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ERITYISALAN KIELEN ARVIOITAVUUS
YLIOPISTO-OPISKELIJOIDEN RUOTSIN
KIELEN SUULLISISSA ESITYKSISSÄ
Kaisa Alanen
Tiina Männikkö
Tampereen yliopisto

The purpose of this paper is to discuss how LSP can be taken as a criterion
for evaluating university students’ oral presentations in Swedish. According
to the KORU project (2006), terminology within students’ own discipline
is one of the main evaluation criteria. However, it is difficult for a language
teacher to evaluate the use of terminology in a field because the fact is that
the language teacher seldom is a specialist in the discipline that the students
study. In this paper, we study the use of LSP in pedagogy students’ oral
presentations and apply the concept map by Novak (2002) to make the LSP
in presentations more visual. By visualizing the LSP, we try to make it easier
for teachers to evaluate its use.
Keywords: LSP, evaluation, terminology, concept map, definitions

1 JOHDANTO
Erityisalan kielen hallinnan arvioitavuus yliopisto-opiskelijoiden
ruotsin kielen suullisissa esitelmissä on ongelmallista, koska arvioinnin suorittaa yleisimmin kielenopettaja, joka ei itse ole erityisalan asiantuntija. Tässä artikkelissa tarkastelemme menetelmää,
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jolla erityisalan kielen arviointia yliopistotutkintoihin kuuluvissa
kieli- ja viestintäopinnoissa voitaisiin kehittää.
Yliopistotutkintoihin kuuluvalla ruotsin opetuksella on tutkintoasetuksen mukaan kaksi tehtävää (Valtioneuvoston asetus
yliopistojen tutkinnoista 794/2004, 6. §). Saavutettavan kielitaidon tulisi ensiksikin täyttää valtionhallinnon kaksikielisen viranomaisen kielitaitovaatimukset ruotsin kielen suhteen. Tätä tehtävää on aiemmin epävirallisesti kutsuttu virkamiesruotsiksi, koska
se liittyy julkishallinnon pätevyysvaatimuksiin ja tähtää erityiseen
julkishallinnon viranomaistehtävissä tarvittavaan kielitaitoon (ks.
Niemi 2008: 35–36). Toisaalta tutkintoasetuksessa mainitaan, että
opiskelijan tulisi ruotsin opetuksessa saavuttaa oman alan kannalta tarpeellinen (kandidaatintutkinnossa ”riittävä”) kielitaito,
minkä takia opetuksen tavoitteena onkin nimenomaan työelämässä tietyllä alalla tarvittavan ruotsin kielen taidon hallinta. Opetus
liittyy täten vahvasti erityisalan kielitaidon ja erityisalojen kieltenopetuksen piiriin (KORU 2006: 133). Erityisalojen kieltenopetuksella tarkoitetaan kieltenopetusta, jossa sisällöt ja aihepiirit valitaan oppijan akateemisten tarpeiden ja toimenkuvien pohjalta ja
keskitytään opettamaan näille tyypillisiä toimintoja ja olennaista
kieliainesta. Lähtökohtana on siis se, että opiskelija pystyy toimimaan omalle alalleen tyypillisissä viestintätilanteissa, ja opintojen
tavoitteena on toimiva oman alan käytännön viestintätaito.

2 ERITYISALOJEN KIELITAIDON ARVIOITAVUUS
Korkeakoulututkintoihin sisältyvän ruotsin kielen taidon arvioinnin perusteiden ja toteutusten yhdenmukaisuutta, luotettavuutta ja
avoimuutta käsiteltiin 2000-luvun puolivälissä KORU-hankkeessa (KORU = Korkeakouluopiskelijoiden ruotsin kielen taidon arviointi), jonka tavoitteena oli luoda yhtenäiset suositukset arvioinnin sisällöistä, tehtävistä ja arviointikriteereistä (KORU 2006:
13). Hankkeessa määriteltiin myös yleinen käsitys erityisaloihin,
eli opiskelijoiden omiin aloihin ja työelämään liittyvästä kielitai74

