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Suoran valituksen esittäminen dialogisessa oppimisryhmässä
Marjatta Pakkanen, Jyväskylän yliopisto
marjatta.pakkanen@edu.jyu.fi

Vielä varsin keskeneräisessä väitöskirjatyössäni tarkastelen dialogista
keskusteluihannetta painottavan oppimisryhmän valittamista sisältäviä keskusteluja.
Dialogisuus ymmärretään yleensä positiivisena keskustelun ominaisuutena: toisen
huomioon ottaminen, kuuntelu ja luottamus ovat keskeisiä dialogista keskusteluilmapiiriä
kuvaavia ominaisuuksia. Dialogisesti suuntautuneen ryhmän nauhoitetuissa
keskusteluissa on kuitenkin tilanteita, jotka sisältävät negatiivisia elementtejä, kuten
valittamista ja moittimista.
Käsittelen tässä esitelmässäni sitä, miten dialogisuuteen pyrkivässä oppimisryhmässä
esitetään moitteita tai suoria valituksia. Tarkastelussa ei riitä keskittyminen valituksen
esittämiseen, vaan on huomioitava myös responssi – keskeistä on se, miten keskustelijat
itse tulkitsevat tilannetta ja miten tulkintansa esittävät. Analyysissäni käytän
keskustelunanalyyttistä menetelmää.
Olen nauhoittanut Aikuiskouluttajan pedagogisten opintojen luonnollisia
oppimisryhmätilanteita kahdesta oppimisryhmästä noin 20 t. Aineistossa on 107
keskustelua, joiden kesto vaihtelee vajaasta parista minuutista reiluun puoleen tuntiin.
Valittamista esiintyy kaikkiaan 37 keskustelussa: epäsuoraa valittamista on 26
keskustelussa, kun taas suoraa tai suoraksi osoittautuvaa valittamista tai moitetta on
kaikkiaan 11 keskustelussa. Kyseessä on meneillään oleva tutkimuksen osa; tulen
esittämään ja tarkastelemaan katkelmia muutamasta suorasta valittamiskeskustelusta
nimenomaan valituksen esittämisen ja vastaanottamisen näkökulmasta.
Valittaminen institutionaalisessa tilanteessa, esim. oppimisympäristössä, ei ole kovin
preferoitua toimintaa. Sitä kuitenkin ilmenee, ja valituksen alaisia tilanteita käsitellään
myös oppimisympäristöissä. Niinpä on tärkeää saada tietoa niin valittamisen ilmiöstä
kuin sen käsittelytavoistakin, jotta valitusta sisältäviä tilanteita voidaan ymmärtää ja
niissä osattaisiin toimia hedelmällisellä tavalla.

Opiskelijan ja ohjaajan ohjaussuhteen merkitykselliset elementit
Tarja Liinamaa, Jyväskylän yliopisto
tliinama@edu.jyu.fi

Tämän tutkimuksen tavoitteena on etsiä opiskelijoiden ja ohjaajien ohjaussuhteeseen ja
vuorovaikutukseen liittyviä merkityksellisiä elementtejä sekä tarkastella niiden
ilmenemistä ohjaussuhteen rakentumisessa opetusharjoittelun kontekstissa
varhaiskasvatuksen koulutuksessa.
Tutkimusaineisto koostuu opiskelijoiden ja heidän ohjaajiensa haastatteluista sekä
nauhoitetuista ohjauskeskusteluista ja päiväkirjoista. Aineisto on analysoitu pohjautuen



