see Catford 1965: 29–30). Only if such
words or expressions were not available was it necessary
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to find other solutions. Scholars were aware of the differences of languages and of the fact that these “regular
equivalents” often differed from the literal, word-to-word
equivalents of the source language linguistic means. The
theories suggested various lexical and grammatical replacements of source text means in translations. These
replacements were called “translation shifts” (Catford
1965: 73–82), “adequate replacements” (adekvatnye
zameny; see Švejcer 1973: 17–27) or – in Russian literature – transformations (transformacii).
As a matter of fact, linguistic translation theories were
little more than contrastive linguistics, and especially J.
C. Catford’s book A Linguistic Theory of Translation
(1965) was used particularly as the basis of contrastive
studies. In Translation Studies, its application was more
or less restricted to machine translation, because a machine can function only on the basis of an algorithm containing explicit rules about every decision that has to be
made. It seems to me that Catford’s theory has been more
harmful than useful to Translation Studies, because it has
contributed to creating the false notion that translating is
a series of purely linguistic operations and that its biggest
problem is to find substitutes for source language words
and structures. Such a notion has been and still is very
common not only among the general public but also
among those linguists who have not had much contact
with translations. In reality, a human translator with a
good command of both languages in question usually
deals with purely linguistic problems without even noticing them. The real translation problems are mostly pragmatic.
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Linguistic translation theories showed how one should
translate. In other words, they were normative in nature,
created to be used as the basis of translation teaching or
translation criticism. Secondly, they were expressly
theories. Even the term Translation Studies was not
commonly used before the 1980s, though, according to
Snell-Hornby (2006: 41), this term was first used by
James S. Holmes as early as 1972. Earlier the term theory
of translation was all that was needed.
The attraction of linguistic theories of translation lay in
their concrete nature. The possibility of getting objective
results based on comparisons and calculations made the
field seem more scientific. Indeed, many of the observations about the lexical and syntactic changes that take
place in translating are useful in translator training, at
least in the early stages. On the other hand, translation is
far too complicated to be treated as a purely linguistic
phenomenon. Linguistic translation theories tend to be
concerned with details instead of whole texts. That is
why literary Translation Studies – in spite of its vagueness – has its merits. It has been more general, more interested in the text as a whole, and also in the effect of
the text on the reader (Garbovskij 2004: 176–177).
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3 The emergence of communicative translation theories
A major turn in translation theory took place in the 1960s
when it was realised that translation is a form of communication. Translation Studies ceased to be mere comparison of translations and source texts. Pragmatic factors,
i.e. the character and needs of the target language audience, came into view.
The best-known representative of communicative translation theories, Eugene A. Nida (see Nida 1964; Nida &
Taber 1969), had come across misunderstandings caused
by cultural differences when working at the American
Bible Society. He became convinced that these had to be
taken into consideration and that in order to avoid miscomprehension, it was often necessary in a translation not
only to deviate from the linguistic form of the source text
but also from its semantic contents. It was necessary to
make pragmatic adaptations. For example, it may be necessary to replace south wind in a poem translation by a
wind from some other direction, if in the minds of the
recipients of the translation south wind is not associated
with pleasant warmth but scorching heat and sand storms.
Instead of semantic equivalence, translations strive at
dynamic equivalence, i.e. they have the aim of achieving
an equivalent effect. For example, the translation in example 1 follows the principle of dynamic equivalence.
The text discusses the difficulties encountered by Russian
emigrants trying to make themselves understood in a
foreign language. In the Finnish translation, the numeral
five was replaced by the numeral ten, because the important point is that five is the highest possible school grade
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in Russia, whereas the highest grade in Finland is ten.
The English translations given in brackets are made
word-for-word in order to illustrate the means used in
Russian and Finnish sentences:
(1) Source text: Иностранный их сданный на пять с плюсом язык не понимали. (The foreign language that they
had got the grade 5+ for was not understood.)
Translation: Ulkomaalaiset eivät ymmärtäneet heidän täyden kympin kieltään. (Foreigners did not understand the
language they were speaking, although they had got the
grade ten for it at school.)

Dynamic equivalence brought about a revolution in translation theory. It broadened the scope of interests of scholars: for the first time, it became important to pay attention to the non-linguistic factors influencing the translation and the translation process. The Dynamic Translation Theory is probably still the best-known translation
theory in the world. It served, for example, as the basis of
the latest Finnish Bible translation, which was adopted in
Finnish churches in 1992.
Dynamic equivalence was followed by some functional
equivalence theories. They were formulated by scholars
such as Katharina Reiss (e.g. 1976) and by the Russian
theorists Aleksandr Švejcer (1973, 1988), Lev Latyšev
(1981) and Zinaida L’vovskaâ (1985; see also VehmasLehto 1990). The leading principle of functional equivalence theories is that every text is used for one or more
purposes, or functions, e.g. for informative or expressive
functions, and these functions need to be retained in
translation. The means of realisation of these functions in
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a translation, on the other hand, may be very different
from those of the source text. Translating includes both
linguistic and pragmatic changes.
Nida’s theory as well as the functional equivalence theories and communicative theories in general have greatly
influenced translations by helping people to realise factors connected with the comprehensibility and readability
of texts. This has increased the relevance of Translation
Studies for society and the relevance of translations for
their readers. Who wants to read a translation that one
cannot understand?
4 Liberation from equivalence: The Skopos Theory
Translation scholars realised the existence of cultural
differences and the necessity of pragmatic changes in
translation. However, there was still a gap between the
theory of translation and the real world. If equivalence
was expected, no major changes could be made in translations, even though such changes might be necessary. In
the real world, there were also various kinds of adaptations and abridged versions written on the basis of source
texts that were not regarded as translations and were
therefore considered less valuable than actual translations. Some people felt that these adaptations and versions ought to be included one way or another in Translation Studies, but there was no theory to back up this idea
until the emergence of the Skopos Theory. This theory
was first created by Hans Vermeer (1978), who was then
joined by Katharina Reiss (Reiss & Vermeer 1986).
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The Skopos Theory is a functional communicative theory, but not an equivalence theory. The skopos, i.e. the
function, the purpose of the translation is the key factor
in translation, but it may be different from the function of
the source text. In other words, the translation may be
made for a radically different purpose and audience than
the source text. For example, a translation of a political
text may have a mere informative function: it may only
present facts without trying to persuade the reader. In
such cases, there cannot be equivalence between the
translation and the source text, nor is there any need for
it. The primary objective is that the translation achieves
its purpose, whatever this may be. In fact, the skopos
usually consists of several functions which form a hierarchy. The translator either receives the skopos from the
commissioner or sets one on the basis of his or her experience and expertise. The next step is to consider which
global translation strategies would be appropriate for the
realisation of the skopos, i.e. what general principles
ought to be followed when constructing the target text.
The strategies are chosen according to the skopos. In
other words, “the purpose sanctifies the means” (Reiss &
Vermeer 1986: 58). This usually implies that the translation needs to be written according to the expectations of
the recipients. Equivalence is not required, but equivalence is one of the possible relations between the source
text and the translation. However, according to the notion
of loyalty, which was later introduced by Christiane Nord
(e.g. 1994), the reader of the translation has to be informed – one way or the other – if the translation was not
made in compliance with the prevailing norms of translation.
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To my mind, the Skopos Theory is the best translation
theory both for descriptive studies and translation criticism. It is general in nature, very realistic and flexible,
applicable to all kinds of texts and situations. It has
mostly been applied to the translation of factual prose,
but there is no reason why it could not be used in literary
Translation Studies as well.
The following extract is from a draft for a thesis by Suvi
Sarlo, an undergraduate student of mine. The thesis is
based on the Skopos Theory, but any communicative
translation theory could be applied here.
(2) When rendering culturally specific lexical items into a
translation the target audience of which consists of children, one cannot translate the same way as for adults. The
item may be known to a grown-up person, but still unknown to a child. For example, in a book for adults the
Russian word boršč would probably be rendered into Finnish by the words borssi or borssikeitto (borsch soup),
because one would suppose that this dish is known to
adults at least to some extent. But children would probably not have the necessary knowledge. Consequently, the
translator would need to make changes. A translator of
children’s books could, for example, use the less specific
word keitto (soup) or replace the word by the word
hernekeitto (peasoup).

It will be interesting to see whether Russian scholars end
up with anything like the Skopos Theory. Earlier they
excelled at producing functional equivalence theories
(Švejcer 1973, 1988; Latyšev 1981; L’vovskaâ 1985). All
I have ever found was a mention of adequacy called “desiderative” (deziderativnaâ adekvatnost’) in an article by
Ûrij Vannikov (1988). However, the Russian theories of
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functional equivalence are very flexible as regards the
functions of a text and the extent of the changes of these
functions in translation that do not undermine functional
equivalence. Consequently, they are actually not very far
from the Skopos Theory.
5 Relevance Theory
A translation may be difficult or even impossible to
understand even though it might be written according to
the norms of the target language. The following example
is a translation of a Russian joke which I heard from
Elena Titova, a colleague of mine.
(3) There was a Russian traffic policeman who died and came
to the cross-roads where St. Peter was directing people
either to Heaven or to Hell. St. Peter said to the
policeman: “Your situation is about fifty-fifty. You can
decide yourself, which of these two alternatives you
choose.” “Thank you very much”, the policeman said.
“But couldn’t I stay at the cross-roads?”

The problem is not linguistic, it is cultural. I heard the
joke in Russian, my “professional language”, but nevertheless did not understand it. It is true, I laughed at the
right moment, but just by chance. Fortunately Elena –
used to conversing with foreigners – explained the joke.
It turned out that in the brain of a Russian person, this
joke automatically and in a hundredth part of a second
recalls the scene where a traffic policeman is collecting
fines and putting them into his own pocket. In the following hundredth part of the second they imagine the policeman taking St. Peter’s place in directing people to
Heaven or Hell, each according to the amount of money
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they are ready to pay. I will leave it to you to figure out
what a translator or interpreter could do to help the recipient of the translation of this joke.
One of the theories that could help solve this translation
problem is the Relevance Theory introduced by ErnstAugust Gutt (1992, 2000a; see also Vehmas-Lehto 2006).
Gutt’s theory is an application of Dan Sperber’s and
Deirdre Wilson’s (1986) General Cognitive Theory of
Communication. The Relevance Theory strives to figure
out what might be going on in the minds of the
participants of the communicative situation. According to
this theory, a successful translation resembles the source
text in those respects which are relevant for the recipients
in their “cognitive environment”. The cognitive
environment consists of all the facts that a person “is
capable of representing in his mind and of accepting as
true, or probably true” (Gutt 1992: 22). He also suggests
that the sources of this information can be perception
(seeing, hearing etc.), memory, or inference. This
resemblance in relevant respects frees the translator from
the obligation to preserve the other semantic properties,
but only if it is impossible to render them along with the
relevant properties (Gutt 2000b: 385). Communication is
based not only on explicit but also on implicit
information and inferences made by the recipients on the
basis of background knowledge. If the background
knowledge of the readers of a translation does not allow
them to make the necessary inferences, explicitation of
implicit information may be necessary (see e.g. Gutt
2000a: 83–84, 100–101). In other words, foreign or
strange elements need to be replaced by more familiar
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elements or something needs to be added in order to give
the reader a better chance to make the necessary
inferences. The problem with a joke is that if it needs
explicitation, the comical element may vanish. The
source text in example 4 contains the implicit element
that the name of the street Litejnij refers to the State
Security Agency, i.e. the intelligence services of
Leningrad and the Leningrad Region. In the minds of
Russian readers, the name of the street is immediately
associated with the appropriate cognitive frame, but
Finnish readers hardly have the necessary background
knowledge. This is why the translation helps the reader
with an explicitation.
(4) Source text: С Литейного звонят в отдел кадров завода
«Серп и молот». (There is a phone-call from Liteinij to
the personnel department of the factory Hammer and
Sickle.)
Translation: Leningradista, Liteinin kadun turvallisuuspalvelusta soitettiin Sirppi ja vasara -tehtaan henkilöstöosastolle. (There was a phone-call from Leningrad, the
Security Agency in the Liteiny Street to the personnel department of the factory Hammer and Sickle.)

Gutt had the aim of creating a universal translation theory, or rather of applying Sperber’s and Wilson’s General
Theory of Communication to translation in a way that
would make all translation theories unnecessary (see Gutt
2000b: 390–391). The idea of explicitation of implicit
information in translation is indeed very important for
understanding translation and for teaching it. However,
the relevance theory is not as universal and as clear and
easy to apply as the Skopos Theory.
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6 The Manipulation School
Ever since the emergence of the linguistic theories, one
can see a general tendency in the development of Translation Studies: it is the growth of the importance of the
“target” pole, i.e. the target audience and target culture,
on one hand, and the weakening of the status of the
source text, on the other hand. When the Manipulation
School came into being, the weakening reached the point
where the source text was not even necessary. According
to the Israeli scholar Gideon Toury (1985: 19), any text
could be counted as a translation if it was accepted as
such in the target culture. Translations are facts of one
system only, the target system (Toury 1995: 23–39).
Toury looks at translations entirely from the point of
view of the target culture: what kinds of texts are regarded as translations in the target culture? What kinds of
texts are actually translated into the target culture and
why?
If one holds such views about translating, there is naturally no point in speaking about equivalence or translation criticism. The task of a translation scholar is not to
set norms but to focus on finding out what actual translations are like. How do they differ from their source texts
and why? Consequently, there was a shift towards Descriptive Translation Studies in the 1980s, first in the
Manipulation School, and then as a general tendency of
Translation Studies. Nowadays, most western scholars
share the view that the aim of translation theory and
Translation Studies in general is to learn to understand
the process of translation, not to lay down the rules of
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how to make a perfect translation (see e.g. Bassnett 1995:
55).
The Manipulation School was created in Israel and the
Low Countries as early as the 1970s. However, due to the
language barrier, its breakthrough came only in 1985
with the publication of the volume of essays The manipulation of literature edited by Theo Hermans (1985, see
Snell-Hornby 2006: 48). The Manipulation School consists of several non-linguistic translation theories sharing
certain features such as the orientation towards the “target-pole”, and the focus on Descriptive Studies. The Manipulation School consists of literary, cultural theories
that are also interested in the position of translation in
society.
One of the theories constituting the Manipulation School
is the Polysystem Theory. Its “father” was Itamar EvenZohar from Israel. According to this theory, culture is a
megapolysystem, a network of systems-of-systems or
polysystems. Literature is one of them. Diverse genres,
schools and tendencies compete with each other for readership, prestige and power (Holmes 1988: 107). The position and status of different texts vary. Some texts are
canonized and situated in the centre of the polysystem,
whereas others may be at the periphery. The status of
translated literature also varies. It may have a central position, for example when the literature in question is
young. It may be peripheral, as in American literature.
From the point of view of translation, the most important
issue is that in such a dynamic world full of interaction
and competition translators cannot be objective lookers-
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on, and their views have an impact on translation. In fact,
all translation implies a certain degree of manipulation.
The emergence of the Manipulation School indicated the
ideologisation of translating and Translation Studies.
Some translation scholars and translators started promoting ideological causes, for example the status of national
literatures in relation to more prestigious literatures or the
status of women in society. One of the themes has been
the so-called cultural colonialisation which manifests
itself in the “domestication” of the cultural features of the
source text and thus in the denial of “the validity of its
Otherness” (see Niranjana 1992).
An extreme case of manipulation is feminist translation
introduced at the end of the 1970s by a few Canadian
feminist writers. In feminist translations texts are rewritten from the female point of view. This means, for
example, that a woman is given a more active role in the
translation than in the source text. The following example
is from an undergraduate thesis written at the University
of Tampere (Koivunen 2006):
(5) Source text: He had already slept with five of the
women.
Translation: Viisi naista oli jo maannut hänen kanssaan.
Back-translation: Five women had already slept with him.

Manipulation Theories are usually not as radical as this:
feminist translation was an extreme case. As a whole,
Manipulation Theories follow more or less the same lines
as the Skopos Theory. Thus, the most important criterion
in translation is to achieve a purpose, and this purpose is
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not dictated by the source text. The main difference between Manipulation Theories and the Skopos Theory is,
in fact, external. Manipulation Theories were created for
and have mostly been applied to translations of fiction
while the Skopos Theory is usually applied to factual
prose. It is also worth mentioning that Manipulation
Theories are more popular in the English-speaking countries whereas the Skopos Theory is perhaps more prevalent in the German-speaking countries.
7 Liberation from language
All the translation theories discussed thus far – even the
literary ones – depend on language in various degrees.
This is why, for example, all the subjects taught at our
Department are always called “linguistic subjects” by
people working in the administration of the Faculty of
Humanities. They very often use the expression “translation subjects and other linguistic subjects”. However,
there are Translation Studies that have nothing to do with
language. Justa Holz-Mänttäri’s (1984) model of translatorial action is one such theory. She sees translation primarily as a social activity. The translator does not operate
in isolation. On the contrary, he or she cooperates with
many people, including the person who commissions the
translation and all the necessary specialists in the fields
of knowledge that the translation is linked with. The
translator also seeks information about the future readers
of the translation, and, if the text to be translated contains, say, instructions about how to use a machine, about
possible marketing restrictions or legal implications concerning the guarantee. On the basis of all the necessary
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information, he or she produces a text, for example an
instruction, which the readers can understand so that they
can really use the machine. Holz-Mänttäri’s model is
sociological. It is applicable to all kinds of translatorial
action, be it working with factual prose or literary translations. The “spirit” of the theory is similar to that of the
Skopos Theory: the form or even the contents of the
source text are not important; the alpha and omega of
translation is to fulfill its purpose. Justa Holz-Mänttäri
worked at the Universities of Tampere and Turku, and
her ideas have had a great impact on the research in the
field of Translation Studies performed at these universities.
Holz-Mänttäri’s book was written in the 1980s. Actually,
she was ahead of her time: the Sociology of Translation
has only become a popular field in Translation Studies in
the past few years. Two international conferences dedicated to this subject were organised in recent years, one
in Lisbon in 2002 and the other in Graz in 2005. The sociology of translation is “in the air”. One of the prominent scholars doing research in this field is Andrew Chesterman (e.g. 2006), who is also active in Translation Ethics. Translation Ethics deals, for example, with the responsibility of the translator. This new field is represented, for example, by Kaisa Koskinen (2000), working
at the University of Tampere. These two fields of Translation Studies have no doubt great relevance for society.
8 Translation Studies as a discipline
Is Translation Studies then a Discipline in its own right
or is it a branch of some other discipline? According to
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Andrew Chesterman (2002: 7), translation scholars have
situated their work with refererence to a variety of more
general fields of study, for instance Literary Studies,
Hermeneutics, Applied Linguistics, Semiotics and Cultural Studies. In addition, there are scholars such as
Ernst-August Gutt who do not even think that a special
translation theory is necessary because all translation
phenomena can be explained in terms of the general theory of communication.
Since the emergence of linguistic translation theories,
many branches of Translation Studies have had a close
relationship with linguistics. One could say that every
time there has been a prominent new linguistic theory, it
has soon been applied to translation in the form of a new
translation theory. Indeed, according to Garbovskij
(2004: 181), semantic translation theories were based on
componential analysis of meaning and generative semantics. He also claims that Nida’s theory as regards his
model of grammatical analysis and synthesis was based
on generative grammar and communicative translation
theories on Communicative Linguistics. The most important fact in linguistics from the point of view of Translation Studies was the pragmatic turn in linguistics, the
realisation of the importance of studying language in its
social context, not as a system but as it is used in varying
situations for varying purposes.
It is no wonder that linguists generally regard Translation
Studies as belonging to either Contrastive or Applied
Linguistics. However, as became obvious above, there
are totally non-linguistic branches of Translation Studies,
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such as Sociology and Ethics of Translation, and
branches that need language but whose interests mostly
lie elsewhere, such as Literary Translation Studies. Consequently, it does not seem sensible to regard Translation
Studies as a branch of linguistics, be it contrastive or applied. Translation scholars consider Translation Studies a
discipline in its own right. This discipline has theories of
its own – even though these may be related to theories of
other disciplines. It has an object of study of its own,
which includes the process of translation and interpretation, the products of this process and the interrelations
between translators and translations with society and culture. It also has methods of its own, which sometimes
may be quite innovative (see Vehmas-Lehto 1999: 122–
132 and chapter 9 below). Translation Studies can be
called an inter-discipline, because it shares interests and
methods with many other disciplines. In any case, it can
be asserted that Translation Studies emerged as an independent discipline in the 1980s, at the latest, with the
emergence of Descriptive Translation Studies. The
growth of Translation Studies as a separate discipline has
been characterized as a success story of the 1980s (see
Snell-Hornby 2006: 47).
The field of linguistics closest to (linguistically oriented)
Translation Studies is Contrastive Linguistics. This is
because Contrastive Linguistics has often used
translations as research material. In other words,
translations have been studied with the purpose of
determining the characteristics of a language. Translation
Studies, for example those based on the corpus of
translations into Finnish at the University of Joensuu
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(Savonlinna School of Translation Studies), however,
show that translated language has special features of its
own (see e.g. Jantunen & Eskola 2002). Therefore, it may
give a somewhat distorted picture of the language in
question.
The aims of Translation Studies differ from those of
Contrastive Linguistics. I have personal experience of
these differences: when starting to work on my doctoral
thesis on Finnish translations of Russian journalistic texts, I
was advised to pick an additional corpus of translations
made in the opposite direction, i.e. from Finnish into
Russian, in order to make my study more “objective”. It
took me a long while to work out why this piece of advice
coming from a linguist with great authority could not be
followed. The translations I was studying – and criticising
– were written according to the grammatical rules of the
Finnish language, but not according to the expectations of
the Finnish readers, they were difficult to understand and
they sounded so ridiculous that not very many readers
could be expected to read them. It was necessary to adjust
them, at least to a certain degree, to the quantitative
characteristics of Finnish journalistic texts, for example by
replacing verbal nouns by verbs. What could be gained by
introducing Finnish-Russian translations? They could not
be compared with my material. I came to the conclusion
that, first, translation is a one-way street, i.e. translations
cannot be studied in two directions, and, second, the aim of
a translation scholar is not to find differences and
similarities between the languages as systems, but to
discover the characteristics of translations as texts, as
manifestations of languages as used in certain situations
(see Vehmas-Lehto 1989: 37–39).
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Translation Studies welcomes the results of many fields of
linguistics, as for example, Sociolinguistics, Psycholinguistics and various contrastive fields, including Contrastive Stylistics, Contrastive Rhetoric, and Contrastive Discourse Analysis. Sometimes, it is true, translation scholars
also may do research in these fields (e.g. Garbovskij 1988;
Švejcer 1993). Contrastive stylistics is especially close to
Translation Studies. The aforementioned work by Vinay
and Darbelnet (1958), a classic in translation theory, was
even called “Contrastive Stylistics” (Stylistique comparée
du français et de l'anglais). However, Contrastive Stylistics
is mainly interested in the various means of expressing
analogous meanings (Garbovskij 2004: 195). Translations
are not necessary here because it is possible to have language-independent semantic categories as a starting point.
On the other hand, when contrasting genres or functional
styles across language borders, it is possible to use authentic (non-translated) parallel texts in both languages. Such
research can also be included in a translation study. For
example, in my doctoral thesis (Vehmas-Lehto 1989), Russian and Finnish journalistic texts were compared with
each other from the point of view of sentence and clause
length, frequency of certain parts of speech and other quantitative characteristics of the texts. Contrastive methods
yield quite important information about the similarities and
differences of languages to be used in “specialised translation theories” (častnye teorii perevoda), for example for the
translation theories specialising on certain languages for
special purposes (Garbovskij 2004: 4, 201). However, I
would regard contrastive methods just as auxiliary methods, not as methods of Translation Studies proper.
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The status of Translation Studies has been a cause of
controversy between linguists and translation scholars in
many countries, including Finland. It manifested itself,
for example, in the fact that the word käännöstiede,
meaning “translation science”, but not being restricted to
exact or natural sciences, was not accepted by the Faculty
of Humanities as part of the title for the professorship of
general Translation Studies. When the professorship was
being founded at Kouvola in 1987, we suggested the title
professor of translation science, but according to the
faculty, “no such science exists”. Instead, the title professor
of linguistic theory and translation was adopted. The same
suggestion and the same rejection were then repeated at the
University of Joensuu. Later on, the field of Translation
Studies was duly recognized at the University of Tampere
as manifested in the fact that the translator training
department was renamed as Käännöstieteen laitos
‘Department of Translation Science/Studies’. The
University of Helsinki followed suit in 1998. At the
University of Helsinki, the word käännöstiede is going to
live as the name of the subject concentrating on the
theoretic aspects of translation and interpreting – it is true,
at the Department of General Linguistics.
Translation Studies can be divided into various branches.
According to Holmes (1988, see Toury 1995: 10), there
are two main branches: “pure” and applied Translation
Studies. The former one has two sub-branches:
theoretical and descriptive, and these in turn subbranches of their own. Applied Translation Studies, on
the other hand, are divided into studies connected with
translation criticism, translator training and translation
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aids. I would divide “pure” Translation Studies into
theoretical and empirical studies. Most research has been
theoretical while empirical translation research was rare
before the 1990s.
9 Empirical methods of Translation Studies
The methods of Translation Studies vary according to the
object of study, the point of view and the theoretical basis.
Studying the products of translation from the point of view
of equivalence has consisted of just comparing the
translation with the source text or also its back-translation.
Product-oriented studies focusing on the adequacy of the
translation may also involve comparison with authentic
target language texts of the same text sort or functional
style (see e.g. Vehmas-Lehto 1989), interviews,
questionnaires, or experimental methods, such as reading
comprehension or identification tests (see Vehmas-Lehto
1989: 69–79, 126–130; 1999: 122–132).
During the past 20 years, there has also been research oriented to the cognitive process of translation, i.e. to what
goes on in a translator’s head. Twenty years ago, this was
practically an unknown territory (see Vehmas-Lehto
1987). The only substantial study was Was in den Köpfen
von Übersetzern vorgeht by Hans P. Krings (1986).
Savonlinna School of Translation Studies has special merits in this field: Sonja Tirkkonen-Condit’s articles (1991,
2000) and Riitta Jääskeläinen’s publications including her
doctoral thesis Tapping the Process. An Explorative
Study of the Cognitive and Affective Factors Involved in
Translating (1999) have been of a trail-blazing nature.
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During the past few years, it has been the Institute for
Interpretation and Translation Studies at Stockholm University which has produced most doctoral theses in this
field (Englund Dimitrova 2006). This kind of research
has become possible thanks to modern equipment. At
first, a simple tape-recorder was used to record the comments of the translator performing a translation assignment. This method is known as the Think-Aloud Protocol
method. Nowadays, there is also the Script Log computer
program, which records everything that the translator
types, even though it may be deleted later.
There are rather few empirical studies on interpretation,
and on the whole the field has been largely neglected.
One of the outstanding scholars today is Daniel Gile (e.g.
1997, 1998) with his cognitive and experimental studies.
In Finland, two doctoral theses related to this field have
been published during the past few years. Anna-Riitta
Vuorikoski (2003) studied speeches made at the EU parliament as well as their interpretations. In her thesis, she
concentrates on the influence of the rhetoric features of
the ST on the semantic equivalence of the target text.
Gun-Viol Vik-Tuovinen (2006) discusses the process of
interpreting and the strategies used by interpreters on
various levels of competence. Her method is retrospective: the interpreters describe their strategies after the
interpreting process. The scarcity of interpretation research can, at least partly, be explained by the difficulties
in collecting the research material. These are caused by
the facts that recording can be disturbing to the participants in the interpretation situation. Furthermore, people
are not eager to pass their material to researchers either
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because it may contain business secrets or the interpreter
may be reluctant to be exposed to criticism or both.
As regards the translation process as approached from the
point of view of its social role, there are very few
empirical studies as yet. Cecilia Wadensjö’s (e.g. 1998)
studies on interpretation, however, are concerned with
the interplay of the participants of interpretation
situations and the role of the interpreter. The material is
collected at hospitals, police departments etc. in
community interpretation situations. The method could
be characterised as discourse analysis. When studying the
role of translation and translators (or interpretation and
interpreters) in society, sociological or even ethnographic
methods can be used (see Koskinen 2008).
10 Conclusion
To begin my conclusions, I shall present a list of typical
characteristics of Translation Studies today. The following features should be mentioned:
– interdisciplinarity
– weak position of equivalence in the list of priorities
– stress laid on adequacy, instead
– pragmatic nature of translated discourse, its dependence on the recipients and the communicative situation
– stress on intercultural communication
– stress on the interplay of textual and cultural
factors
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– widening of interests from literary texts to factual prose
– scarcity of interpretation studies
– shift from normative to descriptive studies
– shift from theoretical to empirical studies
– widening of studies to include also the cognitive process of translation
– inclusion of sociological aspects, for example
the social status of translators and translations
– inclusion of ethical aspects, for example the
norms of translation – no longer with the purpose of creating norms but with the aim of
studying them.
Translation Studies emerged from the needs of society,
and has tried to respond to the challenges and needs of
society. In particular, communicative translation theories
have had a great influence on translations and translating
because they have made people conscious of the importance of the naturalness and readability of translations.
This has improved the quality of translations. Translation Studies has progressed by leaps and bounds, and
consequently, translator training has also reached a high
level. In fact, Translation Studies is full of vigour and
relevance.
There is one area, however, where Translation Studies
has failed. It has failed to make itself understood among
the general public. Because of this failure, we have not
been able to help to improve the social position of translators and interpreters. It is true that there was an im-
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provement when we joined the European Union, but it
was not our doing.
As shown by the recent administrative decisions concerning the integration of translation subjects into language
departments of Finnish universities, we have failed to
make ourselves understood among university people, as
well. And this has happened in spite of the fact that
Finland is among the most advanced countries in Translation Studies today with quite a number of internationally renowned scholars.
One of the reasons for the communication gap is certainly the terminological confusion in Translation Studies. The same terms may refer to different concepts, or
the same concepts may be called by different names in
different schools and orientations. International cooperation would be welcomed in order to define the concepts
and perhaps even try to harmonise the concepts and
terms. But this seems a utopia.
The low status of translators and Translation Studies
seems to be universal. Mary Snell-Hornby (2006: 174–
175) laments it in the following way:
[…] what has remained unchanged is the status of translators
in society and the standing of the discipline of Translation
Studies among the general public – and it is in my opinion the
foremost task of translation scholars over the next few years
to try and remedy this situation. It is not the quantity of publications and conferences that is decisive, but their innovative
quality and their degree of relevance for our society. In a time
dominated by media and publicity, it seems strange that the
vital significance of translation and its inherent complexities
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still remain a message that has not got across – either to the
public as a whole or to those responsible for funding and
promoting it.

All the same, Translation Studies around the world seems
to be full of vigour. Its future in Finland remains to be
seen. In any case, we must go on studying and teaching
so that our students can perhaps make themselves better
understood and raise the status of translators and Translation Studies in society. Both of them are worth it.
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Mihin koulun tekstit sosiaalistavat?
S2-oppijan haasteita
Eija Aalto
Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos
This article discusses the challenges which the textual worlds in
various school subjects impose on the immigrant pupils. The challenges are identified through an analysis of the study books to find
out what kind of language the books socialize the pupils into. The
study books analyzed in this article are for Biology, History and
Chemistry. The results of the exploration show clearly how big the
differences are between different subjects and how these differences
require flexible reading and comprehension skills which typically are
not taught in school. These required skills are then contrasted with
typical Finnish language proficiency levels that the immigrant pupils
have in secondary school. To close and summarize the exploration, I
will outline support measures and practices that the pupils would
benefit from in their process of integration to Finnish society and
multiple textual worlds.
Keywords: second language learning, multilingual school, learning
skills
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1 Koulun oppiaineet globaalistuvassa maailmassa
Monikulttuuristuva ja -kielistyvä yhteiskunta haastaa
monin tavoin kouluja arvioimaan toimintaansa ja opetuksen sisältöjä. Sisältöihin tuskin voi olla vaikuttamatta se,
että oppilailla on yhä moninaisempia kulttuuritaustoja
eivätkä kaikki ole kasvaneet Pikku kakkosen vaikutuspiirissä, eivät tunne suomalaisia juhlaperinteitä tai taruja,
saati ole tutustuneet suomalaiseen luontoon. Kouluissa on
myös yhä monipuolisempaa kielitaitoa, joka tulisi saattaa
koulun ja opetuksen voimavaraksi, vaikka opettajat eivät
kyseisiä kieliä hallitsisikaan. Heterogeenistuvat oppilasryhmät haastavat pohtimaan uudelleen oppiaineiden
ydinsisältöjä: mikä on keskeisintä ydinainesta, mitä suomalaisessa yhteiskunnassa elävien ja siihen kotoutuvien
olisi syytä historian, biologian, suomen kielen ynnä muiden oppiaineiden sisällöistä hallita? Millä tavoin sisällöt
ovat merkityksellisiä myös muista kulttuureista tuleville?
Myös tekstejä ja erilaisia kielenkäytön konventioita on
tarkasteltava uudessa valossa: samoja sisältöjä pitäisi
voida omaksua vaihtelevalla suomen kielen taidolla, mikä vaikuttanee oppikirjojen ja opetuksen kieleen sekä
myös siihen, millaista kielellistä tuotosta oppilailta edellytetään ja miten moninaisia varieteetteja sekä horjuntaa
siinä sallitaan.
Sekä opetussuunnitelman (OPH 2004) että Hallituksen
maahanmuuttopoliittisen ohjelman (2006) tavoitteena on
saada kaikki oppilaat tasavertaisiksi, aktiivisiksi yhteisön
jäseniksi, jotka voivat rakentaa minäkuvaansa osana
suomalaista yhteiskuntaa. Koulun eri oppiaineissa luodaan taidollista ja tiedollista pohjaa jäsenyyteen erilaisis-
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sa tekstiyhteisöissä. Kaikessa koulun tekemisessä on kyse
oppilaan identiteetin rakentamisesta: oppilas ”luo nahkansa” suomen kielen käyttäjänä ja suomenkielisen yhteisön jäsenenä. Hänelle syntyy mielikuvia ja käsityksiä
siitä, mikä on tietoa, mikä koulun arvostamaa osaamista,
mitä on kielitaito, mitkä hänet omat mahdollisuutensa
ovat suomalaisen yhteiskunnan jäsenenä ja millä tavoin
hänellä on mahdollisuus osallistua yhteiskunnan toimintaan.
Näissä koulun haasteissa kieliasiantuntijoilla on nähdäkseni merkittävä rooli. He voivat niin aineenopettajien
pedagogisissa opinnoissa kuin kollegoina käytännön koulutyössä levittää ymmärrystä tekstilajikäytänteistä sekä
kieli- ja viestintätaidosta ja sen kehittämisestä osana
kaikkien oppiaineiden opetusta.
Tässä artikkelissa tarkastelenkin kaikkien aineiden opettajien työsarkaa kielen ja oman alansa viestintäkonventioiden opettamisessa ja oppilaiden haasteita niiden omaksumisessa. Pohdin ensin oppikirjatekstien näkökulmasta
sitä, mihin koulun oppiaineet sosiaalistavat. Sen jälkeen
tarkastelen S2-oppijoiden 1 kielitaidon ja oppiaineiden
tekstien suhdetta. Lopuksi erittelen oppijan haasteita ja
sitä, millaisia tukitoimia ja opetuksen rakenteita oppijan
avuksi tarvittaisiin, jotta koulutyö tukisi oppilaan integ-

1

Käytän
tässä
artikkelissa
synonyymisesti
käsitteitä
S2-oppija
ja
maahanmuuttajataustainen oppilas. Oppilaisiin, joiden äidinkieli on suomi, viittaan
käsitteellä syntyperäinen suomenpuhuja/-käyttäjä. Kaikissa näissä käsitteissä on
ongelmansa. Äidinkielisyyden, syntyperäisyyden, kaksi-/monikielisyyden ja
kielenoppijuuden määrittelyn ongelmia ovat pohtineet esim. Rampton 1995; Latomaa
2007b; Kalliokoski 2008; Lehtonen 2008.
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roitumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen erilaisiin
tekstiyhteisöihin.
2 Mihin oppiaineet sosiaalistavat?
Yläkoululainen saattaa yhden koulupäivän aikana hyvinkin opiskella jopa seitsemää eri lukuainetta. Siksi ei ole
lainkaan yhdentekevää, miten hyvin eri aineiden opettajat
tuntevat oman oppiaineensa tekstikäytänteet ja kielenkäytön konventiot sekä tietävät, miten ne poikkeavat muissa
oppiaineissa esiintyvistä käytänteistä. Kouluopetuksen
tietosisällöt ovat usein oppilaille uusia ja akateemisia,
eikä niitä välttämättä ole helppo yhdistää aiempiin tietoihin ja omaan kokemusmaailmaan. Siksi oppiaineen maailmankuvan ja konventioiden avaaminen metatasolla on
mitä tärkeintä.
2.1 Yhtenäinen oppikirjagenre?
Oppikirjagenren tyypillisinä piirteinä on pidetty esitystavan persoonattomuutta ja asiakeskeisyyttä, lauseiden
tiiviyttä ja pelkistyneisyyttä, sisällön käsitevaltaisuutta,
typografisia konventioita sekä kirjoittajan asiantuntijaroolia suhteessa tietämättömämpään lukijaan. Oppikirjatekstit ovat myös pitkälti institutionaalistuneet, muuttuneet yhteisössä kyseenalaistamattomiksi tietorakenteiksi.
(Karvonen 1995; ks. myös Savolainen 1998.) Lukion
biologian ja maantiedon oppikirjatekstejä Karvonen
(1995) on kuvannut väitteiden luetteloksi, jossa teksti
rakentuu additiivisesti niin, että asioiden väliset selkeät
kausaaliset ja kontrastiiviset kytkökset puuttuvat. Sisällöt
eivät rakennu prosesseiksi, eikä tekstiä voi tulkita tai ke-
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hitellä eteenpäin, jolloin tekstiä joutuu lukemaan pänttäämisen, toistamisen ja listaamisen strategialla.
Yleisistä oppikirjatekstin piirteistä huolimatta oppikirjagenre ei kuitenkaan ole oppijan kannalta yhtenäinen.
Huomattavia eroja löytyy esimerkiksi siinä,
- miten tekstit otsikoidaan
- miten avainkäsitteet tuodaan tekstissä esiin ja miten ne määritellään
- mitä kuvataan: ilmiöitä, syy–seuraus-suhteita, tapahtumaketjuja vai systeemin rakennetta ja toimintaa jne.
- millainen on tekstin tyypillinen rakenne ja miten
oppikirjakappale rakentuu
- mikä on tekstin ydinasiaa ja miten se löytyy tekstistä
- mikä on kuvien tehtävä ja miten niitä luetaan.
Taulukon 1 näytteet yläkoulun biologian, historian ja
kemian kirjojen sisällysluettelosta kuvaavat eri oppiaineiden erilaista lähestymistapaa kuvauskohteisiinsa. Erot
näkyvät jo otsikointitavassa, sillä biologiassa, maantiedossa ja terveystiedossa otsikkoon nostetaan jokin keskeinen ydinasia. Historia taas johdattaa usein lukijaa otsikoilla, joissa esiintyy ajallisia etappeja. Otsikot eivät
välttämättä avaudu lukijalle. Kemiassa, fysiikassa ja matematiikassa puolestaan otsikointi perustuu usein avainkäsitteille, joita ei otsikkotasolla lainkaan kontekstualisoida.
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TAULUKKO 1. Biologian, historian ja kemian oppikirjan sisällysluetteloa.
Biologia:
Itämeri
• Meren rannalla on levien ja
kasvien muodostamia vyöhykkeitä
• Murtoveden
selkärangattomia eläimiä
• Silakka on
tärkein talouskalamme
• Saaristossa on
runsas ja monipuolinen
lintumaailma
• Elämä syntyi
merissä

Historia:
Suomesta tulee
suuriruhtinaskunta
• Ranskan vallankumous mullistaa
Eurooppaa
• Suomen sota
1808–1809
• Porvoon valtiopäivät 1809
• Helsingistä tulee
pääkaupunki
• Elämää säätyyhteiskunnassa
(Rinta-aho, Niemi,
Siltala-Keinänen &
Lehtonen 2006)

Kemia
•
•
•
•
•
•
•
•

Atomi
Jaksollinen järjestelmä
Ionisidos
Kovalenttinen
sidos ja metallisidos
Reaktioyhtälö
Hapot
Emäkset
Neutraloituminen
ja suolat

(Happonen, Heinonen, Muilu & Nyrhinen 2006)

(Leinonen,
Nyberg, Veistola & Kuisma
2004)

Taulukon 2 tekstinäytteet osoittavat, miten toisistaan
poikkeavin tavoin eri oppiaineet kuvaavat opittavaa sisältöä. Biologiassa kuvataan luonnonilmiöitä ja kausaalisia
tapahtumaketjuja. Teksti on erittäin tiivistä, abstraktia ja
käsitevaltaista, ja usein jokainen kappale määrittelee jonkin uuden käsitteen. Metatekstiä on hyvin vähän, ja sisältöjä on toisinaan vaikea selittää omin sanoin. Oppikirja-
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kappale rakentuu usein siten, että alussa lukija orientoidaan aiheeseen ja aihe kenties linkitetään lukijan mahdollisiin elämänkokemuksiin. Varsinainen leipäteksti kuvaa
sitten aiheen (esim. eliölajin tai ekosysteemin) rakennetta
ja toimintaa eri näkökulmista. Teksti ei ohjaa lukijaa pohtimaan tai päättelemään asioita. Historian teksti on puolestaan narratiivisempaa ja kerrottu menneessä aikamuodossa. Teksti vaikuttaa helposti biologiaa helpommalta,
koska arkisia perussanoja käytetään enemmän. Silti historiassa on niin ikään paljon käsitteitä ja kulttuurista sekä
ajallista ymmärrystä vaativaa sanastoa, joka on hyvin
vaikeatulkintaista (esim. ruotujakolaitos, mäkitupalainen,
konservatismi 1800-luvulla vs. 2000-luvulla). Teksti etenee usein kronologisesti ja syy–seuraus-suhteita sekä
tapahtumaketjuja kuvaillen.
TAULUKKO 2. Biologian ja historian oppikirjan tekstiä.
Biologia
Ravintoketjun jokaisessa lenkissä on jokin eliölaji. Luonnossa erilaiset ravintoketjut
limittyvät ja lomittuvat toinen
toisiinsa. Järvessä esimerkiksi
saukko käyttää monenlaisia
eläimiä ravinnokseen […].
Järven kaikki eliölajit ovat
vuorovaikutuksessa keskenään,
ja niistä muodostuu monimutkainen kokonaisuus, eliöyhteisö. (Leinonen ym. 2004)

Historia
Sata vuotta sitten perheissä oli
paljon lapsia, koska naimisissa
olevat naiset synnyttivät keskimäärin kahdeksan lasta. Yli
70 prosenttia lapsista syntyi
kotona. Vain osa kaupunkilaisista syntyi sairaaloissa, joita
maassamme oli vielä vähän.
Yleisin synnytyspaikka oli
kotona lämmitetty sauna, sillä
lämmön uskottiin helpottavan
lapsen maailmaan tuloa. (Rinta-aho ym. 2006)

Kuvan rooli eri oppiaineiden teksteissä on hyvin erilainen. Siinä missä kuvitus biologiassa tiivistää usein teks77

tin keskeisen sisällön, historiassa kuvitus enemmän taustoittaa aihealuetta, auttaa luomaan mielikuvia siitä tai tuo
lisätietoa. Biologiassa siis kuvitus usein liittyy suoremmin tekstiin niin, että se auttaa lukijaa ymmärtämään
tekstiä.
Oppikirjatekstin lukeminen ei ole vain tekstin merkityksen dekoodaamista vaan vuorovaikutustilanne, jossa sosiaalistutaan kielen ja oppiaineen kulttuurin käytänteisiin,
luodaan merkityksiä. Jo näiden muutamien oppikirjatekstien piirteiden vertailu osoittaa, että eri aineet sosiaalistavat kovin erilaisiin tekstikäytänteisiin ja siten myös lukutapoihin, mistä opettajat eivät useinkaan ole kovin tietoisia. Tekstikäytänteiden ja lukutaidon opettaminen mielletään usein äidinkielen opettajan tehtäväksi – ja äidinkielen oppikirjoissa onkin yleensä opiskelujakso, jossa opastetaan tietotekstin lukemiseen. Eri aineiden oppikirjatekstejä lukiessa saa kuitenkin selvän käsityksen siitä, ettei
staattisella tietotekstin lukuohjeella selviä: lukeminen on
nähtävä tilannekohtaisena taitona, jota on ohjattava joka
oppiaineessa erikseen. Yläkouluikäistä oppilasta ei ole
mielekästä jättää yksin koulun moninaisen tekstimaailman hahmottamisessa. Opettajan ohjauksen merkitys on
suuri.
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2.2 Oppiaine enemmän kuin sen tietosisältö
Mihin kaikkeen oppiaineet sitten sosiaalistavat? Mistä
kaikesta opettajan tulisi omassa oppiaineessaan tiedostua
ja millaista metaymmärrystä välittää oppilaille? Kuviossa
1 oppiainetta valotetaan neljästä näkökulmasta: tietosisällön ja maailmankuvan, ajattelun ja opiskelun taitojen,
kielenkäytön konventioiden sekä kielitaidon kehittämisen
näkökulmista. Avaan niitä seuraavassa tarkemmin.
Ajattelun ja opiskelun taidot

Oppiaineen
tietosisältö ja
maailmankuva

Oppiaineen
kielenkäytön
konventiot

Kielitaito
- ymmärtäminen
- tuottaminen

KUVIO 1. Mihin oppiaineet sosiaalistavat ja mitä ne
opettavat?
Perinteisesti olemme tottuneet korostamaan oppiaineen
tietosisältöä. Opettajan pedagogisissa opinnoissakin on
puhuttu kauan ainedidaktiikasta, joka on pitkälti nähty
sisältöjen opettamisen opetusoppina (didaktiikan ja peda79

gogiikan suhteesta käytyä keskustelua ks. esim. Tella &
Harjanne 2004). Käytännössä oppiaineissa sosiaalistetaan
oppiaineeseen paljon laajemmin: kukin oppiaine välittää
omanlaistaan maailmankuvaa ja pyrkii kuvaamaan omaa
viipalettaan todellisuudesta. Tuo maailmankuva on myös
kulttuurisesti erilainen: suomalaiset silmälasit biologiaan,
historiaan tai äidinkieleen ovat erilaiset kuin jonkin muun
maan. Voidaankin kysyä, missä määrin opettajat ovat
tietoisia omista suomalaisista silmälaseistaan ja tietävät,
mitä ja miten heidän oppiaineestaan opetetaan muissa
kulttuureissa. Näistä tiedoista olisi paljon hyötyä paitsi
oppiaineen ydinsisällön arvioinnissa myös eri kulttuureista tulevien oppilaiden taustatiedon ja hahmotustapojen
jäsentämisessä.
Ajattelun ja opiskelun taitoja kehitetään monissa oppiaineissa hyvin suunnitelmallisesti: miten matemaattinen
ongelma ratkaistaan, ja miten prosesseja päätellään ja
tulkitaan. Oppikirjojen tehtäviä tutkiessa näkyy kuitenkin
selvästi, että lukemisen taitoja ei äidinkieltä lukuun ottamatta oppiaineissa opeteta. Tehtävät ohjaavat lähinnä
poimimaan tekstistä ydinkohtia ja yhdistelemään asioita
tekstin eri kohdista, mutta oppilasta ei ohjata näkemään
tekstin kokonaisrakennetta eikä sitä, miten sitä kannattaisi lukea ja mistä vastaus löytyy. Kokonaisina teksteinä
oppikirjatekstit eivät siis hahmotu, eikä esimerkiksi kuvien merkitystä tekstin ymmärtämiselle avata.
Jokainen oppiaine myös sosiaalistaa vahvasti omanlaiseensa kielenkäyttöön, kuten edellä jo kävi ilmi. Nykypäivänä olisi vaikea kuvitella esimerkiksi biologian tekstiä narratiivina – olkoonkin, että vielä muutama vuosi-
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kymmen sitten oppikirjat olivat kertovampia ja persoonallisempia, ja niissä kuului selvemmin kertojan ääni (ks.
Karvonen 1995: 16). Kaikissa oppiaineissa opetetaan
väistämättä myös kielitaitoa, sekä taitoa ymmärtää oppiaineen sisältöjä kuultuina ja luettuina että työstämään ja
tuottamaan opittavaa ainesta puhumalla ja kirjoittamalla.
Opettajat eivät usein ole tietoisia kielen ja kielitaidon
rooleista oman oppiaineensa hallinnassa. He eivät ole
tottuneet ajattelemaan, että heidän oppiaineensa perinteessä esimerkiksi tapa määritellä käsitteitä tai rakentaa
tekstiä on vahvasti konventionaalistunut. Niinpä opettaja
saattaa arvioida, että oppilas ei hallitse opetettua asiaa,
jos hän kokeessa kirjoittaa, että kangaspalalla hierottaessa eboniittisauvaan tulee sähköä, kun oikeaoppisesti ilmaisten eboniittisauva varautuu sähköllä. Oppilaan ja
maallikon näkökulmasta asiasisältö saattaa kuitenkin
molemmissa ilmauksissa vaikuttaa samalta. Eri oppiaineiden kirjalliset kokeet vaativat siis hyvää kirjoittamisen
taitoa ja konventioiden (esim. käsitteiden ja niiden määrittelytapojen) hallintaa. Oppikirjoissa monet käsitteet on
määritelty niin tarkoin sanankääntein, ettei niitä helposti
voi sanoa omin sanoin asiasisällön muuttumatta. Kokeiden määrittelytehtävät saattavatkin ohjata oppilasta ulkolukutekniikkaan asioiden sisäistämisen sijaan.
3 Millaisella kielitaidolla koulun tietoaineita opiskellaan?
Millainen haaste eri oppiaineet ja niiden tekstimaailma
ovat sitten maahanmuuttajataustaisen oppilaan kannalta?
Luonnollisestikaan ei ole olemassa maahanmuuttajaoppilaan prototyyppiä, vaan oppilaat ovat olleet maassa vaih-
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televia aikoja (nykyään iso osa on syntynytkin Suomessa), ja heidän suomen kielen taitonsa ja sen suhde oman
äidinkielen ja muiden kielten taitoon ja käyttöön vaihtelee niin ikään paljon (ks. esim. Latomaa 2007a; Lehtonen
2008). Maahanmuuttajaoppilaalle suomen kieli on joka
tapauksessa sekä oppimisen kohde että oppimisen väline
(ks. Opetushallitus 2004; Ikonen 2005), ja siten jokainen
opettaja opettaa hänelle myös kieltä. Kielitaidon mahdollisista puutteista huolimatta monilla maahanmuuttajanuorilla on kokemusta koulunkäynnistä vain suomeksi. Tietoaineiden opiskelu omalla äidinkielellä saattaa tuntua
heistä vieraalta ja kenties myös haastavammalta kuin
suomeksi.
On selvää, että abstraktit lukuaineet vaativat erittäin hyvää kielitaitoa. Millaisella kielitaidolla oppilas sitten niitä
opiskelee? Kuten kuviosta 2 ilmenee, perusopetukseen
valmistavan opetuksen tavoitetaso on Eurooppalaisen
viitekehyksen (2003) taitotasoasteikolla tasoarvio A2,
jolla siis moni oppilas aloittaa opintonsa yleisopetuksen
ryhmissä. A2-tasolla oppilas selviää arkielämän yksinkertaisista asiointitilanteista, mutta koulun tietoaineiden
opiskelu ja opetuspuheen seuraaminen on ylivoimaista.
Kuviosta näkyy myös, että peruskoulun päättöarvioinnissa S2-oppimäärän tavoitetaso (hyvän osaamisen kriteeri)
on B1. Se on taitotaso, jolla kielitaito on jo toiminnallinen ja kielenkäyttäjä itsenäinen.
Yleisesti ajatellaan, että tietoaineiden opiskeluun tarvittava kielitaidon taso on B2, jolla abstraktien aiheiden
käsittely on mahdollista eikä opiskelussa kompastella
jatkuvasti rakenteiden ja sanaston puutteisiin, vaikka kie-
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litaidossa toki kehittämistä edelleen onkin. Vertailun
vuoksi on hyvä muistaa, että B2 on englantia A1-kielenä
opiskeltaessa lukion päättöarvioinnin tavoitetaso (hyvän
osaamisen kriteeri B2.1), ja A1-englantia opiskelevat
saavat siis käyttää kielen opiskeluun kymmenen kouluvuotta. Toista kieltä opiskeltaessa tilanne on kuitenkin
hyvin erilainen, koska opittava kieli on ympäristön kieli
ja siksi arkielämä, harrastukset ja muiden oppiaineiden
opiskelu tehostavat kielenoppimista. Peruskoulun tavoitetason (B1) ja tietoaineiden opiskelun vaatiman taitotason
(B2) välillä on kuitenkin iso kuilu, ja käytännössä iso osa
S2-oppilaista suorittaa peruskoulun oppimäärän sellaisella suomen kielen taidolla, joka ei oikeastaan riitä koulun
tietoaineiden opiskeluun. Oppilaan selviytymishaaste on
melkoinen – tosin haaste on yhteinen, sillä opettajan velvollisuutena on luoda tarpeelliset tukitoimet, jotta oppilas
voisi puutteellisella kielitaidollaan kurkottaa opiskelun
vaatimustasolle.
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KUVIO 2. Miten kielitaito etenee? 2 Kuvio perustuu Eurooppalaisen viitekehyksen kielitaidon tasojen kuvausasteikkoon (2003). (Ks. myös sen suomalainen koulusovellus: http://www.oph.fi/info/ops
Kielitaidon tasojen
kuvausasteikko.)
Kielenoppijan oppimispolkua voidaan kuvata myös tekstimaailman näkökulmasta. Kuviossa 3 kielenkäyttö tiivistetään arjen selviytymiskieleen, keskustelun kieleen, tiedon ja opiskelun kieleen sekä työn/ammatin kieleen. Kuvion hierarkkinen rakenne ei viittaa siihen, että arjen sel2
Kuvio 2 on aiemmin julkaistu teoksissa Aalto 2007: 249 sekä Aalto, Tukia,
Mustonen & Taalas 2007: 40.
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viytymiskieli olisi vähemmän vaativaa tai arvostettavaa
kuin tiedon tai ammatin kieli. Kielitaitoprofiili voi toki
olla sellainenkin, että kielenkäyttäjä hallitsee ammattikieltä paremmin kuin arkitilanteita. Useimmiten koulussa
ja erilaisilla kielikursseilla kielenopetus kuitenkin lähtee
liikkeelle arjen konkreettisiin tilanteisiin liittyvän selviytymiskielitaidon rakentamisesta. Vähitellen abstraktiotaso nousee ja voidaan puhua keskustelun kielestä: mielipiteiden ilmaisemisesta ja sen vaatimasta abstraktimmasta
sanastosta. Koulun vieraiden kielten opetus liikkuu pitkälti kolmella alimmalla tasolla, sillä kielitaidon karttuessa luetaan myös tietotekstejä, mutta varsinaisena opiskelun kielenä opittavaa kieltä ei yleensä käytetä kielikylpyä
ja CLIL-opetusta (Content and Language Integrated
Learning) lukuun ottamatta.
Arjen selviytymiskielestä on pitkä matka sellaiseen kielitaitoon, jolla pystyy opiskelemaan vaikeita sisältöalueita.
Jo pelkästään opetuspuheen seuraaminen on heikolla
kielitaidolla erittäin vaativaa. Maahanmuuttajaoppilaat
ovat nähdäkseni ainoa selvä oppijaryhmä, joka joutuu
koko lailla kylmiltään, vain noin vuoden valmistavan
opetuksen jälkeen, hyppäämään suoraan tiedon ja opiskelun kieleen ja hyvin abstraktiin tekstimaailmaan. Abstrakti tietoteksti on yleensä tiivistä ja tietopitoista sekä
rakenteellisesti ja sanastollisesti erittäin varioivaa. Oppiaineiden käsitteiden lisäksi teksteissä viljellään paljon
abstraktia sanastoa, jonka merkitys ei yleensä avaudu
helposti. Lisäksi oppikirjateksteistä on pyritty usein tekemään kielellisesti rikkaita, mikä tekee niistä entistäkin
vaikeaselkoisempia (esim. alakoulun kirjojen otsikot:
Australia – rutikuivilta aavikoilta kimalteleville lumiken-
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tille; Vaurauden varjossa). Uudet opittavat asiathan ovat
vaikeita myös syntyperäisille suomenpuhujille, mutta
moni maahanmuuttajaoppilas joutuu ponnistelemaan
moninkertaisesti ylipäätään ymmärtääkseen asian ja sitten vielä pystyäkseen omin sanoin tuottamaan oppimansa
tiedon esimerkiksi koetilanteessa. Eri oppiaineiden opetuksessa keskeinen pedagoginen haaste on, miten tukea
oppilasta selviytymään tiedon ja opiskelun kielen vaatimuksista silloin kun kielitaito on vielä arjen selviytymiskielen tasolla.
Työn/ammatin kieli