dosta. KORU-hankkeessa luotiin yhteiset arviointikriteerit, jotka
pohjautuvat käsitykseen erityisalan kielestä ja kielenkäyttötilanteista. Arviointikriteerit perustuvat eurooppalaisen viitekehyksen
taitotasoasteikkoihin, mutta täydentävät niitä erityisalojen kielitaidon osalta. (KORU 2006: 26–27.)
Myös yksi suullisen kielitaidon keskeisistä arviointikriteereistä on erityisalan terminologian hallinta osana sanaston hallintaa. Terminologia on myös laajasti hyväksytty kriteeri opettajien
keskuudessa (KORU 2006: 83–84; Niemi 2008: 130). Kriteerillä
on kaksi ulottuvuutta: laajuus, eli sanaston monipuolisuus ja riittävyys erilaisista tilanteista suoriutumiseen, sekä tarkkuus, eli tilanteisiin sopivien sanojen valinta (KORU 2006: 42).
Sanastokriteeri kuvataan suullisen taidon taitotasokuvauksessa seuraavasti (KORU 2006: 155–156):
Hyvä taito
Hallitsee laajan ja monipuolisen oman alan ja yleiskielen sanaston vaativistakin tilanteista suoriutumiseen. Sanojen ja sanontojen käytössä
voi esiintyä satunnaista epätarkkuutta.
Tyydyttävä taito
Hallitsee riittävän oman alan ja yleiskielen sanaston rutiininomaisesta
tilanteesta suoriutumiseen. Sanojen ja sanontojen käytössä useita epätarkkuuksia. Muiden kielten vaikusta toisinaan havaittavissa.

Lindblom-Ylänne ja Nevgi (2002: 263) painottavat, että arvioinnin tulee olla luotettavaa ja kohdistua siihen ominaisuuteen, jota
halutaan mitata. Opiskelijan kielitaidon arviointi nimenomaan
erityisalan viestintätilanteiden ja terminologian näkökulmasta on
kuitenkin hankalaa, koska kielitaitoon kuuluu tällöin olennaisesti
alakohtainen substanssiosaaminen. Varsin vähän on pohdittu sitä,
miten alakohtaisuuden ja erityisalan kielen hallinnan arviointi
toteutetaan, kun arvioijana toimii kielenopettaja, jolla ei yleensä ole syvällistä erityisalan substanssiosaamista. Nykykäsityksen
mukaan vastuu oppimisesta on siirtynyt yhä enemmän opettajalta opiskelijalle, mutta vastuu ja valta arvioinnista ovat edelleen
pääosin opettajalla (Lindblom-Ylänne & Nevgi 2002: 263). KO75

RUkin (2006: 118) suosittaa arviointitapana opettajan suorittamaa
testausta, ei esimerkiksi vertais- tai itsearviointia.
Tieteenalan kehityksen ja uusimman tutkimustiedon seuraaminen on vaativa tehtävä, joka ei voi sinällään kuulua kielenopettajan kompetenssiin, vaikka kielenopettajalla onkin usein erityisalan osaamista. Kielenopettajat kokevatkin joskus ongelmalliseksi
sen, kohdistuuko arviointi erityisalan substanssin hallintaan vai
kielitaitoon (ks. esim. KORU 2006: 75–76). Erityisalan kieltä ei
kuitenkaan voida erottaa erityisalan substanssista, eikä erityisalan
kieltä voida osata ilman tietoa ja ymmärrystä omasta erityisalasta
(Nuopponen 2003: 21).
Jotta kielenopettaja pystyisi arvioimaan luotettavasti erityisalan kieltä olematta asiantuntija, on kehitettävä menetelmiä, joilla
oppijan osoittama erityisalan kieli tehdään helpommin arvioitavaksi. Yksi sellainen menetelmä voisi olla käsitekarttamenetelmä.
Sen toimivuutta arvioinnin apuvälineenä tarkastelemme tässä artikkelissa.

