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1

Johdanto

”Jokainen opettaja on äidinkielenopettaja” on yksi tuntemieni reaaliaineiden opettajien inhokkilauseista. Opettajat opettavat omaa oppiainettaan, koska ovat kiinnostuneita juuri siitä ja valinneet juuri sen. Turhautumista herättävät niin suomea äidinkielenään kuin toisena kielenään
käyttävien opiskelijoiden kielelliset haasteet, joiden edessä olo tunnetaan neuvottomaksi. Enkö
minä, äidinkielen ja S2-opettajana voisi opettaa kieltä, niin muut saisivat keskittyä omiin juttuihinsa – niihin, mihin heillä on koulutusta ja kokemusta?
Kun perusopetuksen opetussuunnitelmat uudistettiin vuonna 2014 (POPS 2014), nostettiin koulun ja opetuksen yhdeksi keskeiseksi arvoksi monilukutaito ja kielitietoisuus. Jokaisen
oppiaineen oppimäärään tuli tiedonalan kieleen ja tekstilajeihin liittyviä tavoitteita. Tämä jo
viisi vuotta käytössä ollut opetussuunnitelma korostaa sitä, että jokaisella oppiaineella on oma
kielensä ja siihen liittyvä käsitteistönä, omat tekstikäytäntönsä ja tekstilajinsa. Jokaisen opettajan ei tarvitse olla äidinkielenopettaja, mutta jokainen voi, ja jokaisen tulisi toimia opettamansa
oppiaineen kielenkäytön mallina ja oppiaineen kielen opettajana. Kielitietoinen opettaja huomioi työssään sen, että hänenkin aineessaan kielellä on merkitystä rakentava tehtävä, jokaisella
tiedonalalla kieltä käytetään eri tavalla ja eri tarkoituksiin.
Perusopetuksen opetussuunnitelma asettaa tavoitteita kielitietoiselle ja tiedonalan kielen
käyttötavat tiedostavalle opetukselle. Opetussuunnitelmien myötä tutkimusta tarvitaan tiedonalan kielen oppimisesta, eri tiedonalojen kielenkäyttötapojen tunnistamiseen, ymmärtämiseen ja tuottamiseen harjaantumisesta, ja niistä käytännön työtavoista ja pedagogisista menetelmistä, jotka tätä tukevat. Tiedonalan kieltä on helppo lähestyä ja toisaalta myös opettaa tiedonalan tekstien kautta, ja tässä Sydneyn koulukunnan kehittämä Reading to Learn -genrepedagogiikka voi olla avuksi (esim. Rose & Martin 2012, Shore 2014).
Tarkastelen tutkielmassani peruskoulun yhdeksännen luokan biologian oppiaineessa tuotettuja työselostuksia ja niiden mallitekstiä, jonka avulla oppilaita on ohjattu kirjoittamaan tiedonalalle tyypillisen tekstilajin edustaja ja käyttämään tekstissään tiedonalan kieltä. Tutkimus
perustuu systeemis-funktionaaliseen kieliteoriaan, ja tarkemmin genre- ja rekisteriteoriaan ja
Reading to Learn -genrepedagogiikan pääajatuksiin. Tutkielma painottuu suomea toisena kielenään käyttävien oppilaiden tarkasteluun. Suomea toisena kielenään käyttävät oppilaat ovat
koulukontekstissa lähtökohtaisesti eriarvoisessa asemassa, sillä he opiskelevat samaan aikaan
toisen kielen kanssa myös tiedonalojen kieliä, sisältöjä ja sanastoa – kaikkea toisella kielellään.
Tutkimus valottaa tiedonalan kielen ja tekstien mallitekstien avulla opettamisen hyötyjä niin
ensi- kuin toiskielisten oppilaiden osalta, myös reaaliaineiden opettajille.
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Tutkimuskysymykset, tavoitteet ja työn rakenne

Tutkimusta yläasteen suomi toisena kielenä -opetuksesta tai -oppilaista on tehty kohtalaisen
vähän, verrattuna vaikkapa lukiolaisista tehtyihin tutkimuksiin (esim. Haimilahti 2018,
Komppa 2012, Elo 1998). Lukion suomi toisena kielenä -opiskelijoita ja -opetusta on tutkittu
enemmän, sillä erityisesti ylioppilaskokeet tarjoavat kerralla paljon vertailtavaa aineistoa ja sitä
on saatavilla pitkältä aikaväliltä. Peruskoululaisiin kohdistuvasta tutkimuksesta on sen sijaan
puutetta.
Niin peruskoulussa kuin jatko-opinnoissakin kirjoitetaan muutoinkin kuin vain suomen
kielen tai äidinkielen tunneilla. Vuoden 2014 Perusopetuksen opetussuunnitelmauudistus toi
kieli- ja tekstitietoisuuden keskeiseksi tavoitteeksi kaikissa oppiaineissa (POPS 2014). Siksi
tutkimusta tarvitaan tiedonalan kielten ja eri tiedonalojen kieltenkäyttötapojen oppimisesta.
Suomi toisena kielenä -oppilaita ja heidän tekstejään on ensiarvoisen tärkeää tutkia, sillä se
mahdollistaa opetuksen kehittymisen ja kehittämisen, ja Suomen koulujen yhä monimuotoisemman oppilasaineksen huomioonottamisen.
Tämä tutkielma pyrkii avaamaan sitä, millaisia vaikutuksia mallitekstien sisällyttämisellä
tehtäviin on tiedonalan kielellä kirjoittamiselle ja tiedonalan tekstilajien sisäistämiselle, tuottamiselle ja hallinnalle. Tutkielma keskittyy peruskoulun päättövaiheessa oleviin, suomea toisena
kielenä puhuviin oppilaisiin.

2.1

Työn tavoitteet ja tutkimuskysymykset

Tavoitteena on tutkia peruskoulun biologian työselostustehtäviin tehtävänannon perusteella ja
mallitekstin avulla syntyneitä vastauksia ja siten tiedonalan kieleen ja kirjoittamiseen liittyviä
ilmiöitä. Suomea toisena kielenään puhuvat ja kirjoittavat oppilaat eivät käytä suomen kieltä
ainoastaan suomen kielen ja kirjallisuuden tunneilla, vaan kaikissa oppiaineissa. Eri oppiaineissa käytetään erilaisia kirjoitustyylejä ja kirjoitetaan erilaisia tekstejä. Eri tiedonalojen kielten hallinta on tärkeä osa jatko-opintovalmiuksia, ja on kiinnostavaa nähdä miten biologian
oppiaineessa oppilaan tiedonalan kielen hallintaa ja kehitystä voidaan tukea tehtävänannolla ja
tukimateriaaleilla.
Perusopetuksen opetussuunnitelma asettaa tavoitteita kirjoittamisen suhteen niin äidinkielen ja kirjallisuuden, suomen kielen ja kirjallisuuden kuin yleisesti kaikkien perusopetuksen
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oppiaineiden osa-alueille. Erityisen keskeisenä vuosiluokkien 7–9 tavoitteena pidetään mahdollisimman hyvien jatko-opiskeluvalmiuksien varmistamista jokaiselle oppilaalle (POPS
2014: 280). Tutkielmassa huomioidaan perusopetuksen opetussuunnitelman yleiset, suomea
toisena kielenään puhuville asetetut ja biologiaan, sekä biologiaan ja kielitietoisuuteen liittyvät
tavoitteet. Opetussuunnitelman tavoitteita käytetään tukena eri kirjoitustaidon osa-alueiden havainnoimiseen.
Tehtävänantojen ja tukimateriaalien tutkiminen tekstien ohella antaa uutta ymmärrystä
siihen, kuinka tiedonalan kielen kehittymistä voidaan tukea kielen oppimisen eri vaiheissa.
Tämä auttaa opettajia kehittämään tehtävänantojaan ja opetustaan tulevaisuudessa ja siten edistää suomea toisena kielenä puhuvien asemaa koulumaailmassa sekä jatko-opintomaailmassa.
Tutkielma perustuu neljän peruskoulun yhdeksättä luokkaa käyvän ryhmän biologian työselostuksiin, joihin opettaja on tehtävänannon lisäksi antanut mallin siitä, minkälainen vastauksen
odotetaan olevan. Ryhmissä on sekä oppilaita, jotka opiskelevat äidinkielen ja kirjallisuuden
oppimäärässä, että oppilaita, jotka opiskelevat suomea toisena kielenä.
Edellä mainittuja tavoitteita pyritään toteuttamaan vastaamalla seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Miten malliteksti tukee tiedonalan tekstilajin rakenteen sisäistämistä ja tuottamista, ja
miten malliteksti tukee tiedonalan kielen konventioiden sisäistämistä ja tuottamista? Uusi, kielitietoinen Perusopetuksen opetussuunnitelma korostaa sitä, kuinka jokainen opettaja on oman
oppiaineensa kielen ja tekstien opettaja (Harmanen 2013). Näiden tutkimuskysymysten avulla
tarkastellaan yhtä keinoa opettaa tiedonalan kieltä ja tekstejä.

2.2

Työn rakenne

Tämä tutkielma koostuu edellä esitettyjen tavoitteiden ja kysymysten lisäksi kolmesta eri tutkimusaihetta ja aineistoa esittelevästä, käsittelevästä ja analysoivasta luvusta, sekä johdannosta
ja lopetusluvusta.
Kolmas luku esittelee tutkimuksen teoreettista viitekehystä. Ensimmäiset alaluvut käsittelevät kirjoittamisen eri osa-alueita. Kirjoittamisen tutkimukseen perehdytään toisella kielellä
kirjoittamisen ja koulukirjoittamisen näkökulmasta, sekä tiedonalakohtaisen kirjoittamisen näkökulmasta. Tutkimusaineiston keskeisenä vertailukohteena toimii Opetushallituksen laatima
Perusopetuksen opetussuunnitelma, jonka sisällöistä syvennytään etenkin kielitietoisen koulun
ajatukseen omassa alaluvussaan. Viimeisenä kolmannessa luvussa tarkastellaan tehtävänantoa
tekstilajina ja tutkimuskohteena.
3

Tutkielman neljäs luku esittelee tutkimuksen aineiston ja menetelmät. Aineisto on kerätty
vuosina 2020–2021 kyseistä tutkimusta varten, joten on aiheellista esitellä aineiston koostumusta, tutkimuksen informantteja ja aineistonkeruukontekstia. Neljännessä luvussa esitellään
myös aineiston analysointiin käytettyjä tutkimusmenetelmiä, ja kerrotaan hieman tutkimuksen
lähtökohdista.
Viides luku syventyy tutkimusaineiston analyysiin. Aineistoon kuuluvia vastauksia analysoidaan tiedonalan kieleen ja kirjoittamiseen liittyvien ilmiöiden, kuten tekstilajin rakennepiirteiden, työvaiheiden raportoinnin, omien havaintojen kuvailun ja tiedonalan kielen pohjalta.
Analyysissä asetetaan rinnakkain tiedonalan tekstilajiin ohjaavan mallitekstin kanssa kirjoitetut
tekstit ja vastaukset, joihin ei ole ollut tarjolla valmista mallitekstiä. Analyysissä perehdytään
siihen millaisia eroja tiedonalan kielen ja kirjoittamisen eri osa-alueilla on mallitekstin kanssa
ja ilman mallitekstiä kirjoitettujen vastausten välillä, ja tarkastellaan sitä vaikuttaako mallitekstin sisällyttäminen tehtävänantoon S2-oppilaiden vastauksiin enemmän tai eri tavalla kuin S1oppilailla.
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Keskeisistä käsitteistä ja aiemmasta tutkimuksesta

Kieli- ja tekstitietoisuus ovat nykyisen peruskoulun opetussuunnitelman keskeisimpiä käsitteitä. Luku 3.2 esittelee opetussuunnitelman tavoitteita monilukutaidon ja tiedonalan kielen
suhteen, yleisesti peruskoulun päättövaiheessa, sekä biologian ja suomi toisena kielenä -oppimäärissä. Luvussa esitellään myös kielitietoisen koulun perusajatusta ja sovelluksia vuoden
2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erilaisia tekstejä toki luetaan, mutta
myös kirjoitetaan kaikissa koulun oppiaineissa. Kirjoittamista voidaan tarkastella monesta eri
perspektiivistä, joista tälle tutkimukselle relevantteja luku 3.1 esittelee.

3.1

Kirjoittaminen

Kirjoittaminen on yksi kielitaidon osa-alueista. Se on monitahoinen ilmiö, johon linkittyy erilaisia taitoja. Esimerkiksi Henna Makkonen-Craig on jakanut näitä taitoja kirjoittamisen kompetensseihin eli osataitoihin (Makkonen-Craig 2011). Kirjoittamisen kompetensseissa on kyse
yksilön henkilökohtaisista, osa-alueisiin eriteltävistä kirjoitustaidoista ja -valmiuksista. Mak-
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konen-Craig jakaa kirjoitustaidon pääasiassa kuuteen eri kompetenssiin: kieliopillisen kompetenssiin, joka arvioi perinteisiä kirjoittamiseen liittyviä taitoja sanastoon, kielioppiin ja oikeinkirjoitukseen liittyen; välineen hallintaa koskevaan kompetenssiin, joka liittyy konkreettisen,
sekä käsin että koneella kirjoittamisen taitoon ja visuaalisiin seikkoihin, kuten selkeyteen ja
tekstin ulkoiseen rakenteeseen, sekä neljään eri diskurssikompetenssin alalajiin: kognitiiviseen
kompetenssiin, tekstuaaliseen kompetenssiin, tekstilajikompetenssiin ja sosiaaliseen kompetenssiin. Tälle tutkimukselle erityisen oleellinen on tekstilajikompetenssi, jolla tarkoitetaan kykyä tunnistaa, hallita ja tuottaa eri tekstilajeja. Kirjoittamisen arviointi kompetenssien kautta
auttaa hahmottamaan sitä, että kaikki kompetenssit eivät kehity samatahtisesti, ja siten tunnistamaan ja tunnustamaan erilaisia taitokokonaisuuksia. (Makkonen-Craig 2011: 65–77.) Kirjoittamisen opettaminen eri kompetenssit huomioiden ja erilaisten kompetenssien oppimista tukien
kehittää niin yleisesti kirjoitustaitoa kuin tiedonalan kirjoittamisen taitoja.
Kirjoittamiseen vaikuttavat myös muut tekijät, kuten esimerkiksi kirjoituskonteksti.
Tämä tutkielma syventyy kirjoittamiseen toisella kielellä kirjoittamisen, koulukirjoittamisen ja
tieteenalakohtaisen kirjoittamisen kautta.

3.1.1 Toisella kielellä kirjoittaminen
Ihmiset voivat olla monikielisiä monella eri tavalla. Jotkut oppivat kotonaan useamman kielen,
monet oppivat vieraita kieliä koulussa ja jotkut opiskelevat kieltä ympäristössä, jossa se on
muille ensikieli. Toisella kielellä tarkoitetaan tyypillisesti kieltä, jota opiskellaan kohdekielisessä kieliympäristössä, esimerkiksi suomea Suomessa. Kieltä opitaan ja käytetään siis myös
kielenopiskelukontekstin ulkopuolella: kaupassa, harrastuksissa, kavereiden kanssa ja muiden
oppiaineiden opiskelussa. Samoin on toisella kielellä kirjoittamisen laita.
Kirjoitettu kieli ja siihen liittyvät konventiot ovat asioita, joita jokaisen kielenkäyttäjän,
ensi- tai toiskielisen, täytyy opetella (Kalliokoski 2006: 246). Kirjoitustaitoon vaikuttavat monet tekijät, erilaiset kirjoittamisen kompetenssit. Toisella kielellä kirjoittamiseen liittyy kuitenkin myös muita seikkoja; siihen vaikuttavat muiden muassa kielitaidon taso, kohdekielen tekstikulttuuriin liittyvän tiedon määrä ja kirjoitustaidon taso kirjoittajan äidinkielellä (Tarnanen
2002: 100–102). Monet toisella kielellään kirjoittavat kokevat kirjoittamista hankaloittaviksi
tekijöiksi riittämättömät kielioppitaidot ja sanavaraston puutteellisuuden, toisin sanoen sen, että
kielelliset taidot eivät riitä välittämään haluttua viestiä (Hyland 2002: 34).
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Toisella kielellä kirjoittavat kirjoittavat yleensä lyhyempiä tekstejä ja tekevät enemmän virheitä. (Tarnanen 2002: 101–102.) Suomalaisessa yhteiskunnassa virheitä on totuttu sietämään
kirjoitetussa kielessä melko vähän, osittain kirjoittamisen kouluopetuksen traditioiden vuoksi,
ja siksi toiskielisten kirjoittamiseenkin suhtaudutaan toisinaan jyrkemmin kuin heidän puhumiseensa. Virheelliselle, ei-syntyperäisen kirjoittamalle kielelle on annettu oppijankielen leima.
(Kalliokoski 2006: 246–247.)
Toisella kielellä kirjoittamiseen liittyy monia osa-alueita, joilla taidot voivat olla eri tasoisia. Toisella kielellä kirjoittamiseen liittyy niin kielellisten taitojen hallinta ylipäänsä, kuin
kirjoitetun kielimuodon hallinta, sosiokulttuurisen tiedon hallinta, universaalin tiedon hallinta
ja tekstilajien hallinta (Tarnanen 2002: 106–107). Toisella kielellä kirjoittavilla on kirjoittaessaan esimerkiksi ensikielisiä enemmän haasteita argumentatiivisten, narratiivisten ja selittävien
tekstien erottamisessa toisistaan, ja he menestyvät heikommin akateemisissa teksteissä, esseissä
ja aineistopohjaisessa kirjoituksessa (mts. 100–101). Toisella kielellä kirjoittamaan oppimisen
kannalta keskeistä on siis, paitsi opettaa kielitietoa ja sanastoa, myös tekstilajeja ja genretietoisuutta (Kalliokoski 2006, Tarnanen 2002, Hyland 2003).
Koulukirjoittamisessa suomea äidinkielenään ja toisena kielenään puhuvien välillä on
enemmän yhtäläisyyksiä kuin eroja. Kuten sanottua, kirjoitetun kielen ja sen normit joutuvat
opiskelemaan kaikki, kielitaustasta riippumatta. Koulussa tuotetaan lukuisia erilaisia tekstilajeja, joiden konstruktiot, rekisterit ja konventiot ovat aluksi uusia kaikille. (Kalliokoski 2006:
248–249). Se, kuinka paljon suomea toisena kielenään käyttävä on sosiaalistunut eri tekstilajeihin ja harjaantunut niiden tuottamisessa, riippuu toki osin siitä, missä vaiheessa hän on päätynyt suomalaisen koulujärjestelmän vaikutuspiiriin.
Myös kielenopetuksen, arvioinnin ja itsearvioinnin tueksi kehitetyssä Euroopan Neuvoston kielitaitoasteikossa, Eurooppalaisessa viitekehyksessä (CEFR 2001) erilaisten tekstilajien
hallinta nostetaan yhdeksi arvioitavaksi osa-alueeksi ja osin kirjoitustaidon mittatikuksi. Kirjoittamisen osa-alueella kielitaidon tasoa mitataan muun muassa sen perusteella, millaisten
tekstilajien tekstejä kielenoppija kykenee tuottamaan. A1-tason kielenoppijan kuvaillaan osaavan kirjoittaa esimerkiksi lyhyitä ja yksinkertaisia postikortteja ja A2-tasoisen osaavan kirjoittaa lyhyitä ja yksinkertaisia viestejä, B1-tasoisen kuvaillaan osaavan kirjoittaa henkilökohtaisia
kirjeitä ja B2-tasoisen tietoa välittäviä esseitä ja raportteja. C1-tason kielenoppijan kuvaillaan
osaavan kirjoittaa kirjeitä, esseitä ja raportteja monitahoisista (engl. complex) aiheista valiten
tyylin lukijan huomioiden. Eurooppalaisen viitekehyksen ylimmällä tasolla C2-tason kielenoppijan kuvaillaan osaavan kirjoittaa selkeitä, sujuvia ja tyylillisesti asianmukaisia monitahoisia
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kirjeitä, raportteja ja artikkeleita, sekä tiivistelmiä ja arviointeja muiden tekstien pohjalta. (mts.
26.)
Jokaisen suomea toisena kielenään puhuvan täytyy koulussa myös kirjoittaa toisella kielellä. Jos kirjoittaminen on haastavaa, esimerkiksi puutteellisen sanvaraston tai rakenteiden hallinnan vuoksi, voi kirjoittamisprosessia helpottaa tekstilajien avulla: teksti kirjoitetaan osana
tietyn tekstilajin kontekstia ja johonkin tiettyyn tarkoitukseen – ei pelkästään kielitaidon osoituksena.

