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INTERTEKSTUAALINEN NÄKÖKULMA
ENGLANNIN OPPIKIRJOIHIN:
KUINKA TEKSTILAJIVAIKUTTEET
NIVOUTUVAT OPPIKIRJATEKSTIIN?
Salla Lähdesmäki
Helsingin yliopisto

The article describes the EFL textbook as ‘a complex genre’ as deﬁned by
Bakhtin (1986), and it is argued that the genre may by fruitfully analysed
through an intertextual framework of analysis (Fairclough 1992). The notions
of ‘genre mixing’ and ‘genre embedding’ (Bhatia 1997, 2004) are introduced
as analytical tools. It is then argued that besides identifying genre inﬂuences,
an analysis of genre embedding and genre mixing as recontextualisation is
imperative when studying school textbooks from a critical perspective. An
example of an embedded generic format is discussed to illustrate the analytical
framework proposed. The article concludes with observations regarding the
insights which an intertextual analysis focusing on genre inﬂuences provides
for the study of foreign language textbooks.
Keywords: EFL textbooks, intertextual analysis, genre inﬂuences,
recontextualisation
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1 ENGLANNIN OPPIKIRJATEKSTIEN
ERITYISPIIRTEISTÄ
Vieraan kielen oppikirja lienee sellainen kompleksinen genre, johon Bahtin (1986) viittaa kuuluisassa kielenkäytön lajeja käsittelevässä esseessään. Bahtinin mukaan esimerkiksi monet tieteen ja
taiteen genret ovat kompleksisia genrejä, jotka ”[m]uotoutuessaan
– omaksuvat ja sulauttavat yhteen erilaisia yksinkertaisia lajeja,
jotka ovat muodostuneet välittömissä kielenkäytön yhteyksissä”
(s. 62, käännös englannista: Shore & Mäntynen 2006). Yksi nykypäivän suomalaisen englannin oppikirjan keskeisimpiä ja ainakin näkyvimpiä piirteitä on sen (inter)tekstuaalinen heterogeenisyys, joka nousee siitä, että kirjat sisältävät laajan valikoiman
eri genrejä edustavia ja eri aiheita käsitteleviä tekstejä. Pyrkimys
mahdollisimman kattavaan tekstilajien kirjoon on keskeinen osa
vieraan kielen oppikirjan tehtävää genrenä, ja yksi selkeimmistä
trendeistä suomalaisen englannin oppikirjan kehityksessä toisen
maailmansodan jälkeen onkin ollut juuri tekstivalikoiman monipuolistuminen ja monimuotoistuminen. Perinteisten oppikirjagenrejen rinnalle ja tilalle on tullut enenevässä määrin tekstejä, jotka
hyödyntävät erilaisia jokapäiväisen kielenkäytön genrejä ja niiden
konventioita.
Huolimatta suuristakin muutoksista vieraan kielen opettamisen paradigmoissa, kuten ennen muuta kommunikatiivisen
paradigman esiinmarssi, tietyt päämäärät ja ihanteet ovat säilyneet samoina suomalaisilla englannin oppikirjojen tekijöillä läpi
vuosikymmenten. Sellaisia ovat esimerkiksi tekstivalikoimien
monipuolisuus, elävän ja oikean kielenkäytön esitteleminen sekä
oppijoiden kiinnostuksen herättäminen. Nykypäivän oppikirjailijoilla lienee eniten katetta lupauksilleen sekä tietysti aivan toisen
mittaluokan materiaaliset ja teknologiset resurssit toteuttaa pyrkimyksensä. Kuitenkin niin kutsutut autenttiset tekstit ovat nykykirjoissakin verrattain harvinaisia. Näistäkin teksteistä moni on peräisin esimerkiksi koululaislehdistä (kuten Senior Scholastic) tai
englanninkielisistä koulukirjoista ja siten jo pedagogisen seulan
läpikäynyt.
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Oppikirjantekijät mainitsevat autenttisten tekstien käyttöä rajoittavia seikkoja, joita ovat ennen muuta tekstien vaikeus, keskeisten opetettavien rakenteiden matala frekvenssi aidoissa teksteissä sekä tekijänoikeus- ja kustannuskysymykset. Yksi tekijä
toteaakin, että autenttista materiaalia käytetään runsaasti hyväksi
kirjantekoprosessissa, mutta on helpompaa ”varastaa idea” ja kirjoittaa juttu itse uudestaan, sillä kirjantekijöiden on vaikea saada
lupaa muokata autenttisia tekstejä siinä määrin kuin olisi tarvetta. Nykykirjojen autenttisuus näyttäisikin olevan pyrkimystä kiinnostavuuteen ja tuttuuteen, ja erityisesti jälkimmäinen toteutetaan
suuressa määrin genrevalintojen ja genrekonventioiden kautta.
Oppikirjatekstien hyödyntämien genrevaikutteiden analyysi
on haastava mutta tärkeä tehtävä vieraan kielen oppikirjojen tutkijalle. Se on tärkeää ensisijaisesti siksi, että genre on kielenkäytön
ja sosiaalisen toiminnan kannalta keskeinen kategoria: kieli ilmenee tekstein, puhutuin tai kirjoitetuin, ja tekstien tuottamista ja
vastaanottoa säätelevät yhteisössä hyväksytyt kielellisen ja sosiaalisen toiminnan konventiot, joita ilmentävät genret (Kress 1985;
Kress ja Threadgold 1988). Genrenäkökulmaan sitoutuva analyysi
kykenee siis valottamaan sitä, millaisia kielellisen ja sosiaalisen
toiminnan malleja kielen oppikirjatekstit tarjoavat. Haastavaa analyysi on ennen kaikkea siksi, että vaikka oppikirjatekstit sisältävät
ilmeisen tuttuja elementtejä jokapäiväisestä kielenkäytöstä, eivät
tekstit helposti taivu konventionaalisten genrenimikkeiden alle
eivätkä perinteisiin genreanalyysin malleihin. Tämä johtuu siitä,
että oppikirjat eivät vain suoraviivaisesti lainaa autenttisia tekstejä tai imitoi olemassaolevia, jokapäiväisen kielenkäytön genrejä,
vaan nivovat itseensä vaikutteita hyvin eri tavoin. Vieraan kielen
oppikirjan genreanalyysi on siis paitsi oppikirjatekstien intertekstuaalisten vaikutteiden erittelyä niin myös sen kuvaamista, millä
tavoin oppikirjatekstit nivovat yhteen näitä vaikutteita ja millaisia
ovat ne oppikirjagenret, jotka syntyvät kun vaikutteet asettuvat
uuteen kontekstiin pedagogisessa tekstissä.
Tässä artikkelissa käsittelen ja havainnollistan yhtä tapaa käsitteellistää ja analysoida vieraan kielen oppikirjoille ominaista
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käytäntöä hyödyntää genrevaikutteita pedagogisissa teksteissä.
Osa 2 käsittelee yhtä teoreettista ja analyyttista lähestymistapaa
tekstintutkimukseen. Esittelen ensin intertekstuaalisuuden käsitteen luontevana näkökulmana tekstianalyysiin ja erityisesti oppikirjatekstien analyysiin. Sen jälkeen esittelen käsitteitä, joiden
avulla voi pureutua vieraan kielen oppikirjatekstien intertekstuaalisuuteen juuri genrevaikutteiden kannalta. Osassa 3 kuvaan
konkreettisemmin genrevaikutteisiin keskittyvää intertekstuaalista analyysia tutkimusmetodina ja havainnollistan analyysimetodia
aineistoesimerkin avulla. Päätän artikkelin huomioilla genrevaikutteiden analyysin merkityksestä vieraan kielen oppikirjojen tutkimukselle.