3 AINEISTO
Aineistona käytämme Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijoiden Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen
viestintä -kurssilla pidettyjä suullisia esityksiä. Opiskelijoiden
pääaineena on joko kasvatustiede tai aikuiskasvatus.
Suullinen esitys on yksi kurssin arvioitavista oppimistehtävistä. Suullisen kielitaidon kokonaisarviointi perustuu esityksen
lisäksi kurssin lopuksi toteutettavaan pienryhmäkeskusteluun ja
jatkuvaan arviointiin (tuntityöskentelyyn). Suullisella esityksellä tarkoitetaan lyhyehköä asiantuntijaesitystä jostakin oman alan
aiheesta. Tampereen yliopiston tilastojen (2009) mukaan kasvatustieteen ja aikuiskasvatuksen pääaineopiskelijat toimivat työelämässä pääosin konsultteina, opettajina tai erilaisissa hallinnon tehtävissä, joten voidaan sanoa, että suullinen asiantuntijaesitelmä on
tehtävätyyppinä oppilaiden työelämän kannalta mahdollisimman
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todellinen ja siksi oppimisen kannalta mielekäs viestintätilanne
(KORU 2006: 26–27). Tehtävä suoritetaan pienryhmissä, ja se on
rakennettu projektityöskentelyn muotoon. Opiskelijat valitsevat
esityksen aiheen omalta alaltaan, tutkivat ja hankkivat aiheesta
tietoa ja raportoivat siitä suullisesti. Esitysten kestoksi ohjeistetaan viidestä kymmeneen minuuttia. Esityksen jälkeen yleisö, joka
koostuu saman alan opiskelijoista, tekee aiheesta kysymyksiä sekä
antaa palautetta esityksestä.
Tässä artikkelissa tarkasteltavana olevissa esityksissä opiskelijat toimivat kahdessa ryhmässä. Ryhmä A käsittää neljä opiskelijaa, jotka opiskelevat pääaineenaan kasvatustiedettä. Heidän
aiheensa käsittelee luokkahuonevuorovaikutusta. Ryhmässä B on
kaksi aikuiskasvatuksen pääaineopiskelijaa, jotka käsittelevät aiheenaan soveltuvuustestejä.
TAULUKKO 1. Aineisto.
Esitys
A1
Aihe

Esitys
A2

Esitys
A3

Luokkahuonevuorovaikutus

Esitys
A4

Esitys
B1

Esitys
B2

Soveltuvuustestit

Mukana on siis yhteensä kuusi opiskelijaa, jotka käsittelevät esityksissään kahta eri aihetta (ks. taulukko 1). Esitystilanteessa yleisö on tuttu ja esitykset toteutetaan kurssin loppuvaiheessa. Tätä
tutkimusta varten esitykset on videoitu ja raakalitteroitu (vrt. Norrby 2004: 89–90).

4 KÄSITEKARTTA ARVIOINNIN VÄLINEENÄ
Asiantuntijuus vaatii substanssiosaamista, mutta asiantuntijan työ
suoritetaan mitä suurimmassa määrin käsitteiden ja kielen avulla
(Nuopponen 2003: 21). Yleiskielen ja erityisalan kielen tärkein
erottava tekijä on sanasto, sillä yleiskielestä puuttuvat erityisalan
kielen tunnusmerkit eli termit, erityisalan käsitteet ja käsitteiden
77

määritelmät (Sanastotyön käsikirja 1988: 11). Tarkasteltaessa
erityisalan kielen piirteitä opiskelijoiden suullisissa esityksissä
mahdollinen tarkastelun kohde on termit, joita opiskelijat käyttävät viittaamaan erityisalan käsitteisiin käsitellessään jotakin itse
valitsemaansa erityisalan aihetta. Alaa tuntemattomalle termien
tunnistaminen on kuitenkin vaikeaa, jopa mahdotonta. Luonteva
lähtökohta erityisalan kielen tarkastelulle onkin tässä yhteydessä
käsitteiden määrittelyt, joihin ulkopuolinenkin pääsee käsiksi lähestymällä tekstiä ilmaisutasolta, eikä tarkoite- tai käsitetasolta.
(Nuopponen 2003: 14, 20.)
Käsitekartan avulla voidaan kuvata käsitteitä ja niiden välisiä
suhteita. Novakin (2002) luoma käsitekarttamenetelmä sopii Lindblom-Ylänteen, Nevgin ja Kaivolan (2002: 271) mukaan itsearvioinnin ohella hyvin apuvälineeksi myös ulkopuolisen arvioidessa
substanssiosaamista. Käsitekarttaa on käytetty menetelmänä myös
tutkittaessa kielikylpyoppilaiden kognitiivisia rakenteita (MårdMiettinen, Pilke, Puskala & Södergård 2006; Männikkö 2007).
Käytämme käsitekarttaa kuvaamaan opiskelijoiden suullisissa esityksissään kielellistämää käsitejärjestelmää ja pyrimme
sillä tavalla helpottamaan niissä esiintyvän erityisalakielen arvioitavuutta. Käsitekartan muodostamme kaikista opiskelijan määrittelemistä käsitteistä ja esityksessä kielellistyneistä käsitteiden
välisistä suhteista. Tarkoituksemme ei ole tarkastella käsitekarttoja niiden sisältämien käsitteiden ja käsitteiden välisten suhteiden
oikeellisuuden näkökulmasta, vaan ainoastaan tuoda esille opiskelijan käyttämää erityisalan kieltä ja tarkastella sen arvioitavuutta
käsitekartan avulla.