3.1.2 Koulukirjoittaminen
Koulukirjoittamisella tarkoitetaan koulussa tai sen puitteissa tapahtuvaa kirjoittamista. Opetussuunnitelman perusteiden mukaan vuosiluokilla 7–9 luetaan ja kirjoitetaan aiempaa laajemmin
monipuolisia erilaisia kaunokirjallisia, asia- ja mediatekstejä, sekä vahvistetaan tekstin tuottamisen prosesseja, kirjoitetun kielen konventioiden hallintaa ja tiedon esittämisen taitoja. (POPS
2014: 292–294.)
Koulussa tarkastellaan ja tuotetaan monenlaisia erilaisia tekstejä, mutta perinteisesti tekstin tuottamisen pääpaino on enimmäkseen koulun tekstilajeihin kuuluvissa teksteissä, kuten ainekirjoituksessa, kirjoitelmissa ja esseissä (Kauppinen 2010: 154; Luukka ym. 2008: 112–113).
Koulun tekstilajeihin kuuluvien tekstien yksi suurimmista ongelmista on autenttisuus tai oikeammin, sen puute. Koulutekstit kirjoitetaan vain koulua varten, ja siksi ne eivät ole autenttisia
tai suhteessa todellisen elämän kirjoitustaitoihin (Barton 2007: 177–179). Vaikka koulukontekstissa ohjattaisiin kirjoittamaan sen ulkopuolisia tekstilajeja, esimerkiksi mielipidekirjoituksia tai työhakemuksia, on tällaisiin tehtäviin vastauksena syntyneillä teksteillä kuitenkin myös
koulutekstin funktio (Kalliokoski 2006: 250).
Koulukirjoittamiseen liittyy myös arvioinnin ja arvostelun aspekti – tekstit on tarkoitettu
arvioitaviksi, eivät toteuttamaan mitään autenttista funktiota, ja siten niillä ei välttämättä ole
roolia minään muuna kuin suorituksena. Inka Mikkonen esittääkin väitöskirjassaan (2010), tosin omien sanojensakin mukaan kärjistetysti, että koulukirjoittamista on hallinnut jo pitkään
tietynlainen tuotosajattelu. (Mikkonen 2010: 32.) Suomea toisena kielenä opiskeltaessa ja oppiaineen kontekstissa kirjoittaessa tämä korostuu entisestään: kirjoittamisen tavoitteeksi muodostuu helposti kielitaidon ja sen kehityksen osoittaminen (Kalliokoski 2006: 249). Arvioitaessa ongelmaksi muodostuu se, että kielitaitoa ja kirjoitustaitoa on vaikeaa erottaa toisistaan,
vaikka ne eittämättä ovat kaksi eri asiaa (Kalliokoski 2008: 349).
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Koulukirjoittaminen ja sen arviointi on keskittynyt pitkään oikeinkirjoitukseen ja kielitietoon. Samalla kun 90-luvulta eteenpäin kouluissa on keskitytty kirjoitustaidoissa kielitiedon
ohella lukuisiin muihin kirjoittamisen osa-alueisiin, kuten erilaisiin tekstilajeihin ja digitaaliseen kirjoittamiseen, ovat kielivirheet tutkimusten mukaan lisääntyneet. Kuten pitkään opetuksessa, myös koulukirjoittamisen tutkimuksessa on keskitytty laajalti oikeinkirjoitusseikkoihin
ja kielenhuoltoon, sekä syntaktisiin ilmiöihin kuten lauseenvastikkeiden ja kongruenssin tarkasteluun. (Juvonen ym. 2011: 31–33.) Lähivuosina julkaistut, koulukirjoittamista käsittelevät
tutkimukset painottuvat oikeinkirjoituksen ja kielenhuollon sijaan monilukutaitoon ja tekstilajeihin. Suomessa koulukirjoittamista on tyypillisesti tutkittu pro gradu -tutkielmissa ja laajempi
tutkimus on harvinaisempaa (Komppa 2012: 9).
Suomalainen koululaitos on reagoinut kirjoittamisen muutokseen kautta linjan melko hitaasti. Koulukirjoittamisessa on keskitytty vielä 2000- ja 2010-luvun puolella pitkälti käsin kirjoitettuihin koulutekstilajeihin, tosin viimeisten vuosien aikana tilanne on muuttunut suurelta
osin perusopetuksen uusien opetussuunnitelmien vaikutuksesta. Vaikka suomalaisnuoret ovat
menestyneet esimerkiksi PISA-tutkimuksissa lukemistaitojen osa-alueella hyvin, kirjoitustaidot ovat selkeästi heikompia. Lukuisten koulukirjoittamista mittaavien tutkimusten mukaan kirjoitustaidot ovat pojiksi määritellyillä oppilailla tytöiksi määriteltyjä oppilaita heikompia. (Kallionpää 2017: 43–45-)
Myös oppimateriaalit ja tehtävänannot ohjaavat koulukirjoittamista tiettyyn suuntaan.
Koulussa kirjoitetuilla teksteillä on usein funktionsa teksteinä, funktio arvioitavana työnä ja
funktio vastauksena tehtävänantoon. Tehtävänannot toistuvat kouluympäristössä samankaltaisina vuodesta toiseen ja oppilaat oppivat kirjoittamaan koulutekstejä tietyn mallin mukaisesti.
Erityisesti heikompia oppilaita tämä toistuva malli ja tehtävänantojen usein kronologisesti etenevät ohjeet tukevat. (Makkonen-Craig 2008: 214–215.) Tässä oppikirjoilla ja -materiaaleilla
on keskeinen tehtävä koulukirjoittamisen muokkaajina.
Koulukirjoittamiseen vaikuttavat niin koulussa luetut tekstit, oppimateriaalit ja opetustavat, kuin tuotosajattelu ja autenttisen merkityksen puute. Koulukirjoittaminen siis eroaa monin
tavoin muusta kirjoittamisesta.
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3.1.3 Tiedonalan kieli ja kirjoittaminen
Peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden mukaan ”[j]okaisella oppiaineella on oma kielensä, tekstikäytäntönsä ja käsitteistönsä.” (POPS 2014 : 28.) Eri oppiaineissa spesifisti esiintyviä ja niiden käyttöön kehittyneitä kielimuotoja kutsutaan tiedonalan kieliksi, joskus myös
akateemiseksi kieleksi. Tiedonalan kieliä ei kukaan puhu äidinkielenään, vaan ne on yhtä kaikki
jokaisen opeteltava (Satokangas & Suuriniemi 2020: 2).
Tiedonalakohtaisen kielen käsite yhdistää tieteenalaan kuuluvan kielen ja oppiaineen kielen yhden kattotermin alle (Satokangas 2020: 143). Tiedonalakohtaiset kielet ovat kielimuotoja,
jotka ovat kehittyneet käsitteellisen ajattelun ilmaisemiseen, ja jokaiselle tiedonalalle on kehittynyt oma kielensä. Tiedonalan kielen muodostumiseen vaikuttavat esimerkiksi tiedonalan tutkimusperinteet, menetelmät ja käsitteenmäärittely, toisin sanoen tiedonmuodostukset käytänteet eli ne tavat, joilla tieteenalan tuottamaa tietoa puetaan sanoiksi. (Satokangas & Suuriniemi
2020: 2–3.) On kuitenkin huomattava, että koulujärjestelmässä jotkin oppiaineet, kuten terveystieto, maantiede tai äidinkieli ja kirjallisuus, yhdistävät useiden eri tieteenalojen tietoja ja siten
useiden eri tieteenalojen kieliä. Näiden oppiaineiden tiedonalan kieli ei siis vastaa suoraan minkään tieteenalan kieltä, vaan on kouluopetusta varten syntynyt, oma erityinen kielensä. (Satokangas 2020: 143.)
Helpoimmin eri tiedonalojen kielet erottaa niiden sanaston perusteella: jokaiseen tiedonalaan liittyy sen omaa termistöä, ja termien spesifiys on usein ilmeistä ja helposti havaittavaa. Myös opettajien kielikäsitys oppiainekontekstissa on tyypillisesti sanasto- ja terminologiakeskeistä (Satokangas & Tiermas 2021). Tiedonalan kieleen liittyy myös kieliopillisia piirteitä:
toimijuutta, rooleja ja prosesseja ilmaisevia kielellisiä valintoja, siis erilaisten tekstitaitojen hallintaa vaativia tekijöitä. (Satokangas 2020: 143–146.) Keskeisiä tiedonalan kielen taitoja ovat
myös tekstilajien ja muiden diskursiivisten käytänteiden hallinta, siis tapa toimia kielellä tilanteeseen sopivasti – nämä taidot rakentuvat sekä sanaston että kieliopillisten piirteiden hallinnan
pohjalle (Satokangas & Tiermas 2021).
CLIL-opetuksessa (engl. content and language integrated learning) yhdistetään tiedonalan kielen ja vieraan tai toisen kielen opiskelua. CLIL-opetuksessa opetetaan oppiainekohtaista sisältöä opiskelijoiden toisella tai vieraalla kielellä, siis yhdistetään kielen ja sisällön oppiminen. Tällä tavoin kieltä opitaan siis muun toiminnan kautta. (Nikula 2015: 16.) Toisella
kielellään opiskelevat opiskelevatkin CLIL-metodilla tavallaan kaikissa oppiaineissa. CLILopetuksessa tiedonalan kielen opettamisen ja oppimisen näkökulmasta tehtäviä tarkastellessa
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on mielekästä huomioida tehtävätilanteen vaiheet: tehtävän valmisteluvaihe, itse tehtävä ja tehtävää kokoava ja yhteen vetävä vaihe (Nikula 2015: 17; Lorenzo 2007: 507–512). Kaikissa
näissä työvaiheissa opitaan ja opetetaan eri tiedonalan kielen osa-alueita.
Tiedonalan kieltä ja kirjoittamista ovat tutkineet lähiaikoina muun muassa Hilkka Paldanius historian tiedonalan tekstitaitoja ja tekstilajeja käsittelevässä väitöskirjassaan (2020) ja
Henri Satokangas niin tietokirjojen kieltä käsittelevässä väitöskirjassaan (2021) kuin oppi- ja
tietokirjoja, sekä tiedonalojen kielioppia käsittelevissä artikkeleissaan (kts. esim. Satokangas
2020, Satokangas & Suuriniemi 2020, Satokangas & Tiermas 2021). Paldaniuksen tutkimus
sijoittuu toiselle asteelle. Raija Manninen (2020) on puolestaan tutkinut tiedonalan kieltä neljäsluokkalaisten teksteissä. Yläasteikäisten ja peruskoulun päättövaiheessa olevien tiedonalan
kieltä ja kirjoittamista on tutkittu hyvin vähän siitäkin huolimatta, että yhdeksi perusopetuksen
opetussuunnitelman tavoitteeksi on asetettu monilukutaito ja erilaisten tekstilajien tuntemus
kaikissa oppiaineissa (POPS 2014: 283).

3.2

Opetussuunnitelman tavoitteet ja kielitietoinen koulu

Yhtenä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) seitsemästä laaja-alaisen oppimisen tavoitteesta on monilukutaito. Monilukutaidolla tarkoitetaan kykyä tuottaa, tulkita ja arvottaa erilaisia tekstejä. POPS:issa tavoitteeksi asetetaan, että monilukutaitoa ei kehitetä ainoastaan kielen opinnoissa, vaan kaikissa oppiaineissa:
”Oppilaiden monilukutaitoa kehitetään kaikissa oppiaineissa arkikielestä
kohti eri tiedonalojen kielen ja esitystapojen hallintaa. Osaamisen kehittyminen edellyttää rikasta tekstiympäristöä, sitä hyödyntävää pedagogiikkaa sekä
oppiaineiden välistä ja muiden toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä.”
(POPS 2014: 22–23)
Opetussuunnitelman tavoitteena on, että oppilaat saavat luettavakseen, tuotettavakseen ja tulkittavakseen monipuolisesti erilaisia tekstejä eri tekstilajeista. Myös oppimateriaalina käytettyjen tekstien autenttisuutta korostetaan. (mts. 22–23.)
Kielitietoisuus mainitaan Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden yhtenä toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavana periaatteena. Opetussuunnitelmassa esitetään, että eri kielten käyttö rinnakkain koulun arjessa tulee nähdä luontevana, ja että monikielisyyttä tulee arvostaa. Se määrittää, että kielitietoisessa yhteisössä ymmärretään kielen keskeinen merkitys
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oppimisessa, vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä sekä identiteetin rakentumissa ja yhteiskuntaan sosiaalistumisessa. Opetussuunnitelma ottaa huomioon, että jokaisella oppiaineella on oma
kielensä, tekstikäytäntönsä ja käsitteistönsä, ja että eri tiedonalojen kielet avaavat erilaisia näkökulmia koulussa käsiteltyihin ilmiöihin, ja esittää jokaisen aineen opettajan kielellisenä mallina ja opettamansa oppiaineen kielen opettajana. Perusopetuksen opetussuunnitelma kehottaa
etenemään opetuksessa arkikielestä käsitteellisen ajattelun kieleen. (POPS 2014: 28.)
Opetushallitus on julkaissut vuonna 2017 erillisen oppaan kielitietoisen koulun periaatteista. Kielitietoinen opetus – Kielitietoinen koulu esittelee kielitetoisuuden perusperiaatteita,
kielitietoista toimintakulttuuria ja kielitietoisia työtapoja. Opas määrittää kielitietoisen koulun
seuraavanlaisesti:
”Kielitietoisessa koulussa kielen keskeinen merkitys oppimisessa, opetuksessa, arvioinnissa ja kaikessa toiminnassa tunnistetaan. Tämä tarkoittaa
kaikkien kielten arvostamista ja luontevaa näkyvyyttä koulussa toimintakulttuurin tasolla. Opetuksessa se tarkoittaa kielitietoisia työtapoja, jotka perustuvat opettajien yhteistyölle.” (Opetushallitus 2017: 3)

Kielitietoisen koulun kielitietoisessa toimintakulttuurissa ymmärretään kielen merkitys
opetuksessa ja kaikessa koulun toiminnassa. Kaikki oppilaat ovat monikielisiä – tiedonalojen
kielten rinnalla he käyttävät omia äidinkieliään, vieraita kieliä, murteita ja puhekieltä. Kielitietoinen toimintakulttuuri antaa tilaa eri kielille, ja opettaa tunnistamaan ja tunnustamaan kouluyhteisön ja yksilöiden luonnollisen monikielisyyden. Kielitietoinen toimintakulttuuri mahdollistaa kielitietoisten työtapojen hyödyntämisen. Kielitietoiset työtavat vahvistavat tietorakenteita, tukevat käsitteiden oppimista, sanavaraston laajentamista ja monilukutaitoa, opettavat
erottamaan, tunnistamaan ja tuottamaan erilaisia tekstilajeja ja kielenkäyttötilanteita. Ne auttavat jäsentämään tietoa, esittelemällä oppilaille kunkin tiedonalan kielen käsitteitä ja käsitekokonaisuuksia. (Opetushallitus 2017: 7–9.)
Perusopetuksessa jokaisella vuosiluokkakokonaisuudella on yhteisten tehtävien lisäksi
oma erityinen tehtävänsä. Perusopetuksen opetussuunnitelmassa vuosiluokkien 7–9 yhdeksi
erityiseksi tehtäväksi mainitaan kaikkien oppilaiden kannustaminen opintojen jatkamiseen, ja
erityistä huolta pidetään opetussuunnitelman mukaan siitä, että jokainen oppilas saisi mahdollisimman hyvät valmiudet ja edellytykset perusopetuksen jälkeisille opinnoille. Erityisen tärkeäksi tehtäväksi koululle vuosiluokkien 7–9 aikana mainitaan itsetuntoa vahvistavien osaami-
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sen ja onnistumisen kokemuksien luominen. (POPS 2014: 280–281.) Vuosiluokilla 7–9 monilukutaitoa syvennetään laajentamalla tekstien kirjoa kaikkien oppiaineiden opetuksessa ja tutustuttamalla oppilaita erilaisiin tekstilajeihin ja niiden konteksteihin. Tavoitteena on harjoittaa
tiedon tuottamisen, tulkinnan ja välittämisen taitoja eri oppiaineille ominaisilla tavoilla. (POPS
2014: 283.) Esimerkiksi suomen kielen ja kirjallisuuden oppimäärän tavoitteeksi on monilukutaidon osa-alueella perusopetuksen päättyessä asetettu se, että ”[o]ppilas osaa ohjatusti tuottaa
kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja erityisesti pohtivia ja kantaa ottavia tekstejä ja käyttää niille
tyypillisiä ilmaisutapoja (POPS 2014: 293).
Tämän tutkielma keskittyy erityisesti yläkoululaisten biologian kieleen. Biologian opetuksen tehtävinä peruskoulun vuosiluokilla 7–9 on muun muassa ohjata oppilaita tutustumaan
biologisen tiedonhankinnan luonteeseen tutkivan oppimisen avulla, herättää kiinnostusta kokemuksellisen oppimisen avulla ja antaa valmiuksia biologiaa hyödyntävien alojen opiskeluun
sekä työelämään, ja tavoitteina auttaa ja ohjata oppilasta kuvailemaan eliöiden rakenteita, kehittämään luonnontieteellistä ajattelutaitoa ja käyttämään biologian tutkimusvälineistöä ja tietoja viestintäteknologiaa. Oppilaita ohjataan tekemään havaintoja ja hankkimaan, käsittelemään,
tulkitsemaan ja esittämään biologista tietoa. Monipuoliset työtavat tukevat luonnontieteelle
luonteenomaisten tutkimusmenetelmien omaksumista, sekä kehitystä johtopäätöksien tekemisessä, raportoimisessa ja oppimansa tiedon soveltamisessa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan ”[b]iologian opetuksen tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita omakohtaiseen havainnointiin ja tutkimiseen --” ja perusopetuksen päättövaiheessa tavoitteena on, että oppilas osaa havainnoida ja tallentaa keräämiään tietoja, tehdä ohjatusti pienimuotoisia biologisia tutkimuksia ja raportoida sen tuloksia ja käyttää biologialle ominaisia
peruskäsitteitä sekä tutkimus- ja tiedonhankintamenetelmiä. (POPS 2014: 379–384.)
Opetushallitus on julkaissut vuonna 2021 käyttöönotetun uuden lukion opetussuunnitelman tueksi verkkosivuillaan Biologia ja kielitietoisuus -artikkelin (Opetushallitus 2021), joka
esittelee biologian tekstitaitoja ja kielitietoisia työtapoja biologian opetuksen avuksi. Artikkeli
on toki suunnattu lukio-opetuksen tueksi, mutta siinä on eritelty muutamia biologiaan ja kielitietoisuuteen keskeisesti liittyviä seikkoja. Ensinnäkin on huomioitava, että biologiaan liittyy
paljon tiedonalaan liittyvää spesifiä termistöä, ja siksi käsitteiden oppimiseen on kiinnitettävä
erityistä huomiota. Omien havaintojen ja kokeellisen työskentelyn tuloksien raportointiin tarvitaan sanaston lisäksi myös muuta tietoa ja taitoa biologian tiedonalan kielestä. Artikkelissa
suositellaankin biologian tekstilajien, kuten esseiden ja tutkielmien, kirjoittamisen harjoittelemista mallitekstien avulla. (Opetushallitus 2021)
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Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärälle annetaan pääosin samat tehtävät ja osin samat tavoitteetkin, kuin äidinkielen
ja kirjallisuuden oppimäärällekin. Suomi toisena kielenä -oppimäärän erityisenä tehtävänä on
kuitenkin myös ”tukea lapsen ja nuoren kasvua kieliyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi, jolla on
kielelliset valmiudet jatko-opintoihin.” S2-opetuksen tehtävänä on tukea kielitaidon eri osaalueiden sekä eri tiedonalojen kielen kehittymistä, ja suomi toisena kielenä -oppiaineen lähtökohtana toimivat oppilaille merkitykselliset ja tarpeelliset tekstilajit ja kielenkäyttötilanteet.
(POPS 2014: 313–314.) S2-oppilaiden osalta koulun monia eri tiedonalojen kieliä tuetaan siis
myös suomi toisena kielenä -oppiaineessa.