fenomenologiseen orientaatioon (mm. Giorgi 1992; Perttula 1995; 2000) sekä
temaattiseen analyysitapaan (Braun & Clarke 2006).
Tutkimustulosten mukaan sekä opiskelijat että ohjaajat korostivat harjoittelun
alkuvaiheen keskeistä merkitystä ohjaus ja vuorovaikutussuhteen rakentumisessa.
Opiskelijat pitivät erityisen tärkeänä sitä, kuinka heidät vastaanotettiin. Ohjaajat
puolestaan toivat esille opiskelijoiden alkuorientaation lisäksi lapsiryhmän tarpeiden
näkökulman. Yhteisen toiminnan vaiheessa korostui vuorovaikutuksen avoimuus ja
rehellisyys. Opiskelijoille oli tärkeää molemminpuolisen arvostuksen ja tasavertaisuuden
kokemus, kun taas ohjaajat korostivat ohjaajana toimimisen vastuuta ja toimintatapoja.
Merkittäväksi koettiin kuitenkin opiskelijan oma motivaatio sekä opiskelijakohtaisen
ymmärryksen löytyminen. Pedagogisessa toiminnassa opiskelijat kokivat tarvitsevansa
tilaa ja vapautta oman pedagogisen toimintatavan rakentumiseen, mutta he pitivät
tärkeänä myös omaa asemaa työ/toimintayhteisössä. Ohjaajien kokemuksissa korostui
ohjauksen merkitys sekä koko toimintayhteisön rooli.
Tulosten pohjalta voidaan päätellä, että ohjaajien kokemusmaailmassa ilmeni vahvemmin
koko toimintayhteisöä koskevat lähtökohdat kun taas opiskelijoiden orientaatiossa
korostui oma oppiminen ja yksilökeskeisempi orientaatio.
Tutkimuksessa tullaan kuvaamaan casetapausten avulla, miten opiskelijoiden ja
ohjaajien kokemusmaailmat kohtaavat ja millaisia jännitteitä niissä ilmenee. Tulosten
pohjalta on kiinnostavaa tarkastella, millaisia edellytyksiä ja mahdollisuuksia näissä
kohtaamisissa on dialogisen ja tasavertaisen ohjaus ja vuorovaikutussuhteen
syntymiselle.

”Näytäpäs mulle mitä sä oot ajatellu”: opinnäytekäsikirjoitus ja ohjaustilanteen
aloitus
Kimmo Svinhufvud & Sanna Vehviläinen, Helsingin yliopisto
kimmo.svinhufvud@helsinki.fi
.
Esitelmässämme tarkastelemme, miten kirjoitettu teksti on osallisena opinnäytteen
ohjauksen ohjauskeskusteluissa. Tutkimme keskustelunanalyysin avulla
opinnäytekäsikirjoituksen roolia videoiduista ohjaustilanteista, erityisesti niiden
aloituksista.
Keskustelunanalyyttisen tutkimusperinteen piirissä on pitkään tarkasteltu
vuorovaikutuksen ja toiminnan multimodaalisuutta eli materiaalisen ympäristön,
kehollisuuden ja eleiden merkitystä toiminnan rakentumisessa. Nostamme tarkasteluun
opinnäytteen ohjauksen keskeisen resurssin, papereina käytettävät kirjoitetut tekstit.
Analysoimme niiden läsnäoloa vuorovaikutuksessa kolmella tasolla: (1) materiaalisina
esineinä, (2) toimintoihin kytkeytyvinä välineinä eli dokumentteina sekä (3) tietoa luovan
toiminnan kohteina. Esimerkkikokoelmiin perustuen analysoimme niiden merkitystä
erityisesti ohjauskeskustelujen avauksissa.
Opinnäytekäsikirjoitus toimii tilanteen institutionaalisen roolin rakentajana, toiminnan
kulun jäsentäjänä ja ohjaajana sekä yhteistoiminnan rutiininomaisena kohteena.
Osoitamme myös rutiinien sisältämiä ongelmia sekä opinnäytekäsikirjoituksen
monimutkaisen roolin sisältämiä väärinymmärryksen mahdollisuuksia. Lopuksi
pohdimme, millaisia pedagogisen kehittämisen lähtökohtia havaintomme muodostavat.



Kuusivuotiaiden matematiikan oppimisvuorovaikutus – Suomen, Englannin ja
Ruotsin näytteitä vertaileva tapaustutkimus
Teija Hiltunen, Turun yliopisto
teihil@utu.fi

