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1. JOHDANTO

Tutkimukseni on laadullinen tapaustutkimus, jossa vertaan lukiolaisten prosessidraa-

massa kirjoittamia kirjeitä perinteisellä äidinkielen tunnilla kirjoitettuihin kirjeisiin.

”Perinteisellä äidinkielen tunnilla” tarkoittaa tämän tutkimuksen yhteydessä äidinkie-

len tuntia, jolla ei ole käytetty draamaa opetusmenetelmänä. Lisäksi tutkin sitä, miten

perinteisellä äidinkielen tunnilla kirjoittaminen ja prosessidraamassa kirjoittaminen

eroavat lukiolaisen kokemana. Aineistoni koostuu kolmenlaisista teksteistä: prosessi-

draamassa kirjoitetuista kirjeistä, perinteisellä äidinkielen tunnilla kirjoitetuista kir-

jeistä ja opiskelijoiden täyttämistä lyhyistä kyselylomakkeista.

Tutkimusta varten toteutin eräällä lukiolla ÄI3-kurssilla William Shakespearen

Hamlet-näytelmään pohjautuvan Ollako vai eikö olla -prosessidraamakokonaisuuden,

jonka aikana opiskelijat kirjoittivat kirjeen prinssi Hamletille. Näitä prosessidraaman

yhteydessä kirjoitettuja kirjeitä vertailen opiskelijoiden samalla äidinkielen kurssilla

aiemmin kirjoittamiin kirjeisiin, jotka pohjautuvat Petri Tammisen Salkku-novelliin.

Aineistoon kuuluvien kirjeiden suurin erottava tekijä on se, että toiset kirjeet on

kirjoitettu perinteisellä äidinkielen tunnilla ja toiset kirjeet prosessidraamassa. Myös

kirjeiden aihe on erilainen, vaikka tehtävänannot molempien kirjeiden kirjoittamisek-

si ovat hyvin samantyyppiset. Molemmissa kirjeissä vastaanottajana on kuvitteellinen

henkilö. Toiseen henkilöön opiskelijat ovat tutustuneet novellin pohjalta, toiseen taas

prosessidraaman keinoin. Hamletille kirjoittaessa opiskelijat ohjeistettiin kirjoitta-

maan roolissa, kun taas novelliin pohjautuvassa tehtävässä kirjoittajan roolia ei ole

määritelty. Voi siis olettaa, että prosessidraamassa kirjoitetaan kuvitteellisessa roolis-

sa, kun taas perinteisellä äidinkielen tunnilla omana itsenä. Analyysin kohteena ovat

kirjeissä ilmenevät osallistujaroolit. Tarkastelen siis sitä, miten kirjeen lähettäjä suh-

tautuu kirjeen vastaanottajaan ja miten tämä näkyy kielen ja rekisterin tasolla.

Kirjeaineiston tarkastelun lisäksi tutkin myös tutkimukseen osallistuneiden

opiskelijoiden käsityksiä kirjoittamisesta prosessidraamassa. On mielenkiintoista sel-

vittää, kuinka he kokevat kirjoittamisen prosessidraaman yhteydessä ja miten se hei-

dän mielestään mahdollisesti eroaa perinteisellä äidinkielen tunnilla kirjoittamisesta.

Aineiston analyysi koostuu kahdesta osasta: kirjeaineiston analyysista ja kyselylo-

makkeiden analyysista. Tutkimuskysymykseni ovat:
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1) Millaisia sosiaalisia ja kielellisiä osallistujarooleja ilmenee prosessidraamassa

ja perinteisellä äidinkielen tunnilla kirjoitetuissa teksteissä?

2) Miten lukiolaiset kokevat prosessidraamassa kirjoittamisen verrattuna kir-

joittamiseen perinteisellä äidinkielen tunnilla?

Aikaisempi draamaa ja kirjoittamista yhdistänyt tutkimus (esim. Cremin ym.

2006, McNaughton 1997) on nostanut esille, että draaman yhteydessä kirjoitetut teks-

tit ovat nimenomaan tunteellisempia kuin ilman draamaa kirjoitetut tekstit. Draaman

yhteydessä kirjoittamiseen on myös sitouduttu enemmän. Tässä tutkimuksessa tarkas-

telun kohteena ovat teksteissä rakentuvat osallistujaroolit. Osallistujarooleja tutkin

erittelemällä sitä, kuinka kirjeissä ilmaistaan suhtautumista kirjeen vastaanottajaa ja

hänen kohtaamaansa tilannetta kohtaan. Kielen tasolla suhtautuminen näkyy muun

muassa affektisina ilmauksina ja asenneadjektiivien käyttönä. Lisäksi tarkastelen sitä,

miten kirjeissä ehdotetaan, kuinka kirjeen vastaanottajan tulisi toimia. Käyttävätkö

kirjeen kirjoittajat suoria käskyjä tai vaatimuksia vai pehmeämpiä ehdotuksia? Tar-

kastelen myös tervehdyksiä ja puhutteluita ja sitä, miten sosiaalista suhdetta nimetään

suoraan kirjeissä. Näitä ilmiöitä tutkimalla saa myös viitteitä kirjeiden muodollisuu-

desta ja epämuodollisuudesta ja siitä, kuinka läheisenä kirjeen kirjoittaja pitää kirjeen

vastaanottajaa.

Tutkimukseni tekstianalyyttinen osuus pohjautuu genre- ja rekisteriteoriaan,

jonka mukaan kulloinkin käytettävä kieli vaihtelee kielenkäyttötilanteiden mukaan.

Kielellisiin valintoihin vaikuttavat sekä kulttuurikonteksti että tilannekonteksti. Ti-

lannekontekstiin vaikuttavat kolme muuttujaa: ala, ilmenemismuoto ja osallistujaroo-

lit. Näiden tilannemuuttujien vaihtelulla on vaikutus tekstin kielen tason valintoihin.

Tässä tutkimuksessa tarkasteltavaa tilannemuuttujaa, osallistujarooleja, voi tarkastella

interpersoonaisen metafunktion kautta. Genre- ja rekisteriteoriaa esittelen tarkemmin

luvussa 5.2.

Nykyään on vallalla sosiokulttuurinen näkökulma kirjoittamiseen. Kirjoittami-

nen nähdään yhteisöllisten puhetapojen hallintana, joka opitaan aidoissa ja oikeissa

viestintätilanteissa. Sosiokulttuurisen näkökulman mukaan kirjoittamisessa on kes-

keistä tekstin viestinnällinen tarkoitus, jolloin kirjoittamiskontekstin merkitys koros-

tuu. Kirjoittamista ei tarkastella erillisenä prosessina vaan osana sitä sosiaalista ja

kulttuurista tilannetta, jossa kirjoitetaan. Kirjoittamisen opettaminen koulussa irrottaa
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monet tekstit niiden aidosta ympäristöstä, sillä erilaisten tekstien kirjoittamista harjoi-

tellaan koulun kontekstissa, vaikka tekstit luonnollisesti esiintyisivätkin jossakin toi-

sessa tilanteessa. Jotta koulussa voisi kehittää kirjoitustaitoja, joita koulun ulkopuoli-

sissa sosiaalisissa tilanteissa tarvitaan, tulisi koulussa päästä mahdollisimman lähelle

näitä yhteisössä esiintyviä viestintätilanteita.

Flowerin ja Hayesin (1980: 26) mukaan taitavat kirjoittajat osaavat heikkoja kir-

joittajia paremmin kuvitella kirjoittamiselleen kontekstin. Juuri kontekstin kuvittele-

minen on keskeistä harjoiteltaessa koulussa koulun ulkopuolella tarvittavia kirjoitusti-

lanteita varten. Jos opiskelija ei osaa asettaa kirjoittamaansa tekstiä mihinkään kon-

tekstiin vaan kokee kirjoittamansa tekstin olevan irrallinen, on kirjoittamiselle var-

masti vaikea löytää motivaatiota. Draaman käyttäminen kirjoittamisen opetusmene-

telmänä voisi auttaa kontekstin luomisessa kirjoitustilanteille. Wagner (1998: 123)

olettaakin, että roolissa kirjoittaminen auttaisi heikkojakin kirjoittajia kirjoittamaan

paremmin, sillä draaman työtavat luovat kirjoittamiselle kontekstin. Tutkimukseni

perustuu oletukseen, että draaman käyttäminen kirjoittamisen opetusmenetelmänä

auttaa opiskelijaa asettamaan kirjoittamansa tekstin johonkin mielekkääseen konteks-

tiin.

Draama on sekä oppiaine että opetusmenetelmä. Draama on tehokas opetusme-

netelmä, joka mahdollistaa kokonaisvaltaisen oppimisen, sillä draamatyöskentelyn

yhteydessä opitaan aina draamassa, draamasta ja draaman avulla (Sinivuori 2007: 16–

17). Vaikka draamaa ei mainita lukion valtakunnallisissa opetussuunnitelman perus-

teissa erillisenä oppiaineena tai opetusmenetelmänä, on draaman käytölle opetusme-

netelmänä useita perusteluja. Lukion opetussuunnitelmassa opetuksen yleisissä tavoit-

teissa mainitaan esimerkiksi, että opiskelijan yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintä-

taitoja tulee kehittää erilaisten yhteisöllisen opiskelun muotojen avulla.

Draama on yhteistoiminnallinen opetusmenetelmä, jossa opeteltavan asian li-

säksi opitaan vuorovaikutusta ja yhteistyötä, sillä draamassa toimitaan yhdessä ryh-

män kanssa erilaisia työtapoja vaihdellen. Lukion opetussuunnitelman yleisissä ta-

voitteissa mainitaan myös, että opiskelijan tulisi kehittyä yksilöllisten ja yhteisöllisten

eettisten kysymysten tunnistamisessa ja käsittelemisessä. Draama opetusmenetelmänä

tarjoaa hyvät ja turvalliset puitteet erilaisten eettisten kysymysten pohdinnalle, sillä

draamassa toimitaan erilaisissa rooleissa, jolloin asian pohtiminen useasta eri näkö-

kulmasta mahdollistuu. (Ops 2003: 13.)
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Opetuksen yleisissä tavoitteissa sanotaan myös, että opiskelijan tulee saada

edellytykset monipuoliseen ja täysipainoiseen elämään ihmisenä olemisen eri rooleis-

sa. Draama antaa opiskelijalle mahdollisuuden eläytyä erilaisiin rooleihin ja näin ko-

keilla ihmisenä olemisen eri puolia, sellaisiakin puolia, joihin on muuten vaikea sa-

mastua. Draaman avulla opiskeltaessa opiskelija tekee aina tutkimusretken itseensä ja

omaan persoonallisuuteensa, mikä tukee opetussuunnitelman tavoitetta, jonka mu-

kaan [o]petuksen tulee lujittaa opiskelijan itsetuntoa ja auttaa häntä tunnistamaan

persoonallinen erityislaatunsa. (Ops 2003: 13.)

Olen opiskellut draamakasvatusta ja kokenut draaman menetelmät tehokkaiksi

ja mielenkiintoisiksi tavoiksi oppia. Ammatissani äidinkielen ja kirjallisuuden opetta-

jana aion soveltaa draaman keinoja opetuksessa. Draama ei kuitenkaan ole pelkkä

opetusväline tai -menetelmä, vaan se jo itsessään sisältää monia oppimisalueita, kuten

tietoa draaman työtavoista ja draamasta taidemuotona. (ks. esim. Sinivuori 2007).

Tutkimuksen tekeminen draamaa ja kirjoittamisen opetusta yhdistävästä aihees-

ta antaa hyvän mahdollisuuden tarkastella yhtä tapaa opettaa draaman avulla. Draa-

man monista työtavoista valitsin tähän tutkimukseen prosessidraaman. Prosessidraa-

ma on opetusmenetelmä, jossa tutustutaan johonkin teemaan monesta eri näkökul-

masta erilaisia draamallisia työtapoja vaihdellen. Prosessidraama on laajempi, vaiheit-

tain etenevä suunniteltu kokonaisuus, jonka aikana osallistujat eläytyvät erilaisiin

tilanteisiin ja rooleihin.

Prosessidraamassa ohjaaja luo yhdessä ohjattavien kanssa fiktiivisen maailman,

jossa käsitellään jotakin ohjaajan päättämää tai yhdessä ryhmän kanssa valittua tee-

maa. Teemaa käsitellään eri puolilta erilaisia draaman työtapoja käyttäen. Yksi tällai-

nen työtapa on roolissa kirjoittaminen. Kirjoittaminen prosessidraaman yhteydessä

tekee oletettavasti helpommaksi kirjoittamiskontekstin kuvittelemisen, sillä opiskeli-

jalla on draamatyöskentelyn aikana saatu kokemus kirjoittamastaan aiheesta. Proses-

sidraaman aikana opiskelija voi esimerkiksi eläytyä johonkin yhteiskunnalliseen tilan-

teeseen, josta hän kirjoittaa, tai vaihtoehtoisesti hän voi roolissa tutustua henkilöön,

jolle hän kirjoittaa. Perinteisesti äidinkielen tunnilla kirjoitetaan vaikeistakin aiheista

tilanteeseen sen enempää eläytymättä ja tutustumatta.

Østernin (2001) mukaan koulussa on syytä kiinnittää erityistä huomiota kahteen

tekstityyppiin: kirjailijoiden ja oppilaiden tuottamiin teksteihin. Prosessidraama pe-

rustuu usein johonkin tekstiin, joka toimii virikkeenä draamatyöskentelylle. Tuosta

tekstistä käytetään kirjallisuustieteestä lainattua nimitystä pretext, joka on suomennet-
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tu kehystarinaksi. Draamatyöskentelyssä yhdistyvät kirjailijoiden tekstit ja oppilaiden

aktiivinen yhdessä luominen. Kirjallisuus ja draama kohtaavat monissa draaman

työskentelytavoissa, kuten juuri roolissa kirjoittamisessa. Prosessidraamassa on siis

mahdollista yhdistää nämä Østernin mainitsemat kaksi tekstityyppiä: prosessidraama

pohjautuu yleensä johonkin valmiiseen tekstiin ja oppilaat myös voivat tuottaa omia

tekstejä prosessidraaman aikana. (Østern 2001:237.)

Tutkimuksessani yhdistyvät draama opetusmenetelmänä ja kirjoittamisen ope-

tus. Draaman ja kirjoittamisen yhteyttä on tutkittu jo jonkin verran. Draaman vaikutus

kirjoittamiseen on näkynyt muun muassa tekstien pituudessa, sanavaraston laajuudes-

sa, tekstien vaikuttavuudessa ja tunnepitoisten ilmausten käytössä. (esim. Cremin ym.

2006, McNaughton 1997.) Aikaisemmassa tutkimuksessa on tarkasteltu lähinnä pe-

ruskouluikäisten tuottamia tekstejä, mutta omassa tutkimuksessani opetuksen kon-

teksti on lukio. Ovatko samanlaiset vaikutukset teksteihin havaittavissa myös lukio-

ikäisen tuotoksissa?
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2. DRAAMA – OPPIAINE JA OPETUSMENETELMÄ

2.1. Draaman käsitteiden määrittelyä

Draamakasvatus on vielä melko uusi tieteenala, jonka käsitteistö ei ole vakiintunut.

Viime aikoina tehdyissä draamakasvatukseen liittyvissä väitöskirjoissa onkin pyritty

selkeyttämään draamakasvatukseen liittyvää käsitteistöä. Heikkinen (2002) on pyrki-

nyt selkeyttämään draamaan liittyvää käsitteistöä vakavan leikillisyyden näkökulmas-

ta. Vakavalla leikillisyydellä hän tarkoittaa sitä, että vaikka draaman muoto on leikki-

sä, on sen tarkoitus vakava; draaman, kuten leikinkin, avulla avataan yhteiskuntaa ja

siinä vallitsevia arvoja. Laakso (2004) on tutkinut prosessidraaman oppimispotentiaa-

lia ja selkeyttänyt draamaopetukseen liittyviä käsitteitä. Myös Asikainen (2003) ja

Rusanen (2002) ovat ottaneet kantaa draamakasvatuksen käsitteiden määrittelyyn ja

todenneet draaman käsitteistön pulmalliseksi osa-alueeksi.

Sana ”draama” on peräisin kreikkalaisesta verbistä ”drao”, joka tarkoittaa toi-

mintaa tai liikettä. Draama on kulttuuriantropologinen käsite, joka laajassa merkityk-

sessä sisältää kaikki erilaisiin kulttuureihin sisältyvät draamalliset toiminnot, kuten

rituaalit, seremoniat, teatteritaide ja televisiodraama. Draama ja teatteri eivät siis ole

synonyymejä, kuten usein käsitetään, vaan draama on yläkäsite, johon teatteritaide

sisältyy. Suomalaisessa kulttuurissa draama on tarkoittanut ainoastaan näytelmää,

joko kirjallisuuden lajina tai esityksenä. Draamaa on kuitenkin käytetty myös opetuk-

sessa, joten sen sanakirjamerkitys tulisi muuttaa käsittämään myös taiteellisen näkö-

kulman huomioon ottavan opetusmenetelmän ja taideaineen. (Laakso 2004: 45–46.)

Oppiaineena ja opetusmenetelmänä draama on teatterin keinojen pedagogista käyttä-

mistä. Se tarkoittaa esimerkiksi roolinottoa, näyttelemistä kehon liikkeen ja äänen

avulla. Draamassa on keskeistä kokemuksellisuus ja oma toiminta. (ks. esim. Østern

1994.)

Draamaan liittyvien käsitteiden kirjo on hyvin vaihteleva. Suomessa opetukseen

liittyvän draaman yhteydessä on käytetty muun muassa käsitteitä ilmaisutaito, ilmai-

sukasvatus, luova toiminta, teatterikasvatus, prosessidraama, luokkahuonedraama,

pedagoginen draama, draamapedagogiikka ja draamakasvatus. Näistä käsitteistä

draamakasvatus ja prosessidraama ovat vakiintumassa käyttöön. Draamakasvatus on
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laajempi kattokäsite ja prosessidraama on draaman keinoja hyödyntävä opetusmene-

telmä. (mm. Asikainen 2003; Heikkinen 2002; Laakso 2004; Rusanen 2002.)

Heikkisen (2002: 111) määritelmän mukaan draamakasvatus kattaa kaiken sen

teatterin, jota tehdään erilaisissa oppimisympäristöissä koulussa. Draamakasvatus on

siis yläkäsite, johon kuuluu draama oppiaineena ja opetusmenetelmänä, unohtamatta

koulunäytelmiä. Draamakasvatus on sekä tieteenalan että oppiaineen nimi. Heikkinen

(2002: 116) toteaa draamakasvatuksen olevan kömpelö nimi oppiaineelle, joten oppi-

aineen nimeksi sopisi paremmin draama. Laakso (2004) käyttää väitöskirjassaan lähes

synonyymeina käsitteitä draamakasvatus ja draamapedagogiikka. Draamapedagogii-

kan hän näkee vielä draamakasvatusta laajempana, koko tieteenalan kattavana käsit-

teenä, joka ylittää koulukontekstissa tapahtuvan draamaopetuksen. Tieteenalana ja

yliopistollisena oppiaineena draamakasvatus sijoittuu kasvatuksen ja taiteen väli-

maastoon (Østern 2001: 9). Seuraavassa taulukossa on esitetty draamakasvatukseen

liittyvät keskeiset käsitteet. Oman tutkimukseni kannalta keskeisin osa-alue on draa-

ma opetusmenetelmänä, johon prosessidraama sisältyy.

Kuva 1 Draamakasvatuksen kenttä Heikkisen (2002) mukaan.

Draaman voi jakaa erilaisiin genreihin. Østern (2000) määrittelee genren teks-

tien avulla. Draamassa tekstit ovat laajoja toiminnallisia merkityskokonaisuuksia,

jotka voivat sisältää myös puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä. Kuten tekstejäkin (ks.

luku 5.1.) voi luokitella erilaisiin genreihin, myös draamallisia toimintakokonaisuuk-

sia voidaan jakaa genreihin sen mukaan, millaisia työtapoja niissä käytetään. Saman-
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Draama
taideaineena

Draama
opetus-
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laisia piirteitä sisältävät draamalliset toimintakokonaisuudet siis kuuluvat samaan

genreen. Yhteiset piirteet tarkoittavat käytännössä samanlaisten draaman työtapojen

käyttöä. Genre ohjaa sekä tekstin tuottamis- että tulkitsemistapaa. (Østern 2000: 13.)

Draaman genre siis ohjaa sitä, millaisia työtapoja tietyssä toimintakokonaisuudessa

käytetään ja kuinka haluttuun lopputulokseen päästään. Esimerkiksi näytelmän val-

mistusprosessit muistuttavat rakenteeltaan ja työtavoiltaan toisiaan.

Østern (2000) jakaa draamakasvatuksen 15 eri genreen. Heikkinen (2004) puo-

lestaan luettelee 12 genreä. Molemmat luokitukset kuitenkin perustuvat kolmijakoon,

jonka mukaan genret voidaan jakaa kolmeen päägenreen sen mukaan, mitä genreissä

käytännössä tehdään eli millaisia työtapoja niissä käytetään. Päägenret ovat katsojien

draama, osallistujien draama ja soveltava draama. Katsojien draamassa luodaan yh-

dessä osallistujien kanssa esitys joko valmiin tekstin tai omien ideoiden pohjalta. Kat-

sojien draama on siis esittävää draamaa, jossa yleisöllä on oma tärkeä roolinsa. Osal-

listujien draamassa ei ole ulkopuolista yleisöä, vaan asioita tutkitaan ja niillä leikitään

merkityksiä luoden osallistujien kesken. Soveltavassa draamassa sen sijaan yhdistyvät

katsojien ja osallistujien draama. Esimerkiksi improvisaatioteatteri on soveltavaa

draamaa, sillä siinä katsojat eivät osallistu varsinaiseen näyttelemiseen, mutta ovat

kuitenkin vuorovaikutuksessa näyttelijöiden kanssa. Tämän tutkimuksen kannalta

keskeisin genre on osallistujien draama, johon prosessidraama kuuluu. Prosessidraa-

masta kerron tarkemmin luvussa 2.5.

2.2. Draama oppiaineena

Draama voidaan lukea yhdeksi taideaineeksi kuvaamataidon ja musiikin rinnalle,

mutta Suomessa draama taideaineena ei ole vakiinnuttanut asemaansa itsenäisenä

oppiaineena. Sen sijaan esimerkiksi Norjassa ja Englannissa draama on itsenäinen

oppiaine. Osasyynä Suomen tilanteeseen on varmasti ollut käsitteistön epämääräi-

syys. Monessa koulussa on valinnaisaineena ilmaisutaito, jossa opiskellaan draaman

sisältöjen lisäksi myös muuta ilmaisua. Valinnaisaineen nimi vaihtelee eri kouluissa

ilmaisutaidosta ja teatterista draamaan tai näyttämöoppiin. Joissakin lukioissa voi

suorittaa teatterin lukiodiplomin. Hakala (1982) toteaa oppiaineen ilmaisutaito sisäl-

tävän luovaa toimintaa, puheviestintää, teatterikasvatusta ja eri taiteiden aloja. Ilmai-

sutaidon oppisisällöt ovat toki osittain samoja draama-oppiaineen kanssa. Hakala to-
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teaakin, että ilmaisutaito ei ole nimikkeenä täysin onnistunut. Hänen mukaansa ilmai-

sutaito on musiikin ja kuvataiteen lisäksi yksi taidekasvatusaine. (Hakala 1982: 8.)

(Ilmaisutaito-oppiaineen vaiheet Suomessa, ks. Rusanen 2002.)

Draamaopetukselle ei ole tehty Suomessa valtakunnallista opetussuunnitelmaa,

mutta Oulun kaupungilla on oma draamaopetussuunnitelmansa, joka on tehty perus-

koulun 4., 8. ja 9. luokalle. Oulun kaupungin draamaopetussuunnitelmassa draama-

opetuksen tavoitteiksi mainitaan oppilaiden innostaminen draamalliseen ilmaisuun ja

ryhmätyötaitojen sekä esiintymistaitojen vahvistaminen. Draamaopetussuunnitelmas-

sa esitellään kunkin vuosiluokan draamaopetuksen sisällöt, tavoitteet ja työtavat. Li-

säksi draamaopetussuunnitelmassa on ehdotuksia, kuinka draaman voi liittää valta-

kunnallisessa opetussuunnitelmassa esiteltäviin oppiainerajat ylittäviin aihekokonai-

suuksiin: 1) ihmisenä kasvaminen, 2) kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys, 3) vies-

tintä- ja mediataito, 4) osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys, 5) vastuu ympäristöstä,

hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta, 6) turvallisuus ja liikenne ja 7) ihminen

ja teknologia. (Oops.)

Taidekasvatuksellisen draamaopetuksen tavoitteena on kehittää opiskelijoiden

tietoisuutta teatteritaiteen olemuksesta ja antaa välineitä teatteritaiteen tekemiseen ja

vastaanottamiseen. Nämä tavoitteet perustuvat taiteen estetiikkaan. Kanerva (1997)

jakaa taidekasvatuksellisen draaman keskeiset tavoitteet neljään lohkoon: 1) Esittä-

minen, jonka tarkoituksena on vahvistaa yleisön kohtaamiskykyä ja harjaannuttaa

näyttämöilmaisussa tarvittavia taitoja, kuten eläytymis- ja keskittymiskykyä, kehon-

käyttöä ja roolityöskentelyä. 2) Tekeminen, johon kuuluu esteettisesti kiinnostavien

esitysten suunnittelun ja ideoinnin taidot. Tavoitteena on myös kehittää omaa luo-

vuuttaan ja ryhmätyötaitojaan. 3) Vastaanottaminen, jonka tavoitteena on kehittää

sekä draamatunneilla syntyneiden että ammattilaisten esittämien esityksien arvioinnin

taitoa. 4) Tulkitseminen, jonka tavoitteet liittyvät näytelmien lukemistavan harjaan-

nuttamiseen, teatterikritiikin kirjoittamiseen ja erilaisten tekstien näyttämöllisten to-

teutusmahdollisuuksien oivaltamiseen. (Kanerva 1997:23.)
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2.3. Draama opetusmenetelmänä

2.3.1. Draama kokemuksellisen oppimisen menetelmänä

Draaman keinoja voi Østernin (1994: 55) mukaan hyödyntää kaikissa koulun oppiai-

neissa. Draama on opetusmenetelmä muiden joukossa, mutta draaman käyttäminen

opetusmenetelmänä tuo oppimiseen taiteellisen elementin. Draama ei sovellu kaikki-

en aiheiden opettamiseen, vaan draaman avulla käsiteltäväksi sopii jokin oppiainesi-

sältöihin liittyvä teema, jokin suurempi kokonaisuus, esimerkiksi historiallinen aika-

kausi, ympäristökasvatus tai matemaattinen ongelmanratkaisu. Draama on yksi ko-

kemuksellisen oppimisen menetelmä, mutta itse asiassa draamaan opetusmenetelmä-

nä sisältyy useita kokemuksellisia menetelmiä, joten Lintusen (1995: 109) mukaan

draama opetusmenetelmänä on laajempi toiminnallinen kokonaisuus. Kun käytetään

draamaa opetusmenetelmänä, on vaihtoehtoisia työtapoja valtavasti. Näistä draaman

työtavoista valitaan opetettavaan aiheeseen soveltuvin tai yhdistellään useampia työ-

tapoja.

Kokemuksellinen oppiminen1 on oppijaa monipuolisesti koskettavaa ja akti-

voivaa, toiminnallista oppimista, joka vetoaa eri aistikanaviin, tunteisiin, kokemuk-

siin, elämyksiin, mielikuviin ja mielikuvitukseen. Siinä on oleellista, että oppija on

omakohtaisen kokemuksen kautta kosketuksissa oppimisen kohteena olevan ilmiön

kanssa. Pelkkä kokemus ei kuitenkaan takaa oppimista, vaan tärkeää on myös ilmiön

havainnointi ja pohtiminen sekä ymmärtäminen ja käsitteellistäminen sopivan sään-

nön tai teorian avulla. Kokemuksellisen oppimisen teoriapohja perustuu sosiaalipsy-

kologiaan, kognitiiviseen psykologiaan ja humanistiseen psykologiaan. (Kohonen

1988: 184–193.) Eteläpelto (1992: 38) on tiivistänyt sosiaalipsykologi Kolbin (1984)

teorian pohjalta kokemuksellisen oppimisen perusajatukset seuraavasti:

1. Oppimista tarkastellaan prosessina, ei pelkästään sen lopputuloksesta käsin.

2. Oppiminen nähdään jatkuvana, kokemukseen perustuvana prosessina.

3. Oppiminen merkitsee niiden konfliktien ratkaisemista, jotka syntyvät vasta-

kohtia sisältävästä sopeutumisesta ympäröivään todellisuuteen.

1 Kokemuksellisesta oppimisesta (experimental learning) käytetään myös termiä kokonaisvaltainen
oppiminen. Yhtenäisyyden vuoksi käytän tässä tutkimuksessa termiä kokemuksellinen oppiminen,
vaikka Kohonen (1988), johon viittaan, käyttää termiä kokonaisvaltainen oppiminen.
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4. Oppiminen on kokonaisvaltainen eli holistinen maailmaan sopeutumisen

prosessi.

5. Oppiminen toteutuu vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa.

6. Oppiminen on ensisijaisesti tiedonluomisprosessi.

Kokemuksellisessa oppimisessa oppija nähdään tahtovana, sisältäpäin ohjautu-

vana yksilönä, joka on tietoinen ja vastuussa omista ratkaisuistaan. Lisäksi kokemuk-

sellisessa oppimisessa korostuu yhdessä tekeminen, yhteistoiminnallisuus. Kokemuk-

sellinen oppiminen on yhdessä oppimista, toisten auttamista ja toisilta oppimista. Ko-

kemuksellisessa oppimisessa opettajan rooli on toimia oppimisen ohjaajana, tukijana,

avustajana ja palautteen antajana. Opettajan rooliin vaikuttavat oppijoiden ikä ja ope-

tettavan asian luonne. (Kohonen 1988: 192–196.)

2.3.2. Draaman työtapoja

Neelands (1992: 5–58) jakaa draaman työtapoja neljään ryhmään: 1) kontekstia ra-

kentavat työtavat, 2) kertovat työtavat, 3) tulkitsemaan ohjaavat työtavat ja 4) reflek-

toivat työtavat. Neelands korostaa, että jako ei ole absoluuttinen, ja että samaa työta-

paa voi käyttää eri tarkoituksiin. Työtapojen ryhmittely kuitenkin auttaa draamatyös-

kentelyn suunnittelua. Kontekstia rakentavilla työtavoilla pyritään luomaan draamalle

puitteet ja motivoimaan ryhmää draamalliseen toimintaan. Nämä työtavat toteutetaan

usein pienryhmissä. Tällaisia työtapoja ovat esimerkiksi puvustaminen, lavastaminen,

yhteinen piirtäminen, erilaiset pelit ja leikit sekä äänikuva. Kertovat työtavat kehittä-

vät tarinaa ja juonta. Niitä käytetään, kun keskitytään draamatyöskentelyn kannalta

huomattaviin tapauksiin tai yhteenottoihin ja kun pohditaan, mitä tapahtuu seuraavak-

si. Esimerkkejä kertovista työtavoista ovat: haastattelut roolissa, koko ryhmän rooli-

näytelmä, uutisoiminen ja opettajan toimiminen roolissa. Tulkitsemaan ohjaavat työ-

tavat tuovat uusia näkökulmia käsiteltävään asiaan, sillä niissä työskennellään symbo-

lisella tasolla. Nämä työtavat vaativat jo jonkinlaista puhe- ja näyttelemistaitoa. Täl-

laisia työtapoja ovat muun muassa pienryhmänäytelmät, uudelleen näytteleminen ja

naamioiden käyttäminen, jos naamioita käyttämällä muutetaan näkökulmaa tai tyyliä.

Reflektoivia työtapoja sen sijaan käytetään silloin, kun halutaan arvioida ja tarkastella

tapahtumia tai kehitellä uusia ratkaisumalleja. Esimerkiksi draamatyöskentelyn kään-

nekohdan esittäminen muilla työtavoilla on tällainen reflektoiva työtapa. Toinen esi-
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merkki on ääniä päässä -työtapa, jossa valotetaan jonkin roolihahmon todellisia aja-

tuksia ja pohdintoja sekä ratkaisun taustalla vaikuttaneita tekijöitä. Tällainen työtapa

on myös hetken merkitseminen, jossa oppijat pohtivat, mikä oli heille henkilökohtai-

sesti draamatyöskentelyn merkittävin tai mieleenpainuvin hetki.

Draamaa voi käyttää äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa erilaisin tavoin.

Aitolehti antaa esimerkkejä, kuinka draaman avulla voi tehdä tekstit eläviksi. Hän

esittelee erilaisia menetelmiä käyttäen esimerkkinään Kalevalaa. Opiskelijat voivat

tehdä Kalevalan luokassa eläväksi samastumalla erilaisiin rooleihin ja esittämällä

kohtauksia, esimerkiksi Joukahaisen ja Väinämöisen kilpalaulannan. Aitolehden mu-

kaan kaikenlaiset tekstit sopivat draamatyöskentelyn pohjaksi. (Aitolehti 1994: 32–

35.) Draamaa voi käyttää myös tekstien tuottamisen tukena. Draama on hyvä tapa

vapauttaa oppilaiden kirjallista ilmaisua ja saada tekstiin rikkautta ja syvyyttä. Grön-

dahl (1994) esittelee esimerkiksi seuraavanlaisia työtapoja: roolissa kirjoittaminen,

vastaroolien käyttö mielipidetekstien kirjoittamisessa ja kuvan pohjalta kirjoittami-

nen. (Gröndahl 1994: 36–42.)

2.4. Draaman oppimispotentiaali

Draaman oppimispotentiaalilla tarkoitetaan niitä oppimismahdollisuuksia, joita draa-

matyöskentely tarjoaa (Laakso 2004: 39). Draamatyöskentelylle on erityistä työsken-

teleminen vuorotellen reaalimaailmassa ja fiktiossa. Tätä kahden maailman rinnak-

kaisuutta kutsutaan esteettiseksi kahdentumiseksi. Østernin mukaan draaman oppi-

mispotentiaali on nimenomaan esteettisessä kahdentumisessa: ”Kun työstetään muo-

toa ja roolihahmoa, oppija on roolissa (mythoksessa), mutta samanaikaisesti hän

suunnittelee roolin ilmaisua (logoksessa). Juuri todellisen minän ja rooli-minän yhty-

mäkohdassa merkityksellinen oppiminen on mahdollista – sekä kasvatuksessa että

taiteessa.” (Østern 2000: 7.)

Esteettinen kahdentuminen ei tarkoita ainoastaan roolissa kahdentumista, vaan

draamatyöskentelyssä opiskelija kahdentuu lisäksi ajassa ja tilassa. Esimerkiksi Ham-

let-prosessidraamassa opiskelijat kahdentuvat roolissa siten, että he ovat yhtä aikaa

omia itsejään ja tanskalaisen teatteriseurueen jäseniä. Opiskelijat ovat tietoisia tästä

kahdentumisesta eli he erottavat minän ja rooli-minän toisistaan. Tilassa kahdentumi-

nen taas tarkoittaa, että he ovat yhtä aikaa luokkahuoneessa ja Tanskassa Elsinore-
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linnassa. Ajassa kahdentuminen tarkoittaa sitä, että opiskelijat ovat samanaikaisesti

vuodessa 2009 ja roolissa 1500- ja 1600-luvun vaihteessa. Tässä reaalimaailman ja

fiktiivisen maailman kohtaamisessa siis piilee prosessidraaman oppimisen mahdolli-

suus.

Draaman oppimispotentiaalia voi kuvata usealla tavalla. Boltonin mukaan

draaman avulla voi oppia jotain ainakin neljästä eri oppimisalueesta. Draama avaa

fiktiivisiä maailmoja, joissa opitaan jotain 1) sisällöstä, 2) omasta itsestä, 3) sosiaali-

sista taidoista ja 4) draamasta. Oppiminen sisällöstä tarkoittaa sitä, että draaman avul-

la aina tarkastellaan ja tutkitaan jotain ilmiötä tai ongelmaa, jota on perusteltua opis-

kella draaman avulla. Draaman avulla siis voi oppia uusia asiasisältöjä. Omasta itses-

tä oppiminen taas tarkoittaa sitä, että draaman avulla käsiteltävät asiat liittyvät mones-

ti asioihin, jotka liittyvät osallistujien henkilökohtaiseen kehittymiseen. Draama tarjo-

aa osallistujille mahdollisuuden erilaisten roolien kautta tutkia ja tarkastella omaa

suhtautumistaan eri ilmiöihin ja asioihin. Sosiaalisista taidoista taas opitaan, sillä

draamassa työskennellään yhdessä muiden kanssa yhteisen päämäärän saavuttamisek-

si. Draamasta oppiminen puolestaan tarkoittaa sitä, että osallistuja oppii jotain draa-

masta ilmiönä ja hän oppii myös draaman työskentelytapoja. (Bolton 1992: 108–127)

Draaman avulla oppimisessa, kuten kaikessa muussakin oppimisessa, on kyse

nimenomaan oppimispotentiaalista eli oppimisen mahdollisuudesta. Oppiminen riip-

puu siitä, kuinka hyvin draama on suunniteltu ja muun muassa ryhmän toiminnasta.

Parhaimmillaan draamassa opitaan kaikista neljästä edellä mainitusta oppimisaluees-

ta. (Laakso 2004: 44.)