4

Aineisto

Tutkimuksen aineisto on kerätty helsinkiläiseltä yläasteelta. Tutkimuksessa on oppilas- ja opettajainformantteja. Asianmukaiset tutkimusluvat on hankittu alaikäisten oppilaiden huoltajilta,
sekä opettajilta. Aineisto koostuu koulua varten kirjoitetuista, arvioitavista teksteistä, sekä
opettajien niihin antamista tehtävänannoista ja lisämateriaaleista.

4.1

Tutkimuksen informantit

Tutkimuksen informantit ovat helsinkiläisen yläasteen yhdeksäsluokkalaisia ja opettajia. Aineistoon valikoitui neljän eri luokan tekstejä. Oppilasinformantteja on yhteensä 25, heistä 10:llä
on väestötietorekisterissä äidinkieleksi merkitty suomi ja 14:llä äidinkieleksi merkitty jokin
muu kieli. Aineiston oppilaista noin 40 prosenttia on siis suomea toisena kielenään puhuvia.
Muita äidinkieleksi merkittyjä kieliä on useita. Tässä tutkimuksessa viittaan suomea äidinkielenään puhuviin informantteihin S1-oppilaina, ja suomea toisena kielenä puhuviin informantteihin S2-oppilaina.
S2-oppilaiden kielitaitotaso on vaihteleva. Osa oppilaista on asunut Suomessa koko elämänsä, ja siten puhuu suomea lähes äidinkielen tasoisesti, osa taas on asunut Suomessa vain
hetken ja osaa suomea alkeiskielitaitotasolla. Osa S2-oppilaista käy suomi toisena kielenä tunneilla niin äidinkielen, kuin muidenkin aineiden tunneilta, ja saa siten tehostettua tukea S2opettajalta. Osa S2-oppilaista on siirtynyt opiskelemaan suomi äidinkielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaisesti, eikä osallistu suomi toisena kielenä -opetukseen.
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Tutkimuksen opettajainformantteja on kolme, heistä kaksi on biologian ja maantiedon
opettajia, ja yksi suomi toisena kielenä -opettaja. Opettajat tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään ja käyttävät samoja oppimateriaaleja ja tehtävänantoja. Myös käytetyt oppikirjat ovat kaikilla ryhmillä samat. Suomi toisena kielenä -opettaja työskentelee yhdessä aineenopettajien
kanssa ja tukee S2-oppilaiden opiskelua erillisillä tunneilla.

4.2

Kirjoituskonteksti

Tutkimuksen aineistoon kuuluvat tekstit on kirjoitettu koulukontekstissa. Aineiston vastausten
tuottamiseen kuuluva prosessi sisältää kirjoittamisen lisäksi tunnilla tehtävän, konkreettisen
tutkimustyön. Tehtävä on tehty oppitunnilla, jonka aluksi opettaja on käynyt sekä kirjoitustehtävän että tunnilla tehtävän preparointityön ohjeet läpi suullisesti, havainnollistanut tutkimuskohteen rakennetta ja toimintaa kuvilla, ja jakanut oppilaat kolmen tai neljän hengen ryhmiin.
Oppilaat ovat saaneet työohjeet (Liitteet 2 ja 3), tarvittavat työvälineet ja tutkittavan elimen.
Työohjeet esittävät vaihe vaiheelta sekä elimen preparointiin liittyvät työvaiheet että työselostuksen kirjoittamisen ohjeet. Työohjeita seuraten oppilaat ovat avanneet ja tutkineet elimiä oppitunnin aikana kirjoittaen samalla muistiinpanoja. Tutkimistilanne on poikkeus muutoin melko
opettajajohtoisesta opetuksesta.
Työselostuksia on tehty ryhmien kanssa jo aiemmin seitsemännellä luokalla. Työselostukset on kirjoitettu tutkimuksen jälkeen tietokoneella muistiinpanojen ja muistikuvien pohjalta, konkreettiseen tekemiseen ja kokemukseen pohjautuen. Osa oppilaista on aloittanut kirjoittamista tunnilla, mutta vastaukset on kirjoitettu pääasiassa kotona yhden viikon aikana. Sydämen rakenteen tutkimista käsittelevässä työselostuksessa oppilailla on ollut apunaan sitä mallintamaan tehty malliteksti (Liite 1). Samaa, sydänselostusta varten tehtyä mallitekstiä on kehotettu käyttämään myöhemmin tehdyn silmään liittyvän työselostuksen rakenteen mallina.
Mallitekstin jäsentely seuraa työohjeissa annettuja tehtäviä ja siten tunnilla tehtyjä konkreettisia
työvaiheita. Haastattelussa tehtäväkokonaisuuden tehnyt opettaja kertoo, että S2-oppilaita rohkaistaan erityisesti kirjoittamaan mallin avulla. Oppilaille painotetaan sitä, että kielen ei tarvitse
olla täydellistä, vaan että työselostus rakentuu konkreettisen työn, omien muistiinpanojen ja
mallitekstin pohjalle.
Tekstit on kirjoitettu arvioitaviksi, ja oppilaat ovat olleet tästä tietoisia tehtäväkokonaisuuden ja kirjoitusprosessin alusta alkaen. Kaikki tekstit on kirjoitettu sähköisesti käyttäen
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Google Classroomin Google Docs -kirjoitusalustaa, jossa opettaja voi seurata oppilaan kirjoitusprosessia reaaliaikaisesti, tehdä kommentteja ja korjausehdotuksia suoraan tekstiin, antaa
palautetta ja arvioida. On yleistä, että tutkimuskohteena olevan koulun opettajat kommentoivat
oppilaiden tekstejä kesken kirjoitusprosessin ja tarjoavat apua esimerkiksi oikeinkirjoitus- ja
rakenneasioissa, sekä avittavat tarvittaessa kirjoitusprosessissa eteenpäin lisäkysymyksin. S2oppilaiden kirjoitusprosessia seuraavat Classroomissa usein niin aineenopettaja kuin suomi toisena kielenä -opettajakin. Tutkimuksen aineistoon kuuluu vain valmiita, palautettuja tekstejä,
joissa ei ole näkyvissä opettajan kommentteja tai korjauksia.

4.3

Aineiston koostumus

Aineisto koostuu yhdeksäsluokkalaisten kirjoittamista työselostuksista, sekä opettajien näitä
tekstejä varten antamista tehtävänannoista ja lisämateriaaleista, kuten monisteista ja malliteksteistä. Aineisto on kerätty yläasteen yhdeksännen luokan biologian tehtävistä. Tutkimusta varten on myös haastateltu yhtä tehtäväkokonaisuuden tehneistä opettajista. Haastattelu toteutettiin puhelimitse joulukuussa 2021.
Aineistossa analysoituihin tehtäviin kuuluvat työselostukset sydämen ja silmän preparoinnista ja tutkimisesta. Sydäntä käsittelevä työ on tehty kaikissa ryhmissä ensin, ja silmää
käsittelevä tehtävä sen jälkeen. Tutkielmassa näihin kahteen vastaustyyppiin viitataan selkeyden vuoksi useimmiten sanoilla sydänselostus ja silmäselostus. Molemmat tehtävät on tehty
saman lukuvuoden aikana osana biologian yhdeksännen luokan oppimäärää. Tehtävänannot ja
lisämateriaalit ovat olleet kaikille neljälle ryhmälle identtiset molemmissa tehtävissä.
Sydänselostukseen on annettu lyhyt, sähköinen tehtävänanto Googlen Classroom-palvelussa (Liite 4), tulostettu ohjepaperi (Liitteet 2), jossa on yksityiskohtaiset ohjeet tunnilla tehtävää preparointia varten, sekä digitaalinen malliesimerkki (Liite 1) siitä, miltä työselostuksen
tulisi näyttää ja mitä sen tulisi sisältää. Silmäselostusta varten oppilaat ovat saaneet sähköisen
Google Classroom -tehtävänannon (Liite 5) ja tulostetun ohjepaperin (Liite 3), ja sen lisäksi
heitä on kehotettu käyttämään apunaan sydäntehtävää varten annettua mallitekstiä (Liite 1).
Silmätehtävään ei kuitenkaan ole annettu omaa mallitekstiään.
Sydänselostuksen ovat kirjoittaneet kaikki 25 aineiston oppilasinformanttia, 10 S2-oppilasta ja 15 S1-oppilasta. Silmäselostuksen on kirjoittanut yhteensä 25 oppilasinformantista 22
oppilasta, joista 9 on S2-oppilaita ja 13 S1-oppilaita. Kaikista aineiston vastauksista 40 % on
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S2-oppilaiden kirjoittamia ja 60 % S1-oppilaiden kirjoittamia. Jakauma on sama myös molempien yksittäisten tehtävien kohdalla.

5

Teoreettisesta ja metodologisesta viitekehyksestä

Tarnanen nosti väitöskirjassaan esiin toisen kielen opettajien ja oppijoiden genretietoisuuden
kehittämisen tärkeyden jo vuonna 2002 (Tarnanen 2002: 101). Samaten Kalliokoski korostaa
artikkeleissaan (Kalliokoski 2006, Kalliokoski 2008) tekstitaitojen tärkeyttä suomea toisena
kielenään käyttäville oppilaille. Monikielinen oppilas yhdistää kirjoittaessaan eri kielistä, kulttuureista ja niiden teksteistä omaksumiaan elementtejä, mutta tekstilajit ja niiden piirteet ovat
pitkälti kulttuurisidonnaisia. Jotta voidaan saavuttaa tilanne, jossa oppilas voi toimia sujuvasti
kahdella tai useammalla kielellä, siis myös suomeksi, on oppilaalle tarjottava kattava valikoima
tekstejä ja eri tekstilajien edustajia – näin kehitetään juuri suomenkielisiä tekstitaitoja. (Kalliokoski 2008: 366–367.) Kielitaidon ohella tekstitaidot ovat avainasemassa suomenkielisen yhteisön jäseneksi kasvamisessa ja harjaantumisessa (Kalliokoski 2006: 263). Vuonna 2014 julkaistussa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa tekstilajitietoisuus otetaan kielenopetuksen ja -oppimisen lähtökohdaksi: ”Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän
opetuksen lähtökohtana ovat oppilaille merkitykselliset ja tarpeelliset tekstilajit --, joiden avulla
kielen muotoja, merkityksiä ja käyttöä tutkitaan ja opitaan analysoimaan.” (POPS 2014: 314).
Siksi koulussa luettuja ja tuotettuja tekstejä on mielekästä tutkia juuri tekstilajin, eli genren
kautta. Tutkielmassa hyödynnetään genrentutkimukseen ja etenkin genrepedagogiikkaan liittyvää tutkimustraditiota ja -teoriaa sekä sen perustana toimivaa systeemis-funktionaalista kieliteoriaa.

5.1

Systeemis-funktionaalinen kieliteoria

Tutkielmani teoreettisena ja metodologisena tausta pohjautuu M. A. K. Hallidayn kehittämään
systeemis-funktionaaliseen (SF) kieliteoriaan (esim. Halliday 1994, suomeksi esim. Shore
2012), jonka perusajatuksena on se, että kieli on sosiaalinen merkityksentuottamisjärjestelmä.
Toisin sanoen kieli on resurssi, joka tarjoaa kielenkäyttäjälle vaihtoehtoisia keinoja, joilla rakentaa, tuottaa ja välittää merkityksiä erilaisissa tilanteissa. Kielenkäyttäjä valitsee käyttämänsä
kielenainekset kielisysteemistä niiden funktion perusteella.
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SF-teorian mukaan kielelle on nähtävissä kolme yhtäaikaista perustehtävää, metafunktiota: ideationaalinen tai representatiivinen, interpersoonainen ja tekstuaalinen metafunktio.
Ideationaalinen tai representatiivinen metafunktio kuvaa kielen tehtävää aineellisen ja sosiaalisen todellisuuden konstruoijana, interpersoonainen metafunktio kielen tehtävää suhteiden ja
vuorovaikutuksen ilmentäjänä, ja tekstuaalinen kielen tehtävää koherenttien kirjoitettujen ja
puhuttujen tekstien rakennusvälineenä. Nämä metafunktiot toteutuvat samanaikaisesti kaikilla
kielenkäytön osa-alueilla, ja niiden muodostumista motivoi tilannekonteksti. (Ventola 2006:
102.)
Tekstin tilannekonteksti koostuu alasta (engl. field), eli siitä mitä käsitellään ja minkälaisen toiminnan osana, osallistujarooleista (engl. tenor), eli siitä millaisia sosiaalisia ja kielellisiä
rooleja tilanteeseen kuuluu, sekä ilmenemismuodosta (engl. mode) eli siitä miten kielellä toimitaan. SF-teoriassa tilannekontekstilla ei siis tarkoiteta konkreettista, ajallista ja paikallista
kontekstia tai tilannetta. Tilannekonteksti vaikuttaa myös käytettyyn rekisteriin, eli siihen kielen varianttiin, jota kussakin käyttötilanteessa käytetään. Rekisterit todentuvat teksteissä sanastollisina ja morfosyntaktisina valintoina. (Shore 2012: 134–136.)
Systeemis-funktionaalisessa kieliteoriassa genre nähdään tilannesidonnaisena toimintatyyppinä, tai vaihtoehtoisesti vaiheittain etenevänä sosiaalisena vuorovaikutusprosessina. Saman genren teksteille on yhteistä niin se, millaisista osista ne koostuvat ja miten ne etenevät,
kuin niiden tilannekonteksti. Kulttuurien tai yhteisöjen sisällä tilannekontekstit ja rekisteripiirteet asettavat genren rajat, joiden sisällä oletuksenmukaisesti syntyy samanlaisia tekstejä. (Ventola 2006: 104–108.) Genre, tai tekstilaji, ei kuitenkaan ole kielioppia tutkineen Hallidayn teorialle keskeinen käsite (Shore 2012:150).
Sen sijaan James Martinin johtaman tutkimusryhmän ympärille muodostuneen Sydneyn
koulukunnan genre- ja rekisteriteoriassa genren käsite on keskeisessä asemassa. Genren ja rekisterin käsitteet määritellään systeemis-funktionaalisen teorian pohjalta kehitetyssä genre- ja
rekisteriteoriassa perinteisestä SF-teoriasta eriävällä tavalla. Genrellä tarkoitetaan päämäärään
tähtäävää, sosiaalista toimintatyyppiä, joka etenee vaiheittain ja rekisterillä kaikkien SF-teorian
tilannekontekstin muuttujia ja niiden yhdistelmiä. Rekisteriä (eli tilannekontekstin muuttujia)
ei genre- ja rekisteriteoriassa pidetä SF-teorian tavoin staattisina ja koko tekstille yhtenäisinä,
vaan dynaamisina muuttujina, jotka saattavat vaihdella tekstin jaksojen välillä. Rekisterin vaihtelu taas näkyy kielellisissä valinnoissa. Genreluokittelun helpottamiseksi genre- ja rekisteriteoriassa erotetaan genrejä yksittäisten genrejen lisäksi myös makrogenreihin, jotka sisältävät
muita genrejä, ja genreperheisiin, joihin kuuluu toisiaan muistuttavia genrejä. (Shore 2012:
151–153.) Genre- ja rekisteriteorian mukaan genret rakentuvat ikään kuin kerroksittain – genre
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rakentuu tilannekontekstin määrittämistä rekisterivalinnoista, jotka rakentuvat metafunktioiden
ohjaamista kielellisistä valinnoista. Samassa tekstissä voi esiintyä useita eri genrejä, jolloin
muodostuu makrogenre.