• oppiaineiden käsitteitä
• sisältösanoja • ohjailevia sanoja
• ”meta-kieltä”

Opiskelun kieli
Tiedon
kieli

Keskustelun kieli
Arjen selviytymiskieli

• modaalisia ilmauksia

•

asiatekstien abstraktia
sanastoa
johdoksia
abstrakteja teonnimiä

•
•

•

suhtautumista osoittavia
abstrakteja sanoja

• konkreettisia substantiiveja
• tilannefraaseja

KUVIO 3. Kielenoppijan polku tekstimaailmaan.
Monet oppilaat saavuttavat vaivattoman tuntuisesti sujuvan arkikielitaidon – ja usein opettajat tulevat tulkinneeksi sujuvan arkipuhetaidon laajemminkin hyväksi kielitaidoksi. Opettajilla on usein epäselvä käsitys kielitaidon
kokonaisuudesta ja siitä, ettei esimerkiksi puhumistaito
kerro vielä mitään tekstin ymmärtämisestä, kirjoittami86

sesta sen paremmin kuin puheen ymmärtämisestäkään
moninaisissa tilanteissa. Vieras voi olla myös ajatus kielitaidosta tilannekohtaisena taitona, joka tutuista ja odotuksenmukaisista aiheista viestittäessä voi olla huomattavasti vahvempi abstrakteihin ja yllättäviin tilanteisiin ja
aiheisiin verraten. Kielen oppiminen vaatii aikaa, ja opiskeluun vaadittavan kielitaidon saavuttamiseen menee
usein jopa kolminkertainen aika arkikieleen verrattuna.
Cumminsin (1996: 61–64) eri tutkijoiden tuloksiin perustaman arvion mukaan englannin sujuva arkikommunikointitaito (BICS, basic interpersonal communication
skills) kehittyy oppilailla 1–2 vuodessa, kun taas opiskelussa tarvittavan ”akateemisen kielitaidon” (CALP, cognitive academic language proficiency) kehittämiseen samanikäisen syntyperäisen kielenkäyttäjän tasolle oppilas
tarvitsee 5–7 vuotta. Suomen kielen kehittymisestä ei
vastaavaa tutkimustietoa ole (ks. kuitenkin Suni 1996),
mutta voidaan olettaa, ettei suomen kielen taidon kehittyminen ainakaan englantia nopeampaa ole.
Kouluikäisen oppilaan haastetta ei ainakaan helpota se,
että hän tavoittelee ”liikkuvaa maalia”. Hänen pyrkiessään kehittämään suomen kielen taitoaan ikätovereidensa
tasolle nämä menevät koko ajan eteenpäin. Sisältöjen ja
kielen oppimistahan ei voi erottaa toisistaan, vaan oppiessaan uusia asioita suomenkieliset oppilaat oppivat koko
ajan myös uutta sanastoa ja kielen käytön taitoja erilaisista aiheista viestimiseen.
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4 Oppijan haasteita – ja opettajan
Syntyperäinen suomenkäyttäjä ja maahanmuuttajataustainen oppilas ovat jossakin määrin samassa asemassa:
molempien on harjaannuttava suomenkielisen kirjallisen
kulttuurin jäseniksi ja erilaisten tekstiyhteisön jäseniksi
(ks. Kalliokoski 2006, 2008; Hirsiaho, Pöyhönen & Saario 2007). Opetuksen tulisi siis tarjota välineitä toimia
erilaisten yhteisöjen jäsenenä ja ilmentää kielenkäytöllä
niitä jäsenyyksiä, jotka ovat oppilaalle merkityksellisiä.
Oppilaan täytyy oppia esimerkiksi koulun kokeissa vaadittavia asiatyylisen viestinnän taitoja mutta tiedostaa
myös, että verkon foorumeilla ja kavereiden kanssa kasvokkain jutellessa kielenkäyttö on erilaista. Hänen täytyy
hallita monenlaisia diskursseja tullakseen vakavasti otetuksi eri medioissa ja tilanteissa viestiessään.
Myös oppiaineiden sisältösanat, käsitteet, ovat syntyperäiselle suomenkäyttäjälle ja maahanmuuttajataustaiselle
uusia. Käsitteiden oppimisessahan haasteena on se, että
ne ovat ”enemmän kuin sanoja”, sillä niiden takana piilee
kokonainen ajatusrakennelma, jonka hallinnasta on kyse
(toisin kuin konkreettisissa ilmaisuissa, esim. pöytä, tyttö). Voidaan siis ajatella, että myös eri oppiaineet haastavine käsitejärjestelmineen ovat monella tapaa erillisiä
tekstiyhteisöjä, joiden konventioihin oppilaiden on sosiaalistuttava yhtäältä ymmärtääkseen olennaisia asioita
teksteistä ja opetuspuheesta ja toisaalta pystyäkseen tuottamaan samoja sisältöjä omin sanoin suullisesti ja kirjallisesti esimerkiksi tehtävissä ja kokeissa. Syntyperäisistä
suomenpuhujista poiketen S2-oppijan haasteena on myös
se, että hänelle saattavat olla vieraita myös ne abstraktit,
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kaikenlaisissa asiateksteissä esiintyvät sanat, joiden avulla käsitteitä määritellään, kuten verbit vaikuttaa, ilmetä,
johtua ja riippua.
S2-oppijoiden koulukokemukset suomen kielellä ja omalla äidinkielellään vaihtelevat suuresti: joku on käynyt
pitkänkin koulupolun äidinkielellään tai jollakin muulla
kielellä, toinen taas ei ole oppinut kirjakielen normeja
omalla äidinkielellään ennen suomalaiseen kouluun tuloa. Koulujärjestelmät ja oppimiskulttuurit poikkeavat
luonnollisesti paljon toisistaan; lisäksi kielten historiat,
vakiintuneisuus ja esimerkiksi oppikirjatekstin tai yleisemminkin asiatekstin konventiot voivat olla hyvinkin
erilaisia. Tällä kaikella on luonnollisesti paljon vaikutusta
oppijan valmiuksiin suomalaisen koulun tekstimaailmassa.
Suomessa on vielä toistaiseksi varsin vähän tutkimusta
siitä, miten S2-oppijaa voi tukea koulun tietoaineiden
opiskelussa (ks. kuitenkin esim. Jakonen 2008). Monissa
kouluissa on toki luotu paljon hyviä käytänteitä, mutta
tieto niistä leviää heikosti, ja vain harvoin opettajankoulutuksen yhteydessä korostetaan kaikkien opettajien roolia kielenopettajina (ks. Taalas & Aalto 2007). Kaikkiaan
opettajille on vasta niukasti tarjolla kirjallista tietoa ja
oppimateriaaleja, jotka auttaisivat ohjaamaan maahanmuuttajaoppilaiden tietoaineiden opiskelua (vrt. Gibbons
1992; ks. kuitenkin Mustonen & Aalto 2006). Reaaliaineiden oppikirjoissa ja opettajanoppaissa monikielistä ja
-kulttuurista oppilasainesta ei tiettävästi huomioida toistaiseksi lainkaan, ja S2-oppikirjoihinkin muiden aineiden
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opiskeluun valmentavaa ainesta on tullut vasta vähitellen
(ks. esim. Aalto, Tukia, Mustonen & Taalas 2007, 2008).
Kaikkiaan monikulttuurisessa opetuksessa on tietenkin
kyse paljon isommista asioista kuin siitä, miten oppilas
selviytyy yksittäisessä oppiaineessa. Kyse on oppilaan
mahdollisuuksista rakentaa omaa identiteettiään osana
kouluyhteisöä ja suomalaista yhteiskuntaa, tasavertaisena, aktiivisena yhteisön jäsenenä. Koulussa täysivaltainen
jäsenyys tarkoittaa tasapainoisen kehittymisen mahdollistamista siten, että oppilas voi hyödyntää aiempia, kenties
valtavirrasta poikkeavia kieli- ja kulttuuritietojaan ja toimia vakavasti otettavana älyllisenä olentona kielitaitonsa
mahdollisista puutteista huolimatta. Oppilas tarvitsee
sopivia kognitiivisia haasteita, joiden ratkaisemisessa hän
voi olla aktiivinen osapuoli ja kokea omistajuutta ja tekijyyttä suhteessa oppimisprosessiin ja sen tuloksiin. Hänen täytyy voida omista lähtökohdistaan osallistua täysivaltaisesti opiskeluun. Cumminsin (2006) mukaan sisällöllisen aineksen ja kielen oppiminen on tehokkaimmillaan, kun
• oppimistehtävä on oppilaalle kognitiivisesti sopivan haastava ja hän saa siihen tarvitsemaansa tukea
• oppilas on aktiivinen osapuoli oppimisprosessissa, ja hän saa käyttää siinä omaa kielellistä ja
kulttuurista pääomaansa sekä toimia muiden
kanssa tasavertaisena prosessin ja lopputuloksen
omistajana ja tekijänä
• oppimistehtävä edellyttää vuorovaikutusta, jolloin
oppilas sosiaalistuu yhteisöön ja rakentaa omaa
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identiteettiään osana sitä. Hän myös rohkaistuu
käyttämään kieltä ja kehittää vuorovaikutuksessa
tehtävien vaatimaa kielitaitoa.
Sisältöjen ja kielen oppimisen tulisi integroitua oppilaan
kannalta merkityksellisessä tekemisessä. Siksi koulujen
kieliasiantuntijoiden (äidinkielen ja vieraiden kielten
opettajien) tulisi puhaltaa enemmän yhteiseen hiileen ja
toimia välittäjinä ja hyvien käytänteiden kehittäjinä siinä,
miten aineenopinnot voisivat suunnitelmallisemmin auttaa kehittämään suomen kielen taitoa ja toisaalta kieliopinnot suoremmin hyödyttää tietoaineiden opiskelua.
Oppiaineiden raja-aitoja olisi siis saatava matalammiksi,
jotta kielen opetus kohtaisi kielenoppijan niissä tilanteissa, joissa hän käyttää kieltä ja tarvitsee ohjaustukea.
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Strengths and developmental needs in
language education in universities of applied
sciences
Anneli Airola & Ritva Kantelinen
North Karelia University of Applied Sciences /
University of Joensuu
The objective of language studies in Finnish universities of applied
sciences is to provide students with language skills which meet the
needs of working life as well as their professional development. The
Rectors’ Conference of Finnish Universities of Applied Sciences has
established a Language Team to help control the quality and uniformity of foreign language education in universities of applied sciences. As members of the Language Team, the writers of this article
describe one sector in the Team’s work towards stable and high
quality language studies: a survey about the strengths and developmental needs of language education at universities of applied sciences as seen by language teachers. In the survey, both strengths and
developmental needs were found in the following areas: professional orientation of language education, appreciation of language
education, co-operation and networking, external setting for language education and professional know-how. The results of the survey are used to focus on and support the developmental work initiated by the Language Team.
Keywords: universities of applied sciences, language education,
languages for specific purposes, vocationally/professionally oriented
language learning
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1 Finnish universities of applied sciences
Universities of applied sciences in Finland (in Finnish
ammattikorkeakoulu, abbreviated AMK; the term polytechnic is also used) are multi-sector institutes of higher
education formed in the 1990s by merging the specialized institutions that offered vocational education. As a
result of the reform process, the Finnish higher education
system now consists of two parallel sectors: universities
and universities of applied sciences. Universities of applied sciences are mainly multidisciplinary and regional
institutions which focus on working life and interact with
regional development. They provide education predominantly for students seeking professionally oriented
Bachelor’s degrees and, on a smaller scale, Master’s degrees. In the beginning of 2008, a network of 28 universities of applied sciences operating under the Ministry of
Education provided practically oriented higher education
in the following eight fields: natural resources and environment, technology, communication and transport, social sciences, business and administration, tourism, catering and domestic services, social services, health and
sports, culture, humanities and education, and natural
sciences. (See ARENE ry.)
The basic entry requirement for studies at universities of
applied sciences is a certificate from an upper-secondary
school or the matriculation certificate, a vocational qualification or corresponding foreign studies. Each university
of applied sciences can determine its own entry requirements; the selection is usually based on the student’s
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academic achievement, work experience and eventually
an entrance test (see Ministry of Education). Autonomy
is in general typical for all studies at universities of applied sciences. Each institution can independently decide
how to implement and develop its education, including
language education. Because of this, many practices concerning language studies, for example the required number of ECTS credits in languages and even the number of
foreign languages required and/or offered, vary at different universities of applied sciences and even in different
degree programmes within the same university (e.g. Sajavaara 1999; Löfström 2001; Kantelinen & Heiskanen
2004).
2 Language studies for professional purposes
Concerning language studies at Finnish universities of
applied sciences, three starting points can be named: (1)
the Government Decree on Polytechnics 352/2003, (2)
needs of globalized working life and (3) the framework
of LSP/VOLL (Languages for Specific Purposes / Vocationally Oriented Language Learning).
2.1 Decree on Polytechnics
From the beginning of the short history of the Finnish
universities of applied sciences, professional-level language proficiency has been required for the degree, as
described in the Government Decree on Polytechnics
(Valtioneuvoston
asetus
ammattikorkeakouluista
352/2003, §8):
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§8 Language proficiency
The student must show either in his/her polytechnic studies or
by other means to have acquired 1) proficiency of Finnish and
Swedish that is required of state officials functioning in a position requiring higher education in a bilingual office according to the Act (424/2003) and that is necessary for practising
the profession and for further professional development, and
2) written and oral proficiency of one or two foreign language(s) necessary for practising the profession and for further professional development.

The above mentioned decree (352/2003) determines the
official national aim of proficiency for language education at Finnish universities of applied sciences: students
must obtain sufficient written and oral communication
skills in the second domestic language (Swedish or Finnish) and in one or two foreign languages. The requirements for language proficiency are in accordance with
the language policy of the European Union: each European should have competence in at least two European
languages in addition to his or her mother tongue (European Commission 1996; European Indicator of Language
Competence 2005).
2.2 Requirements of globalized working life
Increasing globalisation underlines the role of language
skills. Owing to this, vocationally/professionally oriented
language teaching and learning have been rapidly growing sectors in language education during the last few decades. Many fields require interactive communication
skills, and the need for international experience and the
significance of language skills are emphasized even in

100

fields that previously had no need for them. Employees
are required to communicate in at least one or two foreign languages already now, but especially in the future.
According to Services 2020, the same languages will be
important for Finns in 2020 as those needed today: aside
from Finnish, knowledge of Swedish, English and Russian will all be significant assets. Knowledge of Chinese
will become increasingly important, for instance in ITservices. (CFI 2007.)
In addition to language proficiency, multicultural skills
are simultaneously highlighted in effective interaction.
Effective interaction refers to the ability to work in a
multicultural environment and to interact with colleagues
representing different cultural and ethnic roots (CFI
2007). Therefore, companies and other work communities have to gain greater insight into various cultural factors. Sensitivity to differences between cultures and an
understanding of one’s own and others’ values are necessary in multilingual working environments. The demand
for professional language competence as part of the degrees at universities of applied sciences is therefore in
real demand and not only a requirement of the decree
(see e.g. Huhta 1999; Penttinen 2002; Sjöberg 2002; Airola & Piironen 2005).
2.3 Framework of LSP and VOLL
Language studies at universities of applied sciences represent a typical example of Languages for Specific Purposes (LSP) and/or Vocationally Oriented Language
Learning (VOLL). Language education refers to the
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teaching of foreign languages for some clearly utilitarian
and pragmatic purpose. The purpose may be an occupational requirement, vocational training or professional
studies. (See e.g. Egloff & Fitzpatrick 1997; DudleyEvans & St John 2004.) In a nutshell, the content, themes
and terminology of language studies are connected to the
students’ professional field. The students’ language skills
and professional know-how are to be developed as a multidimensional whole and thus, languages cannot be separated from professional contents (see e.g. Robinson 2000;
Jaatinen 2007).
Research on LSP and VOLL has changed the role of languages at work: the aim of LSP and VOLL is not only to
teach specialised job-related vocabulary. Instead, in creating new learning environments the learner’s needs are
seen within a wider occupational and educational intercultural context (Egloff & Fitzpatrick 1997: 5). In professionally oriented foreign language teaching the foundation of language education is to understand language
knowledge as a professional skill and to scaffold personal
and professional growth (see ARENE ry. 2007; Jaatinen
2007).
2.4 Development work in language education at the national level
A national working group, Development Team for Polytechnic Language Teaching (‘Language Team’ in short),
was appointed by ARENE, the Rectors’ Conference of
Finnish Universities of Applied Sciences in 2003. The
tasks set for the Language Team were, on the one hand,
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to examine developmental needs of language education
and, on the other hand, to focus on the developmental
work at universities of applied sciences by supporting
strategy work and by building up uniform practices and
policies for language education. (ARENEn kielityöryhmä). There had been active developmental work in the
field of language education already before the work of
the Language Team started. Language teachers at universities of applied sciences had been active in local and
national language projects (e.g. Huhta 1999; Airola 2001;
Löfström 2001; Juurakko & Airola 2002; Löfström,
Kantelinen, Johnson, Huhta, Luoma, Nikko, Korhonen,
Penttilä, Jakobsson & Miikkulainen 2002) as well as in
carrying out individual doctoral studies (e.g. Airola 2000;
Korhonen 2002; Aho 2003; Jaatinen 2003). Furthermore,
the Ministry of Education had funded several projects
related to the development of language education (e.g.
Jaatinen, Lehtovaara & Kohonen 2001; Juurakko 2001;
Juurakko-Paavola 2005; Elsinen & Juurakko-Paavola
2006). It became evident in these projects and studies
that a lot of undesirable diversity existed in language
education at universities of applied sciences. The Language Team felt that a certain amount of uniformity and
equality of practices are needed to ensure high quality in
language studies as well as to facilitate the comparability,
recognition and accreditation of degrees, as recommended in the objectives of the Bologna process.
The Language Team started its work in autumn 2003 by
organizing a national survey for all universities of applied sciences to examine and identify the developmental
needs of language education. Based on the results of the
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survey, the Rectors’ Conference (ARENE) approved the
recommendations for language education practices to be
applied from August 2005 (Suositukset kieltenopetuksen
käytännöiksi ammattikorkeakouluissa). The practical
steps that ARENE recommended to be generally applied
involved e.g. drawing up a strategy for language education, organising a wide range of languages as compulsory
and/or optional and arranging preparatory courses in
English and Swedish for students with a low entry level.
3 Survey about strengths and developmental needs of
language education
The aim of the follow-up study conducted in 2006 concerning the previously mentioned recommendations by
ARENE was to find out whether greater unity had been
achieved in language studies among the universities of
applied sciences (Kantelinen & Airola 2008). As part of
the study, the strengths and developmental needs of language teaching practices were under consideration. The
present article describes the results of that study.
3.1 Method
Strengths and developmental needs in language teaching
practices were studied in this survey in order to focus
developmental work on areas where there is actual current need. The University of Joensuu and North Karelia
University of Applied Sciences conducted the survey in
2006. The data collection was carried out by sending an
online questionnaire in Finnish and in English to all language teachers (N=616) at all of the universities of ap-
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plied sciences. About one third, 36.4%, of the language
teachers (N=224) returned the questionnaire. The questionnaire was returned by 200 female teachers (89.3%)
and by 21 male teachers (9.4%), while three respondents
(1.3%) did not note their gender. A Finnish questionnaire
was answered by 212 teachers and an English questionnaire by 12 teachers. (Kantelinen & Airola 2008.)
Teachers were asked to describe the topical strengths and
developmental needs of language teaching practices at
their own institution in spring 2006. The questions were
formulated as follows: “In your opinion, which language
teaching practices work well at your Polytechnic at the
moment? Describe the situation in your own words.” and
“In your opinion, which language teaching practices
should be next developed at your Polytechnic? Which are
the most important and demanding needs for development?” (see the questionnaire used in Kantelinen & Airola 2008: 213–214).
The data, i.e. individual teachers’ descriptions about
strengths and developmental needs in language teaching
practices, were analyzed by methods of content analysis
as two separate data of strengths and developmental
needs. Teachers’ descriptions about the strengths and
developmental needs were categorised under the main
themes found in the data (Neuendorf 2002). Finding out
the main themes and coding individual teachers’ answers
according to these themes were carried out by the writers
of the article and a research assistant to assure the accuracy of the interpretations and coding. The agreement
percentages between the two researchers and the research
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assistant were high both concerning the strengths (86%)
and the developmental needs (91%). (See Kantelinen &
Airola 2008: 96–99.) It became evident that both the
strengths and developmental needs were connected to the
same main themes: (1) professional orientation of language education, (2) appreciation of language education,
(3) collaboration and networking, (4) external setting for
language education and (5) language teachers’ professional know-how.
Some language teachers described only either strengths
or developmental needs in language education at their
own institution, whereas others described both strengths
and developmental needs. Concerning the strengths of
language education, the questionnaire was answered by
132 language teachers, whereas 150 language teachers
filled in the questionnaire regarding developmental
needs. In the context of presenting the results in this article, the quotations by teachers have been taken from the
original data and the Finnish answers have been translated into English by the writers of the article. The names
of institutions have been omitted from the translations.
3.2 Results
The following strengths and developmental needs in language education are addressed in this section: professional orientation of language education, appreciation of
language education, collaboration and networking, external setting for language education and language teachers’
professional know-how.
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3.2.1 Professional orientation of language education
As stated above, the aim of universities of applied sciences is to offer degrees specifically designed to be responsive to the demands and developmental needs of
working life. Professionally oriented language studies
offer interesting pedagogical challenges to language
teachers as well as to teachers of profession-related subjects. For example, Content and Language Integrated
Learning (CLIL) involves planning the contents of a professional language curriculum together with professional
teachers to integrate language development with content
learning. Thus, the advantage of CLIL is that it allows
language teachers to become more involved with content
and content teachers to become more involved with language. (Sjöholm 1999.) Besides integrating language
studies with professional content, various pedagogical
approaches can be used in language teaching, e.g. webbased courses and language portfolios. Hence, in intercultural foreign language learning the emphasis is on
communication that transcends the borders of countries;
the learning environment should support interaction with
people from different countries and cultures. Authentic
and current material as well as hypermedia-based learning environments could provide various approaches to
foreign language studies with respect to pedagogical solutions. (Forsblom 2002.)
The teachers mainly experienced and described professionally oriented language education as a strength in their
own institution. The following quotations show that integrating professional content more closely with language
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instruction is a motivating pedagogical solution for students.
Language teaching is professionally oriented and fieldspecific.
Possibilities to integrate language studies with professional
subjects are very good.

On the other hand, some teachers had experienced the
professional orientation of language studies as a current
developmental need in the language education in their
own institution: teachers underlined that professionally
oriented language studies should be guaranteed for all
students, regardless of the field or study programme.
All students should have the same possibilities to study professionally oriented languages. Now students study only general language in some fields, in some fields there are several
professionally oriented courses.
I think integrating language teaching with students’ professional subjects would be highly desirable; it would increase
motivation and interest.

The results suggest that professionally oriented language
teaching based on the framework of LSP and VOLL is
not emphasised enough in some universities of applied
sciences and/or in some degree programmes. This is especially problematic in universities of applied sciences
where students of different degree programmes study in
the same language groups, making field-specific language studies impossible to implement (see OAMK
2007).
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3.2.2 Appreciation of language education
Considering language teaching and learning in institutions of higher education, it is obvious that a lot changed
during the 1990s. Teachers have had to plan new teaching material, find new teaching methods and above all,
collaborate more frequently and intensively with students
and colleagues. Collaboration between teachers and students is essential in planning the teaching and learning
process. This kind of dialogue is a continuous negotiation
and listening process and, moreover, is very humancentred. Both parties are present “as knowing, feeling
and acting persons” (Kaikkonen 1998: 14). Close communication with colleagues and students increases the
appreciation of language education, the positive attitude
and equality with teachers of profession-related subjects
at the institutional level.
The results show that the attitudes and appreciation of
students and the work community towards language studies were regarded as strengths as well as developmental
needs.
Good possibilities to influence, a positive atmosphere in degree programmes towards languages.
Languages are equal with other subjects in business studies.
Arranging language studies depends on the faculty, in all faculties language teaching is not appreciated.
Language teaching should be appreciated and its role should
be accepted.
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Respondents considered positive attitudes, appreciation
and equality with teachers of professionally-related subjects important factors as far as developmental work in
language studies, practical arrangements and resources
are concerned. Furthermore, students’ positive attitudes
and appreciation were thought to increase their motivation and interest towards language studies. In an open
and confidential atmosphere, it is easy to discuss new
ideas and carry out planning and developmental work
(Juurakko & Airola 2002).
3.2.3 Co-operation and networking
New professionalism in teaching involves a new collegial
culture of institutions where teachers collaborate with
each other, their students and the institution’s stakeholders. In doing so, they develop a commitment for their
own and others’ learning, and they become researchers of
their own work. The teacher should be able to cooperate
with and feel close and related to other individuals, and
solve conflicts in constructive ways, working towards a
collegial community and autonomous language learning
(Kohonen 1997).
Close co-operation with other language teachers in one’s
own degree programme and/or institution was emphasised in the survey as the most crucial form of cooperation. Co-operation makes it possible to create common practices for language teaching by sharing and processing further information and know-how. Colleagues’
support in positive as well as in negative situations was
appreciated.
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Collaboration with different language teachers works in an
excellent way; we exchange materials, tests and ideas. We
plan together, although we teach in different campuses.
An active language teachers’ team. As a result, we have common pedagogical approaches and practices as well as continuous internal training.

As to developmental needs, the language teachers wished
to have more co-operation with teachers of professional
subjects in order to develop integrated teaching and to
create innovative and varying pedagogical approaches.
Moreover, more contacts with representatives of the
working life would be an asset in planning professionally
oriented language courses. Collaboration with universities and institutes of vocational education was also experienced as a developmental need by the language
teachers.
More co-operation with teachers of professional subjects, i.e.
integration of courses, new teaching methods to be implemented.
More co-operation with vocational education and
university.

3.2.4 External setting for language education
The data concerning the external setting for language
education could be divided into three themes: (1) the organisational and employment composition, (2) common
principles in language teaching and (3) resources for language teaching.
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Concerning the organisational and employment composition, the language teachers regarded efficient organisation of language studies as a strength and also a developmental need. In other words, some group, working
team or person should have total responsibility for organising language education. Permanent jobs instead of temporary employment were considered a developmental
need as well.
The operations of the language centre have started well and
we have more and more common practices.
Vacancies: from part-time teaching to full-time jobs.

Common principles in language studies, particularly the
recommendations for language education by ARENE
(Kieltenopetuksen käytäntösuositukset 2005), and committing to them was regarded as a strength and a developmental need. Some of the language teachers stated that
the recommendations for language education of ARENE
had clearly developed common practices in language
studies, whereas according to some teachers, the recommendations of ARENE had not yet been recognised or
implemented in language education.
The recommendations for language education have been
translated into action and thus, we have more consistency in
language teaching.
Co-operation between degree programmes and uniform practices are the most important goals for us.
Practices in language education are miscellaneous and
incoherent.
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In my opinion our development need is to unify the practices
between different degree programmes in our university of applied sciences.

According to all language teachers, students should be in
an equal position concerning arrangements in language
studies. Common practices should be created to be implemented in language studies in all degree programmes,
e.g. in testing students’ entry level, preparatory studies in
English and Swedish, the number of languages and exemptions from language studies.
As to resources in language education, teachers emphasised the importance of practical arrangements related to
everyday work: the sizes of student groups, the amount
of optional languages, the number of contact lessons and
the materials and premises for language studies. More
resources should be allocated for preparatory courses in
English and Swedish for students with a low entry level.
This is in light of the fact that the responsibility of universities of applied sciences is to ensure that each student
accepted as a degree-student – irrespective of his or her
educational background – is provided with an opportunity to obtain language skills described in the decree
352/2003.
There are optional courses available. Most of the courses have
been placed just right. We have new and modern teaching
premises.
There should be more contact lessons.
Smaller study groups, now there are 40 students.
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3.2.4 Language teachers’ professional know-how
Besides maintaining their language proficiency, language
teachers have to know the professional requirements and
the related language proficiency, which presupposes continuous education. Professionally oriented language education is to be field-specific, i.e. language teachers need
to have field-specific expertise and information about the
needs of workplace communication. Professional knowhow can be developed by further training or by selfstudies. The precondition is, however, the teacher’s own
initiative and a reflective attitude toward one’s own
learning. The teacher has to become conscious of his or
her own developmental needs and furthermore, he/she
has to have the willingness and ability to develop.
(Juurakko & Airola 2002.)
Teachers considered keeping up with educational trends
and the training level of teachers as strengths. Respondents also emphasised good possibilities for further training.
Language teachers are experts and they keep up with
new trends.
Teachers have been offered possibilities for
postgraduate studies.

According to some teachers, there should be more opportunities for language teachers to develop their professional know-how. Supplementary training should be supported and financed by the employer. Teachers complained of insufficient funding for continuous training.
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Less teaching/teachers and more resources for research and
keeping up and developing one’s know-how.

4 Discussion
The results concerning the strengths and developmental
needs in language education in Finnish universities of
applied sciences indicate that there are institutions with
the aim to systematically implement and develop language studies according to the framework of LSP and
VOLL. Despite the short history of universities of applied sciences, various good practices shared by several
institutions and applied by most teachers have been developed in language studies, thus increasing the stability
and quality of language studies, which is regarded as a
central objective in an intercultural approach. This, in
turn, facilitates the comparability, recognition and accreditation of degrees according to the objectives of the
Bologna Process. However, in some universities of applied sciences the practices in language teaching appeared to be incoherent and unequal. They, therefore, do
not fulfil the principles of language studies of higher
education in some respects. By identifying strengths and
developmental needs it is possible to improve developmental work in language education within each university of applied sciences as well as in the national context.
All of the main themes related to the strengths and developmental needs of language education in universities of
applied sciences seem to be interconnected, interdependent and supportive of each other in numerous ways and
directions. For example, collaboration with colleagues,
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students and the institution’s stakeholders refers to a new
collegial culture of institutions. On the one hand, collaboration demands time and other resources, but on the other
hand, it strengthens and supports the quality of language
teaching, positive attitudes, appreciation and develops
teachers’ professional know-how.
The fact that the same topics and themes of language
teaching appeared in some answers as strengths and in
others as developmental needs shows that there is still a
need for unifying principles and practices between institutions. Because of the wide autonomy of the universities
of applied sciences, it still has to be remembered that
education, language education included, cannot be developed or unified from the outside. This means that recommendations of the Language Team or another external
group will bear no fruit if the individual universities of
applied sciences themselves do not actively and purposefully strive to develop and to work towards advancing
language education.
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Äidinkielen kielioppi – sydämenasia!
Elina Harjunen & Riitta Korhonen
Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos /
Kielitoimisto, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
This paper discusses the question of how to approach the teaching of
the “mother tongue” grammar at school – regardless of language or
country – so that pupils would feel they are being empowered by
their own language. In our opinion, a pedagogical grammar should
be based on the whole human being as a feeling, thinking, willing
and communicating individual. These human aspects should be incorporated into grammatical analysis, thus providing pupils with an
additional source of motivation to observe linguistic forms, meanings and use in different situations in which spoken and/or written
communication takes place. Our ideas parallel some views on grammar teaching presented – but never developed – in the beginning of
the 20th century (e.g. Hakulinen 1925), reflecting anthropological
views which place the qualities of thinking, feeling and willing at the
heart of mental life (cf. Hollo 1927; Snellman 1931). Language partakes of these qualities: it is what makes people human. Our idea of a
pedagogical grammar grows from this comprehensive view of education.
Keywords: pedagogical grammar, the idea of human being

125

1 Epäinnostavia irtopalasia?
Äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaine on viime vuosina
entisestään monipuolistunut ja näin pakostakin pintapuolistanut opetettavia asiasisältöjä: kaikkea on mahdotonta
ottaa esille kattavasti. Koululaiselle saattaakin syntyä
oppiaineesta sirpaleinen kuva, sillä osioiden keskinäistä
yhteyttä ei ole aina helppoa hahmottaa. Esimerkiksi sellaiset kokonaisuudet kuin kielioppi ja kielenhuolto voivat
tuntua muusta oppiaineesta irrallisilta. Mihinkään kuulumattoman asian opetteleminen ei kaikkia oppilaita motivoi 1 . Innostusta ei lisänne sekään, että kyseisten osaalueiden sisältöjä lähestytään tavallisimmin monologisen
ja asiatyylisen kirjoitetun yleiskielen näkökulmasta, joka
on harvan koululaisen omin kielimuoto. Kuvaa ei välttämättä ole selkeyttänyt edes uusimpien opetussuunnitelmien laaja tekstikäsitys, jonka kaiken kattavasta syleilystä – kirjoitettu ja puhuttu, kielellinen ja kuvallinen, liikkumaton ja liikkuva kuva – itse kieltä on ehkä hankala
saada haaviin ja suurennuslasin alle.
Kieliopin opetus on äidinkielen oppiaineessa ollut vanhastaan normatiivista ja on paljolti edelleenkin. Monelle
oppilaalle jääkin opetuksesta vaikutelma, että keskeistä
kielen analysissa on osata arvioida, mikä on ”oikein” tai
”väärin”: vain se, mikä on kirjakielen mukaista, on kieliopillisesti oikein, siis kunnon kieltä. Tämä piintynyt ajattelutapa heijastelee vanhaa haavekuvitelmaa vaihtelemattomasta puhtaasta yleiskielestä, ihannekielimuodosta,
1
Myös valtakunnallisten kokeiden tulokset viittaavat samaan suuntaan: ainakaan niitä
asioita, joita noissa kokeissa kysytään, ei keskimääräisesti hallita hyvin
(Opetushallitus 2005; Metsämuuronen 2006).
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jonka oppimista koulussa on pidetty kansalaisvelvollisuutena. Keskittyminen kirjakieleen on siis saattanut johtaa
käsitykseen, että äidinkielen kielioppianalyysi koskisi
vain kirjakieltä, ei muita kirjoitettuja saati puhuttuja kielimuotoja. Itse kieliopistakin on voinut jäädä liian yksipuolinen ja suppea kuva.
Abstraktin kieliopin terminologian opetus on pitkään
alkanut peruskoulun 3. luokalta. Samoja asioita kerrataan
ja ”syvennetään” joka vuosi 6. luokalle asti. Yläkoulun
aluksi käsitteet taas esitellään ikään kuin uusina – ja jälleen kerrataan. Koululainen saattaa kuvitella, että tuo
tarjottu paketti on sitten se kielioppi. Moni voikin talsia
koulutiensä ollenkaan kiinnostumatta todellisesta kieliopista: kielen ilmaisumuodoista, merkityksistä ja käytöistä, siis kielijärjestelmän huikeasta verkostosta. Siitäkin huolimatta, että kieli on ihmisintä, mitä ihmisellä on!
Minkälainen voisi sitten olla pedagoginen kehikko, jossa
ihmiselle ihmisintä käsiteltäisiin niin, että oppilas kokisi
asian omakseen, oivaltaisi puhuvansa paitsi kielestä,
myös itsestään ja toisesta ihmisestä? Pohdiskelemme tätä
kysymystä peruskoulun 3.–4.-luokkalaisille suunnittelemamme kieliopin opetusmateriaalin tausta-ajatusten valossa, mutta emme esittele itse materiaalia (Harjunen &
Korhonen (tulossa)). Keskeiseksi nousee ajatus, että oppilasta motivoivan kieliopin täytyy ottaa huomioon koko
kieli eri puolineen ja tyyleineen. Laaja kielioppi- ja kielinäkemys puolestaan edellyttävät, että opetuksessa otetaan lähtökohdaksi kokonainen ihminen tunteineen, ajatteluineen, tahtoineen. Tämä pätee riippumatta kielenkäyttäjän äidinkielestä.
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2 Kokonainen ihminen?
Jos kieli on ihmisintä mitä ihmisellä on, millaista pedagogiikkaa, oppia lasten kasvatuksesta, pitäisi soveltaa tai
käyttää äidinkielen kieliopin opettamisessa? Mitä pedagoginen tarkoittaa kieliopin yhteydessä koulun todellisuudessa? Näihin kysymyksiin vastaaminen edellyttää
tausta-ajattelun selventämistä: keskeiseksi nousee käsitys
lapsesta ja nuoresta, ihmisestä, käsitys kasvatuksesta ja
opetuksesta sekä käsitys sisällöstä – tässä yhteydessä
kielestä.
Tunnemme hengenheimolaisuutta saksalaisperäiseen ns.
henkitieteelliseen didaktiikkaan, antiikin Kreikasta juontuvaan ihmiskäsitykseen ja samaan ajatteluvyyhteen kietoutuvaan laajaan kielinäkemykseen. Yllättävää kyllä,
kahdella ensin mainitulla tuntuu yleisemminkin olevan
nostetta suomalaisessa kasvatustieteessä ja kasvatuskeskustelussa (esim. Skinnari 2004; Kallio 2005; Jantunen
2007).
2.1 Kasvaminen sopusointuiseksi yksilöksi
Valtavirran opettajankoulutuksessa ja opettajainhuoneissa kysytään valitettavan harvoin ”mikä on ihminen?”.
Kuitenkin tuohon kysymykseen kiteytyy koulunkäynnin
mieli ja perusta: ihmisen kasvu itseksi, sopusointuiseksi
yksilöksi. Opetussuunnitelmien perusteet tuntuvat kierros
kierrokselta lisäävän opetettavan tiedon ja hallittavien
taitojen määrää myös äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineessa, jonka nykykorostuksena on aktiivisen kansalaisuuden ihanne. Sijaa ei jää kasvussa ja opetuksessa kes-
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keiselle kiireettömyyden ja läsnäolon tunnulle. Kasvatusteoreetikko Juho Anselm Hollon (1952: 22–25) mukaan
kasvattaminen on kuitenkin kasvamaan saattamista ja
kasvatuksen maailmalle luonteenomaista toimintaa on
luonnollisen kasvamisen auttaminen kohti omaa olemusta
ja muotoa.
Henkitieteellisen didaktiikan (vrt. Bildungstheoretische
Didaktik) keskeisellä Bildung-käsitteellä tarkoitetaan
”ihmisen kokonaisvaltaista kehitystä sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi” kasvatuksen kautta valtion demokraattisessa valvonnassa (Kansanen 2004: 15). Kasvatuksellisen, arvokkaan sisällön valinnalla on merkitystä, sillä
kaikkea tärkeää ei voi sisällyttää opetussuunnitelmaankaan: valittu sisältö edustaa aina jotain yleistä (Kansanen
1990: 25–26; 2004: 15–16).
Bildung-ajattelun mukaan koulussa toki opiskellaan sisältöjä, mutta didaktinen perspektiivi ei ole laskujen tai kieliopin hallinnassa, vaan siinä, mitä oppilas voi oppia
maailmasta, ihmiskunnasta tai itsestään oppiessaan jonkin laskun tai laulun taikka kielioppia: mistä tahansa yksittäisestä aiheesta voi löytää monia merkityksiä ja päinvastoin, mikä tahansa merkitys voi avata oven moniin
aiheisiin. Minkään oppimista ei voi edes parhaimmilla
opetusmetodeilla täysin varmistaa ja ennustaa: opetustapahtumassa kukin oppilas kohtaa ainutkertaisen sisällön.
(Hopmann 2007.) Tämä johtaa siihen, että sekä opettaja
että oppilas ovat autonomisia: opettaja on opetussuunnitelman rajoissa vapaa vallitsemaan opetusmetodit ja sisällön esitystavan, oppilas taas vapaa oppimaan itselleen
merkittäviä asioita.
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2.2 Ajattelu, tunne ja tahto
Kokonaisvaltainen ihmiskäsitys näkee ihmisen kehollisena, tajunnallisena ja sosiaalisena olentona. Ihmisen sielunelämän (tajunnallisuuden) tarkastelu kolmena keskeisenä laatuna, eli ajatteluna, tunteena ja tahtona, juontuu
antiikin ihmisihanteesta, pyrkimyksestä totuuteen, kauneuteen ja hyvyyteen. Tälle kolmijaolle rakentui psykologinen ihmiskuva myös 1900-luvun alun Suomessa
(Launonen 2000: 123), mikä näkyy aikakauden kasvatusta ja opetusta koskevissa kirjoituksissakin. Esimerkiksi
Hollon (1932: 123–125) mielestä älyllisessä kasvatuksessa oli tärkeää vedota myös tunteeseen ja mielikuvitukseen, ei vain muistiin ja ymmärrykseen: mielikuvituksen
kasvattaminen, havainnollisuus ja suorien havaintojen
tekeminen pitävät huolen siitä, että oppiaineen inhimillinen puoli pääsee näkyviin yleistysten ja sääntöjen ohella.
Topelius (1965[1898]: 102) kehotti opettajia ja kasvattajia lastentarhasta yliopistoon asti hoitamaan ajatusta, tunnetta ja tahdon voimaa ”huolellisesti ja kutakin erikseen
ja kaikkia yhteisesti”.
Viime aikojen kasvatuskeskustelussa on jälleen kritisoitu
tiedollisen kasvatuksen ja käsitteellisen ajattelun ylivaltaa
mielikuvituksen ja kuvallisen ajattelun kustannuksella.
Esimerkiksi Minna Kallio (2005) etsii väitöskirjassaan
Holloon nojaten kuvan – ajattelussa esiintyvien havainnollisten ja aistimellisten kuvien – paikkaa tieteessä ja
kasvatuksessa. Hän kaipaa kokonaisen ihmisen kasvatusta, sillä kasvattajan yksisilmäinen, teknis-rationaalinen
katse on johtanut ”tiedollisen kasvatuksen ylikorostamiseen, tunteen ja tahdon jäädessä kasvamaan kuin itses-
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tään” (mt. 135). Timo Jantunen (2007) pohtii Topeliuksen kasvatusajattelua ja nostaa esiin ihmisen kokonaisvaltaisen kasvatuksen – leikin, ilon, mielikuvituksen, vapaiden kertomusten, satujen ja draaman merkityksen ihmisen kasvussa. Sisällön ja näkökulman valinta on
aina myös arvovalinta.
Opetuksen kannalta on lisäksi keskeistä, miten oppilas
saadaan motivoitua, liikkeelle, ja miten tuo liikkeelläolo
voisi alun jälkeen jatkua omasta tahdosta. Havainto ja
koskettava mielenailahdus lienevät tehokkaita ihmisen
liikauttajia, mutta jotta tahto, ihmisen varsinainen liikuttaja, saataisiin herätettyä, tarvitaan tunnetta siitä, että asia
koskettaa juuri minua ja on minulle merkittävä. Edward
Deci ja Richard Ryan (2000: 223) puhuvat sisäisestä motivaatiosta eli aktiivisesta sitoutumisesta kiinnostavaan,
kasvua edistävään tehtävään (esimerkiksi opiskeluun sen
itsensä vuoksi) ja ihmisestä aktiivisena, tahtovana ja itseohjautuvana toimijana. Miten esimerkiksi opettaja voi
saada oppilaat opiskelemaan jotakin sellaista, mitä nämä
eivät aluksi välttämättä edes halua oppia, ja miten muuntaa ulkoinen motivaatio sisäiseksi? Heidän mukaansa
sosiaaliset kontekstit, jotka tukevat ihmisten psykologisia
kyvykkyyden, yhteenkuuluvuuden ja autonomian perustarpeita, edistävät sisäistä motivaatiota ja ulkoisten sääntöjen sisäistämistä (mt. 234, 238–239). Kyse ei ole pakosta tai pelosta vaan vapaudesta, innokkuudesta, tarmosta ja halusta; onnistunut oppimiskokemus tuo lisää
mielihyvää ja itsevarmuutta, koskettaa kokonaisvaltaisesti. Voisi ajatella, että juuri kieli ja sen käytön tarkastelu
on aiheena ihmistä koskettava, uteliaisuutta herättävä,
ymmärrystä lisäävä ja alati haastava.
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Kukapa opettaja ei haluaisi tunneilleen tekemisen ja läsnäolon tunnelmaa, tuntua siitä, että askaroidaan jonkin
olennaisen, itseä koskettavan äärellä. Mihaly Csikszenmihalyi (2005: 17–19, 109, 111) kuvaa tällaista keskittymisen, uppoutumisen ja heittäytymisen tilaa virtauksena, huippukokemuksena, jossa tunne, tahto ja ajattelu
yhtyvät toisiinsa ja joka syntyy, kun tehtävän haasteet ja
tekijän taidot ovat tasapainossa keskenään. Tällöin vaikeatkin askareet tuntuvat alun itsekuria vaatineen vaiheen
jälkeen helpoilta ja onnistuvat: tietoisuus sulautuu tekoihin, urheilija ja suoritus ovat yhtä.
3 Kokonainen kieli
Kokonaisen ihmisen kasvatus ja opetus edellyttää laajaa,
kokonaista kielikäsitystä, toisin sanoen kieltä kaikissa
käytöissään ja muodoissaan. Kieli ei tällöin voi tarkoittaa
vain kirjoitettua asiatyylistä yleiskieltä, monologisia tekstejä tai varsinkaan keksittyjä irtolauseita, vaan käsittelyssä täytyy olla myös muut kirjoitetut kielimuodot – esimerkiksi tsättipalstojen ja tekstiviestien kieli – ja puhutut
kielimuodot: niin epämuodollisten jutustelujen kuin
muodollisten virallisten keskustelujenkin kieli. Kullakin
kielimuodolla on omat käytänteensä.
Laaja kielikäsitys edellyttää laajaa kielioppikäsitystä.
Kielioppi laajassa mielessä tarkoittaa kielen ilmausmuotojen ja niiden merkitysten ja tehtävien vuorovaikutusta
tai tämän vyyhden kuvausta: tietyillä muodoilla ja rakenteilla on omat merkityksensä, ja vastaavasti tiettyä merkitystä ilmaistaan juuri tietyillä muodoilla ja rakenteilla.
Uudet ilmausyhteydet synnyttävät aina uusia merkitys-
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tulkintoja. Näin minkään kielen kielioppia ei koskaan voi
kuvata kokonaan. Lisäksi eri kielimuodoilla on hieman
toisistaan poikkeava kielioppinsa. Esimerkiksi keskustelun kielioppiin kuuluvat kielellisten ilmausmuotojen suhteiden lisäksi myös muun muassa puheenvuorojen vaihtumisen säännönmukaisuuden mekanismit: vaikkapa tietynmuotoinen kysymys edellyttää tietynmuotoista vastausta ja tietynlainen tervehdys tietyntyyppistä vastatervehdystä. 2
3.1 Ymmärryksen avainsanoja: linkkejä 1900-luvun alkupuolelle
Näkemyksemme mukaan kielen rakenteita, merkityksiä
ja käyttöjä, siis kielioppia, voi myös tarkastella ottamalla
lähtökohdaksi ihmisen ajattelevana, tahtovana ja tuntevana yksilönä, joka kokonaistuu vuorovaikutuksessa. Lisäksi kieliopista pitää koulussa – jos missä – voida puhua
arkikäsitteinkin. Vaikka tietyt kreikkalais-latinalaiset
kielioppitermit kuuluvat länsimaiseen yleissivistykseen,
niiden aktiivinen hallinta ei saa olla oman kielen kieliopista puhumisen edellytys. Ei etenkään alakouluikäisten äidinkielen kieliopin opetuksessa. Samaa mieltä olivat myös monet 1900-luvun alkupuolen suomen kielen
tutkijat ja opetusalan ammattilaiset, joiden ajattelusta
löytyy meille muutakin kaikupohjaa. Seuraavassa esitämme muutamia yhteisiä avainsanoja.

2

Tällaista muotojen, merkitysten ja käyttöyhteyksien kirjoa kuvataan Isossa suomen
kieliopissa (Hakulinen, Vilkuna, Korhonen, Koivisto, Heinonen & Alho 2004). Sen
inspiroimista koulusovellusideoista ks. Korhonen & Alho 2006a, 2006b; Alho &
Korhonen 2007.
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3.1.1 Konkreettisuus: abstrakti kielioppi K12-kamaa!
Jo varhain 1900-luvun alkupuolella arvosteltiin valmiista
kategorioista lähtevää ja termejä listaavaa äidinkielen
kieliopin opetusta ankeana ja nuoremmille koululaisille
peräti hyödyttömänä: ”Sellaisesta pääomasta, jota ei voi
käyttää, ei ole mitään hyötyä” (Raitakari 1911). Kannatettiinkin abstraktin kieliopin opetuksen selvää karsimista
ja ikätason mukaista etenemistä lapsen oman kielimaailman ja kielenkäyttötarpeiden ehdoilla. Varsinkaan kansakoulun puolella ei kieliopin tai edes kielen olemuksen
pohdiskelua katsottu tarpeelliseksi, vaan tärkeinä pidettiin käytännön vaatimia taitoja, lukemista ja kirjoittamista. Kieliopilla saatettiin kyllä katsoa olevan jonkinlaista
painoarvoa kirjoittamisen opettamisen apuna. (Raitio &
Niemi 1899: 91.) Sen sijaan esimerkiksi Lauri Hakulisen
(1925) mielestä pienempienkin koululaisten kanssa kannatti ”jutella” kielestä ja kielijärjestelmästä, mutta ikätasoisesti ja arkikäsittein: siis kielioppia tuli ottaa mukaan
konkreettisesti ja elämänläheisesti. Molemmat tahot olivat joka tapauksessa sitä mieltä, että abstrakteja kielioppiasioita ei pitäisi ottaa esille liian nuorten, toisin sanoen
alle 12-vuotiaiden kanssa. 3 Monista poleemisistakin kirjoituksista huolimatta kieliopin opetus kouluissa jatkoi
tuttua ja ilmeisen turvalliseksi koettua kategorialähtöistä
toistamisperinnettä.