2 INTERTEKSTUAALINEN ANALYYSI
OPPIKIRJATUTKIMUKSEN VÄLINEENÄ
Intertekstuaalisuuden käsitteellä viitataan eritasoisiin tekstien
välisiin yhteyksiin. Käsite on noin kymmenessä vuodessa muodostunut yhdeksi keskeiseksi näkökulmaksi tekstin- ja diskurssintutkimuksessa. Yksi paljon käytetty analyysimalli on Norman
Faircloughin (esim. 1992) kehittämä intertekstuaalisen analyysin
malli. Kyseisen mallin kulmakivenä on Bahtinin (esim. 1986)
ajatteluun juontuva käsitys lausumien ja tekstien dialogisuudesta.
Tekstit saavat merkityksensä suhteessa muihin teksteihin, siihen,
mitä on jo sanottu, mutta myös suhteessa siihen, mitä tullaan sanomaan (ks. Solin 2006). Tekstit siis paitsi kommentoivat jo olemassa olevia tekstejä niin myös ennakoivat tulevia; tekstit on aina
suunnattu jollekulle. Kaikilla teksteillä on näin ollen intertekstuaalinen ulottuvuus, joka Faircloughin mukaan ilmenee muun muassa tekstien heterogeenisyytenä: yksittäinen teksti voi ammentaa
elementtejä lukuisista eri genreistä, diskursseista tai konkreettisista muista teksteistä.
Intertekstuaalinen näkökulma on monella tapaa luonteva oppikirjatutkimukselle. Oppikirjatutkimuksen kriittinen tai ”sosiaa56