5.2

Genrepedagogiikka

Genrepedagogiikalla tarkoitetaan tekstitaitojen opetusta, jossa käytetään hyväksi tekstilajin kokonaisjäsentelyn ja kielellisten piirteiden tutkimusta. Genrepedagogiikan tunnetuin suuntaus on
genre- ja rekisteriteoriaakin kehittäneen Sydneyn koulukunnan johtohahmon James Martinin ja
opetuksen ja koulutuksen sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen keskittyneen kielentutkija David
Rosen kehittämä, systeemis-funktionaaliseen kieliteoriaan perustuva Reading to learn -genrepedagogiikka (R2L) (Shore & Rapatti 2014: 5). Reading to learn -genrepedagogiikan lähtöajatuksena ja -tavoitteena oli kehittää opetusmetodi, joka yhdenvertaistaisi ja tasa-arvoistaisi kirjoittamisen opetusta, ja mahdollistaisi koulukirjoittamisessa menestymisen kelle tahansa oppilaalle.
Australialaisessa koulujärjestelmässä kolonialistisen historian ja koulujärjestelmän individualistisen painotuksen aiheuttama eriarvoisuus näkyi 1900-luvun lopulla negatiivisesti maahanmuuttaja- ja alkuperäisväestötaustaisten, sekä sosioekonomiselta taustaltaan vähäosaisempien oppilaiden kirjoittamisen oppimisessa ja kirjoitustaidoissa, eivätkä opettajien keinot riittäneet korjaamaan sitä. 1900-luvun lopulla genrepedagogiikkaa kehitettiin ja pantiin käytäntöön
australialaisissa kouluissa, hyvällä menestyksellä, ja se lisättiinkin osaksi julkisten koulujen
opetussuunnitelmaa. (Rose & Martin 2012: 1–4.) Oman kokemukseni perusteella samankaltaista jakaumaa on nähtävissä myös suomalaisessa koulutusjärjestelmässä: oppilaat ponnistavat
erilaisista lähtökohdista, erilaisilla pohja- ja kielitaidoilla, ja samassa luokkahuoneessa saattaa
olla suvereeneja tekstitaitajia ja oppilaita, jotka eivät vielä peruskoulun päättövaiheessakaan
onnistu tuottamaan kokonaisia, koherentteja tekstejä.
Genrepedagogiikalle keskeinen on Lev Vygotskin lähikehityksen vyöhykkeen käsite
(Vygotski 1982: 184–186). Lähikehityksen vyöhykkeellä tarkoitetaan oppimisen aluetta, jolla
oppija yhteistyössä ikäistensä kanssa tai aikuisen ohjaamana kykenee oppimaan sellaista, mihin
hän ei yksin muutoin kykenisi. Lähikehityksen vyöhykkeen ajatusta sovelletaan Reading to
learn -genrepedagogiikassa scaffolding-opetusstrategiassa. Scaffoldingin periaatteena toimii se,
että oppimisprosessi tulee pilkkoa vaiheisiin siten, että oppilas saa oppimisen alussa tarpeeksi

18

tukea, eikä joudu liian varhaisessa vaiheessa työskentelemään itsenäisesti ilman tarvittavia tietoja, taitoja tai työvälineitä. (Shore & Rapatti 2014: 10.) Tavoitteena on siis antaa oppilaille jo
ennen tehtävää tai suoritusta kaikki onnistumiseen tarvittavat tekijät. Scaffolding-strategiaa havainnollistaa esimerkiksi luvussa 5.2.2.2 esitelty mallitekstin käyttö. Mallitekstin tarkastelu ja
yhteisen tekstin tuottaminen valmistelevat oppilaan onnistuneeseen itsenäiseen suoritukseen.
Reading to learn -genrepedagogiikassa genren, eli tekstilajin käsite on keskiössä. Genre
määritellään R2L-genrepedagogiikassa päämäärään tähtäävänä, vaiheittain etenevänä, sosiaalisena prosessina (Rose & Martin 2012: 1). Tekstilajin rooli sosiaalisena toimintana perustuu
osittain sen tavoitteeseen ja päämäärään, teksteillä muun muassa otetaan kantaa, kerrotaan, kuvaillaan ja viihdytetään (Shore 2012: 39). Näitä tavoitteita tarkastelemalla voidaan erottaa tekstilajeja ja tekstilajiperheitä, kuten mielipidekirjoituksia, kertomuksia, esitelmiä ja vitsejä.
Koska teksteillä on sosiaalinen rooli ja ne ovat siten jaettuja, kehittyy yhteisöihin vakiintuneita
tekstityyppejä, siis tekstilajeja (mts. 39).
Reading to learn -genrepedagogiikan määritelmän mukaan genret ovat vaiheittain eteneviä prosesseja, ja jokaisella genrellä on sille keskeiset vaiheet. Tekstilajille välttämättömät vaiheet muodostavat sen skemaattisen kokonaisrakenteen, eli sen miten tekstin eri osat jäsentyvät.
Vaiheiden lisäksi R2L-pedagogiikassa nostetaan erilleen jaksoja, jotka ovat hienojakoisempia
osia vaiheiden sisällä. Tekstin vaiheita ja skemaattista rakennetta eli kokonaisjäsentelyä tarkastelemalla voidaan hahmottaa ja luokitella tekstilajeja ja tekstilajiperheitä. Vaikka kaikki saman
tekstilajin tekstit, varsinkaan autenttiset sellaiset, eivät rakennu tismalleen samoin, voi tekstilajeja hahmottaa suhteessa tyypillisiin tapauksiin, prototyyppeihin ja R2L-metodin keskiössä oleviin malliteksteihin. Malli tai prototyyppi antaa tekstilajin lähtökohdan, josta sen tuntevan on
luovuutta ja kekseliäisyyttä käyttäen helpompi myös halutessaan poiketa. (Shore 2012: 39–41,
45–49.)
Reading to learn -genrepedagogiikka jakaa tekstilajeja päämäärän ja skemaattisen rakenteen perusteella genreperheisiin, joista koulun tekstilajit jaetaan: kertomuksiin, tietoteksteihin
ja arvioiviin ja kantaa ottaviin teksteihin. Genreperheiden avulla on tarkoitus tarjota kokonaiskuva yläkoulun ja lukion keskeisistä tekstilajeista ja niiden piirteistä. (Rose & Martin 2012:
128; suomeksi Shore 2012: 45–49.) Susanna Shore on sovittanut Rosen ja Martinin genrejaottelua suomen kieleen ja suomalaiseen kontekstiin. Suomeksi kertomuksiksi nimettyyn genreperheeseen kuuluu Rosen ja Martinin englanninkielisessä mallissa genret, joita kuvataan sanalla engaging, eli houkuttelevat tai viihdyttävät genret, kuten sadut, tarinat, omakohtaiset kertomukset ja muut ajallista tapahtumaketjua kuvaavat, faktapohjaiset tai fiktiiviset, viihdyttämään pyrkivät genret. Shoren suomennoksellaan selventämään, arvioivaan ja kantaa ottavaan
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genreperheeseen (engl. evaluating genre family) kuuluvat usein vahvasti omaäänisyyteen perustuvat genret, joissa kyseenalaistetaan ja eritellään, ja arvioidaan ja otetaan kantaa. Tietotekstien genreperheeseen (engl. informing) kuuluvat tietoa välittävät genret, kuten historiikit, ohjeet, säännöt ja raportit.
Reading to learn -genrepedagogiikka tukee tekstilajien hahmottamista, sekä tekstilajin
piirteiden opettamista tekstejä ja niiden rakenteita ja kieltä yhdessä tutkimalla, mallintamalla ja
tuottamalla. Tekstien ja tekstilajien kirjoittamista voidaan harjoitella niin koko tekstin, kuin
sanojen, tai lauseiden ja virkkeiden tuottamisen tasolla (Rose & Martin 2012: 213–220). Tämän
tutkimuksen aineistoa on mielekästä tarkastella genrepedagogiikan perusajatusten pohjalta. Aineiston tehtävissä tai niiden tuottamissa vastauksissa ei ole tietoisesti sovellettu R2L- tai muunkaan genrepedagogiikan suuntauksen menetelmiä, mutta yhtäläisyyksiä on helppo huomata.
Tarkastelen aineistoa R2L-genrepedagogiikan tekstilaji- ja pedagogisen käsityksen valossa, ja
hyödynnän analyysissani etenkin vaiheisiin ja jaksoihin, ja tekstilajin skemaattiseen rakenteeseen ja kokonaisjäsentelyyn liittyvää teoriaa.

5.2.1 Koulun tekstilajit
Kuten koulukirjoittamisen (luku 3.1.2) yhteydessä jo mainittua, on koulussa tehdyillä ja luetuilla teksteillä aivan omat erityispiirteensä. Niillä voi olla funktionsa oman tekstilajinsa edustajina, mutta koulukontekstiin tuotuina aina myös oppimateriaalin tai koulutehtävän funktio.
Tyypillisiä, oppilaiden tuottamia koulun tekstilajeja ovat kertomukset, ainekirjoitukset, esseet
ja koevastaukset, kun taas opettajat tuottavat tehtävänantoja, työohjeita, esitysmateriaaleja ja
kokeita. Oppimateriaaleina käytetään myös muiden kuin kouluyhteisön jäsenten tuottamia tekstejä, kuten oppikirjoja, tietokirjoja, mediatekstejä ja tieteellisiä artikkeleita. Esittelen tässä luvussa kolmea tutkimukselle relevanttia, koulun tekstilajeihin kuuluvaa tekstilajia: tehtävänannon, mallitekstin ja raportin, ja tarkastelen niitä hieman R2L-genrepedagogiikan kautta.

5.2.1.1 Tehtävänannot
Koulun tekstilajeista tehtävänantoja on tutkittu Suomessa melko vähän. Tutkimus keskittyy
pääasiassa ylioppilaskokeiden tehtävänantoihin (esim. Koskela 2008; Makkonen-Craig 2008;
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Puustinen, Paldanius & Luukka 2020), joilla on koulutuksella saavutetun yleissivistyksen mittareina yhteiskunnassa kieltämättä keskeinen rooli. Perinteisesti kielitieteellisessä tutkimuksessa tehtävänannoilla on ollut lähinnä välinearvoa: ne ovat auttaneet määrittämään ja luomaan
kontekstia tutkimuksen keskiössä oleville kirjoitelmille tai esseille, esimerkiksi ylioppilaskokeiden vastauksia tutkittaessa. Tehtävänannot itsessään eivät ole juurikaan olleet tutkimuksen
keskiössä. Tehtävänannoilla on kuitenkin kaikkien koulutekstien kannalta kiistaton merkitys,
sillä ilman tehtävänantoa ei olisi vastaustakaan. (Makkonen-Craig 2008: 209.)
Kielentutkimuksen piirissä on 1990-luvulta lähtien yleistynyt ajatus siitä, että genre on
määritelmällisesti jonkin sosiaalisen toimintatyypin kielellinen ilmenemismuoto – samaan genreen kuuluvilla teksteillä on yhteinen kulttuurinen ja sosiaalinen funktio. Täten myös tehtävänantoa voidaan pitää yhtenä tekstilajina eli genrenä. (Makkonen-Craig 2008: 208 ja sen lähteet.) Tehtävänannot ovat niukkoja ja tiiviitä tekstejä, joilla on selkeä toimintaohjeen antava
funktio (mts. 219).
Ylioppilaskokeissa tehtävänannot ovat erityisen lautakunnan laatimia, ja niiden laatijat
tietävätkin, että tehtävänannon epäselvyys tuottaa ongelmia niin tehtävän suorittamisessa, kuin
sen arvioinnissakin. Myös muissa koulukirjoitustilanteissa tehtävänannon muotoiluun on syytä
kiinnittää huolta, sillä epäselvä tehtävänanto voi johtaa virheellisiin tulkintoihin ja tehtävänannon ohittamiseen. Tehtävänantojen tulkintaan vaikuttavat sanavalinnat ja kieliopilliset valinnat,
mutta myös aiemmin luetut saman genren tekstit. (Makkonen-Craig 2008: 213 ja sen lähteet.)
Sillä, mitä tehtävänanto ohjaa tekemään on oma roolinsa. Kirjoitustehtäviin ja niiden tehtävänantoihin liittyy usein ristiriitaisuuksia. Etenkin vieraissa kielissä tai toisen kielen opetuksessa, mutta myös koulun muissa oppiaineissa kirjoitustehtävän tehtävänanto voi ohjata kirjoittamaan jonkin tietyn tekstilajin tekstin, esimerkiksi mielipidekirjoituksen tai tämän tutkimuksen tapauksessa työselostuksen. Vaikka tavoitteeksi on eksplisiittisesti annettu kirjoittaa työselostus, on kyseessä kuitenkin myös koulutehtävä, jossa oppilaan tulee osoittaa tiettyjen tietojen
ja taitojen hallintaa. Kysymykseksi nousee se, onko tällaisessa kontekstissa ja vastauksena ennalta määrättyyn tehtävänantoon mahdollista tuottaa autenttista tai edes tyypillistä tekstilajin
edustajaa. (Kalliokoski 2006: 250.)
Tehtävänannolla vastaajaa voidaan ohjata kirjoittamaan tietynlainen teksti. Tehtävänanto
osoittaa tehtävässä tavoitellun aihesisällön, rakenteen, näkökulman ja tekstilajin pariin. Tehtävänantoon voidaan myös liittää aineistoa kirjoittajan tueksi. Kaikki nämä tehtävänannon osaalueet tukevat tehtävän vastaamisessa, mutta myös velvoittavat ja määrittelevät toivottua tulosta. Jos tehtävään vastaajalle halutaan jättää valinnanvapautta, voidaan joitain näistä tekijöistä
jättää tehtävänannosta pois. (Kauppinen 2008: 98–99.)
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Tehtävänanto vaikuttaa siihen, miten tehtävään vastataan. Siihen, miten tehtävänanto tulkitaan, vaikuttavat taas tehtävänannon sana- ja kielivalinnat, mutta myös se, kuinka harjaantunut lukija on tehtävänantojen tekstilajin kanssa. Tehtävänanto vaikuttaa muun muassa vastauksen rakenteeseen, sisältöön ja tekstilajiin.

5.2.1.2 Mallitekstit
Malliteksti ei ole käsitteenä, tekstilajina tai oppimateriaalikäytössä yhtä vakiintunut kuin tehtävänanto. Mallitekstillä tarkoitetaan tyypillisesti tekstiä, jonka tavoitteena on toimia prototyyppisenä mallina tekstilajinsa edustajille, ja antaa esimerkki tai kuva tekstilajin normien mukaisesta rakenteesta ja kielestä. Toisella, vieraalla tai tiedonalan kielellä kirjoittaessa sitä voidaan
käyttää myös kielellisenä mallina. Mallitekstien käyttöä suomi toisena kielenä -opetuksessa on
tutkinut muun muassa Ahlstedt (2018). Mallitekstejä pidetään toimivana apuvälineen kirjoittamisen opetuksessa (Pentikäinen 2021: 104).
Reading to learn -genrepedagogiikassa malliteksteillä on olennainen rooli. Mallitekstejä
käytetään R2L-pedagogiikalle keskeisessä kolmivaiheisessa opetusmenetelmässä, jonka ensimmäisessä vaiheessa opettaja esittelee oppilaille tekstilajilleen tyypillisen tekstiesimerkin,
mallitekstin, jonka sisällöllisiä piirteitä ja genrepiirteitä, siis rakennetta ja kielellisiä piirteitä
tutkitaan ja havainnoidaan yhdessä – näin luodaan kuva tekstilajista ja siten tavoitteesta. Seuraavassa vaiheessa kirjoitetaan yhdessä, ohjatusti uusi teksti, joka seuraa mallitekstin genrepiirteitä, mutta on sisällöltään erilainen. Viimeisessä vaiheessa jokainen oppilas kirjoittaa itsenäisesti oman tekstin, joka on nyt vaikuttunut niin aluksi esitellystä mallitekstistä, kuin yhdessä
muodostetusta tekstistä. (Rose & Martin 2012: 62–67.) Mallitekstien avulla eri tekstilajien piirteet rakenteista kieleen tuodaan ensin tutuiksi esimerkin avulla ja sitten käytäntöön toistamalla
ja soveltamalla opittua.
Pentikäinen (2021) esittää mallitekstin käsitteen rinnalle mentoritekstin käsiteen. Mentoritekstillä tarkoitetaan mitä tahansa tekstiä, joka ohjaa, inspiroi, motivoi tai muuten vaikuttaa
kirjoittajaan ja kirjoittamiseen. Mentoriteksti voi tarjota mallitekstin tavoin suoranaisen mallin
tekstille, tai sitä voi käyttää esimerkkinä tai tukena jollain muulla tavalla, esimerkiksi inspiraationa, omaäänisyyden tukena tai oppaana rekisterien hallintaan. Genrepedagogiikalle tyypillisestä mallitekstistä mentoriteksti eroaa juurikin tämän vapaamuotoisemman käytettävyytensä
vuoksi. (Pentikäinen 2021: 103–107.) Sekä malli- että mentoritekstit tarjoavat esimerkkejä autenttisista teksteistä ja kutsuvat oppimaan kirjoittamista jäljittelyn kautta.
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Tutkimuksen aineistoon kuuluva, opettajan mallitekstiksi nimeämä tukimateriaali (Liite
1) ei ole sellainen autenttinen, kokonainen, tekstilajiesimerkkinä toimiva teksti, joita R2L-pedagogiikassa tyypillisesti käytetään. Se on malli- tai mentoritekstin ja aukkotehtävän välimuoto, joka tarjoaa oppilaalle raamit, joiden sisällä työselostus tulee tuottaa. Se ajaa kuitenkin
samaa asiaa, kuin R2L-mallitekstit – tuo kirjoittamisen lähikehityksen vyöhykkeelle, ja vaiheistaa ja tukee oppilaan kirjoittamista, ja tiedonalan kielen kirjoittajaksi kehittymistä tarjoamalla esimerkkejä niin tekstilajin kielestä, kuin rakenteesta.

5.2.1.3 Työselostukset
Martin ja Rose jakavat tiedettä kuvaavat tekstilajit neljään tekstilajikategoriaan eli genreperheeseen (vapaasti suomennettuna): luokitteleviin ja kuvaileviin raportteihin, syitä ja seurauksia
kuvaileviin selityksiin, havainnointiin ja kokeiden tekemiseen tai kokemiseen ohjaaviin menettelyohjeisiin ja havainnoista ja kokeista raportoiviin menettelyn selostuksiin (Martin & Rose
2008: 141). Tutkielmani aineistoon kuuluvat, opettajan laatimat työohjeet (Liitteet 2 ja 3) kuuluvat menettelyohjeiden genreperheeseen ja työselostus, sen ikään kuin vastakappaleena, menettelyn selostuksiin. Koska tutkielman aineistoon kuuluva työselostus on kirjoitettu koulukontekstissa, on sillä myös muiden genrejen piirteitä ja se eroaa hieman genreperheensä muista
teksteistä niin päämäärän kuin kokonaisjäsentelyn osalta.
Työ- tai tutkimusselostus on tekstilaji, jonka päämääränä on kuvailla tehdyn työn kontekstia, välineitä, vaiheita ja tehtyjä havaintoja. Muita menettelyn selostuksiin kuuluvia tekstilajeja ovat esimerkiksi tutkimusartikkelit ja tekniset muistiinpanot. Menettelyn selostuksiin
kuuluvien tekstilajien jaettuna päämääränä on syventää ja kehittää ymmärrystä jostakin ilmiöstä
selittämällä jotakin prosessia, ja siten mahdollisesti myös ratkaista tai välttää jokin ongelma.
Genreperheelle tyypilliseen skemaattiseen kokonaisrakenteeseen kuuluvat esittelyvaihe (engl.
introduction), prosessia selostava tutkimuksen kuvausvaihe (engl. method), havainnoista raportoiva selvitys- (engl. investigation) tai tulosvaihe (engl. results) ja tulkintoja esittävä päätelmävaihe (engl. conclusion). Työselostuksissa esittelyn sijaan tyypillisesti kuvataan tutkimuksen
tarkoitus, työvälineet ja materiaalit (engl. purpose, equipment & materials), eikä päätelmiä välttämättä esitetä, vaan teksti loppuu tulosvaiheeseen. (Martin & Rose 2008: 198–201.)
Tutkimuksen aineistoon kuuluva työselostuksen malliteksti (Liite 1), ja siten oppilaiden
tuottamat työselostukset vastaavat kokonaisjäsentelyltään Martinin ja Rosen kuvaamia, työ- tai
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tutkimusselostuksen tyypillisiä vaiheita melko hyvin (Martin & Rose 2008: luku 6). Teksti alkaa otsikolla, joka esittelee tutkimuksen tarkoituksen ja alun rakennekohta esittelee myös työvälineitä. Aineiston mallitekstissä työselostukseen kuuluu myös jakso, joka ei Martinin ja Rosen kuvauksen mukaan kuulu työ- tai tutkimusselostuksen tyypillisiin vaiheisiin, jossa esitellään tutkimuksen tekijät. Aineistoon kuuluvissa työselostuksissa tutkimuksen kuvaus-, selvitysja päätelmävaiheet ovat yhdistyneet leipätekstissä Työvaiheet ja havainnot -otsikon alle, ja sen
sijaan että ne ilmenisivät tekstissä omina osinaan, on jokaista työvaihetta varten luotu mallitekstissä oma syklinsä, jossa ensin kuvataan tehtyä tutkimusta, sitten havaintoja ja lopuksi saatua tietoa ja niiden kautta tehtyjä päätelmiä. Nämä tekstilajille tyypilliset vaiheet toistuvat mallitekstissä jokaisen työvaiheen kohdalla erikseen.
Tutkimusaineistoon kuuluva työselostus venyttää työ- tai tutkimusselostuksen tekstilajia
koulukontekstiin ja koulutehtäväksi sopivaksi. Siinä on piirteitä myös raporttien genreperheen
tekstilajeista, joissa päämääränä on kuvata tai luokitella jotain ilmiötä sekä syitä ja seurauksia
kuvailevien selityksien genreperheen tekstilajeista (Martin & Rose 2008: 141). Työselostuksen
malliteksti ohjaa tutkimuksen, havaintojen ja päätelmien kuvailun lisäksi kertomaan tietoa tutkimuskohteen osista ja toiminnasta, toisin sanoen lisäämään työselostukseen jaksoja, jotka eivät liity varsinaisesti tehtyyn työhön, vaan sen teoreettiseen kehykseen.