5 KÄSITTEEN MÄÄRITTELYT
Olemme analysoineet kuuden opiskelijan suulliset esitykset ja
tarkastelleet niissä esiintyviä määritelmiä. Määritelmän ymmärrämme tutkimuksessamme laajasti, joten viittaamme tässä yhteydessä määritelmällä sekä terminologisiin määritelmiin (sisältävät
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yläkäsitteen ja eron rinnakkaiskäsitteisiin) että niin sanottuihin
virhemääritelmiin (kehämääritelmät, epätäydelliset määritelmät,
selitykset) (Sanastotyön käsikirja 1988: 41–69; Nuopponen 2003:
45). Käsitekartan muodostamme käsitteistä, joiden määritelmät
näkyvät ilmaisun tasolla, eli käsitteen määrittely ilmaistaan esitelmässä esimerkiksi metatekstin tai verbivalinnan avulla. Tästä
syystä käsitekartoissa ei näy sellaisia käsitteitä, joita opiskelijat
eivät määrittele esityksissään.
Esimerkeissä 1–3 on kolme esityksistä poimittua esimerkkimääritelmää. Esimerkit on poimittu suoraan litteroidusta aineistosta, joten ne ovat siinä muodossa kuin ne opiskelijoiden puheessa esiintyvät. Esimerkeissä on lihavoitu se käsite, jonka opiskelija
määrittelee.
(1)

Jag ska berätta lite om psykologiska tester också, speciellt om
personlighetstester.[…] Tester som används vid rekrytering är
för det mesta psykologiska tester. Skillnaden mellan psykologiska tester och andra tester är förstås det att psykologiska tester
baserar sig på psykologiska teorier. Det finns tre olika testtyper:
intelligenstester, kunskapstester och personlighetstester.

(2)

Logiskt tänkande, kan man tänka logisk […].

(3)

Feedback eller återkoppling

Esimerkissä 1 on terminologian näkökulmasta niin sanottu täydellinen määritelmä, jossa opiskelija antaa määrittelemälleen käsitteelle (’psykologiset testit’) yläkäsitteen (’rekrytoinnissa käytettävä testi’) ja määrittelee käsitteen erot rinnakkaiskäsitteisiin (toisin
kuin muut testit psykologiset testit perustuvat psykologian teorioihin). Sen lisäksi opiskelija antaa esimerkkejä erilaisista psykologisista testeistä. Esimerkissä 2 on tyypillinen kehämääritelmä,
jossa ’looginen ajattelu’ määritellään kyvyksi ajatella loogisesti.
Esimerkissä 3 opiskelija antaa feedback-sanalle ruotsinkielisen
synonyymin. Varsinaisesta määritelmästä ei näin ollen ole kyse,
vaan opiskelija lähinnä selittää sanan sen synonyymin avulla.
Vastaavat selitykset olemme ottaneet mukaan tarkasteluun siinä
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tapauksessa, että kyseessä oleva selitettävä käsite on erityisalaan
liittyvä; niin sanottuja vieraasta kielestä johtuvia sananselityksiä
emme ole ottaneet mukaan tarkasteluun.

6 ANALYYSI
Kaikki aineistossamme olevat opiskelijoiden suulliset esitykset
sisältävät määritelmiä ja termejä, joilla käsitteisiin viitataan. Tarkasteltaessa aineistoa kvantitatiivisesti käy ilmi, että esityksissä
olevien määriteltyjen käsitteiden lukumäärä on 6,2 käsitettä/esitys
(ks. taulukko 2). Mielenkiintoiseksi tuloksen tekee se, että esitysten pituus ei näyttäisi korreloivan määriteltyjen käsitteiden lukumäärän kanssa, eli ajallisesti tai sanallisesti lyhyt tai pitkä esitys
näyttäisi sisältävän käsitteitä keskimäärin yhtä paljon.
TAULUKKO 2. Aineisto kvantitatiivisesti.
Esitys Esitys Esitys Esitys Esitys Esitys
A1
A2
A3
A4
B1
B2