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella sekä oppimisvuorovaikutuksen
ominaisuuksien (Pollard 1997) opettajalähtöisyyden, jaetun vuorovaikutuksen ja
oppijalähtöisyyden että piirteiden ilmenemistä matematiikkaepisodeissa (Sfard & Kieran
2001) (N=371 episodia, á 79–127/otos). Analyysi perustuu yhden viikon matematiikan
tuntien videoobservaatioon (total 880 min., M 2,02 min./episodi) näytteittäin. Kaikki
osallistujat (N=99) ovat kuusivuotiaita (M 6,5 vuotta) sekä sosiaalitoimen alaisten
päiväkotien esiopetusryhmäläisiä (Pre1–3) että Comeniuskouluhankkeeseen
osallistuneita peruskoulun 1. luokan oppijoita (Sch1) Suomesta, peruskoulun 2. luokan
oppijoita (Sch2) Englannista ja peruskoulun yhteydessä toimivan esiopetusluokan
oppijoita (Sch3) Ruotsista.
Suomalaisen esiopetuksen ja koulun, englantilaisen koulun toisen luokan ja ruotsalaisen
koulun yhteydessä toimivan esiopetusluokan tulokset viittaavat siihen, että
kuusivuotiaiden viikon matematiikan tuntien oppimisvuorovaikutus rakentuu pääosin (44
%) opettajalähtöisyydestä, kolmasosaltaan (32,5 %) oppijalähtöisyydestä ja vajaalta
viidesosaltaan (17,2 %) jaetusta vuorovaikutuksesta. Oppimisvuorovaikutustuloksia
tarkastellaan myös näytteittäin. Näytteitä verrataan myös episodeittain sekä
oppimisvuorovaikutuksen ominaisuuksien että piirteiden suhteen. Lisäksi esitetään
yksittäisen matematiikan tunnin oppimisvuorovaikutus graafi ja yksittäinen
esimerkkiepisodi.
Tulosten perusteella on mahdollista tarkastella toisin silmin suomalaisen päiväkodin ja
koulun toimintakulttuuria, opettajankoulutusta sekä esi ja alkuopetusta oppiaineena.
Vuorovaikutustutkimusta tulisi kenties myös kuunnella toisin korvin.

Opettajat oppilaiden osallistumisen edistäjinä esiopetuksessa ja koulunkäynnin
alkuvaiheessa
Maritta Hännikäinen & RaskuPuttonen Helena, Jyväskylän yliopisto
maritta.hannikainen@jyu.fi

Esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmat painottavat kaikkien oppilaiden
mahdollisuuksia osallistua tasavertaisina toimijoina oppimiseen sekä korostavat
koulutuksen ja kasvatuksen jatkumoa esiopetuksesta peruskouluun. Tämän tutkimuksen
tehtävänä olikin selvittää, miten opettajat edistävät ja tukevat lasten osallistumista
vuorovaikutukseen ja yhteiseen oppimiseen näissä kahdessa oppimiskontekstissa ja
millaisia samanlaisuuksia ja eroavuuksia on havaittavissa opettajien toiminnassa.
Tutkimus on tapaustutkimus, jonka aineisto koottiin observoimalla esiopetustyhmän ja
koululuokan opettajajohtoisia oppimistilanteita. Vuorovaikutusta illustroivien otteiden
avulla kuvataan opettajien ja oppilaiden toimintaa ja keskustelua osallistumisen



näkökulmasta. Aineiston analysointi perustui laadulliseen sisällönanalyysiin, jossa
oppijoiden yhteisöä kuvaavilla periaatteilla ja luonnehdinnoilla oli keskeinen merkitys.
Tulosten mukaan opettajat käyttivät monenlaisia keinoja rohkaistakseen lapsia mukaan
vuorovaikutukseen ja osallistumiseen kummassakin kontekstissa. Kuitenkin
esiopetuksessa pääpaino oli osallistumisessa, vuorovaikutuksessa ja sosiaalisissa
suhteissa sinänsä, kun taas koulussa korostui selkeämmin akateemisen oppimisen
tavoitteet ja vuorovaikutuksen sisällöt. Opettajien käyttämien keinojen vaihtelu oli
yhteydessä ainakin lasten ikään sekä opetussuunnitelmien ja oppimisen tavoitteiden
erilaisuuteen. Myös materiaaliset ja tilaan liittyvät tekijät näyttivät tarjoavan lapsille
toisistaan poikkeavia mahdollisuuksia osallistumiseen ja keskinäiseen yhteiseen
toimintaan. Tulosten perusteella esitetään haasteita opettajille sekä tarkastellaan sitä,
millä tavalla samanlaisuuksien voidaan olettaa tuottavan lapsille jatkuvuutta heidän
siirtyessään esiopetuksesta peruskoulun ensimmäiselle luokalle.