6

Analyysi

Tutkimuksen aineistoon kuuluu vastauksia kahteen eri tehtävään. Ensimmäiseksi tehdyn tehtävän, työselostuksen sydämen rakenteen tutkimisesta, tehtävänantoon kuuluu työhön erityisesti
räätälöity malliteksti, jossa havainnollistetaan työselostuksen rakennetta, sitä, miten tutkimukseen kuuluvista vaiheista ja havainnoista tulee raportoida, sekä millaista kieltä työselostuksessa
tulee käyttää. Työselostuksen mallitekstin virkkeet jakautuvat suunnilleen siten, että jokaista
tunnilla tehtävää, työohjeiden ohjaamaa työvaihetta vastaa työselostuksessa yksi tai kaksi virkettä. Mallitekstin rakenne seuraa siis tunnilla konkreettisesti tehtyä työtä.
Toiseen aineiston tehtävistä, silmäselostukseen, ei kuulu samanlaista mallitekstiä. Silmäselostuksen tehtävänannossa oppilasta kehotetaan käyttämään sydäntyöselostuksen mallikappaletta apuna silmäselostuksen rakenteeseen. Mallitekstin avulla kirjoitetun, sydäntä käsittelevän työselostuksen ja mallitekstittömän, silmän rakenteen tutkimista esittelevän työselostuksen
välillä on eroja etenkin rakenteessa, omien havaintojen kuvailussa ja kieli- ja sanavalinnoissa.
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Sydänselostuksen malliteksti ohjaa oppilasta kirjoittamaan vastaukseensa viidenlaisia eri
osia: otsikoita; rakenneosia, jotka koostuvat väliotsikosta ja luettelosta ja erilaisia leipätekstin
virkkeitä, joista yhdet ohjaavat raportoimaan konkreettisista työvaiheista ja siitä, mitä kirjoittaja on tehnyt työskennellessään, toiset ohjaavat kertomaan tehdyistä havainnoista ja kuvailemaan aistihavaintoja ja kolmannet toistamaan opetuksesta tai oppikirjasta hankittua tietoa.
Neljä ensimmäistä osaa ovat autenttiselle, koulukirjoittamisen ulkopuoliselle raportille tai työselostukselle tyypillisiä, kun taas viides on tyypillinen koulutekstilajien piirre. Mallitekstin leipätekstissä on 12 virkettä, joista yhden, ensimmäisen, tarkoituksena on kertoa työselostuksen
ajallinen ja tilannekonteksti, kuusi ohjaa työvaiheiden raportointiin, kaksi havaintojen kuvailuun ja kolme tiedon selostamiseen. Työvaiheiden raportointiin, havaintojen kuvailuun ja tiedon selostamiseen ohjaavat virkkeet on tässä luvussa numeroitu yhdestä yhteentoista – ei siinä
järjestyksessä, jossa ne esiintyvät mallitekstissä, vaan siinä järjestyksessä, jossa niitä käsitellään
tutkielmassa. Malliteksti loppuu sulkuihin kirjoitettuun ja korostusvärillä merkittyyn kehotukseen jatkaa työselostusta samalla tavalla loppuun asti ja esitellä jokainen työvaihe ja havainto
tarkasti.

6.1

Rakenne

Sydämen rakenteen tutkimista esittelevän työselostuksen mallitekstissä (Liite 1) on tekstin alkuun merkitty otsikko ”Sydämen rakenteen tutkiminen”, ja teksti on jaettu osiin väliotsikoilla
Tutkimuksen tekijät, Työvälineet ja Työvaiheet ja havainnot. Työvaiheet ja havainnot -osio alkaa kuvauksella tilanteen lähtötilanteesta: ”Tänään biologian tunnilla oli aivan järkyttävän kamalaa, koska tutkimme nisäkkään sydäntä.” Nämä kuusi osaa muodostavat mallitekstin rakenteellisen kehyksen ja luovat alustan työselostuksen skemaattiseen kokonaisrakenteeseen kuuluville vaiheille, ja valinnaisille jaksoille.
Malliteksti esittää työselostukselle sopivaksi otsikoksi Sydämen rakenteen tutkiminen, ja
sama otsikko on myös tunnilla käytetyssä, työvaiheet selostavassa työohjeessa (Liite 2). Otsikko määrittää tutkimuksen tarkoitusta ja toimii siten osana Martinin ja Rosen työselostuksen
kokonaisjäsentelyn ensimmäistä vaihetta, joka esittelee tutkimuksen tarkoituksen, työvälineet
ja materiaalit (Martin & Rose 2008: 201). 25:stä sydänselostuksen tehneestä oppilaasta 16 (64
%) toisti saman oman työselostuksensa otsikkona. Kuusi (38 %) heistä oli S2-oppilita. Oppilaista kaksi ei merkinnyt työlleen otsikkoa lainkaan, ja muita variantteja olivat muiden muassa
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Sydämen tutkiminen (2kpl), Sydämen avaaminen, Sydämmen rakenne, Nisäkkään sydämen tutkiminen ja Sydämen tutkimisesta tehtävä työselostus. Kuusi kymmenestä (60 %) työselostuksen
tehneestä S2-oppilaasta käytti työselostuksen oletusotsikkoa.
Silmän rakenteen tutkimista esittelevässä työselostuksessa työohjeeseen (Liite 3) merkitty otsikko oli vastaavasti Silmän rakenteen tutkiminen. 22:stä silmäselostuksen tehneestä oppilaasta 13 (59 %) toisti saman työselostuksena otsikkona. Heistä kaksi (15 %) oli S2-oppilaita.
Oppilaista yksi ei otsikoinut työtään lainkaan, ja muita variantteja olivat muun muassa Silmän
tutkiminen (4 kpl), Silmän avaus, Työselostus, Työselostus silmän avauksesta ja Silmän leikkuu
työ. Tässä tapauksessa kaksi yhdeksästä (22 %) työselostuksen tehneestä S2-oppilaasta käytti
työselostuksen oletusotsikkoa.

Mallitekstin mukaista otsikkoa käyttäneet oppilaat (%)
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Kuvio 1.

Jotakin otsikkoa ylipäätään ja mallitekstin otsikkoa Sydämen rakenteen tutkimi-

nen tai sen lähivariantteja käyttäneet oppilaat.
Kuvio 1 havainnollistaa mallitekstin mukaisen otsikoinnin määrää oppilaiden työselostuksissa. Kaikista oppilaista mallitekstin mukaista otsikkoa käytti sydänselostuksessa noin 64
% oppilaista ja silmäselostuksessa noin 59 % oppilaista. Muita otsikoita, kuten vastauksen tekstilajin nimeäviä otsikoita (Työselostus, Sydämen tutkimisesta tehtävä työselostus) tai tutkimuksen tarkoituksen tai kohteen epämääräisesti nimeäviä otsikoita (Sydämen tutkiminen, Silmän
avaus), oli sydänselostuksissa 28 %:ssa vastauksista ja silmäselostuksissa 36 %:ssa vastauk-
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sista. Vastaustaan ei otsikoinut sydänselostuksessa lainkaan noin 8 % oppilaista ja silmäselostuksessa noin 5 % oppilaista. Ilman mallitekstiä tehdyssä silmäselostuksessa opettajan määrittelemää ja sydänselostuksen mallitekstin ohjaamaa, tiedonalan tekstilajille tyypillistä otsikkoa
käytettiin kaikkien oppilaiden kesken 5 % vähemmän, kuin mallitekstin kanssa tehdyssä sydänselostuksessa. S2-oppilaat otsikoivat työselostuksiaan mallitekstin ohjaaman tavan mukaan
noin 38 prosenttia vähemmän silmäselostuksissa, joihin valmista mallitekstiä ei ollut tarjolla,
kun taas S1-oppilaiden vastauksissa mallitekstin mukaista otsikkoa esiintyi 19 % enemmän ilman mallia, myöhäisemmässä vaiheessa opintoja tehdyissä silmäselostuksissa kuin mallitekstin
kanssa tehdyissä sydänselostuksissa.
Opettajan esittämä malliteksti esittää seuraavaksi vaiheeksi listauksen tutkimuksen tekijöistä, eli tunnilla toimineen ryhmän jäsenistä. Ryhmän jäsenten erottelu ei kuulu Martinin ja
Rosen määrittelyssä työselostuksen skemaattiseen rakenteen vaiheisiin (Martin & Rose 2008:
201), mutta koulun ryhmätyönä tehdyille teksteille se on tyypillinen vaihe. Molemmissa työohjeissa, sekä sydän- että silmäselostuksen, kehotetaan vasta viimeisessä kohdassa, kohdassa
9, merkitsemään ”työntekijät” työselostukseen. Malliteksti kuitenkin ohjaa merkitsemään ”Tutkimuksen tekijät” heti otsikon jälkeen. Mallitekstin Tutkimuksen tekijät toistuu 25:stä sydämen
rakenteen tutkimista esittelevistä työselostuksista jokaisessa, ja sellaisenaan se esiintyy 11 kertaa (44 %). Muita läheisiä variantteja ovat Tutkimuksen tekijät: (2 kpl), tutkimuksen tekijät,
tutkimuksen tekijät: ja Tutkimuksen tekijät :. Kaukaisempia vaihtoehtoja olivat Tekijät: (2 kpl),
tekijät, Tutkijat:, Tutkiat, työryhmä ja Tutkimusta tehneet henkilöt. Yksi esiintymä oli myös
työohjeissa esitetystä Työntekijät-variantista. Variantteja, jotka muistuttavat pääpiirteittäin
mallitekstin Tutkimuksen tekijät -esimerkkiä, esiintyi 17 kertaa (68 %), ja näistä 17:stä seitsemän (41 %) on S2-oppilaiden teksteissä. S2-oppilaista 70 % käytti jotain mallitekstin esimerkin
lähivarianttia. Kaikissa vastauksissa oli erillinen rakennekohta, jossa kerrottiin työhön osallistuneet henkilöt.
Silmäselostuksen työohjeessa (Liite 3) työn tekemiseen osallistuneiden henkilöiden merkitsemisestä työselostukseen mainittiin vasta ohjeen lopussa. Ohjeessa heihin viitattiin nimellä
työntekijät. Sydänselostuksen mallitekstin Tutkimuksen tekijät toistuu jossain läheisessä kirjoitusasussa 22 silmäselostuksesta 13:ssa (59 %), joista neljä (30 %) oli S2-oppilaiden tekstejä.
Muita variantteja olivat työohjeessakin mainittu Työntekijät (3 kpl), Tutkijat: (2 kpl) ja Tutkimuksen tehneet henkilöt. Kolmessa silmän rakenteen tutkimiseen liittyvässä työselostuksessa
ei ollut merkitty tutkimuksen tekijöitä lainkaan. Kaikki nämä kolme tekstiä olivat S2-oppilaiden
kirjoittamia. S2-oppilaista neljä (44 %) käytti Tutkimuksen tekijät -oletusmallia, kolme (33 %)
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ei sisällyttänyt tätä rakenneosaa tekstiinsä lainkaan ja yksi (11 %) käytti työohjeen työntekijätvaihtoehtoa.

Tutkimuksen tekijät -oletusmallia käyttäneet oppilaat (%)
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Kuvio 2.

Tutkimuksen tekijät -oletusmallia toteuttaneet oppilaat, ja oppilaat, jotka käyttivät

työohjeiden Työntekijät-varianttia.
Tutkimuksen tekijät -jakso oli sydänselostuksen vastauksista jokaisessa jossain muodossa, mutta silmäselostuksen vastauksista jo selkeästi harvemmassa. S1-oppilaiden kohdalla
jakso toteutuu samoissa määrin sekä sydän- että silmäselostuksissa. Ero selittyy S2-oppilaiden
silmäselostuksen vastauksilla, joista tutkimukseen osallistuneet henkilöt mainitaan vain 67
%:ssa, kun sydänselostuksissa vastaava kohta oli kaikissa. S2-oppilaat myös toistivat työohjeiden (Liitteet 2 ja 3) työntekijät-sanavalintaa S1-oppilaita useammin. (Kuvio 2)
Sekä silmä- että sydänselostuksissa Työvälineet-väliotsikko oli melko samanlainen jokaisessa työselostuksessa – eroja oli lähinnä kirjoitusasuun liittyvissä valinnoissa. Työvälineetvaihe (engl. equipment) kuuluu Martinin ja Rosen mallin mukaan työselostuksen tyypillisiin
vaiheisiin (Martin & Rose 2008: 201). Ilman mallia kirjoitetuista silmäselostuksista kahdesta
(9 %) puuttui Työvälineet-kohta kokonaan, näistä teksteistä molemmat olivat S2-oppilaiden
kirjoittamia, ja molemmista puuttui myös Tutkimuksen tekijät -kohta. Silmäselostuksista kahdessa Työvälineet-kohta oli merkitty ennen Tutkimuksen tekijät -kohtaa, näistä toinen oli S2oppilaan vastaus.
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Työvälineet-vaiheen toteuttaneet oppilaat (%)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Kaikista oppilaista (%)

S1-oppilaista (%)

"Työvälineet"-kohta sydänselostuksessa

Kuvio 3.

S2-oppilaista (%)

"Työvälineet"-kohta silmäselostuksessa

Työvälineet-vaiheen toteuttaneet oppilaat ja oppilaat, jotka eivät merkinneet käy-

tettyjä työvälineitä lainkaan. Työvälineet oli merkitty kaikkiin sydänselostuksiin.
Työvälineet-vaihe toteutui kaikissa vastauksissa, joihin malliteksti oli saatavilla. S1-oppilaat
tuottivat Työvälineet-vaiheen myös ilman mallitekstiä kirjoitetuissa silmäselostuksissa, mutta
S2-oppilaista vaiheen toteutti ilman mallitekstiä vain noin 80 %. (Kuvio 3)
Sydänselostuksen mallitekstissä Työvälineet-kohdan jälkeen tulee väliotsikko Työvaiheet
ja havainnot, jonka jälkeen oppilaan on tarkoitus kirjoittaa varsinainen selostus tunnilla tekemästään työstä. Väliotsikko merkitsee tutkimusta selostavien (engl. method) ja havaintoja kuvailevien (engl. results) vaiheiden alkua. Sydänselostuksista Työvaiheet ja havainnot -väliotsikko oli sellaisenaan 13:ssa (52 %) ja lähivariantit (kuten Työvaiheet ja havainnot:, työvaiheet
ja havainnot tai Työvaiheet ja havainnot.) mukaan lukien 19:ssä (76 %). Väliotsikko puuttui
kokonaan kahdesta työselostuksesta (8 %), joista toinen oli S2-oppilaan. Muita variantteja olivat työvaiheet sekä havainnot, Työvaiheet :, Työvaiheet ja työvaihe. Työvaiheet ja havainnot malliotsikkoa käytti sydänselostuksen tehneistä S2-oppilaista 70 %.
Silmäselostuksessa 13 22:sta oppilaasta (59 %) käytti Työvaiheet ja havainnot -malliotsikkoa. Heistä kolme (23 %) oli S2-oppilaita. Silmäselostuksista kahdeksassa (36 %) ei ollut
Työvaiheet ja havainnot -väliotsikkoa lainkaan, näistä kuusi (75 %) oli S2-oppilaiden tekstejä.
Kuusi yhdeksästä (67 %) silmän rakenteen tutkimista käsittelevän työselostuksen tehneestä S2oppijasta ei käyttänyt lainkaan Työvaiheet ja havainnot -väliotsikkoa tai mitään sen varianttia.

29

Loput S2-oppilaat (33 %) käyttivät sydänselostuksen mallitekstissä tarjottua esimerkkiotsikkoa.

Työvaiheet ja havainnot -väliotsikkoa käyttäneet oppilaat (%)
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Kuvio 4.

Oppilaat, jotka käyttivät jotakin väliotsikkoa merkitsemässä tutkimusta ja havain-

toja kuvaavaa vaihetta, ja oppilaat, jotka käyttivät mallitekstin Työvaiheet ja havainnot -väliotsikkoa
Tekstin rakenteelliselle jäsentymiselle melko keskeinen osa, väliotsikko, joka merkitsee
leipätekstin, ja samalla tutkimuksen työvaiheiden ja havaintojen kuvailemisen aloittamista oli
kaikista sydänselostuksen vastauksista noin 90 %:ssa, mutta silmäselostuksen vastauksista vain
noin 65 %:ssa. Kuvio 4 osoittaa, kuinka tekstilajille tyypillisen väliotsikon käyttö väheni selkeästi, kun vastaus tehtiin ilman mallitekstiä. Muutos näkyy kaikissa oppilasryhmissä, mutta
erityisen merkittävä se on S2-oppilaiden kohdalla: mallitekstin kanssa tehdyistä sydänselostuksista Työvaiheet ja havainnot -väliotsikko oli 90 %:ssa ja ilman mallitekstiä tehdyistä silmäselostuksista enää 33 %:ssa.
Sydämen rakenteen tutkimista esittelevän työselostuksen mallitekstin kirjoitelmanomainen osuus alkaa sanoilla ”Tänään biologian tunnilla oli aivan järkyttävän kamalaa, koska tutkimme nisäkkään sydäntä.” Martinin ja Rosen menettelyn selostuksien genreperheessä etenkin
muihin tekstilajeihin, kuin työselostukseen, kuuluu esittelyvaihe (engl. introduction), jollaisen
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pienoisversiona tämänkin virkkeen voidaan ajatella toimivan (Martin & Rose 2008: 201). Samankaltainen biologian tunnin ajallisen ja tilanteisen kontekstin tekstille antava avaus oli mallin mukaan kirjoitetuista sydäntyöselostuksista 25:stä 20:ssa (80 %). Se puuttui sydänselostuksissa viidestä vastauksesta, joista neljä (80 %) oli S2-oppilaiden tekstejä. Kymmenestä S2-oppilaasta neljä (40 %) ei ollut kirjoittanut vastaukseensa työselostusmallin mukaista alkua. Silmän rakenteen tutkimista käsittelevissä työselostuksissa samankaltainen avaus oli 22:sta 13:ssa
(59 %), joista kaksi (15 %) oli S2-oppilaiden tekstejä. Yhdeksästä S2-oppilaasta seitsemän (78
%) ei ollut kirjoittanut silmäselostukseensa työselostusmallin mukaista alkua. Näistä oppilaista
viisi (55 %) oli kirjoittanut vastaavan aloituksen sydänselostukseen.
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Kuvio 5.