linen” paradigma (Luke 1999) haastaa oppikirjan ja sen sisällön itsestäänselvyyden ja kohdistaa huomionsa siihen, mitä oppikirjaan
valikoituu. Taustalla on ajatus kulttuurimme ja yhteiskuntamme
hegemonisesta järjestyksestä, joka tuottaa Williamsin (1977) mukaan ”valikoivan perinteen” (selective tradition), joka puolestaan
säätelee sitä, mitä pidetään kulttuurisesti arvokkaana ja keskeisenä
tietona ja pääomana. Karvonen (1995) on käsitellyt oppikirjojen intertekstuaalisutta maantieteen oppikirjoja käsittelevässä tutkimuksessaan. Hän jäsentää ilmiötä metaforan kautta: oppikirja sijaitsee
”tekstien kosmoksessa” ja ammentaa diskursseja ja konventioita
yhteisön genre- ja tekstiverkostoista, muokaten niitä eritasoisiksi,
eksplisiittisiksi ja implisiittisiksi, oppisisällöiksi (Karvonen 1995;
ks. myös Christie 1998). Karvosen mukaan oppikirjan konkreettisia intertekstejä ovat ennen muuta oppiaineen taustalla olevan
tieteenalan tekstit sekä oppisuunnitelmat, kuten opetussuunnitelman perusteet, jotka jäsentävät ja järjestävät opetettavaa ainesta.
Kuitenkin oppikirja nivoutuu myös ”kirjoittamattomiin teksteihin”, toisin sanoen yhteisön luonnollistuneisiin käsityksiin, kuten
tiedonkäsitys tai yleinen maailmankuva.
Vieraan kielen oppikirjaa kuvattiin yllä kompleksiseksi genreksi (Bahtin 1986), eli genreksi, joka käyttää hyväkseen, muokkaa ja sulauttaa itseensä muita genrejä. Tätä oppikirjan ominaisuutta voi hedelmällisesti tarkastella juuri intertekstuaalisuuden
käsitteen kautta. Toisin sanoen vieraan kielen oppikirjan voi nähdä rakentavan intertekstuaalisia suhteita moniin erilaisiin kirjan
ulkopuolisiin teksteihin sen ammentaessa ympäröivän yhteisön
tekstilajiresursseista.
2.1 INTERTEKSTUAALISUUS ’UPOTTAMISENA’
JA ’SEKOITTAMISENA’
Bahtinin (1986) määritelmän mukaan kompleksiselle genrelle on
ominaista, että se ”omaksuu ja sulauttaa yhteen” muita genrejä.
Tämä viittaisi siihen, että niin kutsuttuja primäärejä genrejä ei
suinkaan nivota kompleksisen genren yhteyteen aina johdonmu57