2.5. Prosessidraama

Prosessidraama (process drama) on opetusmenetelmä, jossa opiskelijat toimivat vuo-

roin erilaisissa rooleissa ja omana itsenään vaihteleviin tilanteisiin eläytyen (Sinivuori

2007: 14). Prosessidraamasta käytetään myös nimitystä pedagoginen draama. Esi-

merkiksi Laakso pohtii käsitteiden eroa väitöskirjassaan. Laakson määritelmän mu-

kaan ”Pedagoginen draama tarkoittaa opetusmenetelmää, jossa asettumalla toisen

ihmisen asemaan yhteisesti sovitussa kuvitteellisessa tilanteessa, pyritään saavutta-

maan käsiteltävästä aiheesta syvällisempi ymmärrys” (Laakso 2004: 50). Tämä mää-

ritelmä on Laakson toteuttamien draamajaksojen, joita hän kutsuu prosessidraamaksi,
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pohjana. Laakson mukaan prosessidraama on pedagogista draamaa täsmällisempi ja

nykyaikaisempi nimitys, joten peruskäsitteenään hän käyttää prosessidraamaa peda-

gogisen draaman sijaan. Olen itse päätynyt samaan ratkaisuun, sillä pedagogisella

draamalla voidaan tarkoittaa myös kaikenlaista teatterin keinojen käyttämistä opetuk-

sessa, kuten Østern (1993: 2) tiivistää. Prosessidraamassakin on kyse tästä, mutta

kaikki luokassa tehtävä draama ei suinkaan ole prosessidraamaa.

Prosessidraama sopii hyvin käytettäväksi sellaisissa opetustilanteissa, joissa et-

sitään ratkaisuja ja vaihtoehtoja erilaisiin tilanteisiin tai ongelmiin (Sinivuori 2007:

14–18). O’Neillin mukaan prosessidraamassa sekä ohjaaja että osallistujat käsittelevät

keskeisiä draamallisia elementtejä siten, että se johtaa autenttiseen draamalliseen ko-

kemukseen ja tapahtuman luonteen parempaan ymmärtämiseen. Prosessidraamalla ei

ole käsikirjoitusta eikä sen lopputulos ole ennustettavissa. Prosessidraama kuitenkin

eroaa improvisaatiosta, sillä prosessidraamalla on selkeä rakenne ja se koostuu erilai-

sista episodeista, välivaiheista. Prosessidraamalla ei myöskään ole erillistä yleisöä,

vaan se on osallistujien draamaa. O’Neill korostaa, että prosessidraamalla on sen kas-

vatuksellisen ja menetelmällisen puolen lisäksi paljon annettavaa myös itsessään.

O’Neill yhdistääkin draamakasvatuksen ja teatteritaiteen käsitteistöä vahvistaakseen

näiden välistä yhteyttä. (O’Neill 1995: xiii–xx.)

Prosessidraama perustuu johonkin impulssiin, jota O’Neill kutsuu pre-textiksi.

Se voi olla tarina, kuva, esine, sana tai vaikka idea, sen ei siis tarvitse aina olla kirjoi-

tettu teksti. Pre-textin tarkoituksena on saada draamatyöskentely aluilleen, stimuloida

osallistujia ja auttaa heitä asennoitumaan tulevaan. Se kuvailee draamatyöskentelyn

rajoja ja luonnetta ja saattaa antaa jo viitteitä siitä, mihin rooleihin osallistujat voivat

samastua. (O’Neill 1995: 20.) Sinivuori (2007: 30) käyttää käsitteestä pre-text suo-

mennosta kehystarina. Mielestäni käännös on osuva, sillä kehystarina ikään kuin ke-

hystää prosessidraaman, antaa toiminnalle raamit. Ollako vai eikö olla -

prosessidraaman kehystarinana on William Shakespearen näytelmä Hamlet, johon

prosessidraama perustuu.

Prosessidraamakokonaisuus rakennetaan jonkin opettajan päättämän tai yhtei-

sesti sovitun teeman ympärille. Kehystarina johdattelee osallistujat teeman käsitte-

lyyn. Kehystarina voi olla vain virikkeenä työskentelylle tai se voi kulkea mukana

koko työskentelyn ajan. Prosessidraama muodostuu erilaisista vaiheista eli episodeis-

ta, joissa valittua teemaa lähestytään draaman erilaisia työtapoja käyttäen. Prosessi-

draamatyöskentely on hyvä aloittaa draamasopimuksella. Draamasopimus tarkoittaa
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ohjaajan ja osallistujien yhteistä sitoutumista alkavaan työskentelyyn. Draamasopi-

mus voi olla lyhytaikainen, jolloin se tehdään yhdeksi opetuskerraksi tai pidempiai-

kainen, jolloin se voi koskea kokonaista jaksoa, jonka ryhmä työskentelee yhdessä.

Draamasopimus tarkoittaa yhteisten sääntöjen sopimista ennen työskentelyn alkua, se

syntyy, kun draamaohjaaja ja osallistujat sopivat yhdessä aloittavansa prosessidraa-

matyöskentelyn. Draamasopimuksen tarkoitus on antaa osallistujille omistajuus

draamaan ja oikeus keskeyttää työskentely, jos se ei toimi. (esim. Bowell & Heap

2005; Owens & Barber 2002; Sinivuori 2007.)

Prosessidraaman suunnitteluun ovat antaneet selkeitä ohjeita esimerkiksi Pame-

la Bowell, Allan Owens sekä Päivi ja Timo Sinivuori. Nämä draamakasvattajat ovat

myös tehneet useita valmiita prosessidraamasuunnitelmia, joissa on esitelty vaihe

vaiheelta toiminta ja tavoitteet prosessidraaman edetessä. (Bowell & Heap 2005;

Owens & Barber 2002; Sinivuori 2007.)

Viranko (1997: 120) on koonnut draaman suunnittelussa huomioitavat asiat.

Nämä samat periaatteet pätevät sekä suunniteltaessa prosessidraamakokonaisuuksia

että käytettäessä draaman muita työtapoja opetusmenetelmänä. Virangon mukaan

opetettaessa draaman avulla tulee pohtia ainakin seuraavia seikkoja:

1. Päämäärä ja arvot

Miksi opetan draaman avulla?

2. Teema ja aihe

Mitä opetan draaman avulla?

3. Oppimistilanne ja työskentelyn vaiheet

Miten opetan draaman avulla?

Prosessidraama on tämän tutkimuksen kannalta keskeisin draamaan liittyvä kä-

site, sillä siihen liittyvän teorian pohjalta olen suunnitellut ja toteuttanut tutkimukseen

liittyvän opetuskokonaisuuden. Kirjeaineiston toiset kirjeet on kirjoitettu tämän pro-

sessidraamakokonaisuuden aikana. Suunnittelin prosessidraamakokonaisuuden Allan

Owensin valmiiseen prosessidraamasuunnitelmaan pohjautuen. Esittelen prosessi-

draamakokonaisuutta tarkemmin luvussa 4.1. (Prosessidraamasuunnitelma liite 2.)
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3. KIRJOITTAMINEN

3.1. Näkökulmia kirjoittamiseen

Kirjoittamista ja sen opettamista voi lähestyä eri näkökulmista. Eri kirjoittamiskäsi-

tykset eroavat muun muassa siinä, nähdäänkö teksti tuotteena vai prosessina. Teksti

tuotteena -lähestymistavassa korostuu kielen muodon merkitys kirjoittamisessa. Kir-

joittaminen kehittyy, kun oppilaat jäljittelevät opettajan tarjoamia tekstiesimerkkejä.

Prosessilähestymistavassa kielellisiä muotoja enemmän korostuvat tekstin tuottami-

sen vaiheet. Tekstiä kirjoitetaan moneen otteeseen ja välillä tekstistä voidaan keskus-

tella ja suunnitella lisää. Tekstin näkeminen tuotteena ja prosessina ovat olleet kaksi

vallalla olevaa lähestymistapaa kirjoittamiseen 1980-luvulta lähtien, mutta 2000-

luvun lähestyessä genren eli tekstilajin merkitys kirjoittamisessa alkoi korostua. Myös

tekstilajia korostavassa lähestymistavassa teksti nähdään ensisijaisesti tuotteena, mut-

ta kirjoittaminen vaihtelee kontekstin mukaan. Eri tekstilajien tuottamisessa otetaan

huomioon, että eri tekstilajeilla on erilainen tarkoitus. (Badger & White 2000: 153–

160.)

Kirjoittamista voi lähestyä myös siitä näkökulmasta, mielletäänkö kirjoittami-

nen yksilölliseksi taidoksi vai yhteisöllisten kirjoittamistaitojen hallinnaksi. Luukka

esittelee neljä tapaa lähestyä kirjoittamista. Perinteisin kirjoittamiskäsitys näkee kir-

joittamisen yksilöllisenä kirjoittamisen taitona, jonka kehitys näkyy kieliopin ja kie-

liasun hallintana. Kirjoittaminen voidaan nähdä myös itseilmaisuna, jossa tärkeintä on

luovuus ja omaperäisyys. Nämä kirjoittamiskäsitykset kuuluvat edellä mainittuun

teksti tuotteena -lähestymistapaan. Kirjoittamista voidaan lähestyä myös prosessina.

Tällöin kirjoittamista pidetään kognitiivisena prosessina ja varsinaista tuotetta enem-

män korostuu itse tekstin tekeminen. Näissä kolmessa näkökulmassa kirjoittaminen

näyttäytyy yksilöllisenä taitona. Kirjoittamisen mieltäminen yhteisöllisten puhetapo-

jen hallinnaksi taas korostaa kirjoittamisen sosiaalista, yhteisöllistä ja kulttuurista

luonnetta. (Luukka 2004: 9–20.)

Yhteisöllinen ja sosiaalinen näkökulma kirjoittamiseen korostaa genren eli teks-

tilajin merkitystä. Tekstien muoto ja sisältö korostuvat kirjoittamisessa. Voisikin sa-

noa, että genrelähestymistapa tarkoittaa paluuta kielioppiin, mutta se on silti kaukana

perinteisestä kieliopin opettamisesta. Genrelähestymistavassa keskiössä on erilaisten
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tekstien tarkoitus ja se, miten kielellisillä valinnoilla päästään tuohon tarkoitukseen

eli miten merkitys rakentuu kielen avulla. Kielioppi ei ole pelkkää muotojen opettelua

ja irrallinen osa äidinkielen opetusta, vaan sen tärkeä osa-alue. Tekstien erilaisuutta

perustellaan nimenomaan sillä, että erilaisilla teksteillä tehdään erilaisia asioita. Kir-

joittamisen opetuksessakin tulee tekstin muodon lisäksi ottaa huomioon se sosiaalinen

tilanne, jossa tekstiä käytetään. Kirjoittamisen opetuksessa korostuu tekstilajien op-

piminen, sillä oppiessa uusia tekstilajeja saa samalla pääsyn uusiin sosiaalisiin tilan-

teisiin. Tekstilajien oppiminen tarkoittaa sosiaalisen vallan lisääntymistä. (Cope &

Kalantzis 1993: 1–12.) Prosessidraaman käyttäminen kirjoittamisen opetuksessa on

nimenomaan yhteiskunnallisen ja sosiaalisen tilanteen huomioimista, sillä prosessi-

draaman avulla kaukaiselta tuntuvasta yhteiskunnallisesta tilanteesta voidaan antaa

opiskelijalle kokemus.

Yhteisöllisestä näkökulmasta tarkasteltaessa kirjoittamisen kehitys ei näy aino-

astaan kielenhuollon sääntöjen osaamisena, vaan hyvä kirjoittaja on sellainen, joka

hallitsee yhteisönsä puhetavat. Hyvä kirjoittaja tekee tietoisia kielellisiä ja tekstuaali-

sia valintoja kirjoittaessaan ja pyrkii sopeuttamaan tekstin sen tarkoitukseen. Kirjoit-

tamista arvioitaessa tulee siis huomioida varsinaisen tekstin lisäksi tekstin tavoite ja

tilanne, jossa teksti on laadittu. (Luukka 2004: 16.)

Lukemisen ja kirjoittamisen tutkimuksessa on nykyään vallalla sosiaaliseen

suuntaukseen kuuluva tekstitaitotutkimus (literacy studies). Tekstitaidot-termi on laa-

jentunut sen alkuperäisestä merkityksestä, luku- ja kirjoitustaidosta, kattamaan kaik-

kea niin painettujen kuin suullistenkin tekstien kanssa tapahtuvaa toimintaa. Teksti-

taidot nähdään osana sosiaalisia ja yhteiskunnallisia käytänteitä. (Barton 1994: 20–

23.) Tekstitaitotutkimuksessa ei lukemista ja kirjoittamista aina eroteta toisistaan.

Lukeminen ja kirjoittaminen ovat tekstitaitojen osa-alueita siinä missä kuunteleminen

ja puhuminenkin. Vaikka kirjoittaminen on osa tekstitaitoja ja yhteisöllisten puheta-

pojen hallintaa, voi sitä silti tarkastella erillisenä ilmiönä, kuten tässä tutkimuksessa

teen. Myös Barton (1998, 1994) puhuu kirjoittamisesta ja lukemisesta erillisinä ilmi-

öinä, vaikka hän mieltääkin ne osaksi samaa laajempaa ilmiötä, tekstitaitoja.

Tekstitaitoihin liittyy kiinteästi käsitteet tekstitilanteet ja tekstikäytänteet. Teks-

titaidot liittyvät aina johonkin kontekstiin. Tekstitilanteet ovat näitä jokapäiväisiä

tapahtumia, joissa toimitaan tekstien kanssa. Tekstitilanteet voivat liittyä opiskeluun

ja kouluun mutta ne voivat yhtä hyvin olla arkipäiväisiä tilanteita sanomalehden lu-

kemisesta tekstiviestin lähettämiseen. Tekstikäytänteet taas ovat kulttuurisia tapoja
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toimia tekstien kanssa. Yksinkertaisimmillaan tekstikäytänteillä tarkoitetaan sitä, mitä

tekstien kanssa tehdään. Tekstikäytänteet voidaan nähdä sosiaalisina prosesseina,

jotka sisältävät arvoja, asenteita ja tunteita. Tekstitaidot eivät ole sellaisenaan siirret-

tävissä tilanteesta toiseen, vaan ihminen tarvitsee erilaisia tekstitaitoja selvitäkseen eri

tilanteissa. Eri elämänalueilla, kuten koulussa, kotona tai töissä, tarvitaan erilaisia

tekstitaitoja. Tekstikäytänteisiin vaikuttavat esimerkiksi sosiaaliset roolit, fyysinen

ympäristö ja kulttuuri. Myös eri viestintävälineitä käytettäessä tarvitaan erilaisia teks-

titaitoja: tietokoneen käytössä tarvitaan erilaisia tekstitaitoja kuin sanomalehteä luki-

essa. (Barton 1994: 36–39, Barton & Hamilton 1998: 6–9.)

Prosessidraamassa kirjoittaminen tapahtuu kahdessa kontekstissa: opetuksen

kontekstissa luokkahuoneessa ja draaman maailmassa. Tämän tutkimuksen yhteydes-

sä toteutetussa prosessidraamassa opiskelijat kirjoittavat 1500-luvun lopun Tanskassa

teatteriseurueen jäsenen roolissa prinssi Hamletille, mutta samaan aikaan he ovat

myös luokkahuoneessa. Esteettinen kahdentuminen aiheuttaa sen, että kirjoittamiseen

vaikuttavat erilaiset sosiaaliset käytänteet: opiskelijat ovat äidinkielen tunnilla, jossa

vallitsevat äidinkielen tunnin käytänteet, mutta he ovat samaan aikaan roolissa draa-

man maailmassa, jossa vallitsevat eri käytänteet.

3.2. Draama ja kirjoittaminen

Draaman yhteys kielen kehitykseen sekä luku- ja kirjoitustaitoon on ollut tiedossa jo

kauan. Kuitenkaan tämän yhteyden mahdollisuuksia ei ole täysin tiedostettu, vaikka

Englannissa draama onkin tullut osaksi opetussuunnitelmaa. Perinteisesti kirjoittami-

nen on hahmotettu välineelliseksi taidoksi, jonka tehtävä on pelkistetty osoittamaan

kielellistä taitoa ja tiedon muistamista. Tällä on saatu aikaan teknisesti taitavia nuoria

kirjoittajia, joilla ei kuitenkaan ole motivaatiota kirjoittaa, sillä he kirjoittavat opetta-

jilleen eivätkä itselleen. Monet opettajat ovatkin käyttäneet draamaa motivoidakseen

ja tukeakseen nuoria kirjoittajia. (Cremin ym. 2006: 273.)

Creminin ym. (2006) mukaan draaman ja kirjoittamisen suhteesta on tehty mel-

ko vähän empiirisiä tutkimuksia. Tutkimuksessa on keskitytty lähinnä siihen, kuinka

draama motivoi ja kehittää kirjoittamista. Cremin ym. pyrkivätkin omalla laadullisella

tapaustutkimuksellaan ymmärtämään, millaista tukea draama tarjoaa lapsille kirjoitta-

jina ja tunnistamaan tekijät, jotka helpottavat tehokasta kirjoittamista. Tutkimuksessa
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havainnoitiin 6–7-vuotiaiden ja 10–11-vuotiaiden oppilaiden prosessidraamatyösken-

telyä. Prosessidraamatyöskentelyssä kirjoitettiin Analyysin kohteena olivat myös hei-

dän prosessidraamassa kirjoittamansa tekstit. Opettajat olivat mukana tutkimuksessa

osallistuvina tarkkailijoina, joiden kanssa havainnoitiin nauhoitettuja prosessidraama-

kokonaisuuksia. (Cremin ym. 2006: 278–279.)

 Tutkimuksen aikana tunnistettiin kolme tekijää, jotka tuntuivat yhdistävän

draamaa ja kirjoittamista ja edistävän tehokasta kirjoittamista. Ne olivat 1) jännityk-

sen läsnäolo, 2) tunteellinen sitoutuminen ja 3) voimakas tunne asennoitumisesta ja

tarkoituksesta, joka saavutettiin roolin omaksumisen kautta. Jos nämä tekijät olivat

läsnä, havaittiin motivaation ja sitoutumisen lisääntymistä, keskittymistä kirjoittami-

seen ja kirjoittamisen vaivattomuutta. Samaan aikaan kirjoittaminen oli myös laadu-

kasta. Draaman yhteydessä kirjoittamiselle olivat ominaisia seuraavat piirteet: selvä

keskittymisen tuntu ja empatia, voimakkaat kielelliset valinnat, yksityiskohtien mu-

kaan ottaminen ja tunteikkaat mielipiteet. (Cremin ym. 2006: 274, 279.)

Myös McNaughton (1997) on tutkinut kirjoittamista draaman yhteydessä. Hän

vertasi tutkimuksessaan keskustelun ja draaman vaikutusta kirjoittamiseen. Draaman

tai keskustelun jälkeen oppilaiden tuli kirjoittaa jokin teksti, esimerkiksi runo, tarina,

tai raportti. Tulokset osoittivat, että draamaprosessin jälkeen tuotetuista teksteistä

keskimäärin seitsemäntoista kahdestakymmenestä olivat parempia tai vähän parempia

kuin keskustelun jälkeen tuotetut tekstit. Draaman yhteydessä kirjoittaminen oli te-

hokkaampaa ja tekstit pidempiä. Draamalla oli vaikutusta myös sanaston rikkauteen;

draaman yhteydessä kirjoitetut tekstit sisälsivät tunnepitoisempia ja ilmaisuvoimai-

sempia ilmauksia. Tutkimuksessa selvisi myös, että kirjoittaminen draaman aikana

heijastaa parempaa ongelmien ymmärtämistä. Draaman jälkeen kirjoitetuissa teksteis-

sä oli myös enemmän yksityiskohtia ja niissä näkyi sitoutuminen kirjoittamiseen.

Parempi sitoutuminen näkyi muun muassa roolihahmon kirjoitustyylin omaksumisena

ja persoonapronominien käytössä. (McNaughton 1997: 55, 78–79.)

Macy (2003) vertaa prosessidraamaa ja prosessikirjoittamista toisiinsa. Hänen

mukaansa niissä on yhteisiä elementtejä. Hän vertaa prosessidraamaa Gravesin kir-

joittamisen malliin, jossa lopullista tuotosta enemmän korostuu kirjoituksen ideoimi-

nen ja toteuttaminen. Gravesin mukaan itse kirjoittamisprosessista oppiminen on pal-

kitsevaa ja merkittävää, ja kirjoittamisprosessin tärkeimmät vaiheet ovat luonnostelu

ja muokkaaminen. (Graves 1991, Macyn 2003 mukaan.) Neelandsin ym. mukaan

prosessidraama ja prosessikirjoittaminen ovat verrattavissa toisiinsa, sillä samoin kuin
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prosessikirjoittamisessa tekstiä muokataan jatkuvasti, prosessidraamassa oppilas

muokkaa roolihahmoaan tilanteiden muuttuessa draamassa. (Neelands ym. 1993, Ma-

cyn 2003 mukaan.) Prosessidraamassakin kyse on toiminnallisten tekstien muokkaa-

misesta. Oppilaat, joiden on yleensä vaikea kirjoittaa, kirjoittavat prosessidraaman

yhteydessä helpommin ja innokkaammin kuin yleensä, sillä roolissa kirjoittaessaan

heillä on henkilökohtainen kokemus siitä, mistä he kirjoittavat. Jotkut oppilaat tarvit-

sevat ennen kirjoittamista toimintaa, josta he saavat ideat kirjoittamiseen. Draama luo

merkityksellisen kontekstin kirjoittamiselle. (Macy 2003.)

Wagner (1998) perustelee draaman käyttöä kirjoittamisen opetuksessa psykolo-

gi Lev Vygotskyn (1978) ohjeilla kirjoittamisen opetuksesta. Vygotskyn mukaan kir-

joittamisen opetus tulee aloittaa jo esikoulussa ja kirjoittamisen opetus täytyy järjes-

tää niin, että kirjoittamisella on lapselle jokin merkitys ja että lapsi tuntee tarvitsevan-

sa kirjoittamista. Draama tarjoaa kirjoittamiselle tämän merkityksen. Toiseksi Vy-

gotskyn mukaan kirjoittamisen täytyy olla mielekästä ja lapsen tulee kokea luonnol-

lista tarvetta kirjoittamiseen. Kirjoittamaan oppimisen tulisi tapahtua luonnollisesti,

eikä sitä pitäisi tuputtaa. Wagnerin mukaan paras menetelmä kirjoittamisen ja luke-

misen opettamiseen esikoulussa onkin tarjota draamallisen leikin konteksti oppimisel-

le. (Wagner 1998: 121; Vygotsky 1978: 117–119.) Tämä teoria koskee esikouluikäi-

siä ja vasta kirjoittamisen käytänteitä opettelevia. Omassa tutkimuksessani tarkaste-

lussa ovat lukiolaiset. Onkin mielenkiintoista tarkkailla, tarjoaako draama lukioikäi-

sellekin kokemuksen mielekkäästä kirjoittamisen kontekstista ja antaako draaman

konteksti lukiolaisen kirjoittamiselle merkityksen.

Monsonin mukaan draama toimii tehokkaana kirjoittamista ennakoivana strate-

giana. Draaman avulla oppilaat saavat käsityksen aiheesta, josta he alkavat kirjoittaa.

Yleensä, kun aletaan kirjoittaa, tekstiä ensin suunnitellaan. Draama voikin toimia

myös suunnittelun apuvälineenä, sillä draamasta kirjoittaja voi saada ideoita rooli-

hahmoiksi tai siihen, mitä on tapahtunut ennen tilannetta, josta hän alkaa kirjoittaa.

Draama myös tuo kirjoittamiselle kontekstin. Monesti varsinkin lapsien, mutta myös

joidenkin aikuisten, on vaikea hahmottaa kirjoitukselleen lukija. Draama voi auttaa

tämän lukijan hahmottamisessa, sillä draaman avulla voidaan luoda tilanne, jossa lap-

si tai aikuinen kirjoittaa jollekin tietylle henkilölle tai tiettyä tilannetta varten. (Mon-

son 1986: 188–190.) Wagnerin (1998: 123) mukaan juuri se, että draamalla luodaan

kirjoittamiselle konteksti, auttaa heikkojakin kirjoittajia kirjoittamaan paremmin.
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Kempen mukaan kirjoittamista voi yhdistää draamatyöskentelyyn kahdella ta-

valla: kirjoittaminen voi olla osa draamatyöskentelyä tai kirjoittaminen voi olla draa-

matyöskentelyn lähtökohta. Kuten jo edelläkin totesin, myös draama voi olla lähtö-

kohta kirjoittamiselle. Kempen mukaan kirjoittamisen arvo ja syyt ovat itsestään sel-

viä, mutta lapsilta puuttuu usein motivaatio kirjoittaa. Draama ei ole yleislääke moti-

vaation parantamiseen, mutta tarjoaa syyn kirjoittaa, se toimii kannustimena. Draama-

työskentelyssä roolihahmot voivat kirjoittaa päiväkirjaa tai kirjeitä toisilleen tai vaih-

toehtoisesti draaman tapahtumat voi ikuistaa lehtiartikkeleiksi, raporteiksi tai uutisot-

sikoiksi. (Kempe 1996: 28–29.)
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4. AINEISTO JA MENETELMÄ

4.1. Aineisto

Tutkimukseen osallistui kaksi ÄI3 eli Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa -kurssin

ryhmää eräällä lukiolla. Aineisto kerättiin toukokuussa 2009. Aineisto koostuu kol-

mesta osasta:

1) Prosessidraamassa kirjoitetut kirjeet (kirjeet Hamletille)

2) Perinteisellä äidinkielen tunnilla kirjoitetut kirjeet (kirjeet lehtorille)

3) Lyhyet kyselylomakkeet.

”Perinteisellä äidinkielen tunnilla” tarkoittaa tässä yhteydessä äidinkielen tuntia,

jolla ei ole käytetty mitään draamallista opetusmenetelmää. Nämä perinteisellä äidin-

kielen tunnilla kirjoitetut kirjeet ovat vertailuaineisto, johon vertaan prosessidraamas-

sa kirjoitettuja kirjeitä. Suurin ero aineiston 1 ja 2 välillä on siis kirjoittamisen kon-

teksti. Kirjeet Hamletille kirjoitettiin osana prosessidraamatyöskentelyä. Opiskelijat

olivat tutustuneet käsiteltävään aiheeseen näyttelemällä itse ja katselemalla toisten

näyttelemistä. Käsiteltävään aiheeseen oli eläydytty ja jokainen osallistui työskente-

lyyn ryhmässä. Kirje lehtorille taas kirjoitettiin novellin lukemisen pohjalta. Jokainen

luki ensin itsenäisesti novellin, minkä jälkeen tuli kirjoittaa kirje novellin päähenki-

lölle.

Molemmat opiskelijoiden kirjoittamat tekstit ovat tekstilajiltaan kirjeitä. Tai ai-

nakin oletuksena on, että tekstit ovat kirjeitä, sillä tehtävänantona molemmissa kirjoi-

tustehtävissä oli ”Kirjoita kirje.” Tehtävänannotkin olivat molemmissa kirjoitustehtä-

vissä samantyyppisiä. Molemmissa oli tehtävänä kirjoittaa kirje, jossa annetaan pe-

rustellen henkilölle toimintaohjeita vaikeaan tilanteeseen. Tehtävät olivat samantyyp-

pisiä, jotta tekstien vertailu olisi järkevää. Tehtävänantojen perusteella voisi siis olet-

taa, että aineisto koostuu kirjeistä, joissa on toimintaehdotuksia, jotka on perusteltu

erilaisia argumentoinnin keinoja käyttäen.

Suunnittelin tutkimuksen tehtävät soveltumaan ÄI3-kurssille, jotta tutkimus ei

olisi opiskelijoille muusta kurssin sisällöstä irrallinen kokonaisuus. ÄI3-kurssin kes-

keinen sisältö on eri kirjallisuuden lajien opiskeleminen. Perinteisellä äidinkielen tun-

nilla kirjoitettava teksti pohjautui novelliin ja prosessidraamatyöskentely pohjautui

näytelmään, näin tutkimus linkittyi opiskelijoiden juuri opiskelemiin kurssisisältöihin.
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Prosessidraamatyöskentelyyn osallistui yhteensä 45 opiskelijaa. Kolme heistä ei

ollut tunnilla, jolla kirjoitettiin novelliin pohjautuva tehtävä, joten en ota heidän teks-

tejään huomioon analyysissa, jotta aineistossa on yhtä monta Hamletille ja lehtorille

kirjoitettua kirjettä. Vertailun kannalta on myös tärkeää, että kirjeet ovat samojen

opiskelijoiden kirjoittamia. Aineistoni siis muodostuu 42 kirjeestä Hamletille ja 42

kirjeestä lehtorille. Lisäksi analysoin näiden 42 opiskelijan täyttämät lyhyet kysely-

lomakkeet.

Olen keksinyt opiskelijoille heidän sukupuoltaan vastaavat pseudonyymit. Pidin

prosessidraama kokonaisuuden yhteensä neljä kertaa. Opiskelijat on jaettu ryhmiin

sen mukaan, mihin prosessidraamakokonaisuuteen he osallistuivat. Opiskelijat jakau-

tuvat neljään ryhmään seuraavasti:

Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 2 Ryhmä 3 Ryhmä 4

Piia Pekka Eino Kaisa Leevi

Maria Aino Jenni Teemu Janne

Taina Joni Jenna Joona Harri

Ville Mikko Salla Matias Kalle

Vili Riikka Santeri Tomi Jukka

Petteri Perttu Jere Nanna Leo

Liina Mari Sanni Jari Antti

Sanna Markku Hannu Päivi Kristian

Ronja Heidi

Taulukko 1 Tutkimukseen osallistuneet opiskelijat ryhmittäin.

Aineisto kerättiin kolmessa vaiheessa:

1) Kirjeen kirjoittaminen lehtorille oman opettajan ohjauksella

2) Kirjeen kirjoittaminen Hamletille prosessidraamakokonaisuudessa

3) Kyselylomakkeen täyttäminen.

Aineiston keruun ensimmäisessä vaiheessa opiskelijat kirjoittivat novelliin pohjautu-

vat kirjeet. Novelliin pohjautuvat kirjeet opiskelijat kirjoittivat oman äidinkielen opet-

tajansa ohjauksella. Aikaa tehtävän tekemiseen he saivat noin 25 minuuttia. Opiskeli-

jat saivat ensin luettavakseen Petri Tammisen Salkku-novellin alun, jonka pohjalta

heidän tuli kirjoittaa kirje novellin päähenkilölle. Salkku-novelli (liite 1) kertoo histo-

rian lehtorista, jota muut opettajat kiusaavat koulussa. Syynä kiusaamiseen on, että



24

lehtori on saanut vaimoltaan joululahjaksi salkun, eikä kukaan toinen koulun opetta-

jista enää käytä salkkua. Novellissa siis koulukiusaaminen on siirretty oppilaiden

maailmasta opettajien maailmaan. Opiskelijat saivat tehtävänannon kirjallisena sa-

malla, kun saivat luettavakseen novellin alun.

Tehtävä Salkku-novelliin

Lue Petri Tammisen Salkku-novellin (2000) alku. Tehtävänäsi on kirjoittaa novellin
päähenkilölle, historian lehtorille, kirje, jossa neuvot, kuinka hänen kannattaisi toimia
ikävässä tilanteessaan. Perustele neuvosi. Selitä siis, miksi hänen kannattaisi toimia
neuvomallasi tavalla.

Kun olet kirjoittanut kirjeen, saat luettavaksesi novellin lopun.

Novelliin perustuva kirjoitustehtävä on siis perinteinen koulussa toisen tekstin

pohjalta kirjoitettava tehtävä. Opiskelija kirjoittaa oman tekstin pohjautuen toiseen

tekstiin, tässä tapauksessa novelliin, johon hän on tutustunut itsekseen lukemalla.

Prosessidraamassa kirjoittaminen eroaa tällaisesta perinteisestä kirjoitustehtävästä

siten, että kirjoittamista ennen aiheeseen on tutustuttu ja eläydytty yhdessä koko ryh-

män kanssa erilaisia draaman keinoja käyttäen. Novelliin pohjautuvassa tehtävässä

kirjeen vastaanottaja tulee tutuksi novellin lukemisen pohjalta ja prosessidraamassa

kirjeen vastaanottaja tavataan ja häneen tutustutaan roolissa.

Aineiston keruun toisessa vaiheessa pidin opiskelijoille prosessidraamakokonai-

suuden. Prosessidraama pohjautui William Shakespearen Hamlet-näytelmään. Käytin

soveltaen Owensin ja Barberin (1998) valmista Ollako vai eikö olla -

prosessidraamasuunnitelmaa. Suurin valmiiseen suunnitelmaan tekemäni muutos oli,

että kokonaisuuteen tuli uusi työtapa: roolissa kirjoittaminen. Jaoin ÄI3-kurssien

ryhmät kahteen osaan ja pidin prosessidraamakokonaisuuden puolikkaalle ryhmälle

kerrallaan. Pidin siis prosessidraamakokonaisuuden yhteensä neljä kertaa. (Prosessi-

draamasuunnitelma liite 2.)

Ollako vai eikö olla -prosessidraaman avulla käsitellään eettistä päätöksentekoa.

Työskentelyn pohjalla ja kehystarinana on Hamlet-näytelmä, jonka osaan opiskelijat

tutustuvat prosessidraaman aikana. Työskentelyssä käytetään opettaja roolissa -

työtapaa, jolloin opettaja on Hamletin roolissa. Opiskelijoiden rooli on olla kiertele-

vän näyttelijäseurueen jäseniä, Hamletin ystäviä. Työskentelyn aikana näytteli-

jäseurueen jäsenille selviää, että Hamletin setä, joka on nykyinen kuningas, on sur-

mannut Hamletin isän saadakseen valtakunnan ja naidakseen Hamletin äidin. Opiske-

lijoiden tehtävänä on kirjoittaa Hamletille kirje, jossa he neuvovat Hamletille, kuinka
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hänen tulisi toimia. Sanoin opiskelijoille, että kirjoittamiseen on aikaa noin 20 mi-

nuuttia.

Alla on litteroituna ohje, jonka annoin suullisesti ryhmälle 4 juuri ennen kirjoit-

tamista. Litteraatissa lyhyt tauko on merkitty pisteellä (.). Hakasulkeisiin on merkitty

puhetta täydentävä kuvaus tilanteesta.

teijän tehtävänä ois kirjottaa hameltille kirje . siinä roolihahmossa . jonka äsken keksit-
te . ja neuvoa häntä . kuinka hänen tulis toimia . voitte vedota johonki näistä asioista
[osoittaa taululle, taululla sanat järki, tunne, tavat ja uskonto] . tai keksiä iha omat pe-
rustelut . ja haluaisin korostaa että hamlet tekee päätöksensä teijän neuvoihinne noja-
ten . nyt ois semmonen parikymmentä minuuttia aikaa kirjottaa se kirje

Annoin kaikille ryhmille hyvin samantyyppiset ohjeet. Annoin myös ensimmäisille

ryhmille mahdollisuuden kirjoittaa Hamletille kirjeen Hamletin omantunnon äänenä

valitun roolihahmon lisäksi.

Suunnitellessani prosessidraamakokonaisuutta pohdin Virangon (1997) koko-

amia draaman suunnittelussa huomioitavia seikkoja: 1) päämäärä ja arvot, 2) teema ja

aihe, 3) oppimistilanne ja työskentelyn vaiheet, sillä draaman käyttöön opetusmene-

telmänä pitää aina olla hyvät perustelut (ks. s. 15). Päämääränä tässä yhteydessä oli

prosessidraaman testaaminen opetusmenetelmänä lukiossa. Lisäksi halusin testata

roolissa kirjoittamista työtapana. Pohdin myös, miksi prosessidraama soveltui juuri

ÄI3-kurssin työtavaksi näille tietyille kurssilaisille. Prosessidraama oli opiskelijoille

uusi työskentelytapa, joten opiskelijat saivat tilaisuuden tutustua uuteen opetusmene-

telmään. Näytelmät on kirjoitettu esitettäväksi, joten näytelmän käsittely luokassa

muutenkin kuin lukemalla antaa näytelmän käsittelyyn uuden, erilaisen näkökulman.

Draamatyöskentelyn aiheena oli eettinen päätöksenteko. Tavoitteena siis oli myös,

että työskentelyn myötä opiskelijat oppivat, millaiset asiat vaikuttavat eettiseen pää-

töksentekoon. Toinen tavoite oli tutustua Shakespearen Hamlet-näytelmään . Oppi-

mistilanne ja työskentelyn vaiheet ovat melkein samanlaiset kuin Owensin ja Barbe-

rin (1998) valmiissa prosessidraamassa. Muutin suunnitelmaa tähän tarkoitukseen

sopivammaksi.

Owens ja Barber (1998: 96) ovat eritelleet Ollako vai eikö olla -

prosessidraaman oppimisen kohteet seuraavasti:
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Draaman taidot ja ymmär-
täminen

Sosiaaliset taidot Mahdolliset oppimisalueet

Roolin omaksuminen

Mimiikka

Kuviteltuun henkilöhah-
moon eläytyminen

William Shakespeare

Hamlet

Herkkyys toisten mielipi-
teille

Oman näkökannan puolus-
taminen

Toisten näkökantojen kun-
nioittaminen

Elämässä tehtäviin vaikei-
siin päätöksiin eläytyminen

Eettinen päätöksenteko

Henkilökohtaiset arvot ja
uskomukset

Toisten kulttuurien arvot ja
uskomukset

Anteeksianto ja armo

Kosto
Taulukko 2 Ollako vai eikö olla -prosessidraaman oppimisalueet (Owens & Barber 1998: 96).

Aineiston keruun kolmas vaihe oli lyhyen kyselylomakkeen täyttäminen. Heti

prosessidraamatyöskentelyn jälkeen jaoin opiskelijoille kyselylomakkeen, jossa ky-

syttiin seuraavia asioita:

1. Mitä mieltä olit prosessidraamasta opetusmenetelmänä?

2. Mitä opit prosessidraamakokonaisuuden aikana?

3. Miltä roolissa kirjoittaminen tuntui?

4. Miten prosessidraamassa kirjoittaminen erosi tavallisella äidinkielen tun-

nilla2 kirjoittamisesta?