Oppilaat, jotka aloittivat työselostuksensa biologian oppitunnin ajallisen ja tilan-

teisen kontekstin selittävällä virkkeellä, ja oppilaat, jotka aloittivat tekstinsä jollain muulla tavalla.
Kuvio 5 havainnollistaa sitä, kuinka kontekstoivia aloitusvirkkeitä on ilman mallitekstiä
kirjoitetuissa vastauksissa vähemmän, ja siten myös muita aloitustapoja ilmenee enemmän.
Mallitekstin esimerkin mukaisen aloitusvirkkeen tuottaminen edes sydänselostuksessa ei ollut
yhtä helppoa, kuin muiden rakenneosien jäljitteleminen; mallitekstin esimerkin mukaisen aloitusvirkkeen tuotti sydänselostukseensa 80 % oppilaista, kun muita mallitekstin mukaisia raken-

31

neosia oli sydänselostuksista 92–100 prosentissa. Kontekstoivia aloitusvirkkeitä oli S2-oppilaiden teksteissä erityisen vähän, sydänselostuksista noin 60:ssa ja silmäselostuksista vain noin
22 %:ssa.
Yllä mainittujen rakenneosien lisäksi yksittäisiin vastauksiin oli luotu omia, työselostuksen mallia mukailevia rakenneosia ja väliotsikoita, kuten Tutkimuksen tiedot:, päivämäärä: ja
tutkimuksen kohde:, joksi oli merkitty sydän. Päivämäärä oli merkitty myös yhteensä kolmen
sydänselostuksen (12 %) ja neljän silmäselostuksen (18 %) aloitusvirkkeisiin, vaikka siihen ei
mallitekstissä ohjattu. Päivämäärän joko erilliseen rakennekohtaan tai aloitusvirkkeeseen merkinneistä oppilaista kolme oli merkinnyt päivämäärän sekä sydän- että silmäselostukseen, ja
näistä oppilaista kaksi oli S1-oppilaita ja yksi S2-oppilas. Vain sydänselostukseen päivämäärän
merkinnyt oppilas oli S1-oppilas ja vain silmäselostukseen päivämäärän merkinnyt oppilas S2oppilas.
Kaikissa rakennetta merkitsevissä vaiheissa ja jaksoissa on nähtävissä samanlainen
kaava. Vastaukset noudattavat opettajan, mutta myös tekstilajin konventioiden muodostamia
tekstilajipiirteitä selkeästi heikommin silmän rakenteen tutkimisesta raportoivissa työselostuksissa, joihin ei ole ollut saatavilla niitä varten tehtyä mallitekstiä, kuin sydämen rakenteen tutkimisesta raportoivissa työselostuksissa, joissa käytettävissä on ollut erikseen tehtävää varten
tehty malliteksti. Erityisen suuret erot sydän- ja silmäselostusten välillä on S2-oppilailla. Tekstilajille tyypillisiä, rakenneosissa erottuvia vaiheita esiintyy S2-oppilailla ilman mallitekstiä kirjoitetuissa teksteissä huomattavasti vähemmän. Tehtäviin annetut työohjeet ovat samanlaiset
rakennevaatimusten osa-alueella, ja ohjaavat myös merkitsemään työselostukseen tarvittavat
vaiheet.

6.2

Työvaiheiden raportointi

Molempien työselostusten työohjeet ohjaavat oppilasta suorittamaan eri työvaiheita elintä preparoidessa. Työohjeissa on myös havaintojen tekemistä tukevia kysymyksiä. Työohjeet on jaettu numeroilla vaiheisiin. Mallitekstin (Liite 1) osat vastaavat monin paikoin etenkin Sydämen
rakenteen tutkiminen -työohjeen (Liite 2) kohtia, mutta osittain myös Silmän rakenteen tutkiminen -työohjeen (Liite 3) kohtia. Työselostuksen malliteksti auttaa oppilaan alkuun selostuksen kirjoittamisessa, mutta ei anna mallia kaikille työohjeen kohdille.
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Sydämen rakenteen tutkiminen -työohjeessa on yhdeksän vaihetta, joista ensimmäiset
neljä mallitekstin esimerkkivirkkeet kattavat. Silmän rakenteen tutkiminen -työohjeessa on seitsemän vaihetta, joista neljään ensimmäiseen sydämen preparoinnista tehtyä työselostusta varten annetun mallitekstin esimerkkilauseita voi soveltaa. Silmäselostuksen työohjeen ensimmäisessä vaiheessa ohjataan perehtymään silmän eri osien tehtäviin, eikä se varsinaisesti ohjaa tunnilla tehtävään silmän preparointiin. Preparointiohjeet alkavat vasta toisesta vaiheesta, toisin
kuin sydänselostuksen työohjeessa, jossa jo ensimmäisessä vaiheessa aloitetaan elimen käsittely. Sekä sydän- että silmäselostuksen työohjeissa toisiksi viimeinen työvaihe ohjaa oppilaat
pesemään kätensä ja viimeinen työvaihe antaa ohjeita työselostuksen tekemiseen.
Mallitekstissä on kuusi virkettä, jotka ohjaavat konkreettisten työvaiheiden raportointiin.
Tällaiset virkkeet kuuluisivat Martinin ja Rosen työselostuksen skemaattisen rakenteen määrittelyssä tutkimuksen kuvaus (engl. method) -vaiheeseen (Martin & Rose 2008: 201). Virkkeet
eivät kuitenkaan ole mallitekstissä Martinin ja Rosen kokonaisjäsentelyn mukaisesti peräkkäin,
vaan niiden väleissä on havaintojen kuvailuun ja tiedon selostamiseen ohjaavia virkkeitä. Virkkeet ovat esiintymisjärjestyksessään seuraavat:
1) Asettelimme sydämen leikkuulaudalle samaan asentoon, kuin se olisi (miten).
2) Ensin tarkastelimme sydämen pinnalla kulkevia sepelvaltimoita.
3) Sitten leikkasimme sydämen auki (miten).
4) Kun sydän oli saatu auki, etsimme eteiset ja kammiot.
5) Vertasimme kammioiden seinämiä toisiinsa.
6) Tämän jälkeen etsimme eteisen ja kammion välissä olevat läpät.
Virkkeistä kahta (1 ja 3) oppilasta kehotetaan itse täydentämään tunnilla tehdyn työn perusteella, ja virkkeistä neljä (2, 4, 5 ja 6) on kokonaisia.
Mallitekstin virke 1 vastaa sydänselostuksen työohjeessa sen ensimmäisen kohdan kahta
ensimmäistä virkettä Aseta sydän alustalle kuvan mukaiseen asentoon. Se on silloin samassa
asennossa kuin se on rintaontelossa edestä katsottuna. 25 oppilaan tekemistä sydänselostuksista 23:ssa (92 %) oli jokin tutkimuskohteen asettelusta raportoiva lause, ja 19:ssä (76 %) myös
mallitekstin miten-kysymykseen vastaavaa täydennys. 13:ssa täydennyksessä raportoitiin sydämen asettamisesta alustalle samoin päin kuin se on rintaontelossa edestä katsottuna, eli toistettiin työohjeen mallia (a, b).
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a) Ensiksi laitoimme sydämen leikkuulaudalle asentoon, miten se on rintaontelosta katsottuna eteenpäin.
b) Ensimmäiseksi aseteltiin sydän oikein eli se miten se on siellä nisäkkään sisällä -Neljässä täydennyksessä raportoitiin, että sydän on aseteltu ohjeiden (c) tai kirjan kuvan (d)
mukaisesti.
c) -- ja ensin täytyi pistää sydän ohjeiden kuvan mukaiseen asentoon, -d) -- ja me laitoimme sydämen leikkuulaudalle samaan asentoon, niinkuin se oli kirjan
kuvassa.
Yhdessä täydennyksessä viitattiin sydämen puoliin (e) ja yhdessä muotoon, johon sydän on
aseteltu (f).
e) Asetimme sydämen niin, että sydämen oikea puoli oli meidän silmin katsottuna vasemmalla ja sydämen vasen puoli oli oikealla.
f) Asettelimme sydämen leikkuulaudalla samaan asentoon, kun se olisi kolmion muotoinen.
Sydänselostuksen vastauksista yhdessä oli täysin mallitekstin virkettä 1 vastaava virke, tämä
oli S2-oppilaan teksti. Kaikki kymmenen sydänselostuksen tehneistä S2-oppilaista käyttivät
mallitekstin virkettä 1 vastaavaa virkettä omissa vastauksissaan.
Silmäselostuksen työohjeessa ei ole mallitekstin virkettä 1 vastaavaa, elimen oikeaoppiseen asetteluun ohjaavaa kohtaa, mutta silmäselostuksen vastauksista seitsemässä (32 %) raportoidaan mallitekstin tapaan tutkimuskohteen asettamisesta leikkuulaudalle. Yhdessä teksteistä täydennettiin virkettä vastaamaan myös mallitekstin kysymykseen miten (g).
g) Aloitimme tutkimuksen asettamalla silmän leikkuulaudalle ohjeiden mukaiseen asentoon sivuttain.
Niistä silmäselostuksista, joissa mallitekstin virkettä 1 vastaavia virkkeitä esiintyi, yksi oli S2oppilaan ja loput kuusi S1-oppilaiden kirjoittamia.
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Virkkeet 1 ja 2 ovat mallitekstissä peräkkäin. Mallitekstin virkettä 2 vastaa sydänselostuksen työohjeessa ensimmäisen kohdan virke Tarkastele sydämen pinnalla kulkevia sepelvaltimoita., joka on myös työohjeessa heti mallitekstin virkettä 1 vastaavien virkkeiden jälkeen.
Sydänselostuksen vastauksista 23:ssa (92 %) on mallitekstin virkettä 2 vastaava, tutkimuskohteen ulkoisen tarkastelusta raportoiva jakso. Virkettä 2 vastaava jakso puuttui kahdesta sydänselostuksesta, joista toinen oli S1- ja toinen S2-oppilaan vastaus. Mallitekstin esimerkkivirkkeen tavoin 13:ssa sydänselostuksen virkkeistä mainittiin ensin-sana tai jokin sitä vastaava
sana, kuten ensiksi, ensimmäisenä tai ekana (h, i).
h) Ensiksi tutkimme sydämen pinnalla näkyviä sepelvaltimoita, -i) Tarkastelimme ensiksi sydämen pinnalla kulkevia sepelvaltimoita.
Muita työvaiheen ajallista kontekstia määrittäviä sanoja (sitten, tämän jälkeen, hetken päästä,
aluksi) esiintyi viidessä vastauksista (j).
j) Tämän jälkeen tarkastelimme sydämen sepelvaltimoita ja yritimme tunnistaa elimen
eri osia ulkoapäin. Sepelvaltimot tunnistimme helposti.
Neljässä vastauksessa, joista puolet oli S1- ja puolet S2-oppilaiden tekstejä, oli täysin mallitekstiä vastaava virke. Silmäselostuksen työohjeessa ei ollut mallitekstin virkettä 2 vastaavaa,
tutkimuskohteen ulkoiseen tarkasteluun ohjaavaa kohtaa, mutta neljässä (18 %) vastauksessa
raportoidaan silmän ulkokuoren tarkastelusta (k, l). Vastauksista kolme oli S1-oppilaiden ja
yksi S2-oppilaan vastaus. Kolmessa vastauksessa virke alkaa työvaiheen ajallisen kontekstin
määrittelyllä (ensimmäisenä, aloitimme tarkastelemalla, aloitimme tunnustelemalla).
k) Aloitimme katsomalla silmää ulkopuolelta -Mallitekstin virke 3 vastaa molempien työohjeiden kohdan 2 työvaihetta, joka sydänselostuksen työohjeessa on Leikkaa saksilla sydän auki kuvan osoittamasta kohdasta. ja silmäselostuksen työohjeessa Avatkaa silmä oheisen kuvan osoittamalla tavalla --. Mallitekstin virkkeessä 3 oppilasta ohjataan täydentämään virke selostuksella siitä, miten preparoitava elin on
avattu. Kaikissa sydänselostuksen vastauksissa raportoitiin tästä työvaiheesta. Mallitekstin esimerkkivirkkeen kysymystä miten tulkittiin vastauksissa muutamilla eri tavoilla. Jokin vastaus
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miten-kysymykseen oli sydänselostuksen vastauksista 22:ssa (88 %), raportointia leikkauskohdasta 19:ssä (l), työvälineestä kuudessa (m) ja molemmista 3:ssa (n). Miten-kysymykseen ei
vastattu kolmessa sydänselostuksessa (o).
l) Seuraavaksi meidän oli leikattava sydän auki oikean kammion ja eteisen kohdalla,
sekä vasemman kammion ja eteisen kohdalla.
m) Sitten leikkasimme saksilla sydämen auki.
n) Sen jälkeen preparointi saksilla leikkasimme keskeltä sydämen auki.
o) Sitten me leikattiin sydän auki ja tutkittiin sitä enemmän.
Mallitekstin virkettä 3 täysin vastaava jakso oli sydänselostuksista kuudessa (24 %).
Silmäselostuksen vastauksista yhdessäkään ei ollut lauserakenteeltaan mallitekstin virkettä vastaavaa virkettä, mutta niistä 95 %:ssa raportoitiin tutkimuskohteen avaamisesta ja kaikissa paitsi yhdessä vastattiin myös kysymykseen miten. S1-oppilaista kaikkien ja S2-oppilaista
88 %:n teksteissä oli mallitekstin virkettä 3 vastaava jakso. Mallitekstin esimerkkivirkettä täydennettiin raportoimalla leikkauskohdasta (p, s) 17:ssä, työvaiheista (q) neljässä, työvälineestä
(q) seitsemässä ja tavasta (r) yhdessä vastauksessa.
p) Minun piti leikata silmään pieni reikä keskelle niin, että näköhermo kerro jää toiselle
puoliskolle ja linssi toiselle.
q) Sitten pikku saksilla yritin saada reiän silmään, että pystyn leikata silmän kahteen
osaan. Leikkasin isoilla saksilla varovasti halki.
r) Sitten se piti leikata varovasti, -s) -- ja aloimme leikkaamaan sitä ohjeiden mukaisesti siten, että iiris jäi toiselle puolelle ja näköhermo toiselle.
Sekä sydän- että silmäselostuksessa raportoitiin työvaiheen suorittamisesta ohjeen tai kuvan
mukaisesti, molemmista kahdessa vastauksessa (s).
Silmäselostuksen työohjeen kohta 2 jatkuu -- ja kaatakaa sisältö petrimaljaan. (Huom!
Sarveis- ja kovakalvo ovat kimmoisia, joten leikkaaminen vaatii sorminäppäryyttä.) Mikä osa
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on keskellä ja mikä osa on ympärillä?. Silmäselostuksen työohjeen kohta Mikä osa on keskellä
ja mikä osa on ympärillä? vastaa melko hyvin sydänselostuksen työohjeen kolmannen kohdan
alkua Etsi eteiset ja kammiot --, ja nämä työohjeiden kohdat mallitekstin virkettä 4. Molemmat
työvaiheet ohjaavat tarkastelemaan elintä heti sen avaamisen jälkeen, ja etsimään siitä tietyt
osat: sydänselostuksessa eteiset ja kammiot, silmäselostuksessa sen osan, joka on keskellä, eli
linssin, ja sitä ympäröivän lasiaisen. Silmäselostuksen tapauksessa työvaiheen raportointi perustuu osittain myös omien havaintojen tekemiselle.
Sydänselostuksen vastauksista 23:ssa (92 %) oli mallitekstin virkettä 4 vastaava jakso.
Näistä vastauksista mallitekstin virke oli toistettu sellaisenaan viidessä (20 %). S2-oppilaista
90 prosentilla oli vastauksessaan jokin mallitekstin virkettä 4 vastaava jakso, ja 20 prosentilla
mallitekstin virke sellaisenaan. Silmäselostuksessa mallitekstin virkettä 4 vastaava jakso oli
20:ssa (90 %) vastauksista. Näistä 12:ssa oli sekä raportointia että omien havaintojen kuvailua.
Silmäselostuksen vastauksista kolmessa oli oletettavasti mallitekstin esimerkkivirkkeen pohjalle muodostettu virke, joista yksi alkoi Kun silmä oli auki ja kaksi Kun silmä oli leikattu ja
myös kaksi muuta kun-konjunktiolauseella (t, u).
t) Kun silmä oli leikattu kaadettiin silmän osat petrimaljaan -u) Kun avasimme silmän huomasimme, että keskellä oli lasiainen ja ympärillä olivat
linssinripustimet.
Kaksi näistä mallitekstin virkettä mukailevista esiintymistä oli S2-oppilaiden vastauksissa. S2oppilaista 89 %:n teksteissä oli jokin mallitekstin virkettä 4 vastaava jakso.
Silmäselostuksen työohjeisiin suluissa merkitty huomautus (Huom! Sarveis- ja kovakalvo
ovat kimmoisia, joten leikkaaminen vaatii sorminäppäryyttä.) johti myös silmän leikkaamiseen
liittyvien haasteiden raportointiin mallitekstin virkettä 4 vastaavassa kohdassa tekstiä tai juuri
sitä ennen (v, w). 73 % silmäselostuksen tehneistä oppilaista raportoi silmän avaamiseen liittyvistä haasteista ennen mallitekstin virkettä 4 vastaavaa kohtaa ja yksi oppilas mallitekstin virkettä 4 vastaavassa kohdassa, vaikka työohje ei ohjeistanut raportoimaan siitä.
v) Koska sarveis-ja kovakalvo ovat kimmoisia, leikkaaminen tarvitsi sorminäppäryyttä.
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w) Silmän valkoinen ulkopinta eli kovakalvo oli nimensä mukaisesti kova ja se oli vaikea saada puhki ja leikattua. Saimme kuitenkin silmän auki ja sisältä rupesi valumaan
tummaa nestettä, jossa oli pilkkuja seassa.
Vastaavasti sydänselostuksissa, jonka työohjeissa leikkaamisen haastavuudesta ei mainittu.
Vain neljä, eli noin 16 % oppilaista raportoi sydämen avaamiseen liittyvistä haasteista ennen
mallitekstin virkettä 4 vastaavaa kohtaa ja yksi oppilas mallitekstin virkettä 4 vastaavassa kohdassa. Oppilaista neljällä haasteet liittyivät työselostuksien mukaan siihen, että sydän ei ollut
sulanut tarpeeksi ennen preparoinnin aloittamista ja kaksi heistä oli työskennellyt samassa ryhmässä.
Mallitekstin virkettä 5 vastaa sydänselostuksen työohjeessa kohdan 3 toinen virke Vertaa
kammioita ja niiden seinämiä toisiinsa. ja silmäselostuksen työohjeessa kohdan kolme ensimmäinen virke Tunnustelkaa linssiä. Molempien työohjeiden virkkeet ohjaavat tekemään jotain
konkreettista, jonka perusteella voi muodostaa ja siten myös kuvailla havaintoja. Sydänselostusten vastauksista 17:ssä (68 %) oli jokin virkettä 5 vastaava jakso, näistä kolmessa identtinen
mallitekstin virkkeen kanssa. Kahdessa vastauksessa käytettiin vertailla- tai verrata-verbin sijaan tutkia-verbiä. 60 %:lla S2-oppilaista oli sydänselostuksessaan mallitekstin virkkeen 5 mukainen jakso. Silmäselostuksista jokin virkettä 5 vastaava jakso oli 14:ssä (64 %), ja mallitekstiä
silmäselostukseen soveltaen mallitekstin virkkeen kanssa yhtenevä muoto Tunnustelimme linssiä kahdessa niistä (14 %). Tunnustella-verbin sijaan neljässä vastauksessa käytettiin verbiä
tutkia. S2-oppilaista 67 %:lla oli silmäselostuksessaan jokin mallitekstin virkettä 5 vastaava
jakso.
Mallitekstin viimeistä työvaiheiden raportointia kuvaavaa virkettä 6 vastaavat sydänselostuksen työohjeen kohdan 4 ensimmäinen virke Etsi eteisen ja kammion välissä olevat läpät. ja silmäselostuksen työohjeen kohdan 4 toinen virke Etsikää näköhermon lähtökohta verkkokalvolta. 20:ssa (80 %) sydänselostuksen vastauksista oli jokin mallitekstin virkettä 6 vastaava jakso (x).
x) Seuraavaksi tutkimme läppiä, jotka sijaitsevat molempien kammioiden ja eteisten välissä.
y) Tämän jälkeen etsimme näköhermon lähtökohtaa verkkokalvolta.
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Näistä kuudessa (30 %) mallitekstin virke oli toistettu sellaisenaan. Kaksi vastauksista, joissa
mallitekstin virke oli toistettu sellaisenaan, oli S2-oppilaiden kirjoittamia. 70 prosenttia S2oppilaista oli raportoinut sydänselostuksessaan mallitekstin mukaisesta työvaiheesta jollain tavalla. Silmäselostuksissa mallitekstin virkettä 6 vastaava jakso oli kaikista työn tehneistä 15:llä
(68 %), ja S2-oppilaista viidellä (55 %). Ensin mainituista kahdessa (13 %) oli mallitekstin
virkkeen 6 lauserakennetta jäljittelevät jaksot (y), joista toinen oli S1- ja toinen S2-oppilaan
tekstissä.
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Mallitekstin mukaisten, työvaiheista raportoivien jaksojen esiintyminen kaikkien