3
Myös vuoden 1941 opetussuunnitelmassa esitettiin, että piti edetä riittävän hitaasti,
”varoen, ettei vaadita, eikä kernaasti opetetakaan, mitään, minkä varmaan tietämiseen
lapsella ei ole edellytyksiä – kieliopillisten ilmiöiden luonne tekee tämän vaatimuksen
kiinteän vaarinottamisen vaikeaksi – ja ettei hengettömällä dresyyrillä lapsen harrastusta äidinkielen opiskeluun kuoleteta” (VOO 1941: 12).
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3.1.2 Tunne
Kiinnostumme yleensä uudesta asiasta, jos se koskettaa
meitä tunnetasolla. Tunteiden kautta saamme kokemuksellisen yhteyden todellisuuteen; tunteet suuntaavat havaintojamme. Tunteet vaikuttavat myös muistiin ja ajatteluun: hyväntuulinen muistaa miellyttäviä asioita ja on
taipuvainen avarampaan ja positiivisempaan ajatteluun,
kun taas stressaantunut tai pelokas muistaa asiat huonosti
ja sekaantuu helposti ajatuksissaan (Goleman 2000: 113–
116). Tunne voi siis herättää halun oppia koulussakin, ja
mitä nuoremmasta oppijasta on kyse, sitä tiiviimpi on
tunteen ja tiedon yhteys (Jalovaara 2005: 39). Tätä seikkaa korostivat myös monet 1900-luvun alkupuolen kirjoittajat.
Hakulisen (1925) mielestä äidinkielen opetuksen tärkeimpiä tehtäviä oli saada lapsen kielivaisto eli kielitunne
heräämään. Tässä tehtävässä oli hänen mukaansa enemmänkin haitallista kuin hyödyllistä korostaa järjen ja
muistin asemaa; kieliopin opetuksessa oli ”laiminlyöty
erinomainen tilaisuus tehdä [lapselle] kieltä tutuksi tunteen välityksellä” (mt. 36). Samoin Lauri Pelkosen (1935:
212) mukaan oppilaille piti osoittaa, että kieliopin säännöissä on kysymys jostain heille ”itselleen tärkeästä, joka
tapahtuu heissä itsessään tai jostain, joka tapahtuu heidän
ympärillään ja jossa tapahtumassa heilläkin on aktiivinen
osa”.
Myös kielenhuollon ylikapellimestarina tunnetumpi E. A.
Saarimaa kannatti iloista tunteisiin vetoamista kieliopin
opetuksessa: ”Äidinkielen kielioppi ei saa olla vain kie-
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len lakikirja, jota opeteltaessa unohdetaan, että kieli on
myös inhimillisten tunteiden tulkki, että kieliopillisiin
kategorioihin kuuluvilla ilmaustavoilla usein on myös
tietty esteettinen arvonsa. […] olisi vedottava lasten raikkaaseen tunteeseen.” (Saarimaa 1929: 1.)
3.1.3 Oma kieli, havainnot, ajattelu
Suomen kirjakielen yhtenäistämisen viimeistelytyön aikoihin 1900-luvun alussa elettiin vielä siinä uskossa, että
kansakunta oppisi käytännössäkin käyttämään yhteistä,
yhtenäistä ja vaihtelematonta kielimuotoa, yleiskieltä.
Kielenhuoltajat kirjoittelivat julistuksiaan tuon ideaalikielen mukaisesti. Sama haavemuoto oli tarkastelukohteena myös koulun äidinkielessä: nimenomaan sitä yritettiin opetella kirjoittamaan, ja sen valossa tarkasteltiin
suomen kielen kielioppiakin.
Samoihin aikoihin oltiin kuitenkin myös sitä mieltä, että
erityisesti alakoulun opettajan tulisi opetella koululaistensa elävää paikallismurretta, jotta hän oppilaittensa
kielimaiseman kautta pystyisi paremmin ymmärtämään
myös heidän mielenmaisemaansa – tosin vähän myöhemmin hänen piti myös tämän tuntemuksensa avulla
pystyä karsimaan oppilaiden kielestä yleiskielen näkökulmasta häiritsevät murteellisuudet (Raitio & Niemi
1899: 94). Myös äidinkielen kielioppien ikivaikuttaja E.
N. Setälä (1900) oli sillä kannalla, että asiat kieliopissa
piti esittää ”elävästä kielestä lähtien”; näin vältettäisiin
oppimisen ”muuttuminen kuolettavaksi kirjainopiksi ja
hengettömäksi, säännöistä ja määrityksistä kokoonpannuksi luurangoksi” (Setälä 1900: 4). Kansakoulun puo-
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lella käytännön korostus jatkui myöhemminkin: kieliopin
opetuksessa pitäisi olla mukana oppilaiden puhekieltä,
kotimurretta, ainekirjoituksia ja lukukirjoja (Koskenniemi 1946: 5); tärkeää olisi säilyttää tunne, että ollaan tekemisissä elävän kielen, ei ”teennäisten esimerkkilauseiden” kanssa (mt. 298).
Hakulisenkin (1925) mielestä oli tärkeää, että kielen havainnointi lähtisi liikkeelle koululaisen omasta kielimaailmasta, niin kirjoitetusta kuin puhutustakin kielestä, jonka kautta motivoidutaan tarkastelemaan puheena olevaa
ilmiötä laajemminkin. Vaikka kirjoitettu yleiskieli oli
opetuksen varsinainen päämäärä, omaakin kieltä piti oppia arvostamaan. Myös vuoden 1941 oppikoulun opetussuunnitelmassa korostettiin koululaisen oman kielimuodon merkitystä opetuksen lähtökohtana ja muistutettiin,
että mitä nuoremmista koululaisista oli kyse, sitä mieluummin kielelliset seikat kannatti ottaa esille siinä järjestyksessä, missä lapsi niihin törmää käytännön elämässäkin.
Havainnoinnin merkitystä kieliopin opetuksessa lienee
korostettu enemmän tai vähemmän tietoisesti kautta kielenopetuksen historian. Esimerkiksi Kauko Haahtela
(1952) piti varsinkin arkielämän konkreettisia kielihavaintoja tärkeinä, sillä ne koskettavat tunteita ja synnyttävät näin myös motivaation oppia. Haahtelan mukaan
äidinkielen kieliopin opetuksessa oli keskeistä nimenomaan kuvata ja selittää noita kielihavaintoja eikä nimetä
kategorioita. Tällä tavoin kieliopin opetus ”sytyttää elämään piilotajunnassa uinuvia mielikuvia ja kuljettaa ta-
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juntaan uusia, tällöin
elämääkin” (mt. 99). 4

monesti

koskettaen

tunne-

Oman kielen havainnoinnin kautta tarkasteltava ilmiö
välittyy oppilaalle ensin sellaisenaan. Tuttu, oma kieli on
myös tunneasia, joka motivoi lisähavainnointiin ja ilmiön
laajempaankin pohdiskeluun. Hakulinen lainaa tämän
asian käsittelyn yhteydessä hengenheimolaistaan Leo
Weisgerberiä, jonka mukaan kielen ilmausten pohdinta
koulussa hyödyttää paitsi kielellistä kasvatusta, myös
”avaa samalla tärkeän tien ihmistuntemukseen” (Weisgerber 1951 teoksessa Hakulinen 1952: 212). Ajatus heijastaa meidänkin näkemystämme: kielen kautta paremmaksi ihmistuntijaksi ja ihmistuntemuksen avulla paremmaksi kielentuntijaksi ja kielenkäyttäjäksi.
3.2 Ihmisen kokoinen kielioppi
1900-luvun alkupuolella kieliopin opetuksesta kirjoittaneiden teksteistä heijastui ajatus kokonaisen ihmisen
kasvatuksesta. He pohtivat tunteen asemaa toiminnan ja
ajattelemisen käynnistäjänä ja edelleen motivoijana, tahdon liikuttajana. Sen sijaan kielinäkemys oli avaruudestaan huolimatta ajan hengen mukaisesti selkeän monologinen – kuten oli pitkälti kielenopetusmaailmakin.
On kuitenkin perusteltua väittää, että jos kielinäkemyksessä on vuorovaikutuksen kokoinen lovi, se ei ole kokonainen: ihminen kokonaistuu vuorovaikutuksessa. Laaja,
4
Tämän tuntuman saavuttamiseen pyrki myöhemmin oppikirjassaan myös mm. Aimo
Turunen (1967), joka muutoinkin korosti oman kieliympäristön havainnoinnin
merkitystä kielen perusolemuksen ymmärtämisen kannalta (Turunen 1968).
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eri puolet huomioon ottava ihmisnäkemys edellyttää laajaa kielinäkemystäkin, siis myös vuorovaikutusnäkökulmaa. Tällainen laaja kielinäkemys puolestaan käsittää avaran kielioppinäkemyksen, johon sisältyy moniaalle haarova kielen rakenteiden ja merkitysten yhteispelin kuvaus, niin monologisessa kuin dialogisessakin kielenkäytössä 5 . Pedagoginen kielioppi parhaimmillaan
pohjautuu tällaiselle laajalle kielioppinäkemykselle. Mutta koska kyseessä on pedagoginen kielioppi, se ei voi
eikä saakaan tarjota monimutkaisesta ilmiöstä kuin valikoidun kuvan – kullekin ikäryhmälle sopivasti ja ikäryhmän tunteisiin vetoavasti (vrt. Hakanen 1979; Leiwo
1979; Opetusministeriö 1994: 135–140).
Viimeistään 1950-luvulta alkaen opetussuunnitelmissakin
oli mukana kielen sosiaalinen puoli. Ensin korostettiin
puhumista taitolajina (aluksi lähinnä monologisesta näkökulmasta), sitten mukaan tuli vuorovaikutus varsinkin
vaikuttamisen näkökulmasta. 1960-luvun loppupuolella
ja 1970-luvun alussa tähdennettiin äidinkielen opetuksessakin sitä, että oppilaasta kasvaisi tiedostava yhteiskuntaan osallistuja ja vaikuttamisen keinoihin perehtynyt
yksilö. Perinteistä äidinkielen kieliopin osuutta kutistettiin entisestään, ja puhuttiin muutenkin mieluummin laajemmasta kielentuntemuksesta. Monet lingvistit ja didaktikot kirjoittelivat uudenlaisesta opetuksesta korostaen
kielen merkitysten, tehtävien, muotojen ja kielenkäyttäjien vuorovaikutusta; osa oli saanut herätteen Michael Hallidayn ja hänen koulukuntansa opeista (ks. esim. Saukkonen 1972, 1977; Hakulinen 1974, 1979; ks. myös Mäenpää 1974a, 1974b). Ajan hengen jälkiä näkyi myös oppi5

Sanaa dialoginen käytetään tässä pelkästään arkimerkityksessään.
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kirjojen sivuilla, esimerkiksi Terttu Tupalan Elävässä
kielessä (1967–1974) (ks. myös Tupala 1972) sekä varsinkin Auli Hakulisen ym. kirjasarjassa Toisin sanoen
(1972–1979). Yllättävää kyllä, lopulta itse kieliopiksi
kutsuttu osuus oli kaikissa 1960- ja 1970-luvun oppikirjoissa kuitenkin sangen perinteinen, ja sen varsinainen
käsittely aloitettiin entiseen tapaan abstraktisti 3. luokalta, vaikka kirjat muutoin sisälsivätkin tuoreita lähestymistapoja kieleen.
2000-luvulle tultaessa oppikirjojen kieliopin osuus on
entisestään kutistunut, mutta jäljelle jäänyt osa edustaa
perinteistä kuvaa. Muutoin kielen tarkastelu on rikastunut
tekstilähtöisyyden, merkitysten ja kielen käyttötehtävien
korostuksen myötä. Nämä painotukset olivat keskeisiä
myös kielioppityöryhmän mietinnössä Kieli ja sen kieliopit (Opetusministeriö 1994), jossa lisäksi nostettiin
puhekieli kielioppianalyysin kohteena konkreettisesti
esille (76–86). Oppikirjat odottavat kuitenkin yhä puhekielen kieliopin tarkastelua – vaikka esimerkiksi Isosta
suomen kieliopista (Hakulinen ym. 2004) voisi melkein
suoraankin poimia palasia keskustelukielen kieliopillisten
säännönmukaisuuksien analysointiin. Kaikkein selvimmin kieliopin opetuksen jähmettyneisyys näkyy alakoulussa.
Jotta kieliopin opetukseen saataisiin konkreettista muutosta, olisi taustalle hyväksyttävä näkemys kokonaisesta
ihmisestä ja kokonaisesta kielestä. Kielioppianalyysiin
tarvitaan koko kieli, niin monologinen kuin dialoginen
ulottuvuus: kieli on ajattelussa, tunteissa, tahdon osoittamisessa ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Äidinkie-
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len kielioppia, siis oman kielen rakennetta ja merkityksiä
on mielekästä tarkastella tästä lähtökohdasta käsin ja sen
valossa.
4 Palapeli pienille ihmisille, suurille sydämille
Oppiminen ei useinkaan luonnu tilanteissa, joissa oppija
ei ole tunteineen mukana. Tunteet ja ajattelu vaikuttavat
toisiinsa monella tavoin; oppiminen on tunteista riippuvaista (vrt. Puolimatka 2004). Oppimiskokemukset vaikuttavat motivaatioon ja asenteisiin sekä siihen, mikä
koetaan oppimisen arvoiseksi ja omaa itseä koskettavaksi. Ihannetilanteessa oppija tahtoo oppia lisää, uppoutua
asiaan omaehtoisesti, kiinnostuksesta tai kehittääkseen
itseään. Muutoinkin tunnekyvyt ja elämänasenteet – kuten uteliaisuus, itseluottamus, itsehillintä ja rajoitusten
ymmärtäminen – ovat kaiken oppimisen perusta (Goleman 2000: 236).
Asennoituminen on myös kieliopin opetuksessa ensisijaisen tärkeä asia. Kun laaditaan äidinkielen kielioppia 3.–
4.-luokkalaisille, luodaan samalla pohjaa ihmisen elinikäiselle asennoitumiselle kielen tarkastelua ja analyysia
kohtaan. Siksikin avainsanat tunne, mielikuvitus, havainnointi, toiminta ja oma kieli ovat ensiarvoisen tärkeitä.
Ne edustavat ihmisen eri puolia. Pedagoginen kielioppi
ottaa lähtökohdakseen kokonaisen ihmisen kaikkine puolineen.
Mitä pienempi koululainen, sitä tärkeämpää on konkreettinen oman kielen havainnointi, jotta hän voi ymmärtää,
mitä kielen ilmiötä ylipäänsä ollaan kulloinkin tarkaste-
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lemassa. Arkiset vuorovaikutustilanteet, kuten erilaiset
tervehtimisen ja vastatervehtimisen tavat, kiittämisen ja
siihen vastaamisen tavat, anteeksipyytämisen ja siihen
vastaamisen tavat, voivat toimia luontevana lähtökohtana
kieliopillisten ilmiöiden havainnoinnille. Esimerkiksi sen
oivaltaminen, että tietyntyyppisiin kielellisiin tervehdyksiin tai kiitoksiin vastataan vain tietynmuotoisilla ilmauksilla, on kieliopillisen havainnoinnin perusasioita. Tällaisista säännönmukaisuuksista koostuu ilmausmuotojen,
merkitysten ja käyttöjen hienosyinen verkosto. Siitä voi
ja pitääkin pienempien koululaisten kanssa puhua arkikäsittein, abstrakteja termejä kaihtaen.
Alakouluikäiset pystyvät kyllä havainnoimaan kielimaailmojensa käytänteitä. Automaattisista reaktiotavoista
kannattaa tulla tietoiseksi, jotta omaan kielenkäyttöönsä
pystyy paremmin vaikuttamaan 6 . Havaintojen perusteella
tulevat äidinkielen kieliopin opetuksessa puheeksi tilanteiset vaihtelut, kielimuotovaihtelut sekä vaikkapa iän ja
tuttavallisuusasteen vaikutukset kielellisiin valintoihin.
Esimerkiksi voidaan miettiä, mitä itse sanoisi silloin, jos
varpaille tipahtaisi painava esine, kun läsnä olisi kaveri,
isä tai äiti, rehtori tai aivan tuntematon aikuinen. Miksi
samaa tuntemusta ilmaistaan eri tavoin eri ihmisille?
Koska kyseessä ovat ihmisten väliset käytänteet, mukana
ovat myös tunteet: miten ne ilmenevät, kuinka tunteet ja
aistimukset kielentyvät? Tunteita voidaan ensin vaikka
6

Myös Snellman (1931: 187) piti tapojen oppimista persoonan ja luonteen – ihmisen
henkisen ominaislaadun – kehittämisenä: taipumukset ovat ”tahdon liikettä kuluneissa
raiteissa”. Nykynäkökulmasta katsottuna kielen säännönmukaisuuden ja kuluneiden
raiteiden, tapojen, rinnastaminen on mielenkiintoista: se, jonka ei tarvitse pohtia,
miten ihmisten kanssa toimitaan ja ollaan arkipäivän tilanteissa, saa itselleen varmuutta ja tilaa muihin pohdintoihin ja tunteisiin. Säännönmukaisuuksien ja automaatioiden
tiedostaminen lisää kuitenkin ymmärrystä ihmisestä ja hänen tavoistaan toimia.
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esittää: näytetään omalla keholla, millainen on esimerkiksi iloinen ihminen. Sitten kerrotaan, mitä iloisia asioita itse kullekin on sattunut. Lopuksi kirjoitetaan vaikkapa
piirroksen puhekuplaan ilmaus, joka parhaiten ilmentää
piirroshahmon tunnetilaa. Tärkeää on kaikissa tapauksissa lähteä liikkeelle koululaisen omasta kielimaailmasta:
ensin siitä omimmasta, jota sitten kontrastoidaan ”aikuisten kieleen” tai yleiskieleen. Kontrastoinnin kautta opitaan arvostamaan niin omaa kuin sitä vieraampaakin.
Näin opitaan pikkuhiljaa sekä eri kielimuotojen kielioppia että myös käyttämään eri kielimuotoja.
Pienten koululaisten kanssa voi keskeisiä kielioppiasioita
lähestyä paitsi havainnoimalla vuorovaikutuskäytänteitä,
myös esittämällä kuvauksia ja analysoimalla niitä. Kun
oppilailta esimerkiksi kysytään, miksi Teemu Selänne –
tai kuka hyvänsä kulloinkin tunnettu henkilö – on hyvä
jääkiekkopelaaja, vastauksiksi saadaan hyvinkin erityyppisiä ilmauksia: Se on nopee laukoja, Hänellä on pelisilmää, Osaa luistella tosi hyvin. Tällaisia kuvailevia ilmauksia voi sitten ryhmitellä esimerkiksi sen mukaan, miten
niitä voi esittää: riittääkö ilme vai tarvitaanko liikettä.
Tekeminen, tekemisen tapa ja laatu koetaan kehollisesti.
Sen sijaan sellaiset luokittavat abstraktiot kuin adjektiivi,
substantiivi ja verbi lienevät kolmas- tai neljäsluokkalaisenkin maailmassa sangen vähämerkityksisiä kategorioita.
Sanaluokkien ja muiden abstraktien luokittelujen aika on
paljon myöhemmin, mieluiten vasta yläkoulun puolella.
Eikä koko kielijärjestelmän kattava kuvaus onnistu yläkoulussakaan; vain osia on sielläkin mahdollista ottaa
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esille. Joka tapauksessa vanhempien koululaisten kyvyt
riittävät mutkikkaisiinkin abstraktioihin, mutta tarkastelun on yhä syytä lähteä liikkeelle konkreettisesta ja tunteeseen vetoavasta ilmiöstä ja omasta kielimuodosta. Kielestä puhumisen täytyy edelleen koskettaa, motivoida,
avata uutta ja olla hauskaa.
Kielen merkitykset ja tehtävät ovat siis tärkeä lähtökohta
kieliopillisessa analyysissa. Funktionaalinen lähtökohta
onkin yksi keskeinen avainsana. Toisaalta kieltä on alusta
alkaen tärkeää havainnoida myös toisin päin eli muodoista merkityksiin ja käyttöihin päin. Eihän merkityksiä ole
ilman kielellisiä muotoja. Toinen lähtökohta kielioppianalyysissa on siis formaalinen. Pienetkin koululaiset
pystyvät kertomaan, mitä merkityksiä on esimerkiksi
sellaisilla lla- ja llä-loppuisilla sanoilla lauseyhteyksissään kuin pöydällä (Istuimme pöydällä), yöllä (Kuka syö
yöllä?) ja minulla (Minulla on uusi reppu) ja miten ne
eroavat vaikkapa sellaisista ssa- ja ssä-loppuisista sanoista kuin repussa (Kirjat ovat repussa) ja pöydässä (Istuimme pöydässä). Eri tekstiyhteyksissä muodot voivat
saada uusia merkitystulkintoja. Ihanteellisessa kielioppianalyysissa formaalinen ja funktionaalinen näkökulma
käyvät käsikkäin 7 ; tätä korosti aikanaan myös E. N. Setälä (1900: 4).

7

Varsinkin vieraan kielen opetuksen puolella on käyty kiivastakin keskustelua ns.
funktionaalisesta ja formaalisesta lähestymistavasta (ks. esim. Laihiala-Kankainen
1993). Eriäviä näkemyksiä on esitetty myös suomi toisena kielenä -keskusteluissa
(esim. Silfverberg 1993; Lauranto 1995).
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5 Ihmisen kokoista kielioppia yli rajojen
Artikkelissamme olemme pureutuneet kieliopin opetuksen pedagogisuuteen: mitä se on? Pedagoginen kielioppi
ei mielestämme kehitä pelkästään loogista ajattelua ja
kuulu sen piiriin, vaan sillä on paikkansa kokonaisen
ihmisen kasvatuksessa. Koska kieli on osa ihmistä, tarvitaan kieliopinkin opetuksessa ihmisen kaikkien puolien
huomioon ottamista. Erityisen keskeistä on, miten oppilas saadaan motivoitua, liikkeelle. Tärkeää on, että koululainen ymmärtää, miten käsiteltävät asiat liittyvät hänen
omaan elämäänsä. Elämänläheiset, konkreettiset ja tunteisiin vetoavat kielenkäytön harjoitukset ja havainnointitehtävät motivoivat uusiin ja omaehtoisiin havainnointeihin.
Kenties tällöin voidaan joskus saavuttaa myös jonkinlainen huippukokemuksen tila, jossa unohdetaan, että ollaan
tekemässä koulun oppiaineeseen kuuluvaa kielioppianalyysia – havainnoidaan vain kieltä käytössään, oivalletaan yhteyksiä, leikitään kielellä. Tällaisissa huomaamattomissa harjoituksissa opitaan myös käyttämään kieltä
erilaisissa tilanteissa paitsi ajatusten, tunteiden ja tahdon
ilmaisemiseen myös elintärkeän vuorovaikutuksen välineenä: kieli on minua, kieli on minulta sinulle, sinulta
minulle, meille. Ihannetapauksessa kaikille voisi jäädä
tuntuma siitä, että koulun kieliopissa on kyse omasta kielestä, josta on tärkeää osata puhua. Onhan kieli ihmisintä
ja ihmeellisintä, mitä ihmisellä on.
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Evaluointi, lähentäminen ja yleistys – miten
toimittaja johdattelee haastatteluun
Leena Immonen, Helsingin yliopisto
Heidi Rontu, Teknillinen korkeakoulu
Language in audiovisual news is produced either within the image
area by the newscaster and interviewees or outside the image area by
the reporter. Thus the entire semantic content of audiovisual news
consists of both the image and spoken language. This article examines the reporter’s turns preceding the interviewee’s turn and pays
special attention to how the reporter introduces the interview and the
interviewee. In particular, the reporter’s introductory sentence(s)
together with the image area are analysed. In terms of theoretical
framework, we draw on text research based on the systemicfunctional linguistic theory whereas the image is examined on the
basis of the grammar of visual design. The data for the research is
collected from Finnish (YLE) and Finland Swedish (FST) news
broadcasts. The results at hand give three different functions for the
reporter’s introduction of the interviewee: to evaluate, to create a
sense of intimacy and to generalize.
Keywords: text analysis, audiovisual news, Finnish, Finland Swedish
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1 Johdanto
Audiovisuaalisissa uutisissa voi olla kolmenlaisia puhujia: uutistenlukijoita, uutistoimittajia ja haastateltavia.
Uutinen voi olla myös lyhyehkö uutistenlukijan lukema
teksti tai kokonaisuus, jossa toimittaja selostaa asiaa uutistenlukijan lisäksi. (Immonen & Rontu 2007: 25.) Tässä
artikkelissa tarkastelemme uutistoimittajan puheenvuoroja. Analysoimme toimittajan puheenvuoron piirteitä ja
selvitämme, millainen on se toimittajan johdattelu, johon
haastateltava vastaa, jota hän kommentoi tai jonka virittämänä hän esittää argumentteja. Tutkimuksemme keskeinen kysymys on, miten toimittaja tuo haastateltavan
kertomaan uutisesta ja miten kuva motivoi toimittajan
valintoja. Toimittajan puheenvuoroa tarkastelemme siinä
kuvatilassa, johon puheenvuoro on sijoitettu. Kuvatila on
näytöllä eli televisioruudussa määrätyn ajan esiintyvä
kuva, johon sijoitetaan selostus tai mahdollinen tekstitys
(Immonen 2008: 39). Tutkimuksen teoreettisena lähtökohtana on systeemis-funktionaaliseen kieliteoriaan perustuva tekstintutkimus. Kuvan tarkastelu perustuu visuaalisen suunnittelun kielioppiin (Kress & van Leeuwen
2006). Tutkimuksen aineistona ovat Suomen Yleisradion
suomen- ja ruotsinkieliset televisiouutiset.
2 Teoriatausta
Audiovisuaalisen tekstin merkitys muodostuu sanan ja
kuvan avulla. Niinpä audiovisuaalista tekstiä voidaan
myös tutkia analysoimalla sanaa ja kuvaa. Systeemisfunktionaalinen analyysi erittelee sekä verbaalisesta että
kuvallisesta kielestä kolme eri tasoa, jotka ilmentävät
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kielenkäytön metafunktioita: ideationaalinen, interpersoonainen ja tekstuaalinen taso (Halliday 2004). Samat
metafunktiot on erotettavissa myös kuvasta (Kress & van
Leeuwen 2006). Kressin ja van Leeuwenin (mt.) ajatuksena on, että kuvalla ja sanalla ilmaistaan samoja asioita,
mutta eri keinoin. Kielen kielioppi osoittaa, miten sanat
muodostavat tekstejä, ja kuvan kielioppi, miten kuvista
muodostuu visuaalisia merkityskokonaisuuksia. Keskeinen käsite visuaalisen suunnittelun kieliopissa on konteksti: kuvaa tutkitaan siinä yhteydessä, jossa sitä käytetään. Kuvakokonaisuus on tutkittavissa kuvan yksityiskohdista ja niiden keskinäisistä suhteista. Sana ja kuva
muodostavat yhdessä merkityskokonaisuuden, tekstin,
jota tutkimuksessamme edustaa televisiouutinen. Televisiouutinen taas on televisio-ohjelmien kontekstissa perustekstilaji, kuten lehtiuutiset ovat painetun median kontekstissa.
Systeemis-funktionaalisessa teoriassa tekstilaji määritellään ensisijaisesti tekstin rakenteellisten osien perusteella
(Hasan 1985: 56; Eggins & Martin 1997: 234–237).
Tekstilajin rakenneosien tehtäviä voidaan analysoida
selvittelemällä rakenneosien sanastollis-kieliopillisia piirteitä ja merkityksiä (Eggins & Martin 1997: 234–237;
Ventola 2006: 103). Audiovisuaalisten uutisten rakenneosia toteuttavat pitkälti eri osallistujat, joiden käyttämä
verbaalinen kieli koostuu hyvinkin erilaisista sanastolliskieliopillista piirteistä ja niihin liittyvistä kuvista, joita
vasten sanoja on tulkittava. Niinpä rakenneosien tehtäviä
voidaan eri tekstilajeissa toteuttaa kielellisesti eri tavoin.
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Viime vuosina lingvistisessä tekstintutkimuksessa visuaalisen suunnittelun kielioppia on sovellettu kuvan ja
tekstin rinnakkaisanalyysiin ja näiden yhteistyön tutkimiseen (ks. esim. Björkvall 2003; Heikkilä 2006; Karlsson
2007). Visuaalisen suunnittelun kieliopin mukaisesti tästä
kertoo kuvan sommittelu (Kress & van Leeuwen 2006).
Artikkelimme liittyy laajempaan tutkimukseen, jossa
olemme selvitelleet av-uutisten kokonaismerkitystä, joka
muodostuu paitsi puhutusta kielestä myös kuvasta. Aiemmassa tutkimusosiossamme (Immonen & Rontu 2007)
olemme analysoineet haastateltavan puhetta ja kuvatilaa,
johon puheenvuorot on sijoitettu. Haastattelu on uutisissa
kohtaus toimittajan puhumassa jaksossa, ja sen paikka on
yleensä toimittajan pakollisen jakson yhteydessä. Haastateltavan puheosuus on ikään kuin toimittajan kainalossa.
Haastateltavan osuus on yleensä uutistoimittajan puheenvuoron jälkeen, mutta uutisessa sillä on oma funktionsa:
tyypillisesti haastateltavat vastaavat ja kommentoivat
haastattelijan esittelemää aihetta.
3 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto
Tarkastelemme verbaalisen kielen näkökulmasta haastattelu-uutisten sitä jaksoa, johon liittyy kohtaus haastateltavan puheesta. Tutkimme jaksosta toimittajan puheenvuoroa ja siinä erityisesti puheenvuoron kohtaa, joka
johtaa haastateltavan puheeseen. Keskeisiä kysymyksiä
ovat, miten toimittaja tuo haastateltavan kertomaan uutisesta ja miten kuva motivoi toimittajan valintoja. Koska
uutistoimittaja selostaa, kertoo tapahtumista kuvien ohessa, tarkastelemme tutkimuskysymyksiämme systeemis-
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funktionaaliseen kielioppiin kuuluvan projektion avulla
(Halliday 2004: 441; ks. myös Shore 2005: 51), mutta
käytämme myös käsitteitä referointi ja johtolause. Projektion käsitettä selostamme tarkemmin jäljempänä tässä
luvussa. Referoinnin Iso suomen kielioppi (§1457) määrittelee ”muiden ihmisten tai puhujan itsensä aiemmin
esittämän puheen, kirjoituksen tai ajatuksen sijoittamista
oman tekstin osaksi niin, että oma ja lainattu ovat toisistaan erotettavissa”. Prototyyppiseen referaattiin (mts.)
kuuluvista kahdesta osasta, johtoilmaus ja referaatti,
keskitymme johtoilmaukseen, joka on toimittajan puheenvuorossa. Toimittajan puheen johtoilmauksen muodosta ja merkityksestä syntyy johtoilmauksen funktio
(vrt. Eggins 1994: 2).
Systeemis-funktionaalisessa kieliopissa (Halliday 2004:
445–446; Shore 2005: 51) projektiossa eli projisoinnissa
johtolausetta vastaa termi projisoiva (projecting) ja projisoitu lause (projected clause) vastaa referoitavaa. Projisoivan lauseen tekijänä on tyypillisesti ihminen. Verbi
ilmaisee verbaalista tai mentaalista toimintaa. Verbaalista
toimintaa ilmaisevat verbit, kuten sanoa, kirjoittaa, väittää ja kiistää ilmoittavat yleensä sanojen ja symbolien
käyttöä. Mentaalisessa prosessissa on kyse ihmisen ajatus-, tunne- ja havaintomaailmaan viittaavista toiminnoista ja tiloista, joita kuvataan esimerkiksi verbeillä ajatella,
tietää, pelätä ja uskoa.
Projektion toteuttavien lauseiden väliset suhteet voivat
olla parataktisia (rinnastussuhde) tai hypotaktisia (alistussuhde) (ks. Halliday (2004: 442; Shore 2005: 57–58).
Projisoidun ja projisoitavan suhde on suorassa esityksessä parataktinen ja epäsuorassa esityksessä hypotaktinen.
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Audiovisuaaliseen tekstiin pelkkä lausetason analyysi ei
sellaisenaan riitä, koska merkitystä luo sanan lisäksi kuva. Voimme siis katsoa, että myös audiovisuaalisten
haastattelu-uutisten toimittajan puhuma jakso, johon sisältyy haastattelu, ”kainaloteksti”, on projektio. Projisoiva kohtaus on toimittajan puhe kuvatilassa tai kuvan
ohessa. Haastateltavan kuvatilassa puhuma kohtaus on
projisoitu kohtaus. Niinpä projisoivan, toimittajan puheen
ja kuvan vaikutusala, toimii suorassa esityksessä haastateltavan puheen ja kuvan, projisoidun kohtauksen lukuohjeena. Projisoitu kohtaus kuuluu projisoivan puheen
vaikutusalaan. Johtoilmauksella kehystetään samassa
jaksossa olevaa haastateltavan repliikkiä. Repliikin esittäjä puhuu sanottavansa itse kuvassa, joka muodostaa
oman kohtauksensa.
Systeemis-funktionaalisen tekstilajiteorian mukaisesti
osallistujat siis tekevät tekstin (Ventola 2006: 109). Näin
audiovisuaaliselle uutiselle tyypilliset kielelliset valinnat,
kuten sananvalinnat ja monet rakenteelliset ratkaisut
vaihtelevat uutisen puhujan mukaisesti ja muodostavat
verbaalisesti erilaisia jaksoja, jotka vaativat rinnalleen
erilaisen kuvan. Kuvan tulkinnassa sovellamme sommittelukäsitteitä visuaalisen kieliopin mukaisesti (ks. edellä).
Audiovisuaalisessa uutisessa uutistenlukijan on tapana
käyttää kirjallisempaa kielimuotoa kuin haastateltavan
spontaanissa puheenvuorossa, vaikka molemmat puhuvat
lähes aina kuvatilassa. Uutistenlukija katsoo suoraan vastaanottajaa ja vaatii tätä siten osallistumaan puheeseensa.
Haastateltava taas puhuu toimittajalle ja tarjoutuu näin
jakamaan informaatiota toimittajan vaatimalla tavalla
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(Kress & van Leeuwen 2006: 124). Uutistoimittaja puolestaan puhuu kuvien takaa ja valitsee sanaston ja rakenteet siten, että sana ja kuva luovat yhdessä audiovisuaalisen tekstin merkitystä. Tekstin eri jaksot luovat erilaista
vuorovaikutusta ja rakentavat tekstiä. Kussakin jaksossa
käytettävät kielelliset ja kuvalliset ratkaisut riippuvat
jakson funktiosta ja jakson esiintymispaikasta tekstissä.
Artikkelin aineistona ovat haastattelu-uutiset, jotka on
lähetetty Suomen Yleisradion (YLE) puoli yhdeksän ja
Finlands Svenska Televisionin (FST) kuuden iltauutisissa
syksyllä 2005. Analysoitavat uutiset on poimittu korpuksesta, jota säilytetään Helsingin yliopiston käännöstieteen
laitoksella. Nyt tarkasteltavana oleva aineisto perustuu
joka kuukauden kolmannen viikon kattavaan otantaan.
Aineiston uutisissa on ollut haastateltavina asiantuntijoita, poliitikkoja ja ns. tavallisia ihmisiä. 1 Tutkimme siis
samaan sosiokulttuuriseen kontekstiin kuuluvan saman
diskurssiyhteisön tuottamia erikielisiä uutisia. Tekstin
sosiokulttuurista sidonnaisuutta voi lähestyä kuvion 1
osoittamalla tavalla (Fairclough 1997; ks. myös Heikkinen 2000: 298).
Uutistekstien käyttö ja tuotanto toteutuvat samassa diskurssiyhteisössä ja samassa sosiokulttuurisessa kontekstissa (ks. Fairclough 1997: 82–83). Aineiston teksteihin
vaikuttavien tuotantoprosessien ja muitten tekijöitten
voidaan siis olettaa olevan samankaltaiset.

1

Aineiston uutisten aihejakautuma on esitetty taulukoissa 1 ja 2 (ks. Immonen &
Rontu 2007: 28).
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KUVIO 1. Tekstin sidonnaisuus diskurssiyhteisöön ja
sosiokulttuuriseen kontekstiin.

Teksti / sana ja kuva
Diskurssikäytäntö
Sosiokulttuurinen käytäntö

4 Projektion keinoja
Toimittajan puheen johtoilmauksen ja sen oheisen kuvan
keskeisimpiä tehtäviä on evaluoida, lähentää ja yleistää.
Tarkastelemassamme johtoilmauksessa mainitaan yleensä referoitava ja joskus vastaanottaja sekä nimetään olosuhde. Toimittajan puheen voidaan katsoa toimivan haastateltavan puheen lukuohjeena. Verbaalisella kielellä on
kuvan ohessa oma tehtävänsä. Toimittajan selostama
uutisen jakso edeltää haastateltavan puhetta, jolloin siis
selostaja, toimittaja, on kuvan takana. Uutisen aiheeseen
liittyvät ihmiset näytetään joukkona tai ryhmänä, josta
kuva sitten tarkennetaan sen henkilön kasvoihin, joka
puhuu suoran sitaatin ruudussa. Audiovisuaalisessa uutistekstissä nimenomaan kuvatilassa on useimmiten se
merkki, jonka avulla siirrytään suoraan esitykseen ja joka
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projisoi av-tekstissä puheenvuoron haastateltavan puheeseen.
Kuvan tarkastelussa on siis todettavissa, että toimittaja
puhuu kuvien takana eikä yleensä edes itse näy televisioruudussa. Haastateltava puolestaan seisoo joko rinnan
korkeudelta kuvattuna seisomassa tai istumassa kuvatilassa, mutta katsoo toimittajaan eikä puhu suoraan kameraan. Kress & van Leeuwen (2006: 122) pohtivat kuvan
vuorovaikutusta, interpersoonaista metafunktiota, katsojan kanssa. Interpersoonaisuus ilmenee joko vuorovaikutukseen osallistumista vaativana tai tietoa tarjoavana.
Kressin ja van Leeuwenin (2006: 122–124) mukaan keskeinen vaatimuksen ja tarjouksen erottava kriteeri on
kuvassa esiintyvien osallistujien katseen suunta. Kuvasta
ulos kohti vastaanottajaa katsova henkilö vaatii katsojaltaan jotakin; jos taas osallistuja ei kohdista katsettaan
vastaanottajaan, kuva vain tarjoutuu katsottavaksi (ks.
myös Heikkilä 2006: 27). Audiovisuaalisessa uutisessa
haastateltava katsoo näkymättömissä olevaan toimittajaan ja ikään kuin puhuu hänelle. Näin katsojalle tarjotaan tietoa uutisaiheesta haastateltavan puhumana, mutta
toimittajan johtamana.
Seuraavaksi analysoimme aineistosta löydetyt toimittajan
puheen johtoilmausten funktiot evaluointi, lähentäminen
ja yleistys. Kappaleiden alussa on esitetty taulukossa ne
sanassa ja kuvassa olevat keinot, joiden tuloksena funktio
syntyy.

161

4.1 Projisoinnin evaluointi
Taulukosta 1 käyvät ilmi keinot, joilla johtoilmauksessa
ja kuvassa evaluoidaan.
TAULUKKO 1. Evaluointi, johtoilmauksen ja kuvan
keinot.
Evaluointi
Johtoilmaus

Keinot
Mentaalinen prosessi, adjektiivi
tai puheenparsi.
Tekijänä/kokijana neutraali yläkäsite tai myös yksipersoonainen
ilmaisu

Kuva
Kuvakulma laaja, usein ylhäältä
käsin kuvattu, välillä lähikuva,
takaisin yleiseen tai lähikuva
pysyy

Aineiston suomenkielisen uutisten projisoinnin johtoilmauksessa on käytetty tekijän mentaalista tilaa (Halliday
2004; ks. myös Holmberg & Karlsson 2006: 191–197)
ilmoittavia verbejä hämmästellä, kaivata, tympäistä, tunnustaa. Johtoilmauksessa tekijänä on subjektina tai objektina oleva yläkäsite, kuten käytännön työntekijä, vanhustyötä tekevä, muutaman kuukauden ikäisen vauvan
äiti ja niitä, joita hallinnollinen tempoilu tympäisee. Verbaalinen olosuhde on sekin hyvin abstraktilla tasolla
(esim. byrokraattisen pompottelun tarvetta, koulutuksen
tarvetta). Kuvatilassa puolestaan näytetään yleensä ensin
uutisaiheen väkeä esimerkiksi pelastusalalta, josta sitten
yksi henkilö nostetaan kuvatilaan puhumaan toimittajalle.
Uutisselostuksen leksikaalinen abstraktius konkretisoituu
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kuvatilassa, johon fokusoidaan paikka ja ihmiset, jotka
tekevät ja toimivat, puhuvat ja kertovat. Nämä prosessit
ovat kuvan varassa.
Esimerkissä 1 tekijänä on vanhustyötä tekevä ja prosessina mentaalinen kaipaavat, kun taas kuvatilassa näytetään
kaipaavien joukkoa ja olosuhde, tapahtumapaikka. Toimittajan johdattelu haastateltavan puheenvuoroon on
hypotaktinen. Johtoilmauksen tekijästä käytetyn nimikkeen abstraktiotaso alistaa kuvan verbaaliselle kielelle.
Esimerkeissä puheosuus tai puheosuudet ovat vasemmalla. Oikealla puolella on selostus kuvanäkymästä.
Esimerkki 1
Valtakunnallisilla päihdepäivillä
suurimmaksi ongelmaksi koettiin se että (.) ryyppäämään
ratkenneille vanhuksille ei juuri
ole apujärjestelmiä tarjolla (.)
lisäksi sekä päihde- (.) että vanhustyötä tekevät kaipaavat kipeästi lisää koulutusta

Reportterin puheen alkaessa
ruudussa näkyy lähikuva
Päihdepäivät-esitenipusta.
Pian siirrytään yleiskuviin
tapahtumasta: neuvontapisteitä, esitekassit kädessään kulkevia ihmisiä. Taustalla kuuluu koko ajan puheensorinaa
ja yleistä hälinää.
TV1 13.9.2005, uutiset 20.30,
MV, projektityöntekijä

Esimerkissä 2 toimittaja valmentaa vastaanottajaa sananparrella haastateltavan tympääntyneeseen huomautukseen
tiellä liikkuvien otteista. Haastateltavan tympeys näkyy
myös hänen ilmeissään ja eleissään, kun hän puhuessaan
keskittyy autonsa tuulilasin pesuun ja vain vilkaisee toimittajaan päin. Johtoilmauksen evaluointui antaa vaiku-
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telman katsojaläheisyydestä; myös uutisten vastaanottaja
on vihainen, kun muut tiellä liikkujat aiheuttavat ongelmia.
Esimerkki 2
Liikenneturvallisuutta yritetään
parantaa lukuisin keinoin: valvonnalla, valistuksella, uudella teknologialla. hhh avaimet ovat luonnollisesti jokaisen tiellä liikkujan
käsissä. aika monen otteissa tien
päällä on sanomiselle sijaa

Autoja ajamassa liukkaan kelin
harjoitusradalla
Toimittaja ja haastateltava huoltoasemalla; haastateltava pesee
autonsa tuulilasia puhuessaan
TV1 14.12.2005, uutiset 20.30,
MH, tympääntynyt tiellä liikkuja

Aineiston ruotsinkielisten uutisten projisoinnin johtoilmauksessa on käytetty, samoin kuin suomenkielisissä
uutisissa, tekijän mentaalista tilaa ilmaisevia verbejä kuten yvas över, ogilla ja vara förvånad(e)sluka. Johtoilmauksessa tekijänä on subjektina tai objektina oleva yläkäsite, kuten stämningen, tai nimeltä mainittu yksilö,
jonka tekemisen toimittaja määrittelee passiiviseksi, vastaanottavaksi. Yksilöllä ei ole aktiivista, tapahtumiin vaikuttavaa roolia. Kuvatilassa näytetään yleensä ensin uutisaiheen laajempi konteksti, kuten maisema, josta sitten
yksi henkilö nostetaan kuvatilaan puhumaan toimittajalle.
Esimerkissä 3 tekijänä on ruotsinkielisten kansankäräjien
mitalin vastaanottaja ja prosessina mentaalista tilaa ilmaiseva yvas över. Kuvassa tekijä näkyy sekä työ- että
kotioloissa. Haastateltava tuodaan kuvaan uutena tekijänä
kameran liikkuessa oikealle. Tämän jälkeen kuvassa
haastattelu tarkentuu kotioloihin ja kamera liikkuu oikealta vasemmalle. Kamera tarkentuu vasemmalla haasta164

teltavaan, joka on nyt jo tunnettu tekijä. Kuvan tarkentuminen haastateltavan kotioloihin tekee tilanteesta arkipäiväisen ja rennon. Samalla se tuo haastateltavan lähelle
katsojaa.
Esimerkki 3
På söndag får han alltså ta
emot sin folktingsmedalj .hhh
vilken motivering som kommer att läsas upp då känner
MA inte till .hhh han vill
heller inte desto mer yvas över
den här utmärkelsen

Lähikuvassa suuri ilmoitustaulu, jossa kuvia ja tekstiä. Kamera liikkuu oikealle ja kuvaan
tulee MA. Sitten kuvassa on
talo kauempana. Kamera liikkuu oikealta vasemmalle. Kamera pysähtyy kuvaamaan
MA:ta ja toista miestä, jotka
seisovat pihalla keskustelemassa. Lopussa MA ja toinen mies
ovat lähikuvassa vyötäröstä
ylöspäin kuvattuina.
FST 14.11.2005, uutiset 18.15,
MA ruotsinkielisten kansankäräjien mitalin vastaanottaja

Esimerkissä 4 toimittaja johdattaa katsojaa haastateltavan
pariskunnan tyytymättömyyteen yhtiön uudesta omistuksesta ja huoleen palvelun jatkuvuudesta ja palveluiden
tasosta emotionaalisella olosuhteiden kuvauksella. Kuvassa näkyvät yhtiön liput harmaassa sateisessa säässä.
Kuvakulma on alhaalta ylöspäin. Yhtiön liput kuvastavat
näin ihannetta eli laivayhtiön säilymistä omana yhtiönään
omine lippuineen. Todellisuus alhaalla kadun tasossa
näyttäytyy harmaana ja sateisena. Haastattelun lähestyessä kuvakulma siirtyy kuvaamaan samalla tasolla ensin
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toimistorakennusta ja yhtiön logoa, jonka jälkeen haastateltavat tulevat lähikuvaan.
Esimerkki 4
På Åbokontorets tak slukade
idag Silja Line-flaggorna i
det grå novembervädret (.) å
också inne på kontoret var
stämningen minst sagt nedstämd

Kuvassa Silja Linen liput lähikuvassa, kuvattuna alhaalta ylöspäin. Sitten kuvassa konttorirakennus kuvattuna kadun toiselta
puolelta. Rakennuksen edessä
ajaa autoja. Lopussa tarkennus
rakennuksen seinässä oleviin
Silja Line-logon kirjaimiin.
FST 4.11.2005, uutiset 18.15,
haastateltavana pariskunta, joka
ilmaisee huolensa yhtiön myynnin vaikutuksesta palvelutasoon.

4.2 Lähentäminen
Lähentäminen tarkoittaa tässä projisoivan ja projisoidun
kohtauksen tuomista lähemmäs toisiaan ja katsojaa. Aineistossa esiintyvät johtoilmaukseen ja kuvaan sisältyvät
keinot käyvät ilmi taulukosta 2.
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TAULUKKO 2. Projisoiva kohtaus lähentää projisoitua
kohtausta, johtoilmauksen ja kuvan keinot.
Lähentää projisoitua tilannetta
Johtoilmaus

Kuva

Keinot
Suora kysymys haastateltavalle.
Kysymykseen vastaajaa puhutellaan nimellä tai nimi on mainittu uutisessa aiemmin.
Haastateltavan etunimen käyttö.
Haastateltava usein jo kuvatilassa, taustalla uutisaiheen maisema tai aiheen liittyvät sisätilat.

Lähentämiskeinona käytetään suoraa kysymystä, jonka
aikana haastateltava on jo kuvatilassa ja taustalla on
useimmiten uutisaiheen maisema tai aiheeseen liittyvät
sisätilat. Kysymykseen vastaajaa puhutellaan nimellä tai
hänen nimensä on jo uutisessa aiemmin mainittu. Kysymys johtoilmauksena on yleensä hyvin arkikielinen ja
lähentelee jopa toimittajan ja haastateltavan keskinäistä
rupattelua. Tällä tavoin tv-uutisten keinot ammentavat
suullisesta perinteestä – mukana on perinne kuvan tehostamana. Suora kysymys on usein ”iloisen uutisen taktiikkaa”, mutta uutisen suora kysymys on aina uutisen jaksossa, joka koskee saumattomasti ihmisen arkea. Kysymys esitetään vaikkapa kaupantekotilanteessa maksajana
olevalle henkilölle tai jollakin tavalla häirinnän kohteeksi
joutuneelle henkilölle. Kyseessä voi olla myös rupattelun
piiriin laskettava kohtaus, jossa henkilön nimi lausutaan
ääneen. Kohtaus, jossa haastateltava esiintyy on välttämätön silloin, kun toimittaja esittää suoran kysymyksen.
Haastateltavan nimen mainitseminen ääneen edellyttää,
että haastateltava näkyy kuvassa. Tästä seuraa, että haas167

tateltavan puheenvuoro on parataktinen toimittajan puheenvuoron kanssa.
Parataktisuus ei kuitenkaan tarkoita, että haastateltavan
puhe olisi välttämätön tekstijakso. Luonnollisesti kysymykseen on tultava vastaus, mutta kun vastaus on sellainen, ettei sitä voi irrottaa muusta tekstiyhteydestä, se on
kysymys–vastaus-parina välttämätön, joskaan ei tekstijaksona välttämätön.
Puoli yhdeksän uutisissa rinnasteista haastateltavan puhetta käytetään haastatteluna suhteellisen harvoin. Aineiston esimerkeissä suora kysymys- ja vastauspari esiintyy vain silloin, kun haastateltava on jo aiemmin ollut
samassa uutisessa, kuten esimerkit 5 ja 6 osoittavat. Esimerkin 5 kysymyksessä etunimeltä puhuteltava Ahti on jo
aiemmin esiintynyt samassa uutisessa ja on siis katsojalle
tuttu.
Esimerkki 5
Paljonko Ahti tämä porkkana
painaa?
AL: Se painaa knafti yheksänsataa krammaa

AL katsoo vaa’alle päin.
Haastateltava − joka on kuvattu
sivultapäin, jyrkästä alakulmasta, rinnan yläosasta ylöspäin −
aloittaa puheensa katsoen samalla yhä vaakaan päin ja kääntyy hymyillen sanomaan porkkanan painon reportterille.
Haastattelijan mikrofoni näkyy
hieman ruudun alalaidassa.
TV1 10.10.2005, uutiset 20.30,
AL, viljelijä
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Esimerkissä 6 toimittajan johtoilmauksen puhekielimäisyys ja sananvalinta lähentävät haastateltavan projisoitua
kohtausta, jossa pitkäaikaistyötön seisoo kuvatilassa ja
sanoo sanottavansa omalla puhekielellään. Vaikeaa aihetta käsittelevässä uutisessa tämä projektio on katsojallekin
helpompi vastaanotettava: arjen asiat järjestyvät.
Esimerkki 6
Oisko pitäny ehkä aikasemmin
jo vähän (.) potkiskella?
Vastaus
ML: ois varmasti joo se on
kyllä ihan tosi (.) .hhh tosi+että+ tuotaniin (.) se:
kynnys vähä kasvaa sitte mitä
pitempään on

ML seisoo haastateltavana
verstaalla.
Miehiä puuverstaalla työssä.

TV1 25.11.2005, uutiset 20.30,
ML, työllistetty

Esimerkissä 7 toimittajan puheenvuoro päättyy suoraan
kysymykseen, joka on kohdistettu Pernajan kunnan asukkaille. Kuvassa on aluksi laaja maisemakuva, joka toimittajan puheenvuoron lopussa tarkentuu ihmisiin, joiden
katsoja voi ajatella olevan niitä kunnan asukkaita, joille
toimittaja esittää kysymyksen. Asukkaista muutamat sitten antavat vastauksen toimittajan kysymykseen.
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Esimerkki 7
.hhh i Pernå e tanken att man
hellre vill ta ett eget initiativ än
att tvingas till en fusion .hhh
men va anser pernåborna

Kuvattuna maisema, jossa
näkyy taloja, niittyä ja metsää.
Välillä kuvakulma laajenee ja
talot näkyvät kauempana. Lopuksi kuvassa kauppa ja muutamia ihmisiä, jotka menevät
sisään kauppaan tai tulevat
ulos.
FST 12.9.2005, uutiset 18.15.
Haastateltavaksi tulee kunnan
asukkaita lähikuvassa, taustalla
peltomaisemaa.