5. Vertaa tutkimukseen kuuluneita kirjoitustehtäviä (kirjeen kirjoittaminen

Salkku-novellin päähenkilölle ja kirjeen kirjoittaminen Hamletille). Oliko

jompikumpi tehtävistä helpompi tai vaikeampi? Miksi?

Aineiston kirjeistä suurin osa on tekstilajiltaan selvästi kirjeitä: niissä on terveh-

dys, leipäteksti, mahdollinen toivotus ja allekirjoitus. Useat kirjeet noudattavat raken-

netta, jossa ensin pahoitellaan vastaanottajan tilannetta ja sen jälkeen annetaan toi-

mintaohjeita. Kirjeille on siis tyypillistä, että niissä otetaan kantaa vastaanottajan ti-

lanteeseen ja annetaan hänelle ohjeita. Olen poiminut taulukkoon 4 aineistosta esi-

merkkikirjeet, jotka mielestäni havainnollistavat hyvin aineistoa. Marian kirjeet ovat

hyvin tyypilliset esimerkit aineiston kirjeistä.

2 Kyselylomakkeessa käytetään termiä ”tavallinen” tarkoitettaessa äidinkielen tuntia, jolla ei ole käy-
tetty draamaa opetusmenetelmänä. Tutkimuksessa kuitenkin olen korvannut sen sanalla ”perinteinen”,
sillä se on mielestäni osuvampi kuvaamaan tuntia, jolla draamaa ei ole käytetty.
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Marian kirje lehtorille Marian kirje Hamletille
Hei lehtori!

Ikävää tuo sinulle tapahtunut juttu. Mie-
lestäni työtoveriensi käyttäytyminen oli
epäsoveliasta ja lapsellista. Sinuna olisin
tulevaisuudessa piittaamatta heistä.
Enemmän se on noloa heidän puolesta,
sillä onhan tuo melko omituista käytöstä
aikuisilta. Jos todella halut käyttää salk-
kua työssäsi, niin vapaasti vaan, koska se
ei kuulu työtovereillesi, mutta jos et niin
älä käytä sitä ja kerro suoraan vaimollesi,
että se ei miellytä sinua.

Hei Hamlet!

Varsin ikävää kuinka isällesi kävi kavalan
setäsi vuoksi. Häntä ei missään nimessä
saa päästää pälkähästä. Mielestäni vii-
sainta olisi viedä juttu oikeuteen, koska
siitä sinulle ei seuraisi mitään ikävää vaan
setäsi saisi ansionsa mukaan. Ymmärrän,
jos mielesi tekisi vahingoittaa setääsi,
mutta tulevaisuuttasi ajatellen älä tee niin.
Tärkeintä on, että saadaan setäsi pois
valtaistuimelta ja, että hän kärsii teostaan
aiheutuvat seuraukset!

Terveisin ystäväsi

Taulukko 3 Esimerkkikirjeet.

4.2. Menetelmä

4.2.1. Laadullinen tutkimus

Tutkimukseni on laadullinen tutkimus, jossa tutkin lukiolaisten prosessidraaman yh-

teydessä kirjoittamia tekstejä ja vertaan niitä perinteisellä äidinkielellä kirjoitettuihin

teksteihin rekisterianalyysilla. Lisäksi analysoin opiskelijoiden täyttämiä kyselylo-

makkeita sisällönanalyysin keinoin.

Suomalaisessa yhteiskunta- ja kasvatustieteellisessä keskustelussa on yleisesti

käytetty laadullisien menetelmien synonyymeinä kvalitatiivisia ja pehmeitä menetel-

miä. Määrällisistä menetelmistä sen sijaan käytetään synonyymeja tilastolliset ja

kvantitatiiviset menetelmät. Laadullisen tutkimuksen kutsuminen pehmeäksi tutki-

mukseksi sisältää helposti arvolatauksen, että pehmeät menetelmät olisivat vähem-

män tieteellisiä kuin määrälliset menetelmät. Tällainen menetelmien arvottaminen on

turhaa, sillä kyse on vain siitä, että kuhunkin tutkimuskysymykseen ja aineistoon vali-

taan sille sopivin menetelmä. Karkeimmillaan laadullinen menetelmä tarkoittaa ai-

neiston muodon ei-numeraalista kuvausta. Laadullisten ja määrällisten menetelmien
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rajat eivät aina olekaan selkeitä, esimerkiksi haastattelemalla kerättyä aineistoa voi-

daan analysoida sekä laadullisesti että määrällisesti. Aineiston kuvauksessa voidaan

myös käyttää rinnakkain laadullisia ja määrällisiä menetelmiä, kuten oman aineistoni

kuvauksessa teen. (Eskola & Suoranta 1998: 13–14.)

Laadullinen aineisto on yleensä tekstiaineisto. Se voi olla valmiiksi olemassa

oleva teksti tai tekstien joukko tai tutkijan tutkimusta varten keräämä aineisto, kuten

haastattelun litteraatti. Laadulliselle tutkimukselle on usein ominaista osallistuvuus eli

tutkijan osallistuminen tutkittavaan ilmiöön. Omassa tutkimuksessani osallistuvuus

toteutuu siten, että olen itse mukana aineiston keräämisprosessissa prosessidraaman

ohjaajana. Lisäksi olen antanut kirjallisen ohjeistuksen novelliin pohjautuvaan kirjoi-

tustehtävään. Laadullisessa tutkimuksessa on mahdollista aineistolähtöinen analyysi,

jolloin tutkittavaa ilmiötä lähdetään analysoimaan ilman ennakko-oletuksia tai määri-

telmiä. Jo tutkimusongelman asettaminen kuitenkin sisältää jonkinlaisia ennakkokäsi-

tyksiä tutkittavasta aiheesta, joten laadullista tutkimusta tehdessä tutkijan onkin tärkeä

tiedostaa omat ennakko-oletuksensa. (Eskola & Suoranta 1998: 15–20.)

Laadullisessa tutkimuksessa aineistoksi valitaan usein harkinnanvarainen näy-

te tutkittavasta ilmiöstä. Tärkeää ei ole aineiston määrä vaan laatu. Laadullisessa tut-

kimuksessa perussääntönä aineiston rajauksessa pidetään aineiston kyllääntymistä.

Aineistoa on riittävästi silloin, kun uudet tapaukset eivät tuota enää mitään tutkimus-

ongelman kannalta uutta tietoa. Laadullisessa tutkimuksessa on kuitenkin aina kyse

tapauskohtaisesta analyysista, joten aineiston riittävästä määrästä ei ole olemassa

yleispätevää ohjetta. Aineiston rajaus tapahtuu teoreettista kattavuutta silmällä pitäen.

Laadullisessa tutkimuksessa tutkittu tapaus nähdään esimerkkinä yleisestä eikä tarkoi-

tuksena ole tehdä yleistyksiä aineiston pohjalta. (Eskola & Suoranta 1998: 62–66.)

4.2.2. Rekisterianalyysi ja sisällönanalyysi aineiston analyysimenetelmänä

Aineistoon kuuluvia kirjeitä analysoin rekisterianalyysin keinoin ja lyhyitä kyselylo-

makkeita analysoin sisällönanalyysin keinoin. Rekisterianalyysin teoriatausta on gen-

re- ja rekisteriteoriassa. Rekisterianalyysissa on kyse tilannekontekstin muuttujien ja

niiden kielellisen järjestäytymisen kuvaamisesta ja tulkitsemisesta. Rekisterianalyysin

taustalla on ajatus siitä, että tekstit ovat tilanteessa vaikuttavien muuttujien todentu-

mia. Tekstejä ja niiden kielellisiä metafunktioita analysoimalla voidaan saada viitteitä
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tekstien kirjoittamiskontekstista, sillä sekä sosiaalisella että tilannekontekstilla näh-

dään olevan vaikutus tekstien kielellisiin valintoihin. Rekisterianalyysi siis perustuu

ajatukseen, että tekstien kielellinen erilaisuus selittyy niiden tuottamiskontekstien

erilaisuudella. (Eggins & Martin 1997: 232–233.)

Tutkimukseni kirjeaineistossa tarkastelun kohteena ovat kirjeissä ilmenevät

osallistujaroolit. Osallistujarooleja voi tarkastella kirjeistä interpersoonaisen meta-

funktion kautta. Tutkimalla sitä, kuinka kirjeissä osoitetaan esimerkiksi tunteellista

sitoutumista ja suhtautumista vastaanottajaan ja puheenalaisiin asioihin kielellisesti,

voi saada viitteitä kirjoittajan ja vastaanottajan välisestä suhteesta, sillä kirjoittamis-

konteksti realisoituu kielen kautta teksteissä.

Lyhyitä kyselylomakkeita analysoin sisällönanalyysin keinoin. Sisällönanalyysi

on perusanalyysimenetelmä, jota voidaan käyttää kaikissa laadullisen tutkimuksen

perinteissä. Sisällönanalyysi on sekä yksittäinen menetelmä että väljempi teoreettinen

kehys. Tässä tutkimuksessa laajana viitekehyksenä on laadullinen tutkimus ja sisäl-

lönanalyysi on yksittäinen menetelmä, jonka avulla analysoin tutkimukseen osallistu-

neiden opiskelijoiden täyttämiä lyhyitä kyselylomakkeita. Sisällönanalyysilla mene-

telmänä pyritään saamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä ja yleisessä muo-

dossa. Periaatteessa myös sisällönanalyysi on tekstianalyysia, sillä aineistona on usein

juuri tekstiaineisto. (Tuomi & Sarajärvi 2002: 93.)

Sisällönanalyysilla toteutettuja tutkimuksia on usein kritisoitu siitä, että sisäl-

lönanalyysin avulla aineisto saadaan ainoastaan järjestettyä johtopäätösten tekoa var-

ten (Tuomi & Sarajärvi 2002: 93, 105–106.) Sisällönanalyysi ei siis saa jäädä ainoas-

taan aineiston järjestämisen tasolle, vaan aineiston jäsentämisen perusteella tutkitta-

vasta ilmiöstä tulee tehdä syvällisempiä päätelmiä. Omassa tutkimuksessani sisällön-

analyysilla saadut tulokset osittain selittävät rekisterianalyysin avulla tehtyjä havain-

toja. Kyselylomakkeiden sisällönanalyysi tuo tutkimukseen syvemmän näkökulman,

jolla saadaan lukiolaisten omat kokemukset prosessidraamasta kirjoittamisen opetus-

menetelmänä esille.

Sisällönanalyysi, kuten laadullinen analyysi laajemminkin, voidaan jakaa aineis-

tolähtöiseen, teoriasidonnaiseen ja teorialähtöiseen analyysiin. Aineistolähtöisessä

analyysissa tutkimusaineistosta pyritään luomaan teoreettinen kokonaisuus. Ana-

lyysiyksiköt valitaan aineistosta tutkimuksen tarkoitukseen sopivasti. Analyysiyksiköt

eivät siis ole etukäteen harkittuja tai päätettyjä, vaan ne nousevat aineistosta. Teo-

riasidonnaisessa analyysissa sen sijaan on tiettyjä teoreettisia kytkentöjä, jotka eivät
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kuitenkaan suoraan pohjaudu mihinkään teoriaan. Teoria voi olla apuna analyysin

etenemisessä. Teorialähtöisessä analyysissa nojataan johonkin tiettyyn teoriaan, jonka

mukaan määritellään muun muassa tutkimuksessa tarvittavat käsitteet. Aineiston ana-

lyysia siis ohjaa jokin jo valmis, aikaisemman tiedon pohjalta luotu kehys. (Tuomi &

Sarajärvi 2002: 97–100.)

 Taulukossa 5 esitetään tutkimuskysymykset, niihin liittyvä aineisto ja aineiston

analyysimenetelmät.

Tutkimuskysymys Aineisto Menetelmä

Millaisia sosiaalisia ja kielellisiä osallistujarooleja
ilmenee prosessidraamassa ja perinteisellä äidin-
kielen tunnilla kirjoitetuissa teksteissä?

Kirjeaineisto:

- Hamletille kirjoitetut
kirjeet

- Lehtorille kirjoitetut
kirjeet

Rekisterianalyysi

Miten lukiolaiset kokevat prosessidraamassa
kirjoittamisen verrattuna kirjoittamiseen perintei-
sellä äidinkielen tunnilla?

Lyhyet kyselylomak-
keet

Sisällönanalyysi

Taulukko 4 Aineiston analyysimenetelmät.
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5. TEKSTI JA REKISTERI

5.1. Keskeisiä käsitteitä

Tutkimuksessani tarkastelun kohteena ovat prosessidraamassa ja perinteisellä äidin-

kielen tunnilla kirjoitetut tekstit. Siksi pohdinkin, mitä tekstillä tarkoitetaan. Käsite

teksti voi kielitieteessä tarkoittaa sekä puhutun että kirjoitetun kielen tuotosta. Teksti

on kielenkäytön perusyksikkö. Teksteille on yhteistä se, että ne muodostavat merki-

tyksellisen kokonaisuuden ja tekstin vastaanottaminen on tulkintaa. Diskurssia käyte-

tään usein tekstin rinnakkaiskäsitteenä, mutta diskurssilla voidaan viitata myös pel-

kästään puhuttuihin teksteihin. (KK 1996: 95.) Tekstillä on hahmo ja olomuoto. Teks-

ti on myös aina sidoksissa johonkin kontekstiin: aikaan, paikkaan, tilanteeseen tai

henkilöihin. Lisäksi tekstillä on funktio, tehtävä ja tavoite. Teksti syntyy merkityksik-

si lukijan tulkinnoissa. Hiidenmaa ehdottaakin, että tekstiksi voisi kutsua sitä tulkin-

taa, jonka lukija rakentaa liittäessään näkemänsä tai kuulemansa tilanteisiin ja merki-

tyksiin. (Hiidenmaa 2000: 165–168.)

Perinteisesti tekstillä on tarkoitettu ainoastaan kirjoitettuja tekstejä, mutta lukion

opetussuunnitelman perusteet perustuu laajaan tekstikäsitykseen, joka ymmärtää teks-

teiksi muun muassa: puhutut ja kirjoitetut tekstit, mediatekstit, sähköiset ja graafiset

tekstit, asia- ja kaunokirjalliset tekstit, julkiset ja yksityiset tekstit (Ops 2003: 33).

Omassa tutkimuksessani kuitenkin tarkastelen kirjoitettuja tekstejä, kirjoittamisen

tuotoksia, vaikka ymmärrän tekstin käsitteen laajasti. Hiidenmaa korostaa, että vaikka

tekstiä käytetään yhä laajemmin tarkoittamaan kielenkäytöllä luotavia merkityksiä, on

kirjoitettuja tekstejä tarkasteltaessa huomioitava kirjoitetun kielen erityispiirteet. Kir-

joitetulla tekstillä on muoto: se on lineaarinen esitys, joka on tuotettu jollekin pinnal-

le, tekstissä on sanoja, sananvälejä, rivejä, rivinvälejä, otsikoita, kappaleita ja jaksoja.

Lisäksi tekstissä voi olla lihavointeja, kursiiveja, kuvia tai taulukoita. Nämä seikat

eivät ole kielen piirteitä, vaan kulttuurisia valintoja. Kirjoitettu teksti siis eroaa puhu-

tusta tekstistä sen kirjoitettuuden takia. Kirjoitettu kieli on eri järjestelmä kuin puhut-

tu kieli. (Hiidenmaa 2000: 170–171.)

Tekstin käsitteeseen liittyy kiinteästi tekstilajin eli genren käsite, sillä teksteistä

puhuttaessa ne usein määritellään kuuluvaksi johonkin joukkoon. Tekstejä luokitel-

laan ryhmiksi niiden sisällön ja muodon mukaan. Erotamme esimerkiksi reseptin,

uutisen, kirjeen, tekstiviestin ja tieteellisen artikkelin toisistaan. Saman tekstilajin
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sisällä kuitenkin saattaa olla vaihtelua, eivätkä tekstilajien rajat aina ole selviä, vaan

lajit limittyvät ja sekoittuvat toisiinsa. (Shore & Mäntynen 2006: 9–12.)

Tekstilajia voidaan lähestyä yhteisten piirteiden kimppuna tai kerrostuneina ta-

soina. Genre- ja rekisteriteoriassa genre nähdään kerrostuneina tasoina, johon sisälty-

vät kieli ja rekisteri. Rekisteristä kerron enemmän luvussa 5.2.

Swales näkee tekstilajin yhteisten piirteiden kimppuna. Hänen mukaansa teksti-

laji on jonkin diskurssiyhteisön vakiintunut tekstiluokka. Samaan tekstilajiin kuuluvat

tekstit jakavat saman viestinnällisen päämäärän. Viestinnällinen päämäärä onkin teks-

tilajin tärkein kriteeri, mutta samaan tekstilajiin kuuluvilla teksteillä on myös yhtei-

nen yleisö ja ne ovat prototyyppisesti myös samanlaisia rakenteeltaan, muodoltaan ja

sisällöltään. Tekstilajien nimet ovat diskurssiyhteisön antamia nimiä. Samaan tekstila-

jiin kuuluvilla teksteillä voi olla toisiaan muistuttavia piirteitä ja joiltakin osin ne voi-

vat poiketa toisistaan. Tekstilajeja edustavia malliesimerkkejä tulee tarkastella proto-

tyyppeinä, sillä samaan tekstilajiin kuuluvat tekstit voivat poiketa toisistaan paljon-

kin. (Swales 1990 45–58.)

Tekstilajin eri määritelmissä korostuvat tekstilajien eri piirteet. Uusimmissa

genreteorioissa korostuu sosiokognitiivinen näkökulma ja tekstilajien tärkein erotte-

leva piirre on tekstin funktio. Funktion ajatellaan muodostuvan siitä merkityksestä tai

tehtävästä, joka tekstillä on ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Genret ovat siis

yhteisössä tunnistettavia retorisia muotoja, jotka omaksuvat tyypillisiä ja vakiintunei-

ta piirteitä toistuessaan samantapaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Genrejen sisällöt ja

muodot opitaan samalla, kun sosiaalistutaan yhteisöön. Genren kuvaaminen edellyttää

tekstin sosiaalisen tarkoituksen tarkastelua, sillä genreä ei voi irrottaa sosiaalisesta ja

yhteiskunnallisesta kontekstista. Myös genrejen muutosalttius korostuu uusimmissa

genreteorioissa. Genrejen tarkastelussa myös tekstin tuottamisaika on otettava huo-

mioon. Tekstien vertailussa on usein lähtökohtana oletus siitä, että tekstit kuuluvat

samaan tekstilajiin. Genren sosiokognitiivista näkökulmaa korostavien teorioiden

mukaan tekstit siis kuuluvat samaan tekstilajiin, jos ne jakavat saman tarkoituksen

sosiaalisessa kontekstissa. (Mauranen 2000: 312–313.)

Tekstejä voidaan luokitella myös tekstityyppeihin sen mukaan, mitkä merkitys-

suhteet niissä ovat vallitsevina. Esimerkiksi jos vallitsevina ovat temporaaliset suh-

teet, on kyseessä narratiivinen eli kertova teksti. Tekstit edustavat harvoin puhtaita

tekstityyppejä. Tekstityyppijaon tarkoitus ei olekaan luoda vaatimuksia erilaisille

teksteille, vaan luonnehtia tekstien pääominaisuuksia. Tekstilaji ja tekstityyppi eroa-
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vat toisistaan siten, että tekstilaji määräytyy tekstin tavoitteen perusteella, kun taas

tekstityyppi kuvailee tekstiä: millaisilla keinoilla tavoitteeseen yritetään päästä. Esi-

merkiksi Punahilkan tekstilaji on satu ja tekstityyppi on narratiivinen eli kertova teks-

tityyppi. Werlichin (1983) jakoon pohjautuen tekstityyppejä on löydettävissä viisi: 1)

Instruktiivinen eli ohjaava tekstityyppi, 2) Deskriptiivinen eli kuvaileva tekstityyppi,

3) Narratiivinen eli kertova tekstityyppi, 4) Ekspositorinen eli erittelevä tekstityyppi

ja 5) Argumentoiva eli perusteleva tekstityyppi. (Kauppinen & Laurinen 1984: 16–17,

23–29; Shore & Mäntynen 2006: 36–37.)

5.2. Rekisteri

Systeemis-funktionaalisessa genre- ja rekisteriteoriassa genre nähdään kielellisesti

rakentuneena sosiaalisena toimintatyyppinä. Genre nähdään ylemmän tason ilmiönä,

jonka sisään on kerrostuneena kieli ja rekisteri. Kielen ja rekisterin vaihtelu vaikuttaa

genren rakenteeseen. Genre, rekisteri ja kieli eivät ole eri ilmiöitä, vaan saman ilmiön

eri puolia. Genreä voidaan siis tarkastella rekisterin tai kielen näkökulmasta. (Martin

2000: 3–13.) Tämä näkemys genrestä kielellisesti rakentuneena toimintatyyppinä, jota

voidaan tarkastella sekä kielen että rekisterin tasolla, on oman tutkimukseni teks-

tianalyyttisen osan taustalla. Genre- ja rekisteriteoria perustuu havaintoon, että kieli

vaihtelee eri tilanteiden mukaan. Käytettävään kieleen vaikuttavat esimerkiksi pu-

heenaihe, seura ja kommunikointiväline. Esimerkiksi kielitieteestä puhutaan eri taval-

la kuin lempiruuasta ja ystävälle puhutaan eri tavalla kuin esimiehelle. Genre- ja re-

kisteriteoria selittää tilanteen vaikutusta kielen käyttöön.

Genre- ja rekisteriteoriassa genre määritellään sen mukaan, miten kieltä käyte-

tään kulttuurisesti tunnistettavien tavoitteiden saavuttamiseen. Genren yhteydessä

voidaan puhua kahdesta eri kontekstista: kulttuurikontekstista ja tilannekontekstista.

Jotta voisi ymmärtää, kuinka kieltä käytetään, täytyy molemmat kontekstit ottaa

huomioon. Kulttuurikonteksti on tilannekontekstia abstraktimpi käsite. Sillä tarkoite-

taan sitä, että ihmisillä on tiettyjä kulttuurisia odotuksia tekstin rakenteen suhteen.

Teemme päätelmiä tekstin genrestä sen mukaan, millainen tehtävä tekstillä on kult-

tuurissamme. Tilannekonteksti taas vaihtelee tilanteeseen sidonnaisten muuttujien

suhteen. Kulttuurikonteksti siis vaikuttaa tekstin genren määräytymiseen. Tilannekon-

teksti sen sijaan vaikuttaa tekstin rekisteriin. (Eggins 1994: 30–34.) Jokaisessa teks-
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tissä onkin havaittavissa vaikutuksia sen tuottamiskontekstista. Tekstin tuottamiskon-

teksti vaikuttaa esimerkiksi sananvalintoihin ja tekstin rakenteeseen, joten tutkimalla

tekstejä voidaan tehdä päätelmiä niiden tuottamiskontekstista. (Eggins & Martin

1997: 232.)

Tekstin rekisteriä voi kuvata kolmen tilannemuuttujan kautta. Tilannemuuttuji-

en avulla voidaan selittää kielellisiä valintoja, joita teksteissä tehdään. Nämä tilanne-

muuttujat ovat 1) ala (field), 2) ilmenemismuoto (mode) ja 3) osallistujaroolit (tenor).

Tilannemuuttujien vaihtelulla on vaikutus tekstin kielellisiin valintoihin. Alalla tar-

koitetaan sitä, mistä kielen avulla puhutaan eli aihetta, jota teksti käsittelee. Ilmene-

mismuodolla puolestaan tarkoitetaan sitä, millainen rooli kielellä on vuorovaikutuk-

sessa. Esimerkiksi kirjoitetut ja puhutut tekstit eroavat toisistaan jo niiden ilmene-

mismuodon perusteella. Kirjoitettujen tekstien kieli on erilaista kuin puhuttujen teks-

tien kieli jo senkin takia, että toinen on tarkoitettu luettavaksi ja toinen kuultavaksi.

Tässä tutkimuksessa tarkastelen tilannemuuttujista osallistujarooleja ja sitä, kuinka ne

rakentuvat kielellisesti. Osallistujarooleilla tarkoitetaan vuorovaikutukseen osallistu-

jien sosiaalisia ja kielellisiä suhteita. Käytettävään kieleen siis vaikuttaa esimerkiksi

se, kuinka hyvin tuottaja ja vastaanottaja tuntevat toisensa tai se, onko heidän suh-

teensa virallinen, kuten myyjällä ja asiakkaalla, vai epämuodollinen, kuten esimerkik-

si ystävillä tai perheenjäseniä. (Eggins 1994: 52–53.)

Tilannemuuttujat voivat vaihdella tekstin edetessä, sillä sosiaalinen kielellinen

toimintakin etenee vaiheittain. Esimerkiksi ala voi muuttua tekstin edetessä ja samoin

osallistujaroolitkin voivat vaihdella. Esimerkiksi keskustelussa asiantuntijan rooli

voikin siirtyä toiselle aiheen vaihtuessa, tai osallistuja voi samassa tekstissä antaa

ohjeen sekä ystävänä että esimiehenä. Onkin mielekkäämpää kuvata tilannemuuttujia

tietyissä tekstin osissa kuin koko tekstissä, sillä tilannemuuttujat hyvin todennäköises-

ti vaihtelevat tekstin edetessä. (Ventola 2006: 109–110.)

Kielen tasolla tilannemuuttujat ilmenevät kolmen metafunktion kautta. Meta-

funktioilla tarkoitetaan sitä, kuinka kieli rakentaa merkityksiä. Rekisteri taas ilmentää

näitä kielellisiä valintoja tekstin tasolla. Metafunktiot ovat 1) ideationaalinen

(ideational), 2) tekstuaalinen (textual) ja 3) interpersoonainen (interpersonal) meta-

funktio. Tilannemuuttujista ala nähdään ideationaalisen metafunktion tekstin tasona ja

ilmenemismuoto tekstuaalisen metafunktion tekstin tasona. Interpersoonainen meta-

funktio sen sijaan liittyy yhteen osallistujaroolien kanssa. (Eggins 1994: 11–13, 78–

79.)
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Ideationaalinen metafunktio tarkoittaa sitä, miten kielen kautta heijastetaan ja

luodaan aineellista ja sosiaalista todellisuutta. Ideationaalisen metafunktion tarkastelu

tarkoittaa tekstin sisällön tarkastelua. Sisältöä analysoitaessa kuvataan sitä aihepiiriä,

jota teksti käsittelee. Tekstistä voidaan siis tarkastella esimerkiksi siinä kuvattavia

osallistujia, tapahtumia tai olosuhteita. Ideationaalisen metafunktion analyysi paljas-

taa, millaisen todellisuuden teksti luo. Teksteissä realisoituvat todellisen maailman

tapahtumat, mutta tekstien ei kuitenkaan nähdä heijastavan valmista maailmaa, vaan

ne luovat tulkintoja siitä. (Halliday 1985: 101–157.)

Tekstuaalinen metafunktio viittaa siihen, miten kieltä käytetään ymmärrettävän

ja koossa pysyvän tekstin rakentamiseen. Tekstuaalisen metafunktion tarkastelu tar-

koittaa tekstin tarkastelua kielellisen esityksen näkökulmasta eli tekstit nähdään ni-

menomaan kielellisinä esityksinä. Tekstejä voidaan tarkastella esimerkiksi teema–

reema-rakenteen kautta. Analyysissa huomioidaan esimerkiksi sanojen muoto, mihin

tarkoitteisiin sanat viittaavat, lauseiden pituus ja sidosteisuus. Analyysissa ei kuiten-

kaan jäädä kielen tarkastelun tasolle, vaan kielen nähdään välittävän viestejä ja pyri-

tään selvittämään, millaisia merkityksiä kieli rakentaa. (Halliday 1985: 38–67.)

Tässä tutkimuksessa keskityn tilannemuuttujista osallistujarooleihin, joita inter-

persoonainen metafunktio heijastaa ilmentämällä suhteita ja vuorovaikutusta. Jokai-

sella tekstillä on tuottaja ja vastaanottaja. Tuottaja voi olla sekä puhuja että kirjoittaja

ja vastaanottaja voi olla tekstin lukija tai keskustelun toinen osapuoli. Interpersoonai-

nen metafunktio heijastaa vuorovaikutukseen osallistujien välisiä suhteita ja rooleja.

Roolit voivat olla sekä sosiaalisia että kielellisesti rakentuva. (Halliday 1985: 68.)

Osallistujarooleja ja niiden kielellistä rakentumista esittelen tarkemmin luvussa 5.3.
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Genren, rekisterin ja kielen suhdetta voi kuvata seuraavalla kaaviolla:

GENRE

REKISTERI
KIELI

ala

ilmenemismuoto
osallistujaroolit

ideationaalinen
metafunktio

tekstuaalinen
metafunktio

interpersoo-
nainen
metafunktio

Kuva 2 Genren, rekisterin ja kielen tasot (Martin 2000: 8).

5.3. Osallistujaroolit

Tässä tutkimuksessa tarkastelen kirjeissä rakentuvia osallistujarooleja ja sitä, miten ne

ilmenevät kielen tasolla. Tarkastelen siis kielen interpersoonaista metafunktiota ja

sitä, miten se toteutuu tekstin osallistujarooleissa. Osallistujarooleilla tarkoitetaan

sosiaalisia ja kielellisiä rooleja, joita tekstissä ilmenee. Näillä tilanteessa vallitsevilla

sosiaalisilla ja kielellisillä rooleilla on vaikutusta käytettävään kieleen. Eri ihmisille

puhutaan eri tavoin riippuen esimerkiksi siitä, kuinka hyvin heidät tunnetaan ja kuin-

ka usein heidän kanssaan ollaan tekemisissä. (Eggins 1994: 63–64.)

Tarkasteltaessa tekstiä vuorovaikutuksen näkökulmasta pohditaan sitä, miten

teksti kytkeytyy sosiaaliseen yhteisöönsä. Tekstillä on jokin tavoite ja tekstiin raken-

tuu sen myötä lukija ja kirjoittaja ja näiden välinen suhde. Interpersoonaisen meta-

funktion tarkastelu paljastaa tekstiin rakentuvat roolit ja identiteetit, osapuolten väli-

set suhteet ja sosiaalisen todellisuuden. Tarkastelun kohteena voi olla esimerkiksi

tekstin modaalisuus, tekstiin rakentuvan kirjoittajan rooli, suhtautumista osoittavat
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adverbit tai se, millaisen lukijan teksti konstruoi itselleen.  (Eggins 1994: 11–13, 78–

79; Ventola 2006: 102; Hiidenmaa 2000: 172–178.)

Osallistujarooleja voidaan tarkastella kolmen jatkumon kautta. Nämä jatkumot

ovat valta (power), kontakti (contact) ja tunteellinen sitoutuminen (affective involve-

ment). Vallan jatkumolla tarkoitetaan sitä, onko vuorovaikutukseen osallistujien suh-

de tasavertainen, kuten ystävillä, vai epätasa-arvoinen, kuten esimerkiksi opettajalla

ja oppilaalla. Kontaktin jatkumolla puolestaan tarkoitetaan sitä, onko kyseessä satun-

nainen vai jokapäiväinen kontakti. Tunteellisen sitoutumisen jatkumolla sen sijaan

tarkoitetaan sitä, osallistutaanko vuorovaikutukseen tunteellisesti vai ei. Tunteellinen

sitoutuminen voi siis olla korkea, kuten puolisoilla, tai matala, kuten kauppiaalla ja

asiakkaalla. (Eggins 2004: 99–100.)

Näillä jatkumoilla on vaikutus tekstien muodollisuuteen ja epämuodollisuuteen.

Epämuodollisille teksteille on tyypillistä, että vuorovaikutukseen osallistujien roolit

ovat tasavertaiset, he ovat toistuvasti yhteydessä ja tilanteeseen osallistutaan tunteelli-

sesti. Muodollisessa tekstissä taas osallistujaroolit ovat eriarvoiset ja kyseessä on har-

vinainen tai ainutkertainen vuorovaikutustilanne, johon ei osallistuta tunteellisesti.

Kielenkäyttö vaihtelee tilanteen muodollisuuden tai epämuodollisuuden mukaan.

Epämuodolliselle tilanteelle ovat ominaisia esimerkiksi seuraavat kielenpiirteet: asen-

teellinen sanasto, puhekielinen sanasto (lyhenteet, slangi), kiroileminen, keskeytykset,

päällekkäisyys, etunimien tai lempinimien käyttö, mielipiteen suora ilmaiseminen ja

imperatiivin käyttö pyynnöissä ja vaatimuksissa. Muodolliselle tilanteelle sen sijaan

on ominaista esimerkiksi neutraalit sananvalinnat, muodollinen kieli, yleiskielisyys,

kohteliaisuus, varovainen vuoronotto, titteleiden käyttö, kunnioituksen ilmaiseminen

ja interrogatiivin, konditionaalin tai jonkin muun pyyntöä heikentävän muodon käyttö

vaatimuksia esittäessä. (Eggins 2004: 100–101.)

Kielen muodollisuutta tai epämuodollisuutta tarkastelemalla saa siis viitteitä

tekstin osallistujarooleista. Kirjeen muodollisuuden ja epämuodollisuuden asteen ana-

lysoimisella voi selvittää, kokeeko kirjoittaja kirjeen vastaanottajan läheisenä vai

kaukaisena, sillä osallistujarooleilla on vaikutusta kielenkäyttöön.

Muodollisille teksteille on ominaista kohteliaisuus ja etäisyys. Tilanteen ja teks-

tin muodollisuus tai epämuodollisuus vaikuttaa esimerkiksi tervehdyksiin ja puhutte-

luihin. Vastaanottajan puhuttelulla, sinuttelulla, teitittelyllä ja vastaanottajan nimeä-

misellä osoitetaan kohteliaisuutta. Tyypillisesti arvoltaan ylempää teititellään ja

alempaa voidaan sinutella. Teitittelyä ja sinuttelua tarkastelemalla voi siis päätellä,
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kuinka puhuttelija suhtautuu puhekumppaniinsa. Teitittelyllä on tyypillisesti etäännyt-

tävä vaikutus, kun taas sinuttelulla lähentävä vaikutus. Sinuttelu koetaan helposti tut-

tavalliseksi. Puhutteluja vaihtamalla voidaan etäännyttää tai lähentää suhdetta puhe-

kumppaniin. Yksipuolinen teitittely alkaa kuitenkin olla harvinaista. Teitittely on ny-

kyisin lähinnä hyvä tapa, eikä välttämättä suoraan kerro arvoasemasta. (Leiwo ym.

1992: 56–61, Larjavaara 2007: 475–478.)

Tervehdykset ja puhuttelut liittyvät kiinteästi yhteen, sillä toisen ihmisen puhut-

teluakin voidaan pitää yhtenä tervehdyksen muotona. Puhuttelun elementit ovat puhu-

teltavan nimi tai mahdollinen titteli ja pronominaalinen puhuttelu eli sinä tai te.  Pu-

huteltaessa tittelin mainitseminen lisää kohteliaisuutta. Tervehdyksissä käytetään mo-

nesti puhuteltavan etunimeä. Puhuttelu etunimellä ei ole aivan yhtä kohteliasta kuin

teitittely, mutta se ei ole myöskään verrattavissa sinutteluun. Sinuttelu on nykyään

yleisempää kuin aikaisemmin, mutta teitittelyäkin käytetään varsinkin muodollisissa

tilanteissa. Teitittely on edelleen status- ja reviirikohteliaisuuden ilmaisemista ja toi-

saalta teitittely on myös torjuvaa etäisyyden ilmaisemista. Puhutteluvalinnoilla il-

maistaan läheisyyttä ja tuttavuutta tai etäisyyttä puhuteltavaan. (Korhonen 1996: 29–

46, Larjavaara 2007: 475.)

Tervehdyssanoja voi luokitella niiden muodollisuuden ja epämuodollisuuden

perusteella. Esimerkiksi nuorison vieraista kielistä omaksumat tervehdyssanat moi,

moikka ja morjes ovat epämuodollisempia kuin hyvää päivää. Myös aikoinaan ruotsin

kielestä lainatulla tervehdyssanalla hei on puhekielinen sävy, vaikka se onkin nyky-

ään yleisessä käytössä. Tervehtiessä myös tervehtimisen tavalla ja äänensävyllä on

suuri merkitys tulkinnan kannalta. Kirjoitettua aineistoa tarkastellessa voi kuitenkin

ottaa huomioon ainoastaan tervehdyssanan valinnan. (Korhonen 1996: 57–58.)

Kirjoittajan suhdetta kirjeen vastaanottajaan voidaan siis tarkastella erittelemällä

erilaisia kielen ja vuorovaikutuksen ilmiöitä. Kirjeaineistosta tarkastelen sitä, kuinka

kirjeissä ilmaistaan suhtautumista ja asennoitumista kirjeen vastaanottajaan ja hänen

kokemaansa tilannetta kohtaan. Lisäksi tarkastelen, kuinka kirjeissä annetaan toimin-

takehotuksia. Tarkastelen myös, kuinka kirjeissä nimetään sosiaalista suhdetta suo-

raan ja kuinka tervehdyksillä ja puhutteluilla rakennetaan suhdetta. Näillä kaikilla

ilmiöillä on vaikutusta myös tekstien muodollisuuteen ja epämuodollisuuteen. Seu-

raavaksi esittelen, miten nämä ilmiöt näkyvät kielellisissä valinnoissa .
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5.3.1. Puhefunktiot

Yhtenä tarkastelun kohteena analysoin kirjeissä ilmeneviä toimintakehotuksia. Toi-

mintakehotusten tarkastelun taustalla on ajatus, että tekstin lauseilla on erilaisia puhe-

funktioita eli jokaisella lausumalla on oma kommunikatiivinen tehtävänsä. Vuorovai-

kutuksessa kieltä käytetään todentamaan ja luomaan vuorovaikutukseen osallistuvien

ihmisten suhdetta. Lausuman yhteydessä puhuja tai kirjoittaja ottaa aina puheroolin,

joka on joko antaminen (giving) tai vaatiminen (demanding). Vuorovaikutuksessa on

siis aina kyse joko antamisesta tai vaatimisesta. Antamisen ja vaatimisen kohteena voi

olla joko tieto (information) tai hyödykkeet ja palvelukset (goods and services). Vuo-

rovaikutuksessa on siis tavallaan kyse vaihtokaupasta, jossa sekä annetaan että vaadi-

taan toiselta palveluksia ja hyödykkeitä. Puhuja ei siis ainoastaan tee jotain itselleen,

vaan hän aina pyytää jotakin vastaanottajalta. Hän vaatii vastaanottajalta joko tietoa

tai palvelusta tai tarjotessaan tietoa hän pyytää vastaanottajaa vastaanottamaan anta-

mansa tiedon. (Halliday 1985: 68–69.)