kaisella tai suoraviivaisella tavalla. Tämä pätee vieraan kielen oppikirjoihin. Joissakin tapauksissa oppikirjateksti noudattaa jonkin
tietyn ja tunnistettavan tosielämän genren konventioita hyvinkin
johdonmukaisesti läpi tekstin. Teksti saattaa imitoida varsin uskollisesti kyseistä genreä. Toisissa tapauksissa oppikirjateksti on
pikemminkin jonkin genren ’omainen’ tai tekstistä voi tunnistaa
jonkin konvention yhdestä genrestä, toisen toisesta. Suhde genreihin on tällöin implisiittisempi ja vaikeammin tunnistettava.
Eroa tekstiin eksplisiittisesti ja eheinä tai toisaalta implisiittisemmin ja/tai pirstaleisina nivottuihin genre-elementteihin on jäsennetty ’upottamisen’ (embedding) ja ’sekoittumisen’ (mixing) käsitteiden kautta (Fairclough 1992; Bhatia 1997, 2004; ks. myös Solin
2006).
Upottamistapaukset vaikuttavat verrattain selkeiltä intertekstuaalisen analyysin kannalta upotetun elementin tarkkarajaisuuden
ja tunnistettavuuden tähden. Monesti upotettua genreä käytetään
tyylikeinona, kuten Bhatian (1997) esittelemässä esimerkkitapauksessa, jossa työpaikkailmoitus on puettu runon muotoon, ja
monen parodian kärki nojaa käytetyn genreformaatin ja tekstin
sisällön väliseen epäsuhtaan. Mainonnan genret ovat niin ikään
esimerkkejä genreistä, jotka hyödyntävät upotettuja genrejä (Bex
1996; Bhatia 1997; Solin 2006). Mainonta on kuitenkin myös hyvä
esimerkki siitä, kuinka genrevaikutteiden käytöllä on moninaisia
ulottuvuuksia. Bex (1996: 158) toteaa, että mainonta käyttää hyväkseen yhteisön genrerepertuaaria pyrkiessään tavoittamaan – ja
ennen kaikkea konstruoimaan – tietyn kohderyhmän, jolla on
yhteneväisiä intressejä ja tarpeita. Bexin mukaan mainonta hyödyntääkin juuri sellaisia genrejä, joiden oletetaan olevan keskeisiä
ja tuttuja kulloisellekin kohderyhmälle. Vieraan kielen oppikirjojen tapa hyödyntää tosielämän genrejä noudattaa samantyyppistä
kaavaa. Oppikirjailijoiden mukaan yksi tapa pyrkiä pitämään yllä
oppijan kiinnostusta tekstiä kohtaan on tuttujen ja tunnistettavien
genreformaattien tuominen oppikirjateksteihin.
Genrevaikutteiden upottamista tarkastellessa on oleellista
kiinnittää huomiota myös siihen, että kyseessä on prosessi, jossa
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genre ’rekontekstualisoidaan’ (vrt. engl. recontextualisation), eli
liitetään uuteen kontekstiin. Tällaisessa prosessissa kyseinen genre väistämättä muuntuu (ks. esim. Linell 1998). Vaikka kyseessä
olisi autenttinen teksti tai kuinka yksityiskohtainen genreimitaatio
tahansa, jo tekstin tai genren upottaminen oppikirjaan muuttaa sen
luonteen; se ei herätä samoja odotuksia lukijassa ja sen kommunikaatiotehtävä on toinen. Toisin sanoen rekontekstualisoinnin seurauksena upotetun genren suhde sen imitoimaan kielenkäyttöön
muuttuu välittyneeksi (Bahtin 1986). Rekontekstualisaatiolle on
ominaista myös se, että tekstin tai genren kielelliset tai muut ominaispiirteet muuntuvat, kun sitä hyödynnetään uudessa kontekstissa (esim. Solin 2001). Yksi oppikirjaan upotettujen genrevaikutteiden analyysin keskeisimpiä ja kiinnostavimpia tehtäviä onkin
tarkastella niitä muutoksia, joita genre läpikäy, kun se nivotaan
osaksi oppikirjaa. Upottamistapausten analyysi on siis moniulotteisempaa kuin ehkä ensisilmäyksellä vaikuttaisi.
Genrejen sekoittuminen on luonteeltaan erilaista kuin upottaminen. Siinä missä genreformaattien upottaminen tekstiin on
monesti hyvin tietoista ja perustuu spesiﬁen, tilanteisten genrejen tunnistettavuuteen, genrejen sekoittumisella viitataan sellaiseen tekstuaaliseen ja diskursiiviseen heterogeenisyyteen, joka
on ominaista lähes kaikille genreille/teksteille. Solin (2006) tarkastelee genrejen sekoittumisen käsitettä näkökulmana tekstin- ja
diskurssintutkimukseen ja toteaa, että ajatus siitä, että genretekstit koostuvat erilaisista elementeistä ei ole kielentutkimuksessa
uusi. Intertekstuaalisesta näkökulmasta nousevat genretutkimukset
ovat kuitenkin nostaneet genrejen heterogeenisyyden keskeiseksi
kiinnostuksenkohteeksi ja kiinnittäneet huomiota siihen, kuinka
kulttuurisen ja yhteiskunnallisen muutoksen myötä monien genrejen tavat ammentaa yhteisön diskurssi- ja genreresursseista ovat
muuttuneet, sekä siihen, että tietyn genren hyödyntämät erilaiset
vaikutteet saattavat olla keskenään ristiriitaisia. Yhtenä kuvaavana
esimerkkinä voisi mainita mainosmaisten elementtien ja mainostavien funktioiden ilmaantumisen moniin tiedottaviin, informa-
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tiivisiin tekstilajeihin. (Fairclough 2003; Bhatia 1997, 2004; ks.
myös Solin 2006.)
Sekoittumisanalyysien voi siis sanoa tarkastelevan sitä, millaisia erilaisia funktioita genretekstit ilmentävät kielellisten ja
tekstuaalisten valintojensa kautta. Aina – tai edes tyypillisesti –
tekstin piirteitä ei voi johtaa tiettyyn, tilanteiseen genreen, vaan
usein kyse on abstraktimman tai yleisemmän tason genreistä, kuten Solin (mts.) huomautta. Tällaisia genrejä Fairclough (2003)
kutsuu ’esigenreiksi’ (pregenre) ja ’ei-tilanteisiksi’ (disembedded)
genreiksi. Faircloughin esigenreiksi ja ei-tilanteisiksi kutsutuille genreille on ominaista se, että ne ylittävät eri elämänalueisiin
liittyvien sosiaalisten käytäntöjen rajat; ne esiintyvät istutettuna
erilaisiin sosiaalisiin konteksteihin ja käytäntöihin ja ilmenevät
erikoistuneempina, tilanteisempina genreinä. Esigenret ovat abstrakteja diskurssifunktioita toteuttavia konventioita, kuten narratiivi. Esimerkkinä ei-tilanteisesta genrestä Fairclough mainitsee
haastattelugenren, josta on poikinut suuri joukko erikoistuneempia alagenrejä, kuten työpaikkahaastattelu, julkkishaastattelu, poliittinen haastattelu, ja niin edelleen.
Rekontekstualisaation käsite on hyödyllinen myös genrejen
sekoittumista tarkasteltaessa. Sekoittumisnäkökulma tuo kuitenkin
esiin toisen ulottuvuuden rekontekstualisaatiosta. Nimittäin sen lisäksi, että genren siirtäminen uuteen kontekstiin saa aikaan sen
muuntumisen, on syytä korostaa, että genret kantavat mukanaan
niiden alkuperäiseen käyttökontekstiin ja -tarkoitukseen liittyviä
assosiaatioita, jotka puolestaan väistämättä vaikuttavat vastaanottavaan genreen (Linell 1998). Yllä mainittu esimerkki mainosgenrejen elementtien sekoittumisesta tiedottaviin genreihin tuo hyvin
esiin kysymyksen rekontekstualisoinnin vaikutuksista esimerkiksi
tekstin lukijoiden tai käyttäjien asemointiin. Kysymys on merkittävä ja keskeinen myös oppikirjan tapaisessa genressä, joka institutionaalisena genrenä on vaikutusvaltainen, ja joka lisäksi perustuu vahvasti oletuksiin siitä, minkätyyppinen teksti puhuttelee
oppijoita. Oppikirjatekstien genrevaikutteiden – sekä upotettujen

60

genreformaattien että sekoittuneiden elementtien – analyysi kykeneekin osaltaan valottamaan sitä, kuinka tekstit asemoivat lukijansa.