Esimerkissä 8 toimittaja esittää kysymyksen, johon vastaaja ei toimittajan puheenvuoron aikana tule selväksi.
Kuvassa on oppilas työskentelemässä koulussa, mikä
viittaa haastateltavan liittyvän jollakin tavoin kouluun.
Lähikuva oppilaasta hieman ylhäältä alaspäin kuvattuna
tuo tilanteen lähelle katsojaa hallitusti, joten katsojalla on
siis hallittu kuvakulma luokkatilanteeseen. Toimittajan
kysymyksessä on lisäksi puhekielenomaisia piirteitä
(esim. varför e det som man nu), jotka tuovat puheen
lähelle arkikieltä ja samalla lähelle katsojaa. Toimittajan
suoraan kysymykseen antaa vastauksen kunnan opetustoimen johtaja, jota kuvataan lähikuvassa. Haastateltavan
puheessa ei ole puhekielimäisyyksiä, joka taas tuo etäisyyttä sekä katsojaan että toimittajaan.
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Esimerkki 8
Varför e det som man nu
stänger dehär tre små skolorna

Kuvassa poika, joka istuu ja
lukee luokassa. Poika kuvattuna rintakehästä ylöspäin.
FST 14.9.2005 uutiset 18.15.
Haastateltavaksi tulee lähikuvaan kunnan opetustoimen
johtaja.

Aineistossa erityisesti ruotsinkielisissä uutisissa kysymys
esitetään puhutellen haastateltavaa etunimellä. Toimittaja
käyttää etunimeä, kun haastateltava on jo mainittu aikaisemmin. Mielenkiintoista on lisäksi, että etunimen käyttöä esiintyy aineistossa ainoastaan viitattaessa haastateltavina oleviin naisiin. Etunimi johtoilmauksessa on suoran kysymyksen tavoin heijastumaa puhekielestä. Toimittaja luo vaikutelmaa vapaasta ja jopa luottamuksellisesta
jutustelusta haastateltavan kanssa. Esimerkissä 9 toimittajan johtoilmauksessa mainitaan haastateltava käyttäen
hänen etunimeään, mikä tuo haastateltavan lähemmäksi
katsojaa. Haastateltavan lähentäminen näkyy myös kuvassa, jossa haastateltavan käsiä on aluksi kuvattu läheltä. Käsissä on tabletteja, joita haastateltava joutuu ottamaan. Lähentäminen tuo haastateltavan sairauden ja ongelmat lähelle katsojaa ja tekee uutisessa puhutusta sairaudesta inhimillistä. Haastateltu on kuin kuka tahansa
katsojista.
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Esimerkki 9
Riitta slutade röka å klarar idag
av vardagen med hjälp av medicinering å regelbunden motion.

Lähikuvassa RM:n kädet hänen
ottaessa tabletteja. Kuvakulma
laajenee kuvaamaan RM:ä
istumassa hengityslaitteen
vieressä vyötäröstä ylöspäin.
FST 16.11.2005 uutiset 18.15.
Haastateltava potilas RM.

4.3 Yleistys
Nimensä mukaisesti yleistys asettaa haastattelun sisältävän kohtauksen laajempaan kontekstiin. Taulukosta 3
ilmenevät projisoivassa kohtauksessa havaitut johtoilmaukseen ja kuvaan sisältyvät keinot.
TAULUKKO 3. Yleistys projisoivassa kohtauksessa,
johtoilmauksen ja kuvan keinot.
Yleistää haastateltavan
kohtausta
Johtoilmaus

Kuva

Keinot
Nominaalistusta käytetään jaksoissa, joissa viitataan hallintoon
tai hallinnollisiin toimiin. Predikaattiverbi on usein passiivimuotoinen. Verbaalinen kieli liittyy
hallinnon tekstien kielelliseen
muotoon ja rakenteeseen.
Joukko tai ryhmä ilmaisee asian
koskevan niitä, joista passiivissa
puhutaan. Maisema tai sisätilat
kuvastavat olosuhteita, joissa
joukko tai ryhmä joutuu toimimaan.
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Projisoivassa kohtauksessa käytetään sanallisia ja kuvallisia yleistyksen keinoja ennen rajaavaa projisoitua kohtausta. Nominaalistusta käytetään projisoivassa kohtauksissa, joissa selkeimmin viitataan hallintoon tai hallinnollisiin toimiin. Johtoilmausten predikaattina on yksipersoonainen verbi-ilmaus tai se on passiivissa, vaikka toimittajan johtoilmauksen funktiona on tuoda haastateltava
puhumaan ja erityisenä funktiona on rajata haastateltavan
kohtausta. Kuvatilan prosessiin osallistujat (joukko tai
ryhmä) ilmaisevat asian koskevan niitä, joista passiivissa
puhutaan, ja maisema tai sisätilat puolestaan kuvastavat
olosuhteita, joissa prosessiin osallistujat, myös katsojat,
joutuvat toimimaan tai saavat toimia. Hallinnollisena
edustajana puhuu yksipersoonaisen ilmauksen tai passiivin takaa henkilö, joka edustaa kyseessä olevaa hallinnon
alaa tai liittyy muutoin yhtenä katsojista prosessiin ja on
yksi sen osallistujista. Näin nominaalistus ja passiivi ovat
kuvan ohessa luontevia. 2 Kuvatila puolestaan näyttää,
missä asiat tapahtuvat ja ketkä asioita hoitavat tai keitä
asia varsinaisesti koskee.
Verbaalisen kielen ja uutiskuvan suhde toimittajan puhumassa jaksossa on parataktinen, kun toimittaja kysyy
suoraan ja haastateltava esiintyy kuvaruudussa, jonka
alalaidassa on hänen nimensä. Muut tilanteet ovat hypotaktisia, koska ne ovat vaikutusalaltaan laajempia ja toimittaja on tehnyt jo pitkälle meneviä tulkintoja haastateltavan puheesta. Verbaalinen kieli ankkuroi monimerkityksisen kuvan tiettyyn todellisuuteen (Barthes 1984; ks.
myös Mikkonen 2005: 57–58), sanalla on näin audiovi2
Verbaalisessa kielessä vallitsee kieliopillinen metafora (Halliday 2004: 592–593),
kuten hallinnon kielessä vastaavassa tilanteessa (Hiidenmaa 2000: 57).
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suaalista tekstiä rajaava funktio. Kuva yksilöi, kun sana
puolestaan käyttää yläkäsitteitä tekstin kokonaismerkitystä luotaessa informoivassa tekstilajissa.
Esimerkissä 10 toimittaja käyttää puheessaan nominaalistuksia rajoittaminen on hankalaa ja paine metsästyksen
sallimiseen kasvava, kun kuvatilassa näytetään yhtä aikaa
merimaisemaa. Tässä projisoivassa kohtauksessa johtoilmauksen nominaalistus on siis rinnasteinen kuvatilan
maiseman kanssa: tekijää ei ilmaista sanoin eikä kuvin.
Hallintoa edustava haastateltava ilmestyy puhumaan
vasta puheenvuoronsa alettua.
Esimerkki 10
Kannan rajoittaminen muuten
on varsin hankalaa ja (.) paine
metsästyksen sallimiseen
kasvava

Kuvatilassa näkyy yhä edelleen
meri ja karikolla istuvat vesilinnut – pian linnut lähtevät
lentoon. Aineisto on kuvattu
liikkuvasta veneestä; taustalla
kuuluu moottorin ääni. Haastateltava on kuvassa heti vuoronsa alkaessa.
TV1 11.10.2005, uutiset 20.30,
haastateltavana dosentti

Esimerkissä 11 näytetään yleiskuvaa tietöistä, mikä luo
merkitystä liikenneturvallisuuden parantamisesta. Toimittaja käyttää yksipersoonaista ilmaisua tavoite on vähentää ja passiivia halutaan rakentaa. Hallinnollisia ratkaisuja ei tee uutisen mukaan siis kukaan. On vain tavoite ja halu rakentaa tietynlaisia ohituskaistateitä. Kuvatilassa näytetään liikennettä, liikenneruuhkaa ja tietyötä.
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Projisoivan kohtauksen johtoilmauksen jälkeen puhuva
virkamies on taas hallinnon edustaja ja informaation tuoja. Hän on hallinnonalansa asiantuntija, jonka asiantuntevuus ilmenee, toisin kuin viljelijän esimerkissä 5 ja pitkäaikaistyöttömän esimerkissä 6. Näin projisoiva kohtaus
on erilainen suhteessa projisoituun kohtaukseen.
Esimerkki 11
tavoite on vähentää vuosittaisia liikennekuolemia yli sadalla .hhh yksi keino ovat tällaiset ohituskaistatiet, joilla on
keskikaide .hhh niitä halutaan
rakentaa viidessä vuodessa
lähes 600 kilometriä

Liikennettä ja tietä kuvattuna
liikkuvan auton sisältä.
Liikenneruuhkaa tieltä, jossa on
keskikaide.
Tietyöläisiä työssään.
TV1 11.10.2005, uutiset 20.30,
haastateltavana yli-insinööri

Esimerkissä 12 toimittaja käyttää passiivi-ilmausta man
ja geneeristä alla puhuessaan kokijoista. Koettavan asian
toimittaja ilmaisee nominaali-ilmauksella beskedet om
stägningen. Kuvassa näytetään samanaikaisesti maisemaa. Toimittajan puhe on rinnasteista kuvan kanssa.
Ketään ei nosteta esille tekijäksi tai kokijaksi kuvassa tai
puheessa.
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Esimerkki 12
Skåldöskola har idag femton
lågstadieelever å två lärare (.)
beskedet om stängningen fick
man först i morse (.) att det
kom så snabbt överraskade alla

Skåldön koulu kuvattuna kauempaa, edestä päin. Pihalla on
puita, keinuja ja juoksevia
lapsia. Reportterin nimi näkyy
kuvassa hetken aikaa. Lopussa
kuvataan koulua lähempää ja
oppilaita, jotka ovat menossa
sisälle.
FST 14.9.2005, uutiset 18.15,
haastateltavana suljettavan
koulun opettaja.

Esimerkissä 13 toimittaja käyttää nominaalistusta sammanslagning kan vara en lösning. Kuvassa on maisemaa
ja maisemassa näkyviä ihmisiä. Kuvakulma on ensin
samassa tasossa kuvattavan maiseman kanssa, mutta toimittajan puheen loppupuolella kuvakulma siirtyy kuvaamaan maisemaa ylhäältä alaspäin, sillalta alas rautatielle
ja viereiselle pysäköintialueelle. Kuvakulman ollessa
ylhäältä alaspäin keskellä kuvaa on katulamppu kuvassa
etualalla. Toimittajan puheen lopussa ovat ilmaukset kan
vara en lösning ja på problemen. Ylhäältä alaspäin suuntautuvan kuvakulman voidaan ajatella ilmentävän kokonaiskäsitystä tilanteesta ja tilanteen hallintaa. Kuntien
yhdistyminen voi siis olla (hallittu) ratkaisu ongelmalliseen tilanteeseen. Katulamppu kuvan etualalla puolestaan
ilmentää sitä toivoa, jota yhdistymisessä ja sitä kautta
ongelman ratkeamisessa. Toimittaja johdattelee katsojan
haastateltavan puheenvuoroon myönteisin keinoin. Haastateltavana on ensin kunnan asukas, joka puheenvuorossaan ilmaisee varovaisen myönteisen kannan yhdistymi-
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seen, ja heti hänen jälkeensä, ilman välissä olevaa toimittajan puheenvuoroa, puhuu kunnan talousjohtaja yhdistymisen myönteisistä seurauksista.
Esimerkki 13
en sammanslagning me di
andra västnyländska kommunerna kan vara en lösning (.)
på problemen

Tyttöjä kuvattuna sillalla. Kamera siirtyy kuvaamaan näkymää sillalta rautatielle. Kuvassa näkyy pysäköityjä autoja ja
koiran ulkoiluttaja. Etualalla,
keskellä kuvaa on katulamppu.
FST 18.11.2005, uutiset 18.15,
haastateltavana kaksi kunnan
asukasta.

5 Lopuksi
Olemme selvittäneet tutkimuksessa, miten haastatteluuutisessa toimittaja tuo haastateltavan kertomaan uutisaiheesta. Tässä tarkastelussa olemme soveltaneet projektion käsitettä, jolloin toimittajan puheenvuoron sisältämä
kohtaus on projisoiva ja haastateltavan puheenvuoron
sisältämä kohtaus on projisoitu. Projisoivaan kohtaukseen sisältyvä toimittajan puheenvuoro on johtoilmaus, ja
siihen kuuluvat kuvatilassa käytetyt kuvan keinot. Projisoiva kohtaus toimii projisoidun kohtauksen eli haastateltavan puheen ja kuvan lukuohjeena.
Projisoivan ja projisoidun eli toimittajan ja haastateltavan
kohtausten suhde on sekä hypotaktinen että parataktinen.
Suhde on hypotaktinen, kun toimittajan johtoilmauksessa
on tulkintoja haastateltavan puheesta ja tulkintojen vaiku177

tusala on laaja. Kuvassa hypotaktisuus ilmenee siten, että
haastateltava fokusoituu laajasta kuvakulmasta. Suhde on
parataktinen, kun toimittajan johtoilmauksessa on suora
kysymys, jolloin haastateltavan puheenvuoron sisältävä
kohtaus on välttämätön. Tällöin parataktisuus näkyy kuvassa siten, että haastateltava kuvataan toimittajan tasolta
toimittajan puheen aikana.
Audiovisuaalisen tekstin sanaa ja kuvaa analysoimalla on
saatu selville projisoivan kohtauksen keskeisimmät funktiot. Sekä suomen- että ruotsinkielisissä uutisissa ne ovat
evaluointi, lähentäminen ja yleistys. Evaluointi uutistettavassa asiassa ilmenee mentaalisissa prosesseissa ja sananparsissa. Kuvatilassa se näkyy haastateltavan lähikuvissa jo projisoivan kohtauksen aikana. Projisoivan kohtauksen aikana haastateltava näkyy kuvassa, kun funktiona on lähentäminen ja kun toimittajan puheenvuoroon
sisältyy kysymys. Erityisesti ruotsinkielisissä uutisissa
kysymys esitetään puhuttelemalla haastateltavaa etunimeltä. Nominaalistus, passiivi, yksipersoonaiset ilmaukset yleisen, fokusoimattoman kuvan ohessa ovat yleistyksen keinoja, joita tyypillisesti käytetään hallinnollisista
asioista uutisoitaessa sekä Yleisradion että FST:n uutisissa.
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Varför är det så svårt för finnar att uttrycka
bestämdhet i svenskan?
Eeva-Liisa Järvinen
Svenska Litteratursällskapet i Finland
Åbo Universitet
This article deals with my PhD study on the acquisition of the definiteness and the use of articles in Swedish noun phrases. My informants are 130 pupils in the Finnish comprehensive school and my
corpus consists of seven compositions, three taped oral exercises and
two grammar tests per every pupil. My study is longitudinal: I started
to collect the material when the pupils were in the 7th grade (at the
age of 13), and I will continue it till they finish the comprehensive
school after the 9th grade (at the age of 15).
Finnish differs from Swedish to a great extent. Therefore, it is said
that Finns have great difficulties when acquiring the Swedish way of
expressing definiteness and using the articles. In this article, I discuss
the differences between Finnish and Swedish grammar and illustrate
the linguistic differences and difficulties with authentic examples
from my material.
Keywords: noun phrase, definiteness, Swedish, learner language
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1 Inledning
Trots att det har undervisats i svenska som främmande
språk i Finland i flera decennier vet vi fortfarande relativt
lite om finnarnas svenskinlärning. Forskningen om
svenskinlärningen i Finland har i hög grad koncentrerat
sig på att kartlägga abiturienternas språkfärdigheter.
Grundskoleleverna har vanligen undersökts ur motivationens synvinkel och dessutom har man genomfört omfattande kartläggningar av kunskapsnivån i svenska bland
niondeklassare (t.ex. Kärkkäinen 1993; Karppinen &
Sarkkinen 1995; Tuokko 2002). Dessa kartläggningar (i
synnerhet Tuokko 2002) ger en något dyster bild av den
allmänna och för alla finskspråkiga ungdomar gemensamma svenskundervisningen: grundskolelevernas kunskaper i svenska har under de senaste årtiondena blivit
allt svagare. Tuokko (2002: 130–132) konstaterar att
grundskolelevernas kunskapsnivå har sjunkit drastiskt
efter att antalet årsveckotimmar sjönk från tre till två
timmar.
I Finland har det inte tidigare gjorts någon longitudinell
undersökning där man har följt med hur en grammatisk
konstruktion utvecklas i grundskolelevernas inlärarsvenska. Jag undersöker i min doktorsavhandling hur
finskspråkiga grundskolelever använder svenskans species, dvs. böjningskategorin som innefattar obestämd och
bestämd form och artiklar, och hur deras språkbruk utvecklas i detta avseende under årskurserna 7–9. Min undersökning är en del av ett större forskningsprojekt som
finansieras av Svenska Litteratursällskapet i Finland.
Som informanter har jag sammanlagt 130 finskspråkiga
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grundskolelever som börjat lära sig svenska i årskurs 7,
dvs. vid 13 års ålder, från fyra grundskolor i två städer.
Materialet i doktorsavhandlingen består av uppsatser som
eleverna skrivit en gång per termin fr.o.m. vårterminen i
årskurs 7 (två uppsatser per termin i årskurs 9), av muntliga uppgifter som spelats in en gång per årskurs samt av
grammatiktester (flervalsuppgifter och lucktester) som
eleverna gjort under höstterminen i årskurs 8 och 9.
Syftet med denna artikel är att ge exempel på problem
som informanterna i min undersökning har med svenskans speciesböjning och artikelbruk. Jag diskuterar problematiska konstruktioner och kontexter i ljuset av en del
av det uppsatsmaterial jag samlat in på höstterminen i
årskurs 9. Några resultat från den longitudinella analysen
kommer jag ännu inte att ge.
Speciesfel påverkar ofta satsens begriplighet: mottagaren
måste ju avgöra utgående från speciesformen, om han
eller hon förväntas kunna unikt identifiera referenten.
Detta är synnerligen viktigt i fråga om skrivet språk, då
det inte är möjligt att fråga vilken referent sändaren har
menat.
2 Bestämdhet i svenskan
2.1 Tidigare forskning
Analys av svenskans speciesböjning och artikelbruk hos
finskspråkiga informanter har ingått i flera välkända undersökningar om finnarnas svenskinlärning. Antti J. Pitkänen konstaterade i början av 1980-talet att upp till 36
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% av de fel hans informanter (dåvarande högstadieelever
och gymnasister) gjort berörde species och artikelbruk
(Pitkänen 1982: 277–279). Heikki Meriläinen (1984)
däremot undersökte abiturientuppsatser och konstaterade
att nästan vart tredje fel som förekom i nominalfraser
gällde species och artikelbruk, vilket enligt honom tydde
på att de enkla grammatikreglerna som läroböcker erbjöd
inte räckte till när det gällde att vägleda elever till ett
normenligt språkbruk (Meriläinen 1984: 71). Även Karppinens och Sarkkinens (1995: 48–49, 62–63) undersökning innehöll en kortfattad felanalys, som visade att species och artikelbruk var de svåraste morfologiska kategorierna för grundskolelever, oberoende av om de läste Aeller B-svenska.
2.2 Bestämdhetsangivning i svenskan
Att avgöra om en nominalfras har definit eller indefinit
betydelse, dvs. om mottagaren unikt kan identifiera referenten eller ej, är bara det första – och i svenskans fall det
lättaste – steget. Även om själva substantiv- och adjektivböjningen är relativt enkel i svenskan, är svenskans
sätt att ange species mycket invecklat: förutom substantivformen måste inläraren ta hänsyn till i vilken form
eventuella adjektivattribut och artiklar skall stå. Om nominalfrasen innehåller pronominella attribut, måste inläraren minnas hur dessa påverkar substantivets och adjektivets form (se tabell 1). Bl.a. Elsie Wijk-Andersson
(1994: 380) har konstaterat, att det är svårt för alla inlärare att ange species i svenskan – oberoende av modersmålet.
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Var och en som undervisat finnar i svenska vet av praktisk erfarenhet hur besvärligt det är att förklara speciesböjning och artikelbruk för inlärare i nybörjarstadiet:
species är ju inte en morfologisk kategori i finskan, utan
speciesbetydelsen framgår vanligen av kontexten. Dessutom använder finskan i vissa fall lexikala hjälpmedel,
dvs. pronomenen eräs ’en’, muuan ’en viss’, joku ’någon’, se ’den’ och tämä ’denna, den här’. Ytterligare
finns det fall där partitiven (kasus som i finskan anger
del-helhet – relationen) anger obestämdhet och nominativen (grundformen) bestämdhet. (Sundman 1994: 350,
354; se också Hakulinen, Vilkuna, Korhonen, Koivisto,
Heinonen & Alho 2004: 1356–1357.) Eftersom finskan
saknar en obligatorisk, enhetlig speciesmarkering, kan de
finskspråkiga svenskinlärarna ha svårigheter med att förknippa betydelseskillnaderna med artikel- och ordformer.
Den typologiska distansen mellan finskan och svenskan
tvingar inläraren att ägna mycket tid och uppmärksamhet
åt att förstå hur det nya språket egentligen fungerar
(Ringbom 2007: 187). För finnar som lär sig germanska
språk är det därför i början av inlärningen svårt att avgöra
om en nominalfras har en definit eller indefinit referent,
och vissa kontexter, bl.a. abstrakta substantiv, bereder
svårigheter t.o.m. för mycket avancerade inlärare. I tabell
1 har jag listat några av de vanligaste faktorer som man
måste ta hänsyn till när man bildar en svensk nominalfras.
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TABELL 1. Saker som man måste ta hänsyn till när man
bildar en nominalfras i svenskan.
Exempel

Förklaring

Det finns en ny bok
på bordet.

En ny referent som mottagaren inte kan unikt
identifiera anges i svenskan med obestämd
form och obestämd artikel.
Om referenten är unikt identifierbar för mottagaren använder man bestämd form.
Om en bestämd nominalfras innehåller adjektivattribut, står även det i bestämd form. Dessutom måste man tillägga en bestämd artikel.
Yrkesbeteckningar i predikativ ställning är
artikellösa.
Obestämd artikel används dock om yrkesbeteckningen innehåller ett adjektivattribut.
Obestämd artikel används likaså om yrkesbeteckningen innehåller en relativ bisats.
Oräknebara substantiv saknar obestämd artikel
t.o.m. i samband med adjektivattribut.
Lexikaliserade nominalfraser som kan uppfattas
som egennamn är vanligen artikellösa.
I samband med genitivattribut är adjektivattribut i bestämd och substantiv i obestämd form.
Fraserna är synonyma, men olika pronominella
attribut kräver olika former av substantiv.
Efter det pronominella attributet samma står
adjektiv i bestämd och substantiv i obestämd
form.
Efter det pronominella attributet varje står både
adjektiv och substantiv i obestämd form.

Boken finns på bordet.
Den nya boken finns
på bordet.
Han är lärare.
Han är en ny lärare.
Han är en lärare som
vet allt.
Jag gillar god mat.
svenska flaggan
Mattis/hans nya bok
den här nya boken =
denna nya bok
samma gamla bok
varje gammal bok

(SAG 1: 229; SAG 2: 96–112, 219–220, 301–314, 406–
412.)
De svenska nominalfraser som innehåller ett adjektivattribut anses vara synnerligen besvärliga för inlärare, eftersom man då är tvungen att tänka på artikelns, adjektivattributets och substantivets form, vilket belastar arbets188

minnet. Den s.k. dubbla bestämdheten (bestämda nominalfraser med adjektivattribut, se exemplet den nya boken
ovan), dvs. både bestämd artikel och bestämd form anses
vara ännu svårare att bilda än obestämda nominalfraser
(exemplet en ny bok ovan). I själva verket skulle tredubbel bestämdhet vara en ännu mer träffande benämning
för konstruktionen, eftersom alla tre elementen i den (den
bestämda artikeln, adjektivattributet och substantivet)
anger bestämdhet (Philipsson 2004: 126–127). Konstruktionen kan alltså uppfattas antingen som mycket logisk
eller som mycket redundant. Monica Axelsson (1994)
konstaterade i sin doktorsavhandling att den dubbla bestämdheten automatiseras långsammare än andra nominalfrastyper och att t.o.m. avancerade inlärare gör gott
om misstag i fråga om den. Axelsson var överhuvudtaget
inte säker på huruvida konstruktionen alls kan automatiseras i formell inlärning. Tillägnandet av konstruktionen
tycks kräva mycket informell input. (Axelsson 1994: 99.)
Enligt Sinikka Lahtinen (1993) är det i teorin möjligt att
bilda en nominalfras med adjektivattribut på 90 olika sätt
– Lahtinens eget gymnasistmaterial innehöll 35 olika
förslag. Emellertid är bara fyra kombinationer (en gul bil,
den gula bilen, gula bilar, de gula bilarna) helt korrekta,
två (gul bil, gula bilen) är möjliga i en viss kontext och
två (den gula bil som... och de gula bilar som…) i determinativ användning. Inlärarens modersmål tycks inverka
på antalet förslag: inlärare med ett modersmål där species
inte är en morfologisk kategori producerar en större variation än de vars modersmål anger species morfologiskt.
(Lahtinen 1993: 181–182, 184; se också Latomaa 1992:
307.)
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Även den invecklade relationen mellan form och betydelse bereder svårigheter för inlärare: i svenskan uttrycks
semantisk definithet ofta med obestämd form. Detta är
fallet t.ex. i samband med genitiv- och possessiva attribut, t.ex. Mattis bok och flera pronominella attribut, t.ex.
denna bok, samma bok. Svenskans sätt att ange species är
med andra ord inte helt systematiskt, eftersom även attribut kan ange species.
3 Exempel från elevuppsatser
Eftersom det första främmande språket mina informanter
lärt sig är engelska kan man utgå från att species är bekant för dem som begrepp. Att kunna engelska kan hjälpa
en att känna igen de situationer då man behöver t.ex. bestämd form, men engelskans och svenskans nominalfraser skiljer så kraftigt från varandra att engelskan inte är
till hjälp för en svenskinlärare som skall bilda en svensk
nominalfras. I engelskan anges species enbart med hjälp
av artikeln: a day, the day. Adjektiv är alltid oböjliga och
(de räknebara) substantiven böjs endast i numerus (se
t.ex. Greenbaum & Quirk 1990: 85–86, 91).
I det följande presenterar jag preliminära resultat från en
del av det uppsatsmaterial (sammanlagt 47 uppsatser) jag
samlat in från niondeklassare i oktober 2007. Rubriken i
uppsatserna var ”Mitt favoritband” eller ”Min favoritsångare”. Jag har excerperat alla nominalfraser som avviker från normen (sammanlagt 76 fraser) i fråga om speciesböjning eller artikelbruk. Efter detta har jag indelat
avvikelserna i två kategorier, dvs. i avvikelser som berör
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valet av rätt speciesform och i avvikelser som berör bildandet av nominalfraser, och räknat de procentuella andelarna av dessa två felkategorier. Endast 20 (26,3 %) av
de 76 avvikelserna i materialet gäller valet av speciesform, medan 56 (73,7 %) avvikelser berör hur man bildar
en nominalfras (dvs. artikelbruket, valet av formen på
substantiv och adjektiv i olika kontexter). Materialet visar alltså samma mönster som uppmärksammats i flera
tidigare undersökningar: det är betydligt svårare för inlärare att konstruera en nominalfras rätt än att välja rätt
speciesform på substantivet.
3.1 Att välja den rätta formen
De problemfall jag behandlar i detta avsnitt illustrerar det
första valet inlärare ställs inför: skall man använda obestämd eller bestämd form? Det går att urskilja två tydliga
tendenser i materialet: många informanter saknar ännu i
årskurs 9 uppfattning om betydelseskillnaden mellan
obestämd och bestämd form och de överanvänder bestämd form på bekostnad av obestämd form. I exemplen
nedan har jag understrukit de ur speciesformvalets synvinkel problematiska substantiven och skrivit de normenliga formerna inom parentes.
1. Jag tycker om alla slags musik men jag ofta lyssnar rockpop- och jazz-musiken (jazzmusik). Jag också tycker om
lung musiken (musik). Jag lyssnar lunga låtar på kvällerna.
Efter det mår jag ofta bra. Jag har ingen favorit band men
till exempel the Strokes, The Ark och Norah Jones är goda.
Jag lyssnar ofta texten, instrumenter (instrumenterna) och
melodi (melodin) i musik (musiken). Och en bra röst är
också viktig!
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Jag har alltid lyssna på musiken (musik) mycket därför att
ja älskar den! Jag alltid lyssnar på musiken (musik) när är
jag i mitt rum men jag ofta lyssna på musiken (musik) i bilen också. Jag tycker inte om tystnad!
Jag har spelat en klassisk musik för åtta årer men jag
lyssnar inte på klassisk musik i hem.
I sommaren är det roligt att lyssna på schlager-musiken
(schlagermusik) eftersom efter den blir jag ofta glad!
Det är roligt att lyssna på musiken (musik) ensam men jag
också tycker att lyssna det med mina kompisar! Jag kan
inte leva utan musiken (musik).

Informanten som skrivit uppsatsen i exempel 1 överanvänder starkt den bestämda formen. Hon diskuterar musik på en mycket allmän nivå i hela uppsatsen och använder dessutom sammanlagt sju gånger uttrycket lyssna
på musik, där musiken snarast uppfattas som en representant för en viss referenttyp och inte som hänvisning till en
viss referent. Det är fråga om s.k. svagt referentiell betydelse, som i svenskan anges med naken form, dvs. obestämd form utan artikel (se också SAG 1: 229). Överanvändningen av den bestämda formen kan bero på läromedlen och språket informanten hört på lektionerna: ordet musik kan oftast ha förekommit i bestämd form och
informanten kan ha lärt sig det som oanalyserad enhet.
Det är ännu för tidigt att ta ställning till huruvida överanvändningen av bestämd form gäller alla substantiv eller
bara några av dem, men jag kommer att återkomma till
frågan senare.
Samma informant har å andra sidan svårigheter med att
ange indirekt deiktisk bestämdhet, dvs. situationen där en
referent är unikt identifierbar (och därmed anges med
bestämd form) tack vare dess entydiga relation till en
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annan unikt identifierbar referent: Jag lyssnar ofta texten,
instrumenter och melodi i musik. Musik hänvisar till den
musik informanten lyssnar på, varför ordet skall stå i
bestämd form. Instrumenten och melodin däremot står i
entydig relation till musiken, varför även de är definita
och borde hänvisas till med bestämd form (se SAG 3:
160–161).
Även många andra informanter överanvänder den bestämda formen i sina uppsatser, d.v.s. även då referenten
inte är bekant eller unikt identifierbar för mottagaren.
Detta beror troligen på svårigheten att göra skillnad mellan definit och indefinit betydelse:
2. Jag tycker om BFMV därför att sångaren har mycket bra
rösten. (en mycket bra röst)
3. I BFMV det är fem personerna. (fem personer)
4. Hon har mjuk rösten. (en mjuk röst)

En informant (exempel 5 och 6) använder i sin uppsats
endast naken form, dvs. substantivets obestämda form
utan artikel. Detta tyder på att hon inte ännu är på det
klara med vad artiklarna och speciesböjningen står för i
svenskan:
5. Jag vet inte vad heter sjunger. (sångaren)
6. Sjunger är blond man. (Sångaren är en blond man)

3.2 Att bilda en nominalfras
Mer komplexa nominalfraser ger upphov till flera olika
slags problem. Tre problemtyper är dock lätta att urskilja.
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Den vanligaste avvikelsen (sammanlagt 11 belägg, dvs.
ca 20 % av alla fel som gäller bildandet av nominalfraser) från normen här är bortfall av den obestämda artikeln:
1. Jag sått dom första på Ruisrock i Åbo. Det va bra konsert.
(en bra konsert)
2. Hon har bra röst. (en bra röst)
3. PussycatDolls har egen band som spelar… (ett eget band)

Bortfall av obestämd artikel förekommer ofta i samband
med klassificerande predikativ med adjektivattribut. Detta är ingen överraskning, eftersom de klassificerande
predikativen ju brukar vara artikellösa (se tabell 1), och
de fall som kräver obestämd artikel är undantag. Det är
sannolikt att det är fråga om en övergeneralisering av den
grundläggande grammatikregeln.
4. Michael är hårig trummist. (en hårig trummis)
5. Sjunger är blond man. (Sångaren är en blond man)
6. Justin Timberlake är bra sångare. (en bra sångare)

Ett problem berör substantivets och adjektivets form i
samband med possessivattribut. Problemet ligger troligen
i den komplexa relationen mellan form och betydelse
som är typisk för svenska nominalfraser: tack vare possessivattributet har frasen definit betydelse, och svenskinlärare motiverar ofta sin vilja att använda bestämd form i
samband med genitiv- och possessiva attribut genom att
påpeka att det är fråga om ”en viss referent”. I svenskan
står substantivet dock i obestämd form när det föregås av
genitiv- eller possessivattribut.
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7. min favorit låten (min favoritlåt)
8. mina föräldrarna (mina föräldrar)
9. dems ordet (dess text)
10. deras bäst låten (deras bästa låt)
11. Taking Back Sundays ny albumen (Taking Back Sundays
nya album)

Informanterna som skrivit exemplen 10 och 11 använder
också en adjektivform som avviker från normen. Adjektivets bestämda form lärs faktiskt ut först i slutet av
årskurs 9. Av denna orsak kan det t.o.m. hända att alla
informanter inte hinner lära sig konstruktionen under
grundskoletiden.
Även den för svenskan typiska dubbla bestämdheten konstateras vara svår för inlärare i praktiskt taget varje undersökning som handlar om svenska nominalfraser ur
andraspråksperspektiv. Avvikelserna från normen i exempel som 12 och 13 beror dock på den sedvanliga undervisningsordningen i läromedlen. Det är sannolikt att
informanterna sett konstruktionen med adjektivattribut i
sitt läromedel, men eftersom den inte tagits upp i undervisningen har de inte lyckats tillägna sig den p.g.a. dess
komplexitet.
12. Jag tycker om dem, eftersom den är bestä band. (det bästa
bandet)
13. De är bäst sång. (den bästa sången)

Materialet innehåller också fall där informanten använder
en redundant konstruktion av formen ”bestämd artikel +
substantivets bestämda form” i stället för ett substantiv i
bestämd form. Konstruktionen har troligen uppstått som
kontamination av svenskans och engelskans system, ef195

tersom bestämd artikel är en obligatorisk del av definita
nominalfraser i engelskan.
14. Jag började lyssna på Wintersun for två år sedan. Musik
det bandet spelade är heavy metal. (bandet)

En informant (exempel 15) använder i sin uppsats konstruktionen ”bestämd artikel + substantivets obestämda
form” i stället för substantivets bestämda form.
15. Den sjunger är Mikael Åkerfeldt. (Sångaren heter M.Å)

En möjlig orsak till detta är engelsk påverkan (se ovan),
men även det finska talspråket använder ofta pronomenet
se ’den’ på ett artikelliknande sätt.
4 Till slut
Materialet jag presenterat i denna artikel illustrerar hurdana problem finskspråkiga svenskinlärare i årskurs 9 har
med species och artikelbruk i svenskan. De stora strukturella skillnaderna mellan finskan och svenskan kan vara
en orsak till problemen, men man måste också minnas att
även svenskinlärare med en annan språklig bakgrund
delvis har likadana svårigheter: svenska nominalfraser är
komplexa jämfört med motsvarande konstruktioner i t.ex.
engelskan.
Materialet är naturligtvis alltför litet för att man skall
kunna dra allmänna slutsatser på grund av det, men det
stöder ändå den tidigare uppfattningen att det är svårare
att konstruera en mer komplex nominalfras rätt i svenskan än att välja en korrekt speciesform hos ett substantiv.
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Kielten oppikirjat tekstimaailmaan ja
-toimintaan sosiaalistajina
Merja Kauppinen, Johanna Saario, Ari Huhta,
Anna Keränen, Minna-Riitta Luukka, Sari Pöyhönen,
Peppi Taalas & Mirja Tarnanen
Jyväskylän yliopisto
In this article we explore the types of language and textual worlds
that school language study books represent, and socialize 9th grade
pupils into. In our analysis we concentrate on the most frequently
used study books in mother tongue and foreign language teaching in
the Finnish 9th grade. The results indicate that the textual repertoire
of the study books is very much school-oriented and barely includes
any aspects of the globalized and multimodal free time of the pupils.
There are some media texts available in the study books but these are
mainly newspaper texts in a modified format. New media texts are
almost completely nonexistent; also the texts produced by the pupils
are not commonly used to supplement the study book repertoire. The
study books for both mother tongue and foreign languages are based
on a view of language as a set of segregated skills. In the world outside school, however, language and language use tend to be functional, situational and dynamic.
Keywords: literacy practices, multiliteracy, mother tongue,
foreign languages, socialization, study books
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1 Globaalisaatio ja muuttuvat tekstikäytänteet
Yhteiskunnan muuttuessa yhä globaalimmaksi ja monimuotoisemmaksi, ja teknologian vaikuttaessa yhä useammalla elämänalueella yksilöiltä edellytetään uudenlaisia tekstien tuottamisen, tulkinnan ja käsittelyn taitoja.
Toimiessaan globalisoituvissa yhteisöissä yksilö tarvitsee
monipuolisia äidinkielen ja vieraiden kielten tekstitaitoja
pystyäkseen tavoitteellisesti hyödyntämään lisääntyviä
tietovarantoja (Brown & Duguid 2000; Kern 2000). Nämä taidot eivät ole pelkästään kognitiivisia taitoja tai
teknisiä eri medioiden käyttötaitoja, vaan ne edellyttävät
myös dynaamisemman oppimiskulttuurin omaksumista.
Sen perustana on näkemys oppimisesta elinikäisenä prosessina, joka rakentuu monipuolisesta tietokäsityksestä,
jaetusta asiantuntijuudesta, itseohjautuvuuden tukemisesta ja eri medioiden luontevasta läsnäolosta oppimisen
työkaluna.
Muutos haastaa myös koulut portinvartijoina arvioimaan
uudelleen tavoitteitaan ja toimintaansa (ks. esim. Säljö
2000). Koulujen tekstimaailman on kuitenkin todettu
olevan varsin monotoninen ja opetuskäytänteiden yksipuolisia. Oppilaat työskentelevät pääosin perinteisten
koulumaailman tekstien parissa koululähtöisesti, mikä
syventää koulun ja vapaa-ajan välistä kuilua (Street 1984,
1995; Cope & Kalantzis 2000; Gee 2004; Luukka, Pöyhönen, Huhta, Taalas & Tarnanen 2008).
Tarjoaako suomalainen koulu, erityisesti äidinkielen ja
vieraiden kielten opetus, oppilaalle mahdollisuuksia sosiaalistua tekstikäytänteisiin, joiden avulla hän pystyy op-
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pimaan tietoja ja taitoja selviytyäkseen monimuotoistuvissa teksti- ja mediaympäristöissä? Millaisten tekstien
parissa koulussa työskennellään, ja millaisiin tekstikäytänteisiin kielten opetus oppilaita valmentaa? Millaiset
ovat oppilaiden vapaa-ajan tekstikäytänteet ja -maisemat,
ja kohtaavatko koulun ja arjen käytänteet? Muun muassa
näihin kysymyksiin etsimme vastausta Suomen Akatemian rahoittamassa Muuttuvat teksti- ja mediamaisemat
(ToLP) -hankkeessa, johon tämä artikkeli liittyy. 1
Hankkeessa toteutettiin keväällä 2006 laaja kyselytutkimus, johon osallistui noin 1700 perusasteen 9. luokan
oppilasta 102 koulusta ja noin 740 äidinkielen ja kirjallisuuden ja vieraiden kielten opettajaa (otannasta tarkemmin ks. Taalas, Tarnanen & Huhta 2007). Kyselyssä selvitettiin muun muassa eri oppimateriaalien asemaa ja
merkitystä opetuksessa. Äidinkielen ja kirjallisuuden
opettajista lähes 93 prosenttia ja vieraiden kielten opettajista lähes 98 prosenttia mainitsi oppikirjan tärkeimmäksi
oppimateriaaliksi (Luukka ym. 2008). Koska oppikirja
näyttäisi tutkimuksen mukaan olevan tärkein ikkuna kieleen ja tekstikäytänteisiin, tarkastelemme tässä artikkelissa, millaiseen kieli- ja tekstimaailmaan 9. luokan oppilaille suunnatut äidinkielen ja vieraiden kielten oppikirjat
oppilaita sosiaalistavat ja millaiseen toimintaan ne tekstien kanssa ohjaavat.

1

Ks. ToLP-hankkeesta lisää http://www.jyu.fi/tolp.
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2 Oppikirjat ja opetussuunnitelma opetuksen ohjaajina
Oppikirjat eivät synny tyhjiössä, vaan niiden taustalla
vaikuttavat aina kulloinkin vallalla olevat näkemykset
kielten opetuksen ja oppimisen tarpeista ja pedagogisista
ratkaisuista. Aivan vähäistä ei ole myöskään kustannustoiminnan, opetuksen tuotteistamisen ja voitontavoittelun
vaikutus oppikirjatuotantoon (de Castell & Luke 1989).
Keskeisin sisällöllinen vaikuttaja oppikirjojen taustalla
on opetussuunnitelma, jossa rakennetaan pohjaa ja tavoitteita opetukselle. Oppikirjat ovat esimerkkejä opetussuunnitelman sovelluksista käytäntöön, toisaalta ne toimivat myös piilo-opetussuunnitelmina. Kustantamot reagoivat uusien opetussuunnitelmien ilmestymiseen uusimalla oppikirjansa ”uusia opetussuunnitelmia vastaaviksi”. Näin pyritään takaamaan opetussuunnitelmien ideoiden ja painotusten välittyminen käytännön opetustyöhön.
Nykyisissä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2 on määritelty yhteisiä, yhteiskunnan kannalta tärkeitä aihekokonaisuuksia, jotka heijastelevat keskustelua
yhteiskuntamme muutostrendeistä: monikulttuuristumisesta, globalisaatiosta, median merkityksen kasvamisesta,
teknologisesta kehityksestä ja yrittäjyyden tärkeydestä.
Tällaisia oppiaineita lävistäviä aihekokonaisuuksia ovat
esimerkiksi kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys, viestintä ja mediataito, osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
2
Peilaamme tässä artikkelissa tuloksia uusimpiin, vuoden 2004 opetussuunnitelman
perusteisiin, vaikka analysoidut oppikirjat ovat ilmestyneet tätä aiemmin.
Aineistomme oppikirjat olivat kuitenkin laajasti käytössä vielä vuonna 2006. Lisäksi
oppikirjatekijöillä on ollut käytössään vuoden 1999 erilliset päättöarvioinnin kriteerit,
joissa näkyvät jo vuoden 2004 opetussuunnitelmien keskeiset linjaukset: äidinkielessä
tekstitaitoajattelu ja vieraissa kielissä eurooppalaisen viitekehyksen soveltaminen.
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sekä ihminen ja teknologia. Monet näistä aihekokonaisuuksista liittyvät läheisesti sekä äidinkielen että vieraiden kielten opetukseen.
Yleisten tavoitteiden lisäksi opetussuunnitelmat määrittelevät oppiaineille omat tavoitteensa. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteena on, että ”oppilaasta tulee
aktiivinen ja eettisesti vastuullinen viestijä sekä lukija,
joka pääsee osalliseksi kulttuurista sekä osallistuu ja vaikuttaa yhteiskuntaan” (OPH 2004: 44). Sisällöllisesti
opetussuunnitelma jakaa oppiaineksen osa-alueisiin, joihin kuuluvat vuorovaikutus, tekstin tulkitseminen ja hyödyntäminen, tekstin tuottaminen ja hyödyntäminen, tiedonhallintataidot sekä suhde kieleen, kirjallisuuteen ja
muuhun kulttuuriin. Vaikka opetussuunnitelma periaatteellisella tasolla sitoutuukin yhteiskunnalliseen ja voimaannuttavaan tekstitaitokäsitykseen, oppiaineen sisältö
ja tavoitteet ja päättöarvioinnin kriteerit on kuitenkin
jäsennetty perinteiseen tapaan erillisiksi taidoiksi. Pääpainon saavat koulun ja erityisesti äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineksen tekstit (ks. tarkemmin Luukka
2003; Luukka & Leiwo 2004; Kauppinen 2006).
Vieraiden kielten opiskelun yleisenä tavoitteena on ”antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa” (OPH 2004: 138). Lisäksi opetuksen tavoitteena on saada oppilas käyttämään kielitaitoaan ja arvostamaan muita kulttuureita. Vieraiden kielten opettamisen
tavoitteet on jaoteltu suhteessa kielitaitoon, kulttuuritaitoon ja oppimisen taitoihin. Keskeisinä sisältöinä ovat
tilanteisiin liittyvä kieli, rakenteet ja viestintästrategiat.
Vuoden 2004 opetussuunnitelmassa annetaan myös en-
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simmäistä kertaa eurooppalaiseen viitekehykseen perustuva kielitaidon taitotasotavoite kullekin kielen oppimäärälle.
Opetussuunnitelmat ja oppikirjat luovat tietyt raamit opetukselle, ja institutionaalisina teksteinä ne vaikuttavat
vahvasti käsitykseen siitä, mikä kielten oppimisessa on
keskeistä. Oppikirjojen valta perustuu siis siihen, että ne
jäsentävät opetusta ja nostavat tiettyjä asioita esiin ja
jättävät toiset asiat taka-alalle (ks. esim. Luke 1988;
Luke, de Castell & Luke 1989; Selander 1991; Karvonen
1995; Savolainen 1998). Oppikirja tarjoaa tietysti vain
yhden kurkistusaukon koulun todellisuuteen, eikä kirjoja
analysoimalla voi päätellä sitä, mitä luokkahuoneissa
tapahtuu. Oppikirjojen ideat muuttuvat käytännöksi vasta, kun niiden kanssa työskennellään luokkahuoneissa
(ks. Pitkänen-Huhta 2003) – ja tällöinkin niitä voidaan
soveltaa hyvin eri tavoin. Käytetyimpien oppikirjojen
analyysi paljastaa kuitenkin sen, millaisen tekstuaalisen
ja toiminnallisen ympäristön ne mahdollistavat luokkahuoneeseen ja millaisen kuvan kielestä ja tekstien kanssa
toimimisesta ne 9. luokan oppilaalle tarjoavat.
3 Aineisto ja metodi
Artikkelia varten analysoitiin kaksi äidinkielen ja kirjallisuuden sekä kaksi vieraiden kielten oppikirjaa. ToLPkyselyn perusteella suosituimpia äidinkielen oppikirjoja
olivat Aleksis 9. Äidinkieli ja kirjallisuus (2003, kustantaja Otava), jota käytti 57 prosenttia kyselyyn vastanneista
opettajista, sekä Kielikuvia 9 (2003, WSOY), jota käytti
31 prosenttia vastanneista. Aleksis 9 koostuu sekä teksti-
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että harjoituskirjasta. Kielikuvia 9 on tekstikirja. Koko
Kielikuvia-sarja sisältää lisäksi kahdeksan teemavihkoa,
jotka on tarkoitettu käytettäväksi vuosiluokilla 7–9. Näihin kuuluu Kielen ja kirjoittamisen vihko 9 (2003), joka
on mukana tässä tutkimuksessa.
Äidinkielen oppikirjat eroavat toisistaan jäsennykseltään.
Aleksis 9 etenee perinteisen äidinkielen osa-aluejaon mukaan. Sen pääluvut ovat kieli, kirjoittaminen, kirjallisuus,
medialukutaito ja kielenhuolto. Kielikuvia 9 taas rakentuu
sellaisten aihekokonaisuuksien varaan kuin äidinkielen
merkitys, kulttuuri, suomen kielen ominaispiirteet sekä
kieliopin kertaus. Myös kielen eri osa-alueiden harjoittelun logiikka ja tehtävien didaktiset ratkaisut poikkeavat
toisistaan. Aleksis 9:n tehtävissä edetään käsitelähtöisesti
yksinkertaisesta kognitiivisesti vaativampaan tekemiseen
ja pyritään tuomaan asia oppilaan lähelle yhdistämällä
tekeminen myös hänen arkielämäänsä. Kielikuvia 9:ssä
harjoittelu taas perustuu projekteihin, joissa tähdätään
ohjattuun omatoimiseen opiskeluun oppikirjassa esillä
olevan materiaalin avulla.
Vieraiden kielten 3 oppikirjoista tarkasteltaviksi valittiin
ToLP-kyselyn tulosten perusteella kaksi ruotsin ja kaksi
englannin kielen käytetyintä oppikirjasarjaa. Ruotsin
kielen opettajista 51 prosenttia käytti Fritt fram -sarjaa ja
35 prosenttia Kom med -sarjaa. Englannin oppikirjasarjoista The News ja This Way Up olivat yhtä suosittuja:
kumpaakin sarjaa käytti 38 prosenttia opettajista. Tätä
3

Opetussuunnitelman (2004) mukaan ruotsi on suomenkielisille oppilaille toinen
kotimainen kieli, mutta tässä artikkelissa ruotsin kielen oppikirjat (ruotsi B-kielenä)
on luokiteltu vieraiden kielten oppikirjoiksi. Opetussuunnitelman yleiset tavoitteet ja
sisällöt muistuttavat toisen kotimaisen ja vieraiden kielten osalta toisiaan.
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artikkelia varten on analysoitu 9. luokalle tarkoitettuja
Fritt fram -sarjan (2001, Otava) ja The News -sarjan
(1999, WSOY) oppikirjoja.
Fritt fram -sarjan aihekokonaisuuksista nousevat esille
jokapäiväinen elämä ja lähiympäristö sekä tutustuminen
pohjoismaiseen elämäntapaan. Tyypillinen tekstikirjan
opiskelukokonaisuus koostuu orientoivasta introtekstistä,
jonka jälkeen tulee pidempi oppikirjateksti. Oppikirjatekstin lomassa on lyhyitä tietoiskuja, kuvauksia, laulun
sanoja tai runoja sekä sanasto. Harjoituskirjassa tyypillinen opiskelukokonaisuus koostuu sanasto- ja kielioppiharjoituksista, kielioppitietoiskuista, kuunteluharjoituksista sekä luku- ja keskusteluharjoituksista.
The News -sarjan aihekokonaisuuksissa käsitellään muun
muassa arkielämää ja ihmissuhteita, ympäristönsuojelua
sekä englanninkielisten maiden kulttuuria ja elämäntapaa. Tyypillinen tekstikirjan opiskelukokonaisuus alkaa
orientoivalla johdantotekstillä, jota seuraa lyhyitä artikkelimaisia lehtijuttuja ja tietoiskuja sekä yksi pidempi
kertomus. Tyypilliseen opiskelukokonaisuuteen kuuluu
myös sarjakuvia, keskustelu- ja kielioppiharjoituksia ja
projektitöitä. The News -oppikirjasarjan harjoituskirjan
tyypillisessä opiskelukokonaisuudessa puolestaan on
sanasto-osuus, sanasto- ja kielioppiharjoituksia, kielioppitietoiskuja ja lukuharjoituksia. Kunkin opiskelukokonaisuuden lopussa on lyhyt itsearviointiosuus. Harjoituskirjan tehtävät etenevät mekaanisista aukkotehtävistä
kognitiivisesti vaativampiin harjoituksiin.
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Oppikirjojen luokittelurunko koostettiin yhtäältä ToLPkyselylomakkeen kysymysten pohjalta, toisaalta aineistolähtöisesti oppikirjoista käsin. Analyysiyksikkönä luokittelussa käytettiin tekstiä, jolla tarkoitetaan oppikirjassa
sisällöllisesti ja visuaalisesti itsenäiseksi osoitettua kokonaisuutta. Tekstien pituus ja määrä oppikirjan aukeamilla
saattoi vaihdella huomattavasti. Yksi tehtävänanto alakohtineen luokiteltiin yleensä yhdeksi tekstiksi. Jos alakohtiin sisältyi hyvin erityyppistä tekemistä, ne koodattiin erikseen. Kuvat ja muu visuaalinen aines koodattiin
tekstiksi vain silloin, kun ne liittyivät olennaisesti kirjoitettuun tekstiin, olivat esimerkiksi osa tehtävää.
Oppikirjojen tekstivalikoiman selvittämiseksi kirjoista
luokiteltiin tekstit, joita niissä on tarjolla. Tekstien kirjoon sekä tekstitoimintaan päästiin kiinni myös tehtävien
kautta luokittelemalla tekstit, joita niissä ohjataan tuottamaan. Tarjolla olevat, tuotettavat ja tehtävien virikkeenä
olevat tekstit luokiteltiin tekstilajeittain kuuteen pääluokkaan:
1) opetustekstit (esim. suorasanaiset opetustekstit,
tehtävänannot, oppikirjadialogit, sanastot)
2) kaunokirjalliset tekstit (esim. romaanikatkelma,
näytelmä, laulunsanat)
3) mediatekstit (esim. sarjakuva, uutinen)
4) visuaaliset tekstit (esim. kuvat, kaaviot, kuviot)
5) yleiset tekstit (esim. kertomus, kuvaus) sekä
6) muut tekstit (esim. viralliset, henkilökohtaiset).
Tekstien kanssa toimimista selvitettiin luokittelemalla,
miten oppikirja ohjaa käsittelemään tekstejä (puhuen,
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kuunnellen, kirjoittaen, lukien), jos se kävi ilmi tehtävänannosta. Luokittelussa katsottiin myös sitä, mikä on
kieleen liittyvien tehtävien fokus (sanasto, kielioppi, kielenhuolto). Lisäksi tekstit koodattiin sen mukaan, millaiseen kognitiiviseen toimintaan (mekaaninen, holistinen,
analyyttinen, kriittinen) ne ohjaavat. Vieraiden kielten
kirjoista koodattiin lisäksi kieli silloin, kun se poikkesi
opiskeltavasta kielestä.
Koodauksessa pyrittiin välttämään tulkintoja tehtävien
taustoista tai oppikirjantekijöiden mahdollisista taustaajatuksista. Kunkin kirjan koodaamisesta vastasi vähintään kaksi hankkeen tutkijaa, millä varmistettiin koodausperiaatteiden yhdenmukaisuus. Koodausvaiheen
aikana neuvoteltiin jatkuvasti sekä koodauksen periaatteista että rajatapauksista.
4 Äidinkielen ja vieraiden kielten oppikirjojen tekstit ja
toiminta
4.1 Äidinkielen oppikirjojen tekstimaailma
Äidinkielen oppikirjojen tekstimaailma vaikuttaa analysoitujen 9. luokan kirjojen perusteella melko suppealta.
Sekä Aleksiksessa että Kielikuvissa on hyvin vähän muita
kuin opetustekstejä eli kirjantekijöiden oppikirjaa varten
kirjoittamia tekstejä (ks. taulukko 1). Ne esittelevät opiskeltavia asioita, esimerkiksi suomen kielen erityispiirteitä, kirjallisuuden aikakausia tai Kalevalaa. Valtaosa opetusteksteistä on kuvaavia tai kertovia tekstejä. Pohdiskelevia tai syitä ja seurauksia esitteleviä tekstejä ei opetustekstien joukosta juuri löydy. Oppiaineen sisällöt näyttäy-
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tyvät siis faktuaalisina ja ongelmattomina. Kirjoissa on
lukumääräisesti eniten opetusteksteihin kuuluvia tehtävänantoja, mutta koska suorasanaiset opetustekstit ovat
pidempiä, niiden painoarvo on tehtävänantoja suurempi.
Muut tekstit, kuten mediatekstit tai kaunokirjalliset tekstit, ovat selvästi vähäisemmässä ja opetusteksteille alisteisessa roolissa.
TAULUKKO 1. Tarjolla olevat tekstit äidinkielen oppikirjoissa.
Tekstit