Yhdistämällä puheroolit ja antamisen tai vaatimisen kohteet saadaan neljä puhe-

funktiota: väite (statement), kysymys (question), tarjous (offer) ja vaatimus (com-

mand). Kun annetaan vastaanottajalle tietoa esimerkiksi toteamalla ”Minua palelee”,

on puhefunktio eli lauseen kommunikatiivinen tehtävä väite. Sen sijaan kysymys ”Pa-

leleeko sinua?” on tiedon vaatimista. Hyödykkeiden ja palvelusten antamisessa, kuten

sanoessa ”Haluatko, että suljen ikkunan?” on puhefunktiona tarjous. Sen sijaan sano-

essa ”Sulje ikkuna!” puhefunktiona on vaatimus, sillä vastaanottajalta vaaditaan pal-

velusta. (Halliday 1985: 68–69.)

Vuorovaikutuksessa puheenvuoroihin myös yleensä vastataan eli lausumaa seu-

raa toinen lausuma. Kun puhuja aloittaa vuorovaikutuksen jollakin puhefunktiolla,

hyvin oletettavasti siihen reagoidaan. Vuorovaikutuksesta voikin erottaa kahdenlaisia

siirtoja: aloitukset ja vastaukset. Esimerkiksi kysymys ”Paleleeko sinua?” saa toden-

näköisesti vastauksen, joka voi olla esimerkiksi ”Joo” tai ”Miten niin?” Vastaukset

voidaan jakaa puoltaviin ja vastakkaisiin vastauksiin. Edellisistä esimerkeistä ”Joo”

on puoltava ja ”Miten niin?” vastakkainen vastaus. Puoltavia vastauksia ovat esimer-

kiksi hyväksyminen, myöntyminen, vastaanottoilmoitus ja vastaus kysymykseen,

vastakkaisia sen sijaan ovat torjuminen, kieltäminen, vastaväite ja kiistäminen. (Eg-

gins 2004: 146–147.) Vastavuoroisuus korostuu vuorovaikutustilanteessa, jossa vuo-

rovaikutukseen osallistujat ovat molemmat tai kaikki samaan aikaan läsnä. Kuitenkin
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vuorovaikutus ja vastavuoroisuus pätevät myös kirjoitetussa viestinnässä. Aineistoni

koostuu kirjeistä, joten aineistossa ei todennäköisesti ole kuin aloitussiirtoja. Kirjees-

säkin toki voi olla myös vastaussiirtoja, mutta tällöin kirje on oletettavasti vastaus

toiseen kirjeeseen, jonka väitteisiin ja kysymyksiin vastaussiirroilla vastataan.

Lausekonstruktioita, joissa on kyse tietystä puhefunktiosta, sanotaan modaali-

siksi lausetyypeiksi. Genren interpersoonaista metafunktiota voi tarkastella näitä pu-

hefunktioita erittelemällä. Yksi teksti voi sisältää useita erilaisia puhefunktioita, jotka

ilmentävät tekstissä ilmeneviä osallistujarooleja. Jonkin lauseen tehtävä voi olla esi-

merkiksi ehdottaa tai käskeä. Tällöin voi päätellä, että teksti ilmentää ehdottajan tai

käskijän roolia. Tietyt modaaliset lausetyypit ovat kiteytyneet keskeisten puhefunkti-

oiden ilmaisimiksi. Finiittiset lauseet luokitellaan kolmeen modaaliseen lausetyyp-

piin: deklaratiivinen eli väitelause, interrogatiivinen eli kysymyslause ja imperatiivi-

nen eli käskylause. Myös eksklamatiivinen eli huudahduslause voidaan erottaa mo-

daaliseksi lausetyypiksi, mutta sillä on useita vakiintuneita morfosyntaktisia edustu-

mia. Huudahduslauseella puhuja ilmaisee usein affektista suhtautumistaan puhutelta-

vaan tai keskustelun aiheeseen. Huudahduslauseissa voi olla sävypartikkeli (voi, ai,

hyi…) tai modaaliverbi ilmaisemassa affektisuutta. (ISK 2004: 847.)

Tietyt kieliopilliset rakenteet ovat siis vakiintuneet ilmaisemaan tiettyjä puhe-

funktioita. Tiettyjä puhefunktioita ilmaistaan tyypillisesti tietyillä modusvalinnoilla.

Esimerkiksi vaatiessa käytetään tyypillisesti imperatiivia ja kysyttäessä käytetään

interrogatiivimuotoa. Kuitenkaan muoto ei ole aina yhteydessä lauseen tai lausuman

funktioon. Vastaanottajaa voidaan esimerkiksi vaatia toimimaan tietyllä tavalla käyt-

tämällä muutakin kuin imperatiivimuotoa. ”Syö puurosi!” on yhtä lailla vaatimus

kuin ”Vaadin sinua syömään puurosi”, vaikka jälkimmäisessä lauseessa ei ole impe-

ratiivimuotoa. Muodon ja funktion suhde ei siis ole suoraviivainen. Myös esimerkiksi

kysymyslauseella voi olla muita merkityksiä kuin kysyminen. Kysymyslauseella voi-

daan esittää myös pyyntöjä. Myös väitelauseella voi olla muita tehtäviä kuin väittä-

minen. Lauseen kieliopillinen muoto ei siis ole aina yhdistettävissä lauseen merkityk-

seen. Tässä tutkimuksessa kiinnostavampia ovat nimenomaan merkitykset eivätkä

muodot. On kuitenkin muistettava, että myös muodot luovat merkityksiä. (Eggins

2004: 147–148.)

Myös Yli-Vakkuri tuo esille, että suomen kielen kieliopillisilla muodoilla on

niiden perusmerkitysten lisäksi toissijaista käyttöä. Muotojen toissijainen käyttö liit-

tyy juuri interpersoonaiseen metafunktioon, sillä se tuo esille puhujan asennoitumista
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ja suhtautumista puheenalaista kohtaan. Oletetaan, että tietyt asiat voidaan ilmasta

tunnusmerkittömästi, kun taas toissijaiset muodot ovat tunnusmerkkistä käyttöä.

Neutraaleissa teksteissä kieliopilliset muodot ovat tunnusmerkittömiä, tunnusmerkil-

lisyys sen sijaan korostaa interpersoonaisia merkityksiä. (Yli-Vakkuri 1986: 2–4.)

Jokaisella konventionaalisella lausetyypillä on vakiintunut ensisijainen käyttötarkoi-

tuksensa ja lausetyypin käyttäminen jossakin muussa tarkoituksessa on toissijaista eli

tunnusmerkkistä käyttöä. (Muikku-Werner 1993: 68–69.)

Väitelauseen puhefunktio käy ilmi asiayhteydestä. Silti yleistäen voidaan sanoa,

että väitelauseen ensisijainen tehtävä on kuvata asiaintiloja: tekoja, tapahtumia ja tilo-

ja. Semanttisesti väitelause ilmaisee proposition, joka voi olla tosi tai epätosi. Kie-

liopillisesti väitelause on lausetyyppi, jolla on kaikki finiittiverbiin liittyvät persoona-,

tempus- ja modusvaihtoehdot. Väitelauseessa ovat mahdollisia myös kaikki erikois-

lausetyypit, ja se voi noudattaa erilaisia sanajärjestyksiä. (ISK 2004: 845.)

Kysymyslauseella puhuja tyypillisesti esittää epätietoisuutta johonkin asiainti-

laan liittyen ja esittää vastaanottajalle kehotuksen tarjota puuttuva tieto. Myös kysy-

myslauseilla on persoona-, tempus- ja modusvaihtoehtoja, samoin kuin väitelauseilla,

mutta sanajärjestyksessä on puhefunktioon perustuvia rajoituksia. (ISK 2004: 846.)

Kysymyslauseilla voi olla kuitenkin muitakin merkityksiä kuin epätietoisuuden ilmai-

seminen. Kysymyslauseella voidaan esimerkiksi tarjota palvelusta. (Eggins 2004:

148.)

Käskylause on oma lausetyyppinsä. Verbin moduksen ollessa imperatiivi lause

poikkeaa myös syntaktisilta ominaisuuksiltaan väitelauseesta. Imperatiivi- eli käsky-

lause on subjektiton ja usein verbialkuinen. Käskylauseen keskeinen puhefunktio on

kehotuksen esittäminen vastaanottajalle. (ISK 2004: 846–847.) Imperatiivilauseella

esitetään suoria toimintakehotuksia eli käskyjä vastaanottajalle. Kehotuksia ilmais-

taan kuitenkin muillakin rakenteilla kuin imperatiivilauseilla.

Kielenkäytöllä ja lausumilla voi olla useita funktioita. Yksi näistä funktioista on

vaikuttaa toisten ihmisten toimintaan. On olemassa useita kielellisiä keinoja saada

ihmiset toimimaan haluamallamme tavalla. Kielelliset vaikuttamisen keinot voivat

olla suoria, kuten edellä esitelty käskylause, tai epäsuoria, ja eri yhteyksissä käytetään

erilaisia vaikuttamisen keinoja. Esimerkiksi epäsuorat kielelliset keinot, kuten pyytä-

minen, ovat kohteliaampia kuin suorat käskyt tai vaatimukset, joten niitä käytetään

keskusteltaessa vieraampien ihmisten kanssa.  (Eggins 2004: 103, 179.) Seuraavassa
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luvussa esittelen, kuinka toimintakehotuksia voidaan esittää suorasti eli vahvistaen tai

epäsuorasti eli lieventäen.

5.3.2. Toimintakehotusten lieventäminen ja vahvistaminen

Aineiston  kirjeitä  yhdistää  se,  että  niissä  neuvotaan  hankalassa  tilanteessa  olevaa

henkilöä toimimaan tietyllä tavalla. Yhtenä tarkastelun kohteena onkin, miten kirjeen

vastaanottajalle annetaan toimintakehotuksia ja neuvoja. Tarkastelen erityisesti sitä,

kuinka suoria toimintakehotukset ovat eli käsketäänkö tai vaaditaanko vastaanottajaa

toimimaan tietyllä tavalla vai ehdotetaanko hänelle kohteliaammin jotakin toimintata-

paa. Tutkimuksessani toimintakehotus on yläkäsite, johon kuuluvat sekä suorat vaa-

timukset että lievemmät ehdotukset ja kaikki tältä väliltä. Vaatimus on siis toiminta-

kehotuksen suorin ja ehdotus lievin muoto.

Toimintakehotukset voivat olla joko suoria käskyjä tai lievennettyjä kehotuksia

eli ehdotuksia. Kehotuksen suoruuteen vaikuttavat modaaliset valinnat. Väljän prag-

maattisen määritelmän mukaan modaalisuus ilmaisee kirjoittajan (tai puhujan) suh-

detta tuottamaansa tekstiin tai tekstin osaan (Laitinen 2003). Tarkemmin modaalisuus

on semanttinen alue, jossa on kyse ilmaistun asiaintilan todenmukaisuutta ja toteutu-

mismahdollisuutta koskevista arvioista. Modaalisilla valinnoilla otetaan kantaa siihen,

miten ilmaistu asiaintila suhteutuu vaihtoehtoisiin asiaintiloihin: onko se ainoa mah-

dollinen vai yksi mahdollisuus monista, onko se puhujan mielestä pakollinen, luvalli-

nen tai kielletty, onko se mahdollinen tai mahdoton toteuttaa ja niin edelleen. Modaa-

lisia perusmerkityksiä ovat mahdollinen ja välttämätön. Mahdollisuudella tarkoitetaan

esimerkiksi todennäköisyyttä ja luvallisuutta ja välttämättömyydellä pakkoa ja var-

muutta. (ISK 2004: 1479–1489, Larjavaara 2007: 399.) Mahdollisuutta ja välttämät-

tömyyttä voi olla monenlaista. Modaalisuuden lajeja ovat episteeminen, deonttinen,

dynaaminen ja praktinen modaalisuus. (ISK 2004: 1479–1489.)

Episteemisellä modaalisuudella tarkoitetaan puhujan tietoon tai päättelyyn pe-

rustuvaa arviota asiaintilan mahdollisuudesta, todennäköisyydestä tai välttämättö-

myydestä. Episteemisen modaalisuuden ilmaukset ilmaisevat usein nimenomaan pu-

hujan varmuutta tai epävarmuutta. Episteemisen modaalisuuden tyypillisiä ilmaisu-

keinoja ovat adverbit ja partikkelit, moduksista potentiaali ja tietyissä tekstilajeissa

verbien ennustaa, arvioida ja arvella passiivimuodot. Modaaliverbeistä verbit saattaa
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ja taitaa ovat melkein aina episteemisessä käytössä. Evidentiaalisuus on episteemi-

syyden laji, jossa on kyse puhujan tiedon alkuperän osoittamisesta. Puhuja voi osoit-

taa tietonsa olevan toisen käden tietoa, omiin havaintoihin tai puhujan päättelyyn pe-

rustuvaa tietoa. (ISK 2004: 1483–1484.)

Puhujan tahtoa tai puheyhteisön normeja ilmaiseva lupa ja velvollisuus sen si-

jaan kuuluvat deonttiseen modaalisuuteen. Deonttisen modaalisuuden ilmaisukeinoja

ovat esimerkiksi lupaa ilmaisevat modaaliverbit voida ja saada, nesessiivinen rakenne

on lupa sekä velvollisuutta merkitsevät nesessiiviverbit ja -rakenteet. Myös imperatii-

vimoduksella ilmaistavat käskyt ovat modaaliselta tulkinnaltaan deonttisia, sillä ne

ilmaisevat samalla velvollisuutta. (ISK 2004: 1480–1482.)

Dynaamisesta modaalisuudesta taas on kyse silloin, kun asiaintilan mahdolli-

suuden tai välttämättömyyden ilmaistaan riippuvan tilanteen sisäisistä tai ulkoisista

edellytyksistä, kuten fyysisestä mahdollisuudesta ja kyvystä tai välttämättömyydestä

tai pakosta toimia. Dynaamista modaalisuutta ilmaistaan usein modaaliverbeillä tai

verbirakenteilla mutta myös modaalisilla adjektiiveilla. Praktinen välttämättömyys

taas tarkoittaa arkipäättelyn nojalla selittyvää välttämättömyyttä. (ISK 2004: 1480–

1482.)

Modaali-ilmaukset ovat merkitykseltään skalaarisia eli asteittaisia. Tällä tarkoi-

tetaan sitä, että erilaisia modaalisia ilmauksia voidaan asettaa erilaisille asteikoille eri

ääripäiden välille. (Eggins 2004: 173.) Tällainen asteikko on esimerkiksi modaalisten

perusmerkitysten jatkumo välttämättömyys–mahdollisuus. Tutkimuksessani kiinnitän

huomiota opiskelijoiden kirjoittamien toimintakehotusten suoruuteen ja epäsuoruu-

teen asettamalla modaaliset toimintakehotukset jatkumolle velvoittavammista lie-

vempiin. Velvoittavat ilmaukset, kuten vaatimukset eivät jätä vastaanottajalle toimin-

nan mahdollisuuksia ja ovat täten suorempia. Sen sijaan esimerkiksi ehdottaessa vas-

taanottajalle jää enemmän toiminnan mahdollisuuksia. Velvoittavat toimintakehotuk-

set ovat tyypillisesti välttämättömyyden ilmauksia, kun taas lievemmät kehotukset

ilmaisevat mahdollisuutta. Taulukossa 5 on koottuna välttämättömyyden ja mahdolli-

suuden ilmaisukeinoja.
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VÄLTTÄMÄTTÖMYYS MAHDOLLISUUS
VERBI pitää, täytyä, tarvita, joutua, kuu-

lua, tulla, kannattaa
voida, saada, pystyä, saattaa, mah-
taa, ehtiä, tarjeta, viitsiä, tohtia

VERBIRAKENNE on pakko ~ määrä ~ aika ~ hyvä
tehdä, on tehtävä; minne mennä?

on ostettavissa ~ saatavilla

ADJEKTIIVI välttämätöntä ~ varmaa mahdollista ~ luultavaa ~ sallittua
MODUS tulkaa, tulkoon tulkaa, tulkoon; tullee, tulisi, lie-

nee ollut
ADVERBI/PARTIKKELI ehdottomasti, välttämättä ehkä, varmaan, kai
Taulukko 5 Välttämättömyyden ja mahdollisuuden ilmaisukeinoja.
(ISK 2004: 1480.)

Taulukossa 5 esiteltyjä modaalisuuden ilmaisukeinoja voidaan käyttää lieven-

tämään tai vahvistamaan kehotuksia. Esimerkiksi välttämättömyyttä ilmaisevat verbit

pitää, täytyä ja tulla vahvistavat kehotusta, kun taas verbi voida lieventää kehotusta.

Esimerkiksi kehotus ”Sinun pitää tehdä läksyt” on voimakkaampi kehotus kuin ”Sinä

voit tehdä läksyt”, sillä jälkimmäisessä verbivalinta jättää vastaanottajalle valinnan-

mahdollisuuden, kun taas ensimmäisessä on oikeastaan kyse pakosta. Samoin adver-

bit ehdottomasti ja välttämättä vahvistavat kehotusta, kun taas adverbit ehkä ja var-

maan lieventävät sitä.

Kehotuksia lievennetään muun muassa kohteliaisuuden takia. Lieventämällä

kehotusta vastaanottajalle jätetään erilaisia toiminnanmahdollisuuksia ja myös kehot-

tajalle jää mahdollisuus perua pyyntönsä. Voisi sanoa, että suorissa käskyissä vas-

taanottajalle ei jätetä neuvottelunvaraa, kun taas ehdotuksissa vastaanottajalla on

mahdollisuus kieltäytyä tai kyseenalaistaa pyyntö. Kohteliaisuutta on positiivista ja

negatiivista. Kohteliaisuuden tarkoituksena voi olla suojella vastaanottajan tarvetta

tulla muiden hyväksymäksi tai kohteliaisuutta voidaan käyttää kunnioittamisen ja

etäännyttämisen keinona.  (Leiwo ym. 1992: 35–36, 45, 49.)

Modaalisuutta voidaan ilmaista monin eri keinoin. Modaalisuuden leksikaalis-

ten ja kieliopillisten ilmaisukeinojen tehtävät ovat osittain toisiaan täydentäviä, osit-

tain vaihtoehtoisia ja päällekkäisiä. Leksikaalisia keinoja ovat modaaliverbit, modaa-

liset adjektiivit, performatiiviverbit sekä modaaliset adverbit ja partikkelit. Kieliopil-

lisia keinoja sen sijaan ovat verbimodukset imperatiivi, konditionaali ja potentiaali.

Lisäksi jotkin lausekonstruktiot, kuten nesessiivirakenne ja erilaiset partisiipin sisäl-

tävät rakenteet, ovat erikoistuneet modaalisuuteen. Modaalisuudelle on ominaista

modaaliharmonia, jolla tarkoitetaan sitä, että samassa lauseessa tai lausumassa voi
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olla useampia kuin yksi modaalisuuden ilmaisukeinoja. Ilmaisukeinot toimivat usein

toisiaan täydentävästi. (ISK 1484–1486.)

Modaaliverbeillä ilmaistaan niin episteemistä, deonttista kuin dynaamistakin

mahdollisuutta ja välttämättömyyttä. Modaaliverbejä voi ryhmitellä esimerkiksi vält-

tämättömyyden ja mahdollisuuden ulottuvuuden mukaan. Tällöin keskeisiä modaali-

verbejä ovat seuraavat:

VÄLTTÄMÄTTÖMYYS: täytyä, pitää, tarvita, joutua

MAHDOLLISUUS: voida, saattaa, taitaa, mahtaa

Raja välttämättömyyden ja mahdollisuuden välillä on liukuva, joten verbit voi sijoit-

taa välttämättömyys–mahdollisuus-jatkumolle. Mahdollista ilmaisevista saattaa, tai-

taa ja mahtaa tulkitaan yksinomaan episteemisyyttä ilmaiseviksi. Verbejä sopii, pi-

tää, ei tarvitse, tulee ja kuuluu käytetään pääasiassa deonttisesti. Sen sijaan esimer-

kiksi verbi voida on merkitykseltään spesifioimaton modaalisuuden lajin suhteen. Sitä

voi käyttää niin episteemisen, dynaamisen kuin deonttisenkin mahdollisuuden ilmai-

semiseen. (ISK 2004: 1488–1492.)

Suorien käskyjen tai vaatimusten esittäminen on tyypillistä, jos vuorovaikutuk-

seen osallistujat tuntevat toisensa hyvin tai jos tilanne on epämuodollinen. Muodolli-

sissa tilanteissa, joissa osallistujat ovat vieraampia toisilleen, sen sijaan käytetään

kohteliaampia lievennettyjä kehotuksia. Kehotusten lievennyksiä ja vahvistuksia tar-

kastelemalla voi siis päätellä vuorovaikutukseen osallistujien suhteen laatua. (Eggins

2004: 100–101.)

5.3.3. Suhtautumisen ja asennoitumisen ilmaiseminen

Tarkastelen aineiston kirjeistä myös sitä, miten niissä ilmaistaan suhtautumista ja

asennoitumista kirjeen vastaanottajaa tai hänen kohtaamaansa tilannetta kohtaan.

Tarkastelemalla tunteellisuuden eli affektisuuden ilmauksia voi saada viitteitä esi-

merkiksi kirjoittajan tunteellisesta sitoutumisesta tilannetta kohtaan. Epämuodollisille

teksteille on tyypillistä, että niissä ilmaistaan asennetta, suhtautumista ja tunteita

avoimemmin kuin muodollisissa teksteissä. (Eggins 2004: 100–101.)
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Suhtautumista ja asennoitumista voi ilmaista erilaisilla konventionaalistuneilla

konstruktioilla ja muilla kielenaineksilla, joita kutsutaan affektisiksi ilmauksiksi. Af-

fektisilla ilmauksilla puhuja voi osoittaa suhtautumistaan tai asennoitumistaan pu-

heenalaiseen asiaan tai puhekumppaniinsa. Affektisia ilmauksia tarkastelemalla voi

siis päätellä, millainen on tekstin tuottajan suhde tekstin vastaanottajaan. Affektisia

ilmauksia esiintyy herkästi sellaisissa puhetoiminnoissa, kuten vastaanottajalle koh-

distetut pyynnöt ja kehotukset, arkaluontoisten asioiden esittäminen sekä syytökset,

hellittelyt ja kiusoittelut. Arviot, kannanotot sekä päivittelyt ja sadattelut ovat asiainti-

loihin kohdistuvia affektisia ilmauksia sisältäviä puhetoimintoja. (ISK 2004: 1614.)

Konstruktiot toimivat yleisellä tasolla sekä myönteisessä että kielteisessä käy-

tössä.  Ne  eivät  siis  ole  erikoistuneet  jonkin  tietyn  tunnetilan  tai  asenteen  osoittami-

seen. Affektioiden tulkitseminen riippuu aina tilanteesta. Joihinkin sanaryhmiin affek-

ti on leksikaalistunut. Tällaisia sanaryhmiä ovat esimerkiksi haukkuma-, voima- ja

kirosanat. Myös slangi- ja deskriptiivisanoihin liittyy usein affektiivisia sävyjä. Af-

fektisiksi katsotut keinot tuovat lauseisiin ja lausumiin lisämerkityksiä ja implikaati-

oita, joita on nimitetty ekspressiivisiksi, sosiaalisiksi ja interpersoonallisiksi merki-

tyksiksi. (ISK 2004: 1614.)

Affektisessa tehtävässä käytettäviä keinoja on kielen kaikilla tasoilla. Esimer-

kiksi tunteita ja asennoitumista kuvaavat ei-kielelliset keinot, kuten eleet, ilmeet, hy-

my ja nauru, sekä prosodia ovat eri tason ilmiöitä kuin leksikaalis-kieliopilliset ilmai-

sukeinot. Keskityn tässä kuitenkin kuvaamaan leksikaalis-kieliopillisia ilmaisukeino-

ja, sillä kirjeet ovat kirjallista vuorovaikutusta, jossa ei ole ei-kielellisiä keinoja tai

prosodiaa. Sen sijaan interjektiot eli huudahdussanat ovat kielellisten ja ei-kielellisten

signaalien välimaastossa. Puheessa interjektioiden tulkintaan vaikuttaa myös sanomi-

sen tai huudahtamisen tapa, kun taas kirjoitetussa tekstissä interjektiot tulkitaan teks-

tikontekstissaan. (ISK 2004: 1615.)

Syntaksin tason keinoja ovat esimerkiksi affektiivisiin tehtäviin erikoistuneet

konstruktiot, eksklamatiivi- eli huudahduslauseet. Eksklamatiivilauseet muistuttavat

rakenteeltaan osin interrogatiivi- ja deklaratiivilauseita, mutta ovat tiettyjen piirteiden

nojalla erotettavissa tunnusmerkittömistä kysymyksistä ja väitteistä. Eksklamatiivi-

lauseet ovat siis ilmauksia, joilla ei ole tunnusmerkitöntä käyttöä neutraalina väitelau-

seena, kysymyksenä tai käskynä. Eksklamatiivilauseilla on useita erilaisia kiteytynei-

tä variantteja, eikä näin ollen niillä ole tiettyä prototyyppistä, tietyn syntaktisen raken-
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teen sisältävää asua. Eksklamatiivisuus on pikemmin puhefunktion kuin jonkin tietyn

lausetyypin nimitys.  (ISK 2004: 1615–1617.)

Kaikki miten- tai kuinka-kysymyssanalla alkavat lauseet eivät ainakaan yksise-

litteisesti tulkittavissa kysymyksiksi, vaan niillä voidaan samalla tai pelkästään il-

maista puhujan asennetta. Huudahduslauseena käytetyillä miten- tai mikä-lauseilla

voidaan kyseenalaistaa puheena olevan asiaintilan mahdollisuus tai päivitellä ja arvi-

oida. Hakukysymykset voidaan lukea eksklamatiivisiksi ilmauksiksi, jos niissä esiin-

tyy voimasana. Tällöin kysymys on retorinen tai se ilmaisee tiedonhalun lisäksi tai

pikemmin hämmästelyä, ihastelua tai syytöstä. Interrogatiivipronominin määrittee-

nään sisältäviä substantiivilausekkeita on kolmenlaisia: mitä x:ää, mistä x:stä ~ min-

kä x:n takia ja mikä x:n NP. (ISK 2004: 1617–1618.)

Väitelauseen prototyyppinen tehtävä on jonkin aisaintilan ilmaiseminen. Affek-

tiseksi konstruktioksi kiteytyneen väitelauseen ensisijaisena tehtävänä taas on puhu-

jan subjektiivisen suhtautumisen välittäminen eikä aisaintilan neutraali kuvaaminen.

Väitelauseet tarvitsevat affektisia täydennyksiä tai määritteitä, jotta ne tulkittaisiin

affektisiksi. Tällaisia täydennyksiä ovat esimerkiksi ei-referentiaalisessa käytössä

olevat pro-sanat (se, siinä, sellainen tai joku), verbiin liitetty liitepartikkeli –pA, sävy-

partikkelit (kyllä, jo(han), nyt, sitten, aina, vielä ja vasta), kvanttoriadverbit (kaikki,

koko, ~ koko ajan, aina, ikinä jne.) liioittelevassa merkityksessä ja polaariset vahvis-

tussanat (ei alkuunkaan, lainkaan, missään tapauksessa, suinkaan, yhtään). (ISK

2004: 1618–1623.)

Myös toistolla voidaan tuoda tekstiin affektisia sävyjä. Affektisia toistoyhdys-

sanoja ovat esimerkiksi intensifioivat adjektiivit, kuten suurensuuri. Tavallisesti sama

elementti toistetaan kahdesti (kovin kovin helppoa, ikävää ikävää). Toistolla voidaan

osoittaa esimerkiksi kuvauksen kohteen jatkuvuutta tai runsautta tai kuvattavan tun-

teen intensiteettiä. (ISK 2004: 1635–1636.)

Kieliopillisesti affektin tai asennoitumisen ilmaiseminen jollakin kielellisellä

keinolla on eri asia kuin tunteen ilmaiseminen. Kuitenkaan raja rakenteeltaan kiteyty-

neiden konstruktioiden ja pelkästään sananvalinnan perusteella affektiseksi tulkittavi-

en lauseiden välillä ei ole jyrkkä. (ISK 2004: 1616.) Edellä esitellyt affektiset kon-

struktiot ovat tunnusmerkkistä tunteen tai asennoitumisen ilmaisua. Lisäksi asennoi-

tumista ja suhtautumista voidaan ilmaista tunnusmerkittömästi, jolloin sisältö ja sa-

nanvalinnat tuovat lausumiin affektisen sävyn. Tunteita ja asennoitumista voidaan

erilaisten kiteytyneiden konstruktioiden lisäksi kuvata myös esimerkiksi adjektiiveilla
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ja verbeillä. Tässä tutkimuksessa siis otetaan huomioon asennetta ja suhtautumista

ilmaisevien kielellisten konstruktioiden lisäksi sananvalinnat, joilla ilmaistaan tunnet-

ta ja asennoitumista, sillä kiinnostavaa eivät ole pelkät muodot, joilla asennetta il-

maistaan, vaan nimenomaan se, missä määrin ja millaista suhtautumista ilmaistaan.

(Larjavaara 2007: 454.)

Tunne- ja tuntemusverbit edellyttävät elollista kokijaa. Ne voidaan jakaa men-

taalisiin tunnetta kuvaaviin verbeihin ja ruumiillista tuntemusta tarkoittaviin verbei-

hin. Tunneverbit ovat suurimmaksi osaksi tunnekausatiiveja, jotka esiintyvät tunne-

kausatiivilauseessa. Tunnekausatiivilause esittää kokijan jonkin ärsykkeen vaikutuk-

sen alaisena; kokijaa edustaa usein partitiiviobjekti. Mentaalisia tunneverbejä ovat

esimerkiksi harmittaa, hermostuttaa, hirvittää, miellyttää, risoa, sapettaa ja pänniä.

(ISK 2004: 458–459.)

Siiroinen (2001) on listannut nykysuomen keskeisiä tunneverbejä. Hän päätyi

198 verbiin, joiden perusmerkitys liittyy tunteisiin ja psyykkiseen toimintaan laajasti

määriteltynä. Näitä tunneverbejä ovat esimerkiksi ahdistaa, huolestuttaa, järkyttää,

kauhistua, masentaa, nolottaa, närkästyä, riemastua ja ärsyttää. Joukon ulkopuolelle

siis ovat jääneet fyysisiin tuntemuksiin ja tunnereaktioihin liittyvät verbit sekä mieli-

tekojen ilmaukset, kuten laulattaa ja tanssittaa. (Siiroinen 2001: 22–23.)

Asennetta ja tunnetta voidaan ilmaista myös asenneadjektiiveilla. Asenneadjek-

tiivit ovat subjektiivisesti arvottavia adjektiiveja, jotka ovat riippuvaisia puhujan hen-

kilökohtaisista käsityksistä ja mielipiteistä. Tällaisia adjektiiveja ovat esimerkiksi

ihana, kauhea, kaunis, ruma, inhottava, miellyttävä ja järkyttävä. Monet asenneadjek-

tiivit esiintyvät kommentoivissa tai luonnehtivissa tilalauseissa. (ISK 2004: 597–598.)

Arvioitaessa vastaanottajaa tai jotakin puheenalaista asiaa ei aina ole kyse sub-

jektiivisesta arvioinnista eli oman asenteen tai suhtautumisen ilmaisemisesta, vaan

arvio voi olla myös lähes objektiivinen. Arvion subjektiivisuus riippuu ominaisuudes-

ta, jota arvioidaan. Esimerkiksi viehättävyyden, pelottavuuden tai karmeuden arvioin-

ti on subjektiivista, kun taas esimerkiksi iän tai koon arvioiminen on todennäköisem-

min objektiivista. (Larjavaara 2007: 448–449.)

Suhtautumisen ilmaiseminen ei välttämättä ole jonkin tietyn emootion, tunteen

kuvaamista, vaan kyseessä voi olla myös puheenalaisen asian sijoittaminen positiivi-

nen–negatiivinen-asteikolle. Tällaisessakin arvioinnissa on toki kyse kirjoittajan tai

puhujan subjektiivisen asenteen ilmaisemisesta. (Larjavaara 2007: 450.)
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6. KIRJEISSÄ RAKENTUVAT OSALLISTUJAROOLIT

6.1. Toimintakehotusten lieventäminen ja vahvistaminen

Sekä lehtorille että Hamletille kirjoitetuissa kirjeissä on paljon vastaanottajalle koh-

distettuja toimintakehotuksia, sillä kirjeissä neuvotaan vastaanottajaa toimimaan tie-

tyllä tavalla. Kiinnostavaa toimintakehotuksissa on se, kuinka lieviä tai velvoittavia

ne ovat, sillä kehotuksen lieventäminen ja vahvistaminen kertovat kirjeen kirjoittajan

ja vastaanottajan välisestä suhteesta. Aineistossa kehotetaan kirjeen vastaanottajaa

usealla tavalla. Analyysissani toimintakehotus on yläkäsite, jonka alle kuuluvat kaikki

erilaiset toimintakehotuksen muodot lievimmästä vahvimpaan. Aineistossa saman

kirjoittajan kirjeissä voi olla sekä lievempiä että vahvempia toimintakehotuksia. Erit-

telen toimintakehotuksia kuitenkin erillisinä kehotuksina, sillä tarkoituksena on saada

kokonaiskäsitys sekä lehtorille että Hamletille kirjoitetuissa kirjeissä esiintyvistä ke-

hotuksista ja niiden mahdollisista eroista.

Olen eritellyt kirjeissä esiintyvät toimintakehotukset erilaisiin tyyppeihin. Näi-

den tyyppien rajat ovat häilyviä ja tulkinnan mahdollisuuksia on monia. Jaon pohjalla

on toimintakehotusten jatkumo vahvoista eli velvoittavista toimintakehotuksista lie-

vempiin toimintakehotuksiin, jotka eivät juurikaan velvoita vastaanottajaa. Toiminta-

kehotukset vahvimmasta lievimpään ovat vaatimus, käsky, velvoittava ohje, kehotus,

suositus, neuvo, ehdotus ja toivomus. Toivomus on siis toimintakehotuksen kaikkein

lievin ja vaatimus voimakkain muoto. Olen eritellyt kirjeiden toimintakehotukset näi-

hin ryhmiin. Kuvassa 3 esitetään toimintakehotusten jatkumo vahvimmasta lievim-

pään jaotteluni mukaan.

vaatimus        käsky        velvoittava        kehotus        suositus        neuvo        ehdotus        toivomus
              ohje

velvoittava                  lievä

Kuva 3 Toimintakehotusten jatkumo velvoittavasta lievään.
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Esittelen seuraavaksi lehtorille ja Hamletille kirjoitetuissa kirjeissä esiintyviä

toimintakehotuksia ja toimintakehotustyyppien pohjalla olevaa jaottelua. Esittelen

toimintakehotukset ensin vahvimmasta lievimpään ja lopuksi erittelen, millaisia eroja

aineistojen välillä on toimintakehotusten ilmaisemisessa. Esimerkkien perässä L tar-

koittaa, että esimerkki on lehtorille kirjoitetusta kirjeestä ja H tarkoittaa Hamletille

kirjoitettua kirjettä.

Vaatimus on toimintakehotuksen kaikkein vahvin muoto, sillä se velvoittaa vas-

taanottajaa eniten. Molemmissa kirjeissä vaatimuksia esitetään velvoittavilla nesessii-

virakenteilla: x:n täytyy ~ on pakko tehdä y; x:n on tehtävä y, kuten seuraavissa esi-

merkeissä. - - tulee sinun irtisanoutua (L). Sinun täytyy hankkia enemmän itseluotta-

musta ja itsekunnioitusta (L). Hamlet, sinun pitää tehdä päätöksesi harkiten (H). Si-

nun on saatava kuningatar puolellesi (H). Isäsi tappanut mies on pantava tilivelvolli-

seksi teoistaan (H). Edellisessä esimerkissä toimintakehotus ei kohdistu suoraan vas-

taanottajaan (vrt. sinun on pantava hänet tilivelvolliseksi), mutta tällaisellakin ilma-

uksella kehotetaan kirjeen vastaanottajaa, sillä hänelle esitetään velvoittavassa muo-

dossa jokin toimintamalli. Lasken myös ne vaatimuksiin, sillä niissäkin toimintakeho-

tus ilmaistaan velvoittavana, vaikka se ei kohdistukaan suoraan vastaanottajaan. Vaa-

timukselle on siis ominaista se, että se velvoittaa vastaanottajaa tekemään esitetyllä

tavalla, eikä vaatimus jätä vastaanottajalle muita toiminnan mahdollisuuksia.

Aineistossa on melko paljon toimintakehotuksia, jotka on ilmaistu indikatiivin

2. persoonamuodolla. Indikatiivin 2. persoonamuoto voi ilmaista ohjetta tai neuvoa

silloin, kun vastaanottaja on itse pyytänyt apua johonkin tilanteeseen. Tällöin verbin

yhteydessä ei usein ole persoonapronominia. Aineistossa indikatiivin 2. persoona-

muodolla kuitenkin ilmaistaan ennemmin käskyä kuin neuvoa, sillä ilmauksien puhe-

funktio on komentaa toimimaan, eikä vastaanottajalle jätetä vaihtoehtoja. Indikatiivil-

la kehotus ilmaistaan ikään kuin totena, toteutuvana. (ISK 2004: 1510, 1573–1574.)