3 MITEN SUOMALAINEN ENGLANNIN
OPPIKIRJA ILMENTÄÄ GENREVAIKUTTEITA?
ESIMERKKINÄ ’MOKAKIRJEET’
Seuraavaksi havainnollistan intertekstuaalista tutkimusotetta oppikirja-analyysiin esittelemällä yhden genren upottamistapauksen.
Kuvaan aineistoesimerkin avulla sitä, mitä tarkoitan oppikirjaan
upotetulla genrellä, kuinka sellaisia analysoin ja minkä tyyppisiä
johtopäätöksiä analyysistä voi tehdä. Esimerkki on otettu tekeillä
olevan, suomalaisten englannin oppikirjojen intertekstuaalisuutta käsittelevän väitöskirjatutkimukseni aineistosta. Tutkimuksen
pääasiallinen aineisto koostuu kahdesta suomalaisesta englannin
oppikirjasarjasta, jotka on julkaistu vuosina 1995–2001, News
Headlines (WSOY) ja This Way Up (Otava). Tutkimus kohdistuu
sarjojen tekstikirjoihin ja keskittyy niiden ydinainekseksi merkittyihin lukuteksteihin.
Tutkimuksessa hyödynnetään myös lisäaineistoja, jotka avaavat oppikirjojen sosiaalista kontekstia ja niiden kehitystä genrenä
sekä tukevat intertekstuaalista analyysiä. Tutkimusta varten haastateltiin yhtä kirjantekijätiimin jäsentä molempien analysoitujen
kirjasarjojen osalta. Kummassakin tapauksessa oli kyse kokeneesta, useita oppimateriaalikokonaisuuksia tehneestä tekijästä. Haastattelut käsittelivät oppikirjantekoprosessia, oppikirjan merkitystä
ja tarkoitusta hyvin laajasti ja valottavat muun muassa sitä, millä
tavoin oppikirjojen tekijät mieltävät oppikirjatekstien yhteydet tosielämän kielenkäyttöön ja teksteihin ja miten näitä hyödynnetään
oppikirjatekstien laadinnassa. Toisen tärkeän lisäaineiston muodostaa joukko varhaisempia suomalaisia englannin oppikirjoja
vuosilta 1944–1981. Viittä kirjaa (yhtä kultakin em. ajanjakson
vuosikymmeneltä) on tarkasteltu yksityiskohtaisemmin juuri gen61

revalikoiman kannalta (ks. kirjallisuusluettelo). Kolmas lisäaineisto on vertailuaineisto, joka koostuu autenttisista, sellaisia genrejä
edustavista teksteistä, joita aineistoni oppikirjatekstit hyödyntävät
(ks. alla). Vertailuaineisto valottaa keskeisimpiä genrevaikutteita.
Erityisen hedelmällisen asetelman vertailutekstien käyttö tuo upotettujen genrejen analyysiin.
Yllä todettiin, että upotetulla genrellä tarkoitetaan tapausta, jossa yksi vakiintunut genre antaa ilmiasun toiselle, ja että
upottamisella tavoiteltu vaikutus perustuu tyypillisesti upotetun genreformaatin tunnistettavuuteen. Lisäksi painotettiin, että
imitatiivisuudestaan huolimatta upotettu genreformaatti ei säily
muuttumattomana rekontekstualisaatioprosessissa: vähintäänkin
uuteen kontekstiin siirretyn genren suhde imitoituun kielenkäyttöön muuttuu välittyneeksi mutta lisäksi genrekonventioita tai
muita genren ominaispiirteitä usein muunnellaan ja mukautetaan
vastaanottavan genren tarkoitusperien mukaan. Näin ollen upottamisanalyysin keskeisiä elementtejä ovat sen kuvaaminen, kuinka
tunnistettava genreformaatti on rakennettu, sekä uudelleensijoittamisessa tapahtuneiden muutosten kuvaus.
Liite 1 sisältää esimerkin englannin oppikirjaan upotetusta genreformaatista. Tekstikappaleen nimi on Dating disasters ja
se imitoi lukijoiden kirjeille tarkoitettua palstaa nuortenlehdessä.
Tekstin rakenne on seuraavanlainen: palstan otsikko (Your letters)
> pääotsikko (Dating disasters) > toimittajan kirjoittama johdanto
> kuusi ﬁktiivistä lukijakirjettä. Teksti sisältää useita hyvin selkeitä vihjeitä, jotka ohjaavat imitoidun genren tunnistusta. Palstaotsikko Your letters sekä lainausmerkeissä esitetyt, allekirjoituksilla
varustetut tekstielementit identiﬁoivat tekstin lukijakirjepalstaksi. Fiktiivisen nuortenlehden nimi Young&Hip, joka esiintyy aukeaman molemmilla sivuilla lehden logossa, puolestaan kertoo,
että kyseessä on juuri nuortenlehti. Lisäksi visuaaliset vihjeet ovat
keskeisiä kyseessä olevan tekstilajikehyksen rakentamisessa; toisin sanoen on oleellista, että tekstikappale näyttää nuortenlehden
lukijakirjepalstalta. Koordinoitu värien käyttö, tekstiaukeaman
kehystys (muusta kirjasta poikkeavalla tavalla) sekä kuvitteelli62