Tehtäväannot
Opetustekstit
Mediatekstit
Kaunokirjalliset
tekstit
Visuaaliset tekstit
Muut yksittäiset
tekstilajit

Aleksis
tekstikirja
N=497
59 %
15 %
16 %
5%

harjoituskirja
N=233
80 %
6%
11 %
3%

Kielikuvia
tekstiharjoituskirja
kirja
N=364 N=168
52 %
87 %
24 %
10 %
9%
1%
4%
0%

alle 1 %

0%

2%

0%

4%

1%

10 %

2%

Mediatekstejä on molemmissa kirjoissa esillä jonkin verran, Aleksiksessa enemmän kuin Kielikuvissa. Mediatekstit ovat lähes poikkeuksetta peräisin sanoma- tai aikakauslehdistä, ja niitä on usein muokattu oppikirjaa varten.
Aleksikselle tyypillistä on mediatekstien käyttö kuvituskuvan tapaan. Sarjakuvia, aikakauslehtien kansia ja otsikoita käytetään kuvittamassa aukeamia. Varsinaiset mediatekstit ovat lyhyitä katkelmia tai pikku-uutisia. Valtaosa Aleksiksen mediateksteistä on sijoitettu medialukutai-
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toa käsitelevään osaan. Siinä on myös neljän sivun pituinen uusmediaa käsittelevä luku, jossa on kuvituksena
kirjan kustantajan verkkosivuston aloituskuva ja muutama keksitty sähköpostiviesti.
Kielikuvia-kirjassa sen sijaan ei ole erillistä mediaa käsittelevää osuutta vaan mediatekstejä löytyy kaikista kirjan
jaksoista. Mediatekstit ovat kaikki lehtitekstejä, mutta
niiden valikoima on laajempi ja ne ovat pidempiä kuin
Aleksiksessa. Kielikuvia-kirjassa mediatekstejä käytetään
enemmän asioiden opiskeluun ja tietolähteenä kuin Aleksiksessa.
Kaunokirjallisia tekstejä on kirjoissa lukumääräisesti
vähemmän kuin mediatekstejä, mutta näytteet ovat pidempiä. Kielikuvia-kirjassa niiden painoarvo on suurempi kuin Aleksiksessa, jossa näytteet ovat erittäin lyhyitä ja
osa kaunokirjallisista teksteistä on sijoitettu harjoituskirjaan. Molemmissa kirjoissa on tarjolla otteita suomalaisen kirjallisuuden klassikoista: runoja, novelleja ja katkelmia romaaneista ja näytelmistä. Kielikuvia-kirjassa
valikoima on laajempi ja monipuolisempi kuin Aleksiksessa. Yhteistä sen sijaan on se, että kuva kaunokirjallisuudesta rakentuu varsin kanoniseksi ja perinteiseksi.
Molempien äidinkielen kirjojen tekstikäsitys on varsin
perinteinen. Kuvia tai muita visuaalisia esityksiä käsitellään teksteinä vain harvoin. Lähes kaikki kirjoissa olevat
visuaaliset elementit palvelevat kuvitusta.
Harjoituskirjojen tekstimaailma näyttää tekstikirjaa suppeammalta. Kielikuvia-kirjan harjoituskirja koostuu lähes
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kokonaan kirjantekijöiden laatimista tehtävänannoista ja
muista opetusteksteistä. Aleksiksen harjoituskirjassa sen
sijaan on mukana myös mediatekstejä ja kaunokirjallisia
tekstejä.
Tutkitut oppikirjat eroavat toisistaan sen suhteen, kuinka
pitkiä yksittäiset tekstit ovat. Aleksiksen tekstivalikoima
koostuu lyhyemmistä tekstikatkelmista kuin Kielikuvien.
Kun tekstimäärä suhteutetaan kirjojen sivumäärään, käy
ilmi, että Aleksiksessa on keskimäärin 5,5 tekstiä aukeamalla ja Kielikuvissa vain 2,5 tekstiä.
Osa äidinkielen teksti- ja harjoituskirjan teksteistä on
tarkoitettu käytettäväksi nimenomaan tehtävien virikkeinä (ks. taulukko 2). Valtaosassa, noin 80 prosentissa,
Aleksis-sarjan tekstikirjan tehtävistä käytetään virikkeenä
kirjan omia opetustekstejä, kaunokirjallisia tekstejä tai
mediatekstejä. Harjoituskirjassa sen sijaan mediatekstien
osuus on huomattavan suuri (40 %), ja noin 20 prosenttia
tehtävistä perustuu irrallisiin sanoihin tai lauseisiin.
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TAULUKKO 2. Viriketekstit äidinkielen oppikirjoissa.
Viriketekstit

Opetustekstit
Kaunokirjalliset
tekstit
Mediatekstit
Irralliset sanat ja
lauseet
Visuaaliset tekstit
Kuvaukset ja
kertomukset
Muut yksittäiset
tekstilajit

Aleksis
tekstikirja
N=191
32 %
28 %

harjoituskirja
N=105
4%
26 %

Kielikuvia
tekstikirja
N=170
11 %
22 %

harjoituskirja
N=134
0%
0%

19 %
7%

41 %
20 %

14 %
33 %

5%
68 %

5%

0%

1%

O%

3%

8%

11 %

21 %

7%

2%

8%

6%

Kuten taulukosta 2 näkyy, Kielikuvia-sarjan tehtävissä
käytetään selvästi harvemmin virikkeenä opetustekstejä
ja mediatekstejä. Selvin ero sarjojen välillä on, että Kielikuvien tekstikirjan harjoituksista noin kolmannes ja harjoituskirjan harjoituksista peräti 68 prosenttia perustuu
irrallisiin sanoihin ja lauseisiin. Harjoituskirjojen välinen
ero selittyy erilaisilla painotuksilla: Kielikuvien harjoituskirjan painopiste on kielenhuollon ja kieliopin opiskelussa, kun taas Aleksiksen harjoituskirjan tavoite on laajempi, koska se kattaa kaikki tekstikirjassa käsitellyt osaalueet.
4.2 Vieraiden kielten oppikirjojen tekstimaailma
Ruotsin Fritt fram -tekstikirjan tekstilajikirjo ei ole kovin
suuri. Perustekstejä ovat opiskelukokonaisuuteen orientoivat tekstit sekä suorasanaiset opetustekstit (ks. tauluk214

ko 3). Muista tekstilajeista nousevat esille mediatekstit,
jotka ovat lähinnä pieniä uutismaisia artikkeleita, sekä
kaunokirjalliset tekstit, lähinnä runot ja laulunsanat. Näitäkin tekstilajeja useammin esiintyy tehtävänantoja sekä
suorasanaista opetustekstiä tukevia sanalistoja ja sanastoja. Fritt fram -harjoituskirjan tekstimaailma koostuu lähes yksinomaan tehtävänannoista ja niitä tukevista sanastoista ja sanalistoista. Visuaaliset tekstit, kuten esimerkiksi kuviot ja taulukot, puuttuvat kirjasarjasta kokonaan.
TAULUKKO 3. Tarjolla olevat tekstit vieraiden kielten
oppikirjoissa.
Tekstit

Orientoivat tekstit
ja opetustekstit
Mediatekstit
Kaunokirjalliset
tekstit
Kuvaukset ja
kertomukset
Tehtävänannot
Sanalistat ja sanastot
Visuaaliset tekstit
Muut yksittäiset
tekstilajit

Fritt fram

The News
Headlines

The News
Exercises

tekstikirja
N=193
21 %

harjoituskirja
N=381
6%

tekstikirja
N=759
12 %

harjoituskirja
N=979
16 %

16 %
8%

0%
0%

16 %
3%

0%
0%

3%

0%

1%

0%

19 %
29 %

80 %
12 %

40 %
23 %

68 %
13 %

0%
4%

0%
2%

1%
4%

0%
3%

Fritt fram -tekstikirjassa tarjolla olevien tekstien määrä
on 193, kun taas The News Headlines -tekstikirjassa tekstejä on lähes neljä kertaa enemmän, 759 kappaletta.
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Tekstimäärien erot selittyvät oppikirjojen erilaisilla tyyleillä. Englannin tekstikirja vaikuttaa pirstaleiselta ja aikakauslehtimäiseltä, kun taas ruotsin tekstikirja muistuttaa enemmän perinteistä kielten tekstikirjaa, jossa opiskelukokonaisuuden perustana on yksi pitkä teksti, johon
harjoitukset pääosin pohjautuvat. Englannin The News
Headlines -tekstikirjan tekstimaailma on lisäksi monipuolisempi, vaikka enemmistö teksteistä voidaankin Fritt
framin tapaan luokitella opetusteksteiksi. Teksteistä nousevat kuitenkin esille mediatekstit, joiden osuus tekstikirjassa on noin viidennes. Tämä osaltaan vahvistaa kuvaa
oppikirjasarjan aikakauslehtimäisyydestä. Lisäksi on
huomattavaa, että merkittävä osa englannin tekstikirjan
teksteistä on tehtävänantoja (40 %). Se ei tässä suhteessa
muistuta perinteistä tekstikirjaa, jossa harjoitusten määrä
on vähäisempi.
Fritt fram -harjoituskirjan tekstilajeista selvästi suurin
osa (80 %) on odotetusti tehtävänantoja. Muita tekstejä
on vähän ja ne koostuvat lähinnä sanalistoista ja sanastoista sekä orientoivista ja muista opetusteksteistä. Myös
The News Exercises -harjoituskirjassa tehtävänannot
muodostavat suurimman osan tarjolla olevista teksteistä.
On kuitenkin huomattava, että englannin harjoituskirjassa
on tekstejä miltei kolme kertaa ruotsin harjoituskirjaa
enemmän.
Taulukossa 4 esitellään viriketekstien kirjoa vieraiden
kielten oppikirjoissa. Ruotsin ja englannin kirjojen viriketekstit eroavat määrällisesti hyvinkin paljon, mutta
niiden tekstikirjo on melko samantyyppinen. Molempien
kielten harjoituskirjoissa tehtävien virikkeenä käytetään
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useimmiten opetustekstejä sekä irrallisia sanoja ja lauseita.
TAULUKKO 4. Viriketekstit vieraiden kielten oppikirjoissa. 4
Viriketekstit

Orientoivat tekstit
ja opetustekstit
Irralliset sanat ja
lauseet
Oppilaiden dialogit
Sanastot ja sanalistat
Visuaaliset tekstit
Kaunokirjalliset
tekstit
Mediatekstit
Kuvaukset ja kertomukset
Muut yksittäiset
tekstilajit

Fritt fram
harjoituskirja
N=235

The News
Headlines
tekstikirja
N=313

The
News
Exercises
harjoituskirja
N=456

31 %

14 %

13 %

18 %

24 %

47 %

11 %
11 %

2%
2%

1%
0%

8%
3%

15 %
3%

12 %
0%

2%
2%

4%
14 %

1%
7%

14 %

22 %

19 %

Mediatekstien osuus viriketeksteinä on hyvin vähäinen,
mikä on englannin oppikirjasarjan osalta yllättävää, koska se muuten myötäilee mediatekstien maailmaa. Molemmissa kirjasarjoissa käytetään virikkeenä varsin vähän kaunokirjallisia tekstejä ja oppilaiden tuottamia dialogeja. Sekä englannin että ruotsin harjoitusten virikkee4
Fritt fram -tekstikirjassa käytetään yhteensä vain kymmenkuntaa viriketekstiä,
minkä vuoksi tekstikirja ei ole mukana taulukossa 4.
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nä on melko runsaasti yksittäisiä tekstilajeja kuten sanaristikoita, yhdistelytehtäviä, tiivistelmiä ja listoja.
4.3 Tekstitoiminta äidinkielen oppikirjoissa
Valtaosaan äidinkielen kirjojen tehtävistä liittyy erityyppistä lukemista. Tuottamiseen ohjaavista tehtävistä taas
suurin osa ohjaa kirjoittamiseen, ja puhumistehtäviä on
selvästi vähemmän. Esimerkiksi Aleksiksen tekstikirjassa
noin 20 prosenttia tehtävistä tehdään kirjoittamalla ja 3
prosenttia puhumalla. Tässä suhteessa kirjasarjat ovat
varsin samanlaiset, sillä Kielikuvien vastaavat osuudet
ovat 24 ja 4 prosenttia. Harjoituskirjoissa taas keskitytään
enemmän kieliopin, sanaston ja kielenhuollon harjoitteluun. Aleksiksen harjoituskirjan tehtävistä noin puolet
kuuluu tähän luokkaan, Kielikuvien harjoituskirjasta peräti 80 prosenttia.
Tekstikirjojen kirjoittamistehtävät ohjaavat erityyppisten
tekstien laadintaan (ks. taulukko 5). Aleksiksen tekstikirjassa harjoiteltavana ovat erityisesti kuvaukset, kertomukset ja selostukset (16 %). Kirjassa ohjataan myös
visuaalisten tekstien laadintaan, tehtävistä tosin valtaosa
on valmiin tekstin pohjalta tehtäviä ajatuskarttoja.
Useimmat kirjoitustehtävät liittyvät äidinkielen ja kirjallisuuden oppiainekseen eivätkä siten suoranaisesti tue
oppilaiden vapaa-ajan kirjoittamista. Tyypillisiä kirjoittamistehtäviä ovat esimerkiksi seuraavat:
– Mistä oma etunimesi on peräisin? Kysy kotona ja kirjoita
selostus.
– Kirjoita pohdiskeleva teksti siitä, millaista elämä olisi, jos
sinua ja kavereitasi kutsuttaisiin vain henkilötunnuksella.
– Tee ajatuskartta romantiikan keskeisistä piirteistä.
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TAULUKKO 5. Kirjoittamalla tuotettavat tekstit äidinkielen oppikirjoissa.
Mitä tekstejä
tuotetaan kirjoittamalla

Irralliset sanat
ja lauseet
Muunnostekstit
Kuvaukset,
kertomukset, selostukset
Visuaaliset tekstit
Oppilaiden omat
tekstit
Mediatekstit
Kaunokirjalliset
tekstit
Tiivistelmät
Pohtivat ja
kantaaottavat tekstit
Sanalistat
Vertailut
Määritelmät
Muut yksittäiset
tekstilajit

Aleksis

Kielikuvia

tekstikirja
N=139
22 %

harjoituskirja
N=122
55 %

tekstikirja
N=127
33 %

harjoituskirja
N=83
65 %

6%
14 %

20 %
1%

28 %
6%

28 %
5%

13 %
8%

4%
2%

1%
5%

0%
1%

7%
6%

2%
2%

2%
6%

0%
0%

4%
3%

0%
8%

8%
2%

0%
0%

9%
2%
0%
5%

1%
0%
1%
4%

1%
0%
0%
7%

0%
1%
0%
0%

Aleksiksen tekstikirjassa kirjoittamistehtävät ovat tyypillisesti yksittäisiä ja johtavat varsin helppoihin ja yksinkertaisiin tekstilajeihin. Lisäksi yli neljäsosa tehtävistä
ohjaa yksittäisten sanojen, lauseiden tai sanalistojen kirjoittamiseen. Lisäksi tuotetaan muutamia mediatekstejä
(esim. kuvateksti, otsikko) ja kaunokirjallisia tekstejä
(esim. näytelmä, runo). Harjoituskirjassa mekaanisten
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kirjoitustehtävien osuus on selvästi suurempi varsinkin,
jos mukaan lasketaan harjoituskirjalle tyypilliset muunnostehtävät, joissa muunnetaan esimerkiksi puhekielisiä
lauseita kirjakielisiksi. Näiden mekaanisten tehtävien
yhteinen osuus Aleksiksen harjoituskirjassa on noin 75
prosenttia.
Kielikuvia-tekstikirjan kirjoittamistehtävät näyttävät tekstilajivalikoimaltaan vieläkin yksipuolisemmilta kuin
Aleksis-tekstikirjan, sillä siinä on enemmän tehtäviä, jotka johtavat yksittäisten sanojen tai lauseiden tuottamiseen tai niiden muuntamiseen. Tyypillisimpiä harjoiteltavia tekstilajeja ovat tässäkin kirjassa muunnostekstien ja
irrallisten sanojen ja lauseiden ohella kuvaukset, selostukset ja kertomukset sekä tiivistelmät. Siinä mielessä
kirjoittamistehtävät ovat kuitenkin haastavampia kuin
Aleksis-kirjassa, että ne liittyvät usein laajoihin projektitöihin, joiden yhteydessä oppilaat tuottavat monenlajisia
tekstejä usein toisten tekstien pohjalta.
Vaikka Kielikuvia-sarjan harjoituskirja on nimetty Kielen
ja kirjoittamisen vihkoksi, sen pääpaino on kieliopin ja
oikeakielisyyden harjoittelussa. Kirjoittaminen näyttäytyy siis kirjoitetun kielen hallinnan taitona. Tästä syystä
tehtäväkirjassa toistuvat harjoitukset, joissa puhekieltä
muunnetaan kirjoitetuksi kieleksi tai teksteistä korjataan
puhekielen mukaisia piirteitä, jotka asettuvat tässä kontekstissa virheiksi. Tyypillisiä tehtäviä ovat esimerkiksi
seuraavat:
– Kirjoita seuraavat lauseet yleiskielellä.
– Kirjoita verbin persoonamuodot yleiskielen mukaisiksi.
– Tarkkaile, mikä virhetyyppi kirjoittajalla toistuu, ja korjaa
virheet.
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Suurimmassa osassa tehtävistä oppilaat työskentelevät
irrallisten lauseiden tai sanojen parissa. Muutamiin harjoituksiin liittyy myös pidempiä tekstejä, mutta ne toimivat vain paikkana, jossa kielen rakenteet sijaitsevat ja
josta niitä poimitaan. Teksteistä alleviivataan tiettyjä ilmauksia tai kieliopillisia muotoja, niiden sisältämiin aukkoihin täydennetään annettuja sanoja tai muotoja.
Pääosa harjoituskirjan tehtävistä antaa oppilaille tilaa
käyttää kynää vain alleviivauksiin, ympyröinteihin tai
yksittäisten sanojen ja lauseiden tuottamiseen. Niissä
muutamissa tehtävissä, joissa oppilaat tuottavat enemmän
kuin yhden virkkeen, tuottamisen rajat on asetettu tiukoiksi esimerkiksi seuraavaan tapaan:
– Kirjoita viikonlopun sääennuste potentiaalia käyttäen.
– Lue ote maksumuistutuskirjeestä. Kirjoita se uudestaan
yleiskielellä.
– Kirjoita uutinen uudestaan käyttämättä lauseenvastikkeita.
– Kirjoita kuvaus Liikuntatunnilla indikatiivia käyttäen.

Kaiken kaikkiaan yleiskuva sekä Aleksiksen että Kielikuvien mahdollistamasta työskentelystä tekstien kanssa on
varsin perinteinen. Tekstejä luetaan, niihin liittyviin kysymyksiin vastataan, niiden pohjalta kirjoitetaan tiivistelmiä tai laaditaan ajatuskarttoja. Tuottotehtävissä korostuvat koulumaailman tekstit tai varsin yksinkertaiset
perustekstilajit, ja valtaosa kirjoittamisesta on lopulta
yksittäisten sanojen tai lauseiden tuottamista. Tekstien
kanssa toimimista ohjeistetaan pitkälle, ja harjoitukset
jättävät vain vähän tilaa oppilaiden omille valinnoille.
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4.4 Tekstitoiminta vieraiden kielten oppikirjoissa
Irrallisten sanojen ja lauseiden määrä on tuotettavissa
teksteissä suuri niin ruotsin kuin englannin harjoituksissa
(ks. taulukko 6). Näihin sisältyy sekä yksikielisiä että
kääntämistä edellyttäviä tehtäviä. Myös oppilaiden omat
dialogit ovat melko tavanomaisia tuotoksia, vaikka englannin kirjasarjassa ne onkin sijoitettu harjoituskirjan
sijasta tekstikirjaan. Melko tavallisia ovat myös sekä sanaristikot että yhdistelytehtävät molemmissa kirjasarjoissa. Sen sijaan visuaalisten tekstien, kuten kuvioiden ja
kaavioiden, sekä mediatekstien osuus tuotettavista teksteistä on hyvin vähäinen. Oppikirjateksteihin kuuluvien
dialogien lisäksi oppilaat tuottavat niukasti omia tekstejään.
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TAULUKKO 6. Tuotettavat tekstit vieraiden kielten oppikirjoissa. 5
Mitä tekstejä
tuotetaan

Irralliset sanat ja
lauseet
Käännettävät
irralliset sanat ja
lauseet
Oppilaiden dialogit
Sanaristikot ja
yhdistelyt
Oppilaiden tekstit
Käännettävät
tekstit
Kuvaukset ja
kertomukset
Visuaaliset tekstit
Mediatekstit
Tiivistelmät
Muut yksittäiset
tekstilajit

Fritt fram
harjoituskirja
N=223

The News
Headlines
tekstikirja
N=256

The News
Exercises
harjoituskirja
N=606

37 %

29 %

56 %

16 %

0%

17 %

22 %

33 %

0%

12 %

7%

13 %

1%
0%

5%
0%

4%
0%

3%

7%

2%

1%
2%
1%
5%

6%
1%
3%
9%

2%
0%
1%
5%

Tyypillisiä tehtäviä ruotsin ja englannin harjoitus- ja
tekstikirjoissa
ovat
esimerkiksi
seuraavat:
– Fyll i korsordet med verb ur texten. Täydennä ristikko kappaleen verbeillä imperfektissä.
(Fritt fram -harjoituskirja)
5
Fritt fram -tekstikirjassa tuotetaan yhteensä vain parikymmentä tekstiä, minkä
vuoksi tekstikirjaa ei ole otettu huomioon taulukossa 6.
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– Linda berättar om resan. Skriv på svenska. Kotiin palattuaan Linda kertoo matkastaan kaverilleen. Tulkitse lauseet
ruotsiksi.
(Fritt fram -harjoituskirja)
– Är påståendena rätt? Markera i häftet. Merkitse vihkoosi,
ovatko väittämät oikein vai väärin.
(Fritt fram -tekstikirja)
– Mike haaveilee talvilomastaan. Täydennä lauseet verbinmuodoilla suomenkielisten vihjeiden mukaan.
(The News Exercises -harjoituskirja)
– Keitä nämä sankarit ovat? Yhdistä nimi oikeaan kuvaukseen. Kirjoita kirjain ruutuun.
(The News Exercises -harjoituskirja)
– Work with your friend. Ask the questions and find the right
answer in the box. Take turns. Kysy pariltasi. Parisi etsii
vastaukset laatikosta.
(The News Headlines -tekstikirja)

Esimerkeistä käy ilmi, että ruotsin kirjasarjassa tehtävänannot ovat systemaattisesti kaksikielisiä, kun taas
englannin kirjojen tehtävänannoissa tällainen kielituki ei
ole yhtä säännönmukaista. Sen sijaan käännettävien
(suomesta vieraalle kielelle tai päinvastoin) irrallisten
sanojen ja lauseiden osuudet tuotettavista teksteistä ovat
molemmissa harjoituskirjoissa miltei samat. Valtaosa
molempien kielten harjoituksista tehdään kohdekielellä.
Suurimmassa osassa analysoiduista ruotsin ja englannin
tekstikirjojen harjoituksista on jokin laajempi kommunikatiivinen tavoite kuin sanaston tai kieliopin harjoittaminen. Molemmissa tekstikirjoissa erottuvat kuitenkin selkeimmin sanastoa harjaannuttavat tehtävät. Fritt fram tekstikirjassa niitä on noin kolmannes tehtävistä ja The
News Headlines -tekstikirjassa noin neljännes. Myös harjoituskirjoissa sanastoon liittyvät tehtävät ovat enemmis-
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tönä; Fritt Fram -harjoituskirjassa 24 prosenttia ja The
News Exercises -harjoituskirjassa 32 prosenttia tehtävistä
harjaannuttaa sanastoa. Kielioppiharjoituksia on ruotsin
harjoituskirjassa selvästi vähemmän (5 %) kuin englannin harjoituskirjassa (22 %). Sekä sanastoa että kielioppia
harjaannuttavia tehtäviä on molemmissa kirjoissa vajaa
10 prosenttia.
Valtaosassa molempien kielten tekstikirjojen tehtävistä
oli mahdotonta määritellä, millaiseen kognitiiviseen toimintaan (mekaaninen, holistinen, analyyttinen, kriittinen)
ne ohjaavat. Tällaisia tehtäviä oli Fritt fram tekstikirjassa 97 prosenttia ja The News Headlines tekstikirjassa 80 prosenttia. Harjoituskirjoissa määrittely
oli hieman selkeämpää ja niissä mekaanisilla tehtävillä
oli tärkeämpi rooli: ruotsissa puolet ja englannissa noin
kolmannes tehtävistä voitiin luokitella mekaanisiksi.
Vaikka ruotsin ja englannin oppikirjasarjat ovat rakenteeltaan erilaisia, molempien tehtävissä painottuvat lukeminen ja kirjoittaminen. Esimerkiksi englannin tekstikirjan tehtävistä lukemisen osuus on 65 prosenttia ja kirjoittamisen osuus 66 prosenttia, ja ruotsin tekstikirjassa
vastaavat osuudet ovat 73 prosenttia ja 45 prosenttia.
Puhumista ja kuuntelemista harjoitellaan tehtävissä huomattavasti vähemmän.
5 Kohti tulevaisuuden tekstitaitoja
Tämän artikkelin tarkoituksena on ollut kurkistaa suomalaisen perusasteen kieltenopetuksen arkeen 9. luokalla
eniten käytössä olevien oppikirjojen kautta ja pohtia,
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millaisiin teksteihin ja tekstien kanssa toimimisen käytänteisiin tutkitut kirjat osaltaan sosiaalistavat. Tarjoavatko ne eväitä monimuotoistuvan tekstimaailman kanssa
toimimiseen?
Analyysimme perusteella äidinkielen oppikirjojen teksteistä suuri osa on oppikirjaa varten tuotettuja, useimmiten suorasanaisia opetustekstejä tai tehtävänantoja. Myös
vieraiden kielten oppikirjoissa suorasanaiset opetustekstit
ja tehtävänannot ovat tyypillisiä, mutta kirjoille on ominaista myös tekstien lyhyys, kirjavuus ja silppumaisuus.
Analysoiduissa vieraiden kielten kirjoissa suositaan myös
erilaisia faktaruutuja ja epälineaarisia tekstejä.
Äidinkielen kirjoissa kaunokirjallisilla teksteillä on ymmärrettävästi erilainen rooli kuin vieraiden kielten oppikirjoissa. Toisin kuin vieraiden kielten kirjoissa, kaunokirjallisuus on äidinkielen kirjoissa oppimisen kohteena.
Siihen nähden kaunokirjallisten tekstien osuus äidinkielen oppikirjoissa on varsin vähäinen ja näytteet perinteisiä. Vieraiden kielten oppikirjoissa kaunokirjallisuutta
edustavat lähinnä runot ja laulunsanat.
Kaikissa tutkituissa kirjoissa on esillä jonkin verran mediatekstejä, mutta ne ovat varsin yksipuolisesti lehtitekstejä ja lisäksi muokattuja oppikirjan tarkoituksiin. Uusmediatekstit puuttuvat lähes täysin – samoin muut oppilaiden vapaa-ajan tekstilajit. Näyttääkin siltä, että oppikirjojen tekstilajivalikoima on varsin koulukeskeinen ja
vastaa melko huonosti monimediaisen arjen haasteisiin.
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Aiemmissa tutkimuksissa (esim. Karvonen 1995; Savolainen 1998) on noussut esiin, että suomalaisissa oppikirjoissa tieto esitetään yleensä valmiina, kiistattomina tietorakenteina ja kielen kuvaus autonomisina sääntöinä.
Opittavat sisällöt eivät rakennu prosesseiksi vaan väitteiden luetteloiksi. Tyypillistä on myös se, että oppikirjat
eivät juuri jätä tilaa oppilaiden omien kokemusten, havaintojen tai kielitietoisuuden herättelyyn. Omat tuloksemme vahvistavat näitä havaintoja. Kirjojen opetustekstit ovat luonteeltaan toteavia, ja mekaaniset tai holistiseen
tekstin käsittelyyn johtavat tehtävät ovat yleisiä. Mahdollisuuksia kriittiseen, luovaan ja omaehtoiseen toimintaan
tekstien ja kielen parissa jää siis varsin vähän, mikäli
opettaja ei itse tuo luokkaan lisätehtäviä.
Äidinkielen kirjojen kautta syntyvä kuva äidinkielestä on
vahvasti kirjallinen. Valtaosa tehtävistä ohjaa lukemaan
ja kirjoittamaan. Puhumiseen liittyviä tehtäviä on varsin
vähän, ja iso osa tehtävistä on ohjeistettu tehtäväksi yksin. Kirjoittamistehtävät ohjaavat pääosin tuottamaan
yksinkertaisia, koulumaailman tekstilajeja. Lisäksi Aleksiksessa lukemis- ja kirjoittamistehtävät ovat osittain
yksinkertaisempia ja luettavat tekstit lyhyempiä kuin
Kielikuvia-kirjassa.
Myös vieraiden kielten kirjoissa painottuu lukeminen ja
kirjoittaminen. Suullinen kommunikaatio saa niin ikään
jonkin verran huomiota, mikä luo edellytyksiä kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen ja muuhun kanssakäymiseen elämän eri alueilla. Oppikirjat näyttävät kaiuttavan
kommunikatiivista kielikäsitystä jopa niin pitkälle, että
niissä usein vältellään termiä kääntäminen. Käännösteh-
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tävät ovat kuitenkin suhteellisen tavallisia, vaikka niissä
puhutaankin tulkitsemisesta tai kirjoittamisesta kohdekielellä.
Kun opetuksen tulisi perustua mahdollisimman pitkälle
niin sanotuissa autenttisissa tilanteissa tarvittavien taitojen harjoitteluun, on pidetty tärkeänä, että opiskeltavat
tekstilajitkin simuloisivat todellisen maailman tekstejä
(Lähdesmäki 2007). Erityisesti vieraiden kielten oppikirjoissa on kuitenkin paljon sellaisia tekstejä, jotka näyttävät visuaalisten ja tekstilajille tyypillisten piirteidensä
perusteella autenttisilta, mutta ovat käytännössä joko
vahvasti muokattuja tai oppikirjan tekijöiden itsensä laatimia, näennäisesti autenttisia tekstejä.
Vaikka oppikirjat siis pyrkivätkin simuloimaan ainakin
jossain määrin todellisen elämän tekstitilanteita, sekä
äidinkielen että vieraiden kielten kirjoissa työskennellään
varsin paljon irrallisten sanojen ja lauseiden parissa. Tämä selittyy osittain sillä, että tekstin ymmärtämistä osoitetaan useimmiten lyhyesti, kirjoittamalla muutama sana
pieneen tilaan. On kuitenkin pohtimisen arvoista, palvelevatko tällaiset oppikirjan tekstikäytänteet kielenkäyttötaidon, kielen ja tekstien ymmärtämisen tai tuottamisen
tarpeita. Mikäli pohdinta lähtisi liikkeelle teksteistä ja
merkityksistä oppijalähtöisesti, oppilailla olisi kielestä
puhumiseen – oli sitten kyseessä äidinkieli tai vieras kieli
– varsin hyvät edellytykset.
Sekä äidinkielen että vieraiden kielten oppikirjat perustuvat vahvasti kielitaidon osa-alueajattelulle. Kieltä harjoitellaan ikään kuin pala palalta. Oppikirjojen jäsennysta-
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vat ja erilaiset käytetyt symbolit ohjaavat ajattelemaan
kieltä irrallisina, tutkittavina tai harjoiteltavina osataitoina. Koulumaailman ulkopuolella kieli ja kielenkäyttö
näyttäytyvät kuitenkin varsin erilaisena, holistisena ja
toiminnallisena kokonaisuutena.
Myös oppikirjojen pedagogiset ratkaisut vaikuttavat varsin perinteisiltä. Oppikirja ohjaa työskentelemään pääsääntöisesti yksin: niin sanotut projektityöt tarkoittavat
käytännössä vain laajempia kirjoitelmia, kuten mainosten
tai mielipiteiden kirjoittamista. Lisäksi ongelmana on se,
että esimerkiksi mediatekstejä ei välttämättä käsitellä
luontevana osana oppiaineen sisältöjä ja taitoja, vaan
saatetaan tarkastella omana jaksonaan. Niin ikään kriittiseen ja arvioivaan lukutaitoon johtavia harjoituksia on
kielten kirjoissa vain vähän. Kielen opiskelu näyttäytyy
niin äidinkielen kuin vieraiden kieltenkin kirjoissa kielitaidon ja kielitiedon kartuttamisena, ei niinkään joustavien ja monimuotoisten tekstikäytänteiden opiskeluna, kielen avulla toimimisena ja vaikuttamisena.
Opettaja on siis haasteellisen tehtävän edessä. Mikäli hän
haluaa suunnata opetustaan enemmän tulevaisuuden tekstitaitojen opiskeluun ja vaihdella työtapojaan, hänen on
kehiteltävä uusia pedagogisia ratkaisuja ja laadittava
omaa materiaalia opetuksensa tueksi.
Millainen sitten olisi tulevaisuuden tekstitaitoja harjoittava oppikirja? Ei yksin riitä, että kirjassa on enemmän
oppilaan arkeen tai yhteiskunnassa toimimiseen liittyviä
tekstejä, vaan olennaista on myös toiminta tekstien parissa. Tekstien ja toiminnan tulee antaa mahdollisuuksia
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nähdä kieli holistisemmin, muunakin kuin yksittäisinä
osataitoina. Tärkeää on myös, että toiminta on merkityksellistä ja tukee analyyttistä ja kriittistä ymmärtämistä –
joustavasti ja oppijalähtöisesti.
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Computer-mediated English language
learning ‘in a Beehive’
Hilkka Koivistoinen
University of Oulu
This article introduces a study which comprises the results of a multimodal computer-mediated school project ‘Beehive’ in Kajaani
Teacher Training School. It considers how computer-mediated
communication can be incorporated into teaching English when
pupils are at the early stages of basic education. This research is one
of the several case studies within the research project MAILL 1
which has a broad interest in language learning, both within and
outside formal education. The results show a success of the learning
project and suggest that computer-mediated multimodal environments reinforce the pupils’ linguistic identities and encourage them
to use their foreign language.
Keywords: multimodality, communication, motivation, collaboration
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Ks. http://www.oulu.fi/hutk/english/MAILL/.
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1 Introduction
Authentic situations for using a foreign language are often lacking in the school classroom. The implementation
of this project showed that modern computer-mediated
communication facilities and a well-designed virtual environment can make authenticity possible. Multimodal
communication, grammatical awareness and selfexpression are naturally intertwined in this project.
In keeping with an ethnographic research tradition, the
writer of this paper took on the role of a teacherresearcher and a tutor for the apprentice teachers; both
roles entail pondering issues of language learning from
the school pupil perspective. The writer took part in
planning and developing the process as well as carrying
out the project and collecting data. Data analysis was
based on the taped material from the pupils’ feedback
discussions and essays at the beginning and at the end of
the project at the Kajaani Teacher Training School.
The study is qualitative in nature and the research method
relies on the principles of Mediated Discourse Analysis
(MDA) (cf. Scollon 2001, 2002). The method attempts to
discover and unify units of analysis of several areas. The
particular focus will be on the mediated action. In focusing on action, the method combines different research
traditions including ethnography, text and discourse
analysis and social semiotics. In addition, this study exploits various data. Scollon has developed MDA further
to the research program nexus analysis which includes
engaging, navigating and changing. From this view, the
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crucial starting point of this paper is observing how these
actions apply to changing the practice.
This research is valid because it compares quantitative
and qualitative data as well as recorded observation, field
notes, interviews and essays to see whether they corroborate one another. This provides triangulation. Ethical
issues concerning the anonymity of the research subjects
in this study have been considered carefully (Kuula
2006).
The videoed interview conversations follow the practice
of active interview (cf. Silverman 1997, 2001). Interviews are conversations where meanings are not only
conveyed, but knowledge and meaning are socially constituted and cooperatively built up, received, interpreted
and recorded by the interviewer (cf. Holstein & Gubrium
1997: 113–114).
2 Computer-mediated language learning
Rüschoff and Ritter (2001: 203) combine theories from
cognitive science with a social perspective. In their view,
knowledge is seen as something that must be constructed,
not something that can be transformed; learning is understood “as an active, creative, and socially interactive
process”. The main focus is on the learner, who builds on
existing knowledge with the help of others, using authentic material in authentic situations, all of which are central to a constructivist learning approach. Hawisher
(1994) suggests that the instruction of networked technologies in education coincides with a shift in education
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from an interest in cognitive and developmental theories
of learning to a social and collaborative view of learning.
Computer-mediated communication offers the affordance
of online socializing and networking. This means that the
technology enables or creates the opportunity to foster
socialization. However, computer-mediated communication will not, in itself, create social interaction. A sensitive and appropriate conference design and the tutor’s
intervention provide the reason and impetus for socializing. It is important to foster in participants the feeling of
community and shared responsibility, i.e. “we are working together at common tasks”. The most important consideration in achieving best practice is the distinction
between delivering static content and creating interactivity and connectivity (cf. Preece 2000).
Foreign language education requires a new orientation
for teaching. In order to find appropriate ways of teaching online, one needs to review the research dealing with
collaborative learning and group development. Firstly,
teachers should enhance the learners’ social and learning
skills. The role of the language teacher becomes that of a
language educator. In addition to the knowledge of the
foreign language, the teacher should have a command of
such basic skills and qualities as the following: a flexible
and wide repertory of different learning and teaching
methods; the ability to encounter and collaborate with
individuals, different groups of people and communities;
and the responsibility and willingness to develop awareness of all human life including the broadening of one’s
views and conceptions through understanding different
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patterns of thought, cultures and societies. Secondly, it is
important to note that personality and motivational factors are bidirectional and need to be considered in the
learning process (cf. Kohonen 1992).
The primary goal for language teaching is to understand
language (native and foreign) as a valuable resource and
as an integral part of human growth. Language teaching
needs to create a learning environment which provides
pupils with a consciously structured set of opportunities
to grow in language usage. The second goal of language
teaching is to understand the essence and importance of a
language in the human (social) action (cf. e.g. Vološinov
1929), to understand it as one part of the human dialogue,
as a bridge that leads to intersubjectivity. The third goal
of foreign language teaching is to understand the importance of language as a mediating element in culture and
society (cf. Kohonen 2001).
Important experiences for students can provide significant learning for personal growth and they deserve careful thought. This is what experiential learning is about:
learning from experience through reflection (cf. Lamy &
Goodfellow 1999). When learning experientially, we
create new meanings in our immediate reality, in our
existing meaning-structures and in our personal lifeworld. In this sense, all meaningful learning is experiential learning.
Computer-mediated communication fosters foreign language communication. There are certain factors that empower students to learn the language. Meunier (1998)
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states that the following eight factors clearly empower
students to learn the value of communication in a foreign
language. The strongest asset of synchronous computermediated foreign language communication (CMFLC) is
the kind of communication it promotes; on-line participants find themselves intrinsically and socially motivated
by electronic discussions for the reasons introduced in
Table 1.
TABLE 1. The factors that strengthen students to learn
the value of communication in a foreign language (Meunier 1998: 177–178).
CMFLC

Students

♦ encourages participation from
students who do not usually speak
in class.

•

are interested in their peers’
ideas and thrilled by the authenticity of their exchanges.

♦ holds interest and concentration
time.

•

are in control of the discussion but without the pressure
of other students waiting for
answer to be completed participating at their own pace.

♦ enhances both computer literacy
and foreign language use.

•

realize that they can be understood and that they can
sustain a discussion.

♦ monologue-type exchange
(a text containing no invitation to
interaction )

•

find it attractive to write
casually as if passing notes in
a class.

3 The learning project ‘Beehive’
The goals of the Beehive project are linked to different
aspects of language learning in multicultural and multi-
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modal environments as well as the pedagogic use of information and communication technologies. The project
aimed at: (1) strengthening the participants’ capacities in
communicating and interacting in a foreign language in
computer and web-enhanced multicultural environments
(language learning); (2) giving the participants the experience of working and studying in a multicultural and
multilingual community (multicultural communication);
and (3) familiarizing the participants with different technologies of learning and work (information and communication technology).
The activities were planned according to the following
conception of learning: to learn, we need to construct
meaning, and this basically takes place through collaborative interactions. Through language, individuals shape
their identities and become part of different communities.
In these communities they interact, collaborate and take
part in new social actions and learning experiences, thus
actively constructing new knowledge. As a result of this
interaction, individuals learn from the experiences of the
others. People’s cultural histories and experiences always
influence their learning. An improved understanding of
the students’ whole life-world, including that lived outside school, would help teachers to design institutional
learning events that are meaningful for their students.
The Beehive project combined English language learners
from two Finnish comprehensive schools (pupils aged
10–11), two Spanish secondary schools (pupils aged 11–
15) and a school for the deaf (pupils aged 11–15), for two
months. English Majors from the University of Oulu de-
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veloped a web-based multimodal learning environment.
All the participants used Optima 2 as a computermediated learning environment; pupils participated once
a week during their school hours and voluntarily as often
as they liked. Apprentice teachers acted as tutors for their
learner groups. The virtual environment was created in
English with the theme ‘Life Outside School’. Pupils
began collecting data related to the theme from their everyday life in the form of pictures and messages in their
environment and material concerning their hobbies. The
most popular subjects were movies, music, sports, games
and pets. These provided a resource bank of discussion
for students in the discussion area.
The environment included a discussion forum built upon
sequenced entries. In the discussion area, pupils introduced themselves (goal 1), read messages and put forward questions and comments to each other (goals 2 and
3). In the second phase, pupils chose a club according to
their own interest. The clubs were developed in progress
of the project. In each club, an adult produced tasks and
tutored the club members. Two-way synchronous contacts were arranged twice during the period by using
Messenger videoconference facilities.
3.1 Motivation
The interview situations were recorded on videotape in
Kajaani Teacher Training School. Overwhelmingly, pupils described their expectations referring to the project
as fun ‘kivaa’. From the start, participants looked forward
2

Ks. http://www.discendum.com.
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to genuine communication, i.e. communicating for a purpose other than fulfilling a classroom exercise. As the
feedback reveals, pupils were interested in their peers’
ideas in general and were thrilled by the authenticity of
the new ‘real’ contacts as described in quotations (1 and
2):
(1) it will be OK to have a talk with foreigners by writing
(2) hmm, I think it will be nice to chat to the Spanish and you
know, talk with foreigners in English, it surely will be fun

Some pupils felt at the very beginning of the project that
getting started with discussion was difficult or puzzling
because of their anxiety in (1) familiarizing themselves
with the new virtual environment (2) showing personal
English language skills or (3) facing something unfamiliar as illustrated in the following quotations (3–4) from
the pupil interviews:
(3) what if there will be something weird, well I mean if
somebody writes odd things in a strange way, and so you
won’t understand
(4) I hmm (what do you think about yesterday), well nothing
(how would you describe yesterday), I don’t know about
that English language in that chat, it will be hard

At first, the pupils who were puzzled or worried may
have assumed that they were supposed to take more responsibility than usual for their own actions in a foreign
language in a new communication situation. However, in
time, language anxiety was minimized, especially during
online conferencing. With some tutoring, students found
the virtual environment less threatening than expected.
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The pupils were encouraged to use the target language
without feeling embarrassed. With lowered inhibition and
ego barriers, communication could take place freely.
3.2 Success
At the end of the project pupils were asked to write an
essay on their thoughts about the Beehive project and the
work and tasks related to it. Pupils wrote that they liked
all the project activities but they preferred chatting and
other synchronous online sessions, which, for them, were
the most meaningful activities of the Beehive. Pupils
evaluated the project in the same way as at the beginning,
by frequently using the word fun. Fun in the feedback
(e.g. quote 5) reflects what is suggested by research on
motivation and enjoyment. They both derived from personal and experiential communication:
(5) Beehive tasks have been fun (though a little boring). It is
fun talking with foreigners and strangers. Less computer
work might be a good idea. Also the beehive web sites in
the Internet are good. The connection by messenger with
Merikartano in Oulu was the hit!! ☺ The best activity so
far […]. Partly it was a bit difficult because they didn’t
use any pictures or equipment concerning their hobbies.
Well, that was one minus – […]. I think one of the best
things on beehive web sites is chat. In chat you can discuss with a foreigner or a stranger. Writing messages was
fun, too…☺… Also the clubs are good!!! ☺ […]. It’s a
pity beehive ENDS.

The recorded project statistics show that frequent “lurking” and “browsing” facilitated project socialization and
lowered language anxiety. A survey of message lists and
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recorded chat areas reveals the variety of language. The
message chains represent that pupils found it attractive to
write casually. One can say that the language produced
resembled more closely oral discourse in terms of both
linguistic complexity and degree of interactiveness.
Furthermore, some pupils wrote that the project was advantageous because they learnt more English. The pupils’
feedback matches the theory: successful language use
over time and exploiting every occasion for foreign language communication situation leads to conscious language learning. A few pupils mentioned that the project
activities differed from ordinary schoolwork.
Some essays dealt with plans for future projects (quotes 6
and 7). Four pupils wrote that the project period should
be longer. Some wanted more tasks and activities (5),
more face-to-face videoconferences (4), more personal
messages on discussion lists (2). One wished more involvement from other participants on chat and another
less computer work.
(6) Well sometimes […] it’s been boring if you don’t understand anything, however mostly it’s been nice to chat with
e-pals about the tasks and things […]. It is interesting to
meet people who dig same or different things. It’s a shame
my group didn’t have enough time for videoconferencing.
[…]. I just didn’t remember to check my email too often.☺
(7) It was fun but it might have been even funnier if there
were more replies on discussion lists, besides I wished
more ”messenger talking”. I didn’t get any new friends
but it was fun to read long, English mails and it was nice
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to write them as well […]. Nobody was on chat and if
there was somebody, he or she didn’t say anything […].

The criticism may be explained by Ely’s (1986a, 1986b)
observation that it is important to bear in mind that computer-mediated communication will not, in itself, create
the social interaction. It is the appropriate network design
and the tutor’s intervention that allows socializing to occur. Another point is that the socio-affective environment
is a significant factor in maintaining the pupils’ participation (e.g. Ely 1986a, 1986b). Even if the pupil’s initial
and global motivations are strong, boredom in a classroom can hinder language acquisition (e.g. Pica 1987).
Two weeks after the project, the 21 pupils evaluated the
project by assigning grades from 4 to 10 as in the Finnish
school system. The total assessment averaged out to
exactly 8, which can be expressed otherwise as “the
project was good”. The highest marks concerned pupils’
personal know-how and feeling of having succeeded in
the project. The highest averages (8.1 to 8.6) tell that
pupils evaluate their personal language proficiency and
attitude towards communication situations as ‘very
good’. It is noteworthy that most project participants had
been learning English as a second language for only two
years.
Success might be a consequence of the pupils’ realization
that they were understood and that they could maintain a
discussion. It might be interesting to consider whether
their very good or good language proficiency was solely
an outcome of school teaching? The pupils’ self-reliance
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can be attributed to the fact that computer-mediated
communication facilitates more equal participation because one can communicate concurrently without interference. Pupils assessed their language proficiency in
reading, writing and oral skills as very good. The results
show that pupils responded well to the project and felt
that they had been active in it. The best estimate (8.6),
verbally excellent is the average of how the pupils
evaluated their reading skill.
The evaluation satisfactory concerned the pupils’ conception of development in English language proficiency
during the project (6.8) and their relationship with other
participants. The variation in the given marks warrants
further study: What might have been the reason for the
lowest evaluation (0) at the individual level (3 out of 21
pupils)? Most pupils (17 out of 21 pupils) evaluated their
development in language proficiency as good or very
good (marks 7–9). The result can be explained by the fact
that during the project sessions nothing new was taught
in a traditional way. Instead pupils were encouraged to
draw on their language skills, which was also one of the
project goals. The wish to make friends with the other
participants developed within the project period. It was
determined that a larger group would have been difficult
to accommodate during the project.
Pupils evaluated in various ways the meaningfulness of
project activities as well. Fifteen out of twenty evaluated
this aspect of the project by assigning the grade 8 or 9,
verbally good or very good. However, the average (7.2)
and the variation in the given marks (0–9) evaluations
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raise the question of whether the pupils’ and adults’ ideas
of meaningful tasks and activities converge at the
individual level.
4 Discussion
It is obvious that the constructivist view in computermediated communication promotes learning when learning is understood as an active, creative, and socially interactive process.
Networked computers can serve all vehicles for learning
materials and interaction, but students still need the
teacher who can make learning relevant and enliven a
classroom. Teaching methodologies should promote the
development of functional language ability through
learners’ participation in communicative events. Teachers have to think through the design of not so structured
“real life model” learning experiences for their pupils.
Computer-mediated communication can facilitate more
equal participation because people can communicate
concurrently without interference. Pupils who are inhibited can freely participate without calling attention to
themselves. Those who participate in the network need to
be highly motivated and self-disciplined because the
feedback and excitement of face-to-face interaction are
missing, teachers need to develop strategies to encourage
participation and to help students take an interest in what
they do.
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In a computer-mediated environment, learning becomes
interactive. The learners have someone available from
whom they can get an individual response to their queries
or a new idea and from whom they can get a challenging
alternative perspective. Pupils can contribute to other
pupils’ learning and they learn in the process of doing so.
They become responsible for their own learning through
computer-mediated opportunities.
Teachers should pay attention to active experimentation,
the communicative use of language in meaningful situations in which affective factors are to be taken into consideration. Emphasis of teaching shifts even further towards reflecting on the personal, emotional and social
factors.
5 Conclusion
This paper has discussed how computer-mediated communication can be successfully incorporated into teaching English at the early stages of basic education. The
proposal pointed out how the research program was carried out by following the principles of nexus analysis
(MDA) and ethnography. The results of the study point
to the success of the project. The feedback from different
sources indicates that a feeling of success fortified the
pupils’ linguistic identity and that they felt more confident about themselves and their abilities in English. Students enjoyed using the language and were encouraged
by their success in communicating with each other; the
result was a boost to their learning.
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Most of the communication situations were asynchronous, and stressed reading and writing skills. Pupils appreciated their personal language proficiency and felt
confident in using a foreign language. The time and effort that the students spent in building up adequate expressions paid off. Possibilities to correct mistakes at
one’s own pace in privacy encouraged pupils to produce
more of the foreign language than they usually do.
The number of exchanges and the various ways of getting
the pupils to communicate during the project revealed
that the multimodal environment increased communication and offered the participants more personal opportunities to use the foreign language than in an ordinary language classroom. Language was used for a purpose to
attain practical ends.
More research is needed that compares participation patterns of face-to-face versus electronic small group discussions. We need research on computers and education,
not only on the pedagogical and social virtues of computer technology but also for determining exactly in
which ways language, learning, and interaction have been
transformed by the use of networked and hypertext technologies in our classrooms.
The affective framework in teaching means that learners
feel comfortable, and to achieve this, they need encouragement in experimenting with and discovering the aspects of the target language. Language teachers can also
educate learners to be responsible members of society
and to live satisfying lives. To do this we need to be concerned with both the cognitive and affective natures and
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needs of students. The relationship between affect and
language learning is bidirectional. Attention to affect can
improve language teaching and learning.