Huumori lasten piirustuksissa tallinnalaisissa ja raumalaisissa päiväkodeissa:
Rauman osuus
Timo Laes, Turun yliopisto
timo.laes@utu.fi

Tarkoituksena on vertailla virolaisten ja suomalaisten lasten käsityksiä huumorista
tutkimalla lasten tuottamaa kuvallista huumoria. Pilottina olen koonnut aineistoa
raumalaisista päiväkodeista Roger Piret’n (1940) tutkimuksen pohjalta. Tallinnassa
yhteistyökumppani on KM Heli Mäesepp.
Piret (1940) on tutkinut lapsia huumorin tuottajina. Koehenkilöille annettiin (N=220;
iältään 3–8 v.), piirtämistehtävä instruktiolla ”Piirrä sellainen kuva, joka naurattaa toisia”.
Piret’n tarkoituksena oli selvittää kehityksellisiä eroja, ja eräs päähavainto oli, että
nuoremmat lapset piirsivät lähinnä liioiteltuja yksityiskohtia (suuri jalka tai pää,
inkongruenttia yhdistelyä) ja vanhemmat 6–8vuotiaat taas kokonaisia tilanteita (lapsi
tekemässä kepposia).
Tässä tutkimuksessa lähdin tutkimaan sisältöjä uudelta pohjalta, koska havaitsin
aineistossani paljon sekä negatiivisia että positiivisia tunnesisältöjä (onnettomuuksia,
kiusantekoa, tabujen paljastamista, iloa, hassuja asuja). Tarkoitus on verrata tuloksia
Tallinnan päiväkodeissa kerättävään aineistoon.
Bariaudin (1989) mukaan huumori syntyy lapsen kuvitteluleikkien myötä n.1,5
vuotiaana. Absurdit esineiden ja asioiden yhdistelyt naurattavat lasta. Lapsen
kognitiivisen kehityksen myötä ns. nonsensehuumorin ymmärrys kasvaa .
Huumoria lapsen maailmassa syntyy myös opittujen sääntöjen rikkomisen kautta.
(Loizou 2005). Tähän kategoriaan voidaan sijoittaa tabujen paljastaminen.
Aggressio huumorissa voi kummuta oman pienuuden ja heikkouden tiedostamisesta, kun
lapsi vertaa itseään aikuiseen. Huumori auttaa häntä kääntämään asetelman edukseen.
Jäljittelyllä on myös osansa: huumori on sitä, mitä toiset pitävät hauskana. Tästä syntyvät
mm. pelle ja sirkusteemat.



Esiopettajien toimintatapojen yhteys esiopetusikäisten lasten sosiaaliseen
kompetenssiin
Martti Siekkinen, Joensuun yliopisto; MarjaKristiina Lerkkanen, AnnaMaija
Poikkeus & JariErik Nurmi, Jyväskylän yliopisto
Martti.Siekkinen@joensuu.fi

Toimiva opettajan ja lapsen välinen vuorovaikutus lisää niin opettajan kuin oppilaidenkin
hyvinvointia. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on esitetty (mm. Perry, Donohue &
Weinstein 2007; Palermo ym. 2007; Pakarinen ym. 2009), että opettajan ja lasten välinen
vuorovaikutussuhde voi olla varhaisia osoittimia muun muassa lasten akateemisten
valmiuksien ja sosiaalisten taitojen kehittymisessä. Aiemmissa tutkimuksissa on myös
havaittu, että ennen kouluvuosia sekä lasten vanhemmat että opettajat pitävät lasten
sosiaalisia taitoja keskeisimpänä kehityksen ja oppimisen kohteina (Weikart 1999).
Opettajan ja lasten vuorovaikutussuhteet näyttävät näin ollen olevan keskiössä
edistettäessä myönteisiä koulukokemuksia ja luokan ilmapiirin laatua.
Tässä tutkimuksessa selvitettiin, miten esiopettajien toimintatapojen laatu on yhteydessä
esiopetusikäisten lasten sosiaaliseen kompetenssiin. Esiopettajat arvioivat oman
ryhmänsä lasten (n=495) sosiaalista kompetenssia (sosiaaliset taidot, emootioiden ja
käyttäytymisen säätely) esiopetuksen keväällä MASKarviointimenetelmän avulla
(sosiaalisen kompetenssin monitahoarviointi, Kaukiainen, Junttila, Kinnunen ja Vauras
2005). Lisäksi esiopettajien (n=49) toimintatapoja (emotionaalista ja ohjauksellista tukea,
luokan organisointitapaa) havainnoitiin Classroom Assessment Scoring System 
havainnointimenetelmällä (CLASS; Pianta, La Paro & Hamre 2008). Tulokset osoittivat
että opettajien toimintatavoilla on merkittävä rooli esiopetusikäisten lasten sosiaaliseen
kompetenssiin. Erityisesti esiopettajien ohjauksellinen tuki osoittautui tärkeäksi lasten
sosiaalisten taitojen sekä emootioiden ja käyttäytymisen säätelyn kohdalla. Tulokset
osoittavat, että opettajaoppilasvuorovaikutussuhteiden laadulla on merkitystä lasten
sosiaalisen kompetenssiin. Tulokset luovat pohjaa ikävaiheen opettajien ja kasvattajien
perus että täydennyskoulutuksen suunnitteluun. Tutkimus on osa Suomen Akatemian
rahoittamaa Alkuportaat – Lapset, vanhemmat ja opettajat yhteistyössä koulutien alussa 
seurantatutkimusta, jossa selvitetään lasten oppimispolkujen sekä vanhempien ja
opettajien yhteistyön lisäksi opetusryhmien vuorovaikutusta ja ohjauskäytäntöjä vuosina
2006–2011.