Esimerkiksi seuraavien ilmauksien puhefunktio on käsky, sillä vastaanottajalle ei jää

juurikaan muita toiminnan mahdollisuuksia: - - et luovu salkusta vaan otat viran-

omaisiin yhteyttä (L). Hyvä mies, nyt heräät sieltä unistasi (L). Myös seuraavassa

esimerkissä indikatiivin 2. persoonamuodon käyttö esittää toimintakehotuksen toteu-

tuvana : - - pidätät setäsi - - annat hänen mädäntyä vankilassa (H).

Myös jotkin imperatiivimuotoiset toimintakehotukset ovat puhefunktioltaan

käskyjä, kuten - - mene poliisille hakemaan pippurisumutteen hallussapitolupa (L) ja

- - ota yhteyttä poliisiin (L).  - - haasta setäsi kaksintaisteluun (H). Tapa setäsi ja ota
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itse valta käsiisi (H).  Kaikki imperatiivimuotoiset toimintakehotukset eivät kuiten-

kaan ole yhtä selkeästi käskyjä, sillä joissakin kehotetaan tekemään jotakin abstrak-

timpaa, kuten Pidä vain pää pystyssä, niin he lopettavat kiusaamisen aikanaan (L).

Älä ole pelkuri (H). - - älä laskeudu hänen kanssaan samalle eläimellisen käytöksen

ja sivistymättömyyden tasolle (H). Tällaisessa kehotuksessa on enemmänkin kyse

ohjeesta kuin käskystä. Kuitenkin tällainen ohje on velvoittavampi kuin esimerkiksi

modaaliverbeillä, verbivalinnoilla tai konditionaalimuodoilla lievennetyt toimintake-

hotukset, kuten suositukset, neuvot ja ehdotukset. Imperatiivimuotoisia toimintakeho-

tuksia, joita käytetään ennemmin ohjaavassa kuin käskevässä merkityksessä, nimitän

velvoittaviksi ohjeiksi, sillä ne ovat kuitenkin merkitykseltään melko vahvoja toimin-

takehotuksia. Imperatiivimuodon käyttö ohjeessa vahvistaa ohjetta sulkemalla pois

vastaanottajan toimintamahdollisuuksia.

Käskyjä siis ovat indikatiivin 2. persoonamuodolla ilmaistut velvoittavat toimin-

takehotukset ja imperatiivimuotoiset toimintakehotukset, joilla käsketään johonkin

konkreettiseen toimintoon, kuten kertomaan vaimolle, puhumaan poliisille, tappa-

maan setä tai antamaan samalla mitalla takaisin. Käskyt voivat olla myös kieltomuo-

dossa, sillä niillä on kieltomuodosta huolimatta käskevä sävy, kuten seuraavassa esi-

merkissä - - jätä salkku ihmeessä kotiin, älä käytä sitä töissä! (L). - - et silti saa rai-

vostua ja tappaa kuningasta (H). Edellisessä esimerkissä mahdollisuutta ilmaiseva

verbi saada on kieltomuodossa, joten toimintakehotuksen mahdollisuus muuttuu

mahdottomuudeksi eli kehotuksesta tulee velvoittava. Myös seuraavassa esimerkissä

verbi saada on kielteisessä muodossa. Lisäksi kieltoa vielä vahvistetaan kiellon vah-

vistimella missään nimessä, joten toiminta kehotuksesta tulee velvoittavampi. Myös

tämä esimerkki siis kuuluu käskyihin. Häntä ei missään nimessä saa päästää pälkä-

hästä.

Velvoittavia ohjeita sen sijaan ovat imperatiivimuotoiset toimintakehotukset,

joilla ohjataan johonkin abstraktimpaan toimintaan, kuten Ole rohkea ja luota itseesi

(L) - - Olet ns. liisterissä, mutta älä vaivu synkkyyteen (L). Myös velvoittava ohje voi

olla kieltomuodossa, kuten edellisessä esimerkissä. Myös seuraavanlainen kielteinen

esimerkki on velvoittava ohje, sillä siinä mahdollisuutta ilmaiseva modaaliverbi voida

on kielteisessä muodossa. Et voi antaa armoa isäsi tappajalle (H). Velvoittavaksi

ohjeeksi lasken myös irrallisen toimintakehotuksen turpaan vain (L) ja samanmuotoi-

sen ohjeen jos todella halut käyttää salkkua työssäsi, niin vapaasti vaan (L). Edelli-

sen esimerkin merkitys ei muuttuisi kovin paljoa, jos sanan vapaasti muuttaisi impe-
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ratiivimuotoon käytä. Kuitenkin imperatiivimuotoisena merkitys olisi vähän vaati-

vampi, joten lasken tämän kehotuksen velvoittavaksi ohjeeksi.

Velvoittavia ohjeita ovat luokitteluni mukaan myös seuraavat esimerkit, joissa

tietty toiminnan mahdollisuus esitetään ainoana mahdollisena vaihtoehtona: Kaksin-

taistelu on ainoa mahdollisuutesi (H). Edellisessä esimerkissä siis muut toiminnan

mahdollisuudet rajataan ulkopuolelle käyttämällä rajaavaa adjektiivia ainoa.

Useissa toimintakehotuksissa kirjoittaja itse nimeää verbivalinnalla, mikä kehot-

tamisen muoto on kyseessä. Seuraavassa esimerkissä on kyseessä konditionaalimuo-

dolla lievennetty kehotus: Kiusattuna oleminen on ankara koulu ja minä henkilökoh-

taisesti kehottaisin sinua ottamaan yhteyttä työpaikkasi tai ammattiliittosi vastaavaan

henkilöön (L). Kehotus sellaisenaan ei vielä velvoita vastaanottajaa, mutta ei toisaalta

jätä paljoa toiminnanmahdollisuuksiakaan. Konditionaalilla lievennettynä kehotus

kuitenkin menettää vaativuuttaan ja sen kehottavuus lievenee.

Kirjoittaja voi suositella vastaanottajalle jotakin toimintamallia nimeämällä ver-

bivalinnallaan toimintakehotuksen muodon suositukseksi, kuten seuraavissa esimer-

keissä: Jos työyhteisön sisäisillä neuvotteluilla et saa haluamaasi lopputulosta, suo-

sittelen että teet kiusaajista rikosilmoituksen (L). Minä, William, vanha ja luotettava

jonglööri suosittelen Sinulle, että harkitset aikeitasi vielä (H). Suosituksesta on kyse

myös kielteisessä lausumassa: En siis suosittele sinua tekemään sitä (H). Näissä esi-

merkeissä kirjoittaja nimeää, että kyseessä on suositus. Nämä esimerkit on modaali-

selta lausetyypiltään väitelauseita, mutta se sisältävät aivan selvästi toimintakehotuk-

sen vastaanottajalle, joten sen puhefunktiona ei ole väittää, vaan suositella vastaanot-

tajalle tiettyä toimintatapaa. Joissakin kirjeissä suositusta vielä lievennetään konditio-

naalimuodolla. Suosittelisin kuitenkin kertomaan edes jollekin asiasta, että saataisiin

juttu kuntoon eikä sinun tarvitsisi pelätä omia työkavereita (L).

Edellä esiteltyjen toimintakehotusten puhefunktio on helposti tunnistettavissa

suositukseksi, sillä se on nimetty verbivalinnalla. Kirjeissä suosituksia esitetään myös

käyttämällä kannattaa-verbiä, kuten seuraavissa esimerkeissä: Kiusaamisesta kannat-

taa kertoa myös vaimollesi sekä muille läheisillesi (L). Verbi kannattaa tekee toimin-

takehotuksesta suosituksen, sillä se sisältää oletuksen, että puheenalainen asia on suo-

siteltavaa toteuttaa, mutta se ei vielä velvoita vastaanottajaa. Myös kannattaa-verbiä

lievennetään konditionaalilla. Samalla suositus lievenee ja vastaanottajalle jää enem-

män toiminnan mahdollisuuksia. Mielestäni sinun kannattaisi antaa asian olla ja jat-
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kaa töitäsi muina miehinä niin kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan (L). - - kannattaisi

antaa järjen voittaa (H).

Kirjeissä on myös toimintakehotuksia, joissa modaaliverbi pitää, kuulua tai tul-

la on konditionaalimuodossa, kuten seuraavassa esimerkissä: - - sinun tulisi todistaa

hänen syyllisyytensä muillekin (H). Tulla- kuulua- ja pitää-verbit ovat sinänsä hyvin-

kin velvoittavia, mutta konditionaalimuodon käyttö lieventää niiden merkitystä ja

muuttaa vaativan verbin merkityksen suosittelevaksi. Seuraavissa esimerkeissä myös

sana mielestäni lieventää kehotusta. Mielestäni sinun tulisi ottaa yhteys rehtoriin (L).

Mielestäni sinun kuuluisi kertoa asiasta rehtorille, sillä muuten et saa tilannetta lop-

pumaan (L).

Myös tapaukset, joissa vastaanottajalle suositellaan jotakin tiettyä vaihtoehtoa

tai toimintamallia, kuten seuraavissa esimerkeissä, ovat luokitteluni mukaan suosituk-

sia. Mielestäni viisainta olisi viedä juttu oikeuteen (Maria). Reiluin vaihtoehto olisi

kaksintaistelu, jossa tiedän että olet hyvä (Riikka). Nämä ovat suosituksia eivätkä

ehdotuksia sen takia, että niissä ehdotettua toimintamallia arvotetaan adjektiivin ver-

tailumuodolla, joka useimmissa tapauksissa on superlatiivi. Kirjeen kirjoittava siis

pitää ehdottamaansa toimintamallia suositeltavana, joten kyseessä on ehdotusta hie-

man vahvempi muoto eli suositus. Näissä esimerkeissä konditionaali kuitenkin lie-

ventää suositusta sen verran, ettei kyseessä kuitenkaan ole vahvistettu toimintakeho-

tus, kuten velvoittava ohje

Kirjeissä myös osa neuvoista on tunnistettavissa verbivalinnan perusteella. -  -

neuvon sinua kulkemaan pää pystyssä ja ylpeänä laukustasi (L). Myös neuvoja lie-

vennetään konditionaalilla. Joten sinun ja edesmenneen isäsi pitkäaikaisena ystävänä

neuvoisin sinua surmaamaan setäsi (H). Kiusaaminen ei ole koskaan oikein, joten

neuvoisin sinua kääntymään ammattiauttajan puoleen (L). Tässä esimerkissä kirjoit-

taja nimeää verbivalinnalla, että kyseessä on neuvo. Lisäksi konditionaalimuoto neu-

voisin lieventää toimintakehotusta. Olen laskenut neuvoiksi myös tapaukset, joissa

kirjoittaja neuvoo vastaanottajaa toimimaan tietyllä tavalla asemoimalla itsensä vas-

taanottajan asemaan. Sinuna olisin tulevaisuudessa piittaamatta heistä (L).

Samoin kuin suosituksia ja neuvoja, myös ehdotuksia nimetään verbivalinnoilla.

Ehdotan, että tulet noutamaan salkun minulta koulun päätyttyä (L). Ehdotus on jo

sellaisenaan lievä toimintakehotuksen muoto, sillä se jättää vastaanottajalle useita

toiminnanmahdollisuuksia. Ehdotuksiakin kuitenkin vielä lievennetään konditionaa-
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lilla. Ehdottaisin sinulle, että käännyt tässä asiassa virkavallan puoleen (L). Ehdot-

taisin asian ratkaisuksi järjen avulla tehtävää päätöstä (H).

Ehdotuksia ovat myös toimintakehotukset, joissa käytetään modaaliverbiä voi-

da. Jos piinaaminen jatkuu, voit hyvin ilmoittaa tapauksesta koulusi rehtorille, ja

jopa poliisille (L). Mielestäni voisit harkita myös työpaikan vaihtoa (L). - voit vaikka

kiristää häntä tällä asialla (H).

Ehdotuksiksi olen laskenut myös seuraavanlaiset tapaukset, joissa vastaanotta-

jalle ehdotetaan jotakin toiminnan vaihtoehtoa. Yksi mahdollisuus on pyytää apua

asiaan rehtorilta (L). Edellisessä esimerkissä ehdotettu toimintamalli esitellään yhte-

nä vaihtoehtona monista. Myös pelkkä konditionaalimuotoinen verbi toisessa per-

soonamuodossa tekee toimintakehotuksesta ehdotuksen, kuten seuraavassa esimerkis-

sä: Tunteesi varmaan käskevät tappamaan setäsi, mutta ajattelisit järkevästi ja tekisit

kuten laki vaatii (H). Edellisessä esimerkissä on kaksikin ehdotusta: vastaanottajaa

pyydetään ajattelemaan järkevästi ja tekemään lain vaatimalla tavalla.

Kirjeissä on myös kaksi toivomusta. Toivomus sisältää toimintakehotuksen vas-

taanottajalle, mutta ei velvoita häntä juurikaan. Toivomus onkin luokitteluni mukaan

toimintakehotusten lievin muoto. Näin ollen toivon sinua tekemään, mitä sydämmesi

käskee (Tomi). - - toivon ettet alene hänen tasolleen vaan tekisit kuten laki vaatii

(Petteri). Jälkimmäisen toivomuksen perässä on myös ehdotus.

Taulukkoon 6 olen koonnut edellä esitellyt piirteet, jotka ovat ominaisia tietylle

toimintakehotustyypille. Jaottelu toimintakehotustyyppeihin on tehty tämän aineiston

pohjalta, joten taulukon esimerkit eivät kata kaikkia mahdollisia piirteitä, jotka ovat

tyypillisiä esimerkiksi ehdotuksille tai suosituksille. Piirteet ja toimintakehotustyypit

koskevat siis ainoastaan lehtorille ja Hamletille kirjoitetuissa kirjeissä esiintyviä toi-

mintakehotuksia. Tyyppien rajat eivät ole yksiselitteisiä, mutta tällainen jako tarkem-

piin toimintakehotustyyppeihin kuitenkin kuvaa aineistosta toimintakehotusten lie-

ventämisen ja vahventamisen ilmiötä. Jaottelun pohjalla on toimintakehotusten jat-

kumo velvoittavammista lievempiin.
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Toimintakeho-
tustyyppi

Toimintakehotustyypille tyypilliset kielen piirteet

Vaatimus velvoittavia nesessiivirakenteita
x:n täytyy/pitää ~ on pakko tehdä y; x:n on tehtävä y

Käsky indikatiivin 2. persoonamuoto esittää teon toteutuvana, myös kielteinen muoto
teet sen, et tee sitä
imperatiivimuodolla kehotetaan konkreettiseen tekoon, myös kielteinen muoto
tapa hänet, älä tapa häntä
mahdollisuutta ilmaiseva verbi saada kieltomuodossa
et saa tehdä sitä

Velvoittava ohje imperatiivimuodolla kehotetaan abstraktiin tekoon
ajattele järjellä
modaaliverbi voida kielteisessä muodossa
et voi tehdä sitä
irrallinen toimintakehotus turpaan vain, vapaasti vaan
jokin toimintatapa esitetään ainoana mahdollisena
ainoa vaihtoehto on tehdä se

Kehotus toimintakehotus nimetään verbivalinnalla kehotukseksi, esiintyy ainoastaan konditionaa-
lilla lievennettynä
kehottaisin sinua

Suositus toimintakehotus nimetään verbivalinnalla suositukseksi, myös kielteinen muoto
suosittelen sinulle, en suosittele
myös konditionaalilla lievennettynä
suosittelisin sinulle
kannattaa-verbin käyttö, myös konditionaalilla lievennettynä
sinun kannattaa, sinun kannattaisi
velvoittava verbi pitää, kuulua tai tulla konditionaalilla lievennettynä
sinun tulisi tehdä, sinun pitäisi tehdä, sinun kuuluisi tehdä
jokin toimintatapa esitetään suositeltavana käyttämällä suosittelevan adjektiivin vertai-
lumuotoa
viisainta olisi, reiluinta olisi, parasta olisi

Neuvo toimintakehotus nimetään verbivalinnalla neuvoksi
neuvon sinua
myös konditionaalilla lievennettynä
neuvoisin sinua
kirjoittaja asemoi itsensä vastaanottajan asemaan
sinuna tekisin

Ehdotus toimintakehotus nimetään verbivalinnalla ehdotukseksi
ehdotan, että
myös konditionaalilla lievennettynä
ehdottaisin sinulle
modaaliverbi voida, myös konditionaalilla lievennettynä
voit tehdä, voisit tehdä
konditionaalin 2. persoonamuoto
tekisit
jokin toimintatapa esitellään yhtenä vaihtoehtona monista
yksi mahdollisuus on

Toivomus toimintakehotus nimetään verbivalinnalla toivomukseksi
toivon, että

Taulukko 6 Aineiston toimintakehotustyypeille tyypilliset kielen piirteet.
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Lehtorille kirjoitetuissa kirjeissä on yhteensä 150 toimintakehotusta, kun taas

Hamletille kirjoitetuissa kirjeissä toimintakehotuksia on yhteensä 154. Toimintakeho-

tuksien yhteismäärässä ei siis ole aineistojen välillä merkittävää eroa. Taulukkoon 7

olen koonnut erilaisten toimintakehotusten määrät lehtorille ja Hamletille kirjoitetuis-

sa kirjeissä.

vaati-
muksia

käskyjä vel-
voitta-
via
ohjeita

keho-
tuksia

suosi-
tuksia

neuvo-
ja

ehdo-
tuksia

toivo-
muksia

yht.

kirje
lehto-
rille

15 51 15 2 32 10 25 - 150

kirje
Hamle-
tille

16 47 61 - 19 2 7 2 154

Taulukko 7 Toimintakehotusten määrät lehtorille ja Hamletille kirjoitetuissa kirjeissä.

Taulukoissa 8 ja 9 havainnollistetaan toimintakehotusten jakautumista prosentuaali-

sesti lehtorille ja Hamletille kirjoitetuissa kirjeissä.
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Taulukko 8 Toimintakehotusten jakautuminen toimintakehotustyyppeihin lehtorille kirjoitetuis-

sa kirjeissä.

Kirje Hamletille
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Taulukko 9 Toimintakehotusten jakautuminen toimintakehotustyyppeihin Hamletille kirjoite-

tuissa kirjeissä.

Sekä lehtorille että Hamletille kirjoitetuissa kirjeissä velvoittavampia toiminta-

kehotuksia eli vaatimuksia, käskyjä ja velvoittavia ohjeita on enemmän kuin lievem-

piä toimintakehotuksia, kuten neuvoja ja ehdotuksia. Lehtorille kirjoitetuissa kirjeissä

toimintakehotukset kuitenkin jakautuvat tasaisemmin kuin Hamletille kirjoitetuissa

kirjeissä. Sekä lehtorille että Hamletille kirjoitetuissa kirjeissä on vaatimuksia suun-

nilleen yhtä paljon. Käskyjä on lehtorille kirjoitetuissa kirjeissä muutama enemmän
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kuin Hamletille kirjoitetuissa kirjeissä. Velvoittavia ohjeita on huomattavan paljon

enemmän Hamletille kuin lehtorille kirjoitetuissa kirjeissä. Lehtorille kirjoitetuissa

kirjeissä puolestaan on käytetty huomattavasti enemmän lievempiä toimintakehotuk-

sia eli suosituksia, neuvoja ja ehdotuksia. Lehtorille kirjoitetuissa kirjeissä on siis

enemmän kohteliaampia tapoja kehottaa kuin Hamletille kirjoitetuissa kirjeissä, sillä

lievempien toimintakehotusten käyttö on kohteliaampaa kuin suorien vaatimuksien tai

käskyjen esittäminen.

Velvoittavampien toimintakehotusten runsaasta käytöstä voi päätellä, että kir-

joittaja kokee kirjeen vastaanottajan läheisemmäksi. Lievempiä ilmauksia puolestaan

käytetään muodollisissa yhteyksissä kirjoitettaessa etäisemmin tutulle henkilölle, sillä

ne ovat vahvistettuja toimintakehotuksia kohteliaampia. Lehtorille kirjoitetuissa kir-

jeissä juuri näitä lievempiä toimintakehotuksia on huomattavasti enemmän kuin Ham-

letille kirjoitetuissa kirjeissä. Tästä voi päätellä, että lehtoria pidetään etäisempänä

kuin Hamletia, sillä toimintakehotuksen vastaanottajalle jää ehdottaessa tai suositelta-

essa enemmän toiminnan vaihtoehtoja kuin esimerkiksi käskiessä tai esittäessä vel-

voittavan ohjeen. Ehdottaminen, suositteleminen, neuvominen ja toivominen siis ovat

kohteliaampia tapoja esittää toimintakehotus kuin esimerkiksi käskeminen. Lehtorille

kirjoitetuissa kirjeissä on huomattavasti enemmän kohteliaita toimintakehotuksen

muotoja kuin Hamletille kirjoitetuissa kirjeissä. Hamletille kirjoitetuissa kirjeissä sitä

vastoin on enemmän suoria toimintakehotuksia, jotka ovat tyypillisiä läheisten ihmis-

ten vuorovaikutuksessa. (ks. Eggins 1994: 64–67.)

6.2. Suhtautumisen ja asennoitumisen ilmaiseminen

Molemmissa kirjeissä ilmaistaan suhtautumista ja asennoitumista monin eri keinoin.

Suhtautumista ilmaistaan muun muassa kirjeen vastaanottajaa, muita tapahtumiin

osallisia henkilöitä ja kirjeen vastaanottajan kohtaamaa tilannetta kohtaan. Kiinnitin

erityistä huomiota tapaan, jolla kirjeen kirjoittaja ottaa kantaa kirjeen vastaanottajan

kohtaamaa tilannetta kohtaan. Molemmille kirjeillehän on yhteistä se, että niissä neu-

votaan hankalassa tilanteessa olevaa henkilöä. Onkin siis todennäköistä, että myös

tätä hankalaa tilannetta kommentoidaan jollakin tavalla kirjeissä.

Lehtorille kirjoitetuissa kirjeissä hänen tilannettaan määritellään useilla asen-

neadjektiiveilla. Asenneadjektiiveilla ilmaistaan kirjoittajan suhtautumista lehtorin
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tilannetta kohtaan, kuten seuraavissa esimerkeissä: Kuulin hankalasta tilanteestasi

työkaveriesi keskuudessa (L). Hyvä ystäväni, kuinka olet joutunut tähän ikävään ti-

lanteeseen? (L). Tilanne kuulostaa sairaalta valtapeliltä (L). Muiden opettajien käy-

tös vaikuttaa todella lapselliselta (L). Sinun kannattaisi olla huomioimatta muiden

ärsyttävää käytöstä ja keskittyä työhösi (L). Olet joutunut ikävään tilanteeseen uuden

salkkusi takia (L). Ongelma tuntuu tosiaankin olevan hyvin tuskainen ja työtoveriesi

käytös käsittämätöntä (L).

Myös Hamletin tilannetta kommentoidaan kirjeissä ja suhtautumista tilanteeseen

osoitetaan erilaisilla asenneadjektiiveilla. Kuulin kurjasta kohtalostasi (H). Olet jou-

tunut tukalan paikan eteen. Kuulin mitä kuninkaalle oli käynyt (H). Näin vaikean ja

julman asian tullessa esiin on lähes mahdotonta tulla kaikkia osapuolia huomioivaan

ratkaisuun (H). Tiedät, että valtaistuimelle noussut setäsi pääsi hallitsijaksi raa’alla

ja väärällä keinolla, mutta se ei oikeuta sinua samankaltaiseen julmuuteen ja mur-

haan (H).

Edellisissä esimerkeissä lehtorin kohtaamaa tilannetta tai muiden opettajien

käytöstä määritellään asenneadjektiiveilla hankala, ikävä, lapsellinen, ärsyttävä, tus-

kainen ja käsittämätön ja Hamletin kohtaamaa tilannetta tai hänen setänsä toimintaa

kuvataan asenneadjektiiveilla kurja, tukala, vaikea, julma, raaka ja väärä. Näillä kai-

killa  sananvalinnoilla  otetaan  kantaa  lehtorin  tai  Hamletin  kohtaamaa  käytöstä  koh-

taan. Asenneadjektiivit ovat kuitenkin erilaisia voimakkuudellaan. Edellisistä esimer-

keistä hankala, ikävä, vaikea ja lapsellinen ovat toki asenneadjektiiveja, mutta ne

eivät kuvaa yhtä voimakasta suhtautumista puheenalaista asiaa kohtaan kuin esimer-

kiksi asenneadjektiivit ärsyttävä, tuskainen, raaka, julma ja käsittämätön. Olenkin

jakanut asenneadjektiivit, joilla osoitetaan suhtautumista kirjeen vastaanottajan tilan-

netta kohtaan voimakasta ja miedompaa suhtautumista ilmaiseviin asenneadjektiivei-

hin. Jaottelussa on otettu huomioon asiayhteys. Esimerkiksi adjektiivi kurja ei kuvaa

kovin voimakasta suhtautumista aineistossa, sillä sitä käytetään kuvaamaan tilannetta.

Sen sijaan, jos ihmistä kuvattaisiin kurjaksi olisi kyseessä voimakkaampi suhtautumi-

nen.

Miedompaa suhtautumista lehtorin tilannetta kohtaan ilmaisevat asenneadjektii-

vit ikävä, kurja, eriskummallinen, kummallinen, lapsellinen, epäsovelias, nolo, omi-

tuinen, naurettava, hankala, vakava, vaikea, kiusallinen, harmillinen, outo ja huono.

Miedompia asenneadjektiiveja, joilla ilmaistaan suhtautumista vastaanottajan tilan-

netta kohtaan on lehtorille kirjoitetuissa kirjeissä yhteensä 40. Sama adjektiivi siis voi
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esiintyä aineistossa useammin kuin kerran. Hamletille kirjoitetuissa kirjeissä mie-

dompaa suhtautumista kuvaavia asenneadjektiiveja ovat ikävä, vakava, kurja ja vai-

kea. Hamletille kirjoitetuissa kirjeissä näitä miedompia asenneadjektiiveja, joilla il-

maistaan suhtautumista Hamletin tilannetta kohtaan on yhteensä viisi.

Voimakasta suhtautumista lehtorin tilannetta kohtaan puolestaan ilmaisevat

asenneadjektiivit tuskainen, käsittämätön, raukkamainen, ankara, raju, hirvein, tyh-

mä, tukala, ärsyttävä, sietämätön ja sairas. Näitä voimakasa suhtautumista ilmaisevia

asenneadjektiiveja on lehtorille kirjoitetuissa kirjeissä yhteensä 11. Miedompia asen-

neadjektiiveja käytetään siis huomattavasti enemmän kuin voimakkaita adjektiiveja

ottaessa kantaa lehtorin kohtaamaan tilanteeseen. Voimakasta suhtautumista Hamletin

tilannetta kohtaan ilmaistaan asenneadjektiiveilla anteeksiantamaton, väärä, järkyttä-

vä, kauhea, julma, raaka, eläimellinen ja likainen. Hamletille kirjoitetuissa kirjeissä

voimakkaita asenneadjektiiveja, joilla ilmaistaan suhtautumista Hamletin tilannetta

kohtaan on yhteensä yhdeksän.

Lehtorille kirjoitetuissa kirjeissä suhtautumista vastaanottajan tilanteeseen kuva-

taan useammin asenneadjektiiveilla kuin Hamletille kirjoitetuissa kirjeissä. Miedom-

paa ja voimakkaampaa suhtautumista ilmaisevia asenneadjektiiveja kuitenkin käyte-

tään lehtorille ja Hamletille kirjoitetuissa kirjeissä eri suhteessa. Lehtorille kirjoite-

tuissa kirjeissä hänen tilanteeseen kantaa ottavia asenneadjektiiveja on yhteensä 51,

joista 11 ilmaisee voimakasta suhtautumista ja 40 miedompaa suhtautumista. Hamle-

tille kirjoitetuissa kirjeissä puolestaan suhtautumista Hamletin tilannetta kohtaan ku-

vataan yhteensä 14:llä asenneadjektiivilla, joista yhdeksän ilmaisee voimakasta ja

viisi miedompaa suhtautumista. Taulukkoon 10 olen koonnut kirjeen vastaanottajan

tilannetta kuvaavien asenneadjektiivien jakautumisen miedompaa ja vahvempaa suh-

tautumista kuvaaviin adjektiiveihin Hamletille ja lehtorille kirjoitetuissa kirjeissä.

kirje lehtorille kirje Hamletille

kpl % kpl %

voimakasta suhtautumista
ilmaisevia asenneadjektiiveja

11 22 % 9 64 %

miedompaa suhtautumista
ilmaisevia asenneadjektiiveja

40 78 % 5 36 %

yht. asenneadjektiiveja 51 100 % 14 100 %

Taulukko 10 Asenneadjektiivien, joilla kuvataan suhtautumista kirjeen vastaanottajan tilannetta kohtaan,

jakautuminen voimakasta ja miedompaa suhtautumista kuvaaviin adjektiiveihin.
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Lehtorille kirjoitetuissa kirjeissä suhtautumista kirjeen vastaanottajan tilannetta

kohtaan kuvataan useammin asenneadjektiiveillä kuin Hamletille kirjoitetuissa kir-

jeissä. Lehtorille kirjoitetuissa kirjeissä suurin osa tilannetta kuvaavista asenneadjek-

tiiveista on miedompaa suhtautumista kuvaavia, kun taas Hamletille kirjoitetuissa

kirjeissä suurin osa käytetyistä adjektiiveista kuvaa voimakasta suhtautumista. Kiin-

nostavia mielestäni ovat nimenomaan voimakasta suhtautumista ilmaisevat asennead-

jektiivit ja niiden käyttö kirjeissä, sillä voimakkaampien ilmausten käyttö kertoo tun-

teellisemmasta suhtautumisesta puheenalaiseen asiaan. Voimakasta suhtautumista

ilmaisevien asenneadjektiivien käytössä ei määrällisesti ole aineistojen välillä merkit-

tävää eroa ilmaistaessa suhtautumista kirjeen vastaanottajan tilannetta kohtaan, sillä

lehtorille kirjoitetuissa kirjeissä niitä on vain kaksi enemmän kuin Hamletille kirjoite-

tuissa kirjeissä. Asenneadjektiivien jakautumisessa prosentuaalisesti voimakkaisiin ja

miedompiin sen sijaan ero on huomattava. Hamletille kirjoitetuissa kirjeissä 64 %

Hamletin tilannetta kuvaavista asenneadjektiiveista on voimakkaita, kun taas lehtoril-

le kirjoitetuissa kirjeissä voimakkaita asenneadjektiiveja on vain 22 %

Lehtorille kirjoitetuissa kirjeissä miedompaa suhtautumista ilmaisevia asen-

neadjektiiveja on sekä määrällisesti että prosentuaalisesti huomattavan paljon. Lehto-

rille ja myös Hamletille kirjoitetuissa kirjeissä kannanotto kirjeen vastaanottajan koh-

taamaa tilannetta kohtaan on usein heti kirjeen alussa, kuten seuraavassa esimerkissä:

Olet joutunut ikävään tilanteeseen, nimittäin työpaikkakiusaamisen uhriksi (L). Myös

seuraava kannanotto on heti kirjeen alussa: Ikävää tuo sinulle tapahtunut juttu. Mie-

lestäni työtoveriensi käyttäytyminen oli epäsoveliasta ja lapsellista (L). Edellä esitel-

lyt kannanotot vastaanottajan tilanteeseen ovat usein kirjeen alussa, sillä todennäköi-

sesti vastaanottajan tilannetta halutaan jotenkin pahoitella ennen kuin vastaanottajalle

aletaan antaa toimintaohjeita. Varsinkin juuri miedompia asenneadjektiiveja käytettä-

essä kyse on mielestäni kohteliaisuudesta tai empatian ilmaisemisesta. Lehtorille kir-

joitetuissa kirjeissä näitä ilmauksia, joilla pahoitellaan vastaanottajan tilannetta tai

otetaan kantaa siihen on huomattavasti enemmän kuin Hamletille kirjoitetuissa kir-

jeissä. Tämä voi osaltaan selittää miedompien asenneadjektiivien suurempaa määrää

lehtorille kirjoitetuissa kirjeissä.

Tarkastelen seuraavaksi kirjeiden aloituksia, sillä on huomionarvoista, että nä-

mä kannanotot kirjeen vastaanottajan tilanteeseen sijoittuvat yleensä juuri kirjeen

alkuun. Tarkastelen siis, miten kirjeet alkavat tervehdyksen jälkeen. Suurin osa kir-
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jeistä alkaa joko pahoittelulla, osanotolla tai kannanotolla vastaanottajan tilanteeseen

tai suoralla toimintakehotuksella. Joidenkin kirjeiden alussa myös kerrotaan ensiksi,

että kirjeen kirjoittaja on lukenut tai kuullut vastaanottajan tilanteesta jostakin.

Osanotto, kannanotto ja pahoittelu ovat melko samankaltaisia aloituksia, sillä

niiden kaikkien funktio on jollakin tavalla päivitellä tai pahoitella kirjeen vastaanotta-

jan tilannetta. Olen todella pahoillani sinulle tapahtuneesta ikävästä tilanteesta (L).

Hyvä historian lehtori tilanteesi vaikuttaa hyvin vaikealta ja kiusalliselta (L). Tilan-

teesi on melko ikävä (L). Olet joutunut ikävään tilanteeseen uuden salkkusi takia (L).

Varsin ikävää kuinka isällesi kävi kavalan setäsi vuoksi (H). Näillä kirjeenaloituksilla

siis osoitetaan vastaanottajalle, että kirjoittaja suhtautuu empaattisesti vastaanottajan

tilanteeseen.

Osa kirjeistä alkaa myös siten, että kirjeen kirjoittaja ikään kuin selvittää vas-

taanottajalle, mitä kautta on saanut tiedon tapahtuneesta. Tänään koulussa huomasin,

kuinka muut opettajat kiusasivat sinua uuden salkkusi takia (L). Tietooni on tullut

setäsi juonittelu ja se kuinka hän pääsi isäsi paikalle valtaistuimelle (H). Kuulin ta-

pahtumista, jotka tapahtuivat sinä iltana, kun isäsi nukkui pois (H).

Useassa kirjeessä tämä selvitys siitä, mitä kautta kirjoittaja on saanut tiedon ta-

pahtuneesta on liitetty pahoitteluun, kannanottoon tai osanottoon tai kirjeen alku si-

sältää molemmat peräkkäin. Kuulin sinun hankalasta tilanteesta työpaikallasi. Ikä-

vää, että olet joutunut pilkan, kiusaamisen ja vääryyden kohteeksi (L). Kuulin, että

sinua on alettu kiusata työpaikallasi koulussa. Ja tämä ikävä tilanne vain siitä syystä,

että käytit salkkua tavaroidesi kuljettamiseen (L). Hei, kuulin ongelmastasi ja olen

erittäin ihmeissäni. Voiko tuollainen olla muka totta? Voivatko aikaihmiset käyttäytyä

noin lapsellisesti? (L). Olet joutunut tukalan paikan eteen, kuulin mitä kuninkaalle oli

käynyt (H). Joissakin kirjeissä siis ilmaistaan heti alkuun sekä osanotto että tieto siitä,

mitä kautta kirjoittaja on saanut kirjeen vastaanottajan tilanteen selville.

Monessa kirjeessä mennään myös niin sanotusti suoraan asiaan eli heti kirjeen

alussa aletaan antaa toimintakehotuksia vastaanottajalle. Sinun kannattaisi kertoa

poliisille tai muulle ammatti henkilölle pahoinpitelystä työpaikalla (L). Et saisi alen-

tua muiden kiusattavaksi (L). Hamlet älä tee päätöstä liian nopeasti (H). Hamlet! Älä

ole pelkuri… (H). Hamlet sinun pitää tehdä päätöksesi harkiten (H). Todista muille

ihmisille, että setäsi on tappanut entisen kuninkaan ja ottanut hänen paikkansa (H).

Lehtorille kirjoitetuista kirjeistä 25 alkaa pahoittelulla, kannanotolla tai osan-

otolla vastaanottajan tilanteeseen. Näistä pahoitteluista 11:een on myös liitetty tieto
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siitä, mitä kautta kirjoittaja on saanut tietoonsa vastaanottajan tilanteen. Kolme lehto-

rille kirjoitettua kirjettä alkaa ainoastaan tiedolla siitä, miten kirjoittajalle on selvinnyt

kirjeen vastaanottajan tilanne. 14:ssä lehtorille kirjoitetussa kirjeessä mennään suo-

raan asiaan eli annetaan heti toimintaohjeita vastaanottajalle.

Hamletille kirjoitetuista kirjeistä 10 alkaa pahoittelulla, osanotolla tai kannan-

otolla vastaanottajan tilanteeseen. Näistä pahoitteluista kaksi on liitetty selvitykseen

siitä, mitä kautta tieto Hamletin tilanteesta on tullut kirjeen kirjoittajalle. Viisi Hamle-

tille kirjoitettua kirjettä alkaa tiedolla siitä, miten kirjoittaja on saanut tiedon vastaan-

ottajan tilanteesta. 24:ssa Hamletille kirjoitetussa kirjeessä mennään suoraan asiaan.