selle nuortenlehdelle luotu logo ovat tässä keskeisiä. Myös tekstin
asemointi on osaltaan luomassa intertekstuaalista suhdetta nuortenlehden lukijakirjegenreen: tekstin asemointi koko aukeamalle
sekä sen verrattain pirstaleinen rakenne ovat tyypillisiä tekstilajin
autenttisille edustajille, olkoonkin etteivät nämä piirteet ole millään muotoa rajoittuneet juuri kyseiseen genreen.
Dating disasters -tekstin tapauksessa myös tekstin sisältö
on osa upotettua tekstilajikehystä. Tekstissä esiintyvät ﬁktiiviset
lukijakirjeet nimittäin käsittelevät kirjoittajille sattuneista noloja
tilanteita, tarkemmin sanoen ’trefﬁkatastrofeja’, ja tämäntyyppisille kirjeille on nuortenlehdissä omat palstansa. Dating disasters
-tekstin voi siis katsoa konstruoivan suhteellisen erikoistuneen
’mokakirjeiden’ genren. Vertailuaineistoksi Dating disasters -tekstille kerättiin 64 mokakirjeen joukko kahdesta suomalaisesta ja
kahdesta pohjoisamerikkalaisesta nuortenlehdestä. Mokakirjeet
näyttäisivät olevan hyvin samankaltaisia sekä anglo-amerikkalaisissa että suomalaisissa nuortenlehdissä – ja Dating disasters
-tekstin lukijakirjeet noudattavat tiettyjä autenttisten mokakirjeiden keskeisiä tekstuaalisia konventioita. Kuten autenttiset mokakirjeet oppikirjatekstin ﬁktiiviset kirjeet ovat tarinamuotoisia. Ne
noudattavat ’anekdootin’ rakennetta Egginsin & Sladen (1997)
käyttämän määritelmän mukaan. Mokakirje alkaa ’orientaatiolla’
(orientation), joka kuvaa tarinan tapahtumien ajan ja/tai paikan.
Tätä seuraa ’poikkeuksellinen tapaus’ (remarkable event) eli jokin odotustenvastainen tapahtuma. Mokakirjeideet kulminoituvat
kertojan ja/tai tapahtumapaikalla olijoiden ’reaktion’ (reaction)
kuvaukseen. Juuri reaktio on anekdootin keskeinen elementti; se
tuo esiin tapahtuman nolostuttavuuden tai vaikka huvittavuuden ja
on monesti hyvin tunnelatautunut. Mokakirjeet niin ikään hyödyntävät tiettyjä valinnaisia elementtejä, jotka ovat tyypillisiä paitsi
anekdooteille myös erityyppisille tarinoille yleensä, kuten tarinan
alkuun sijoittuva ’abstrakti’ tai tiivistelmä, joka sisältää tarinan
’pähkinänkuoressa’, ja loppuun sijoittuva ’kooda’ tai päätös, joka
kommentoi tarinaa kokonaisuudessaan ja joka palauttaa kertojan
ja kuulijat nykyhetkeen. Kooda voi sisältää myös arvioivia ele63

menttejä, jotka tuovat esiin tarinan merkityksen ja sen kertomisen
mielekkyyden. (Eggins & Slade 1997; Shore & Mäntynen 2006.)
Alla olevassa esimerkissä havainnollistetaan anekdootin rakennetta yhdellä Dating disasters -tekstin mokakirjeellä sekä yhdellä autenttisella kirjeellä Suosikki-lehden Itsensäpaljastamo-palstalta.
Dating disasters (TWU)

Itsensäpaljastamo (Suosikki )

Orientaatio
I was out on a ﬁrst date with a guy I
had chased for so long. He took me to
a really fancy little restaurant, which
made me a bit uncomfortable.

Orientaatio
Olimme kaverini kanssa uimassa ja
katselimme järven pohjassa lilluvaa
mutaa.
Poikkeuksellinen tapaus
Sanoin kaverilleni, että haen sitä
varmasti kourallisen neljän metrin
syvyydestä ilman laseja. Löimme
vetoa eurosta, ja sukelsin syvyyksiin.
Sitten kahmaisin pohjasta hieman
mutaa käteeni. Kun lähdin
nousemaan takaisin pintaan, uin
kuitenkin väärään suuntaan. Pinnalla
tarrasin vahingossa venäläisen pojan
ranteeseen ja sanoin ‘Olet velkaa
euron.’

Poikkeuksellinen tapaus
During the dinner, as I was sipping
my soda, he cracked some joke. I
laughed so hard that the soda came
out of my nose. I started choking.
Reaktio
Everyone stared at us.
Kooda
My date was really embarrassed and
never called again.

Reaktio
Kun avasin silmäni, näin pojan ja
punastuin.

Huolimatta monista yhteneväisyyksistään autenttisten mokakirjepalstojen kanssa Dating disasters -teksti on päivänselvästi oppikirjateksti. Genreformaattia imitoidaan oppikirjakontekstissa
suhteellisten yksityiskohtaisesti, mutta teksti ilmentää joukkoa
oppikirjatekstille ominaisia konventioita. Dating disasters -tekstissä tällaisia pedagogisten tekstien konventioita ovat aukeaman
vasemmassa yläkulmassa sijaitseva tekstikappaleen numero (19),
tekstin rivien numerointi sekä lukijakirjeiden numerointi. Tämän64