Onko metsäsuunnittelu oppimista? Monitieteinen näkökulma
yhteistoiminnallisuuden tarkasteluun
Outi Virkkula & Raili Hokajärvi, Oulun seudun ammattikorkeakoulu; Teppo
Hujala, Helsingin yliopisto
outi.virkkula@oamk.fi

Suomalaisille yksityismetsänomistajille tarjottavat palvelut ovat haasteiden edessä.
Rakenteelliset muutokset yksityismetsien omistuksessa sekä omistajien erilaiset tavoitteet
ja arvot edellyttävät palvelumallien uudenlaista jäsentämistä. Esimerkiksi perinteisen
asiantuntijavetoisen metsäsuunnittelun tilalle esitetään uudenlaista palvelua, jossa
korostuvat metsäsuunnittelijan ja omistajan välinen vuorovaikutus ja yhteistoiminta.



Tässä tutkimuksessa metsäsuunnittelun nykykäytänteitä arvioidaan kasvatustieteen ja
erityisesti yhteistoiminnallinen oppimisen näkökulmasta, mikä nähdään ennen kaikkea
sosiaalisena vuorovaikutusprosessina. Vuorovaikutuksen laatu määrittää, kuinka
merkityksiä jaetaan ja/tai rakennetaan uudelleen, kuinka tuottoisa yhteistoiminta voidaan
vakiinnuttaa ja onko osallistujien kesken mahdollista rakentaa uudenlaista tietoa.
Tutkimusta ohjaavat kysymykset ovat: Miten metsäsuunnittelun yhteistoiminnallisuus
toteutuu käytännössä? Kuinka uutta tietoa rakennetaan yhteisöllisesti ja yksilöllisesti?
Tutkimusaineisto on jo hankittu kolmessa eri vaiheessa vuosina 2007–2008
havainnoimalla ja tallentamalla videolle metsäsuunnittelun neuvontatapahtumia.
Tutkimusaineiston analyysilla tuotetaan käsitteellisesti perusteltu teoreettinen malli
yhteistoiminnallisuutta tukevasta vuorovaikutuksesta yksityismetsien asiakaslähtöisessä
suunnittelussa. Neuvontapalvelussa edistetään osapuolten hyödyllisen oppimisen
todennäköisyyttä sekä asiakkaan sitoutumista metsäsuunnitelmaan ja aktivoimista sen
toteuttamiseen. Mallia voidaan soveltaa laadittaessa konkreettisia suosituksia
uudentyyppiseen, metsänomistajan tarpeista lähtevään ja samalla kansallisen
metsäpolitiikan tavoitteita tukevaan neuvontapalveluun. Tutkimusotteena on design
based research, joka sopii hyvin ammatinharjoittajien kanssa toteutettaviin
tutkimushankkeisiin. Tämän tutkimuksen design on metsäsuunnittelun neuvontapalvelun
nykyinen työohjeistus, mikä määrittää vähimmäisvaatimukset tehtävälle neuvonnalle.
Tässä esityksessä tarkastellaan erityisesti ensimmäistä aineistonkeruukierrosta, jota on
analysoitu diskurssianalyysimenetelmällä. Esityksessä kuvataan analyysin alustavat
tulokset sekä herätellään keskustelua monitieteellisistä tutkimushankkeista ja
diskurssianalyysimenetelmästä.