251

References
Ely, C. 1986a. Language learning motivation: A descriptive and causal analysis. The Modern Language
Journal, 70, 28–35.
Ely, C. 1986b. An analysis of discomfort, risk taking,
sociability, and motivation in the L2 classroom.
Language Learning, 36, 1–25.
Hawisher, G. E. 1994. Blinding insights: Classification
schemes and software for literacy instruction. In
C. L. Selfe & S. Hilligoss (eds.) Literacy and
computers, the complications of teaching and
learning technology. New York: MLA, 37–55.
Holstein, J. A. & J. F. Gubrium 1997. Active interviewing. In D. Silverman (ed.) Qualitative research.
Theory, method and practice. London: Sage, 113–
129.
Kohonen, V., R. Jaatinen, P. Kaikkonen & J. Lehtovaara
2001. Experiential learning in foreign language
education. London: Pearson Education.
Koivistoinen, H. 2005. Computer-mediated English language learning in the early stages of basic education: A school project from the pupil perspective.
Unpublished Master’s Thesis in English Philology. University of Oulu, Department of English.
Kuula, A. 2006. Tutkimusetiikka – aineistojen hankinta,
käyttö ja säilytys. Tampere: Vastapaino.
Lamy, M. N. & R. Goodfellow 1999. “Reflective conversation” in the virtual language classroom. Language Learning and Technology, 2 (2), 43–61.
Meunier, L. 1998. Personality and motivational factors in
computer-mediated foreign language communica-

252

tion (CMFLC). In J. A. Muyskens (ed.) New ways
of learning: Focus on technology and foreign language education, American Association of University Supervisors, Coordinators and Directors
of Foreign Language Programs (AAUSC). Boston: Heinle & Heinle, 145–197.
Pica, T. 1987. Second language acquisition, social interaction, and the classroom. Applied Linguistics, 8,
3–21.
Preece, J. 2000. Online communities: Supporting sociability and designing usability. Chichester: John
Wiley and Sons.
Rüschoff, B. & M. Ritter 2001. Technology-enhanced
language learning: Construction of knowledge and
template-based learning in the foreign language
classroom. Computer Assisted Language Learning
(Special Issue: Theory and Practice: The German
Perspective), 14 (3–4), 219–232.
Scollon, R. 2001. Mediated discourse: The nexus of practice. London: Routledge.
Scollon, R. 2002. Action and text: Toward an integrated
understanding of the place of text in social (inter)
action. In R. Wodak & M. Meyer (eds.) Methods
in critical discourse analysis. London: Sage, 139–
183.
Silverman, D. (ed.) 1997. Qualitative research. theory,
method and practice. London: Sage.
Silverman, D. 2001. Interpreting qualitative data. Methods for analysing talk, text and interaction. London: Sage.

253

Vološinov, V. 1990. Kielen dialogisuus (T. Laine, trans.).
Original work Marksizm i filosofija jazyka 1929.
Jyväskylä: Gummerus.

254

Garant, M., I. Helin & H. Yli-Jokipii (toim.) 2008. Kieli ja globalisaatio – Language
and globalization. AFinLAn vuosikirja 2008. Jyväskylä: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 66. s. 255–274.

Lexical transfer in the written English of
Finnish students in 1990, 2000 and 2005 –
Elements of improvement in the mastery
of English vocabulary
Lea Meriläinen
University of Joensuu
This paper explores instances of lexical transfer in the written English of Finnish ESL learners and studies changes that have taken
place in the quantity and quality of lexical L1 influence between
1990 and 2005. Instances of L1 lexical transfer in samples of students’ compositions from 1990, 2000 and 2005 are compared in
order to discover if they reflect improvements in their English competence. The results show that transfer phenomena that affect word
meanings and word use in English have decreased, while transfer
that influences word forms has increased. This indicates that Finnish
students’ knowledge of word semantics and word use, i.e. collocational and grammatical restrictions, has improved, but their knowledge of the formal properties of English words, e.g. correct spelling,
has deteriorated. The influence of language teaching and informal
learning on Finnish students’ vocabulary skills in English are discussed.
Keywords: language transfer, Finnish learners of English, the acquisition of L2 vocabulary
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1 Background and aims of the study
The past three decades have witnessed a positive change
in the English competence of Finnish students. For instance, Takala (1998, 2004) reports a steady improvement starting from the 1970s, which has been especially
noticeable in the students’ reading and listening comprehension skills. Most of the credit has to be given to the
reforms made in the Finnish education system and in
language education. Since the 1970s, language teaching
methods and learning materials have developed and emphasis has shifted from translation and written exercises
to communicativeness and oral skills. In addition to the
changes that have previously been investigated and
documented, there is a common belief shared by many
English teachers in the country that the positive development in Finnish students’ English skills has accelerated
since the 1990s. Among the speculated reasons for this
change are the students’ increased contacts with the English language in today’s globalized world, brought about,
e.g., by the Internet and an increased use of English in
the media. These have undoubtedly enhanced the students’ opportunities to acquire English skills outside the
classroom as well.
The present study sets out to investigate this alleged improvement in Finnish students’ English competence since
the 1990s by examining instances of mother tongue influence in their written English production. Studies have
indicated that learners who have a more solid command
of the target language (TL) less often have the need to
resort to their mother tongue when using the foreign lan-
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guage, whereas learners who have gaps in their L2 competence more often transfer elements from their L1 into
the foreign language (see e.g. Odlin 1989). Hence, the
amount of L1 influence in the learners’ TL usage can be
regarded as one indicator of their TL competence 1 .
Through a comparison of patterns of L1 influence occurring in the students’ compositions from 1990, 2000 and
2005, this study seeks to clarify whether the students’
English competence has improved, and if so, what kinds
of changes have taken place. This paper presents the preliminary findings of an ongoing research; I will focus on
presenting instances of lexical transfer found in the study
and on discussing how they reflect an improvement in the
students’ mastery of their English vocabulary.
2 Material and methods
The material for this research consists of 500 English
compositions written by Finnish Upper Secondary
School students as a part of their Matriculation Examination 2 from 1990, 2000 and 2005. The length of the compositions has been limited to 150 to 200 words, which
1
The relationship between learners’ TL competence and transfer is not a
straightforward one, but studies have indicated that learners of an advanced level are
less likely to be influenced by their L1, especially when it comes to negative transfer,
i.e., transfer that results in errors in the learners’ TL production (see e.g. Odlin 1989
for a discussion of this issue).
2
The Matriculation Examination is the final examination the students have to pass in
order to graduate from Finnish Upper Secondary School. The setting and the evaluation of the exam is conducted by a national board for the Matriculation Examination,
which also preserves a few per cent of each year’s exams in their archives for research
use. Hence, the Matriculation Examination compositions offer reliable and standardised research material.
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makes the size of the corpus 96,787 words. The corpus
contains 173 compositions from the year 1990, 147 from
2000 and 180 from 2005 3 . The samples were compiled
into an electronic corpus and tagged according to the
categories of L1 transfer under investigation.
The identification of lexical transfer relies on the work by
Nation (2001) on second language learners’ lexical
knowledge. In his work, Nation defines what L2 learners’
lexical knowledge entails by offering an extensive account of what is involved in “knowing a word”. Nation
(2001) divides this knowledge into three aspects: the
knowledge of word form, the knowledge of word meaning and the knowledge of word use. The knowledge of
word form involves knowing the correct spoken and written forms of the word and the various parts the word consists of. The knowledge of word meaning, on the other
hand, consists of being able to connect the word form
with a correct meaning, knowing the concept behind the
word and what it refers to, and being aware of the various
associations of the word. Finally, the knowledge of word
use entails knowing the grammatical functions of a word,
its collocations and constraints on its use. Table 1 lists
these three aspects of word knowledge.

3

The samples are of differing sizes because the material in the archives of the
Matriculation Examination Board has been randomly selected and consequently it did
not contain a sufficient number of compositions from each year. For this study, these
limitations have been overcome by choosing an appropriate statistical method.
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TABLE 1. Aspects of L2 learners’ lexical knowledge
(adapted from Nation 2001).
Knowledge of word form

Spoken form
Written form
Word parts
Knowledge of word meaning Form and meaning
Concept and referents
Associations
Knowledge of word use
Grammatical functions
Collocations
Constraints on use (register, frequency…)

The classification for lexical transfer relies both on the
work by Nation and on my previous research (Meriläinen
2006), which was partially based on the same data as this
study. This classification is primarily data-driven, but
some categories have been adopted from previous work
on lexical transfer by other scholars (e.g. Ringbom 1987).
The categories of lexical transfer adopted from Meriläinen (2006) will be grouped under the three aspects of
L2 learners’ lexical knowledge described in Nation
(2001): word form, word meaning and word use. In the
present study, word form will comprise transfer categories that relate to the students’ incomplete knowledge of
English word forms, word meaning will include categories that are concerned with the transfer of L1 semantics
and, finally, word use will entail transfer phenomena that
affect the students’ usage of English words, including
aspects such as word functions and appropriate word
combinations. Table 2 lists the pertinent transfer categories under these three aspects of word knowledge. The
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individual transfer categories are discussed and exemplified in chapter 3.
TABLE 2. Classification of lexical transfer.
Word form

1.
2.
3.
4.
5.

Substitutions
Relexifications
Orthographic transfer
Phonetic transfer
Morphological transfer

Word meaning

6.
7.

Loan translations
Semantic extensions

Word use

8.
9.

Collocations
Functional transfer

The instances of lexical transfer observed in the corpus
were placed into these categories, after which the data
was analysed qualitatively and quantitatively. The qualitative analysis focuses on describing the different types
of transfer phenomena and explaining their possible
causes through Finnish-English comparisons. The quantitative analysis aims at clarifying whether the numbers of
the transfer instances, both in the individual categories
and within the broader groups of word form, meaning
and use, reveal any differences in the samples from 1990,
2000 and 2005. This data will be statistically examined
by using analysis of variance (AOV) and the KruskalWallis (K-W) test.
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3 Results
Altogether, 703 instances of lexical transfer were observed in the corpus. Table 3 shows the numbers of instances of lexical transfer in the samples from 1990, 2000
and 2005, and their frequencies per 10,000 words.
TABLE 3. The frequencies of lexical transfer in 1990,
2000 and 2005.
Word
form

Word
meaning

Word
use

1. Substitution
2. Relexification
3. Orthographic
transfer
4. Phonetic
transfer
5. Morphological
transfer
6. Loan
translations
7. Semantic
extensions
8. Collocations
9. Functional
transfer

N
3
7
41

1990
/10,000
0.9
2.11
12.34

2000
N /10,000
6
2.12
4
1.41
51
17.99

2005
N /10,000
3
0.85
1
0.28
58
16.47

6

1.81

13

4.59

33

9.37

11

3.31

11

3.88

10

2.84

31

9.33

26

9.17

23

6.53

68

20.46

28

9.88

42

11.93

24
78

7.22
23.47

11
49

3.88
17.28

7
58

1.99
16.47

269

199

235

Sections 3.1–3.3 and their various subsections will discuss the results found for each of the transfer categories
and also present some examples from the corpus and discuss the changes that have taken place in each category
during the period under investigation. Section 3.4 will
discuss the patterns observed within the three broader
groups of word form, word meaning and word use.
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3.1 Word form
3.1.1 Substitutions
Substitutions, as the name implies, involve the substitution of an English word with a Finnish one. This type of
L1 influence is very rare in Finnish students’ written
English production for the obvious reason that the similarities between Finnish and English word forms are very
rare (Ringbom 1987; Meriläinen 2006). The substitutions
found in the corpus are illustrated in the following.
(1) a. Eating healthy food, not smoking, drinking alcohol or
using drugs, excercising and taking care of hygienia are
just another part of healthy life (pro hygiene, cf. Fi. hygienia)
b. She wants to go abroad, for example Thaimaa (pro
Thailand, cf. Fi. Thaimaa)

As example (1 a) indicates, the substitutions often involved a loan word which, apart from a few phonotactic
changes, is similar to its English counterpart, or proper
names, such as names of countries (example 1 b), which
are often of foreign origin as well. There were no significant changes in the frequencies within this category for
the period under investigation.
3.1.2 Relexifications
Relexification occurs when the students have used an L1
word form in English, but instead of using it in an unmodified form, they have tailored it to look like an English word. This type of transfer requires that the L1 word
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must, in the learner’s mind, bear some resemblance to TL
words so as to appear as a reliable source for modification. The Finnish language does not offer much potential
for such modification, which is why the relexifications
occurring in the corpus were mostly concerned with
words that were of foreign origin in Finnish. For example:
(2) a. The usual pets are dogs, cats, mouses, fishes, undulates, and so on (pro budgerigars, cf. Fi. undulaatti)
b. Maybe you don’t even want to see tarantullas, snakes,
varans, rats and so on (pro monitors, cf. Fi. varaani)

Relexifications being so rare, no significant changes
could be observed in their frequencies between 1990 and
2005.
3.1.3 Orthographic transfer
The third transfer category, orthographic transfer, refers
to the influence of the L1 spelling conventions in the
students’ written production. There were three features of
Finnish orthography that the students were frequently
transferring into English: the usage of compound words,
certain rules regarding the usage of capital letters and the
replacement of certain letters with their typical Finnish
equivalents. For example:
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(3) a. Man built more and more nuclearpowerstations (cf. Fi.
ydinvoimala)
b. I didn’t know spanish and my friend couldn’t talk english or germany very well (pro Spanish, English, German, cf. Fi. espanja, englanti, saksa)
c. We are treating animals like somekind of elektronic
equipment (pro electronic, cf. Fi. elektroninen)

As exemplified in (3 a), compound words are a tricky
area for Finnish students because in English, compound
words often consist of two lexical units which are spelled
as two separate words, whereas Finnish tends to combine
these words into one lexical entity. Another feature of
Finnish spelling that proved to be a frequent source for
confusion was the difference in the rules for the usage of
capital letters (example 3 b). Contrary to English, the
names of nationalities, languages, week days and public
holidays, to name but a few, are spelled with lower case
letters in Finnish. Example (3 c) illustrates the replacement of certain letters with their typical Finnish equivalents. This tends to occur with words that are loan words
in Finnish but have been phonologically modified to fit
the Finnish norms better by, for example, replacing the
letter c with the more common k or s.
As can be seen in Table 3, orthographic transfer had increased in the corpus from 12.34 instances per 10,000
words in 1990 to 17.99 in 2000 and 16.47 in 2005. However, this change was not statistically significant.
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3.1.4 Phonetic transfer
The fourth transfer category, phonetic transfer, refers to
instances in which phonetic differences between Finnish
and English affect the students’ spelling of English
words. Two types of phonetic influences were found to
be the cause for spelling mistakes in the students’ production. The first of them is concerned with stress pattern. Finnish is a syllable-timed language, which places
stress on the first syllable of the word, and this may cause
Finns difficulties in recognising the first unstressed syllables of English words from a stream of speech and make
them falsely assume that the words are spelled as in example (4 a). Another type of phonetic transfer occurred
with the voiced / voiceless distinction. Finnish has no
phonological opposition between the voiced and voiceless plosives b and p, d and t, and k and g, but uses the
voiceless p, t and k instead. Consequently, Finns have a
tendency to hear these voiced sounds in English words as
voiceless and replace them with the voiceless ones in
spoken and, as my corpus indicated, sometimes even in
written production (4 b).
(4) a. But we should member that they are forming political
center of EU (pro remember)
b. Hunting is a very popular hoppy (pro hobby)

As Table 3 shows, phonetic transfer had increased extremely significantly between 1990 and 2005 (AOV: p
<0.0001; K-W: p < 0.0001) 4 .
4
For this study, the significance thresholds are 0.05 for significant, 0.01 for very
significant, 0.001 for highly significant and 0.0001 for extremely significant.
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3.1.5 Morphological transfer
The final transfer category which is concerned with word
form is morphological transfer. In its broadest sense,
morphological transfer means the transfer of L1 morphemes into the L2. In my corpus, morphological transfer
manifested itself as the addition of plural endings into
English words which should be used in the singular. Examples (5 a) and (5 b) illustrate this.
(5) a. They have been used many kind of jobs, like among
blinds (pro the blind, cf. Fi. sokeat)
b. Furnitures, for example, are usually made in big factories or in the Third World (pro furniture, cf. Fi. huonekalut)

As Table 3 illustrates, no diachronic changes had taken
place in this category.
3.2 Word meaning
3.2.1 Loan translations
Loan translations occur when learners literally translate
L1 compound words, idioms or idiomatic expressions
into the L2. Very often the transferred words or phrases
do not exist in the TL or they may have a different meaning. The following examples from my corpus illustrate
this.
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(6) a. Playming long distances and costs are only fakereasons for not having exercise (pro excuses, Fi. tekosyitä)
b. In farm lives dogs and cats, of course, maybe they
both spend there cat’s days (pro lead an easy life, cf. Fi.
viettää kissanpäiviä)

As can be seen in Table 3, no changes had taken place in
the frequency of loan translations between 1990 and
2005.
3.2.2 Semantic extensions
Semantic extension occurs when learners transfer the
semantic properties of their L1 words into L2 words by
picking one L2 translation equivalent for an L1 word and
extending its meaning. This can be seen in the following
examples.
(7) a. The last time when I need books was when I prepared
to the writing (pro matriculation examination, cf. Fi. kirjoitukset ‘the writing(s)’, ‘the Matriculation Examination’)
b. Movies are rolling too in monday evenings (pro running, showing, cf. Fi. pyöriä ‘roll’, ‘run’ / ‘show’)

Semantic extensions were a very common type of lexical
transfer in my corpus, but, as Table 3 shows, the frequency of semantic extensions had halved from 20.46 in
1990 to 9.88 in 2000 and 11.93 in 2005. This decrease
was statistically significant (AOV: p < 0.01; K-W: p <
0.05).
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3.3 Word use
3.3.1 Collocations
Collocations refer to instances in which the students had
chosen an incorrect translation equivalent for L1 collocations. This is illustrated in examples (8 a) and (8 b).
(8) a. Most people have made a living to bring up animals
(pro rear, cf. Fi. kasvattaa ‘grow’, ‘bring up’, ‘rear’)
b. Everybody must do their choice theirselves (pro make)

As shown in these examples, the incorrect collocations
the students had chosen were semantically close to the
correct English collocations. As Finnish has only one
translation equivalent for the two English words (kasvattaa, tehdä), the students have picked one English word
and extended its use into different contexts (in this case,
bring up to refer to the rearing of animals, or confusing
the two English verbs do and make). As Table 3 shows,
incorrect collocations had decreased very significantly
during the period under study; their frequency dropped
from 7.22 in 1990 to 3.88 in 2000 and 1.99 in 2005
(AOV: p < 0.01; K-W: p < 0.01).
3.3.2 Functional transfer
Functional transfer is concerned with function words and
it occurs when learners assume that L2 words have the
same grammatical functions as their L1 equivalents do
and extend their use into contexts in which they should
not be used. Instances of functional transfer involved
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many types of function words, such as relative and demonstrative pronouns (examples 9 a and 9 b).
(9) a. I think that there are things what you can’t just forget
(pro that, -, cf. Fi. mitä ‘what’ a Finnish relative pronoun)
b. Later it real world usually looks much better (pro the
real world, cf. Fi. se oikea maailma, se ‘it’)

In example (9 a), the student has transferred the Finnish
relative pronoun mitä into English, its translation equivalent being what. In example (9 b), instead of using the
definite article, the student has translated the Finnish
word se ‘it’ and used it in the function of a definite article. This is because Finnish does not have an article system but expresses definiteness or indefiniteness through
other means, such as word order or by using, for example, the words yksi ‘one’ or se ‘it’. Functional transfer
was the most frequent type of lexical transfer observed in
the data. As Table 3 shows, a decrease had taken place in
their frequency during the period under investigation, but
this change did not quite reach a level of statistical significance.
3.4 Patterns in word form, word meaning and word use
The preceding sections presented the results found for
each of the transfer categories individually. However,
when we investigate these individual transfer categories
as broader groups according to the different aspects of
word knowledge they involve, i.e. whether the transfer
was concerned with the students’ knowledge of word
forms, word meanings or word use, we can better observe
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the changes that have taken place in Finnish students’
lexical knowledge during the period under investigation.
Figure 1 shows the combined frequencies of the observed
transfer categories according to word form, meaning and
use. The emerging patterns now allow us to draw more
conclusive observations in relation to diachronic differences amongst the data.
FIGURE 1. Frequencies of lexical transfer by word form,
meaning and use.
35
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Instances / 10,000 words
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25
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As we can see, the combined frequency of transfer categories relating to word form (i.e. the categories of substitutions, relexifications, orthographic transfer, phonetic
transfer and morphological transfer) had increased from
20.47 instances (per 10,000 words) in 1990 to 29.99 in
2000 and 29.81 in 2005. This change was statistically
significant according to ANOVA (p < 0.05) and almost
significant according to Kruskal-Wallis (p = 0.065).
However, an examination of the combined frequencies
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for the two categories of transfer that relate to word
meanings (i.e. loan translations and semantic extensions),
gives rise to more positive interpretations; their frequency had decreased from 29.79 in 1990 to 19.05 in
2000 and 18.46 in 2005. This change was statistically
significant according to ANOVA (p < 0.05) and very
close to significant according to Kruskal-Wallis (p =
0.058). When we investigate the two transfer categories
that relate to word use together (i.e. collocations and
functional transfer), we can see that transfer relating to
word use had also significantly decreased from 30.69 in
1990 to 21.16 in 2000 and 18.46 in 2005 (AOV: p < 0.05;
K-W: p < 0.05).
4 Discussion and conclusion
The changes that have taken place in the number and
quality of lexical transfer in Finnish students’ written
English can be interpreted as a reflection of change in
their vocabulary skills. The increase in the instances of
lexical transfer that touch upon the formal properties of
English words indicates that Finnish students’ knowledge
of English word forms seems to have deteriorated since
1990. This manifests itself as an increased number of
spelling errors in their written English production, such
as those in the categories of orthographic transfer and
phonetic transfer. However, the decrease in the instances
of transfer that involve word meanings (especially in the
category of semantic extensions) implies that students
today seem to know the semantic ranges and restrictions
of English words better than students in 1990 did. Similar
positive changes had taken place in their knowledge of
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word use in English, which can be seen in the decrease of
incorrect collocations and functional transfer. This implies that the students in 2000 and 2005 seem to have
been more aware of which contexts and functions certain
English words can be used in, as compared to the students in 1990.
I believe that this development can be explained by the
current trends in language teaching in Finland and a
change in the mode of learning English which has taken
place during the past twenty years. In the 1970s and even
in the 1980s, the focus in language teaching was primarily on written language and there was much less authentic, spoken English input available for the learners. Since
the 1980s, spoken language has gained more prominence
in language teaching and the focus has shifted from written language to communicativeness. Moreover, today’s
Finnish society is filled with English input, e.g. through
television and the Internet. Thus, the role of informal
language learning cannot be underestimated, either.
The results of this study can be seen to reflect this shift.
Those students who took their Matriculation Examination
in 1990 had experienced language instruction which
places prominence on written language as well as on
grammatical and orthographic accuracy. Therefore, these
students may have been more aware of English word
forms and their accurate spelling than the students who
had been influenced by communicative language teaching and informal spoken English input outside the classroom. However, when it comes to the knowledge of word
semantics and word use in English, their mastery of Eng-
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lish vocabulary was relatively undeveloped in comparison to today’s students. As one observes the spelling of
English words in the students’ compositions from 2000
and 2005, their written English may, at first sight, appear
more “sloppy” than that of the students in 1990. However, more importantly, their English displays greater
accuracy in word semantics and word use, and these aspects of language are definitely more important for successful communication.
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Opetuskieli vaihtuu englanniksi, vaihtuuko
opetustyyli?
Tarja Nikula
Jyväskylän yliopisto
This article is concerned with content and language integrated learning (CLIL). More specifically, it explores the effects that teaching in
a foreign language has on a teacher’s language use. The data consist
of biology lessons by a teacher both in his native language, Finnish,
and in English. The analytic approach is discourse-pragmatic, i.e. the
focus is on aspects of social interaction rather than on formal correctness. The findings suggest that the teacher’s instruction in CLIL
classrooms is more dialogic, hence allowing for more extensive
student participation whereas teacher monologues are common when
the instruction takes place in Finnish. However, when using Finnish
the teacher has at his disposal more nuanced means for meaningmaking. For example, he makes use of stylistic variation and implicit
pragmatic cues to signal power asymmetries only when teaching in
Finnish.
Keywords: CLIL, classroom interaction, discourse-pragmatics
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1 Johdanto
Englannin kieli leviää maailmalla yhä useammalle elämän alueelle. Tämän kehityksen taustalla on usein kuviteltuja tai todellisia kansainvälistymisen vaatimuksia
(esim. Pennycook 2007). Myös Suomessa englannin kielen asema on vuosikymmenten myötä vahvistunut (Leppänen & Nikula 2008). Koulutuksessa tämä näkyy siten,
että englantia opiskellaan vieraana kielenä ahkerasti kaikilla oppiasteilla ja sitä käytetään yhä useammin myös
opetuskielenä. Englanninkielisen opetuksen voikin sanoa
vakiintuneen koulutusjärjestelmäämme (Nikula & Marsh
1996; Lehti, Järvinen & Suomela-Salmi 2006). Sekä
englannin leviäminen että sen käyttö opetuskielenä ovat
saaneet aikaan paljon julkista keskustelua (esim. Virtala
2002; Härkönen 2005). Keskustelun sävy on ollut yleensä varsin huolestunut. Englannin pelätään köyhdyttävän
omaa kieltä ja kulttuuria ja sen arvellaan valloittavan
joitakin elämänalueita kokonaan suomen kieleltä (Hiidenmaa 2003). Englanninkielisen opetuksen puolestaan
pelätään vaikeuttavan asiasisältöjen oppimista ja heikentävän äidinkielen monipuolista kehittymistä. Kun opettajat lisäksi ovat englantia vieraana kielenä puhuvia siinä
missä oppilaatkin, oppilaiden pelätään oppivan ”vääränlaista”, toisin sanoen ei syntyperäisen puhujan mallin
mukaista englantia.
Näistä huolista johtuen on ymmärrettävää, että vieraskielisen opetuksen tähänastinen tutkimus on keskittynyt
oppilaisiin ja siihen, miten vieraskielinen opetus heihin
vaikuttaa. Kuitenkin myös opettajan rooli on keskeinen ja
tutkimisen arvoinen. Opettajan näkökulmasta keskuste-
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luun on yleensä nostettu kysymys opettajalta vaadittavasta pätevyydestä ja kohdekielen taidon tasosta. Harvemmin on kiinnitetty huomiota siihen, vaikuttaako vieraan
kielen käyttö opetuskielenä opettajan tapaan toimia luokassa ja olla vuorovaikutuksessa oppilaittensa kanssa.
Tässä artikkelissa pureudutaankin tähän vieraskielisen
opetuksen tutkimuksessa toistaiseksi vähän huomiota
saaneeseen alueeseen. Kyseessä on tapaustutkimus, jossa
tarkastellaan yhden suomalaisen opettajan opetusta sekä
suomeksi että englanniksi ja pohditaan opetuskielen valinnan vaikutuksia diskurssi-pragmaattisesta näkökulmasta (Nikula 2005, 2007). Tämä tarkoittaa sitä, että huomiota kiinnitetään kielenkäytön yksityiskohtiin, opettajan
tapaan puhua oppilaille ja olla vuorovaikutuksessa heidän
kanssaan, mukaan lukien kielenkäytön strategiat, joilla
on sosiaalista ja pragmaattista merkitystä esimerkiksi
ilmapiirin luomisen kannalta. Tarkastelun kohteena ei
toisin sanoen ole opettajan käyttämän englannin kielen
oikeellisuus tai ”hyvyys” kielisysteemin näkökulmasta,
vaan tapa käyttää kieltä sosiaaliseen vuorovaikutukseen.
Tuloksilla on merkitystä paitsi vieraskielisen opetuksen
tutkimuksen kannalta myös esimerkiksi opettajankoulutukselle, jossa pystytään toistaiseksi vasta vähän tukeutumaan tutkimusperäiseen tietoon siitä, miten kielen
vaihtuminen vaikuttaa opettajan toimintaan luokkahuoneissa.
2 Vieraskielisen opetuksen tähänastinen tutkimus: oppilaan näkökulma keskiössä
Vieraskielinen opetus on yleistynyt voimakkaasti niin
Suomessa kuin muuallakin Euroopassa 1990-luvulta läh-
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tien. Se on koulutusmuoto, joka nauttii EU:n poliittista
tukea, koska se nähdään toimivana keinona lisätä eurooppalaisten monikielisyyttä (plurilingualism, ks.
Breidbach 2003). Samoin Euroopan neuvosto on julkaissut vieraskielistä opetusta tukevia raportteja (esim. Marsh
2002). Vieraskieliseen opetukseen viitataan yhä useammin lyhenteellä CLIL (sanoista Content and Language
Integrated Learning). Kyseessä on kattotermi varsin heterogeeniselle joukolle opetuksen toteuttamistapoja pikemminkin kuin tarkasti määritelty opetusohjelma. CLIL
ei ole terminä samalla tavalla vakiintunut kuin esimerkiksi kaksikielinen opetus tai kielikylpyopetus, mutta sen
suosion kasvu Euroopassa kertoo halusta nähdä eurooppalaisessa kontekstissa tapahtuva vieraskielinen opetus
omana ilmiönään, vaikka sen toteutustavoilla on yhtymäkohtansa muuhun kaksikieliseen opetukseen (esim. Baker
1993).
Vieraskielistä opetusta on tutkittu monissa maissa, mutta
tutkimustulosten soveltamista ja niiden yleistämistä vaikeuttaa se, että opetusta toteutetaan monin eri tavoin ja
yleensä hyvin kontekstisidonnaisesti. Dalton-Pufferin ja
Smitin (2007) mukaan vieraskielisen opetuksen tutkimusta on tehty sekä makrotasolla instituutioiden ja koulutuspoliittisten ratkaisujen näkökulmasta että mikrotasolla
vieraskieliseen opetukseen osallistuvien näkökulmasta.
Tutkimustietoa on toistaiseksi enemmän makrotasolta, ja
mikrotason tutkimuksissa on pureuduttu oppimistuloksiin
pikemminkin kuin vieraskielisen opetuksen yksityiskohtiin luokkahuoneprosesseja tarkastelemalla. Viime aikoina on tosin ollut nähtävissä luokkahuonetutkimuksen
vahvistuminen, mistä ovat osoituksena sekä Dalton-
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Pufferin (2007) että Dalton-Pufferin ja Smitin (2007)
teokset samoin kuin AILA-organisaation myöntämä tutkimusverkostostatus vieraskielisen opetuksen ja kielikylpyopetuksen
luokkahuonetutkimukselle
(ks.
http://www.aila.info/networks.html).
Vaikka vieraskielisen tutkimuksen kenttä on heterogeeninen, vuosien myötä kumuloitunut tutkimustieto mahdollistaa kuitenkin myös varovaisten yleistenlinjausten
hahmottelemisen. Vieraskielinen opetus on osoittautunut
varsin toimivaksi tavaksi tehostaa oppilaiden kielenoppimista. Sillä on todettu olevan suotuisa vaikutus oppilaiden sanavaraston kehittymiseen, kielitietoisuuteen ja
puhe- ja kommunikointirohkeuteen (Dalton-Puffer &
Smit 2007). Sen on myös todettu jopa parantavan sisältöjen oppimista ja tukevan oppilaiden kognitiivista kehittymistä niissä tapauksissa, joissa opetus on aloitettu nuorella iällä (van de Craen, Ceuleers, Lochtman, Allain &
Mondt 2007). Vieraskielisen opetuksen kehittämistarpeet liittyvät erityisesti oppimateriaaleihin, opettajankoulutukseen ja opetukseen parhaimmin soveltuvan kohderyhmän määrittelemiseen.
Myös Suomessa on tutkittu vieraskielistä opetusta. Siitä
on olemassa valtakunnallisia kartoituksia (Nikula &
Marsh 1996; Lehti, Järvinen & Suomela-Salmi 2006), ja
institutionaalisesta näkökulmasta on tutkittu myös, mitä
vieraskielinen opetus edellyttää koulun toimintakulttuurilta (Rasinen 2006) ja opetusjärjestelyiltä (Meriläinen
2008). Valtaosa suomalaisesta tutkimuksesta on kuitenkin lähestynyt vieraskielistä opetusta oppilaiden ja opetuksen vaikutusten näkökulmasta. On tutkittu vieraskieli-
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sen opetuksen vaikutusta kohdekielen kehitykseen (Järvinen 1999), oppimismotivaatioon (Seikkula-Leino
2002), äidinkielellä lukemiseen ja kirjoittamiseen (Merisuo-Ström 2002), ajattelun kehittymiseen (Jäppinen
2003), välikielen kehitykseen (Rauto 2003) ja vuorovaikutuskäytänteisiin (Nikula 2005). Pihko (2007) puolestaan on verrannut vieraskielisen opetuksen ja kielenopetuksen affektiivisia vaikutuksia.
Samoin kuin kansainvälisessä tutkimuksessa, suomalaisessa tutkimuksessa on kiinnitetty vähemmän huomiota
opettajiin. Yleisemmän tason pedagogista tietoa on saatavilla esimerkiksi siitä, että vieraalla kielellä opettaminen edellyttää usein opetuksen pelkistämistä, havainnollisuuden lisäämistä ja selkeyteen pyrkimistä (esim. Musumeci 1996; Breidbach, Bach & Wolff 2002). Miten ja
missä määrin tämä näkyy luokkahuonekäytänteiden tasolla on kuitenkin kysymys, jota ei juurikaan ole selvitetty (ks. kuitenkin Alanen, Jäppinen & Nikula tulossa).
Tärkeän ulottuvuuden vieraskielistä opetusta antavan
opettajan toimintaan tuo se, että opetuskieli ei ole opettajan äidinkieli. Kielen ja identiteetin tutkimus on viime
vuosina voimakkaasti kasvanut tutkimusalue (esim. Jopseph 2004; Pavlenko & Blacklegde 2004). Yleensä asiaa
on tarkasteltu äidinkielisten puhujien tai monikielisyyden
näkökulmasta, mutta myös vierasta kieltä puhuvien identiteettikysymykset on nostettu tutkimuskohteeksi (esim.
Norton 2000; Block 2007). Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kielenkäytön tapoja ja puhetyylejä, joita ei suoraviivaisesti voi pitää identiteetin ilmauksina. Vierasta kieltä puhuvien identiteettitutkimus antaa kuitenkin yhden
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näkökulman pohtia mahdollisesti esille tulevia eroja
opettajan tavassa käyttää suomea ja englantia kielenkäytön paikallisia piirteitä laajemmin. Vieraskielisen opetuksen suhde identiteettityöhön on kiinnostava kysymys
senkin vuoksi, että Gassner ja Maillat (2006) ovat tutkimuksessaan todenneet vieraskielisen opetuksen usein
saavan aikaan niin sanotun ”naamiointivaikutuksen”.
Tällä he tarkoittavat sitä, että oppilaiden on ikään kuin
vieraan kielen suojissa mahdollista omaksua erilainen
persoona ja käyttäytyä eri tavalla kuin äidinkieltä puhuessaan. Gassner ja Maillat näkevät tämän yhtenä selityksenä vieraskielistä opetusta usein luonnehtivaan oppilaiden aktiivisuuteen (ks. myös Nikula 2007). Tässä tutkimuksessa tarkastellaan samaa ilmiötä opettajan näkökulmasta: onko kielen vaihtuminen sellainen kontekstin tekijä, joka saa opettajan muuttamaan ja mukauttamaan kielenkäyttötyyliään?
3 Aineisto, analyysi ja tulkinnan haasteet
Tutkimusaineisto koostuu luokkahuonenauhoituksista,
jotka ovat peräisin Jyväskylän yliopiston kielten laitoksella kerätystä laajemmasta luokkahuonekorpuksesta.
Tapaustutkimuksessa tarkasteltava biologian aineenopettaja on noin 35-vuotias mies. Alun perin hänen luokassaan tehtiin englanninkielisen aineenopetuksen nauhoituksia hänen opettaessaan biologiaa 9-luokkalaisille. Aihealueena oli tällöin yksilön kehitys ja kyseessä oli suhteellisen pieni ryhmä, 9 oppilasta. Tässä yhteydessä opettajaa myös haastateltiin hänen kokemuksistaan englanniksi opettamisesta.
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Tutkimuksen edetessä nähtiin tarpeelliseksi kerätä saman
opettajan opetusta suomeksi, joten suomenkieliset nauhoitukset on tehty ajallisesti englanninkielisiä myöhemmin (nauhoitusten välillä on aikaa lähes kaksi vuotta).
Opettajalla ei tällöin ollut 9-luokkalaisten biologian opetusta, joten aineisto kerättiin 7. luokan biologian tunnilta,
aihealueena järviekosysteemi. Suomenkielisessä opetuksessa ryhmä on suurempi, 17–18 oppilasta (poissaoloista
riippuen). Opettajan englannin- ja suomenkielistä opetusta on sama määrä, kolme 90 minuutin kaksoistuntia. Taulukkoon 1 on koottu yhteenveto aineistosta.
TAULUKKO 1. Tutkimusaineiston kuvaus.

Luokkataso
Ryhmäkoko
Opetuksen aihealue
Aineiston määrä
Nauhoitusvuosi

Englanninkielinen
biologian opetus
9. luokka
9 oppilasta
yksilön kehitys

Suomenkielinen
biologian opetus
7. luokka
17–18 oppilasta
järviekosysteemi

3 kaksoistuntia
(á 90 min)
2003

3 kaksoistuntia
(á 90 min)
2005

On selvää, että sellaiset tilanteita erottavat tekijät kuten
eri aihepiiri, erikokoiset oppilasryhmät ja eri-ikäiset oppilaat vaikuttavat kielenkäyttöön ja tekevät mahdottomaksi
päätellä, että havaitut piirteet johtuisivat yksinomaan
käytössä olevasta kielestä. Olen tietoinen näistä tilanneerojen vaikutuksista enkä siksi oletakaan, että tulokset
olisivat sellaisenaan yleistettävissä. Uskon kuitenkin, että
tilanteiden eroista huolimatta saman opettajan toimintaa
tarkastelemalla on mahdollista päästä käsiksi sellaisiin
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kielenkäytön ilmiöihin, joiden analysointi auttaa luomaan
suuntaviivoja tulevalle tutkimukselle.
Analyysimenetelmänä käytän luokkahuonevuorovaikutuksen lähianalyysiä, jossa kiinnitetään huomiota paitsi
sisällöllisiin asioihin (mitä osallistujat sanovat), myös
siihen, miten osallistujat kieltä käyttävät: millaisia sanoja
ja rakenteita käytetään ja miten reagoidaan kanssapuhujien vuoroihin. Koska näkökulma on pragmatiikasta peräisin oleva, kielenkäytön sosiaalisiin merkityksiin ja tehtäviin pureutuva, huomiota kiinnitetään vuorovaikutuksen
rakennetta laajemmalle eli siihen, mikä merkitys kielenkäytöllä on sosiaalisten merkitysten ja suhteiden ylläpidossa ja luomisessa.
4 Tulokset
Ensimmäisten luokkahuonenauhoitusten yhteydessä opettajaa haastateltiin englanniksi opettamisesta. Tällöin kysyttiin mm. kokeeko hän opettavansa samalla tavalla englanniksi ja suomeksi. Opettaja koki toimivansa molemmissa tilanteissa samalla tavalla ja olevansa opettajana
samanlainen.
Tapaustutkimuksen analyysin pohjalta
tämä pitää paikkansa sikäli, että tarkasteltujen oppituntien yleinen ilmapiiri on hyvin samankaltainen: rento ja
huumoripitoinen. Opettaja viljelee huumoria sekä suomeksi että englanniksi, mikä ei vastaa sitä kuvaa vieraskielisestä opetuksesta, mitä jotkut oppilaat Nikulan ja
Marshin (1997: 55) tutkimuksessa kuvasivat sanomalla
”opettajat vitsailevat vähemmän”. Rentoon ilmapiiriin
vaikuttaa osaltaan sekin, että opettaja varsin taitavasti,
silloinkin kun hän luennoi jostakin aiheesta, käyttää ope-
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tusdiskurssissaan elementtejä, jotka lisäävät henkilökohtaista otetta puheeseen, joko huomioimalla oppilaat ja
heidän kokemusmaailmansa kuten esimerkissä 1 tai peilaamalla opetettavaa asiaa johonkin omaan henkilökohtaiseen kokemukseensa kuten esimerkissä 2 (litterointikäytänteet liitteessä).
Esimerkki 1
1
2
3
4
5
6
7
8

Ope

ja tota koska ne on sitte ne hyttyset siellä (.)
toukkavaihe- tai kotelovaiheessa kasvaneet sillä
tavalla
normaalia pidemmän ajan niist on tietenkin tullu
normaalia
suurempia (.) kattokaapa vaan ens keväänä ku tuotanoinnin (.)
nin nin (1.7) näätte ensimmäiset hyttyset (.) ni ennen
ku tapatte
ne (.) ni kiinnittäkää huomioo siihen että minkä
kokonen se
hyttynen on (.) e- kevään ensimmäiset hyttyset on
nimittäin
ainakin kaks kertaa niin isoja kun hyttyset normaalisti
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Esimerkki 2
1
2

Ope

3
4
5
6
7
8
9

poika
Ope

fo- for example they may um (1.0) collect in them
too much amount of bacteria and it (.) um can (x)
(lead) to
many many infections into ears and and these
things.
(great)
yeah so um they are taken away if they cause problems. like
they um (1.5) took them away from from our son.
(.) last
august when when he was about three years old.
(1.0) he had
problems with breathing. when he was sleeping. (.)
he was
snoring like an grown up man.

Esimerkki 1 on tilanteesta, jossa opettaja luennoi luokalle
hyttysten muodonvaihdoksesta ja on juuri kertonut kotelovaiheesta, jolloin ne kasvavat kokoa. Ennen kuin opettaja jatkaa aiheesta luennointia, hän vaihtaa riveillä 4–7
puheen tasoa persoonallisempaan ja tuo opetettavan asian
lähemmäksi oppilaiden omaa kokemusmaailmaa pyytämällä heitä peilaamaan asiaa arkisiin kokemuksiinsa.
Esimerkki 2 puolestaan on tilanteesta, jossa on puhuttu
sikiön elinten kehittymisestä ja puheena on ollut kidusten
kaltaisten elinten muuttuminen nielurisoiksi. Opettaja
selittää luokalle, miksi nielurisat on toisinaan tarpeen
poistaa ja kertoo siinä yhteydessä tarinan oman lapsensa
nielurisaongelmasta (rivit 6–9), jälleen elävöittäen ja tehden opetettavan asian henkilökohtaisemmaksi. Vaikka
opetustyyli on näiltä osin samanlainen sekä suomeksi että
englanniksi, on kielenkäytössä havaittavissa myös tiettyjä
eroavaisuuksia, joihin keskityn seuraavassa lähemmin.
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4.1 Suomenkielinen opetus monologisempaa
Selkeimmin havaittava ero opettajan suomen- ja englanninkielisten oppituntien välillä on se, että suomenkielisillä tunneilla on enemmän pitkiä opettajamonologeja. Niiden aikana oppilaat asemoituvat kuulijan rooliin. Jokainen suomenkielinen tunti sisältää monologista opetusta,
esimerkissä 3 on kuvattuna katkelma yhdestä monologista, jota tilasyistä ei esitetä tässä kokonaan.
Esimerkki 3
Ope

öö kaupungin kaikki jäte- jätevedet johdetaan tota viemäreitä
pitkin
tuonne (.) tuota [nimi] jätevedenpuhdistamolle (.) ja siel
ne puhistetaan ne vedet (.) ja sit ne päästetään takaisin järveen
siitä
siitä (xx) (.) nin nin tota (1.0) ((joku lyö oven kiinni))
niitä välttämättä niit kaikkia ravinteita mitä siellä on (.) ei saadakaan
ihan ehkä pois siis niit ravinteita tulee sinne (.) sinne vaikka
vaikka niinkun sillä tavalla kun kotitalouksissa vaikka pestään
astioita nin nin sieltä voi jotaki (.) tulla sen niistä astioista sillä
tavalla (.) kasvinkin kannal- kannalta käyttökelpoisia juttuja (.)
joitakin ((köhii)) vaikka fosforia ja (.) typpeä ja tämmössiä
aineita ja tämmössii samanlaisii aineita vesistöihin joutuu sitten
myös (.) ööh maatalouden seurauksena eli tota kun isännät
lannottaa peltojaan nin nin tota (.) öh (.) aina vähäsen kuitenkin
sitä (.) sitä tota (.) sadeveden mukana sitä lannotetta joutuu
sinne järveen vaikka nykyään pellot onkin sillä tavalla salaojitettu
(.) että ne jätevedet ei ei meekään suoraan järveen ja sitten aika
usein vielä (.) tai nykyään täytyy vielä niinkun (0.5) pellon ja
järven
välissä olla semmonen semmonen tota muutamien kymmenien
metrien suojavyöhyke (.) että mihkä sitä lannoitetta ei saa laittaa
mut siitä huolimatta niitä pikkasen joutuu aina (.) aina vesistöihin
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näitä kasviravinteitakii ja ne kasviravinteet siellä vedessä tekee
sitte järvessä ihan saman jutun kun ne tekee vaikka siinä pellolakin
että ne saa aikaan semmosta että kasvit kasvaa paremmin (1.4)
myös semmosissa paikoissa missä niitten ei tarttis kasvaa paremmin
elikkä järven rannassa vaikkapa (1.0)

Esimerkissä opettaja luennoi järvien ravinteikkuuden
lisääntymisestä. Hän seisoo luokan edessä ja käyttää havainnollistamisvälineenä elektronista esitystaulua, jolle
hän heijastaa tietokoneelta valokuvia erityyppisistä järvistä. Oppilaat kuuntelevat puuttumatta millään tavalla
keskusteluun. Oppimisnäkökulmasta opettajamonologia
voi tarkastella kahdella tavalla. Sisältöasian oppimisen
kannalta luennointi on hyväksi havaittu keino osoittaa
puhe samalla kertaa suurelle ryhmälle ja onkin luultavaa,
että suurempi luokkakoko suomenkielisessä opetuksessa
lisää osaltaan opettajamonologien määrää. Toisaalta voidaan kysyä, mitä oppilaat oppivat vuorovaikutuksesta ja
suhteestaan opettajaan. On selvää, että opettajamonologi
asemoi oppilaat kuulijan rooliin eikä helposti avaa heille
mahdollisuuksia ottaa puheenvuoroa haltuunsa.
Englanninkielisillä oppitunneilla ei ole yhtä pitkiä opettajamonologeja kuin edellä esitetty, mutta toki tilanteita,
joissa opettajajohtoisesti käsitellään asioita ja joissa opettajalla on institutionaalisen asemansa ja toimintatyypin
luomia velvollisuuksia ja oikeuksia olla äänessä. Silti
englanninkielisessä opetuksessa myös oppilaat käyttävät
puheenvuoroja useammin kuin suomenkielisessä opetuksessa. Toisinaan puheenvuoroilla näyttää olevan kytkös
siihen, että opetus on englanniksi: oppilaat ikään kuin
’maistelevat’ englanninkielisiä termejä toistamalla niitä,
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kuten esimerkissä 4, jossa Ville toistaa opettajan taululle
kirjoittaman termin vesicles (rivi 5), ääntämällä sen suomalaisittain kirjoitusasun mukaan (’vesikles’). Kyse ei
siis varsinaisesti ole opettajan kanssa vuorovaikutukseen
hakeutumisesta.
Esimerkki 4
1

Ope

2
3
4
5
6
7
8

Ville
Ope

is the prostate (4.8) and three b (1.5) is called a a
seminal (3)
((opettaja kirjoittaa taukojen aikana termejä taululle)))
vesicle ((5.8, kirjoittaa taululle)) and they are (.)
their function is to make the liquid
part of the sperm (1.0) or or the se- semen (12.6)
((opettaja kirjoittaa taululle tauon aikana))
vesicles
so in in case of ejaculation (1.5) um things go like
this (1.5)
sperm cells start moving from the epidemyndis
through this
um sperm tube and when they are here where these
glands are.
the glands add the liquid part of the semen. (.) in
into the semen

Toisenlaisen esimerkin oppilaan osallistumisesta puheeseen opettajan luennoidessa antaa esimerkki 5, joka on
tilanteesta, jossa opettaja luennoi synnytyksestä. Hän
istuu oppilaiden edessä tuolilla, sylissään oppilaisiin päin
avoinna oleva kuvakirja synnytyksen eri vaiheista.
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Esimerkki 5
1

Ope

2
3
4
5
6
7

Liisa

8
9
10
11
12
13
14

Ope
Ope
Aron
Liisa
Meeri
Ope

15
16
17
18
19
20

they are taking very good care of the mother
and the baby (.)
an:d for example (.) they put (.) this kind of a
(1.0)
>what it is< (.) receptor thing electronical receptor thing
on a baby’s head. (.) to um (.) look look at the
baby’s um
heart beat. (1.0) because they can tell many
things about the
baby’s condition in- by just (.) watching the
[heart beat ]

Ope
tyttöopp.

[näytä tänne] (2.5)
is her ear like sticking through the momother’s •(x)•
yeah this is a sort of a tube that you can hear the
heart beats
of the baby through [the [mother’s] tummy]
[feels (x) ]
[ ((laughs)) ] (3.5)
°I don’t think that it’s (disgusting)° (1.5)
yeah. (.) and here are this um (.) several things
to get the pains
away. for example this (.) woman here is hanging from (.)
the ((naurahtaa)) neck of of his husband [so so
some ]
[((naurua))]
[women feel] that it takes the pains away.
[ ((naurua ))]
she’s gonna crack his spine. ((naurua))

Opettajan luennoidessa Liisa pyytää ensin rivillä 7 suomeksi opettajaa kääntämään kirjaa enemmän itseensä
päin ja tekee sitten rivillä 8 tarkentavan kysymyksen,
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johon opettaja vastaa ja jonka seurauksena asiasta kehkeytyy vuoropuhelu opettajan ja oppilaiden välillä. Oppilaan kysymyksen myötä puhetyyppi siis vaihtuu luennoivasta dialogiksi. Opettajan ja oppilaan väliset dialogit
opettajajohtoisissa koko luokan tilanteissa ovat englanninkielisessä opetuksessa huomattavasti tavallisempia
kuin suomenkielisillä tunneilla. Johtuuko tämä siitä, että
opettaja käyttää itselleen vierasta kieltä, jolloin katkeamattoman puheen tuottaminen on vaikeampaa? Vai onko
syynä oppilasryhmän pienempi koko, jolloin oppilaiden
on sosiaalisesti helpompaa osallistua kuin suuressa ryhmässä? Vaikka pitkälle meneviä johtopäätöksiä on mahdotonta tehdä yhden tapaustutkimuksen perusteella, havainto opettajamonologien suuremmasta määrästä äidinkielisessä opetuksessa on kiinnostava ja jatkotutkimuksen
arvoinen. Mikäli opettajat yleisemminkin käyttävät vieraalla kielellä opettaessaan dialogisempaa otetta, sillä on
merkittäviä implikaatioita paitsi vieraskielisen opetuksen
olemuksen ymmärtämisen, myös opettajankoulutuksen
kannalta. Avoin kysymys on esimerkiksi se, missä määrin kielenkäytön muutokset ovat opettajan tietoisia valintoja, missä määrin tiedostamattomia ratkaisuja.
Opettajamonologeihin liittyy toinenkin havainto suomenkielisen ja englanninkielisen opetuksen eroista: suomenkielisessä opetuksessa esiintyy puhetapaa, jota voisi
kuvailla opettajan ’ääneen ajatteluksi’. Tarkoitan tällä
sitä, että varsin usein toimiessaan luokkahuoneessa opettaja samalla täyttää tilaa omalla puheellaan. Tunnelman
luomisessa tällä on varmasti tärkeä funktio, sillä ajattelua
raportoiva puhe luo mielikuvaa spontaanisuudesta ja läsnäolosta, kun puhe on tässä-ja-nyt -asioissa. Tilan täyt-
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tyminen opettajan puheella kuitenkin kaventaa oppilaiden
mahdollisuuksia osallistua tunnin kulkuun. Esimerkki 6
kuvaa tilannetta, jossa opettaja on juuri tarkastanut paikalla olijat ja on siirtymässä päivän aiheeseen, Suomen
isoihin järviin.
Esimerkki 6
1

Ope

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Oppilas

no niin nyt on (.) kaikki suurin piirtein paikalla ja tuo
sanoo että
nou signal ja sillee (.) katotaanpas vähän (.) pitäis
saada siitä
näkymään ees tämän kameran kuvan (.)
(x) mä annan sulle Anna tästä (.) tyhjän paperin (.)
koska
mulla ei ole nyt antaa sulle vihkoa. (.) ja ja tuotanoinni
koska näin
on nin- (.) ((joku yskäsee)) nin nin (.) jos meillä nyt
jotain
kirjoittamista tänään tulee niin kirjoita tuohon (.)
mä välitunnilla käyn hakemas sulle vihon (.) jaaha ja
toi on ihan
selvästi sitte vähä niiku (.) liian ylös suunnattu tuo
mutta nyt me
ei välitetä siitä sen kummemmin (x) ei toimi (.) ja nyt
tota otetaas
((vetää valkokankaan alas)) (.) tavallinen valkokangas
sitten
koska sekin on oikeastaan hyvä (.) tota (1.1) ääh niin
meillä jäi
vähän viimeks juttu kesken siitä että et tota (2.0) ööh
(1.0) missä nää
suomen ((ovelta kuuluu koputus)) kymmenen suurinta
järveä on ja
sillee (.) koputtiko joku (.)
oi anteeks
joo ei mitään ei mitään (1.0) eli eli tota mehän kirjoitettiin (.)
muuten ylös sitten tai muistiin asioita semmosesta
jutusta kuin
maapallon vesivarat eikö niin (.) ja kirjoitettiin se jana
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20
21
22

taululle
ja tällä tavalla ja näin poispäin (.) okei (.) ja jos nyt
katotaan
tosta sitten (1.4) että tota (1.4) missä nää kymmenen
suomen
suurinta järveä on (.) tämmöst ihan yleistä asiaa niistä
(.)