tyyppiset konventiot ovat vakiintuneita ja luonnollistuneita pedagogisissa teksteissä. Niiden tarkoitus on helpottaa tekstin käyttöä
luokkahuonekontekstissa mutta ne ovat johdettavissa viime kädessä laajempiin pedagogisiin diskursseihin ja niiden ilmentämiin
käsityksiin (vieraan kielen) opettamisesta ja oppimisesta (ks. Luke
& Luke 1995).
Hyvin ilmeisten ja ennustettavien oppikirjatekstien konventioiden esiintymisen ohella mokakirjepalstaa genrenä mukautetaan
oppikirjaan soveltuvaksi eri tavoin. Dating disasters -teksti näyttäisi esimerkiksi haastavan mokakirjeiden luonteen selvästi sukupuolittuneena genrenä. Mokakirjepalstoja on erityisesti tytöille
suunnatuissa lehdissä (kuten suomenkieliset Demi, Girls ja pohjoisamerikkalaiset Seventeen ja Cosmo Girl), mutta myös muissa
nuortenlehdissä (kuten Suosikki) valtaosa kirjoittajista on naispuolisia. Vertailuaineistossani oli kaksi miespuolista kirjoittajaa
(joista toinen oli nuori julkkismies, jota oli pyydetty kertomaan
oma ’mokansa’) ja viisi tapausta, joissa kirjoittajan sukupuoli ei
ilmennyt tarinasta tai kirjoittajan nimimerkistä; muut kirjoittajat
olivat naispuolisia. Kuitenkin esimerkin oppikirjatekstissä esitetyistä mokakirjeiden kirjoittajista neljä kuudesta on miespuolisia.
Tämän voi tulkita heijastelevan oppikirjojen tekijöiden ja kustantajien (tiedostettuja tai tiedostamattomia) pyrkimyksiä välttää
sukupuolistereotypioita kirjoissa. Tämä on myös yhdenmukaista
kyseessä olevan oppimateriaalin laatimisen aikaan voimassa olleeseen opetussuunnitelmaan kirjattuun peruskoulun opetuksen
arvopohjaan nähden (ks. Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1994).
Mokakirjepalstan genreominaisuuksia on muokattu myös Dating disasters -tekstin johdanto-osuudessa. Autenttisten mokakirjepalstojen johdannot haastavat lukijansa ”paljastamaan itsensä”
ja ”karmeimmat tössinsä” ja ”viihdyttämään” muita lukijoita kuten alla olevassa Suosikki-lehden esimerkissä.
Tällä palstalla voit nimensä mukaisesti paljastaa itsesi. Voit kertoa koko
maailmalle, kuinka rajusti olet töpännyt tai miten nolo kömmähdys
parhaalle kaverillesi sattui. Jos oikein haluat viihdyttää yleisöä, voit
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lähettää myös kuvan! Ja ei kun sössimään! Lähetä karkeimmat tössisi
osoitteeseen [...]. Paras moka palkitaan! (Suosikki: Itsensäpaljastamo)

Noloudestaan huolimatta ’mokat’ esitetään myös nuorten keskinäisen ’nokittelun’ kohteena (kuka on mokannut raskaimmin) ja
paras kertomus palkitaan. Oppikirjatekstin johdanto puolestaan on
pikemminkin lohduttava sävyltään ja viestiltään: niin nöyryyttäviä
kuin omat trefﬁkokemukset ovat saattaneetkin olla, ne kalpenevat
tekstissä esitettyjen rinnalla.
Why is it that we always make fools of ourselves when somebody important is there to witness that terrible moment? The indescribable embarrassment makes your cheeks glow red-hot. You wish you had never
been born. Don’t fret! Read these stories and – what a relief! – your
“disaster” wasn’t that bad after all! (This Way Up: Dating disasters)

Edellä esitetyt kaksi johdantoa asemoivat lukijansa eri tavoin. Oppikirjan lukijaa puhutellaan passiivisena vastaanottajana, joka voi
reagoida tekstiin emotionaalisesti, mutta ei konkreettisesti kynään
tarttumalla. Tämä ei ole sinänsä yllättävää, mutta kuvastaa kuitenkin oppikirjantekijöiden valintaa puhutella lukijaa nimenomaan
oppilaana.