Näkeminen ja näkemään opettaminen lennonjohtajien koulutuksessa
Inka Koskela, Tampereen yliopisto
inka.koskela@uta.fi

Ammatilliseen osaamiseen liittyy olennaisena osana visuaalinen havainnointikyky ja
erityinen ”näkemisen” taito. Tullessaan osaksi jotakin professionaalista yhteisöä
harjoittelijat oppivat käytännöllisessä toiminnassa yhdessä kokeneiden ammattilaisten
kanssa näkemään ja havaitsemaan ilmiöitä erityisestä, ammattialalle ominaisesta
näkökulmasta. Käsite professional vision (Goodwin 1994) viittaa ammatilliseen
näkemiseen sosiaalisen toiminnan muotona, jonka avulla ammatissa toimivat tunnistavat
ja ymmärtävät tapahtumia, asioita ja tilanteita omassa toimintaympäristössään.
Ammatillisen katseen hallinta on erityisen tärkeää sellaisissa ympäristöissä, jossa
työtoimintaan liittyy olennaisena osana taito tarkkailla, tarkistaa ja uudelleen arvioida
työtehtävien kannalta relevantteja tapahtumia ja ilmiöitä. Tällaista toiminnallista
ympäristöä edustaa muun muassa lennonjohto.
Esityksessäni tarkastelen asiantuntijaperustaisten työtoimintojen opettamista ja oppimista
lennonjohtokoulutuksessa simulaatiokoulutuksen aikana. Havainnollistan aineisto
otteiden avulla sitä, millaisena sosiaalisena toiminnan muotona näkeminen ja näkemään
opettaminen rakentuvat asiantuntijan ja oppijan välisessä vuorovaikutuksessa.
Simulaatiokoulutuksen aikana kouluttajat hyödyntävät tehokkaasti sekä puhetta että
kehollisen toiminnan koordinaatiota saadakseen koulutettavassa aikaan orientaation



muutoksen ympärillä oleviin, toiminnan kannalta relevantteihin työvälineisiin, ilma
aluksiin, vallitsevaan liikennetilanteeseen ja meneillään olevaan toimintaan. Kouluttajan
sanalliset ja keholliset väliintulot nivoutuvat usein multisemioottiseksi
koulutustoiminnaksi, jossa puheella, kehollisella toiminnalla ja toiminnan kohteena
olevalla työympäristöllä on vastavuoroinen suhde merkitysten rakentumisessa.
Tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty videonauhoittamalla
lennonjohtokoulutettavien ja kouluttajien välistä koulutustoimintaa.
Analyysimenetelmänä hyödynnetään keskustelunanalyysia ja multimodaalisen toiminnan
analyysia. Esitys perustuu meneillään olevaan väitöskirjatyöhöni, jossa tarkastelen
ammatillisten taitojen opettamista ja oppimista lennonjohtajien koulutuksessa.

Vuorovaikutustaidot opettaja–oppilassuhteessa – liikunnanopettajien kokemuksia
Jukka Virta & Taru Lintunen, Jyväskylän yliopisto
jukka.virta@jyu.fi

Toimivat ja mielekkäät opettaja–oppilassuhteet ovat tärkeitä sekä opettajan että oppilaan
hyvinvoinnin ja oppimisen kannalta. Vuorovaikutustaidot puolestaan ovat keskeisiä
opettaja–oppilassuhdetta rakennettaessa. Tutkimuksessa tarkastellaan
liikunnanopettajien kokemuksia täydennyskoulutuksessa harjoiteltujen aktiivisen
kuuntelun ja minäviestin taitojen käytöstä koulussa, erityisesti opettaja–oppilassuhteen
näkökulmasta.
Tutkimuksen kohderyhmänä on neljä liikunnanopettajaa, jotka osallistuivat vuoden (30 t)
kestävään vuorovaikutustaitojen täydennyskoulutukseen. Koulutuksessa opeteltiin
selkeän itseilmaisun, kuuntelun, ristiriitojen ratkaisun ja ryhmätoiminnan taitoja. Aineisto
koostuu opettajien teemahaastatteluista. Analyysissa on sovellettu merkitysrakenteiden
tulkinta mallia (Moilanen & Räihä 2001).
Opettajien kokemuksia jaoteltiin kahteen pääteemaan, joiden sisällöt jäsentyivät
vastakohtaisuuksien kautta. Ensimmäisessä teemassa (valta) esiintyi ristiriita opettajan
tasaarvopyrkimysten ja auktoriteetin sekä vallankäytön välillä. Vallankäyttöön liittyvä
ristiriitaisuus tuli esille myös kuuntelun ja käskemisen välisenä tasapainotteluna. Toisessa
teemassa (suhde) vastakohtaisuus näkyi opettajan ja oppilaan välisessä suhteessa
kertomisen ja yksityisyyden, ryhmän ja yksilön huomioimisen ja toiminnan sekä
kuuntelun ja puhumisen välisinä ristiriitoina. Myös keskustelukumppanin tuttuus ja
vieraus tulivat esille.
Täydennyskoulutuksessa opetettujen vuorovaikutustaitojen soveltaminen käytännön
koulutyöhön haastoi kurssille osallistuneita liikunnanopettajia pohtimaan omakohtaisesti
opettajuuden peruskysymyksiä, kuten opettajan ja oppilaan välistä suhdetta ja
vallankäyttöä.