Kolme Hamletille kirjoitettua kirjettä eivät ala selkeästi millään näistä edellä

esitellyistä tavoista. Yksi kirje esimerkiksi alkaa sillä, että kirjoittaja ilmoittaa olevan-

sa vastaanottajan puolella. Tuen päätöstäsi oli se sitten mikä tahansa, mutta mielestä-

ni ei ole oikein tappaa setääsi raa’asti (H). Tässäkin kirjeessä mennään melko suo-

raan asiaan, mutta ehkä tämä alku, jossa kirjoittaja mainitsee tukevansa vastaanottajaa

kaikissa tilanteissa hieman pehmentää ja lieventää tulevia toimintakehotuksia. Kaksi

Hamletille kirjoitettua kirjettä sen sijaan alkavat hieman päivittelevään ja ihmettele-

vään sävyyn. Mitä on tapahtunut? Ennen sinä olit kiltti pikkupoika, mutta nyt olet

suunnittelemassa kuninkaan murhaa (H). Hamlet, Hamlet, mitä oletkaan aikeissa

tehdä? Kuinka julma on tapasi ajatella nyt (H).  Jälkimmäisessä esimerkissä on jopa

hieman toruva sävy. Hamletin nimen toisto tuo aloitukseen tunteellisuutta ja toruvuut-

ta.

Taulukkoon 11 olen koonnut erilaisten aloitustapojen määrät lehtorille ja Ham-

letille kirjoitetuissa kirjeissä.

Kirje lehtorille Kirje Hamletille

kpl % kpl %

Pahoittelu, osanotto, kannanotto 14 33 % 8 19 %

Pahoittelu ja tieto siitä, mistä on
saanut tilanteen selville

11 27 % 2 5 %

Tieto siitä, mistä on saanut
tilanteen selville

3 7 % 5 12 %

Suoraan toimintakehotuksiin 14 33 % 24 57 %

Muu - - 3 7 %

Taulukko 11 Lehtorille ja Hamletille kirjoitettujen kirjeiden aloitukset.
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Edellä  esitellyt  tavat  ovat  melko  erilaisia  tapoja  aloittaa  kirje.  Pahoittelu,  kan-

nanotto, osanotto ja tiedon esittäminen siitä, mitä kautta on vastaanottajan tilanteen

saanut selville ovat samankaltaisia aloituksia siinä mielessä, että aloitusta hieman

pehmitellään. Sen sijaan mentäessä suoraan toimintakehotuksiin kirjeen vastaanotta-

jaa aletaan heti neuvoa tai käskeä, eikä vastaanottaja juurikaan valmistaudu tuleviin

ohjeisiin.

Lehtorille kirjoitetuista kirjeistä suurin osa alkaa joko pahoittelulla tai kannan-

otolla vastaanottajan tilanteeseen, kun taas Hamletille kirjoitetuissa kirjeissä suurim-

massa osassa mennään suoraan asiaan. Pahoittelu ja osanotto voivat toisaalta olla em-

patian ilmauksia vastaanottajalle tai sitten ne ikään kuin pehmentävät kirjeen aloitusta

eli toimivat kohteliaisuuden keinoina. Kirjeen vastaanottajaa ei heti haluta alkaa neu-

voa, vaan ensin otetaan jollain lailla kantaa vastaanottajan tilanteeseen ja mahdolli-

sesti myös kerrotaan, mistä on saanut vastaanottajan tilanteen selville. Pahoittelu ja

tieto siitä, mistä on kuullut vastaanottajan tilanteesta toimivat ikään kuin aloitussiir-

toina, ennen kuin voi mennä itse asiaan eli neuvoa vastaanottajaa. Hamletille kirjoite-

tuista kirjeistä kymmenen alkaa pahoittelulla, kun taas 24:ssä eli valtaosassa mennään

suoraan asiaan.

Suoraan asiaan meneminen on mielestäni epämuodollisuuden piirre, sillä kirjeen

kirjoittaja alkaa heti tervehdyksen jälkeen kertoa vastaanottajalle, kuinka hänen pitäisi

toimia. Sen sijaan kohteliaampaa on aloittaa kirje juuri pahoittelulla tai jonkinlaisella

kannanotolla vastaanottajan tilanteeseen, sillä tällöin tulevia toimintaohjeita ikään

kuin pehmennetään. Miedompien asenneadjektiivien suurempi määrä ilmaistaessa

suhtautumista vastaanottajan tilanteeseen lehtorille kirjoitetuissa kirjeissä luultavasti

selittyy sillä, että useammat lehtorille kirjoitetut kirjeet alkavat pahoittelulla, osan-

otolla tai kannanotolla lehtorin tilanteeseen. Tällöin miedompia asenneadjektiiveja

käytetään osana kohteliaisuuden ilmauksia. Suurimmassa osassa Hamletille kirjoite-

tuista kirjeistä taas mennään suoraan toimintakehotuksiin, joten niissä ei myöskään

ole niin paljoa miedompia asenneadjektiiveja kuvaamassa Hamletin tilannetta.

Kiinnostavaa on myös se, miten kirjeissä nimitetään ikävän tilanteen aiheuttajia,

sillä heidän nimeämisessään on havaittavissa eroja. Molemmissa tehtävissä on selkeä

syyllinen vastaanottajan ikävään tilanteeseen. Lehtorille ikävän tilanteen ovat aiheut-

taneet lehtorin kollegat, kun taas Hamletin tilanteessa sen on aiheuttanut Hamletin

setä, nykyinen kuningas. Näitä henkilöitä nimitetään kirjeissä eri tavoilla. Kiusaavia

opettajia nimitetään esimerkiksi seuraavilla ilmauksilla: työtoverit, muut, aikuiset
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miehet, työkaverit, opettajakunta, keltanokat, kiusaajat, salkun varastajat, ”työkave-

rit”, kollegat, Korhonen ja Virtanen, muut opettajat ja opettajakunta. Hamletin setää

puolestaan nimitetään esimerkiksi seuraavilla ilmauksilla: kavala setä, kuningas, setä,

väärä hallitsija, isäsi tappanut mies, MURHAAJA, kaksinaamainen setä, häikäilemä-

tön setä, saastainen kieroilija, petturillinen setä, ilkeä kuningas, kieroutunut sika,

kiero ja valheellinen kuningas, petturi joka murhasi kuninkaan ja oma setä.

Huomionarvoista näissä nimityksissä on se, että Hamletin setää määritellään

asenneadjektiiveilla, kun taas lehtorin kiusaajia ei määritellä muuten, kuin nimeämäl-

lä heidät esimerkiksi kiusaajaksi tai salkun varastajaksi. Hamletin sedän määrittelys-

sä käytetään siis seuraavia asenneadjektiiveja: kaksinaamainen, kavala, väärä, häi-

käilemätön, saastainen, ilkeä, kieroutunut, kiero, petturillinen ja valheellinen. Nämä

ovat kaikki voimakkaita asenneadjektiiveja, jotka kertovat kirjoittajan suhtautumises-

ta määriteltyä henkilöä kohtaan. Myös Hamletin sedän nimittäminen seuraavilla sub-

stantiiveilla kertoo kirjoittajan tunteellisesta suhtautumista puheenalaista kohtaan:

MURHAAJA, sika, petturi ja kieroilija. Keltanokat on lehtorin kiusaajien nimistä mie-

lestäni ainoa, jolla on tunteikkaampi sävy, sillä sen merkitys on lähinnä vähätellä kiu-

saajia.

Kirjeissä on siis havaittavissa selkeä ero siinä, kuinka kirjoittaja suhtautuu hen-

kilöön, joka on aiheuttanut kirjeen vastaanottajalle hankalan tilanteen. Hamletin se-

tään suhtaudutaan tunteellisemmin ja voimakkaammin kuin lehtorin kiusaajiin. Tämä

voi johtua siitä, että kirjeen kirjoittaja kokee Hamletin sedän teon kauheampana tai

enemmän vääränä kuin lehtorin kiusaajien teon. Toisaalta tunnepitoisten ilmausten

käyttö on ominaista epämuodollisissa vuorovaikutustilanteissa, joissa molemmat osa-

puolet tuntevat hyvin toisensa ja ovat tunteellisesti sitoutuneita tilanteeseen. Tämä siis

viittaisi siihen, että Hamlet koetaan läheisempänä ja toisaalta myös että Hamletin ti-

lanteeseen ja hänen auttamiseensa on sitouduttu tunteellisemmin. (ks. Eggins 1994:

64–67.)

6.3. Sosiaalisen suhteen määrittely

Edellä olen tarkastellut, miten kirjoittajan ja kirjeen vastaanottajan välinen suhde nä-

kyy kirjeiden kielellisissä valinnoissa. Tarkastelen kuitenkin myös sitä, nimetäänkö

kirjeissä vastaanottajan ja kirjoittajan välistä suhdetta suoraan. Molemmissa tehtävis-
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sä piti kirjoittaa fiktiiviselle henkilölle. Hamletille kirjoittaessa opiskelijoille mainit-

tiin erikseen, että kirje tulee kirjoittaa roolissa, jonka opiskelijat olivat keksineet itsel-

leen prosessidraamassa. Hamletille oli mahdollista kirjoittaa myös hänen omantun-

tonsa roolissa. Viisi opiskelijaa kirjoittikin Hamletin omanatuntona. Tarkastelen,

kuinka kirjoittajan rooli näkyy kirjeissä, millaisia sosiaalisia rooleja lehtorille ja Ham-

letille kirjoitetuissa kirjeissä ilmenee ja kuinka niitä ilmaistaan.

Kaikista kirjeistä ei suoraan ilmene, millainen sosiaalinen suhde kirjoittajan ja

vastaanottajan välillä on. Joissakin kirjeissä sosiaalista suhdetta ilmaistaan mainitta-

essa kirjeen vastaanottaja tai lähettäjä: Hei rakas ystäväni!; Terveisin, ystäväsi. Sosi-

aalinen suhde voi tulla esille myös kirjeen leipätekstissä. Kirjoittaja voi asemoida

itsensä johonkin rooliin esimerkiksi mainitsemalla kirjoittavansa jonkin neuvon ystä-

vänäsi.

Tarkastelen ensin, millaisia allekirjoituksia kirjeissä on. Lehtorille kirjoitetuista

42 kirjeestä 21:ssä on allekirjoitus, jossa mainitaan kirjeen lähettäjä. Hamletille kirjoi-

tetuista 42 kirjeestä sen sijaan 23 on allekirjoitettu. Noin puolet molemmista kirjeistä

siis ovat ilman minkäänlaista allekirjoitusta, mikä on melko epäodotuksenmukaista,

sillä kyseessä on kirje, joka tekstilajinsa odotusten puolesta vaatisi allekirjoituksen.

13 lehtorille kirjoitettua kirjettä ja kaksi Hamletille kirjoitettua kirjettä on allekirjoi-

tettu opiskelijan omalla nimellä, kuten seuraavat esimerkit: Parempaa jatkoa toivot-

taen, Riikka (L). T. Aleksi Sukunimi (L). Omalla nimellä allekirjoittaminen kertoo

siitä, että opiskelija ei ole omaksunut kirjoittaessaan roolia, vaan on kirjoittanut oma-

na itsenään. Onkin odotuksenmukaista, että lehtorille kirjoitetaan omana itsenä, kun

taas Hamletille roolissa, sillä Hamletille kirjoittaessa erikseen mainittiin, että kirje

tulee kirjoittaa valitussa roolissa. Lehtorille kirjoittaessa kirjoittajan roolia ei määritel-

ty ohjeissa mitenkään, joten on luonnollista, että opiskelijat kirjoittavat omalla nimel-

lään.

Kuitenkin myös jotkut opiskelijat keksivät roolin myös kirjoittaessaan lehtorille.

Sekä lehtorille että Hamletille kirjoitetaan ystävän roolissa. Tällöin ei usein mainita

erikseen kirjoittajan nimeä, vaan allekirjoituksessa mainitaan ainoastaan, että lähettäjä

on ystävä. Lehtorille kirjoitetuista kirjeistä kuuden lähettäjäksi mainitaan ystävä.

Hamletille kirjoitetuista kirjeistä neljän allekirjoituksessa lähettäjäksi mainitaan ystä-

vä. Terveisin ystäväsi (H). Terveisin rakas ystäväsi (L) Terveisin: Ystäväsi George

(H).
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Yksi lehtorille kirjoitetuista kirjeistä on allekirjoitettu naapurina ja yksi lehtorin

oppilaana. Ystävällisin terveisin naapuri (L). Terv. Oppilaasi Pekka (L). Nämä ovat

poikkeuksellisia lehtorille kirjoitettuja kirjeitä, sillä niissä opiskelija on keksinyt itsel-

leen jonkin tarkemman roolin. Toinen on keksinyt lähettäjälle keksityn nimenkin.

Tämä on ainut keksitty roolinimi lehtorille kirjoitetuissa kirjeissä. Onkin kiinnosta-

vaa, että myös lehtorille on kirjoitettu fiktiivisessä roolissa ystävänä, naapurina tai

oppilaana. Tämä osoittaa sitä, että jotkut opiskelijat omaksuvat kirjoittaessaan roolin

luonnostaan. Todennäköisesti heille kirjoittamiseen eläytyminen on helpompaa, jos

he kirjoittavat jossakin roolissa. Kirjeen kirjoittaminen novellin henkilölle saakin

hieman mielekkäämmän kontekstin, jos myös kirjoittaja on fiktiivinen henkilö.

Hamletille kirjoitetuissa kirjeissä 16:n allekirjoituksessa mainitaan kirjoittajan

ammatti tai jokin muu määrite. Näistä 11:lle mainitaan myös nimi. Ainoastaan yhdes-

sä Hamletille kirjoitetussa kirjeessä allekirjoituksena on ainoastaan keksitty nimi,

ilman muuta määritettä. rakkain terveisin: tanssijatar Sylvia (H). Kunnioittaen, Jong-

lööri William Spearshakes (H) Terveisin uskollinen drubaduurisi Lamrut (H). t: Pelle

(H). terveisin kylähullu (H). T: Omatunto (H).

Edellä esitellyistä allekirjoituksista kirjoittajan ja vastaanottajan välistä sosiaa-

lista suhdetta määrittelevät sellaiset, joissa on muutakin tietoa kuin lähettäjän nimi.

Esimerkiksi ystävä lähettäjänä viittaa kirjoittajan ja vastaanottajan tasa-arvoiseen ys-

tävysten suhteeseen. Myös naapuri lähettäjänä viittaa tasa-arvoiseen suhteeseen, joka

ei kuitenkaan ole yhtä läheinen kuin ystävien välinen suhde. Oppilas kirjeen lähettä-

jänä lehtorille viittaa oppilas–opettaja-suhteeseen, joka on usein hierarkkinen. Myös

esimerkiksi tulennielijän, jonglöörin tai tanssijan roolissa kirjoittaminen viittaa hie-

rarkkiseen suhteeseen, sillä vastaanottajana on prinssi. Tosin joissakin teatteriseuru-

een jäsenen roolissa kirjoitetuissa kirjeissä mainitaan myös, että kirjoittaja ja lähettäjä

ovat ystäviä. Sen sijaan omanatuntona kirjoittaminen tarkoittaa melko tasa-arvoista

suhdetta vastaanottajan ja kirjoittajan välillä, sillä kirjoittaja on itse asiassa osa vas-

taanottajaa. Tosin myös omalla nimellä allekirjoittaminen määrittelee kirjoittajan ja

vastaanottajan suhdetta siten, että se tekee suhteesta oikean ja fiktiivisen hahmon vä-

lisen suhteen, kun muissa tapauksissa fiktiivinen hahmo kirjoittaa fiktiiviselle hah-

molle.

Kirjeen kirjoittajan rooli määritellään monessa kirjeessä myös tervehdyksessä

tai aivan kirjeen alussa. Tervehdykset, kuten Hei!; Tervehdys!; Moi,! eivät vielä mää-

rittele kirjoittajan ja vastaanottajan sosiaalista suhdetta suoraan. Myöskään sellaiset
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tervehdykset, joissa mainitaan vastaanottajan nimi tai ammatti, kuten Terve historian

lehtori!; Hei Hamlet!, eivät määrittele kirjoittajan ja vastaanottajan sosiaalista suhdet-

ta suoraan. Sen sijaan esimerkiksi tervehdykset, kuten Hei rakas ystäväni!; Hamlet

ystäväni, kertovat kirjoittajan ja vastaanottajan sosiaalisesta suhteesta suoraan. Myös

tervehdyssanan valinnasta ja vastaanottajan nimeämisestä voi tehdä päätelmiä kirjoit-

tajan ja vastaanottajan välisestä suhteesta, sillä tervehdyksien muodollisuudessa on

eroja. Tervehdyksiä ja puhutteluja käsittelen seuraavassa luvussa.

Lehtorille kirjoitetuista kirjeistä neljässä vastaanottajan ja kirjoittajan välinen

suhde määritellään tervehdyksessä tai aivan kirjeen alkusanoissa ja Hamletille kirjoi-

tetuista kirjeistä viidessä. Hamlet, olen omatuntosi (H). Hei rakas ystäväni! (H).

Hamlet ystäväni (H).

Kahdessa näistä viidestä Hamletille kirjoitetussa kirjeessä, joissa suhde määri-

tellään heti alussa, on määritteenä ikään kuin otsikko, josta selviää, että kirjoittaja on

Hamletin omatunto. Yhdessä näistä kirjeistä sen sijaan aletaan heti alussa kirjoittaa

minämuodossa, mikä paljastaa, että kyseessä on Hamletin omatunto. Kirje Hamletil-

le! Hamletin pään sisällä mylliviä ajatuksia… (H). Tappaisinko ilkeän kuninkaan vai

en? (H).

Kirjoittajan ja vastaanottajan välinen sosiaalinen suhde määritellään joissakin

kirjeissä myös kirjeen leipätekstissä. Näin tehdään kuudessa Hamletille kirjoitetussa

kirjeessä, mutta ei yhdessäkään lehtorille kirjoitetussa kirjeessä. Pitkäaikaisena hovi-

tarjoilijana ilmaisen mielipiteeni asiaa kohtaan (H). – – sillä isäsi oli minun hyvä

ystäväni – – (H). Mutta sanon tämän sinulle hyvänä ystävänäsi ja toivon ettet tee mi-

tään typerää – – (H). Nämä ovat kiinnostavia tapoja tuoda esille kirjoittajan rooli,

sillä näissä näkyy roolin omaksuminen ja roolihahmon näkökulma pääsee hyvin esil-

le.

Kirjoittajan ja vastaanottajan sosiaalinen suhde on havaittavissa suoraan kirjeis-

tä edellä mainituilla tavoilla. Lehtorille kirjoitetuista kirjeistä kahdeksassa kirjoittajan

ja vastaanottajan sosiaalinen suhde on ilmaistu suoraan jollakin edellä mainituista

tavoista. Sen sijaan Hamletille kirjoitetuista kirjeistä 25:ssa sosiaalinen suhde maini-

taan suoraan. Tämä ei sinänsä ole yllättävää, sillä Hamletille kirjoittaessa jo ohjeessa

sanottiin, että tulee kirjoittaa roolissa. Huomion arvoista on se, että ilman erillistä

mainintaa myös lehtorille kirjoitetaan jossakin roolissa. Toki monista kirjeistä on ha-

vaittavissa, että niitä ei ole kirjoitettu välttämättä omana itsenä, mutta kirjoittajan ja

vastaanottajan välistä sosiaalista roolia ei silti näissä kirjeissä erikseen mainita. Se,
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että sosiaalista suhdetta ei mainita suorasanaisesti, ei siis tarkoita automaattisesti, että

kirjettä ei ole kirjoitettu roolissa, tällöin valittua roolia ei vain mainita kirjeessä. Tau-

lukossa 12 esitellään kirjeen kirjoittajan roolit, jotka samalla määrittelevät kirjeen

kirjoittajan ja vastaanottajan välistä suhdetta.

kirje lehtorille kirje Hamletille
kirjeen kirjoittajan roolit, jotka
määrittelevät kirjeen lähettäjän
ja vastaanottajan suhdetta

- oppilaasi Pekka
- ystävä (6 kirjeessä)
- rakas ystävä
- naapuri

- omatunto (5 kirjeessä)
- ystävä (3 kirjeessä)
- ystävä George
- tanssijatar Sylvia
- pitkäaikainen hovitarjoilija
- näyttelijäryhmän jonglööri
- jonglööri George
- jonglööri John Smith
- jonglööri William Spear-
shakes
- hovin luotettava jonglööri
Patruska
- hovin luotettava hovinarri
Satruska
- uskollinen jonglööri Naget
- kylähullu
- narri
- Hamletin isän hyvä ystävä,
George W. Bush IV Martin
poika
- pelle, ystävä
- ystävä, klovni James
- Hamletin ja Hamletin isän
pitkäaikainen ystävä, uskollinen
drubaduuri Lamrut
- tulennielijä Spitfire

Taulukko 12 Kirjeen kirjoittajan roolit, jotka määrittelevät kirjeen kirjoittajan suhdetta kirjeen

vastaanottajaan, lehtorille ja Hamletille kirjoitetuissa kirjeissä.

Ei ole yllättävää, että näinkin monessa Hamletille kirjoitetussa kirjeessä kirjoit-

taja nimeää roolinsa, joka samalla määrittelee suhdetta kirjeen vastaanottajaan, sillä

ohjeen mukaan kirje Hamletille piti kirjoittaa roolissa. Kiinnostavia kuitenkin ovat

määritteet, joita jotkin näistä rooleista saavat: rakas ystävä (L), pitkäaikainen hovitar-

joilija (H), luotettava jonglööri (H), luotettava hovinarri (H), uskollinen jonglööri

(H), isän hyvä ystävä (H), pitkäaikainen ystävä, uskollinen drubaduuri (H). Näistä

määritteistä voi päätellä, että kirjeen kirjoittajalla on tunneside kirjeen vastaanotta-

jaan. Opiskelija on siis luonut roolihahmolleen muitakin ominaisuuksia kuin ainoas-

taan ammatin tai nimen, näissä tapauksissa kirjoittaja on luonut syvällisempää suhdet-

ta ja jopa historiaa kirjeen kirjoittajan ja vastaanottajan välille.
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6.4. Tervehdykset ja puhuttelut

Tervehdyssanat ja kirjeen vastaanottajan puhuttelu vaikuttavat kirjeen muodollisuu-

teen. Teitittelyllä etäännytetään vastaanottajaa, kun taas sinuttelu pienentää välimat-

kaa vuorovaikutukseen osallistuvien välillä. Hieman yllättäenkin molemmille kirjeille

on tyypillistä, että niissä sinutellaan kirjeen vastaanottajaa. Kirjeissä ei siis juurikaan

käytetä teitittelyä kohteliaisuuden tai etäännyttämisen keinona. Sinun kannattaisi pu-

hua rehtorille tai jollekkin muulle ammattihenkilölle, jotta he voisivat auttaa sinua

(L). Luin sinusta tehdyn novellin (L). Minun mielestäni sinun pitäisi ajatella asiaa

järjellä (H). Olen valmis auttamaan sinua huippumiekkojen ja -pukujen hankinnassa

- - (H).

Ainoastaan yhdessä lehtorille kirjoitetussa kirjeessä teititellään kirjeen vastaan-

ottajaa. Teidän on tehtävä asialle jotain, näin ei voi jatkua (L). Kahdessa Hamletille

kirjoitetussa kirjeessä sen sijaan kirjeen vastaanottajaa sinutellaan isolla alkukirjai-

mella. Mieti kuinka tästä tiedosta on Sinulle hyötyä (H). Minä William, vanha ja luo-

tettava jonglööri, suosittelen Sinulle, että harkitset aikeitasi vielä (H). Nämä ovat

kuitenkin aivan yksittäisiä tapauksia aineistossa.

Molemmissa kirjeissä tervehdyksissä käytetään tervehdyssanaa hei huomatta-

vasti eniten. Hei lehtori! (L) Hei rakas ystäväni! (L) Hei veliseni! (L) Hei! (L) Hei

Hamlet! (H) Hei rakas prinssi Hamlet! (H) Hei on alun perin puhekielinen tervehdys,

mutta se on nykyään yleisessä käytössä. Hei onkin mielestäni aineistossa melko neut-

raali tervehdys, joka ei vielä sinänsä kerro kirjeen kirjoittajan ja vastaanottajan suh-

teesta. Lehtorille kirjoitetuissa kirjeissä tervehdyssana hei esiintyy 21 kertaa ja Ham-

letille kirjoitetuissa kirjeissä 14 kertaa.

Aineistossa on myös muutama selvästi epämuodollinen tervehdys: Moi! (L) Moi

Historian lehtori! (L) Moro! (L) Terve! (L) Terve historian lehtori! (L) Moro Hamlet!

(H) Terve Hamlet! (H). Lehtorille kirjoitetuissa kirjeissä näitä epämuodollisempia

tervehdyssanoja on kahdeksan ja Hamletille kirjoitetuissa kirjeissä kaksi. Näiden

epämuodollisien tervehdyssanojen runsaampi esiintyminen lehtorille kirjoitetuissa

kirjeissä voi viitata siihen, että kirjoittamistilanne koetaan epämuodollisena. Toisaalta

nämä tervehdyssanat ovat selkeästi nykyaikaisia. Voi olla, että ne sopivat siis kirjoit-

tajien mielestä paremmin historian lehtorille kirjoitettuihin kirjeisiin kuin 1500- ja

1600-lukujen vaihteessa eläneelle prinssille kirjoitettuihin kirjeisiin. Yhdessä Hamle-
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tille kirjoitetussa kirjeessä on tervehdyssanan tilalla interjektio voi: Voi Hamlet. Tämä

kirje ei siis ala tervehdyksellä, vaan empatian osoituksella.

Tervehdyksien yhteydessä vastaanottajaa nimetään erilaisilla tavoilla. Lehtorille

kirjoitetuissa kirjeissä lehtoria nimetään tervehdyksissä seuraavilla nimityksillä: leh-

tori, rakas ystävä, Petri, historian lehtori, Herra lehtori, veliseni. Hamletia puoles-

taan nimetään seuraavilla nimityksillä: Hamlet, Hamlet ystäväni, prinssi, Prinssi

Hamlet, rakas prinssi Hamlet. Vastaanottajan kutsuminen etunimellä tekee vastaanot-

tajasta läheisemmän kuin esimerkiksi kutsuminen tittelillä tai ammatilla. Hamletia

kutsutaan useammin etunimellä kuin lehtoria, mutta todennäköisesti tämä johtuu ai-

nakin suurimmaksi osaksi siitä, että lehtorin nimi ei selviä novellissa. Voi siis olla,

että lehtoria puhutellaan lehtorina, koska hänen nimeään ei tiedetä. Kahdessa kirjees-

sä lehtori nimetään Petriksi, todennäköisesti sen takia, että novellin on kirjoittanut

Petri Tamminen. Ei siis ole mielekästä verrata vastaanottajan nimeämistä tämän

enempää, sillä lähtökohdallisesti on iso ero, että toisen vastaanottajan nimi ei ole ollut

kirjoittaessa selvillä.

Tervehdyssanan tilalla on joissakin kirjeissä adjektiivi, jolla puhutellaan vas-

taanottajaa. Hyvä historian lehtori (L), Arvoisa lehtori (L), Hyvä mies (L), Rakas ys-

täväni (L), Hyvä Hamlet (H), Arvoisa prinssi (H), Arvoisa Prinssi Hamlet (H), Rakas

Hamlet (H), Parahin Hamlet (H). Näistä adjektiiveistä hyvä, arvoisa ja parahin osoit-

tavat kohteliaisuutta vastaanottajaa kohtaan. Tällaiset tervehdykset ovat tyypillisiä,

kun kirjoittajan ja vastaanottajan välillä vallitsee hierarkkinen suhde. Viiden lehtorille

kirjoitetun kirjeen tervehdyksissä käytetään näitä vastaanottajaa kunnioittavia, kohte-

liaisuutta lisääviä adjektiiveja. Hamletille kirjoitetuissa kirjeissä niitä on seitsemän.

Sen sijaan adjektiivi rakas tuo kirjoittajaa lähemmäksi kirjeen vastaanottajaa. Hamle-

tia puhutellaan adjektiivilla rakas kolmessa kirjeessä ja lehtoria kahdessa.

Tervehdyksissä ja puhutteluissa ei ole havaittavissa merkittävää eroa lehtorille

ja Hamletille kirjoitettujen kirjeiden välillä. Oikeastaan ainut huomattava ero on epä-

muodollisempien tervehdyssanojen, kuten moi ja moro, käytössä. Näitä on lehtorille

kirjoitetuissa kirjeissä enemmän kuin Hamletille kirjoitetuissa kirjeissä. Todennäköi-

sesti ero selittyy sillä, että kirjeet sijoittuvat eri aikaan. Molemmissa kirjeissä vas-

taanottajaa sinutellaan ja tervehtiessä käytetään useita erilaisia tervehtimisen tapoja.

Kuitenkaan näissä tervehtimisen tavoissa ei ole havaittavissa aineistojen merkittävää

eroa.



72

7. LUKIOLAISTEN KOKEMUKSIA KIRJOITTAMISESTA PROSESSIDRAA-

MASSA

7.1. Prosessidraamassa ja perinteisellä äidinkielen tunnilla kirjoittamisen eroja

Luvussa 7. erittelen kyselylomakkeen avulla saatuja tuloksia. Kyselylomakkeen ky-

symyksistä tutkimuksen kannalta kiinnostavimpia ovat kaksi viimeistä, joissa kysy-

tään sitä, miten opiskelijat kokevat prosessidraamassa kirjoittamisen ja miten proses-

sidraamassa kirjoittaminen eroaa heidän mielestään perinteisellä äidinkielen tunnilla

kirjoittamisesta. Erittelen seuraaviin kysymyksiin saatuja vastauksia:

Miten prosessidraamatyöskentelyssä kirjoittaminen erosi perinteisellä äidin-

kielen tunnilla kirjoittamisesta?

Vertaa tutkimukseen kuuluneita kirjoitustehtäviä (kirjeen kirjoittaminen Salk-

ku-novellin päähenkilölle ja kirjeen kirjoittaminen Hamletille). Oliko jompi-

kumpi tehtävistä helpompi tai vaikeampi? Miksi?

Ensimmäisellä kysymyksellä saadaan vastauksia siihen, miten prosessidraamassa

kirjoittaminen eroaa perinteisellä äidinkielen tunnilla kirjoittamisesta yleensä. Tähän

kysymykseen saatuja vastauksia erittelen tässä luvussa. Toisella kysymyksellä puo-

lestaan on tarkoitus saada selville opiskelijoiden käsityksiä nimenomaan tähän tutki-

mukseen liittyvien kirjeiden kirjoittamisesta eli siitä, miten Hamletille kirjoittaminen

erosi opiskelijoiden kokemana lehtorille kirjoittamisesta. Toiseen kysymykseen saatu-

ja vastauksia erittelen luvussa 7.2.

Ensimmäisen kysymyksen muotoilu ohjaa pohtimaan nimenomaan prosessidraa-

massa kirjoittamista verrattuna perinteisellä äidinkielentunnilla kirjoittamiseen, eikä

erittelemään erikseen kirjoittamista perinteisellä äidinkielen tunnilla ja prosessidraa-

makokonaisuudessa. Vastauksista suurin osa kuvaileekin prosessidraamassa kirjoit-

tamista liittämällä siihen tiettyjä ominaisuuksia. Pienempi osa vastauksista lähestyy

prosessidraamassa kirjoittamista sitä kautta, millaista kirjoittaminen perinteisellä äi-

dinkielen tunnilla on. Esimerkiksi Kristianin mielestä [p]rosessidraamassa pysty

eläytymään kirjoittamiseen kun taas normaalilla tunnilla se on puuduttavaa ja ei tun-

nut ”oikealta”.
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Saman opiskelijan vastauksessa saattaa olla useita eri ominaisuuksia, jotka on

liitetty kirjoittamiseen prosessidraamassa. Taulukkoon 13 olen listannut vastaustyy-

pit, joita aineistossa on. Yhden opiskelijan vastauksesta siis on poimittu useita omi-

naisuuksia, jos niitä on siellä enemmän kuin yksi. Ainoastaan yksi opiskelija jätti vas-

tauskohdan tyhjäksi. Olen liittänyt yhteen tyyppiin melkein samaa tarkoittavat vasta-

ukset. Esimerkiksi vastaustyyppiin  ”hauskempaa/mukavampaa” kuuluvat myös vas-

tauksen, joissa kirjoittamista prosessidraamassa kuvataan siten, että se ei ole niin tyl-

sää tai vastenmielistä kuin perinteisellä äidinkielen tunnilla kirjoittaminen. (Vastaus-

tyyppien tarkempi erittely liite 4.)

Vastaustyyppi Esiintymiä

hauskempaa/mukavampaa 12

vapaampaa 10

sai käyttää omaa mielikuvitusta 6

luovempaa 3

rennompaa 3

kirjoitettiin vähemmän 3

helpompaa 3

erilaista 3

sai erilaisen näkökulman 3

kirjoitettiin roolissa 2

pohjautui näytelmään 2

ei tarvinnut miettiä kirjoitussääntöjä 2

kevyempää 2

pystyi kirjoittamaan paremmin 2

ei eronnut erityisemmin/mitenkään 2

ei osaa sanoa 2

motivoivampaa 2

ei joutunut keskittymään niin paljoa 1

mielenkiintoisempaa 1

fiktion kirjoittaminen vaikeampaa 1

Taulukko 13 Vastaustyypit ja niiden esiintyminen vastauksissa  kysymykseen ”Miten prosessi-

draamatyöskentelyssä kirjoittaminen erosi tavallisella äidinkielen tunnilla kirjoittamisesta?”.

Vastausten perusteella opiskelijat kokevat prosessidraamassa kirjoittamisen

hauskempana kuin perinteisellä äidinkielen tunnilla kirjoittamisen. Muutkin prosessi-

draamassa kirjoittamiseen liitettävät ominaisuudet ovat lähes poikkeuksetta positiivi-
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sia. Mielenkiintoista on se, että prosessidraamassa kirjoittamisen sanotaan olevan

erilaista verrattuna perinteisellä äidinkielen tunnilla kirjoittamiseen siinä mielessä,

että prosessidraamassa saa käyttää omaa mielikuvitusta. Tästä tulee käsitys, että opis-

kelijat kokevat, ettei perinteisellä äidinkielen tunnilla usein anneta mielikuvituksen

käytölle tilaa kirjoitustehtävissä.

Prosessidraamassa kirjoittaminen koetaan myös luovempana ja rennompana

kuin perinteisellä äidinkielen tunnilla kirjoittaminen. Nämä ovat oppilaan kannalta

positiivisia asioita, sillä jos tuntee kirjoittamisen olevan luovempaa ja rennompaa,

voisi kirjoittamisen kuvitella olevan myös motivoivampaa kuin yleensä. Jos kirjoit-

tamistilanne  on  rento  ja  pystyy  käyttämään  omaa  luovuuttaan,  on  myös  kirjoitettu

teksti luultavasti laadukkaampi tai ainakin kirjoitustilanteeseen sitoudutaan parem-

min.

Kahdessa vastauksessa tulee ilmi, että prosessidraamassa kirjoittaessa ei tarvin-

nut ajatella oikeinkirjoitussääntöjä niin paljoa kuin perinteisellä äidinkielen tunnilla

kirjoittaessa. Tämä varmasti liittyy osaltaan myös siihen, että kirjoittamistilanne koet-

tiin rennompana. Yksi opiskelija myös kokee, että prosessidraamassa ei tarvitse kes-

kittyä niin paljoa. Olisikin mielenkiintoista selvittää, kuinka kirjoittaminen prosessi-

draamassa itse asiassa vaikuttaa tekstien oikeinkirjoitukseen. Miten siis se, että opis-

kelijat eivät kirjoittaessa ajattele niin paljoa oikeinkirjoitussääntöjä, vaikuttaa tekstin

oikeinkirjoitukseen? Se, että oikeinkirjoitussääntöjä ei ajattele niin paljoa kirjoittaes-

sa, voi tarkoittaa sekä sitä, että opiskelija ei välitä niistä kirjoittaessaan lainkaan että

sitä, että hän vain keskittyy sisällön tuottamiseen enemmän.

Kahdessa vastauksessa erottavaksi tekijäksi mainitaan se, että kirjoittamiseen

sai prosessidraamassa erilaisen näkökulman. Prosessidraamassa kirjoittaminen mah-

dollistaa sen, ettei opiskelijan välttämättä tarvitse kirjoittaa omana itsenään omista

mielipiteistään, vaan hän voi asettua jonkun toisen ihmisen rooliin ja näin kirjoittaa

vaikka itselleen vastakkaisesta näkökulmasta. Prosessidraamassa opiskelija eläytyy

jonkun toisen ihmisen rooliin ja tämä saattaa helpottaa toisen näkökulman laajenta-

mista.

Kolme opiskelijaa sanoo, että prosessidraamassa kirjoittaminen eroaa perintei-

sellä äidinkielen tunnilla kirjoittamisesta siten, että prosessidraamassa kirjoitetaan

vähemmän. Prosessidraamassa kirjoittaminen onkin yksi monista menetelmistä, joilla

käsitellään tunnin aihetta. Tunnin aihetta siis lähestytään myös muita draaman keinoja
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kuin kirjoittamista käyttämällä. Toki prosessidraamatunnillakin kirjoittamisen osuutta

voisi pidentää ja lisätä.

7.2. Hamletille ja lehtorille kirjoittamisen eroja

Toisessa kyselylomakkeen kysymyksessä opiskelijoita pyydettiin vertaamaan kirjeen

kirjoittamista Hamletille ja lehtorille erityisesti siitä näkökulmasta, tuntuiko jompi-

kumpi tehtävä helpommalta tai vaikeammalta. Opiskelijat voi jakaa vastausten perus-

teella viiteen ryhmään. Yksi opiskelija voi kuulua tässä jaottelussa vain yhteen ryh-

mään. Taulukossa 14 on esitelty kunkin ryhmän tyypillinen vastaus.

Ryhmä Vastaustyyppi Vastaajia
hlö

Vastaajia
%

1. Molemmat tehtävät olivat yhtä helppoja tai vaikeita 10 24 %

2. Hamletille kirjoittaminen oli helpompaa 22 52 %

3. Lehtorille kirjoittaminen oli helpompaa 5 12 %

4. Ei osaa sanoa / Ei vastausta 2 5 %

5. Vastaus ei tulkittavissa 3 7 %

Taulukko 14 Vastaustyyppien kuvaukset.