4 POHDINTA JA PÄÄTELMÄT
Olen tässä artikkelissa esitellyt intertekstuaalista lähestymistapaa
suomalaisten englannin oppikirjojen analyysiin. Erityisen hedelmälliseksi oppikirjatekstien analyysissä on osoittautunut tutkimusote, joka tarjoaa välineitä oppikirjatekstien genrevaikutteiden
erittelyyn. Edellä kuvasin genreformaatin upottamista yhtenä tapana, jolla genrevaikutteet nivoutuvat oppikirjatekstiin. Erikoistuneiden, tilanteisten genrejen upottaminen nojaa tunnistettavuuteen
ja tuttuuteen. Tunnistettavuus taataan erilaisten visuaalisten ja
kielellisten vihjeiden avulla. Tuttuuteen pyritään puolestaan ammentamalla vaikutteita nuorille keskeisiksi oletetuista genreistä ja
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keskeisiksi oletetuilta kielen käyttöaloilta, kuten nuorisomedia ja
sen genret mutta yhtä lailla esimerkiksi opetuksen ja valistuksen
genret. Tälla tavoin pyritään luomaan tekstuaalinen ympäristö,
joka on kohdeyleisölle todenmakuinen. Hodgen & Kressin (1988)
käsitteistöä käyttäen oppikirjatekstin voi nähdä hyödyntävän erilaisia semioottisia resursseja luodakseen vahvan uskottavuuden ja
vastaavuuden todellisuuteen nähden (vrt. engl. afﬁnity). Genren
liittäminen osaksi pedagogista diskurssia, eli sen rekontekstualisointi oppikirjaan, kuitenkin väistämättä irrottaa genren alkuperäisestä käyttökontekstistaan muuntaen genren ﬁktiiviseksi tai kuvitteelliseksi (Bernstein 1996).
Luvussa 2 esiteltiin myös toinen tapa nimittäin genrejen sekoittuminen. Sekoittumistapauksissa oppikirjatekstit ilmentävät
genrevaikutteita implisiittisemmin, esimerkiksi hyödyntäen esigenrejä tai ei-tilanteisia genrejä (ks. alaluku 2.1) tai jonkin genren
yksittäistä konventiota. Aineistoni oppikirjateksteissä on erotettavissa erityyppisiä genrevaikutteiden sekoittamistapoja. Yhtä tapaa
edustavat tekstit, jotka hyödyntävät ei-tilanteisia genrejä, kuten
haastattelu. Joissakin tapauksissa on kyse selkeästi genren upottamisesta, jos teksti on puettu esimerkiksi (nuorten)lehden julkkishaastattelun muotoon. Moni muu teksti on kuitenkin pikemminkin ’haastattelunomainen’: teksti on kirjoitettu muotoon, jossa
se koostuu (pääasiallisesti tai kokonaan) nimettyjen henkilöiden
suorana lainauksena esitetystä puheesta. Eräässä tekstissä esimerkiksi näkemyksensä ystävyydestä kertovat muun muassa Thomas
Grant (12), American ja Eric Dean (13), Australian sekä kaksi
muuta eri maista kotoisin olevaa nuorta. Toisinaan tällaisissa teksteissä ei oppikirjan (tekijän) ääntä ole esitetty lainkaan; toisinaan
taas puheenvuoroja saattaa edeltää johdanto ja/tai niiden lomassa saattaa olla lyhyt kommentoiva elementti. Tällainen formaatti
luo assosiaation median genreihin, mutta kyse ei varsinaisesti ole
mediagenren imitoinnista. Pikemminkin kyse on siitä, että pedagoginen teksti hyödyntää sulauttaen ei-tilanteista haastattelugenreä ’sosiaalisena teknologiana’ eli diskursiivisena resurssina, joka
ylittää kielen eri käyttöalojen rajat (Fairclough 2003).
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Toisenlaista sekoittamistapaa voi havainnollistaa Dating
disasters -tekstin avulla, niin selkeä upottamistapaus kuin se onkin. Yllä kuvattua, rekontekstualisoinnin seurauksena tapahtunutta mokakirjepalstan genreominaisuuksien mukauttamista voi
nimittäin tarkastella sekoittamisnäkökulmasta. Tällöin genreominaisuuksien mukauttaminen nähdään pedagogisen diskurssin sekoittumisena upotettuun genreen. Tässä yhteydessä on taas syytä
korostaa rekontekstualisaatioprosessien kaksisuuntaisuutta: mukauttamisesta huolimatta mokakirje on genrenä sukupuolittunut,
ja sen tuomisella oppikirjakontekstiin on vaikutuksia lukijoiden
asemointiin – mutta samaan aikaan se tarjoaa myös tilaisuuden
nostaa kyseisen genren sukupuolittuneisuus eksplisiittisesti keskustelun kohteeksi.
Upottamisen ja sekoittumisen välinen erottelu on mielenkiintoinen ja merkittävä vieraan kielen oppikirjatekstien kannalta.
Kielen oppikirjan korostunut intertekstuaalisuus on yksi sen keskeisimpiä genrepiirteitä, mutta on tärkeää ymmärtää lisäksi, millä
tavoin tämä keskeinen ja vaikutusvaltainen institutionaalinen genre nivoo intertekstuaalisia vaikutteita osaksi kokonaisuutta. Voisi
siis kysyä, onko oppikirja kuin kokoomateos, joka sisältää eheitä,
eri genrejä edustavia tekstejä, vai edustavatko oppikirjatekstit pikemminkin yhtä tai muutamaa, omia kielellisiä konventioitaan ja
omaa logiikkaansa noudattavaa pedagogista genreä, jotka sulauttavat osakseen (joitakin) genrekonventioita ympäröivän yhteisön
genrerepertuaarista. Eron tekeminen upottamisen ja sekoittamisen
välillä ehkäisee tekemästä liian yksipuolista tulkintaa. Erolla voi
nähdä olevan myös pedagogista merkitystä. Erityyppiset tekstit
tarjoavat esimerkiksi erilaisia mahdollisuuksia genrepohjaiseen
opetukseen tai oppijoiden tekstilajitietoisuuden kehittämiseen.
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LIITE 1. Esimerkki englannin kielen oppikirjaan upotetusta genreformaatista (mokakirje). (oppikirjasta T. Folland ym. 1999. This Way
Up. Texts 2. Helsinki: Otava, ss. 54–55; julkaistaan kustantajan
luvalla).
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