Samalla kun opettaja aloittelee tuntia ja yrittää saada sähköistä taulua toimimaan, hän kommentoi toimintaansa
(esim. rivit 1–3, 8–12). Välillä hän puhuttelee oppilasta,
jolla ei ole vielä vihkoa (rivit 4–8), jatkaen sitten toimintojensa kommentointia. Se keskeytyy hetkeksi väärään
luokkaan eksyneen oppilaan koputtaessa ovelle (rivit 16–
17), mutta jatkuu johtaen lopulta päivän aiheeseen rivillä
21. Tämän jälkeen alkaa aiheesta luennointi.
Englanninkielisessä opetuksessa opettaja harvemmin
säestää meneillään olevia toimintoja puheellaan. Kommentoivaa puhetta toki on, mutta se on yleensä paljon
lyhytkestoisempaa kuten esimerkissä 7 missä opettaja,
samalla kun on vastaamassa oppilaan kysymykseen, yrittää päästä luokan tietokoneelle ja kommentoi toimintaansa rivillä 8 sanomalla this does not accept my password,
palaten sen jälkeen kuitenkin välittömästi oppilaalle
suunnattuun vastaukseensa.
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Esimerkki 7
1

Ope

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Meeri
Sanna
tyttöop.
Ope

because um (7.0) so why can’t they (.) keep on
breathing
(through placenta (1.1) if they come (1.2) so that
they are first
come first (.) um feet come first (.) that’s what
you’re thinking.
(2.5)
°yeah°=
=°yeah°
I •think• ((naurua))
um (5.6) this doesn’t (.) accept my password.
(2.8) because the
structure structure which is um (1.9) what it what
it is. (1.8) it’s
the (2.3) umbilical cord. (1.3) the baby is connected to the
placenta by this umbilical cord.

Yhteenvetona voi siis todeta, että opettaja on dialogisempi opettaessaan englanniksi, mutta siihen vaikuttavat monet muutkin tilannetekijät kuin käytetty kieli. Vaikka
valittu kieli ei yksin ole määrittävä tekijä, sillä on kuitenkin vaikutuksensa, ja vähintäänkin tulokset englanninkielisen opetuksen dialogisuudesta näyttävät haastavan sellaisen vieraskielisestä opetuksesta toisinaan esitetyn käsityksen, että se on ominaan passivoimaan oppilaita, jotka
arkailevat käyttää vierasta kieltä luokkahuoneessa. Tämän tapaustutkimuksen valossa vieraan kielen käyttö
pikemminkin vähentää opettajan yhtämittaista puhetta ja
näin samalla avaa oppilaille enemmän mahdollisuuksia
osallistua keskusteluun.
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4.2 Kielensisäinen vaihtelu merkitysresurssina
Tapaustutkimuksen aineisto tuo esiin myös kielenkäytön
alueita, joissa opettaja suomeksi toimiessaan käyttää kieltä monipuolisemmin merkitysresurssina. Kyse on usein
varsin hienovaraisista kielenkäytön keinoista, joiden hyvä hallinta vieraalla kielellä edellyttää melkoisen pitkälle
edennyttä kielitaitoa. Käsittelen näistä ensimmäisenä
kielensisäistä variaatiota. Tarkoitan tällä sitä, että kielenkäyttö ei koskaan ole mikään yksi ja yhtenäinen ilmiö,
vaan kielenkäytön tavat vaihtelevat suurestikin tilanteesta
toiseen esimerkiksi kielen muodollisuusasteen mukaan.
Variaation ajatellaan usein olevan yhteydessä tilanteisiin
siten, että esimerkiksi virallisissa kokouksissa puhutaan
muodollisemmin kuin perheen kesken kotona. Puhujat
voivat kuitenkin hyödyntää vaihtelua merkitysresurssina
myös saman tilanteen puitteissa. Lappalaisen (2008: 91)
sanoin, puhuja voi ”sanan- ja tyylinvalinnoillaan muovata
tilanteen muodollisuusastetta ja osallistujien roolia haluamaansa suuntaan”. Vaikka luokkahuoneissa on kielten
välistä koodinvaihtoa ja sen merkitystä tutkittu melko
runsaasti (esim. Simon 2001; Liebsher & Dailey-O’Cain
2004; Cromdal 2005), paljon vähemmän tiedetään kielen
sisäisen vaihtelun funktioista (ks. kuitenkin Nikula &
Tainio 2005; Knöbl 2006). Nikulan ja Tainion (2005)
tapaustutkimuksessa erään opettajan puheen erilaiset
muodot liittyivät systemaattisesti siihen, millaisella ”äänellä” hän puhui oppilailleen. Yleispuhekieli oli luokkatilanteessa ”neutraali” variantti, jolloin poikkeamat kirjakieliseen suuntaan liittyivät auktoriteetin osoittamiseen ja
poikkeamat murteelliseen suuntaan puolestaan tasaarvoisen suhteen osoittamiseen.
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Tässä aineistossa opettajan puhetyyli on varsin epämuodollista suomenkielisessä opetuksessa. Tämä näkyy myös
esimerkistä 8, mistä on helppo havaita puhekielenomaisten muotojen runsaus (esim. tonne ni sitte, tiiäkkö miks,
ja sit, en tykkää yhtää). Epämuodollisen tyylin valinta
luo osaltaan mielikuvaa rennosta opettajasta, joka ei pidä
etäisyyttä oppilaisiinsa muodollisen puheenparren avulla.
Esimerkki 8
1
2
4
5
6
7
8

Ope
Kalle
Ope
Kalle
Ope

9
10
11

Ope

tonne ni sitte voi lähteä uimaan (.) kuka lähtis
tekemään näin
(.) vetää tosta ton kaislikon läpi
sinä
((naurahduksen ääniä))
miten niin minä (.) en varmaan lähtis (.) tiiäkkö
miks
no
ensinnäkin (.) semmosissa pehmeepohjaisissa
järvissä on must
kerta kaikkiaan ällöttävää kun (.) sinne sinne
niiku (.) siellä kävelee
siellä pohjassa ni (.) muta tirsuaa varpaiden välistä ((naurua))
ja sit on nilkkoja myöten siinä mudassa ja yöää
(.) en tykkää yhtää

Vaikka opettajan puhe on pääosin puhekielistä, hän käyttää toisinaan myös varsin huoliteltua ja kirjakielenomaista tyyliä. Esimerkissä 9 opettaja on lopettamassa tuntia ja
antaa luokalle kotitehtäviä ja käyttää siinä yhteydessä
muodollista kieltä (esim. täydet muodot ja sitten, vieläkin
parempi, nyt jo on lyhennettyjen sijaan ja kirjakieliset
muodot teidän ja me lopetamme puhekielisten sijaan).
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On merkille pantavaa, että muodollinen kieli liittyy oppilaiden ohjeistamiseen. Onkin mahdollista, että valitsemalla muodollisemman tyylin opettaja korostaa auktoriteettiasemaansa. Kielensisäisellä vaihtelulla näyttää siis
olevan strategisia tehtäviä opettajan puheessa.
Esimerkki 9
1
2
3
4
5
6

Ope

joo (.) hyvä ((lyö kädet yhteen))
(.) ei se mitään lopetamme tähän (.) läksynä on öö
tota: (.)
lukekaa vielä kerran se eka kappale ja nää vihkomuistiinpanot
(.) ja sitten (.) tota: (.) tehkää siitä (.) vieläkin parempi (.)
siitä teidän kasvijutusta kun se nyt jo on (.) seuraavaksi kerraksi
(.) eli keskiviikkona (.) me lopetamme tähän (.)

Opettajan englanninkielisessä puheessa sen sijaan ei juuri
ole nähtävissä kielensisäisen vaihtelun käyttöä merkitysresurssina. Opettajan tyyli on suhteellisen neutraalia puhekieltä koko ajan, eikä selviä siirtymiä hyvin muodolliseen tai hyvin puhekieliseen tyyliin ole. Vierasta kieltä
puhuttaessa kielellistä tyyliä voi olla vaikeampi vaihdella, joten se, että opettajan opetuskielen tyyli pysyy varsin
samankaltaisena kaikilla englanninkielisillä tunneilla, voi
hyvinkin olla vieraskieliselle opetukselle tyypillinen piirre. Asia tosin tarvitsee lisätutkimusta tuekseen ja aineistoa useammalta opettajalta, ennen kuin siitä voi tehdä
yleisempiä johtopäätöksiä.
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4.3 Muut hienovaraiset keinot ilmaista valta-asemaa
Kielensisäinen vaihtelu näyttää siis olevan merkitysresurssi, joka on opettajalle helpommin ulottuvilla äidinkieltä puhuttaessa. Suomenkielisen opetuksen vivahteikkuutta näyttävät lisäävän monet muutkin varsin hienovaraiset keinot, joiden avulla opettaja voi säädellä viestiensä pragmaattista sävyä. Esimerkiksi suomen kielen pragmaattiset partikkelit ja liitepartikkelit tarjoavat monipuolisen merkitysresurssin. Seuraavassa esimerkissä opettajan käyttämä -pa liitepartikkeli ottaa-verbin käskymuodon yhteydessä asemoi hänet valta-asemaltaan ylempänä
olevaksi – olisi rooliasetelman vastaista, jos oppilas käyttäisi kyseistä partikkelia opettajalle puhuessaan (esim.
sanopa uudelleen). Ville alkaa vastustella käskyä, jolloin
opettaja toistaa käskyn ja lisää direktiiviinsä liitepartikkelin lisäksi myös nyt-partikkelin, jonka implisiittinen merkitys näyttää olevan vahvistaa taivuttelun pragmaattista
sävyä. Edelleen kyse on elementistä, joka implikoi puhujan valtaa suhteessa kuulijaan: oppilas ei voisi sanoa samalla tavalla opettajalle ilman, että se koettaisiin nenäkkääksi.
Esimerkki 10
1
2
3
4

Ope
Ville
Ope
Matti

5

Ope

otapa pipo pois päästä
sä sanoit (xx)
otapa nyt pois (pipo)
noi saa syödä karkkia mut mä en saa pitää pipoo
päässä
karkin syönti on eri asia ku pipon päässä pitäminen
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Vastaavanlaisten hienovaraisten kielenkäytön piirteiden
hallinta on vaikeampaa vieraalla kielellä, eikä opettajan
puheessa juuri esiinnykään esimerkiksi diskurssipartikkeleita interpersoonaisia merkityksiä ilmaisemassa, vaan
niillä on tavallisemmin diskurssin rakennetta sääteleviä
tehtäviä esim. osoittamassa tärkeiden asioiden alkua
(okay) tai korjausvuoroa (I mean).
Opettajan tapa käyttää oppilaiden etunimiä eroaa myös
kiinnostavalla tavalla hänen englannin- ja suomenkielisessä opetuksessaan. Englanninkielisillä tunneilla nimien
käytöllä sananmukaisesti nimetään oppilaita, esimerkiksi
vastaamaan tai olemaan hiljaa (esim. Okay what is a foetus Roosa?, How does it happen Liisa?). Nimeämisellä
opettaja toisin sanoen ilmoittaa, kenen oppilaista tahtoo
vastaavan tai toimivan. Samaan tarkoitukseen opettaja
käyttää myös suomenkielisessä opetuksessa oppilaiden
nimiä (esim. Mikä kasvi sulla Jonna on, jatka vaan Jussi), jolloin etunimen käytön voi myös ajatella lisäävän
tuttavallisuutta. Suomeksi opettaja kuitenkin nimeää oppilaita myös toisessa tarkoituksessa. Hän yhdistää toisinaan oppilaan etunimeen yksikön kolmannen persoonan
verbin, jolloin hän, vaikka osoittaakin puheensa kyseessä
olevalle oppilaalle, samalla ikään kuin etäännyttää itseänsä oppilaasta. Esimerkki 11 on opettajanjohtoisesta tilanteesta, jossa luokka on käsitellyt sitä, miten järvivesi lopulta päätyy hanoihin. Puhe on vesitornien nimeämisestä,
ja yksi oppilaista on tehnyt ehdotuksen, mutta opettaja
kaipaa lähempänä sijaitsevan tornin mainintaa ja rivillä 2
nimittää Marian vastaamaan sanomalla Maria tietää asiasta jotakin. Maria ei tiedä vastausta, jolloin Saara il-
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moittautuu vapaehtoiseksi ja opettaja käyttää jälleen samanlaista strategiaa sanoessaan no Saara tietää.
Esimerkki 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ope
Maria
Ope
Maria
Saara
Ope
Saara
Ope

yks vesitorni on vielä lähempänä
Maria tietää asiasta jotakin
en tiedä
etkö
en
minä tiedän
no (.) Saara tietää
[nimi.]
aivan oikeen [nimi] vesitorni

Tällainen etunimen käyttö, jolla oppilasta ei suoraan puhutella, vaan pikemminkin hänestä puhutaan, on yksi
keino ilmaista etäännyttämistä ja valtaeroa opettajan ja
oppilaiden välillä. Opettaja ikään kuin asettuu asemaan,
jossa hänellä on pääsy oppilaiden kognitiivisiin prosesseihin. Englanninkielisessä opetuksessa opettaja ei käytä
oppilaiden etunimiä tällä tavoin, mikä osaltaan lisää vaikutelmaa, että englannin kielen käyttö on pragmaattisessa
mielessä ”suoraviivaisempaa”, toisin sanoen implisiittisiä
merkityksiä ei viljellä samassa määrin kuin suomeksi.
5 Lopuksi
Tapaustutkimus saman opettajan suomen- ja englanninkielisestä opetuksesta antaa viitteitä siitä, että käytetyn
kielen vaikutus opetukseen on moniulotteinen ja tutkimuksen arvoinen asia, jota olisi syytä tarkastella laajemmissakin aineistoissa. Tässä tapaustutkimuksessa opetta299

jan opetustyyli säilyy pääpiirteissään samanlaisena kummallakin kielellä: molempia tilanteita luonnehtii rentous
ja huumoripitoisuus. Oletukset kielen myötä vaihtuvasta
persoonallisuudesta tai vieraan kielen käytön dramaattisesti kaventavasta vaikutuksesta ilmaisukykyyn eivät
siten näytä saavan tukea ainakaan tässä tapauksessa, missä opettajalla on varsin hyvä kielitaito. Sen sijaan kielen
valinta näyttää vaikuttavan enemmän opettajan pedagogisiin ratkaisuihin siten, että suomenkielinen opetus painottuu selvästi enemmän opettajajohtoiseen opetukseen ja
opettajamonologeihin kuin englanninkielinen opetus.
Edellä kävi ilmi, että vaikka muutkin kontekstuaaliset
tekijät voivat vaikuttaa tähän eroon, on mahdollista, että
äidinkielen käyttäminen on siinä määrin automaattistunutta toimintaa, että opettaja saattaa osin huomaamattaankin hallita suurinta osaa luokkahuoneen puheajasta.
Vieraalla kielellä opettaessaan opettajat ovat yleensä hyvin tietoisia siitä, että opetuksen tavoitteena on sisältöaineksen hallinnan ohella harjaannuttaa oppilaiden kohdekielen taitoja – ehkä siksi opetus myös rakennetaan dialogisemmaksi. Kärjistäen voisi siis sanoa, että kun englanninkielisen opetuksen käytänteissä näkyy opetuksen
kaksoisfokus, opetettava aine ja kohdekieli, suomenkielinen opetus näyttää rakentuvan sen varaan, että tärkeää on
lisätä oppilaiden tietoa asiasta. Ainekohtaisen kielenkäytön oppiminen ei näyttäydy yhtä tärkeänä. Kielen ja kielenkäytön rooli ei näytä siis saavan yhtä selkeästi tilaa
silloin, kun opetus tapahtuu äidinkielellä.
Vieraskielinen opetus on siis tämän aineiston valossa
vuorovaikutuskäytänteiltään dialogisempaa kuin äidinkielinen opetus. Äidinkielen käyttö tarjoaa opettajalle
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kuitenkin selvästi laajemman merkitysrepertuaarin. Tämä
näkyy erityisesti mahdollisuutena käyttää hienovaraisia
elementtejä kuten kielensisäistä vaihtelua tai pragmaattisia ja diskurssipartikkeleita merkitysten välittämiseen.
Suomalaisia luokkahuoneita on totuttu ajattelemaan tilanteina varsin tasa-arvoisina, mikä osaltaan heijastelee sitä,
että tasa-arvon ideaali suomalaisessa koulutuksessa on
hyvin vahva (vrt. Välijärvi, Linnakylä, Kupari, Reinikainen & Arffman 2002). Luokkahuonevuorovaikutuksessa
tämä näkyy varsin epämuodollisena kielenkäyttönä: oppilaiden ei tarvitse puhutella opettajaa muodollisesti ja kielenkäyttö on kaiken kaikkiaan varsin rentoa ja arkipäiväistä. Tästä näkökulmasta on kiinnostavaa, että hienovaraisten merkitysvihjeiden käyttö liittyi aineistossa nimenomaan opettajan ja oppilaiden välisen rooli- ja valtaeron
ylläpitämiseen. Institutionaalinen tilanne ja siihen sisäänrakentuva sosiaalisten roolien ero siis näkyy myös suomenkielisissä luokissa, joskaan sitä ei ilmaista yhtä eksplisiittisesti kuin esimerkiksi niissä kulttuureissa, joissa
opettajaa on puhuteltava muodollisesti.
Se, että oppilailla oli enemmän mahdollisuuksia osallistua luokkahuonevuorovaikutukseen englanninkielisessä
opetuksessa, heijastelee aiemmin havaittua samansuuntaista eroa vieraskielisen opetuksen ja kielenopetuksen
välillä: jälkimmäinen näyttäytyy opettajavetoisempana ja
tilanteena, jossa oppilaiden osallistumisroolit ovat yksiulotteisempia (esim. Nikula 2005, 2007). Pohdittaessa
syitä siihen, miksi vieraskielinen opetus näyttää vaikuttavan vuorovaikutusta lisäävästi, sellaiset kontekstin tekijät
kuin (yleensä) pienehköt opetusryhmät ja osallistujien
kiinnostus vieraan kielen käyttämiseen ovat varmasti
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avainasemassa. Unohtaa ei kuitenkaan sovi sitäkään, että
sekä oppilaat että opettajat ovat sosiaalistuneet vallalla
oleviin koulutuksen diskursseihin, joista ei ole helppoa
poiketa. On mahdollista, että vieraan kielen käytöllä opetuskielenä on vieraannuttava vaikutus, joka aiheuttaa
samalla ”murtumia” näihin etabloituneisiin käytänteisiin.
Vaikka vierasta kieltä puhuttaessa kielen vivahteikkuus
saattaa kärsiä, kielenkäyttöön sidoksissa olevat sosiaaliset uskomukset saattavat hälvetä niin, että vuorovaikutukseen osallistuminen on jossain mielessä helpompaa.
Siitä, ovatko vieraskielisen opetuksen vuorovaikutukseen
tuomat vaikutukset luonteeltaan pysyviä vai osoitus alkuvaiheen innostuksesta, tarvitaan vastaisuudessa enemmän tutkimusta. Varmaa kuitenkin on, että vieraskielisessä opetuksessa on kyse hyvin monitasoisesta ja tahoisesta ilmiöstä, joka ansaitsee myös tulla tutkituksi
monipuolisesti, niin opetuksen, oppimisen kuin sosiaalisen vuorovaikutuksenkin problematiikkaan pureutuen.
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Liite
Litterointikäytänteet
päällekkäinen [puhe]
[puhe]
(.)
(2.5)
tekstiä=
=tekstiä
pi:tkä
puhe jää kesk°ylhäällä olevat ympyrät°
•tummat ympyrät •
.
↑
<puhetta>
>puhetta<
kursiivi
lihavoitu
((huomio))
(puhetta)
(x)
(xx)
(xxx)

päällekkäinen puhe
sekuntia lyhyempi tauko
mitattu tauko
toisiinsa tauotta kytkeytyvät puheenvuorot
pidennetty äänne tai tavu
kesken jäävä sana tai puhe
ympäröivää puhetta hiljaisemmin
nauraen
laskeva intonaatio
nouseva intonaatio
ympäröivää puhetta hitaammin
ympäröivää puhetta nopeammin
lausuttu normista poikkeavalla tavalla
prominentti puhe
litteroijan kommentti
litteroijan tulkinta epäselvästä puheesta
epäselvää puhetta, luultavasti sana
epäselvää puhetta, luultavasti lauseke
pidempi jakso epäselvää puhetta
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The Finnish way to travel: Verbs of motion in
Finnish frog story narratives
Päivi Pasanen & Mari Pakkala-Weckström
Department of Translation Studies
University of Helsinki
Belonging to a broader typological framework based on the typological division into satellite-framed and verb-framed languages by
Leonard Talmy (see e.g. Slobin 1996, 2004), our paper investigates
the use of motion verbs in Finnish frog story narratives. We recorded
and transcribed twelve university students’ narratives based on the
wordless picture book, Frog, where are you? (Mayer 1969), and
found 119 different verbs of motion. We will demonstrate that Finnish behaves like a typical satellite-framed language; it has a rich
lexicon of manner, it uses elaborate ground description, and also
source, goal, medium and milestones are frequently used.
Keywords: motion lexicalization, frog story narratives, Finnish
verbs of motion
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1 Introduction
This paper addresses motion lexicalization in Finnish
narratives based on the picture-book, Frog, Where Are
You? (Mayer 1969; see also Berman & Slobin 1994),
elicited from adults (university students). The study is
part of a broader typological framework. Dan I. Slobin
(1996, 2004) and Iraide Ibarretxe-Antuñano (2004), for
example, have studied the typology of motion lexicalization in narrative data from frog stories in various languages (for a list of languages tested, see Slobin 2004, n.
5). To our knowledge, however, frog story studies have
not been used to classify verbs of motion in Finnish. 1
Leonard Talmy (1985, 1991, 2000) has suggested a typological dichotomy of languages, according to which languages are classified as satellite-framed (also referred to
as S-languages for short) or verb-framed (V-languages)
depending on the association of semantic components
with surface elements. In satellite-framed languages the
core information of the path of movement is conveyed by
a satellite to a verb, whereas in verb-framed languages
the same information is allocated to the verb. The manner
component, however, is conveyed in a separate expression in the case of verb-framed languages. English has
been considered as a prototypical example of a satelliteframed language and Spanish has been given as an example of a typical verb-framed language (Slobin 1996:
195). According to Talmy’s (1991) typology, Finnish
1

However, Finnish verbs of motion in the language of science and technology are the
subject of Hanna Niemelä’s doctoral dissertation (2003); Jari Sivonen’s doctoral
dissertation (2005) deals with the cognitive semantics of verbs expressing indirect
path in Finnish; also Pajunen (1999) deals with the subject motion verbs.
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belongs to the group of satellite-framed languages together with, for example, English, Swedish, German and
Russian (see Talmy 1991: 486). This implies that Finnish
a) has frequent and expressive items of manner, b) describes the ground often and elaborately and c) devotes
less attention to a description of the scene setting and
more attention to the dynamics of movement.
In this paper, we will present results of a study on the
expression of motion in Finnish narratives elicited from
the frog stories. With the aim to test the proposals above,
we will have a closer look at certain scenes in the stories.
These are the four falling scenes and the deer scene
which consists of six narrative segments. We will see that
Finnish indeed behaves like a satellite-framed language.
2 Background
A motion event can be defined as the description of the
movement of a protagonist from one place to another, i.e.
movement with respect to ground, or movement with
respect to another object. The definition implies that path
is obligatory. Manner, instead, is optional. However, a
motion event may not result in the movement of a protagonist from one place to another, if, for example, just
one part of the protagonist is in motion.
Our study on the expression of motion in Finnish is based
on a series of analyses started by Dan Slobin (1996),
who, following Talmy’s distinction, has studied verbs of
motion in English and Spanish. According to Talmy
(1985, 1991), in verb-framed languages the core informa-
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tion is allocated to the verb, and in satellite-framed languages it is allocated to other elements called satellites.
In the case of motion events, the basic information consists of the motion of an entity along a path in a specified
direction. For example, in English, which belongs to the
group of satellite-framed languages, the verb conflates
information about manner, and path information is expressed in satellites such as down or out. For example,
the bottle floated out, where the satellite out conveys
information about the path (Slobin 1996: 196).
In the case of Spanish, which is a verb-framed language,
the path is conflated with the verb and manner is expressed separately. The Spanish equivalent to the example sentence above would be la botella salió flotando,
(‘the bottle exited floating’), i.e. the path information is
included in the verb, and the manner of movement is expressed by a gerund, while in the English the verb contains the information about the manner (ibid.).
In Finnish, the characteristic pattern for the expression of
motion is a manner verb and a satellite carrying information about the path:
(1)

puunkolosta lehahti pöllö
tree hole CASE MARKER SUFFIX: whip:IMP 3.
SING owl:NOM
‘an owl whipped from the tree hole’

The information about the path is included in the compound noun puunkolosta. The base form of the noun is
puunkolo ‘tree hole’ and the path is expressed by the case
marker suffix –sta which conveys the meaning ‘out of
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something.’ The manner of motion is conveyed by the
verb lehahtaa ‘whip’, which denotes a flapping movement made by e.g. wings.
Following Slobin (1996), Ibarretxe-Antuñano (2004:
321) gives a summary of the areas where the typological
differences between V-languages and S-languages can be
found:
S-languages have a frequent and rich lexicon
for manner.
S-languages have frequent and elaborate ground
(source, medium, milestone and goal) description.
S-languages pay more attention to the dynamics
of movement than to the static description of
scene setting.
3 Method and material: Finnish verbs of motion in frog
stories
The data used in this study was collected in Kouvola in
the spring of 2007. Twelve university students narrated
the events in the wordless picture book Frog Where Are
You? (Mayer 1969). The stories focus on four different
events where the movement is downwards. The moving
object is either a human, an animal, or an inanimate object. The narratives were recorded and transcribed, and
all motion verbs in the transcripts were collected; they
appear in Table 1. 2
2
The English translations are our own, and chosen to best fit the narrative context.
They may therefore not necessarily correspond to dictionary translations of the verbs.
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TABLE 1. Motion verbs appearing in the transcripts with
English translations.
ajaa ‘chase’
ampaista ‘dart’
edetä ‘advance’
erottaa ‘separate’
etsiä ‘search’, ‘look for’
hakea ‘fetch’
heiluttaa ‘wag’,‘wave’
heittää ‘throw’
hiipiä, hipsiä ‘tiptoe’
hivuttautua ‘creep’
horjahtaa; horjua ‘lose
balance’
huiskaista ‘wave off’
huitoa ‘wave’
hyppelehtiä, hypähtää
‘skip’
hyppiä, hypätä ‘jump’
hyökätä ‘attack’, ‘charge’
hävitä ‘disappear’,
‘vanish’
höristää ‘perk one’s
ears’
ilmaantua, ilmestyä
‘appear’
istahtaa ‘sit down’
jahdata, jahtailla ‘chase’
jarruttaa ‘brake’
jolkotella ‘run leisurely’
juoksuttaa ‘run someone
around’
juosta ‘run’
kaatua ‘fall’
kahlata ‘wade’
kantaa ‘carry’
karata ‘run away’
karistaa ‘shake’
kavuta ‘climb’
kellauttaa ‘tumble someone over’
kiidättää ‘rush’
kiivetä, kivuta ‘climb’
kohota ‘rise’

kohottaa ‘raise’
kumartua ‘bend over’
kupsahtaa ‘tumble’
kurkata, kurkistaa,
kurkistella ‘peek’
kuskata ‘to run something somewhere’
kävellä ‘walk’
kömpiä ‘scramble’
lehahtaa ‘whip’, ‘flap’
lekutella ‘hover’
lennellä ‘fly around’
lennähtää, lentää ‘fly’
liikkua ‘move’
lipsahtaa ‘slip’
livahtaa ‘sneak’
loikata, loikkia ‘spring’
lähestyä ‘approach’
lähteä ‘leave’
löytää ‘find’
mennä ‘go’
molskahtaa ‘splash’
nostaa, nostella ‘raise’
nousta ‘arise’
ottaa ‘take’
paeta ‘flee’
palata ‘return’
parveilla ‘converge’
pinkaista, pinkoa ‘dart’
poistua ‘exit’, ‘leave’
pomppia ‘jump’
pompsahtaa ‘bump’
pudota ‘fall’
pudottaa ‘drop’
puistella ‘shake’
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pujahtaa ‘slip’
pumpsahtaa ‘bump’
purkaantua ‘erupt’
putkahtaa ‘pop up’
pysähtyä ‘halt’
pysäyttää ‘stop something’
pöllähtää, pölähtää
‘puff’
pörräillä, pörrätä ‘buzz’
ravistella ‘shake’
rientää ‘hurry’
romauttaa ‘tumble
something down’
rynnätä ‘dash’
ryömiä ‘crawl’
saapua ‘arrive’
saattaa ‘escort’
saavuttaa ‘gain someone’
seurata ‘follow’
siirtyä ‘move’
suistua ‘fall’, ‘swerve’
suunnata ‘head’
syöksyä ‘rush’
sännätä ‘dart’
tipahtaa, tippua ‘fall’
tulla ‘come’
tupsahtaa ‘bump’
työntää ‘push’
tökkäistä ‘poke’
töniä, tönäistä, töytäistä
‘shove’
uida ‘swim’
viedä ‘take’
viilettää ‘dash’
viittoa, vilkuttaa ‘wave’

To begin with, let us look at this inventory of motion
verbs in the Finnish frog stories. Compared to the Spanish, English and Basque motion verbs, the list of Finnish
verbs is longer and far more comprehensive; there are
119 different verbs, while the Spanish stories yielded 27,
English 47 (however, combined with satellites the number of English verb types is 123) and Basque 58 (Ibarretxe-Antuñano 2004: 322). This is partly due to the fact
that in our categorisation of the verbs, we have followed
Pajunen (1999), who includes several verbs seemingly
missing from the frog stories in the other languages, e.g.
verbs denoting hand movements, including the verbs
huiskaista, huitoa, viittoa and vilkuttaa. Pajunen also
categorises verbs denoting searching (etsiä) and finding
(löytää) into verbs of movement. The motion verbs in the
12 stories include both verbs of self-movement and caused movement, e.g. hypätä ‘jump’ and pudota ‘fall’.
Another reason for the large number of verbs is the fact
that there are several synonyms for some of the movements: e.g. pompsahtaa and pumpsahtaa both have the
same meaning; they are onomatopoetic words denoting
the soft thumping sound made by someone e.g. falling on
their behind. Hyppelehtiä, hyppiä, hypätä and hypähtää
all denote jumping or skipping; the first two involve continuous movement, while the second two indicate a single
jump. The same applies to the verbs loikata; to spring or
jump once, and loikkia; a continuous action. Lentää and
lennellä both mean flying, but the latter is less goaloriented, and could perhaps be translated as ‘flying
around’; a similar distinction can be made between the
near synonyms pörräillä ‘buzz around’ and pörrätä
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‘buzz’. Finally, the difference between intransitive and
transitive verbs is also often very slight: e.g. kohota (intransitive) and kohottaa (transitive); pysähtyä (intransitive) and pysäyttää (transitive).
Finally, it should be noted that the narrators were all language students, and thus perhaps possess a larger vocabulary than an average Finnish adult does. Particularly such
verbs as jolkotella, kellauttaa, lekutella, pompsahtaa and
pumpsahtaa are extremely figurative and very lowfrequency words in everyday Finnish and indicate creativity from the part of the user.
4 Narrative analysis
In connection with verbs of movement, Slobin (1996)
distinguishes two different cognitive frames: the discourse frame, and the typological frame, noting that “a
motion verb is situated in the discourse frame of an account of a journey; and, at the same time, it is situated in
a typological frame that provides and limits the means of
expressing components of a motion event in a particular
language” (Slobin 1996: 195, original emphases). Speakers start to learn the discourse frame in the childhood and
complete it as grown-ups although there is no constraint
to express motion events in a certain way. The native
language directs the speaker’s attention and, therefore,
the speaker expresses information in a particular way
(Berman & Slobin 1994: 612). Slobin suggests that the
effects of typologies on usage may influence speakers’
narrative attention to certain conceptual domains, such as
dynamics or setting. The speaker formulates his or her
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utterances in a way which fits the discourse frame typical
to his or her culture and the lexicalization pattern of the
language. The experience may be the same but the way
we talk about it varies (Ibarretxe-Antuñano 2004: 320).
4.1 Manner of motion
In Finnish, the manner of motion can be expressed in
several different ways. In fact, Finnish verbs are extremely productive tools in the description of motion.
Numerous verb variants can be created by affixes: e.g.
hyppelehtiä, hyppiä, hypähtää, hypätä; ‘jump, skip’ (cf.
the verb list in Table 1). Also, case endings can be used
to indicate manner of motion. The instructive form of the
second infinitive verb form marked with -n, for example,
may indicate manner of motion. In this case, the verb
often occurs with another verb of motion, e.g. lensivät
ajaen ‘they flew by chasing’. 3 (Niemelä 2003: 157.)
Slobin (2000: 119, as cited in Ibarretxe-Antuñano 2004:
325) divides verbs of motion into seven semantic categories:
1.
2.
3.
4.
5.
3

Rapid movement (in the Finnish narratives e.g. ampaista,
kiidättää, viilettää, sännätä, pinkoa, pinkaista, livahtaa,
lennähtää, hyppelehtiä, kurkata and lehahtaa)
Leisurely motion (jolkotella, lekutella and parveilla)
Smooth motion (kupsahtaa, lennellä, pompsahtaa and
pumpsahtaa)
Obstructed motion (hivuttautua, kavuta, kivuta and kömpiä)
Furtive motion (hiipiä and hipsiä)

This form is actually quite similar to the Spanish example in 2.
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6.
7.

Manners of walking (kävellä)
Manners of jumping (hyppelehtiä, hyppiä, hypähdellä
and loikkia)

Verbs belonging to all of these categories can be found in
the Finnish narratives, though some categories, in particular, verbs of rapid movement and manner of jumping
are better represented in the verb list than others. Manner
is expressed often and in various ways by verbs of motion. There are also examples of manner adverbials (e.g.
jarruttaa äkisti ‘brake suddenly; lähestyä varovasti ‘approach cautiously or gingerly’), and the use of metaphor
(palata häntä koipien välissä ‘return with his tail between the legs’). Some Finnish verbs of motion also
seem to fall outside of Slobin’s categorisation altogether:
these include the above-mentioned hand movement verbs
and verbs denoting finding and searching.
Slobin (2004: 6) argues that, rather than a two-way typology as suggested by Talmy, there is actually a continuum of manner salience. The argument is based on a
study on manner-of-motion verbs. Slobin analyzed the
emergence of the owl in five V-languages (Spanish,
French, Italian, Hebrew and Turkish) and five Slanguages (English, German, Dutch, Russian and Mandarin) and concluded that the differences between the two
language groups are dramatic. S-languages use manner
verbs much more often than V-languages, but there are
also distinct differences between the languages belonging
to the same language group; in Germanic languages, the
use of manner verbs is relatively low compared to Mandarin, and even more so compared to Russian.
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Since Finnish has been categorized to the group of Slanguages, it can be expected to be characterized by high
manner salience. As Finnish narratives are missing from
Slobin’s data, we decided to analyze the emergence of
the owl in Finnish narratives with the aim of situating
Finnish language in the continuum as illustrated in Table
2:
TABLE 2. The Finnish narrators’ descriptions of the appearance of the owl (picture 11).
20a 08-093
20b 08-069
20c 08-033
20d 08-028
20e 08-035
20f 08-028
20g 08-065
(20h 08-048
20i 08-023
20j 08-057
(20k 08-052
(20l 08-049

yhtäkkiä sieltä puun kolosta pölähtää pöllö
onkalosta on lehahtanut tai pöllähtänyt pöllö
puunkolosta lehahti pöllö
pöllö ilmaantui puun kolosta
mikä sai puunkolossa asustavan pöllön lentämään ulos kolostaan
puunkolosta hyökkää pöllö
kun äkillisesti pöllö syöksyi esiin
puunkolosta
pöllökin vihastui)
pöllö lensi myös kolostaan ulos
sieltä [kolosta] lehahti vain iso pöllö
se säikäytti pojan niin)
sieltä löytyy pöllö joka taas)

In describing the emergence of the owl (picture 11), eight
out of twelve Finnish narrators use a manner-of-motion
verb; compared with the results in Slobin (2004: 7), Finnish seems to hold the second place after Russian in the
continuum of manner salience.
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No fewer than five narrators use the verbs lentää ‘fly’ or
lehahtaa ‘whip’, both of which indicate that the owl appeared having the wings spread. Two narrators use the
near synonyms pölähtää and pöllähtää, indicating that
the owl exiting the tree hole is quite confused. Finally,
two narrators use the verbs hyökätä ‘attack’ and syöksyä
‘rush’ which convey the meaning of aggressive movement towards the intruder. Just one narrator uses a neutral verb ilmaantua ‘appear’ and three narrators do not
describe the appearance of the owl, although two of them
indicate that the owl did not like to get disturbed.
In addition to manner verbs, there are other means to
describe the manner of motion. For example, adverbials
can be used to compensate for the absence of manner in
V-languages (Slobin 2004: 12). But strangely enough,
adverbials can also be used to qualify manner verbs in Slanguages. As Slobin (2004: 12) notes, English-speaking
narrators often add more richness to manner verbs by
adverbials, for example. In this respect, Finnish seems to
behave like a typical S-language. In describing the boy
approaching a tree trunk (picture 20), seven out of twelve
Finnish narrators describe this event by using a mannerof-motion verb and three of them qualify the verbs by
adverbials. One narrator uses a neutral verb of motion
lähestyä ‘approach’ qualified with an adverbial varovasti
‘gingerly’. Our data on the expression of manner in Finnish seems to confirm Talmy’s categorisation of Finnish
as a typical S-language. This can be seen in Table 3:
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TABLE 3. The Finnish narrators’ descriptions of the boy
approaching a tree trunk (picture 20).
20a 08-093
20b 08-069
20c 08-033
20d 08-028
20e 08-035
20f 08-028
20g 08-065
20l 08-049

kurkistetaan varovasti tästä tämän
ajopuun toiselle puolelle
poika on hivuttautunut puun rungon viereen
hiljaa hiipivät läheisen puun rungon viereen
he uivat puun rungon viereen
molemmat varovasti lähestyivät
kelottunutta kaatunutta puuta
poika ja koira uivat puunrungon
luokse
hipihiljaa kaksikko hiipi kohti puun
runkoa
sit ne lähtee hiipimään tommosen
puunrungon suojissa sitä kurnutusta
kohti

In our data, manner is in most cases included in a manner-of-motion verb which may have numerous variants
created by using affixes. Quite often manner verbs are
accompanied by manner adverbials, and occasionally by
metaphors. In the continuum of manner salience Finnish
seems to be placed among high-manner-salient languages. According to Slobin, the speakers of highmanner-salient languages acquire a large manner lexicon
already in the preschool years and pay a great attention to
manner of motion (2004: 27).
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4.2 Path of motion
In the above accounts narrating the emergence of the
owl, path seems to be as important as manner. The path is
always out of the tree hole, but the destination (towards
the boy) is not mentioned. The path is expressed by the
local case ending –sta. Verbs pölähtää and pöllähtää
indicate that the owl has been disturbed unexpectedly,
and it is not quite aware what is going on. Verbs lehahtaa
and lentää indicate the manner of coming out of the hole;
lehahtaa also conveys a sense of flapping wings, while
lentää is a more neutral motion verb for flying. Verbs
hyökätä and syöksyä indicate that the owl has been angered by the disturbance. Only one verb, ilmaantua, is
neutral, indicating motion but not manner.
This is in accordance with Slobin’s (2004: 11) characterisation, according to which “S-languages tend to use manner verbs with associated path forms”. Slobin (2004: 17)
also notes that typically in S-languages “path occurs as a
‘satellite’ to a motion verb”. Slobin (1996: 201) calls
clauses where direction is expressed by the satellite or the
verb alone minus-ground clauses. In contrast to these, he
distinguishes plus-ground clauses, where either the
source or goal (or both) is mentioned. Overall, in Slobin’s data the English narratives use more plus-ground
clauses than the Spanish. When examining data from the
four scenes in which a character or object falls or is
thrown downward, only 15 per cent of English-speaking
adult narrators describe downward motion in these four
scenes with a bare verb (Slobin 1996: 200).
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Similarly, in the Finnish narratives the use of bare verbs
is rare, and so is the use of verb plus satellite; i.e. plusground clauses are more common. In the plus-ground
clauses, the goal is expressed more often than the source,
but expressing both is as rare as the use of minus-ground
clauses (only 1–2 narrators in each falling scene). In the
dog scene (picture 6), only one narrator (20j) uses a bare
verb. In (2), the verb is tipahti ‘fell’. Two narrators include both source and goal. In (3), the source is expressed by the word ikkunalauta ‘windowsill’ having the
local case ending -lta, while the goal is indicated by the
word maa ‘ground’ and the local case ending -han. Five
narrators give the source only (4), while four give the
goal (5).
(2)
(3)

20j 04a026
lasipurkki
20a 04a038

(4)
(5)

20f 04a014
20i 04a011

sitten Jeppe tipahti päässään se
ja hups se koira tippuu maahan
sieltä ikkunalaudalta
koira putoaa ikkunasta
Rekku putosi maahan

Compared to Slobin’s analysis of English narratives
(1996: 201), where the percentage was 18% minusground clauses and 82% plus-ground clauses, the Finnish
narratives have a higher percentage of plus-ground
clauses, 87%.
However, Finnish differs from typical S-languages in that
the satellite is often optional. In our data gathered from
the four falling scenes, the six minus-ground clauses contain a bare verb, whereas no satellite can be found. This
is likely to be caused by the fact that satellite particles
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may be somewhat excessive in Finnish, as the same effect can be achieved by the verb alone. In (6), the downwards direction is obvious from the verb pudota ‘fall, go
down’ and the satellite alas ‘down’ is not needed.
(6)

20b 12a098

poika ja koira putoavat yhdessä

According to Slobin (1996), “linguistic analyses typically
deal in terms of a path or trajectory lying between
source and goal” (see Slobin 1996: 202, original emphases; see also Hakulinen, Vilkuna, Korhonen, Koivisto,
Heinonen & Alho 2004: 470). The deer scene with six
narrative segments is an example of a journey with a
source, milestones, a medium and a goal. In Slobin’s
(1996: 202) examples, an English adult narrator uses
clause-chaining, while younger narrators use clausecompacting, which means that two grounds (source, medium, milestone, or goal) are mentioned in relation to a
single verb. According to Slobin (1996: 203), Spanish
narrators give just one piece of information with one
verb. Finnish narrators change the verb after crossing the
boundary (escape from the jar, fall down from the window).
The Finnish narrators seem to be goal-oriented. In the
segment of the deer scene (picture 17), where the deer
throws the boy over a cliff into a pond, the source (a
head, a cliff) is mentioned by six narrators as in (7),
while the goal (a pond, a lake, water) is mentioned by
eight narrators (8). The narrators use locative inflections,
and an illative case indicates the goal as -een in (8), also
directional adverbs alas ‘down’ and kohti ‘towards’ are
used in this occasion.
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(7)

20a 11-167

(8)

20i 11-034

ja Tomi tipahtaa sieltä pään päältä
alas
niin että Simo sekä Rekku lensivät
alas järveen

Also, the segment from the picture 8, where the boy and
the dog make their way to the forest nearby, is goaloriented. The narrators do not mention the medium or
any milestones; only the goal (the forest) is mentioned, as
if the boy and the dog moved there in an instant.
(9)

20i 05-014

sammakon etsinnät jatkuivat
läheisessä metsässä

In Slobin’s study, 100 per cent of American adult narrators provided three or more segments of the journey in
the deer scene which has six segments altogether. Finnish
adult narrators act very much the same way; 100 per cent
of Finnish adult narrators provided three or more segments, and nine out of twelve provided at least four segments. In this respect, Finnish behaves like a typical Slanguage.
TABLE 4. Number of segments in the deer scene.
6 segments – none
5 segments – 3 narrators
4 segments – 6 narrators
3 segments – 3 narrators

This holds for the description of settings as well. The
Finnish narrators do not pay a lot of attention to the description of states. Only one of the narrators (20k) de327