Selvästi suurin osa vastaajista on sitä mieltä, että kirjeen kirjoittaminen Hamle-

tille oli helpompaa kuin kirjeen kirjoittaminen lehtorille. Seuraavaksi eniten ollaan

sitä mieltä, että tehtävien vaikeudessa ei ollut suurta eroa. Lehtorille kirjoittamista

helpompana pitää 12 % tutkimukseen osallistuneista. Ryhmään neljä kuuluvat opiske-

lijat eivät osaa sanoa ja ryhmään viisi kuuluvien vastaus ei ole yksiselitteisesti tulkit-

tavissa. Vastauksia perusteltiin usein eri tavoin. Vastaustyypeistä on siis eroteltavissa

erilaisia perustelutyyppejä. Seuraavaksi erittelen kuhunkin ryhmään kuuluvien opis-

kelijoiden perusteluja vastauksilleen.

Ryhmässä yksi vastaukset jakautuvat sen mukaan, pidetäänkö molempia tehtä-

viä helppoina vai vaikeina. Yhden opiskelijan, Kallen, mukaan molemmat tehtävät

olivat yhtä vaikeita. Hän ei perustele vastaustaan. Viisi opiskelijaa sen sijaan on sitä

mieltä, että molemmat tehtävät olivat yhtä helppoja. Näistä viidestä Aino ja Markku

eivät perustele tehtävien helppoutta, mutta Markku toteaa, että vaikka lehtorille oli
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helpompi kirjoittaa, oli Hamletille kirjoittaminen paljon mukavampaa. Harri, Heidi ja

Petteri perustelevat vastaustaan.

Harrin mielestä tehtävät olivat yhtä helppoja. annettiin paljon neuvoja. Heidin

mielestä taas molemmat tehtävät oli yhtä helppoja, koska tehtävänanto oli lähes sa-

ma, paitsi että Hamletin kohdalla henkilön tunteita piti tulkita näyttelemisen kautta.

Vaikka Heidin mielestä molemmat tehtävät ovat yhtä helppoja, nostaa hän kuitenkin

esille tehtävien keskeisen eron: Hamletille kirjoittaessa rooliin eläydyttiin myös näyt-

telemällä. Petteri perustelee tehtävien helppouden sillä, kun kirjoitti vain ensimmäisen

asian mitä tuli mieleen. Sitä, että molemmat tehtävät tuntuivat yhtä helpoilta, perus-

tellaan siis tehtävien samankaltaisuudella, neuvojen paljoudella ja sillä, että ei jäänyt

liikaa pohtimaan.

Ryhmän yksi vastauksista neljässä ei oteta kantaa siihen, olivatko tehtävät vai-

keita vai helppoja, mutta niissä todetaan tehtävien olleen samankaltaisia vaikeustasol-

taan. Vili perustelee tehtävien samankaltaista vaikeustasoa sillä, että molemmissa piti

vain neuvoa päähenkilöä toimimaan näkemällään tavalla. Matiaskin toteaa, että

[m]olemmat yhtä vaikeita/helppoja. Aiheessakin oli jotain eettistä, siis molemmat oli

eettisiä aiheita. Leevi ja Perttu sen sijaan eivät perustele vastaustaan. Leevi toteaa,

että tehtävien vaikeustasossa ei ollut isoa eroa, ja Perttu on sitä mieltä, ettei niissä

ollut mitään eroa.

Ryhmään kaksi kuuluvat opiskelijat, joiden mielestä kirjeen kirjoittaminen

Hamletille oli helpompaa. Osa vastauksista on muotoiltu myös niin päin, että Salkku-

tehtävä oli vaikeampi. Nämä kuuluvat kuitenkin samaan ryhmään. Tähän ryhmään

kuuluvista 22 opiskelijasta Leo on ainoa, joka ei perustele vastaustaan. Kaksi opiske-

lijaa, Eino ja Antti, perustelevat vastauksensa sillä, että novelli oli niin epäselvä, joten

lehtorille oli vaikeampi kirjoittaa. Eino toteaa, että Salkku oli vaikeampi koska teksti

oli sekava eikä kaikki jäänyt mieleen. Einon ja Antin vastausten perusteella on vaikea

päätellä, onko heidän mielestään yleensä lukemiseen perustuvat tehtävät hankalia vai

onko nimenomaan Salkku-novelli erityisen sekava. Mikon mielestä taas Hamletille

oli helpompi kirjoittaa, sillä hän jo tiesi tarinan lopun.

Kolme opiskelijaa, Joona, Sanna ja Ronja, perustelevat Hamletille kirjoittami-

sen olleen helpompaa sillä, että Salkku-novellissa tilanne on kummallinen, joten leh-

torille kirjoittaminen oli hankalampaa. Joonan mukaan Salkkutehtävä oli vaikeampi,

koska tilanne oli niin outo ja oli vaikea eläytyä salkun omistajaksi.
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Sanna puolestaan on sitä mieltä, että Hamlet-tehtävä oli helpompi, koska tilanne

oli helpompi. Salkussa tilanne tuntui niin oudolta, että sopivia neuvoja oli vähän han-

kala antaa. Lisäksi Hamlet oli prosessidraamatunnilla, joten oli päässyt sisälle tun-

nelmaan. Myös Ronjan mielestä Hamletille oli helpompi kirjoittaa, koska hänen tilan-

teessaan oli päivänselvää, miten yritän auttaa häntä. Salkku-novellissa tilanne ei ol-

lut ”normaali” niin oli vaikeampi lähteä etsimään järkevää ratkaisua.

Näissä kolmessa vastauksessa tulee esille Salkku-novellin tilanteen outous.

Salkku-novellin tilanteen tekee opiskelijoiden mielestä luultavasti oudoksi se, että

lehtorin tilanne tuskin voisi tapahtua tosielämässä. Novellissa kiusaaminen on siirret-

ty oppilaiden maailmasta opettajien maailmaan. Kiusaamisen keinot myös ovat melko

äärimmäisiä. Toisaalta myöskään Hamletin tilanne ei voi olla opiskelijoille arkipäi-

vää. Hamletin tilanne on kuitenkin jo aikakautensa puolesta etäisempi, niin todennä-

köisesti Hamletin tilanteen outous on helpompi hyväksyä kuin lehtorin outo tilanne,

joka tapahtuu nykypäivänä.

Sannan vastauksessa tulee esille myös se, että Hamletille kirjoittaessa oli pääs-

syt tunnelmaan mukaan, koska se tapahtui prosessidraamatunnilla. 15 ryhmään kaksi

kuuluvista opiskelijoista perusteleekin vastaustaan sillä, että Hamletille kirjoittami-

seen oli helpompi eläytyä, näytteleminen auttoi sisäistämään tarinan tai että draaman

kautta henkilöt ja heidän motiivinsa tulivat tutuiksi. Tähän ryhmään kuuluvat: Sanna,

Tomi, Nanna, Teemu, Kaisa, Kristian, Janne, Hannu, Jere, Santeri, Salla, Jenna, Mari,

Jari ja Taina. Sannan vastaus siis kuuluu kahteen perustelutyyppiin.

Tomin mukaan [k]irjeen kirjoittaminen Hamletille oli helpompaa, koska tiesi

paremmin kuka kirjoittaa ja kelle. Kristianin mielestä taas Hamletille kirjoittaminen

oli helpompaa, koska pysty tavallaan eläytymään rooliin kun taas Salkku-novellin

päähenkilöä ei tunne ollenkaan häntä ja ei tiedä edes hänen luonteenpiirteitä. Näissä

vastauksissa korostuu se, että opiskelijat kokevat henkilöt tutuimmiksi, kun heihin on

tutustuttu draaman keinoin. Ainoastaan lukemalla henkilöt siis tuntuvat jäävät etäi-

semmiksi.

Myös tapahtumat tulevat prosessidraamassa elävämmiksi kuin perinteisellä äi-

dinkielen tunnilla. Esimerkiksi Hannun mielestä Hamletille oli helpompi kirjoittaa,

kun draaman avulla pysty paremmin eläytymään ja samaistumaan tarinaan. Eläyty-

misen merkitys tulee esille myös Sallan vastauksessa: Hamletille oli helpompi kirjoit-

taa, kun tuntui että siinä oli enemmän mukana ja siksi tiesi aiheesta enemmän. Jennan

mukaan Hamletille oli helpompi kirjoittaa, koska ei vain lukenut tarinaa jostain, vaan
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oli siinä mukana. Prosessidraamassa tapahtumiin siis eläydytään enemmän kuin vain

luettaessa jokin teksti. Prosessidraamassa opiskelijat osallistuvat tapahtumiin näytte-

lemällä ja kokemalla tilanteet itse. Kirjoittamisen alkaessa opiskelijoilla on siis ko-

kemus aiheesta, sillä he ovat itse eläytyneet ja osallistuneet tarinaan.

Kaisan mielestä Hamletille oli helpompi kirjoittaa, koska siihen oli jo valmiiks

asennoituna hyvällä mielellä (aikaisempi näytteleminen) kun normi tunnilla fiilis ihan

erilainen. Prosessidraamassa kirjoittamiseen siis suhtaudutaan eri tavalla kuin perin-

teisellä äidinkielen tunnilla. Näytteleminen ennen kirjoittamista valmistaa kirjoitta-

mistilanteeseen eri tavalla kuin lukeminen.

Ville perustelee vastauksensa sillä, että Hamletille kirjoittaessa hän samaistui ti-

lanteeseen. Hänen mukaansa Hamletille oli helpompi kirjoittaa, sillä mietin vain mi-

ten itse olisin toiminut tilanteessa ja siitä se ajatus sitten lähti. Ville kirjoitti kirjeensä

Hamletille Hamletin omantunnon roolissa. Villen vastauksesta ei kuitenkaan tule sel-

västi  esille,  oliko  samastuminen  kirjoittamiseen  helpompaa  sen  takia,  kun  asiaan  oli

tutustuttu prosessidraaman keinoin vai oliko Hamletille kirjoittaminen helpompaa

jostakin muusta syystä.

Ryhmän kolme vastauksia perustellaan kolmella eri tavalla. Ryhmään kuuluvis-

ta viidestä opiskelijasta Sanni ei perustele vastaustaan eli sitä, miksi lehtorille oli hel-

pompi kirjoittaa. Hän kuitenkin toteaa, että piti enemmän Hamletille kirjoittamisesta.

Kaksi opiskelijaa, Riikka ja Jenni, perustelevat vastaustaan sillä, että lehtorille kirjoit-

taessa oli enemmän aikaa miettiä, mitä kirjoittaa. Jennin mielestä Hamletille oli vai-

keampi kirjoittaa, koska vaihtoehtoja tuntui olevan enemmän. Salkku-novellin pää-

henkilölle mielipiteillä oli enemmän aikaa kehittyä koko novellin lukemisen ajan. Kir-

joittamisaikaa oli molemmissa tehtävissä kuitenkin suunnilleen saman verran. Lehto-

rille kirjoittaessa tehtävänanto kirjeen kirjoittamiseen annettiin samaan aikaan kuin

opiskelijat saivat novellin luettavaksi. Prosessidraamassa taas näyteltiin ja tutustuttiin

tarinaan ensin ja ohjeet kirjoittamiseen annettiin vasta juuri kun kirjoittaminen piti

aloittaa. Näin siis lehtorille kirjoittaessa miettimisaikaa jäi todellisuudessa enemmän,

sillä tehtävänanto oli selvillä jo tarinaan tutustuessa.

Liina ja Piia sen sijaan perustelevat vastaustaan sillä, että Salkku-novellin tapah-

tumat ovat lähempänä heidän omaa elämän piiriään, joten lehtorille kirjoittaminen oli

helpompaa. Liinan mukaan [k]irjeen kirjoittaminen Salkku-novellin päähenkilölle oli

luultavasti osittain helpompi prosessi, sillä novelli sijoittui nykyaikaiseen koulumaa-

ilmaan, joten aihepiiri ja ajankuva olivat tuttuja, tosin kiusaaminen koulussa kohdis-
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tuikin opettajaan. Hamletin päivien aika ei ole niin tuttua ja myöskin aihe oli vaka-

vampi. On mielenkiintoista, että osa opiskelijoista pitää lehtorin tilannetta oudompana

kuin Hamletin tilannetta ja osan mielestä tämä on aivan päinvastoin. Edellä esittelin,

että Joonan, Sannan ja Ronjan mielestä lehtorille oli vaikeampi kirjoittaa, sillä Salk-

ku-novellin tilanne on niin outo. Toisaalta tällainen näkemysero vain korostaa sitä,

että kyseessä on aina subjektiivinen kokemus. Liina eritteleekin vastauksessaan, mik-

si myös Salkku-novellin tilanne saattaisi olla outo: kiusaaminen kohdistuukin opetta-

jaan.

Ryhmässä neljä on kaksi hyvin erityyppistä vastausta. Jukka ei ole vastannut

kysymykseen lainkaan, kun taas Päivi perustelee vastaustaan monisanaisesti. Heistä

kumpikaan ei kuitenkaan osaa sanoa, kumpi tehtävistä oli helpompi tai vaikeampi,

joten nämä vastaustyypit kuuluvat samaan ryhmään. Päivi perustelee: En ajatellut

tehtäviä ollenkaan suorittamisena vaan mukavana menetelmänä lukea ja tulkita kir-

jallisuutta, joten en osaa sanoa kumpaakaan vaikeaksi tai helpoksi. Huomionarvoista

Päivin vastauksessa on kuitenkin se, että hän pitää molempia tehtäviä yhtä mukavina.

Ryhmään viisi kuuluvat sellaiset vastaukset, joita on hankala tulkita. Nämä

kolme vastaajaa kuitenkin kommentoivat kirjeen kirjoittamista jotenkin. Pekka esi-

merkiksi toteaa, että Hamletille sai kirjoittaa neuvon oman mielen mukaan. Vastauk-

sesta jää avoimeksi, miten lehtorille kirjoittaminen suhteutuu tähän kommenttiin. Jo-

nin mielestä Hamletille oli helppo kirjoittaa asia ja tilanne oli selkeästi esitetty. Jonin

mielestä siis ainakin Hamletille oli helppo kirjoittaa, mutta hän ei ota kantaa siihen,

millaista lehtorille kirjoittaminen oli. Maria sen sijaan ottaa ainoastaan kantaa kirjeen

kirjoittamiseen tehtävänä, eikä totea mitään lehtorille tai Hamletille kirjoittamisen

helppoudesta tai vaikeudesta: Kirjeen kirjoittaminen oli mielestäni hyvä idea, koska

sen avulla pystyi tuomaan omat ajatuksensa esille. Se oli mielestäni helppoa.

Se, että Hamletille kirjoittaminen koettiin helpompana kuin lehtorille kirjoitta-

minen, ei ole kyselyn olennainen tulos. Mielenkiintoisia sen sijaan ovat opiskelijoiden

perustelut siitä, miksi kirjoittaminen tuntui helpolta. Hamletille kirjoittaessa kirjoit-

tamiseen oli helpompi eläytyä, sillä kirjoittamista ennen tilanne ja henkilöt olivat tul-

leet näyttelemällä tutuiksi, joten kirjoittamiseen oli myös helpompi ryhtyä. Prosessi-

draamakokonaisuuden aikana kaikki tarttuivat kirjoittamiseen heti ja paperille alkoi

nopeasti tulla tekstiä, kirjoittaminen siis myös näytti helpolta. Olisi ollut kiinnostavaa

verrata tähän myös novellin pohjalta kirjoittamista, mutta oman opettajan ohjauksessa

kirjoittamista ei tallennettu.
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Tehtävien helppoudelle ja vaikeudelle annetaan useita perusteluja. Osa peruste-

luista liittyy selkeästi käytettyjen menetelmien eroon: prosessidraaman avulla henki-

löt ja tilanteet tulevat tutummiksi kuin ainoastaan lukemalla. Toisaalta osa peruste-

luista liittyy siihen, että novelli koettiin hankalana tai että tapahtumat liittyivät eri

aikakauteen. Varmasti sillä, että Hamletin tapahtumat sijoittuvat 1500- ja 1600-

lukujen vaihteeseen, kun taas Salkku-novellin tapahtumat nykypäivään on oma vaiku-

tuksensa siihen, miten opiskelijat kokivat tehtävät. Kuitenkin vastauksista tulee selke-

ästi esille juuri se, että prosessidraaman avulla tapahtumat tulevat lähemmäksi: tapah-

tuivatpa tapahtumat 1500- tai 2000-luvulla, niin prosessidraamassa niihin eläydytään

syvemmin.

Suurin osa opiskelijoista on siis sitä mieltä, että kirjeen kirjoittaminen Hamletil-

le oli helpompaa kuin kirjeen kirjoittaminen lehtorille. Olen valinnut kaksi opiskelijaa

ryhmästä, jonka mukaan Hamletille kirjoittaminen oli helpompaa. Esittelen heidän

lehtorille ja Hamletille kirjoittamat kirjeet. Lisäksi esittelen yhden opiskelijan kirjeet

ryhmästä, jonka mukaan tehtävissä ei juurikaan ollut eroa. Edellä luvussa 6 olen eri-

tellyt kirjeitä kahtena kokonaisuutena: lehtorille kirjoitetut kirjeet ja Hamletille kirjoi-

tetut kirjeet. Tarkoituksena on ollut luoda yleiskatsaus sekä lehtorille että Hamletille

kirjoitettuihin kirjeisiin ja niiden eroihin. Lopuksi vielä tarkastelen näitä valitsemiani

esimerkkikirjeitä, jotta tarkastellut kielen ilmiöt eivät jää vain teksteistä irrotetuiksi

esimerkeiksi, vaan jotta muodostuu kuva, kuinka kielen ilmiöt näkyvät kokonaisessa

kirjeessä ja vaikutelmassa, joka kirjeestä tulee.

Esittelen ensin Santerin kirjeet. Santerin mukaan prosessidraamassa helpompi

oli eläytyä kirjoittamiseen ja tilanteeseen. Santerin mielestä oli helpompaa kirjoittaa

Hamletille kuin lehtorille, sillä [h]elppo oli omaksua rooli ja kirjoittaa sen perustella

sitten. Ei tarvinnut miettiä niin paljon mitä kirjoitti.
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Santerin kirje lehtorille Santerin kirje Hamletille

Hei!

Tilanteesi on melko ikävä, mutta se on mielestäni
helposti hoidettavissa.
    Ensimmäiseksi neuvoisin sinua pitämään puo-
lesi, sillä luulisi tuollaisten keltanokkien, kuten
työtoverisi arvostavan sinunlaistasi kokenutta
historioitsijaa. Arvelisin, että muutamalla valitul-
la sanalla työkaverisi hiljenisivät hyvin nopeasti.
    Toinen vaihtoehto olisi tietysti kertoa tapahtu-
neista asioista ensiksi rehtorille ja jos sekään ei
auttaisi asiaa, kannattaisi asia viedä poliisin käsit-
telyyn, sillä ethän sinä voi loppuelämääsi työs-
kennellä paikassa, jossa sinua ei arvosteta vaan
häiritään koko ajan.
    Kollegasi selvästi häiritsevät työntekoasi, joten
nyt otat asian rohkeasti käsittelyyn ja näytät niille
keltanokille kaapin paikan!

Koita pärjätä!
T. Santeri Sukunimi

Hei Hamlet!

Tämä järkyttävä tieto isäsi murhaajasta sai minut
raivon partaalle, siksi olenkin sitä mieltä, että
sinun täytyy tehdä se ainut asia mikä on tehtävis-
sä, eli tappaa setäsi! Kuninkaaksi häntä ei voi
kutsua, saastainen kieroilija hän on oikeasti.
Sinun täytyy riistää häneltä henki, se kunnioittaisi
myös isäsi muistoa! Äitisikin hän kieroili itsel-
leen. Isäsi muiston voi palauttaa vain yhdellä
tavalla, ja uskon, että tiedät mikä se on!

Terveisin hovisi luotettava jonglööri Patruska.

Taulukko 15 Santerin kirje lehtorille ja Hamletille.

Molemmat Santerin kirjoittamat kirjeet alkavat tervehdyssanalla hei ja osanotol-

la vastaanottajan tilanteeseen. Kirjeessä lehtorille vastaanottajan tilanteeseen kuiten-

kin suhtaudutaan miedommin, sillä hän kuvaa lehtorin tilannetta ikäväksi. Kirje Ham-

letille sen sijaan alkaa tunteikkaammin, sillä tieto Hamletin tilanteesta kuvataan jär-

kyttävänä ja se on saanut kirjoittajan raivon partaalle. Lehtorille kirjoitetussa kirjees-

sä toimintaohjeita annetaan kohteliaammin käyttämällä muun muassa neuvoja ja suo-

situksia: neuvoisin sinua, kannattaisi asia viedä poliisin käsittelyyn. Kirjeessä Hamle-

tille sen sijaan annetaan suorempia toimintakehotuksia melkein heti kirjeen alussa:

sinun täytyy. Myös lehtorille kirjoitetun kirjeen lopussa vastaanottajalle annetaan vel-

voittavampia toimintakehotuksia, kuten otat asian esille. Lehtorille kirjoittaessa kui-

tenkin lähdetään hienovaraisemmin ja kohteliaammin liikkeelle.

Santerin kirjeissä näkyy myös kiinnostavasti, kuinka suhtaudutaan siihen henki-

löön, joka on aiheuttanut kirjeen vastaanottajalle hankalan tilanteen. Lehtorin kolle-

goja nimetään keltanokiksi vähättelevään sävyyn. Hamletin setää sen sijaan nimetään

saastaiseksi kieroilijaksi. Hamletin setää siis kuvaillaan myös voimakkaan latauksen

sisältävällä asenneadjektiivilla saastainen. Kirje lehtorille on allekirjoitettu Santerin
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omalla nimellä, kun taas Hamletille kirjoitettu kirje on allekirjoitettu roolinimellä.

Kirjeessä Hamletille Santeri on keksinyt kirjoittajalle ammatin, nimen ja vielä omi-

naisuuden luotettava. Kirjoittajan kuvaaminen luotettavaksi lisää vielä tunnesidettä

kirjeen kirjoittajan ja vastaanottajan välillä. Tässä myös todennäköisesti näkyy se, että

Santerin mielestä Hamletille kirjoittaessa rooli oli helppo omaksua, joten Hamletille

oli myös helpompi kirjoittaa.

Kokonaisvaikutelma kirjeistä on se, että niissä molemmissa on piirteitä, jotka

ovat tyypillisiä läheisten ihmisten vuorovaikutukselle, kuten tunteikkaat sananvalin-

nat ja suorat toimintakehotukset. Lehtorille kirjoitetussa kirjeessä on lisäksi myös

kohteliaisuuden piirteitä, jotka hieman etäännyttävät kirjeen kirjoittajaa kirjeen vas-

taanottajasta. Kirje Hamletille on siis kokonaisuudessaan tunteikkaampi.

Myös Villen mielestä kirjoittaminen Hamletille oli helpompaa kuin lehtorille

kirjoittaminen. Hän kuvailee prosessidraamassa kirjoittamista sanoilla vapaamuotoi-

sempaa, mielenkiintoisempaa ja mukavempaa.

Villen kirje lehtorille Villen kirje Hamletille

Hei veliseni!

    Kuulin sinun hankalasta tilanteesta työpaikal-
lasi. Ikävää, että olet joutunut pilkan, kiusaami-
sen ja vääryyden kohteeksi. Tuollainen käyttäy-
tyminen aikuisilta miehiltä on todella lapsellista
ja tyhmää.
    Eroon tästä tilanteesta pääset helpolla tavalla.
Sinun täytyy hankkia enemmän itseluottamusta ja
itsekunnioitusta. Aluksi voisit aloittaa sillä, että
ostat uudet hienot vaatteet ja rupeat harrastamaan
samoja asioita kuin ”ystäväsi”. Mielistelemään
älä kuitenkaan rupea, sillä se on heikkoutta. Jos
tilanne ei näillä ohjeilla muutu, ota yhteyttä polii-
siin ja vaadi isoja korvauksi. Sillä sinua on pa-
hoinpidelty lievästi ja loukattu henkisesti (korva-
ukset ovat suuret rahallisesti).

     Terveisin Ville!

Omatunto

    Hamlet! Älä ole pelkuri… Olet kuninkaan
poika, joten sinun täytyy tehdä oikeat päätökset
ja uskoa itseesi. Isäsi tappanut mies on pantava
tilivelvolliseksi teoistaan. Muista mitä isäsi opet-
ti: ”kynä on miekkaa mahtavampi”, joten pidätät
setäsi ja annat hänen mädäntyä vankilassa tai jos
oikeus jonkin muun keinon valitsee sinun on
nöyrryttävä siihen. Jos tapat setäsi sinusta tulee
hänen kaltaisensa… eli MURHAAJA! Osoita,
että olet isäsi poika, ja tee oikea päätös, silloin
isäsi olisi sinusta ylpeä ja myös oikeus tapahtuisi.

Tappaakko vai ei tappaa… siinä vasta pulma!

Taulukko 16 Villen kirje lehtorille ja Hamletille

Villen kirje lehtorille on siinä mielessä tyypillinen lehtorille kirjoitettu kirje, että

se on allekirjoitettu Villen omalla nimellä. Kirje Hamletille taas on kirjoitettu Hamle-

tin omanatuntona. Vaikka kirje Hamletille on kirjoitettu Hamletin omanatuntona, on

se kuitenkin kirjoitettu puhuttelumuotoon eikä pään sisäisenä pohdintana, niin kuin

muutama Hamletin omanatuntona kirjoitettu teksti. Villen kirje Hamletille on otsikoi-
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tu eli se ei ala kirjeelle tyypillisesti tervehdyksellä. Heti tekstin alussa vastaanottajaa

kuitenkin puhutellaan etunimellä Hamlet!. Kirje lehtorille sen sijaan alkaa tervehdyk-

sellä Hei veliseni! Vastaanottajan kutsuminen veliseksi tuo vastaanottajaa lähemmäksi

kirjoittajaa. Koska teksti on allekirjoitettu Villen omalla nimellä, luulen, että hän ei

viittaa biologiseen veljeyteen vaan ystävyyteen.

Kirje lehtorille alkaa tiedolla siitä, mistä kirjoittaja on saanut tiedon vastaanotta-

jan tilanteesta. Kuulin sinun hankalasta tilanteesta työpaikallasi. Heti perään kirjees-

sä pahoitellaan vastaanottajan tilannetta. Ikävää, että olet joutunut pilkan, kiusaami-

sen ja vääryyden kohteeksi. Lisäksi kommentoidaan lehtorin kiusaajien toimintaa.

Tuollainen käyttäytyminen aikuisilta miehiltä on todella lapsellista ja tyhmää. Kirje

Hamletille sen sijaan alkaa heti puhuttelun jälkeen toimintakehotuksilla. Älä ole pel-

kuri. Olet kuninkaan poika, joten sinun täytyy tehdä oikeat päätökset ja uskoa itseesi.

Nämä toimintakehotukset ovat velvoittavammasta päästä toimintakehotusten jatku-

moa: velvoittava ohje ja vaatimus. Kirje lehtorille siis alkaa kohteliaammin, sillä sen

alussa on useampia aloitussiirtoja, jotka pehmentävät kirjeen aloitusta. Sen sijaan

kirjeessä Hamletille mennään suoraan asiaan eli kehotetaan vastaanottajaa.

Villen kirjeessä lehtorille on monenlaisia toimintakehotuksia: vaatimus sinun

täytyy hankkia enemmän itseluottamusta , ehdotus voisit aloittaa, velvoittava ohje

[m]ielistelemään älä kuitenkaan rupea ja kaksi käskyä ota yhteyttä poliisiin ja vaadi

isoja korvauksi. Myös kirjeessä Hamletille on monenlaisia toimintakehotuksia: vel-

voittavia ohjeita [ä]lä ole pelkuri, muista mitä isäsi opetti, tee oikea päätös, käskyjä

pidätät setäsi ja annat hänen mädäntyä vankilassa, [o]soita, että olet isäsi poika ja

vaatimuksia sinun täytyy, sinun on nöyrryttävä. Kirjeessä Hamletille toimintakeho-

tukset ovat hieman velvoittavampia kuin kirjeessä lehtorille. Hamletille kirjoitetussa

kirjeessä toimintakehotuksia on myös enemmän kuin lehtorille kirjoitetussa kirjeessä.

Hamletille kirjoitetussa kirjeessä Hamletin setää nimitetään MURHAAJAksi

isoilla kirjaimillaa. Tämä on mielestäni tunteellisesti ilmaistu. On myös kiinnostavaa,

että Hamletille kirjoitetussa kirjeessä on keksitty historiaa Hamletin ja hänen isänsä

välille Muista mitä isäsi opetti: ”kynä on miekkaa mahtavampi”. Kirjeessä Hamletille

toimintaohjeita perustellaan vetoamalla tunteisiin silloin isäsi olisi sinusta ylpeä. Leh-

torille kirjoitetussa kirjeessä perustelut toiminnalle ovat käytännöllisempiä: korvauk-

set ovat suuret rahallisesti.

Kokonaisvaikutelmaltaan Villen kirje Hamletille on tunteikkaampi kuin Villen

kirje lehtorille. Villen mielestä Hamletille oli helpompi kirjoittaa, sillä mietin vain
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miten itse olisin toiminut tilanteessa ja siitä se ajatus sitten lähti. Tämä samastuminen

tilanteeseen ja rooliin näkyy mielestäni juuri kirjeen tunteellisuudessa ja perusteluis-

sa, joilla toimintakehotuksia perustellaan Hamletille kirjoitetussa kirjeessä.

Vertailun vuoksi esittelen vielä sellaisen opiskelijan, joka ei kokenut tehtävissä

suurempaa eroa, kirjeet. Leevin mielestä prosessidraamassa sai kirjoittaa vähän va-

paamuotoisemmin, mutta hänen mukaansa kirjeen kirjoittamisessa Hamletille ja leh-

torille [e]i ollut isoa eroa.

Leevin kirje lehtorille Leevin kirje Hamletille

Hei Petri!

On ikävää kuulla, että työkaverisi suhtautuivat
laukkuusi erittäin jyrkästi. Sinun täytyy nyt vain
rohkeasti selvittää tilanne opettajien kanssa, muu-
ten työt tuntuvat liian raskailta.
    Kerro heille, että sait laukun lahjaksi vaimolta
ja et viitsinyt tuottaa hänelle pahaa mieltä, joten
otit laukun käyttöön. Samalla sanot opettajille,
että palautat ja kerrot vaimolle laukusta. Nämä
neuvot auttavat saamaan työelämäsi kuntoon.

Terveisin Leevi Sukunimi

Hei Hamlet!

Sinun täytyy nyt vain pitää viha sisälläsi, eikä
murhata koston himoissasi. Vaikka sisälläsi kie-
huu varmasti todella paljon, niin tulee sinun rat-
kaista ongelma ystävien kanssa puhumalla. Hän
joutuu vastuuseen teostaan ilman, että tappaisit
hänet. Olen itsekin vakuuttunut siitä, että setäsi
on tämän kaiken takana, mutta pidä järki mukana
äläkä päästä koston tunnetta valloilleen.

Taulukko 17 Leevin kirjeet lehtorille ja Hamletille.

Leevi on kirjoittanut kirjeen lehtorille omana itsenään, niin kuin lehtorille kirjoi-

tetuille kirjeille on tyypillistä. Kirjeessä Hamletille ei lähettäjää mainita, eikä tekstis-

täkään voi päätellä, missä roolissa se on kirjoitettu. Kirje lehtorille alkaa pahoittelulla.

In ikävää kuulla, että työkaverisi suhtautuivat laukkuusi erittäin jyrkästi. Hamletille

kirjoitetussa kirjeessä sen sijaan aletaan heti kehottaa vastaanottajaa. Sinun täytyy nyt

vain pitää viha sisälläsi.

Molemmissa kirjeissä on useampia toimintakehotuksia. Lehtorille kirjoitetussa

kirjeessä toimintakehotuksia ovat vaatimus sinun täytyy ja käskyt [k]erro heille ja

sanot opettajille. Hamletille kirjoitetussa kirjeessä sen sijaan on kaksi vaatimusta

[s]inun täytyy ja tulee sinun sekä velvoittavat ohjeet pidä järki mukana äläkä päästä

koston tunnetta valloilleen. Molempien kirjeiden toimintakehotukset ovat velvoitta-

via.

Mielestäni näissä kirjeissä ei ole havaittavissa merkittävää eroa siinä, miten vas-

taanottajaan suhtaudutaan. Molemmissa vastaanottajaa tervehditään etunimellä ja

toimintakehotuksia annetaan velvoittavaan sävyyn. Hamletille kirjoitetusta kirjeestä
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ei voi päätellä kirjoittajan roolia. Tämä ei tietenkään tarkoita, etteikö kirjoittaja olisi

voinut kuvitella itseään johonkin rooliin, mutta se ei tule selville kirjeestä. Sen sijaan

Santerin ja Villen kirjeissä kirjoittaja on selvästi omaksunut jonkun roolin ja kirjeet

ovatkin tunteikkaampia kuin samojen kirjoittajien lehtorille kirjoittamat kirjeet.

On siis todennäköistä, että tunteellisempi sitoutuminen kirjeeseen tulee roolin

omaksumisen myötä.
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8. POHDINTA

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia kielellisiä ja sosiaalisia osallistujaroo-

leja ilmenee prosessidraamassa ja perinteisellä äidinkielen tunnilla kirjoitetuissa teks-

teissä. Lisäksi tavoitteena oli tutkia lukiolaisten käsityksiä prosessidraamasta kirjoit-

tamisen opetusmenetelmänä. Tutkimus vahvistaa aiempien draamaa ja kirjoittamista

yhdistäneiden tutkimusten tuloksia ja toisaalta tuo aiemmin vähän tutkitun ryhmän,

lukiolaisten, kokemukset prosessidraamasta kirjoittamisen opetusmenetelmänä esille.

Kielellisiä ja sosiaalisia osallistujarooleja ilmennetään monin tavoin sekä Ham-

letille että lehtorille kirjoitetuissa kirjeissä. Sosiaalisen suhteen voi havaita suoraan

alku- ja lopputervehdyksistä ja joissakin tapauksissa myös kirjeen leipätekstistä. Kir-

joittajan ja vastaanottajan välistä sosiaalista suhdetta ilmennetään suoraan useammas-

sa Hamletille kirjoitetussa kirjeessä kuin lehtorille kirjoitetussa kirjeessä. Hamletille

kirjoitetuissa kirjeissä roolihenkilöille on myös keksitty erilaisia kirjoittajan ja vas-

taanottajan suhdetta kuvaavia määritteitä ammatin ja nimen lisäksi. Tästä voi päätellä,

että prosessidraaman yhteydessä kirjoittaessa useat opiskelijat ovat omaksuneet roolin

ja kirjoittavat toisesta näkökulmasta kuin omastaan. Todennäköisesti juuri tämä roolin

omaksuminen prosessidraamassa on vaikuttanut eroihin kirjoittajan ja vastaanottajan

suhteen ilmaisemisessa lehtorille ja Hamletille kirjoitetuissa kirjeissä.

Kirjeiden toimintakehotuksia olen tarkastellut laittamalla kirjeiden toimintake-

hotukset jatkumolle velvoittavasta lievään. Lehtorille ja Hamletille kirjoitetuissa kir-

jeissä on molemmissa lähes sama määrä toimintakehotuksia, joten näiden toimintake-

hotusten määrän ja jakautumisen vertailu on perusteltua. Hamletille kirjoitetuissa kir-

jeissä velvoittavampia toimintakehotuksia on huomattavasti enemmän kuin lehtorille

kirjoitetuissa kirjeissä. Lehtoria sen sijaan kehotetaan kohteliaammin esimerkiksi

ehdottamalla ja suosittelemalla. Tästä voi päätellä, että kirjoittajat kokevat Hamletin

heille läheisemmäksi kuin lehtorin, sillä läheisemmille ystäville toimintakehotukset

esitetään suoraan esimerkiksi imperatiivilla, kun taas vieraammalle henkilölle keho-

tukset esitetään kohteliaammin esimerkiksi konditionaalilla lieventäen, mikä on myös

muodollisuuden piirre.

Toisaalta velvoittavampien toimintakehotuksien runsaamman käytön Hamletille

kirjoitetuissa kirjeissä voi selittää myös se, että Hamletin ongelma koetaan vakavam-

pana kuin lehtorin vaikea tilanne. Aiheellista onkin pohtia, mihin muuhun on vaikut-
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tanut se, että Salkku-novellin ja Ollako vai eikö olla -prosessidraaman miljöö ja ta-

pahtumat eroavat paljonkin toisistaan. Luultavasti tapahtumien erilainen miljöö on

vaikuttanut osaltaan kirjeissä tehtyihin kielellisiin ratkaisuihin.

Mielestäni on yllättävää, että puhutteluissa ei kirjeaineistojen välillä ollut ha-

vaittavaa eroa. Molemmissa aineistoissa vastaanottajaa sinutellaan eikä teititellä. Olisi

ollut odotettavaa, että Hamletia olisi teititelty sen takia, että kyseessä on kuninkaalli-

nen. Toisaalta myös Hamletien tapahtumien sijoittuminen 1500- ja 1600-lukujen

vaihteeseen olisi voinut perustella teitittelyn. Myös lehtorin teitittely olisi ollut odo-

tettavaa, sillä myös opettajalle kirjoittaessa kyseessä on hierarkkinen suhde. Toisaalta

teitittelyn merkitys koetaan nykyään ehkä nimenomaan etäännyttämisen eikä positii-

visen kohteliaisuuden keinona, ja sinuttelu voi olla lukiolaisille luontevampi puhutte-

lutapa.

Sen sijaan sananvalinnoilla ilmaistaan asennoitumista ja tunteita monipuolisesti.

Asenneadjektiiveja on sekä lehtorille että Hamletille kirjoitetuissa kirjeissä runsaasti.