keskiarvo

Sanoja
yhteensä

433

584

542

530

572

714

563

Pituus
minuuttia

5.43

5.24

6.21

5.16

6.34

8.20

6.09

8

4

1

14

5

6,2

Määriteltyjä 5
käsitteitä
yhteensä
Aihe

Luokkahuonevuorovaikutus

Soveltuvuustestit

Kuten taulukosta 2 käy ilmi on esitysten keskimääräinen pituus sanoina mitattuna 563 sanaa ja minuutteina mitattuna 6.09 minuuttia. Määriteltyjä käsitteitä on keskimäärin 6,2, mutta vaihteluväli
on suuri (1–14 määriteltyä käsitettä/esitys).
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Seuraavassa tarkastelemme lähemmin kahta esitystä, jotka
ovat kumpikin omaa aihepiiriään käsittelevistä esityksistä ensimmäiset. Voidaan ajatella, että ryhmien ensimmäisten esitysten
asema on käsitteiden määrittelyn kannalta samanlainen, eli niissä
esitellään aihe ja määritellään sen kannalta tärkeitä käsitteitä, joita
esiintyy myös myöhemmissä esityksissä.
Kuviossa 1 esitetty käsitekartta kuvaa ensimmäisen ryhmän
ensimmäisessä esityksessä (A1) kielellistyvää käsitejärjestelmää.
Sanallisesti mitattuna esitys on aineiston lyhin, mutta ajallisesti
mitattuna se on lähellä keskitasoa (ks. taulukko 2). Esityksessä
määritellään yhteensä viisi käsitettä ja käsitteiden välisiä suhteita
ilmaistaan kaksi. Kuten kuviosta 1 ilmenee, määritellyistä käsitteistä yksi, ’luokkahuonevuorovaikutus’, jää ilman yhteyttä muihin käsitteisiin.
KUVIO 1. Esityksessä A1 kielellistynyt käsitejärjestelmä.
vuorovaikutus

kuuluu

kysymys-vastaus-pari

luokkahuoneroolit

luokkahuonevuorovaikutus

opettaa
piilo-opetussuunnitelma

Toisen ryhmän ensimmäinen esitys (B1) on sanojen määrän ja esityksen keston suhteen lähellä keskitasoa, koska siinä on selvästi
enemmän määriteltyjä käsitteitä kuin muussa aineistossa. Opiskelija myös kuvaa käsitteiden välisiä suhteita yhtä käsitettä (’haastattelu’) lukuun ottamatta. Käsitejärjestelmässä on myös useita
tasoja, joten voidaan ajatella, että opiskelija ymmärtää asian laajemmin, koska pystyy kuvaamaan sitä monipuolisesti ja kertomaan
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siitä useita ominaisuuksia (Novak 2002: 51–53). Esityksessä B1
kielellistyviä käsitejärjestelmiä kuvataan kuvioissa 2 ja 3.
KUVIO 2. Esityksessä B1 kielellistynyt käsitejärjestelmä I.
väärä
rekrytointi

haastattelu

soveltuvuustestit
ovat osa
psykologiset testit

kuuluu
persoonallisuustestit

kuuluu
taitotestit

kuuluu
älykkyystestit

Kuviossa 2 esitetään ensimmäinen osa esityksessä B1 kielellistetystä käsitejärjestelmästä. Käsitekartta (ks. kuvio 2) sisältää aiemmin esimerkissä 1 kuvatun määrittelyn käsitteestä ’psykologinen
testi’. Käsitekartassa kuvattujen käsitteiden välisistä suhteista kielellistymättä on jäänyt ainoastaan käsite ’haastattelu’, jonka yhteys muihin määriteltyihin käsitteisiin ei esityksen ilmaisutasolta
käy ilmi.
Kuviossa 3 esitetään toinen osa samassa esityksessä B1 kielellistetystä käsitejärjestelmästä määriteltyjen käsitteiden osalta.
Kuviosta 3 käy ilmi, että opiskelija kielellistää myös käsitteiden välisiä suhteita, eikä käsitekartassa esitetyistä käsitteistä yksikään jää ilman yhteyttä muihin käsitteisiin.
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KUVIO 3. Esityksessä B1 kielellistynyt käsitejärjestelmä II.
rekrytointiprosessi