oppilaiden, S1- ja S2-oppilaiden vastauksissa. Mallitekstin virkkeitä 1 ja 2 vastaavia vaiheita ei
ollut silmäselostuksen työohjeissa.
Mallitekstin virkkeet ohjaavat raportoimaan tehtyjä työvaiheita. Tehtäväkokonaisuuden
tehnyt opettaja kertoi haastattelussa, että oppilaita täytyy usein muistuttaa raportoimisen sisällyttämisestä tekstiin – havaintoja syntyy helpommin. Mallitekstin esimerkin avulla muodostettujen, raportoivien jaksojen lisäksi, ilman esimerkkiä tehtyjä raportoivia jaksoja oli molem-
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missa, niin silmä- kuin sydänselostuksissa hyvin vähän. Kahdessa sydänselostuksessa ja neljässä silmäselostuksessa raportoitiin työvälineiden hankkimisesta ja niihin liittyvästä valmistautumisesta työskentelyyn.
z) Aloitimme tutkimuksen laittamalla hanskat käteen ja hakemalla työvälineet.
Sekä sydämen että silmän tutkimisen työohjeiden viimeisessä kohdassa kehotetaan oppilaita
pesemään kätensä – käsien pesusta, työvälineiden tiskaamisesta tai työpisteen siivoamisesta
raportoi molemmissa työselostuksissa suuri osa oppilaista.
Sydänselostuksen vastauksissa mallitekstin esimerkin mukaisia raportoivia jaksoja esiintyi suurimmassa osassa niin S1- kuin S2-oppilaiden tekstejä, ja erot esiintymien määrässä oppilasryhmien välillä olivat melko pieniä. Kuvio 6 havainnollistaa sitä, kuinka tekstin alkuun
sijoittuvia, mallitekstin virkkeiden 1–4 kuvaamia jaksoja toistettiin teksteissä loppupäähän sijoittuvia, mallitekstin virkkeiden 5 ja 6 kuvaamia jaksoja enemmän, noin 90–100 %:ssa tekstejä. Mallitekstin virkkeiden 1 ja 3 kuvaamia jaksoja, joita oppilaan tuli täydentää oman kokemuksensa perusteella, oli vastauksissa enemmän, kuin niitä, joissa täydennettävää ei ollut. Silmäselostuksissa mallitekstin kuvaamia jaksoja oli vähemmän, ja mikäli työohjeessa ei ollut
mallitekstin jaksoa vastaava työvaihetta, oli raportointi myöskin vähäistä. Osa vastaajista kuitenkin seurasi mallitekstin jaksojäsentelyä myös silmäselostuksessa. Mallitekstiä vastaavia, raportoivia jaksoja oli silmäselostuksessa S2-oppilailla selkeästi S1-oppilaita vähemmän lukuun
ottamatta mallitekstin virkkeitä 4 ja 5 vastaavia jaksoja.

6.3

Omien havaintojen kuvailu

Tehtyjen työvaiheiden raportoinnin lisäksi työselostukseen tulee kuvailla myös tehtyjä havaintoja. Havaintojen kuvailu sijoittuu Martinin ja Rosen työselostuksen kokonaisjäsentelylle olennaiseen, havaintoja raportoivaan tulos- tai selvitysvaiheeseen (Martin & Rose 2014: 201). Sekä
työohjeet että malliteksti ohjeistavat havaintojen tekemiseen ja kuvailuun. Mallitekstissä on
kaksi virkettä, jotka ohjaavat kuvailemaan omia havaintoja:
7) Ne näyttivät (miltä).
8) Oikean kammion seinämä oli (millainen) ja vasemman (millainen).
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Mallitekstissä omien havaintojen kuvailuun ohjaavat virkkeet kehottavat oppilasta täydentämään virkkeitä kysymyssanoilla miltä ja millainen. Työohjeet ohjaavat oppilaita omien havaintojen tekemiseen kysymyksillä, kuten Miltä se tuntuu? ja Mitä huomaatte? ja imperatiiviverbeillä, kuten tarkastele ja vertaa.
Mallitekstin virkkeelle 7 ei ole sydänselostuksen työohjeessa varsinaista vastinetta, mutta
1. työvaiheen virke Tarkastele sydämen pinnalla kulkevia sepelvaltimoita. ohjaa tutkimaan niiden ulkomuotoa. Mallitekstin mukaan sepelvaltimoiden ulkonäköä oli kuvaillut 15 oppilasta eli
60 prosenttia kaikista vastauksen tehneistä oppilaista (a), joista seitsemän oli S2- ja kahdeksan
S1-oppilaita. Kaikista sydänselostuksen tehneistä S2-oppilaista 70 % oli kirjoittanut vastaukseensa jonkin mallitekstin virkettä 7 vastaavan lauseen (b).
a) Sepelvaltimot olivat ohuita ja vaaleita, haarautuneita suonia sydämen pinnalla.
b) Sepelvaltimot näyttivät verisuoni kasalta.
Neljässä vastauksessa (20 %) oli täysin mallitekstin esimerkkiä vastaava, täydennetty virke.
Näistä yksi oli S2-oppilaan ja loput kolme S1-oppilaiden kirjoittamia. Yhdeksän oppilaista (36
%) ei ollut kuvaillut sepelvaltimoiden ulkonäköä mitenkään. Myöskään silmäselostuksen työohjeessa ei ollut vastaavaa, ulkoisen tarkastelun perusteella tehtyjen havaintojen kuvailemiseen
ohjaavaa kohtaa, mutta viidessä vastauksessa (23 %) ulkoisia havaintoja kuvailtiin jollain tavalla.
c) Silmän iiris oli sininen, pupilli musta ja itse silmämuna oli valkoinen. Silmässä näki
verisuonia ja luomen. Silmän “takaosassa” oli myös jonkinlainen “tappi”.
d) Silmästä tunnisti kyllä joitakin osia, mutta ensivilkaisulla se ei oikein näyttänyt silmältä. Silmän pinnalla on mustuainen eli pupilli, -Vastauksista kaksi oli S2- (c) ja kolme S1-oppilaiden (d) kirjoittamia. Yksikään näistä kuvailuista ei vastannut lauserakenteeltaan mallitekstin virkettä. Kaikki neljä oppilasta, jotka olivat
edellisessä kohdassa raportoineet tarkastelevansa tutkimuskohdetta ulkoisesti (mallitekstin
virkkeen 2 mukaan), myös kuvailivat tekemiään havaintoja.
Samoin kuin mallitekstin virkkeen 5 vastineena voidaan pitää silmäselostuksen työohjeen
kohtaa Tunnustelkaa linssiä --, voidaan mallitekstissä sitä seuraavan, mallitekstin virkkeen 8
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vastineena pitää silmäselostuksen työohjeessa esitettyä kysymystä Miltä se tuntuu?. Sydänselostuksen työohjeessa omien havaintojen tekemiseen ohjataan mallitekstin virkettä 5 vastaavalla virkkeellä, jossa annetaan tehtäväksi verrata kammioita ja niiden seinämiä toisiinsa. Sydänselostuksista jokin mallitekstin virkettä 8 vastaava jakso oli 24:ssä (96 %) vastauksessa,
joista kymmenen oli S2-oppilaiden teksteistä. Sydänselostuksen tehneistä S2-oppilaista kaikilla
oli mallitekstin virkettä 8 vastaava jakso vastauksessaan. Seitsemässä (29 %) sydänselostuksen
vastauksista, joissa oli mallitekstin virkettä 8 vastaava jakso, se oli muodostettu mallitekstin
virkkeen pohjalta (e). Näistä yksi oli S2-oppilaan.
e) Oikea valtimon seinämä oli ohuempi ja vasemman paksumpi.
Kaikista 22 silmäselostuksesta 17:ssä (77 %) oli jokin mallitekstin virkettä 8 vastaava jakso, ja
S2-oppilaista 89 prosenttia oli kuvaillut havaintojaan (f).
f) Linssi tuntui tahmaiselta, limaiselta ja epämukavalta. Linssi tuntui myös kovalta ja
sitä oli vaikea ottaa käteen.
Havaintojensa kuvailuun työohjeen tuntui-verbiä oli käyttänyt 11 oppilasta.
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Kuvio 7.

Mallitekstin mukaisten, omia havaintoja kuvailevien jaksojen esiintyminen kaik-

kien oppilaiden, S1- ja S2-oppilaiden vastauksissa. Varsinaista mallitekstin virkettä 7 vastaavaa
työvaihetta ei ollut sydän- eikä silmäselostuksen työohjeissa.
Omia havaintoja kuvailtiin työselostuksissa ilman mallitekstin esimerkkiäkin suhteellisen
paljon. Selostuksissa kuvailtiin tutkimuskohteiden eri osien ulkonäköä, väriä, koostumusta,
tuntumaa, mutta myös esimerkiksi hajuhavaintoja ja heränneitä tunnereaktioita.
g) Tunnustelimme myös sydäntä. Siinä huomasi, että sydän ei ole mikään veltto möykky.
Sen on pakko olla hyvin vahva ja jämäkkä, koska se on lihas jonka on jaksettava toimia
jatkuvasti. Pinnalta kuitenkin sydän oli erittäin sileä ja jopa liukas. Olin vähän yllättynyt, että sydämen rakenteesta ja siitä, miltä se tuntuu. Ajattelin, että se olisi limainen
ällöttävä tunnusteltaessa, mutta se olikin iso, sileä ja joustava.
h) Neste ei haissut miltään ja neste tuntui vedeltä joka oli vain eri väristä. Mustan nesteen kanssa sieltä tuli myös joku läpinäkyvä limapallo.
Ilman mallitekstin esimerkkiä tehtyjä havaintoja oli melko runsaasti molempien tehtävien vastauksissa, mutta silmäselostuksissa (h) sydänselostuksia (g) enemmän.
Mallitekstissä havaintoja ohjattiin sanallistamaan täydentämällä jaksoja vastaamalla kysymyksiin miltä joku näytti tai millainen joku oli. Työohjeissa havaintojen tekemiseen ohjattiin
kysymyksillä ja kehotuksilla. Kummankaan työselostuksen työohjeissa ei ohjattu tekemään
mallitekstin virkettä 7 vastaavaa työvaihetta – vaikka virke 7 oli sydänselostuksen mallitekstissä, oli sille vastineita oppilaiden vastauksissa poikkeuksellisen vähän. Kun työohje ei ohjannut suorasanaisesti tekemään havaintoja, ei niitä esitetty myöskään työselostuksissa. Mallitekstin virkkeen 8 kuvaamaa, havaintoja esittävää jaksoa esiintyy sekä silmä- että sydänselostuksissa huomattavasti enemmän, sille löytyy myös vastineena molempien tehtävien työohjeista.
Kuvio 7 havainnollistaa näiden kahden jakson eroa. S2-oppilaat kuvailivat havaintojaan molemmissa kohdissa keskimäärin enemmän kuin S1-oppilaat.