Asenneadjektiiveilla kuvataan suhtautumista kirjeen vastaanottajan tilannetta ja ikä-

vän tilanteen aiheuttajia kohtaan. Myös kirjeen vastaanottajaa puhutellaan asennead-

jektiivein. Tunnepitoisten ilmausten runsas käyttö viittaa siihen, että kirjoitustilanne

koetaan epämuodollisempana kuin jos tunnepitoisia ilmauksia ei ole tai jos niitä on

vain vähän.

Sekä Hamletille että lehtorille kirjoitetuissa kirjeissä tunteita ja asennetta ilmais-

taan asenneadjektiivein, mutta lehtorille kirjoitetuissa kirjeissä monet asenneadjektii-

vit ovat melko neutraaleja, kuten ikävää. Voimakkaampaa suhtautumista kuvaavia

asenneadjektiiveja, kuten järkyttävää ja kauheaa, on molemmissa aineistoissa määräl-

lisesti lähes saman verran ilmaistaessa suhtautumista vastaanottajan tilannetta koh-

taan.  Mutta koska Hamletille kirjoitetuissa kirjeissä on miedompaa suhtautumista

kuvaavia asenneadjektiiveja huomattavan vähän, on Hamletille kirjoitetuissa kirjeissä

voimakasta asennoitumista kuvaavien asenneadjektiivien prosentuaalinen osuus suu-

rempi kuin lehtorille kirjoitetuissa kirjeissä. Lehtorille kirjoitetuissa kirjeissä nämä

miedompaa suhtautumista ilmaisevat asenneadjektiivit esiintyvät kohteliaisuudeksi

luettavissa pahoitteluissa, jotka ovat heti kirjeen alussa. Näitä kohteliaita osanottoja

vastaanottajan tilanteeseen on myös Hamletille kirjoitetuissa kirjeissä, mutta lehtorille

kirjoitetuissa kirjeissä niitä on huomattavasti enemmän. Kohteliaisuuksien käyttö

viittaa siihen, että kirjeen vastaanottaja on lähettäjälle etäinen.
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Hamletille kirjoitetuissa kirjeissä myös mennään suoraan asiaan, kun taas lehto-

rille kirjoitetut kirjeet alkavat useammin juuri pahoittelulla tai kannanotolla vastaan-

ottajan tilanteeseen. Lehtorille kirjoitetuissa kirjeissä siis kohteliaisuutta ilmaistaan

ainakin lievempien toimintakehotusten käytöllä ja sillä, että kirjeiden aloitusta peh-

mennetään, eikä vastaanottajaa aleta heti neuvoa tai käskeä. Hamletille kirjoitetuissa

kirjeissä myös osoitetaan voimakasta suhtautumista Hamletin setään, joka on aiheut-

tanut Hamletin ikävän tilanteen.

Nämä tulokset tukevat draaman ja kirjoittamisen yhteydestä aiemmin tehtyä tut-

kimusta (Cremin ym. 2006; McNaughton 1997) siltä osin, että prosessidraamassa

kirjoitetuissa kirjeissä ilmaistaan tunteita ja suhtautumista hieman voimakkaammin

kuin perinteisellä äidinkielen tunnilla kirjoitetuissa kirjeissä. Vaikuttaa myös siltä,

että prosessidraamassa kirjoitettaessa kirjeen vastaanottaja koetaan läheisempänä ja

hänen auttamiseensa sitoudutaan enemmän. Tämä näkyy velvoittavien toimintakeho-

tusten runsaassa käytössä Hamletille kirjoitetuissa kirjeissä. Toimintakehotusten esit-

täminen velvoittavina viittaa siihen, että kirjoittaja kokee tärkeänä vastaanottajan toi-

mimisen kehottamallaan tavalla. On kuitenkin huomioitava, että kirjeaineistoni on

suhteellisen pieni ja koskee ainoastaan tämän tutkimuksen yhteydessä kerättyä aineis-

toa.

Tässä tutkimuksessa keskityin tarkastelemaan rekisterin tilannemuuttujista osal-

listujarooleja. Tein aineistosta kiinnostavia havaintoja myös sen ilmenemismuodosta

eli tekstuaalisesta metafunktiosta. Kirjeissä esimerkiksi käytetään tehosteena isoja

kirjaimia ja alleviivauksia. Joihinkin kirjeisiin on myös piirretty kuvia. Myös kirjei-

den rakenne olisi ollut kiinnostava tarkastelun kohde. Rakennetta olisi voinut pohtia

esimerkiksi siitä näkökulmasta, noudattavatko prosessidraamassa ja perinteisellä äi-

dinkielen tunnilla kirjoitetut kirjeet jotakin tiettyä rakennetta vai löytyykö erilaisia

rakennemalleja. Nyt tarkastelin tekstien rakenteeseen liittyen tekstien aloituksia, mut-

ta siitä näkökulmasta, miten kohteliaita erilaiset aloitustavat ovat.

Aiemman tutkimuksen (Cremin ym. 2006; McNaughton 1997) pohjalta olisi

voinut olettaa, että prosessidraamassa kirjoitetut tekstit ovat perinteisellä äidinkielen

tunnilla kirjoitettuja tekstejä huomattavasti pidempiä, joten vertasin kirjeiden pituutta

sanamäärän perusteella. Tällaista eroa ei kuitenkaan tämän tutkimuksen aineiston

teksteissä ollut havaittavissa. 42 opiskelijasta 30 kirjoitti pidemmän kirjeen lehtorille

ja 12 kirjoitti pidemmän kirjeen Hamletille. Kirjeiden sanamäärät vaihtelivat 18 sa-

nasta 182 sanaan. Sekä aineiston lyhin että pisin teksti olivat molemmat kirjeitä Ham-
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letille. Aiempien draamaa ja kirjoittamista yhdistäneiden tutkimusten tulosten vastai-

sesti tämän aineiston perusteella prosessidraamassa kirjoitetut tekstit ovat lyhyempiä

kuin perinteisellä äidinkielen tunnilla kirjoitetut tekstit.

Tässä tutkimuksessa tekstien pituuteen varmasti vaikutti osaltaan myös tekstien

tekstilaji, joka on kirje. Kirje on tekstilajina melko ohjaileva. Myös kirjeiden sisältö

oli melko tarkkaan rajattu: tuli neuvoa hankalassa tilanteessa olevaa henkilöä toimi-

maan jollakin tavalla. Prosessidraamassa ja perinteisellä äidinkielen tunnilla kirjoitet-

tujen tekstien pituutta voisi olla hedelmällisempi verrata, jos kirjoitustehtävä ja teksti-

laji olisi vapaampi. Toisaalta on myös pohtimisen arvoista, voiko tekstien pituutta

pitää itseisarvona sinänsä.

Kyselylomakkeiden perusteella suuri osa opiskelijoista kokee prosessidraamas-

sa kirjoittamisen olevan helpompaa ja mukavampaa kuin perinteisellä äidinkielen

tunnilla. Prosessidraaman yhteydessä kirjoittamista pidetään myös rennompana ja

vapaampana kuin perinteisellä äidinkielen tunnilla. Näiden ominaisuuksien voi olet-

taa vaikuttavan kirjoitusmotivaatioon, kuten draaman ja kirjoittamisen yhteydestä on

aiemminkin saatu selville. (Cremin ym. 2006; McNaughton 1997.)

Tutkimukseni perustui oletukseen, että kirjoittaminen draamassa auttaisi lukio-

laisiakin kuvittelemaan kirjoittamiselleen kontekstin ja siten helpottaisi ja motivoisi

kirjoittamista. Joidenkin opiskelijoiden vastauksista tuleekin ilmi, että kirjoittaminen

prosessidraamassa oli helpompaa juuri sen takia, että tilanteet ja henkilöt tulivat

draaman kautta tutuiksi, joten kirjoittamiseen oli helpompi eläytyä. Prosessidraamas-

sa kirjoittaessaan opiskelijat siis tiesivät tarkalleen, kuka kirjoittaa ja kenelle. Proses-

sidraama soveltuukin hyvin opetusmenetelmäksi sellaisissa kirjoitustilanteissa, joissa

eläydytään johonkin tiettyyn näkökulmaan.

Aiemman draamaa ja kirjoittamista yhdistäneen tutkimuksen (Cremin ym. 2006;

McNaughton 1997) mukaan peruskouluikäiset sitoutuvat  kirjoittamiseen draama-

työskentelyn yhteydessä paremmin kuin draamatyöskentelyn ulkopuolella. Voimakas

sitoutuminen kirjoittamiseen oli havaittavissa myös lukiolaisten työskentelystä pro-

sessidraamakokonaisuudessa. Prosessidraamatyöskentelyssä opiskelijat tarttuivat kir-

joitustehtävään saman tien ja alkoivat heti kirjoittaa kirjeitä. Olisi ollut kiinnostavaa

tarkkailla myös sitä, kun opiskelijat kirjoittivat kirjettä lehtorille, mutta tämän tutki-

muksen yhteydessä en tallentanut perinteisellä äidinkielen tunnilla kirjoittamista. Oli-

si ollut kiinnostavaa verrata myös kirjoittamaan ryhtymistä ja sitä, mitä luokkahuo-

neessa tapahtuu kirjoittamisen aikana, sillä ainakin prosessidraamassa kirjoittamaan
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ryhtyminen näytti helpolta. Perinteisellä äidinkielen tunnilla olen itse havainnut, että

joillekin opiskelijoille kirjoittamaan ryhtyminen on hankalaa.

Kyselylomakkeet täytettiin heti prosessidraamakokonaisuuden jälkeen. Proses-

sidraama oli siis todella tuoreessa muistissa, kun taas novelliin pohjautuvasta tehtä-

västä oli aikaa jo reilu viikko. Tämä voi osaltaan vaikuttaa kyselylomakkeen tulok-

siin. Kuten kyselylomakkeiden vastauksista tulee ilmi, useat opiskelijat kokivat pro-

sessidraaman kivana vaihteluna. Positiiviset kokemukset prosessidraamasta ja roolis-

sa kirjoittamisesta voidaan osin laittaa uutuuden viehätyksen piikkiin. Mutta toisaalta

se, että kyse oli opiskelijoille uudesta menetelmästä saattoi vaikuttaa myös toisinpäin.

Menetelmä saattoi aluksi oudoksuttaa ja ihmetyttää.

Hedelmällistä olisi myös ollut pyytää opiskelijoita täyttämään kyselylomake

hyvissä ajoin ennen kirjeiden kirjoittamista. Kyselylomakkeilla olisi voinut kartoittaa

opiskelijoiden käsityksiä kirjoittamisesta äidinkielen tunneilla. Näihin vastauksiin

olisi sitten voinut verrata opiskelijoiden käsityksiä prosessidraamassa kirjoittamisesta.

Käyttämäni kyselylomake oli myös melko suppea ja kysymykset ohjailevia. Esimer-

kiksi kyselylomakkeen kysymys ”Miten prosessidraamatyöskentelyssä kirjoittaminen

erosi tavallisella äidinkielen tunnilla kirjoittamisesta?” sisältää oletuksen, että kirjoit-

taminen prosessidraamassa eroaa ratkaisevalla tavalla kirjoittamisesta perinteisellä

äidinkielen tunnilla. Ongelman olisi voinut välttää pyytämällä opiskelijoita pohtimaan

ensin, hyvissä ajoin ennen prosessidraamakokonaisuutta, käsityksiään kirjoittamisesta

yleensä. Prosessidraamatyöskentelyn jälkeen olisi opiskelijoita voinut pyytää pohti-

maan, kuinka he kokivat kirjoittamisen prosessidraamassa. Tällöin kokemusten ver-

taileminen olisi jäänyt tutkijalle.

Tämän tutkimuksen tulokset prosessidraaman ja kirjoittamisen yhdistämisestä

koskevat tietenkin vain tämän tutkimuksen yhteydessä kerättyä aineistoa. Kyseessä

on suhteellisen suppea laadullinen tutkimus. Jatkossa olisikin kiinnostavaa vertailla

myös laajempia aineistoja. Tekstien analyysia voisi myös laajentaa muihinkin tilan-

nekontekstin muuttujiin kuin osallistujarooleihin. Tällöin prosessidraaman yhteydessä

kirjoitetuista teksteistä saisi monipuolisemman kuvan. Lisäksi näkökulmaa voisi laa-

jentaa tutkimalla muitakin tekstilajeja kuin kirjettä. Tässä yhteydessä kuitenkin oli

mielestäni perusteltua pitäytyä osallistujarooleissa, sillä muuten aineiston käsittely

olisi saattanut jäädä pinnalliselle tasolle. Lisäksi aiempien tutkimustulosten perusteel-

la oli odotettavissa, että prosessidraamalla olisi rekisterin tilannemuuttujista vaikutus-

ta nimenomaan osallistujarooleihin.
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Tässä tapaustutkimuksessa tarkastelin prosessidraaman ja kirjoittamisen opet-

tamisen yhdistämismahdollisuuksia. Tulokset mielestäni kannustavat siihen, että tätä

yhteyttä kannattaa jatkossakin tutkia. Jatkossa olisi kiinnostavaa saada lisää tietoa

siitä, kuinka opiskelijat kokevat kirjoittamisen prosessidraaman tai muun draama-

työskentelyn yhteydessä. Tutkimuksen perusteella draaman ja kirjoittamisen yhdistä-

mistä kannattaa tutkia lisää ja kehittää uusia yhdistämismahdollisuuksia. Prosessi-

draama opetusmenetelmänä ei tietenkään sovi kaikkeen kirjoittamiseen opetukseen,

sillä se toimii kirjoittamisen taustoittajana ja motivoijana, mutta on toisaalta myös

aikaa vievä opetusmenetelmä. Prosessidraama kuitenkin sopii tiettyihin kirjoitusteh-

täviin, joissa halutaan esimerkiksi kokeilla kirjoittamista eri näkökulmista tai kirjoi-

tettaessa eettistä pohdintaa vaativasta aiheesta.

Prosessidraama kirjoittamisen opetusmenetelmänä on tähän tutkimukseen osal-

listuneiden opiskelijoiden kokemuksen mukaan mielekäs tapa kirjoittaa. Draamassa

opiskelijat eläytyvät aiheeseen, josta he alkavat kirjoittaa, joten kirjoittaminen koe-

taan hauskempana ja motivoivampana. Draama kirjoittamisen opetusmenetelmänä tuo

myös vaihtelua äidinkielen tunneille. Mielestäni kirjoittamisen opetuksessa kannattaa

vaihdella menetelmiä, sillä eri oppilaat oppivat ja motivoituvat eri tavoin. Draama

tarjoaa kirjoittamisen opetukseen yhden kokeilemisen arvoisen menetelmän.
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LIITTEET

LIITE 1 Salkku-novelli

Salkku
Petri Tamminen, 2000, novellin alku

Olen 58-vuotias historian lehtori ja työskentelen arvostetussa oppilaitoksessa
pääkaupunkiseudulla. Viihdyin aiemmin työssäni, mutta kaikki muuttui kun
sain joululahjaksi salkun.

Säpsähdin heti kun näin mitä paketista paljastuu. Revin viimeiset paperin-
liepeet hiljaisena. Alahuuleni vapisi, mutta yritin hymyillä, sillä vaimoni
tarkkaili ilmeitäni. Hän oli ylpeä lahjastaan. En hennonut kertoa hänelle, ettei
kukaan koulussamme käyttänyt enää salkkua.

Harjoittelin salkun käyttöä joululoman aikana. Kannoin sitä peilin edessä
ja liimasin sen kylkeen jääkiekkojoukkueen tarran.

Koulumme aulassa vahtimestari mulkaisi perääni. Toivoin etten törmäisi
enää keneenkään, mutta biologian ja maantieteen vanhempi lehtori Korhonen
tuli portaikossa vastaan. Se huomasi salkkuni heti ja huusi muitakin katso-
maan. En sanonut sille mitään, puristin vain salkkuni vartaloani vasten ja
kiihdytin vauhtiani. Korhonen tarttui päällystakkiini, mutta pääsin livahta-
maan sen otteesta.

Miesopettajat kerääntyivät pian opettajainhuoneeseen. En ollut huomaa-
vinani, avasin vain kaappini ja asettelin päällystakkini puulle. Nieminen, ma-
tematiikan nuorempi lehtori, sorkki viivottimella olkani yli ja sai takin tip-
pumaan. Korhonen sieppasi salkun jaloistani ja pisti sen kiertämään. Virtanen
löysi almanakkani, repi siitä sivuja ja oli juuri tunkemassa tolloja puvun-
kauluksestani sisään, kun rehtori ilmestyi ovelle.

- No mikä mekkala täällä nyt on meneillään? se kysyi.
- Neljän jälkeen pihalla, jos kerrot, Korhonen supisi korvaani ja nuljutti

nyrkillä ristiselkääni.
Lähdimme rehtorin perässä neuvotteluhuoneeseen. Salkku jäi Virtaselle.

Näin kun se työnsi sen matkalla juoma-automaatin päälle.
Rehtori veti palaverin rutiinilla. Alustuksensa jälkeen se pyysi ideoita

vuosijuhlaan. Kaikki tuijottivat mykkinä eteensä. Joku heitti syliini lapun:
”Jos pyydät puheenvuoroa, tiedät mitä tapahtuu…”

Lounasjonossa Korhonen tuli juttelemaan. Hän kaipasi neuvoa tenttiensä
ajoituksessa. Hänen ystävällinen ilmeensä huojensi ja liikutti minua. Tunsin
kuinka mieleni rauhoittui; olin pelännyt aivan turhaan. Selostin jo innokkaas-
ti omaa ohjelmaani, kun Korhonen äkkiarvaamatta tönäisi minua rinnuksista.
Hain jaloillani tasapainoa, mutta Nieminen oli kumartunut taakseni, ja lensin
kaaressa hänen ylitseen. Koko ruokala ulvoi naurusta, kun mätkähdin seläl-
leni lattialle. Rehtorin pöydästä meitä ärjäistiin rauhoittumaan.

Pöytään päästyään Korhonen alkoi rummuttaa päätäni lusikalla. Virtanen
ampui lanttukuutioilla. Koetin keskittyä ateriaani, mutta sain syötyä vain
haarukallisen, kun Korhonen kumosi jälkiruokavanukkaan lautaselleni ja
sylkäisi lasiini.
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Välitunniksi piilouduin rehtorin vessaan.
Opettajainhuoneeseen en uskaltanut, sillä tiesin Korhosen järjestäneen

sinne päivystyksen. Kellojen soitua viivyttelin vielä hetken ja koukkasin sit-
ten yläasteen siiven kautta kohti luokkaani. Mutta kun tulin käytävälle näin
Korhosen ja Virtasen odottavan lasioven takana omatekoiset ruoskat käsis-
sään. Säntäsin juoksuun kohti kansliaa, mutta Virtanen, liikunnan lehtori sen-
tään, tavoitti minut helposti. Se väänsi minut polvilleni ja piti pihdeissään,
kun Korhonen alkoi ruoskia.

- Kuka tarkistaa mun ryhmän kokeet, kuka, kuka? se hoki ja väänsi kättäni
selän taakse.

Kaipasin salkkuani ja papereitani vasta iltapäivällä, kun suunnittelin tule-
van kurssin ohjelmaa. Kahden viikon tiedot puuttuivat. Tuijotin opettajain-
huoneen päätettä ja pyöritin kursoria ruudulla. Selkääni jomotti ja reiteni
kuumottivat. Hiivin ovelle ja kurkistin käytävälle. Salkku oli hävinnyt juoma-
automaatin päältä.

Salkku
Petri Tamminen, 2000, novellin loppu

Jouduin äkillisen epätoivon valtaan, luikin rehtorin huoneeseen ja kerroin
hänelle kaiken.

Rehtori nyökkäili pohtivan ja arvovaltaisen näköisenä ja nousi sitten pöy-
tänsä takaa. Kiersimme koulun. Astuimme koputtamatta luokkiin, rehtori
edellä ja minä hänen selkänsä takana piileskellen.

Salkku löytyi lopulta Häyhöltä. Hän oli koulun pienin mies, minua päätä
lyhyempi ruotsin opettaja. Rehtori vaati Häyhöltä anteeksipyyntöä. Häyhö
ojensi vastahakoisesti salkun ja vilautti keskisormeaan.

Loppupäivän Korhonen ja kumppanit lorvivat opettajainhuoneessa. Arve-
lin niiden suunnittelevan jotakin hirvittävää ja kävin oven takana vakoile-
massa. Näin Häyhön istuvan joukkion keskellä.

- Kuinkahan kauan siinä menee? se kuului kysyvän.
- Riippuu ihan susta, Korhonen vastasi sille kohtalokkaan tuntuisesti.
Kolmelta viimeinen tuntini päättyi. Kiirehdin oppilaitten joukossa portai-

siin ja yritin suojautua äänekkään lauman turviin, mutta Korhonen odotti
minua tasanteella.

- Älä pidä niin kiirettä, se sanoi ja tarrasi käsivarteeni. Sen puristus oli uh-
kaavan luja.

Häyhö odotti meitä aulassa miesjoukon keskellä. Purkauduimme pihalle.
Korhonen vei letkaa kulman taakse. Häyhö lampsi totisena vierelläni ja riisui
päällystakkiaan.

- Tappelu, Korhonen yllytti.
- Verta, luita, hampaita, Virtanen huusi.
Opettajajoukko levittäytyi piiriksi ympärillemme. Häyhö oli odottavan

näköinen. Seisoin sen edessä suorana, karvalakki päässä ja attaseasalkku kä-
dessäni. Häyhö löysäsi kravattiaan ja nyki kaulaansa ja nosteli kyynärpäitään
nyrkkeilijän elein. Kun en vieläkään laskenut salkkua kädestäni enkä millään



98

tavoin valmistautunut taisteluun, Häyhö alkoi epäröidä. Tiesin että sillä oli
kiire hakemaan lapsiaan päiväkodista. Sitä paitsi näin, että sitä alkoi paleltaa.
Se nosti takkinsa maasta ja lähti autolleen.

Korhonen huuteli vielä Häyhön perään, mutta kun Häyhö ei kääntynyt,
Korhonen riipaisi salkun kädestäni ja heitti sen korkealle ilmaan. Salkku pyö-
rähteli harmaata taivasta vasten ja paukahti sitten kulmalleen jäiseen asfalt-
tiin. Samassa Korhonen tuli jo kohti ja tempaisi hämmästyttävän nopealla
liikkeellä iskun ohimooni.

- Otti muuten historian lehtori otsaansa, kuulin sen sanovan lähtiessään.
Nousin polvilleni, pudistelin lumet vaatteistani ja haalin maahan levin-

neet paperit kasaan. Salkun vääntynyt kansi ei taipunut kiinni. Kannoin tava-
rat sylissäni autoon ja sysäsin ne takapenkille.

Istuin autossa pitkään. Piha oli autio. Pääni sykki kivusta sydämenlyön-
tien tahtiin. En käynnistänyt moottoria vielä. Ajattelin salkkuani ja mietin,
miten salaan sen vauriot vaimoltani.
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LIITE 2 Prosessidraamasuunnitelma

Ollako vai eikö olla vaihe vaiheelta [Muokattu Owensin ja Barberin (1998: 112–115) suunnitelmasta]

TYÖTAPA VAIHE TARKOITUS PAINOPISTE
1. Tilan mää-

rittely
Aseta tuolit ympyrään. Ase-
ta viitta, miekka ja kopio
Hamletista näkyville.

Herättää kiinnostusta ja
uteliaisuutta

Luokkahuoneen on tarkoi-
tus olla erinäköinen kuin
yleensä opiskelijoiden
tullessa sisään.

2. Draamaso-
pimus

Kerro, että työskentelyssä
tarkastellaan eettistä päätök-
sen tekoa ja näytelmää
Hamlet. Kerro myös lyhyes-
ti, mitä prosessidraama
tarkoittaa.

Selventää työskentelyn
tarkoitusta

Opiskelijoiden ei tarvitse
tietää käsiteltävistä aiheis-
ta etukäteen. Opiskelijoil-
le tulee myös tehdä sel-
väksi, että epäselvässä
tilanteessa saa kysyä
neuvoa.

3. Lämmittely-
leikki

Vedä lämmittelyleikki.
Lämmittelyleikissä jokainen
osallistuja saa yhden sanan
(järki, tunne, tavat, uskon-
to). Osallistujat istuvat pii-
rissä, paitsi yksi seisoo
piirin keskellä. Kun sano-
taan järki, kaikki järjet vaih-
tavat paikkaa jne. Kun sano-
taan eettinen päätöksen
teko, kaikki vaihtavat paik-
kaa. Keskellä olija koettaa
päästä istumaan.

Tutustua eettiseen päätök-
sentekoon vaikuttaviin
tekijöihin: tunne, järki,
tavat ja uskonto, tarkoitus
on myös lämmitellä, joh-
datella draamatyöskente-
lyyn ja luoda rentoa tun-
nelmaa

Kaikki osallistuvat ja
pääsevät heti alussa toi-
mintaan mukaan.

4. Tilan mää-
rittely

Kerro, että näytelmän tapah-
tumat sijoittuvat Tanskassa
sijaitsevaan Elsinore-
linnaan. Sisustakaa yhdessä
valtaistuinsali

Sitouttaa draamatyösken-
telyyn ryhmässä

Tarkoituksena on käyttää
ja yhdistää opiskelijoiden
ideoita.

5. Valmistettu
rooli, kohta-
usharjoitus

Kysy, kuka haluaisi esittää
kuningasta. Kerro kunin-
kaan roolista. Anna kunin-
kaalle viitta. Harjoitelkaa
kuninkaan sisääntuloa.

Kuninkaan roolin valit-
seminen, kohtausta voi-
daan käyttää myöhemmin
draamatyöskentelyssä

Korostaa kuninkaan roo-
lin merkitystä työskente-
lyn kannalta.

6. Opettaja
roolissa

Kerro, että olet prinssi Ham-
letin roolissa aina, kun käy-
tät miekkaa ja viittaa.

Esitellä Hamletin rooli Tehdä selväksi, milloin
opettaja on roolissa ja
milloin opettaja.

7. Kollektiivi-
nen rooli,
miimi

Kerro, että opiskelijat esit-
tävät kiertävän näytteli-
jäseurueen jäseniä. Pyydä
heitä valitsemaan itselleen
jokin rooli (esim. tulennieli-
jä, jonglööri, tanssija, narri,
laulaja, voimamies jne.).
Jokainen esittää vuorollaan
roolinsa ja muut yrittävät
arvata.

Aloittaa roolien valitse-
minen oppilaiden omasta
valinnasta, roolin omak-
suminen

Jokainen keksii roolin.

8. Roolityös-
kentely
pareittain

Kerro, että varsinaiset ta-
pahtumat alkavat siitä, kun
näyttelijäseurue saapuu
Elsinoreen, mutta sitä ennen
palataan ajassa taaksepäin.
Kerro esimerkki tarina

Antaa perspektiiviä tapah-
tumiin, tutustua Hamletin
hahmoon

Luoda mielikuvia leik-
kisästä, iloisesta ja reip-
paasta pikkupojasta.
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Hamletin lapsuudesta ja
pyydä opiskelijoita kerto-
maan pareittain roolissa
jokin mukava muisto Ham-
letin lapsuudesta.

9. Valmistettu
rooli

Parityöskentelyn aikana
anna kuninkaalle toiminta-
ohje suullisesti tai kirjalli-
sesti. Kerro, että kuningas
on Hamletin setä ja että
Hamlet epäilee häntä isänsä
murhasta ja on järkyttynyt
siitä että hän on nainut
Hamletin äidin. Hetken
kuluttua näyttelijäseurue
esittää näytelmän, joka
paljastaa nämä asiat. Miten
kuningas voi ruumiinkielellä
osoittaa kasvavaa syyllisyyt-
tä? Kuninkaan on poistutta-
va huoneesta ennen näytel-
män loppua.

Valmistella roolityösken-
telyä ja antaa kuninkaalle
ohjeet

Kertoa selkeästi, mitä
kuninkaalta edellytetään,
varmistua siitä, että ku-
ningas on ymmärtänyt
ohjeet.

10. Keskustelu Pyydä ryhmäläisiä kerto-
maan nuoren Hamletin
kolttosista.

Rakentaa kontekstia Päästää opiskelijoiden
ääni kuuluviin

11. Rooli seinäl-
lä

Piirrä nuoren Hamletin kuva
taululle. Nimetkää yhdessä
adjektiiveja, jotka kuvaavat
pikkupoikaa, josta äsken
kuulitte tarinoita. Kirjoita
adjektiivit ylös. Piirrä toinen
hahmo, joka esittää Hamle-
tia nuorena miehenä. Pyydä
opiskelijoita tarkkailemaan,
millainen Hamlet on nuore-
na miehenä, kun kohta esität
Hamletia.

Keskittää huomiota Ham-
letin roolihahmoon ja
luoda pohjaa tulevalle
ristiriidalle

Huomioida kaikki ehdo-
tukset

12. Opettaja
roolissa

Pyydä jotakin ryhmäläistä
lukemaan Hamletin Ollako
vai eikö olla -monologi
samalla kun esität Hamletin
epätietoisuutta ja epätoivoi-
suutta.

Antaa ryhmälle mahdolli-
suuden tulkita tekoja,
esittelee Hamletin rooli-
hahmossa tapahtuneen
suuren muutoksen.

Oppilaat voivat katsella
ja/tai kuunnella.

13. Rooli seinäl-
lä

Kootkaa nyt adjektiiveja,
jotka kuvaavat isompaa
Hamletia.

Keskittää tarkkaavaisuutta
ja testata asian ymmärtä-
mistä.

Keskittää huomio toimin-
taa ja tunteita kuvaaviin
sanoihin.

14. Ryhmän
improvisaa-
tio, opettaja
roolissa

Kerro, että tapahtumat alka-
vat siitä, kun näytteli-
jäseurue saapuu linnaan.
Pyydä ryhmäläisiä saapu-
maan linnan puutarhaan ja
kerro heille Hamletin roolis-
sa Hamletin epäilyksistä,
että hänen setänsä on mur-
hannut hänen isänsä. Pyydä
Hamletin roolissa näytteli-
jäseuruetta esittämään ku-
ninkaan murhaa esittävä
näytelmä, joka paljastaa
Hamletin sedän omantun-

Juonen käänteen paljas-
taminen ryhmäläisille.

Painottaa Hamletin ja
näyttelijäseurueen välistä
luottamusta ja ystävyyttä.
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non.
15. Näytelmän

harjoittele-
minen

Harjoitelkaa Gonzagon
murha -näytelmä. Näytelmä
esittää sitä, kun Hamletin
setä murhaa hänen isänsä.
Kuningas haudataan ja hau-
tajaisia vietetään, mutta
hautajaiset muuttuvatkin
Hamletin sedän ja äidin
hääjuhlaksi.

Antaa ryhmälle mahdolli-
suuden onnistua esityksen
nopeassa valmistumises-
sa.

Huolehtia, että jokaisella
on rooli ja että kaikki
tietävät, mitä tehdä.

16. Näytelmän
esittäminen

Muistuta kuningasta pake-
nemaan paikalta, kun jänni-
tys on korkeimmillaan.
Pyydä näyttelijöiltä Hamle-
tin roolissa, että he tarkkai-
levat kuninkaan suhtautu-
mista näytelmän tapahtu-
miin. Pyydä kuningasta
katsomaan näytelmään,
kumarretaan, niin kuin on
alussa harjoiteltu. Esittäkää
näytelmä. Kun kuningas
poistuu, sano Hamletin
roolissa: ”Hän on syylli-
nen!”

Jännityksen lisääminen. Huomion tulee kiinnittyä
kuninkaan syyllisyyteen.

17. Kertominen Kerro ryhmäläisille, että
näin Hamletille selvisi, että
hänen setänsä oli syyllinen
hänen isänsä murhaan. Saa-
tuaan tämän selville Hamlet
syöksyi kohti kuninkaan
huonetta aikeissa murhata
tämän. Mutta silloin epä-
varmuus valtasi Hamletin.

Valottaa Hamletin vaike-
aa päätöstä, johdatella
kohti eettistä päätöksente-
koa.

Johdatella huomio pois
toiminnasta

18. Reflektointi Pohtikaa yhdessä, mitä
toimintavaihtoehtoja Ham-
letilla on. Mitä järki sanoisi?
Entä tunne? Mikä on ollut
tapana sen ajan hovissa?
Entä uskonto?

Palauttaa mieleen eetti-
seen päätöksentekoon
liittyvät käsitteet.

Selventää Hamletin toi-
minnan vaihtoehtoja

19. Roolissa
kirjoittami-
nen

Kerro, että Hamlet kääntyi
päätöksessään ystäviensä
puoleen. Nyt ryhmäläisten
tehtävänä on kirjoittaa kirje,
jossa he neuvovat Hamletia,
kuinka hänen tulisi toimia
vaikeassa tilanteessaan.

Vaihtoehtojen pohtiminen
ja päätöksen tekeminen.

Saada jokainen pohtimaan
henkilökohtaisesti eri
toiminnan malleja

20. Omantun-
non kuja

Pyydä ryhmäläisiä valitse-
maan yksi kantava ohje,
jonka he kirjeeseen kirjoitti-
vat. Hamlet kävelee roolissa
ryhmäläisten muodostaman
kujan läpi. Ryhmäläiset
sanovat Hamletille ohjeen,
kun hän on kohdalla. Ohjei-
siin nojaten Hamlet tekee
lopullisen ratkaisunsa.
(Kannattaa harjoitella ku-
ninkaan kanssa etukäteen eri
vaihtoehtoja, niin vältytään

Antaa yksilölle mahdolli-
suus pohtia, mitä ajattelee
kostosta. Vastuun toimin-
nan etenemisestä siirtämi-
nen ryhmälle. Huomion
keskittäminen päätöksen-
tekoon.

Painottaa, että Hamletin
päätös on ryhmäläisten
käsissä.
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naurulta). Hamlet tekee
ratkaisun ja toimii ratkai-
sunsa mukaan.

21. Reflektointi Kerro ryhmäläisille, miksi
Hamlet päätyi juuri tuohon
ratkaisuun. Voit pyytää
heitä selvittämään, kuinka
Shakespearen Hamlet päät-
tyy.

Toiminnan kokoaminen. Ymmärtää, mitkä tekijät
vaikuttivat Hamletin
päätökseen.
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LIITE 3 Tutkimuslupa-anomus

Hyvät ************************ lukion opiskelijoiden vanhemmat!

Opiskelen Jyväskylän yliopistossa äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi ja
teen parhaillani pro gradu -tutkielmaa. Olen kiinnostunut prosessidraamasta
äidinkielen ja kirjallisuuden opetusmenetelmänä. Tutkimusta varten toteutan
opetuskokeilun ÄI3-kurssilla. Tarkastelen tutkimuksessani kirjoittamista pro-
sessidraaman yhteydessä ja kerään aineistoksi opiskelijoiden kurssin aikana
kirjoittamia tekstejä. Yksittäisten opiskelijoiden kirjoittamistaitoa ei arvioida,
vaan kyseessä on opetusmenetelmän testaaminen. Tutkimusta varten opetus-
tilanteet myös nauhoitetaan.

Opiskelijat ja tutkimuskoulu eivät ole tutkimuksessani tunnistettavis-
sa. Osallistuneiden opiskelijoiden tietosuoja turvataan poistamalla tai muut-
tamalla heidän nimensä ja muut tunnistamisen mahdollistavat tiedot kaikissa
julkaistavissa tutkimusraporteissa ja -aineistoissa. Aineistoa käytetään vain
tutkimus- ja opetuskäyttöön Jyväskylän yliopistossa.

Tarvitsen keräämäni aineiston käyttöön luvan opetuskokeiluun osallis-
tuvien opiskelijoiden vanhemmilta. Pyydänkin siksi teitä täyttämään alla ole-
van lomakkeen ja palauttamaan sen opiskelijan mukana ÄI3-kurssin opetta-
jalle.

Vastaan mielelläni aineiston keruuta ja käyttöä koskeviin kysy-
myksiin.

Ystävällisin terveisin
Kerttu Happonen

p. *** **** ***
kerttu.happonen@jyu.fi

****************************************************************************************

Kyllä, lapseni saa osallistua tutkimukseen.

Ei, lapseni ei saa osallistua tutkimukseen.

____________________________________________________
Opiskelijan nimi

____________________________________________________
Päivämäärä ja huoltajan allekirjoitus
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LIITE 4 Vastaustyypit ja niiden esiintyminen vastauksissa  kysymykseen ”Miten pro-
sessidraamatyöskentelyssä kirjoittaminen erosi tavallisella äidinkielen tunnilla kirjoit-
tamisesta?”

Vastaustyyppi Esiintymiä
luovempaa 3
vapaampaa
ei ollut niin tarkkoja ohjeita mitä piti noudattaa

9
1

pystyi kirjoittamaan paremmin 2
tavan tunnilla joutuu keskittymään enemmän 1
rennompaa
tavan tunnilla jäykempää

2
1

ei tarvinnut miettiä kirjoitussääntöjä 2
kevyempää
tavallisella tunnilla puuduttavaa

1
1

hauskempaa/hauskempi aihe
ei niin vastenmielistä/tylsää
mukavampaa
kivaa

4
2
5
1

kirjoitettiin roolissa 2
pohjautui näytelmään
tehtiin samat asiat mutta näyttelemällä

1
1

helpompaa 3
mielenkiintoisempaa 1
kirjoitettiin vähemmän 3
sai käyttää omaa mielikuvitusta
sai kirjoittaa oman mielen mukaan
pystyi kirjoittamaan mitä mieleen tuli
sai esittää omia mielipiteitä

3
1
1
1

ei eronnut erityisemmin/mitenkään 2
ei osaa sanoa
ei vastausta

1
1

hiukan motivoivampaa
mielekkäämpää

1
1

tehtävään sai erilaisen näkökulman 3
erilaista 3
fiktion kirjoittaminen vaikeampaa 1