seuraa

koostuu

haastattelu

palaute

ryhmätyö

persoonallisuustesti

kykytesti
mittaa

stressinsietokyky

looginen ajattelu

Käsitekartan avulla pystytään tuomaan esille ne käsitteet ja käsitteiden väliset suhteet, joita opiskelija esityksessään kielellistää. Terminologian kannalta on kuitenkin todettava, että kuviossa 3 määritellyistä käsitteistä esimerkiksi ’looginen ajattelu’ on
määritelty puutteellisesti kehämääritelmän avulla (ks. esimerkki
2: ”Looginen ajattelu, että osaa ajatella loogisesti…”) ja käsite
’palaute’ on määritelty terminologian kannalta virheellisesti synonyymin avulla (ks. esimerkki 3). Tämän perusteella voidaan
siis todeta, että vaikka opiskelija kuvion 3 perusteella määrittelee
useita erityisalan käsitteitä ja kuvion perusteella antaa niille myös
selvät suhteet toisiinsa, eivät nämä käsitteet ja niiden väliset suhteet välttämättä sisällön tasolla täytä terminologian asettamia vaatimuksia erityisalan kielelle, koska määritelmät ovat sisällöllisesti
puutteellisia ja mahdollisesti vääriä.
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7 KESKUSTELUA
Kun olemme tarkastelleet opiskelijan suullisessa esitelmässä käyttämää erityisalan kieltä käsitekartan avulla, olemme saaneet opiskelijan kielellistämän käsitejärjestelmän näkyväksi. Samalla olemme kyenneet kuvaamaan opiskelijan käyttämää erikoisalan kieltä
visuaalisesti erityisalan käsitteiden määritelmien ja niihin viittaavan terminologian osalta. Käsitekartan avulla olemme kyenneet
myös kuvaamaan ne käsitteiden väliset suhteet, jotka opiskelija
on esitelmässään kielellistänyt. Kielenopettaja voi erityisalan kielitaitoa arvioidessaan ottaa huomioon vain tämän tason, eikä kielenopettajan tehtävään voikaan kuulua substanssin oikeellisuuden
arviointi.
Yksi suullisen kielitaidon arvioinnin haasteista on se, että arviointi on yleensä tehtävä viestintätilanteessa, eikä aikaa miettimiselle juurikaan jää. Arvioitavia asioita on useita ja arvioija joutuu
yleensä toimimaan yksin. Käsitekartan ongelma onkin sen vaatima
työ, eli opettajan olisi arvioidessaan myös pystyttävä piirtämään
käsitekarttaa opiskelijan esityksen perusteella. Tässä artikkelissa tarkastellussa tilanteessa yksi mahdollinen ratkaisu olisi ollut
opiskelijan itsensä ennen esitystä piirtämä käsitekartta, jolloin
opettajan tehtäväksi jäisi käsitekartan ja esityksessä kielellistetyn
käsitejärjestelmän yhdenmukaisuuden arviointi.
Sen arviointi, ovatko ilmaistut tiedot, käsitykset ja käsitteet
oikein tai erityisalan mukaisia, voidaan mielestämme hyvin jättää opiskelijan itsensä sekä muiden opiskelijoiden arvioitavaksi
(vrt. KORU 2006: 118). Vertaisarvioinnin käyttö edellyttää kuitenkin, että opiskelijaryhmät koostuvat suunnilleen saman tieteenalan opiskelijoista, jotka ovat opiskelleet kyseistä ainetta suunnilleen saman verran. Samalla opiskelijat saavat aidosti toimia oman
alansa asiantuntijoina kieliopinnoissaan, mikä lisää heidän omaa
oppimismotivaatiotaan (Novak 2002: 22–23).
Jotta erityisalan kielen arvioinnissa voitaisiin käyttää käsitekarttaa apuvälineenä itse- tai vertaisarvioinnissa tai opettajan tekemässä arvioinnissa, on se otettava menetelmänä mukaan myös
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erityisalan kielen opetukseen. Tämä on perusteltua myös siksi,
että tietoisen käsiteanalyysin hallitseminen, eli käsitteiden ja niiden välisten suhteiden analysointi, voidaan lukea yhdeksi asiantuntijan tärkeimmistä valmiuksista. Nuopponen (2003: 21) näkeekin käsiteanalyysin välttämättömänä osana asiantuntijoiden
koulutusta, ja koska yliopiston kieli- ja viestintäopinnot tähtäävät
myös osaltaan akateemisen asiantuntijuuden rakentumiseen, voisi
käsitekartta toimia menetelmänä erityisalan kieliopinnoissa. Käsitekartan avulla opiskelijoita saataisiin myös paremmin kiinnittämään huomiota erityisalan kielen piirteisiin, termeihin, käsitteisiin
ja määritelmiin, ja tätä kautta heillä olisi paremmat edellytykset
asiantuntijana toimimiseen. Se, että siinä samalla tehtäisiin myös
erityisalan kieli arviointitilanteita ajatellen visuaalisemmaksi, voisi olla yksi keino, jolla helpotettaisiin kielen opettajan tehtävää
erityisalan kielen arvioijana.
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