scribes the setting, telling that “siinä oli pieni joki, johon
sekä poika että koira sitten joutuivat aika töminällä”
(there was a small river there into which the boy and the
dog got with a great noise).
Slobin concludes that “English-speakers may devote
more narrative attention to the dynamics of movement
because of the availability of verbs of motion (often conflated with manner) that can readily be associated with
satellites and locative prepositional phrases to trace out
detailed paths in relation to ground elements”. (Slobin
1996: 205) The English pattern seems to be true of Finnish as well. If the protagonist has difficulties to move
from one place to another, in English and in Finnish the
narrator uses a verb of manner, while in Spanish the path
is described and the verb is neutral.
5 Conclusions
All in all, our analysis of the frog story narratives confirms that Finnish behaves like a typical S-language: it
has a rich lexicon of manner, it uses elaborate ground
description, and also source, goal, medium and milestones are frequently used, as in e.g. “koira iloisesti hyppelehtii pojan edellä lammessa” (the dog happily skips in
front of the boy in the pond), or “ampiaisia pörrää pesän
ympärillä” (bees buzz around the hive). Finnish clearly
pays more attention to the dynamics of movement than to
static scene setting (cf. Ibarretxe-Antuñano 2004: 321).
There also seems to be a great variety of different motion
verbs in Finnish (119 different verbs denoting motion
occurred in our data), and many verbs can have several
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synonyms or otherwise closely related verb forms (e.g.
hyppiä, hyppelehtiä). The use of satellites, however, is
not necessary in Finnish because the information coded
in the satellites in e.g. English can in Finnish be conveyed by the various case endings in nouns, e.g. “koira
putoaa ikkunasta” (the dog falls out of the window),
“koira on työntänyt päänsä purkkiin” (The dog has
pushed his head into the jar).
6 Implications to translation and the need for further research
As translation scholars, we are naturally interested in
what kind of implications the typological differences
between languages may have to translation. It would
seem that, in particular when translating from a verbframed language into a satellite-framed language, there
might be a risk of producing an impoverished lexicon of
motion, especially if the translator is not aware of the
fundamental differences between the source and target
languages.
We intend to pursue the matter in the near future by comparing the verbs found in the Finnish frog story narratives
with verbs found in the corpus of Finnish translated texts
(Käännössuomen korpus; see e.g. Mauranen & Jantunen
2005).
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Suomalaisten nuorten tekstikäytänteet
monikielisessä arjessa
Anne Pitkänen-Huhta
Jyväskylän yliopisto / Suomen Akatemia
This paper examines the literacy practices of young people in the
current multilingual context of Finland. It is part of a larger project
looking into the role of English in the everyday lives of Finnish
teenagers. Theoretically the study draws on Literacy Studies and
discourse analysis, and the methodological approach is ethnographic.
The participants in the study were seven 14–16 years old boys and
girls, with whom sustained contact was kept for 16 months. The
methods include photographs, literacy diaries and discussions based
on these. The findings show that the textual landscape of these young
people is rich and both Finnish and English texts are used as an integral part of everyday activities. The attitudes towards and the values
related to English and Finnish texts proved, however, to be different.
Keywords: tekstikäytänne, lukeminen, kirjoittaminen, monikielisyys
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1 Johdanto
Kielillä on aina ollut erityinen asema Suomessa: suomen
kielelle on raivattu elintilaa kahden muun kielen välissä,
virallisesti kaksikielisenä maana kielten asemaan on pitänyt aika ajoin ottaa kantaa, ja vieraiden kielten osaamista
on pidetty elinehtona kansainväliselle yhteistyölle. Kielten osaamisen arvostus on myös näkynyt koulutuksessa:
lähes kaikki suomalaiset osaavat jotain vierasta kieltä,
monet useita kieliä. Englannin kielen kasvava merkitys
maailmanlaajuisesti näkyy – ja on näkynyt jo pitkään –
myös suomalaisten nuorten jokapäiväisessä elämässä:
englanti on vahvasti läsnä nuorten vapaa-ajassa erityisesti
median ja populaarikulttuurin tuotteiden kautta. Vaikka
nuorten arjessa onkin usein kysymys englannin ja suomen kohtaamisesta, käytän mieluummin termiä monikielisyys kuin kaksikielisyys. Suomalaisten nuorten arki on
monikielistä hyvin monista syistä: mediasta kuulee monia kieliä, turismi tuo tullessaan vieraita kieliä, nuoret
itse käyttävät suomen kielen eri variantteja ja myös sekoittelevat puheessaan ja kirjoittaessaan monia kieliä (ks.
Leppänen & Nikula 2007), eikä heidän arjessaan läsnä
oleva englannin kielikään ole yksi ja yhtenäinen kieli.
Monikielisyys-käsite kattaakin paremmin yksilöiden ja
ryhmien moniulotteiset kielelliset repertoaarit ja erilaiset
kommunikatiiviset tarkoitukset kuin käsite kaksikielisyys
(Martin-Jones & Jones 2000: 5).
Vaikka suullisen kielitaidon merkitystä on korostettu
viime vuosina erityisesti opetuksessa, englannin kieli
tulee suomalaisten nuorten arkeen hyvin usein erilaisten
tekstien kautta. Nuorten arki on siis hyvin tekstuaalisesti
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välittynyttä, ja tekstien mukana tulee paitsi kieli myös
kokoelma erilaisia arvoja, arvostuksia, asenteita ja toimintatapoja. Siksi onkin tärkeää tutkia nuorten englannin- ja suomenkielisiin teksteihin liittyviä käytänteitä eli
sitä, mitä he teksteillä tekevät, mihin he niitä käyttävät, ja
mitä he ajattelevat teksteistä ja niiden käytöstä.
2 Tekstikäytänteet
Lukeminen ja kirjoittaminen käsitteinä liittyvät hyvin
usein taitoihin ja oppimiseen. Puhutaan luku- ja kirjoitustaidosta tai lukemaan oppimisesta, ja kielitaidosta puhuttaessa lukeminen ja kirjoittaminen muodostavat omat
osa-alueensa. Jos kuitenkin tarkastelemme tekstien roolia
jokapäiväisessä elämässämme tai tekstien tehtävää laajemmin yhteiskunnassa, luku- ja kirjoitustaidon käsite
antaa liian kapean kuvan ilmiöstä. Kun tekstien käyttöä
tarkastellaan sosiaalisten käytänteiden näkökulmasta,
pääsemme tarkastelemaan tekstejä osana sitä sosiaalista
todellisuutta, jossa elämme (Heath 1983; Street 1984,
1995; Barton 1994; Baynham 1995). Monet päivittäiset
toimintomme ovat tekstuaalisesti välittyneitä (esim. Barton & Hamilton 1998), ja tekstit ovat olennainen osa
kaikkein arkipäiväisimpiäkin toimiamme. Esimerkiksi
reseptit, TV-tekstitykset, liikennemerkit tai käyttöohjeet
ovat päivittäin läsnä. Käyttämiemme tekstien kautta
myös liitymme erilaisiin sosiaalisiin ryhmiin tai erottaudumme niistä – tekstit ovat osa identiteettiämme (ks.
esim. Blommaert 2005). Kirjat, joita luemme; lehdet,
joita tilaamme; ohjelmat, joita katsomme; viestit, joita
kirjoitamme tai blogit, joita seuraamme määrittävät sitä,
keitä ja mitä olemme ja mihin ryhmään kuulumme.
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Tekstikäytänteet eivät ole vain niitä konkreettisia tilanteita ja toimintoja, joissa tekstejä käytämme, vaan käytänteisiin kuuluu myös ajattelua ja tunteita, arvoja ja asenteita (Street 1984). Barton ja Hamilton (1998) käyttävätkin
kahta käsitettä kuvaamaan näitä tekstikäytänteiden eri
ulottuvuuksia: käytänteet ja tapahtumat (practices ja
events). Tekstikäytänteet ovat heidän mukaansa abstrakteja, eikä niitä voida suoraan havainnoida. Heidän käyttämänsa käsite tekstitapahtuma (literacy event), jolla on
yhtymäkohtia puheen etnografiassa käytetylle puhetapahtuma-käsitteelle (speech event), on puolestaan konkreettinen nähtävissä oleva tilanne, jossa teksti on toiminnan
ja puheen keskuksena ja dynamona. Teksti on luonnollisesti keskeinen elementti tekstikäytänteissä. Ei ole kuitenkaan itsestään selvää, mitä tarkoitamme käsitteellä
teksti. Tässä artikkelissa käytän Hamiltonia (2000) mukaillen käsitettä tekstuaalinen artefakti. Pelkkä sana teksti
herättää helposti mielikuvan hyvin perinteisestä yhtenäisestä tekstistä. Tämän päivän tekstuaalinen ympäristömme on kuitenkin paljon moniulotteisempi: kehittyvän
teknologian ja uusien medioiden myötä myös tekstit ovat
entistä multimodaalisempia. Esimerkkeinä multimodaalisista teksteistä voisivat olla televisio-ohjelmat tai verkkosivut kuvan ja tekstin yhdistelminä. Teksti-käsitteen määritteleminen ei suinkaan ole yksinkertaista, varsinkin kun
otamme mukaan multimodaalisuuden: jos kuva on tekstiä, onko myös liike tekstiä? Yksinkertaisuuden vuoksi
tässä artikkelissa oletetaan, että tekstuaalinen artefakti
sisältää jossain muodossa kirjoitettua tekstiä, mutta myös
kuvaa, kuvakkeita tai muita symboleja.
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Tässä artikkelissa tekstikäytänteitä lähestytään kolmella
tasolla. Ensinnäkin tekstuaalisten artefaktien avulla hahmotetaan nuorten arjen tekstimaisemaa: mitä suomen- ja
englanninkielisiä tekstuaalisia elementtejä heidän vapaaajan konteksteissaan on läsnä? Toisaalta kiinnitetään
huomiota siihen, mihin arjen toimintoihin erilaiset tekstuaaliset artefaktit liittyvät. Kolmanneksi selvitetään sitä,
millaisia arvoja, asenteita ja tunteita näiden erikielisten
tekstien käyttöön liittyy ja kuinka nuoret näkevät itsensä
käyttämiensä ja tuottamiensa tekstien ja niihin liittyvien
toimintojen kautta.
3 Etnografinen tutkimusote
Artikkelissa raportoitava tutkimus on osa laajempaa hanketta, jossa tutkitaan englannin kielen roolia suomalaisten
nuorten arjessa 1 . Tutkimuksen tavoitteena oli hahmottaa
kompleksista ilmiötä monista eri näkökulmista ja erityisesti niin, että tutkimukseen osallistujien oma ääni ja heidän omat käsityksensä ilmiöstä tulisivat näkyviin. Etnografinen tutkimusote oli siksi luonteva valinta (esim.
Goetz & LeCompte 1984; Barton & Hamilton 1998; Roberts, Baynham, Shrubshall, Barton, Chopra, Cooke,
Hodge, Pitt, Schellekens, Wallace & Whitfield 2004;
Mannion, Ivanič & the Literacies for Learning in Further
Education (LfLFE) Research Group 2007). Antropologiasta kumpuavassa etnografiassa pyritään usein tekemään
vieraasta paikasta ja vieraista tavoista tuttuja osallistumalla tutkittavan yhteisön elämään ja havainnoimalla sen
1
Hanke toteutetaan yhteistyössä professori Tarja Nikulan kanssa, ja se on osa Suomen
Akatemian rahoittamaa Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen yhteistä Englannin kielen
vaihtelun, kontaktien ja muutoksen huippututkimusyksikköä (Varieng).
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toimintaa (esim. Scribner & Cole 1981; Street 1984).
Toisaalta etnografian tavoitteena voi olla näennäisesti
tutun ilmiön tekeminen vieraaksi katsomalla sitä ikään
kuin ulkopuolisen silmin, kuten usein esimerkiksi kouluetnografiassa (ks. Gordon, Hollandt & Lahelma 2001).
Tässäkin tutkimuksessa voimme ajatella, että arki ja siihen liittyvät erilaiset toiminnot ovat meille kaikille näennäisesti tuttuja. Voimme seurata lähipiirimme lasten tai
oppilaidemme toimia ja tuntea, että nuorten arki on meille tuttua. Siksi onkin erityisen tärkeää lähestyä nuorten
maailmaa varovaisesti eri näkökulmista kurkistellen, tarjoten nuorille monenlaisia ilmaisun mahdollisuuksia ja
kuunnellen heidän kertomuksiaan herkällä korvalla. Etnografisella tutkimusotteella voidaan myös vähentää tutkijoiden ja tutkittavien välistä kuilua, mikä on ensiarvoisen tärkeää, jotta voimme edes jollain lailla päästä sisälle
nuorten maailmaan ja ymmärtää heidän käsityksiään ja
ymmärrystään teksteihin liittyvistä käytänteistä (Nikula
& Pitkänen-Huhta tulossa).
Tutkimukseen osallistui neljä 14–15-vuotiasta tyttöä ja
kolme 15–16-vuotiasta poikaa. Tytöt olivat kavereita
keskenään, samoin kuin pojat, mutta pojat ja tytöt eivät
tunteneet toisiaan. Tutkijat tapasivat nuoria silloin tällöin
noin 16 kuukauden ajan. Tapaamiset olivat enimmäkseen
ryhmätapaamisia, mutta joitain keskusteluja käytiin myös
yksittäisten nuorten kanssa. Tutkimuksessa käytettiin
monenlaisia menetelmiä, jotka syntyivät ja kehittyivät
tutkimusprosessin aikana. Hankkeessa käytettiin menetelminä muun muassa ryhmäkeskusteluja erikseen poikien ja tyttöjen kanssa, osallistujien ottamia valokuvia ja
niihin perustuvia keskusteluja, ryhmäkeskusteluja, joissa
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tutkijat eivät olleet läsnä, tekstipäiväkirjoja ja niihin pohjautuvia ryhmäkeskusteluja, sekä kuvallisia tehtäviä ja
niitä selittäviä yksilökeskusteluja.
Tämän artikkelin tulokset perustuvat pääasiassa tekstipäiväkirjoihin ja niiden pohjalta käytyihin ryhmäkeskusteluihin. Muita keskusteluja ja valokuva-aineistoa on
käytetty siltä osin kuin niissä on sivuttu tekstien käyttöön
liittyviä asioita. Aineistoa on lähestytty diskurssianalyyttisesti niin, että huomiota on kiinnitetty paitsi sisältöön
myös siihen tapaan, jolla nuoret asioita ilmaisivat.
4 Nuorten arjen tekstikäytänteet
Seuraavassa kuvaan ensin nuorten arjen tekstimaisemaa
heidän pitämiensä tekstipäiväkirjojen avulla ja tekstien
liittymistä arjen toimintoihin. Sitten pohdin niitä merkityksiä, joita nuoret keskusteluissa antavat käyttämilleen
suomen- ja englanninkielisille teksteille.
4.1 Nuorten vapaa-ajalla kohtaamat tekstit
Englannin kieli on vahvasti läsnä nuorten arjessa ja erilaiset tekstuaaliset artefaktit toimivat usein välittäjinä
nuorten englantiin liittyvissä käytänteissä. Tutkimusprosessin alkuvaiheessa nuoria pyydettiin ottamaan valokuvia erilaisista vapaa-ajan tilanteista, paikoista ja toiminnoista, joissa englannin kielellä on jonkinlainen merkitys
tai se on jollain lailla läsnä. Valokuvat osoittivat selkeästi, että englannin kieli tulee nuorten maailmaan hyvin
usein erilaisten tekstien muodossa tai jollain tavoin tekstuaalisesti välittyneenä. Valokuvissa näkyvät tekstuaali-
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set artefaktit liittyivät musiikkiin (esim. laulujen sanoitukset), uuden median eri ilmenemismuotoihin (internet,
sähköposti, Messenger), perinteisempään mediaan (televisio, lehdet, romaanit) ja erilaisiin oppimisen tekstuaalisiin symboleihin (koulukirjat ja sanakirjat).
Päiväkirjan tai lokikirjan pitäminen on yksi tapa päästä
kurkistamaan nuorten arjen toimintoihin. Äänipäiväkirjan
pitämisestä saatujen hyvien tulosten perusteella (ks. Huhta, Kalaja & Pitkänen-Huhta 2006) tässä tutkimuksessa
päätettiin myös kokeilla päiväkirjan pitämistä. Tekstipäiväkirjaa on käytetty aikaisemmin ainakin lasten tekstikäytänteiden tutkimuksessa (ks. Marsh 2006). Tässä tutkimuksessa nuoria pyydettiin kirjaamaan kahden viikon
aikana päivittäin millaisia suomen- ja englanninkielisiä
tekstejä he kohtaavat. Kohtaamisella tarkoitettiin lukemista, kirjoittamista tai vain huomaamista ilman tarkempaa tekstiin perehtymistä. Taulukkoon 1 on koottu nuorten kirjaamat erilaiset tekstuaaliset artefaktit. Tarkoituksena oli kartoittaa nuorten tekstuaalista maisemaa yleensä, ja siksi taulukon sisältö on kooste kaikkien tutkimukseen osallistuneiden nuorten päiväkirjoista, eikä siinä ole
otettu huomioon esimerkiksi frekvenssejä. Voi siis olla,
että jostain tekstistä on vain yksi maininta ja joku on
mainittu päivittäin tai vain joku nuorista on maininnut
tietyn tekstin, kun taas joku toinen teksti esiintyy kaikilla
nuorilla.
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TAULUKKO 1. Nuorten arjen tekstimaisema.

Perinteisen median
tekstejä

Uuden
tekstejä

median

Viihdetekstejä

Kirjallisuus
Henkilökohtaisia
tekstejä
Musiikki
Mainosposti
Katutekstit
Koulutekstit
Sekalaiset tekstit

Suomenkieliset
tekstit

Englanninkieliset
tekstit

Sanomalehdet
Aikakauslehdet
(muoti, tyttöjen,
musiikki, harrastukset)
Sarjakuvat
Tekstiviestit
Internet
Sähköposti
Messenger
Irc-galleriat
TV-ohjelmat, tekstitykset
DVDt
Tietokone- tai
konsolipelit
Pelien ohjeet
Romaanit
Päiväkirja
Kirjeet
Laulujen sanat
Nuotit
Muotikuvastot
Matkaesitteet
Muu mainosposti
Katumainokset
Katukyltit
Koulutehtävät
Ostoslistat
Lappuset
Reseptit

Aikakauslehdet
(muoti, tyttöjen,
musiikki, harrastukset)
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Internet
Sähköposti
Irc-galleriat
TV-ohjelmat
DVDt
Tietokone- tai konsolipelit
Pelien ohjeet
Harry Potter
Kirjeet
Laulujen sanat
Muotikuvastot
Katumainokset
Koulutehtävät

Taulukosta 1 näkyy, että monenlaiset tekstit ovat aktiivisessa käytössä nuorten vapaa-ajalla. Median tekstejä tuntuu olevan kaikkein eniten ja monipuolisimmin läsnä.
Huomionarvoista on tietysti se, että nuoret käyttävät lähes kaikenlaisia tekstejä sekä englanniksi että suomeksi.
Suomenkielisiä tekstejä on hieman runsaammin ja
enemmän erilaisia, mutta jos taulukkoa katsoo kategorioittain, voi huomata, että ainoastaan sekalaisia, käytännön elämään liittyviä tekstejä on vain suomenkielisenä.
Näissäkin teksteissä voisi hyvin kuvitella esiintyvän esimerkiksi kielten sekoittumista, mutta koska tässä tutkimuksessa ei analysoitu tekstejä tarkemmin, en voi sanoa
mitään tekstien laadusta.
Nuorten kanssa käydyt keskustelut vahvistavat kuvaa
siitä, että perinteisten kirjojen lukeminen ei ole kovin
merkittävässä asemassa näiden nuorten arjessa. Esimerkissä Eetu ja Tatu puhuvat kirjojen lukutottumuksistaan:
kirjoja luetaan, jos se on koulussa pakollista tai jos sattuu
löytämään jonkin mielenkiintoisen kirjan (litteraateissa
päällekkäinen puhe on ilmaistu hakasulkeilla, yhtäläisyysmerkki tarkoittaa puheen saumatonta jatkumista,
lihavointi ilmaisee painokasta puhetta ja pisteet ja numerot sulkeissa taukojen pituuksia).
(1) Tutkija kummallakaan teistä ei ollu yhtään kirjaa siellä
luettekste koskaan kirjoja=
Eetu =HHHH
Eetu no[oo ää]
Tatu
[no kyl] mä joskus [jotain]
Eetu
[sitten] kun sillon kun on
koulussa pakollista ja sillai muuei vaa- no emmää tiiä se on ehkä vähän vaikee
löytäää sillai aikaa tai tietysti
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sitäkin löytäs jos vaan (.) tekis sitä että jättäs jotain
muuta pois ja sit lukis kirjaa
sen tilalla mutta (1.8) mut[ta mutta]
Tatu
[mullakin] joskus mää vaan innostun jos joku vaikka joku ↑kirja sit mää vaan innostun ja sit mää luen sen jossain kolmessa tunnissa
suunnilleen sen niinku lukee vaan sillai
Eetu pitäs ehkä just enemmän käyä jossain kirjastossa
ku aatte- aattelee nyt sillai että ei oo mitään
mielenkiintosta kirjaa mut kyllä niitäkin varmaan
löytyy sit kun käy vaan katteleen ni

Esimerkissä on mielenkiintoinen yhteys yhteiskunnalliseen nuorten lukemistottumuksista käytävään keskusteluun. Molemmat pojat tuntuvat selittelevän lukemisensa
vähyyttä (no kyl mä joskus; no emmää tiiä se on ehkä
vähän vaikee löytäää sillai aikaa) ja tunnustavat, että
pitäisi lukea enemmän (pitäs ehkä just enemmän käyä
jossain kirjastossa), mutta eivät selitä, miksi pitäisi lukea
enemmän. Poikien käsitys kirjojen lukemisesta näyttää
kuvaavan yhteiskunnassa laajemmin vallalla olevaa käsitystä lukemisesta (ks. Scollon & Scollon 2004; Blommaert 2005). Esimerkki on poikien keskustelusta, mutta kirjojen lukemisen vähyys tuli esille myös tyttöjen keskusteluissa. Uuden median tekstit taas tuntuvat valtaavan yhä
merkittävämmän aseman nuorten jokapäiväisessä elämässä, kuten Tatu ja Eetu kuvaavat seuraavassa esimerkissä.
(2) Tatu

kännykkää nyt se nyt on (0.5) kakskytneljä
seittemän suunnilleen sillei et siitä voi laittaa (1.0)
tekstiviestejä et siihen tulee koko ajan melkein
jotain
Tutkija joo
(0.5)
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Eetu
Tatu
Eetu

mmh se on ihan semmonen päivittäinen ja [sillai]
[niin]
kylläpä ny melkein nettikin on päivittäinen just sit
jotain (0.6) jos se- mää seuraan sillai aika (.)
kiinteesti urheilua ni sieltä tulee melkein joka
päivä jotain uutta ni (0.5) sit aina käy ne vilkaseen
sieltä ja (0.6) sillai et

Kännykkä ja netti ovat läsnä nuorten arjessa päivittäin,
jopa koko ajan (kakskytneljä seittemän), kuten Tatu toteaa yllä. Tekstit saattavat myös liittyä kiinteästi jokapäiväisiin toimintoihin, kuten seuraavista kahdesta esimerkistä käy ilmi.
(3) Tutkija siinä oli teillä oli kummallakin niinku
muistaakseni toi sanomalehen (0.8)
lukeminen luettekste ihan päivittäin
sanoma[lehtee]
Tatu
[joo ] mää luen aina aamulla aina
kun aamupalaa niin siinä samalla
(4) Liisa

mää sillei et jos mää lähen vaikka jonnekki
reissuun jonnekki junalla tai jonnekki niin sitten
vaikka yksin niin mää sitten ostan yleensä jotain
matkalukemista niin jonkun lehen tai sillei emmää
muuten niitä sillei ostele

Sanomalehteä luetaan perinteiseen tapaan aamiaisen yhteydessä (esimerkki 3) tai matkalle otetaan mukaan lukemista ajan kuluksi (esimerkki 4).
4.2 Teksteihin ja niiden käyttöön liittyvät merkitykset
Nuorten tekstimaisema näyttää siis hyvin monipuoliselta
ja tekstit nivoutuvat usein arjen toimintoihin. Jotta pää-

344

sisimme kiinni tekstikäytänteisiin, on tarpeen myös tarkastella niitä merkityksiä, joita nuoret liittävät kohtaamiinsa teksteihin. Valokuvista ja tekstipäiväkirjoista
käydyissä keskusteluissa tuli ilmi, että nuoret eivät kohtele näitä tekstejä samalla tavalla, eli heidän erikieliset
tekstikäytänteensä ovat erilaisia. Käsittelen seuraavassa
ensin suomenkielisiin teksteihin liitettyjä merkityksiä ja
sitten merkityksiä, jotka liitettiin englanninkielisiin teksteihin.
4.2.1 Suomenkielisiin teksteihin liitetyt merkitykset
Äidinkielen luku- ja kirjoitustaito tuntui olevan nuorille
itsestäänselvyys, jota oli jopa hieman hankala eritellä ja
kuvailla. Seuraavassa esimerkissä Eetu ja Tatu pohtivat
äidinkielellä lukemista.
(5) Eetu =aika [tärkeetä]
Tatu
[siitä saa] aika paljon tietoo
Eetu mm
(1.5)
Tatu [muusta maailmasta]
Eetu [että ois aika vaikeeta] vaikeeta kuvitella (0.7) niinku
(.) o- (0.5) kuvitella itteesä sillai että ei osais lukee
tai sitä on itse asiassa aika mahoton kuvitella sillai
kun se on nyt niinku semmonen aika perusasia ja

Pojat puhuvat hieman epäröiden suomen kielellä lukemisesta, mikä tuntuu kertovan siitä, että merkitystä on aika
vaikea eritellä verbaalisti. Poikien mielestä suomeksi
lukeminen on tärkeää ja lukemastaan voi saada paljon
tietoa ympäröivästä maailmasta. Se on perusasia, kuten
Eetu sanoo, ja on melkein mahdotonta kuvitella elämään345

sä lukutaidottomana. Toisaalta suomeksi lukeminen ja
kirjoittaminen liittyvät myös yhteydenpitoon. ”Mesettäminen” (chattailu Msn Instant Messenger -ohjelmalla)
tuntuu olevan erittäin tärkeä päivittäinen tekstikäytänne,
ainakin näille nuorille (litteraatissa @-merkki tarkoittaa
muunnettua puhetapaa).
(6) Eetu riippuu vähän henkilöstä sillai että (0.5) onko ihan
tällanen koulukaveri et juttelee melkein päivittäin
vai että onko semmonen joka asuu jossain (0.5)
muualla että se on just helppo jutella siellä mesessä
semmosen joka asuu vaikka (0.5) ihan ulkomailla ni
sit sieltä voi kysellä sillei kaikkee @mitä sinne
kuuluu@ ja tällei ni

Sekä tytöt että pojat puhuivat paljon tekstiviestittelystä ja
erityisesti mesetyksestä, joka tuntui olevan vielä tärkeämpi yhteydenpidon väline kuin kännykkä. Kännykkää
nuoret käyttävät lähinnä tapaamisten sopimiseen tai
muuhun sellaiseen, kun taas varsinaiset kuulumiset vaihdetaan mesessä. Verkossa kirjoittamalla keskustellen
nuoret rakentavat sosiaalista verkostoaan sekä lähellä että
kaukana asuvien ystäviensä kanssa. Kavereiden kanssa
verkossa keskustelu on myös ajanviettoa ja hauskanpitoa,
kuten Eetu toteaa seuraavassa esimerkissä:
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(7) Tutkija miten tärkeetä teijän mielestä teille nykyään on toi
tommonen viestiminen siellä mesessä tai tai
yleensä tekstiviestit jos jos niitä vehkeitä ei vähään
aikaan oo ni onko hankala.
(1.0)
Tatu no tekstiviestit tai känny- ei nyt (1.0) ei se mese
nyt siitä ihan hyvin sitä ilmakin selvi[äis ja] nettiä
Eetu
[nii ]
Tatu ja tällei mutta
(1.5)
Eetu kännykkä nyt tietysti [on]
Tatu
[nii]
Eetu on sen verran hyvä apuväline et ku sillä voi kuitenkin (0.5) soittaa jos on jotain hätää tai muutaki tällasta että (.) ois sillä nyt suurempi vaikutus jos ei
ois sitä ku sitte tällasella mesellä joka on kuitenki
(0.5)aika pitkälti hauskanpitoo ja semmosta ajanviettoo

Eetun ja Tatun mielestä siis kännykkä on tarpeellisempi
kuin mese juuri sen vuoksi, että mesessä jutustelu on
kuitenkin sosiaalista hauskanpitoa, kun taas kännykkä on
tarpeen nimenomaan tärkeiden asioiden hoitamisessa.
Vaikka uudet teknologiset välineet eivät olekaan elintärkeitä, kuten Tatu toteaa yllä olevassa esimerkissä, ne ovat
kuitenkin keskeisiä sosiaalisten verkostojen ylläpitämisessä ja ryhmään kuulumisessa.
(8) Tutkija entäs nyt kun sää oot Veera joutunu olee ilman
jonku viikon tuota tietsikkaa
Veera [hhhh]
Tutkija [nii onks] sulla vierotusoireita jo että=
Veera =no on mulla aika paljon mutta
Aino hhhh
Veera mutta siis kyllä se nyt (.) kyllä siihen tottuu
olemaan mutta mää tykkään paljon enemmän kun
on sillon (.)
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Veera tai siis jotenkin tuntuu et on vähän niinku (0.5) öö
ulkona kaikesta jutuista tai hh siis vaikka ei sillei
oikeesti ookkaa mutta (.) kun siellä on semmosia
ihmisiä joitten kanssa mää en juttele oikeesti tai
siis normaalisti mut sit- siis en ikinä vaikka mää
näkisin niitä päivittäin
Tutkija niih
Veera niin mää en juttele niitten kanssa ikinä mutta sitte
siellä messengerissä mää juttelen aina

Veera sanoo, että ilman tietokonettakin voi tulla toimeen,
mutta sitten tuntee olevansa ulkopuolella kaikesta, mitä
tapahtuu. Näyttää siltä, että maitolaiturikulttuuri elää
edelleen, mutta yhteydenpito on siirtynyt verkkoon: ei
enää tavata niin usein kasvokkain, vaan kuulumiset vaihdetaan verkon välityksellä virtuaalisesti.
Tiivistäen voisi sanoa, että itsestäänselvyys, tiedonsaanti
ja sosiaalisten verkostojen ylläpito ovat suomenkielisiin
teksteihin liitetyt merkitykset. Kykyä käsitellä suomenkielisiä tekstejä pidetään itsestäänselvänä, mutta erittäin
tärkeänä tiedonsaantiin liittyvänä asiana. Toisaalta suomalaiset tekstikäytänteet liittyvät myös ajanviettoon,
hauskanpitoon ja sosiaalisiin suhteisiin tässä ja nyt.
4.2.2 Englanninkielisiin teksteihin liitetyt merkitykset
Englanninkielisiin teksteihin liitetyt merkitykset ovat
jossain määrin erilaisia ja myös jollain lailla arvottavia,
jopa kieli-ideologisia kannanottoja. Nuoret lukivat melko
paljon erilaisia lehtiä: nuorten lehtiä, naisten lehtiä ja
erilaisia harrastelehtiä. Monissa kommenteissaan nuoret
yksinkertaisesti sanoivat pitävänsä englanninkielisiä leh-
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tiä parempina kuin suomenkielisiä, kuten Eeva kahdessa
seuraavassa esimerkissä.
(9) Eeva mää tykkään (.) englantilaisista enemmän (.) ne on
mun mielestä vähän parempia=
(10) Eeva siis englanninkielisii lehtii mun mielestä niitä on
ihana lukee esimerkiks Cosmo se on ehkä tyyliin
sata kertaa parempi englanninkielisenä ku
suomenkielisenä

Paremmuus näyttää jossain määrin liittyvän tunteisiin.
Eeva tykkää englantilaisista lehdistä ja niitä on ihana
lukee. Hän myös sanoo painokkaasti, että ne ovat tyyliin
sata kertaa parempia. Myös pojat puhuvat englanninkielisten harrastelehtien paremmuudesta. Seuraavassa esimerkissä Samu, Eetu ja Tatu puhuvat lautailulehdistä ja
toteavat, että parhaimmat tulevat ulkomailta ja ovat englanninkielisiä.
(11) Samu ainakin englan- nin kielisiä (0.8) joitain sellasia
lehtiä oon joskus kattonu ja
Eetu [(joo:h)]
Samu [jossain] ↑ulkomailla tosi↑aan mutta en muuten
silleen ainakaan Suomessa hirveenä
Eetu tollaset ↑skeittilehdet on yleensä (0.5) tai nää
parhaimmat nää on tietysti
Eetu [niinku ulko]mailta tule]vat niin on
Tatu [<@Thrasher@>]
Eetu on englanninkielisiä on niitä on suomenkielisiäki
mutta englannissa ne parhaimmat oikeestaan on tai
englanninkielisiä on ne parhaimmat että=
Tatu =samoin=
Eetu =niitä tulee <luett[ua sitte]
Tatu
[samoin sit]te ne
lumilautailulehdet
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Paremmuus saatetaan liittää myös uudempaan ja kehittyneempään tietoon, kuten seuraavassa esimerkissä:
(12) Eetu

se on just joku skeittaus on vähän (1.0) ei oo
niin suosittu ja niin tunnettu laji (0.5) tota (0.5)
mitä Amerikassa ja täältä ei tuu niin montaa
huippuskeittaria kun Amerikasta tietenkään että
(0.5) siellä on se ke- paljon kehittyneempää ja sit
tietysti lukee mieluummin semmosia mitkä on
niinku (.) vähän edellä ja on hullumpia temppuja
ja muuta tollasta ni kiinnostaa enemmän kun
vähän Suomessa niinku ollaan jälessä tässä ni
Tutkija joo joo [et se-]
Tatu
[sit kaik]ki nää just musiikkilehet jos se
on suomalainen musiikkilehti ni se kertoo niinku
suomalaisesta musiikista mut jos haluu tietää
just jostain ulkomaalaisesta ni pitää just olla
ulkomaalainen lehti

Eetu puhuu siitä, että skeittaus on kaiken kaikkiaan
kehittyneempää Amerikassa ja niinpä skeittauslehdetkin
ovat
parempia
kuin
suomalaiset.
Toisaalta
englanninkielisen lehden lukeminen voi olla myös
välttämättömyys, jos todella haluaa tietoa esimerkiksi
ulkomaalaisesta musiikista, kuten Tatu toteaa esimerkin
lopussa. Samalla nuoret liittävät itsensä harrastajien
kansainväliseen yhteisöön, joka ei ole fyysisesti läsnä
tässä ja nyt, vaan joka verkostoituu erilaisten
tekstuaalisten artefaktien ja niihin liittyvien käytänteiden
kautta.
Englanninkielisiin teksteihin liitetään myös oppimiseen
liittyviä merkityksiä, mikä on tietysti luonnollista: ovathan nämä nuoret paitsi aktiivisia englanninkielisten teks350

tien käyttäjiä myös englannin kielen oppijoita. Englanti
on heille kaikille ensimmäinen vieras kieli, jota he ovat
alkaneet koulussa oppia. Niinpä on luonnollista, että
myös oppimisen diskurssit tulevat esille, kun nuoret puhuvat tekstien käytöstään. Englantilaisia tekstejä voi
käyttää oman oppimisensa apuna, kuten seuraavasta esimerkistä käy ilmi.
(13) Eetu just joku uus kappale minkä on just kuullu ni sieltä
saattaa ihan mielenkiinnosta vaan kattoo että
Tatu
[just]
Eetu
[kattoo] et miten
sanat me[nee ja ] (0.7)
Tatu
[mm]
Eetu hoilaako ite ihan väärin tai jotain
Tatu just joku sana jota (.) se lausuu sen jotenkin ouosti
ja sit ei ite tajua ni käy varmistaa sitte

Internetistä löytyvät laulujen sanat ovat nuorille hyvin
tärkeitä, mikä tuli ilmi useissa keskusteluissa. Esimerkissä 13 Tatu liittää sanoitukset oppimiseen, koska kirjoitettujen sanojen avulla voi tarkistaa, onko ymmärtänyt laulun sanat tai kuuleeko kaikki sanat oikein. Englannin
kielen osaamien on selvästi nuorille myös hyvin tärkeää
ja omasta osaamisesta ollaan myös ylpeitä, kuten seuraavissa Liisan ja Ainon keskustelupätkissä käy ilmi.
(14) Liisa se tuntuu aika jännältä sitte ku jos vaikka lukee
jostai netistä jotai englanninkielistä tekstiä nii
sitteku ymmärtää sen kaiken
Aino [niin se on jännä]
Liisa [se tuntuu aika hie]nolta tai semmoselta että @nyt
mää osa]sin tän@
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(15) Aino mut tota just lehtiä ja mitä noita nyt on [noit
semmosia jotain]
Liisa [jotain niitä nuor]tenlehtiä
Aino
nuorten [naisten leh]tiä
Liisa
[mm]
Aino niitä lukee ni se on semmonen siisti juttu hoah (.)
ku tajuu semmosia erikoisempia siis sanoja
(16) Aino se on kans ku me käytiin Viivin kans sillo (.)
ruotsiks tekstitettynä englannin[kielistä Grea]seä
Liisa
[se Grease]
Aino ni se tuntu jotenki hienolta koska mää tajusin siitä
kaiken ja silleen että ruotsista mä en tajua
hölkäsen [pöläystä]
Liisa
[niinpä hh]
Aino niin mutta niinku (.) sillai että ku ne puhu pelkkää
englantia ja silleen niin mä tajusin siitä kaiken ja
tuli semmonen siisti olo et @hm jes (.) mää
tajuun@

Englannin osaaminen on selvästi myös tunteisiin liittyvä
asia. Tytöt kuvaavat osaamistaan hyvin tunteikkaasti:
tuntuu jännältä, tuntuu hienolta, siisti juttu, tuli siisti olo.
Mukana on paitsi ylpeyttä omasta osaamisesta, myös
itsensä toteuttamisen tunteita. Nuoret näkevät oman kehityksensä englannin käyttäjänä ja he tuntevat saavuttaneensa jotain lisääntyneen kielen ymmärtämisensä kautta. Myös tässä on epäsuorasti kysymys kuulumisesta johonkin kuvitteelliseen yhteisöön: pystymällä lukemaan
Internetin englanninkielisiä sivustoja, englantilaisia nuortenlehtiä ja seuraamaan englantilaisia elokuvia nuoret
liittyvät osaksi sitä kansainvälistä yhteisöä, jolle nämä
tekstit on suunnattu.
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5 Lopuksi
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia nuorten arjen
tekstikäytänteitä ja englannin ja suomen kielen roolia
näissä käytänteissä. Tutkimuksessa tarkasteltiin sekä arjen tekstimaisemaa että nuorten teksteihin liittämiä arvoja
ja asenteita. Kuviossa 1 on tiivistelmä teksteihin liitetyistä merkityksistä.
TEKSTEIHIN LIITETYT MERKITYKSET

SUOMENKIELISET
TEKSTIT

ENGLANNINKIELISET
TEKSTIT

Tiedonhankinta,
käytännöllisyys

Uusin ja ‘paras’
erikoistieto

Sosiaaliset verkostot

Translokaalit yhteisöt,
kansainvälisyys

Luonnollisuus, itsestäänselvyys

Itsensä toteuttaminen:
osaaminen ja oppiminen

KUVIO 1. Teksteihin liitetyt merkitykset.
Suomenkieliset tekstit liittyvät nuorten arjessa käytännöllisyyteen ja tiedon hankintaan, ja näiden tekstien avulla
hoidetaan sosiaalisia verkostoja paikallisesti tässä ja nyt.
Suomenkielisten tekstien käyttö nähdään myös itsestäänselvänä; se on käytänne, joka on niin luonnollinen osa
arkipäivää, että sitä on jopa vaikea huomata ja eritellä.
Englanninkieliset tekstit puolestaan liittyvät eriytynee353

seen, usein harrastuksiin liittyvään erikoistietoon, joka
myös mielletään paremmaksi kuin suomen kielellä saatavana oleva tieto. Englanti on kansainvälisten yhteyksien
kieli ja sen avulla voidaan liittyä translokaaleihin yhteisöihin harrastusten tai kiinnostuksen mukaan. Toisaalta
englanninkieliset tekstit liitetään oppimiseen tai taitoon,
josta voidaan olla ylpeitä ja joka nostaa pintaan voimakkaitakin saavuttamisen tunteita.
Tulosten perusteella näyttää, että ainakin näiden nuorten
päivittäin kohtaama tekstimaisema on hyvin rikas ja monimuotoinen. Nuoret ovat taitavia tekstien käyttäjiä ja
englannin kieli on suomen rinnalla hyvin olennainen osa
nuorten arjen tekstikäytänteitä. Molemmat kielet ovat
käytössä luontevasti nuorten omien tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Käytänteet näyttävät kuitenkin eroavan
niin, että erikielisiin teksteihin liitetään erilaisia arvoja,
asenteita ja tunteita.
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The teaching portfolio as a hybrid genre –
Local and global influences
Anna Solin
University of Tampere
The teaching portfolio is a relatively new genre in Finnish academic
communities. It was first introduced in 1994, and has recently become a key instrument of evaluation in the filling of university posts.
The genre originates in North America, and thus illustrates global
flows of discourse, or more specifically, the mediation of institutional genres across cultural and linguistic borders. This paper focuses on the extent to which the take up of teaching portfolios in
Finland has resulted in “genre hybridisation”. The analysis looks in
particular at what genre models Finnish writers draw on, i.e. what
intertextual influences are perceived as relevant and appropriate to
the genre. The analysis is based on data collected at the University of
Helsinki between 2003 and 2007: portfolio texts, interviews with
writers and various types of normative materials (e.g. portfolio
guidelines).
Keywords: genre, teaching portfolio, hybridity, localisation
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1 Introduction
The teaching portfolio is an “import genre” introduced
into Finnish universities in the 1990s. It was first developed in North America, and thus illustrates the globalisation of discourse practices in professional settings. In
Finland, portfolios have all but replaced the traditional
CV as the principal written genre used in staff recruitment at universities, especially in the filling of teaching
posts (spoken recruitment genres include e.g. test lectures
and interviews). Portfolios are different from CVs in that
professional achievements are not described in the form
of a list, but as a text. Moreover, the North American
model introduces new content elements: besides accounts
of qualifications and experience relevant to the job, applicants are supposed to describe their teaching philosophy, evaluate their teaching and outline plans for future
development (see e.g. Seldin 1991). Thus, the normative
portfolio involves a shift from a factually oriented genre
to one including reflective and evaluative elements.
In this paper, I examine the extent to which the teaching
portfolio illustrates generic hybridity, the mixing of different discursive resources within a genre. The study
starts from the assumption that since the teaching portfolio is a new genre in Finnish academic communities, it is
still relatively unstable; writers’ and readers’ genre expectations have not stabilised. Besides the official genre
model (accessible for example through institutional portfolio guidelines), writers are likely to draw on salient
local genres that they are familiar with and which are
relevant to the practice of academic evaluation. Portfolio
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texts can thus be expected to mix conventions of the imported genre model with local influences. As Chouliaraki
and Fairclough (1999) argue:
not only do disembedded discursive practices […] increasingly flow across linguistic and cultural boundaries, they are
drawn into new articulations with each other and with local
forms which vary from place to place and are shaped by and
figure within local logics of practice. (Chouliaraki & Fairclough 1999: 84)

We can begin by asking whether the teaching portfolio is
simply understood as an “extended CV” or whether other
genre models also come into play. Are portfolios perceived as related to academic genres such as research
articles or grant applications? Or in contrast, is the reflective requirement understood to mean that the text should
read like a biography or diary? Is the job application letter a relevant genre model?
The overall aim of this mapping of intertextual influences
is to trace the boundaries of appropriateness emerging in
actual genre use: what conventions emerge as acceptable
and relevant in Finnish academic communities? The
analysis is based on data collected at the University of
Helsinki between 2003 and 2007: 16 portfolios written as
part of job applications, 12 writer interviews and various
types of normative materials published by the university
(e.g. portfolio guidelines). The informants applied for
teaching positions in different faculties: biosciences, arts,
social sciences and forestry. The portfolio texts are in
Finnish and English; the interviews were conducted in
Finnish. All translations are mine.
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2 Globalisation and genres
The study is based on the assumption that many new institutional genres are imported rather than locally developed. This phenomenon can be observed in widely divergent settings, ranging from the mission statement hanging on the wall of a local coffee shop to reality shows on
national television. Thus, examining the provenance of
genre conventions is increasingly a question of analysing
how globally available genre formats are appropriated
into new linguistic and socio-cultural contexts. There
have, however, been surprisingly few empirical studies of
processes of localisation (notable exceptions are Clausen
2004; Pennycook 2007). This has allowed simplistic
notions like “cultural imperialism” and “colonisation” to
dominate public globalisation debates (see e.g. Thompson 1995; Tomlinson 1999 for discussions).
Finnish universities have experienced the effects of globalisation in concrete terms in the past decade – witness
the Bologna Process, the rise of “audit culture” and tendencies towards the marketisation of higher education
(Strathern 2000; Välimaa 2001; Ylijoki & Hakala 2006).
These changes have involved the introduction of many
new genres, often of Anglo-American origin (e.g. the
quality manual and the self-assessment report). It is important to note, then, that the internationalisation of Finnish universities does not involve simply the spread of
English as an academic lingua franca, but also the take up
of Anglo-American genre formats. As Blommaert (2003:
608) argues: “What is globalised is not an abstract Lan-
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guage, but specific speech forms, genres, styles and
forms of literacy practice”.
The teaching portfolio is a good example of a globally
mediated institutional genre. It was first used as a tool of
academic evaluation in Canada, but has been mediated to
Finland and various other countries around the world
mainly through US models (Knapper & Wright 2001;
Karjalainen 2003). However, as noted above, I am not
assuming that the take up of portfolios is the simple
adoption of a stable and discrete genre developed elsewhere. In contrast, we may expect that the genre is localised in particular ways.
One facet of the localisation process is which locally salient genres come to be understood as relevant
neighbouring genres or genre models. Local genre repertoires are here understood as dynamic sets of resources
rather than stable typologies; genres are constantly influenced by other genres within the same community or
network of practices (see e.g. Devitt 2004: 55–58; Solin
2006). For example, a relatively stable element of academic genre repertoires, the research proposal, can be
assumed to both influence and be influenced by a newcomer such as the teaching portfolio.
Globalisation as a theme draws attention to the notion
that genres (as well as other discursive practices) are mediated, and thus emphasises the negotiated and intertextual character of genre conventions. In this analysis, the
concept of interdiscursivity, put forward by Fairclough
(1992) is particularly useful. The concept refers to the
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way in which texts rely on different types of conventions
in their build-up. Texts are assumed to be intertextual not
only in the way they explicitly refer to concrete other
texts, but also because writing and interpreting them relies on shared understandings of abstract genre models
and conventions (for analyses of interdiscursivity/generic
hybridity, see e.g. Östman & Simon-Vandenbergen 2004;
Kong 2006; Mäntynen & Shore 2006; Lähdesmäki
2007).
3 Genre models for teaching portfolios
Let us first look at institutional norms: what genres are
suggested as relevant models in portfolio guidelines produced at the University of Helsinki. Such guidelines are
key data for this study, since they appear to be the main
source of genre knowledge for many writers. More than
half of my interviewees had not had access to complete
portfolio texts (e.g. portfolios written by colleagues) prior
to writing their own portfolio. Even fewer had attended a
portfolio course. Thus, the writers’ first attempts at producing portfolios were mainly based on a close reading
of whatever guidelines were relevant (mainly university
and faculty guidelines).
As noted above, portfolios are supposed to contain accounts of relevant qualifications and experience, but also
evaluative and reflective elements (such as Teaching philosophy and ethics and Self-evaluation of one’s teaching,
HU 2000). Indeed, the “academic portfolio” (the term
used at the University of Helsinki for a teaching and re-
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search portfolio) is construed as multifunctional by definition:
The academic portfolio may be used for self-evaluation, development, documentation and assessment carried out by others, for example, when filling teaching posts or specifying
salary grades. The academic portfolio contains information
about one’s employment history, professional philosophy,
work products, future plans, obtained feedback and selfevaluation. (HU 2003)

The guidelines refer explicitly to two genre models.
These are the “scientific report” and the CV:
Academic portfolios resemble scientific reports, with the authors documenting their core professional skills and examining their academic work as a whole (research, teaching, administration and other duties). (HU 2000)
The traditional curriculum vitae or résumé can be regarded as
a portfolio in condensed form. (HU 2000)

Interestingly, the guidelines do not refer to portfolios
having a promotional function. For example, the job application letter is not construed as a relevant genre model.
While portfolios are construed as multifunctional, the
guidelines emphasise the more factual elements of the
genre.
The interview data also provide some insights into the
genre models that Finnish writers perceive as being relevant when producing a portfolio. In the following, I will
focus on the way the teaching portfolio is related to three
genres or “genre colonies” (Bhatia 2004): the CV, research genres (e.g. research articles and grant applica365

tions) and promotional genres (e.g. adverts and job application letters). Additional genres which are at least potentially relevant include mission statements, diaries and
biographies. These cannot, however, be discussed here
due to lack of space.
3.1 The CV
The CV emerges as a powerful genre model in my data.
The genre is widely used as an instrument of evaluation
both in Finland and around the world. Moreover, it was
the main written genre used in academic recruitment in
Finland before the introduction of the teaching portfolio.
In fact, some of my informants, especially those in the
sciences, argue that universities could manage staff recruitment equally well using just the CV. They argue that
the CV is a useful model since a “fact-oriented approach”
is necessary for an application to be successful:
I find it very difficult to see that anything but a fact-oriented
approach could work in my field [forestry] if the portfolio is
to have the desired effect (interview H10)
the application processes tend to be dry and academic, it’s
like let the facts speak for themselves, that’s the tradition (interview H9)

Such an orientation is evident also in the portfolio texts.
CVs are often attached as an appendix to portfolios. In a
number of portfolios, some content elements are realised
in the form of CV-type lists (e.g. teaching experience,
research grants, publications). Both forms of reliance on
the CV model are related to an assumption that what the
evaluation panel wants is information about the appli366

cants’ academic “output”. One informant argued that it
would be risky to leave out such information:
that’s why I added all those appendices, I thought I can’t
leave that stuff out, I know they’re going to count who’s done
what and say, right, that person’s got fifteen papers published,
that person’s taught so and so many hours, they’ve got to be
listed somewhere (interview H3)

However, writers are also concerned about whether the
portfolio is just an extended CV or whether they should
also try to include reflective elements, as the guidelines
suggest. One interviewee complained that this did not
appear to be clear to either portfolio trainers or those who
had drawn up the guidelines:
you take the course and they tell you to reflect and you think
okay fine, then you look at the guidelines and they list stuff
like how many dissertations you’ve supervised and how many
articles you’ve written, the list sounds just like a CV (interview H3)

In fact, there is some evidence in my data of applicants
who have been successful even though their portfolios
have contained only a minimal amount of reflective text
and no self-evaluation. This illustrates the instability of
the genre: despite explicit calls for reflection and selfevaluation in the university guidelines, a written-out CV
can function successfully in recruitment processes.
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3.2 Research genres
My informants are all experienced research writers; all
have a doctorate and have published nationally and internationally. An orientation to a specialist audience is evident in the portfolio texts. Especially passages describing
applicants’ research history and plans for future research
make use of discipline-specific terminology and occasionally read like research proposals. This is particularly
true of portfolios in the sciences:
I postulate that the incomplete understanding of the physical
and biological processes underlying the photosynthetic acclimation to varying environment prevents us from predicting
reliably the effects of climatic change on photosynthesis and
growth of trees. This an important issue [sic] if we want to
predict the canopy level effects on growth and success of tree
species in a changing climate. (portfolio H5; English original)

There is also evidence in the texts of an adherence to
well-established conventions of research writing, such as
the hedging of debatable claims (see e.g. Hyland 1998).
Passages in which writers evaluate themselves as teachers or researchers provide interesting examples. Instead
of making unmodalised claims of the type I am a good
researcher or My strengths as a teacher are X, writers
tend to frame their evaluations as opinions:
My strengths as a teacher are derived from the characteristics
that make me (in my opinion) a good researcher: an analytical
and critical mind, capability of linking specific issues to a
bigger picture, clear expression, and an (almost) endless patience. (portfolio H10; English original)
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I think that the main strengths of my teaching are thorough
preparation of lectures and clear teaching materials. (portfolio
H11; my translation)

Self-evaluations are also marked as originating in statements made by others (peers or students), illustrating the
academic concern for close referencing of claims:
I consider myself a very good university teacher, which is
supported by the comments in the official assessments of my
teaching abilities by the Faculty of Agriculture of Forestry in
2004 and 2006 (see App. 5). (portfolio H22; English original)
I enjoy small group teaching the most since it allows for authentic interaction. However, according to student feedback I
am also a good lecturer (see Appendix 4.2.). (portfolio H18;
my translation)

Despite this orientation to conventions of research writing, most interviewees do not refer to genres such as research articles or grant applications as explicit models. A
key distinction is that research genres are not perceived
as promotional, while portfolios usually are. One writer
claims that grant applications are different from portfolios since they do not require self-promotion:
when you write a grant application to the academy [Academy
of Finland] [...] you don’t need to boast, the main product is
the research proposal and that’s scientific writing (interview
H7)

To summarise, while writers perceive portfolios as different from their research writing, they still seem to orient to research genres in an implicit way: the careful argumentation and hedging of strong claims in the self-
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evaluations can be read as signalling deference towards
the community they are aspiring to join. Academics are
writing to fellow academics.
3.3 Promotional genres
In contrast to the official guidelines, most interviewees
perceive portfolios to be promotional in function. One
interviewee refers explicitly to the portfolio as an advert:
the portfolio is more like an advert [rather than a tool for selfdevelopment], it’s about describing your strengths (interview
H9)

However, the portfolio texts in my data contain few of
the linguistic features established as typical of the genre
of print advertising (see e.g. Myers 1994). For example,
there are no instances of direct address to the reader: the
writers do not use imperative forms (e.g. Please consider
inviting me to give a test lecture) or ask questions (Are
you happy with your current teaching staff?). Here we
can identify implicit normative constraints at work: linguistic choices which might trigger direct associations to
adverts are avoided.
Vocabulary choices are interesting exceptions: in a number of portfolios writers combine factual accounts of
qualifications and experience with promotional elements,
evident for example in positive evaluations of the experiences gained (on “genre mixing”, see e.g. Fairclough
2003; Solin 2006). For example, one portfolio describes
the writer’s research fellowship at a UK laboratory as
follows:
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These two years have taught me many things. I have gained
insights into [x] [...] I have learned new techniques [...] Importantly, I got to know how one of the world’s leading laboratories in cell biology works and how important it is to have
collegial support and criticism to your research ideas and results. [...] I have obtained interesting research results as well
[...] (HU22; English original)

Here, instead of a mere description of facts (such as the
what, where and who with), the writer emphasises the
learning (insights) derived from the research period: she
construes the laboratory as prestigious (one of the
world’s leading laboratories), what she learned as new
and important and her results as interesting.
For most informants, self-promotion seems problematic.
A key issue is that promotion is equated with lack of sincerity. Writers feel that they need to keep quiet about any
difficult experiences or negative feedback and emphasise
an optimistic “can do” spirit:
it’s all about tactics, what’s worth saying and what’s not
worth saying, that’s probably what bothers me most about it
[the portfolio] […] I’m enthusiastic and always ready to learn
new things and have lots of potential, I’m not like that at all
(interview H7)

Another issue is that self-praise is assumed to be bad
form in academic settings, which is traditionally marked
by deference to peers and an assumption that new knowledge is necessarily collectively produced. A number of
interviewees voice concerns about appearing conceited if
they “boast” about their achievements:
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I suspect it [positive self-evaluation] might have been something that the evaluation panel sniggered at a bit, look at all
this boasting (interview H15)
is this too promotional, will readers think I’m really conceited? (interview H8)

Most writers perceive promotion as unavoidable, but are
also troubled about appearing insincere or arrogant in the
eyes of their readers. Portfolio writing thus emerges as a
highly demanding writing task: writers need to be able to
promote their achievements and distinguish themselves,
while also putting forward an image of themselves as
reflective and analytic academics, with attendant requirements of modesty and detachment.
4 Uncertainty and ambivalence
As the above discussion has illustrated, my interviewees
did not talk about portfolio writing as a smooth process
of genre learning. In fact, many writers appeared to be at
a loss about relevant conventions even after they had
written their portfolio. Many interviewees were also ambivalent about the value and status of portfolios in their
communities. 1
One informant referred to her uncertainties about the
genre several times during our discussion:
you get the feeling that what you’re writing might be completely ridiculous, I mean does it make any sense, is it what
it’s supposed to be (interview H20)
1

Disputes over teaching portfolios have also been reported in previous research as
well as in observations from the field (see Tenhula 1999; Salminen, Salmela, &
Meuronen 2003; Leggett & Bunker 2006).
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She described her first attempts at portfolio writing as
being repeatedly interrupted by giggling fits – the text
she was producing seemed so strange, even absurd, compared to her usual research writing. It took her a long
time to begin to feel that she could construe a credible
academic persona within the genre.
Interviewees also referred to the struggles that they had
faced when trying to orient to readers’ expectations. They
thought it difficult, if not impossible, to predict what a
given evaluation panel would judge to be acceptable or
desirable:
if we knew what they were expecting it would be easier but
you really have no idea what they are going to pay attention
to (interview H3)

Such uncertainties are partly related to a lack of open
discussion about portfolios in departments and faculties.
Few writers had had the possibility to discuss their text
with peers or received feedback from those evaluating
their portfolios. The genre thus emerges as a highly private one.
Even those who felt quite comfortable with the writing
demands of the new genre were ambivalent about its actual status in academic recruitment. Interviewees commented that portfolios did not always seem to be taken
seriously by evaluation panels and that investing much
effort into them would perhaps not be worthwhile.
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what’s the point of putting lots of effort into this [the portfolio] when it doesn’t make any difference in the end because
they’ve decided in advance who gets the job (interview H3)
I’ve noticed there’s an undercurrent of sarcasm at this university, people make jokes about portfolios (interview H15)

These experiences show that the portfolio genre is not
challenging simply because it is new or because it demands an ability to manipulate and combine different
genre models. There is widespread uncertainty about
what kind of a mix is appropriate – for instance how
much and what kind of self-promotion is acceptable and
how a fact-oriented approach can be balanced with reflection. In addition, writers need to orient to an audience
whose commitment to the genre is difficult to predict and
likely to be highly variable.
5 Conclusion
The principal genre models referred to explicitly in the
interview data are CVs and promotional genres. The textual data, however, also show an implicit orientation to
the conventions of research writing. The normative materials studied refer to scientific reports as a genre model
while downplaying the promotional function of portfolios. In this respect, there seems to be a mismatch between the official views of the university administration
and the experiences of portfolio writers. Another key
issue is the widespread uncertainty regarding those elements in portfolios which go beyond the CV model. The
CV emerges in the interviews as a well-established and
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relatively unproblematic genre, while portfolio writing is
generally described as difficult and frustrating.
Much of the frustration that writers experience relates to
uncertainties about what counts as an acceptable or good
portfolio in the eyes of readers. The data show that “addressivity” (Bakhtin 1986) is a central concern: writers
orient carefully to a particular audience, consisting of
peer and senior members of their disciplinary community. While the CV is a safe model to draw on, some
readers can be expected to judge portfolios also in the
light of the institutional understanding of the genre, including the requirement to reflect on and evaluate one’s
practices. The challenge is then to combine an adherence
to the university’s guidelines and the kind of writing
which can be assumed to construe a credible professional
identity in the eyes of a specific readership.
The data also illustrate the way in which the localisation
of an institutional genre may result in hybridity or the
mixing of different generic influences. The data show
that the take up of the portfolio genre should not be seen
simply as an imposition “from above”, but rather as a
process whereby local traditions and practices come to
influence the imported form. The self-promotion and
reflective writing which are central elements of the US
model (a hybrid itself) are being combined with local
traditions such as a reliance on the CV and deference
towards models of academic argumentation.
Finally, we need to consider global flows from the point
of view of power relations. Recent examples of globalisa-
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tion in academia suggest that much of the traffic between
academic cultures is from economically and politically
strong centres to the “periphery” (a term used e.g. by
Canagarajah 2002); in the case of teaching portfolios,
from the United States to Finland. Additional examples
are the introduction of quality assurance systems or plans
to establish “world class universities” in Finland on US
models. Thus, particular hegemonic positions appear to
have stabilised: there are established directionalities to
the flows and specific forms of mediation at work. While
my analysis shows that imported genres are not necessarily “reproduced” in any simple sense in local sites, research on globalisation and discourse should also address
the “conditions of mixing” and the “terms of mixture”
(Nederveen Pieterse 1995: 57). While hybridity can be
celebrated as an antidote to colonisation and cultural imperialism, it is also important to recognise that it is not
free or random intertextual play.
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