6.4

Koulutehtävään vastaaminen
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Vaikka aineiston työselostus jäljittelee koulun ulkopuolisen maailman tekstilajia ja näin opettaa
biologian tiedonalan kielelle ja kirjoittamiselle keskeisiä kirjoitustaitoja, on sillä myös funktionsa koulutehtävänä ja oppisisältöjen sisäistämistä arvioivana työnä. Mallitekstissä on kolme
virkettä, joiden tehtävänä on ohjata oppilasta kertomaan jo oppimiaan tai työn tekemisen aikana
hankkimiaan tietoja, jotka liittyvät työtä tehdessä käsiteltyihin tai havaittuihin asioihin:
9) Niiden tehtävä on (mikä).
10) Ne ovat erilaisia siksi että… (miksi).
11) Läpät toimivat (miten ja miksi).
Mallitekstin virkkeet 9–11 ohjaavat oppilasta täydentämään lauseita kysymyssanojen mikä,
miksi ja miten avulla. Toisin kuin muut mallitekstin virkkeet, ne eivät viittaa lainkaan tunnilla
tehtyihin tai koettuihin, konkreettisiin asioihin ja sopivatkin Martinin ja Rosen genreperheistä
paremmin raporttien kuvailevaan genreperheen tekstilajeihin tai syitä ja seurauksia eksplikoivien selityksien genreperheen tekstilajeihin (Martin & Rose 2008: 141). Ne poikkeavat työselostuksen tekstilajin piirteistä, ja koukkaavat koko sen kattokategorian, menettelyä selostavien tekstien tekstilajiperheen ulkopuolelle. Näiden jaksojen päämääränä on prosessin selittämisen sijaan ilmiöiden kuvailu tai syy-seuraussuhteiden selittäminen. Työselostuksen tekstilajista poikkeavien jaksojen lisäämisen mallitekstiin, ja siten myös tehtävään, voidaan olettaa
johtuvan tekstin funktiosta koulutehtävänä, joille tällaiset jaksot ja niiden päämäärät ovat hyvinkin normaaleja.
Virke 9 on mallitekstin alusta. Mallitekstissä virkettä 9 edeltävät virkkeet 2 ja 7. Mallitekstin virkkeet 2, 7 ja 9 muodostavat sydämen rakenteen tutkimista erittelevän työselostuksen
mallitekstissä kokonaisuuden, joka selostaa työvaihetta, jossa tarkastellaan sydämen pinnalla
kulkevia sepelvaltimoita. Mallitekstin virkkeen 2 tehtävänä on ohjata raportoimaan suoritetusta
työvaiheesta, mallitekstin virkkeen 7 tehtävänä on ohjata kuvailemaan tehtyjä havaintoja ja
mallitekstin virkkeen 9 tehtävänä on ohjata yhdistämään raportoinnin ja havaintojen oheen aiheesta opittua tietoa ja teoriaa. Sydänselostuksen työohjeessa mallitekstin virkettä 9 vastaa 1.
työvaiheen kysymys Mikä on niiden tehtävä?. Virkettä 9 vastaavia, sepelvaltimoiden tehtävästä
kertovia lauseita oli sydänselostuksen vastauksista 22:ssa (88 %), joista 14 oli S1-oppilaiden ja
8 S2-oppilaiden.
a) Sepelvaltimoiden tehtävä on kuljettaa hapekasta ja ravinteikasta verta sydänlihaksille.
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b) Niiden tehtävä on kuljettaa ravinteita sekä happea.
S2-oppilaista 80 %:n vastauksissa oli mallitekstin virkkeen funktion toteuttava virke. Näistä
yksi oli täydennetty mallitekstin esimerkin pohjalle (b). Tällainen mallitekstin esimerkkivirkettä täysin vastaava jakso oli kaikista vastauksista yhteensä kuudessa. Koko mallitekstin virkkeiden 2, 7 ja 9 muodostama kokonaisuus puuttui yhteensä kahdesta vastauksesta, jotka olivat
tehneet saman työnryhmän jäsenet. Silmäselostuksen työohjeissa vastaavaa kohtaa ei ole, mutta
kahdessa (9 %) vastauksessa oli mallitekstin virkettä 9 vastaavat kohdat (c, d).
c) Sarveiskalvon tehtävä on läpäistä valoa, sekä toimia suojana silmälle. Linssi taittaa
valoa. Se on iiriksen ja lasiaisen välissä.
d) -- jonka tehtävänä on päästää valoa silmän sisäosiin.
Näissä vastauksissa esiintyy myös mallitekstin virkkeitä 2 ja 7 vastaavat osat.
Myös mallitekstin virkkeet 5, 8 ja 10 muodostavat kolmen virkkeen kokonaisuuden, jossa
malliteksti ensin ohjaa raportoimaan sydämen kammioiden seinämien vertailusta (5), sitten kuvailemaan omia havaintoja kammioiden seinämien eroista (8) ja viimeisenä perustelemaan havaintojen löydökset opitun tiedon pohjalta (10). Mallitekstin virkettä 10 vastaa sydänselostuksen työohjeessa kysymys Miksi ne ovat erilaisia?. Sydänselostuksista 19:ssä (76 %) on mallitekstin virkettä 10 vastaava jakso, joista kolme (16 %) on muodostettu mallitekstin virkkeen
pohjalle. Kuusi (32 %) mallitekstin virkettä 10 vastaavista jaksoista on koska-alkuisia sivulauseita mallitekstin virkettä 8 vastaaville päälauseille (e).
e) -- koska vasemman kammion täytyy pumpata veren sydämestä koko kehon ympäri,
kun sen sijaan oikean kammion, joka pumppaa vain verta sydämen sisällä. Seinämien
paksuuserot selittyvät sillä, että vasemmalla kammiolla on tehtävänään oikeata kammiota suurempi työmäärä.
80 %:lla S2-oppilaista on jokin mallitekstin virkettä 10 vastaava jakso sydänselostuksessaan.
Silmäselostuksen työohjeessa mallitekstin virkkeelle 10 ei ole vastinetta, mutta vastauksissa on nähtävissä samanlainen mallitekstin virkkeiden 5, 8 ja 10 esimerkkiä noudattava kaava.
Neljässä (18 %) silmäselostuksen vastauksista oli mallitekstin virkettä 10 vastaava jakso
– näistä puolet S1- (f) ja puolet S2-oppilaiden (g) vastauksissa.
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f) Sarveiskalvon tehtävä on suojella silmän etuosaa vammoilta ja tulehduksilta sekä
taittaa valoa. Mustuaisen tehtävä on säädellä pupillin laajuutta. Linssin tehtävä on taittaa silmään tuleva valo ja kohdistaa se silmänperälle keskikuoppaan tarkan kuvan saamiseksi. Lasiaisen tehtävä on takaa valon heijastumattoman kulun linssin ja verkkokalvon välillä.
g) Linssin tehtävä on taittaa valoa ja ohjata se keskikuoppaan. Keskikuopassa valo tarkentuu ja muodostaa tarkempaa kuvaa nähdystä asiasta. Keskikuopasta valo lähtee näköhermoa pitkin aivoihin, jossa aivot muodostaa nähdyn asian kuvaksi.
Näistä neljästä silmäselostuksessa kaikissa oli edeltävä, mallitekstin virkettä 8 vastaava jakso
ja kahdessa mallitekstin virkettä 5 vastaava jakso.
Mallitekstissä virkettä 11 edeltää mallitekstin virkkeen 6 työvaiheen raportointiin ohjaava
virke, jolle on omat vastineensa sekä sydän- että silmäselostuksen työohjeissa. Mallitekstin virkettä 11 vastaa sydänselostuksen työohjeessa virke Ota selville miten ne toimivat., joka ohjaa
hankkimaan tietoa jostain tehtävän preparointityön ulkopuolisesta lähteestä, esimerkiksi oppikirjasta. Sydänselostuksista 22:ssa (88 %) oli mallitekstin virkettä 11 vastaava jakso (h), joista
neljä (18 %) oli kirjoitettu mallitekstin virkkeen pohjalle (i).
h) Läppien tehtävä on päästää veri eteisestä kammioon, jonka jälkeen ne sulkeutuvat,
jotta veri ei pääsisi valumaan takaisin eteiseen. Sen jälkeen sydän pumppaa veren taas
verenkiertoon.
i) Läpät toimivat niin kuin ovi, joka päästää veren sisälle ja sulkeutuu, silloin veri ei
pääse takaisin päin.
S2-oppilaista 80 %:lla oli tekstissään jokin mallitekstin virkettä 11 vastaava jakso.
Silmäselostuksen työohjeessa ei ollut mallitekstin virkettä 11 vastaavaa kohtaa, mutta
vastauksista seitsemässä (32 %) on mallitekstin virkkeen 11 kohdalla jakso, joka täyttää saman
funktion (j).
j) Näköhermo lähtökohta on toiselta nimeltään sokea täplä, koska sillä kohdalla ei näy
ollenkaa aistisolujen puuttumisen takia. Kuitenkaan emme havaitse sokea täplää normaalisti, koska aivot yhdistävät kahden silmän tiedot yhdeksi kuvaksi.
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k) Keskikuopan tehtävä on mahdollistaa tarkan näkemisen ja värien näkemisen valoisalla. Sokea täplän on Sokea täplä on verkkokalvon kohta, johon näköhermo päättyy.
Sokean täpälän kohdalla ei ole aistinsoluja.
S1-oppilaat olivat kirjoittaneet teksteihinsä mallitekstin virkettä 11 vastaavia jaksoja enemmän
kuin S2-oppilaat. S2-oppilaista yhdellä oli vastauksessaan mallitekstin virkettä 11 vastaava
jakso (k).
Koska silmäselostuksen työohje ei ohjaa tiedon etsimiseen tai toistamiseen, syy-seuraussuhteiden selittämiseen tai ilmiöiden kuvailuun, on silmäselostuksissa mallitekstiä vastaavien
esiintymien lisäksi tarkasteltava myös muita vastaavaan päämäärään tähtääviä jaksoja. Silmäselostuksissa on sydänselostuksiin verrattuna huomattavan paljon ilmiöitä kuvailevia tai syyseuraussuhteita selittäviä jaksoja (l). Jaksot ovat jakautuneet koko tekstin läpi, ja seuraavat samanlaista kehämäistä mallia, kuin muukin jäsentely – ne seuraavat ensin tulevaa tutkimisen
kuvausta, ja sitä seuraavaa havainnointia (m). Silmäselostuksessa tällaiset jaksot näyttäytyvät
etenkin tarkkoina, tutkimuskohteen rakenneosien tehtävän, toimintatavan tai -prosessin selityksinä.
l) Linssin tehtävänä on taittaa silmään tuleva valo ja kohdistaa se silmän perälle.
m) Seuraavaksi tutkimme linssissä kiinni olevaa lasiaista, se on silmän täytteenä. Se oli
läpinäkyvää ja muistutti paljon valkuaisen rakennetta. Se on silmä täyte, eli tekee silmä
muodon.
n) Sepelvaltimon tukkeutuessa se voi aiheuttaa sydänkohtauksen ja lopulta kuoleman.
Sydänselostuksissa tällaiset omatoimiset, tietoa toistavat täydennykset ovat lähinnä yksittäisiä
esiintymiä (n), kun taas silmäselostuksissa samanlaiset ainekset toistuvat useissa vastauksissa.
Mallitekstin mukaisia, koulun tehtäväfunktiota vastaavia jaksoja esiintyi sydänselostuksissa suhteellisen paljon. Mallitekstissä nämä jaksot ovat sellaisia, jotka oppilaan tulee omassa
vastauksessaan itse täydentää, ja täydentämään kehotetaan kysymyssanojen ja vaillinaisten lauseiden avulla. Jaksot muistuttavat muodoltaan ja tavoitteeltaan aukkotehtäviä, siis perinteistä
koulutehtävätyyppiä, ja siksi voivat olla oppilaille tutumpia kuin muut, työselostukseen kuuluvat vaiheet ja jaksot.
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Mallitekstin mukaisten, koulun tehtäväfunktiota vastaavien jaksojen esiintyminen

kaikkien oppilaiden, S1- ja S2-oppilaiden vastauksissa. Silmäselostuksen työohjeissa ei ollut
mallitekstiä vastaavia tiedon etsimiseen tai toistamiseen ohjaavia virkkeitä.
Mallitekstin mukaisia, syy-seuraussuhteiden selittämiseen tai ilmiöiden kuvailuun tähtääviä
jaksoja esiintyi S2-oppilaiden työselostuksissa keskimäärin enemmän kuin S1-oppilaiden vastauksissa. Ilman mallitekstiä tehdyissä silmäselostuksissa koulutehtävän funktion täyttäviä jaksoja oli huomattavasti vähemmän kuin mallitekstin kanssa tehdyissä sydänselostuksissa. (Kuvio 8)

7

Malliteksti oppaana tiedonalan kieleen ja kirjoittamiseen

Tämän tutkielman tavoitteena on ollut selvittää, millaisia vaikutuksia mallitekstien käytöllä
osana tehtävänantoa on tiedonalan kielellä kirjoittamiselle ja tiedonalan tekstilajien sisäistämiselle, tuottamiselle ja hallinnalle. Tutkimustani on motivoinut kouluarjessa näkemäni todellisuus, jossa niin oppilaat kuin opettajatkin ovat turhautuneita kirjoittamisen kanssa kamppailuun. Kirjoittaminen ja siihen liittyvät haasteet eivät koske pelkästään suomen kielen ja kirjallisuuden oppimääriä, vaan kaikkia oppiaineita. Oppilaiden erilaiset taito- ja harjaantumistasot
vaikeuttavat opettamista ja tehtävien tekemistä entisestään.
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Tutkimuksessani tartuin yhteen, biologian ja maantiedon opettajien omaa opetustaan varten luomaan tehtäväkokonaisuuteen, joka tarjoaa, joskin pahaa-aavistamattaan, esimerkin genrepedagogiikan soveltamisesta luonnontieteiden tiedonalan tekstilajien ja tiedonalan kielen
opetuksessa. Olen purkanut tutkimusaineistoani systeemis-funktionaalisen kieliteorian, ja tarkemmin genre- ja rekisteriteorian ja Reading to Learn -genrepedagogiikan avulla erilaisiin
funktionaalisiin vaiheisiin (Martin & Rose 2008: 241), joiden avulla voin tarkastella mallitekstin merkitystä eri tiedonalan kirjoittamisen vaiheiden tukena. Tiivistän seuraavaksi tutkimukseni keskeisimmät tulokset ja vastaan samalla luvussa kaksi esittämiini tutkimuskysymyksiin.
Tutkielmani tavoitteena oli selvittää, miten malliteksti osana tehtävänantoa vaikuttaa tiedonalan
kielellä kirjoittamiseen, sekä tiedonalan tekstilajien sisäistämiseen, tuottamiseen ja hallintaan.
Aineiston tekstit tarjosivat kattavasti tietoa siitä, miten malliteksti vaikuttaa tiedonalan tekstilajin ja kielen tuottamiseen. Oppilaat kirjoittivat ensin yhden tekstilajin edustajan, työselostuksen sydämen rakenteen tutkimisesta, opettajan tekemän tekstilajiesimerkin avulla. Tekstilajiesimerkki, tässä tapauksessa malliteksti havainnollisti oppilaalle tekstilajille tyypillistä rakennetta ja etenemisjärjestystä, eli kokonaisjäsentelyä, kieltä ja termistöä, sekä työlle tavoitteenmukaisia sisältöaineksia. Mallitekstin avulla jokainen oppilas onnistui tuottamaan tekstin, jossa
oli työselostukselle tyypillisiä vaiheita, kuten alun tiivis pohjustus tutkimuskohteesta, työn tekijöistä ja työvälineistä, sekä tutkimista kuvailevia ja tehtyjä havaintoja esitteleviä jaksoja.
Tekstien kieli oli pääasiassa neutraalin yleiskielistä, ja biologian termistö kulki mukana vastausten läpi. Mallitekstin avulla luoduissa vastauksissa oli silti nähtävissä eroja, vahvemmat ja
harjaantuneemmat kirjoittajat olivat laajentaneet tekstejään sisällöllisesti, kielellisesti tai erilaisia raporteille ja selostuksille tyypillisiä piirteitä, kuten havainnollistavia kuvia tai tarkempia
tutkimustietoja lisäämällä – tässä on siis oiva mahdollisuus myös ylöspäin eriyttämiselle.
Myöhemmin ja ilman mallitekstiä kirjoitettua työselostusta silmän rakenteen tutkimisesta
tarkastelemalla voidaan havaita, mikä muuttuu, kun suoraa mallitekstiä ei olekaan saatavilla.
Oppilaiden kirjoittamissa, ilman mallia tehdyissä silmäselostuksissa on paljon enemmän puutteita niin perusrakenneosissa, eli otsikoissa ja väliotsikoissa, kuin myös tutkimuksen raportoinnissakin. Sen sijaan silmäselostukset perustuivat sydänselostuksia enemmän havaintojen kuvailuun, ja toistettuun tietoon, eli ilmiöiden ja syy-seuraussuhteiden selittämiseen.
Sitä, miten mallitekstien käyttö tukee tiedonalan tekstilajien ja kielen sisäistämistä
ja hallintaa havainnollistaa silmän rakenteen tutkimisesta tehty työselostus. Oppilailla oli mahdollisuus, ja heitä kehotettiin käyttämään sydämen rakenteen tutkimisesta tehtyä työselostusta
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varten annettua mallitekstiä apuna myös silmän rakenteen tutkimisesta tehtävässä työselostuksessa. Malliteksti ei kuitenkaan kata silmäselostuksen työvaiheita, sisältöjä tai termistöä niin
kuin sydänselostuksen kohdalla. Oppilaan on siis täytynyt soveltaa aiemmin mallitekstin avulla
kirjoitetussa sydänselostuksessa oppimiansa ja sisäistämiänsä tietoja ja taitoja kokonaisjäsentelystä, tekstilajipiirteistä, kielenpiirteistä ja kielen rekisterivalinnoista, joita työselostuksessa
käytetään. Aineistoa tarkastellessa voitiin huomata, että ilman mallitekstiä tehdyt silmäselostukset vastasivat aiempaan, eri aihetta käsittelevään tehtävään annettua mallitekstiä. Aiemmin
annetun mallin ansiosta myös silmäselostuksen vastaukset noudattivat biologian alan työselostuksen genrepiirteitä ja genrelle tyypillistä skemaattista kokonaisrakennetta. Tämä osoittaa mallitekstien tarjoamisen tukevan ja kehittävän tiedonalan tekstilajien ja kielen sisäistämistä ja hallintaa myös myöhemmissä yhteyksissä.
Tutkimukseni perusteella on selvää, että mallitekstin sisällyttäminen tekstilajitaitoja ja
tiedonalan kielitaitoa vaativiin tehtäviin edistää oppilaiden yhdenvertaisuutta ja tukee erityisesti
S2-oppilaita. Mallitekstit auttavat S2-oppilaita etenkin tekstin kokonaisrakenteen hahmottamisessa ja tekstilajille tyypillisten rakenne-elementtien määrittelyssä ja luomisessa, sekä sisällöllisesti omien havaintojen ja jo hankitun tiedon esittämisessä.
Vaikka tutkimukseni aineiston synnyttäneessä prosessissa ei ole tietoisesti käytetty Reading to
learn -genrepedagogiikkaa, voi kuitenkin vetää johtopäätöksen siitä, että genrepedagogiikan
soveltaminen reaaliaineiden opiskeluun toimisi erinomaisesti suomalaisessakin koulujärjestelmässä. Etenkin mallitekstien sisällyttämisellä tehtäväpaketteihin on potentiaalia yksilöllisen
eriyttämisen määrän keventämisessä – mallitekstiä voi jokainen hyödyntää omalle taito- ja harjaantuneisuustasolleen sopivissa määrin. Se tarjoaa myös näkökulmaa siihen, ettei R2L-genrepedagogiikkaa tai mitään muutakaan opetusmetodia tai -menetelmää tarvitse välttämättä suorittaa pilkuntarkasti, vaan myös yksittäisillä vaikutteilla tai elementeillä voidaan saada aikaan
tiedonalan kielen ja tekstilajien oppimista, ja samalla keventää kirjoitustehtävien taakkaa niin
opettajien kuin oppilaidenkin harteilta.
Hedelmällistä jatkotutkimusta voisi jalostaa useampaankin suuntaan. Reading to learn pedagogiikan suunnitelmallinen soveltaminen reaaliaineiden tiedonalan kielen ja tekstilajien
opetukseen käytännössä tarjoaisi laajempaa käsitystä R2L:n eduista, ja mahdollisista haasteista.
Opettajien asenteita ja käsityksiä malliteksteistä olisi kiinnostavaa tarkastella tarkemmin (kts.
kuitenkin Pentikäinen 2021), liittyyhän koulukontekstiin myös lunttaamisen ja plagioinnin
mörkö. Toisaalta myös tehtävänannon vaikutusta kirjoittamiseen tai tehtäviin yleensä olisi ensinnäkin kiinnostavaa, mutta ennen kaikkea kehittävää tutkia tarkemmin.
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Tässä tutkimuksessa olen keskittynyt vain yhteen oppiaineeseen ja sen yhteen tekstilajiin
– biologiaan ja biologian alan työselostuksiin. Tutkimus on painottunut rakenteen tarkasteluun
kvantitatiivisen analyysin avulla. Tutkimatta ovat sen sijaan jääneet muun muassa käsitteiden
käyttö, puhekielen, yleiskielen ja tiedonalan käsitteiden vaihtelu oppilaiden teksteissä ja muut
kielelliset valinnat. Tiedonalan kieleen liittyy tekstilajien ja tekstin rakenteen lisäksi myös
muita, esimerkiksi edellä mainittuja osa-alueita, joista on kirjoittanut muun muassa Satokangas
(Satokangas 2020, Satokangas & Tiermas 2021).
Totisesti kielitietoiseen kouluun on vielä matkaa, ja tiedonalan kielten, kirjoittamisen ja
tekstilajitaitojen tärkeys hiipii opettajien mieliin ja toimintaan hitaasti. Kielitietoisuuden ja monilukutaidon tavoitteet ovat tuntuneet monesta vain ylimääräisiltä rasitteilta jo muutenkin täysien oppimäärien suossa. Tiedonalan kielen ja tekstilajien korostaminen on kuitenkin avain, ei
pelkästään opettajan ja oppilaan tekstityötaakan keventämiseen, vaan myös tiedonalan tulevaisuuden osaajien luomiseen.
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Liite 1. Sydämen rakenteen tutkiminen (malli työselostuksesta)

Sydämen rakenteen tutkiminen (MALLI TYÖSELOSTUKSESTA)
Tutkimuksen tekijät
Juhani, Tuomas, Aapo, Simeoni, Timo, Lauri ja Eero
Työvälineet
leikkuulauta, akkuporakone, tasohöylä ja sirkkeli
Työvaiheet ja havainnot
Tänään biologian tunnilla oli aivan järkyttävän kamalaa, koska tutkimme nisäkkään sydäntä.
Asettelimme sydämen leikkuulaudalle samaan asentoon, kuin se olisi (miten). Ensin
tarkastelimme sydämen pinnalla kulkevia sepelvaltimoita. Ne näyttivät (miltä). Niiden tehtävä
on (mikä). Sitten leikkasimme sydämen auki (miten). Kun sydän oli saatu auki, etsimme
eteiset ja kammiot. Vertasimme kammioiden seinämiä toisiinsa. Oikea kammion seinämä oli
(millainen) ja vasemman (millainen). Ne ovat erilaisia siksi että… (miksi). Tämän jälkeen
etsimme eteisen ja kammion välissä olevat läpät. Läpät toimivat (miten ja miksi). (Jatka
työselostusta samalla tavalla loppuun saakka; käy jokainen työvaihe ja havainto tarkasti
läpi).
.
.
.
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Liite 2. Sydämen rakenteen tutkiminen -työohje
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Liite 3. Silmän rakenteen tutkiminen -työohje
15.3.2021

Silmä.jpeg

https://classroom.google.com/u/1/c/MjA4MTIxODExNzFa/a/MjY4MzYxNDAyMjkx/details
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Liite 4. Työselostus sydämen tutkimisesta -tehtävänanto
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Liite 5. Työselostus silmän tutkimisesta -tehtävänanto
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