Tunteet opettajan työssä
Seija Blomberg, Oulun yliopisto / Kajaanin normaalikoulu
seija.blomberg@oulu.fi



Opettajan työn ydin löytyy opettajan, oppilaan ja oppilasryhmän välisestä
vuorovaikutuksesta. Sitä täydentävät opettajan roolit johtajana (opetustilanteet), ryhmän
jäsenenä (työyhteisö) ja verkostoissa (yhteistyö huoltajien kanssa). Opettajan työssä on
aina läsnä dynaamisia jännitteitä ja voimia, minkä takia opettaminen koetaan
emotionaalisesti kuormittavana sekä hyvässä että pahassa. Tutkimuksessa tarkastellaan,
miten opettajat alkavat systeemiajattelun mukaisesti tulkita, jäsentää ja hahmottaa
persoonallista kokemuksellista maailmaansa ja erityisesti tunnemaailmaansa opettajana
toimimisesta.
Tutkimustehtävänä on selvittää, minkälaisia perustunteita (so. iloa, surua, inhoa, vihaa ja
pelkoa) opetustyö aiheuttaa opettajissa. Toisena tehtävänä on selvittää, miten opettaja voi
saavuttaa työn edellyttämän emotionaalisen tasapainon menestyäkseen opetustyössä.
Tutkimusaineiston teoreettinen tarkastelu pohjautuu opettajien pienryhmässä lukuvuoden
ajan jakamiin emotionaalisiin kokemuksiin opettamisesta.
Tutkimuksen sisällönanalyyttisessä tarkastelussa emotionaalisesti merkityksellisiä
analyysiyksikköjä kertyi yhteensä 2277 yksikköä. Näistä vajaa neljännes (23,6 %) liittyi
opettajan kokemaan iloon ja vajaa viidennes (18,9 %) suruun. Vihanilmaisuja oli 21,1
%:ssa tunneilmaisuista, inhonilmaisuja 23,5 %:ssa ja pelonilmaisuja 12,9 %:ssa. Koska
opettajan työstä puuttuu yhteinen pysyvä ydin, opettajan on etsittävä työn syvintä
olemusta omasta ajattelustaan, kokemistavastaan ja tunneymmärryksestään. Siten
opettajan työn idean löytyminen kietoutuu aina opettajan henkilökohtaisen kokemuksen
ja erityisesti tunnekokemuksen ympärille omasta arkisesta työn ytimestä.
Tutkimus liittyy itsenäisenä osana Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen
laitoksen koordinoimaan Interplay – Connecting Academic Teacher Education and Work
tutkimusprojektiin, jossa tarkastellaan akateemisen opettajankoulutuksen ja
työelämäyhteyksien dialogisuuden mahdollisuuksia.
Avainsanat: opetustyön dynaamisuus, opetustyön emotionaalisuus, perustunteet (ilo,
suru, viha, inho ja pelko) opetustyössä

Tasavertaisen tutkivan keskustelun syntyminen alakoulun pienryhmän
vuorovaikutuksessa
Antti Rajala, Jaakko Hilppö & Lasse Lipponen, Helsingin yliopisto
antti.rajala@helsinki.fi

Tutkimuksessa tarkastellaan tasavertaisen tutkivan keskustelun syntymisen edellytyksiä
kahden alakoulun pienryhmän vuorovaikutuksessa. Neil Mercerin ja kollegoiden
määritelmän mukaan tutkivassa keskustelussa osapuolet suhtautuvat toistensa
puheenvuoroihin kriittisesti mutta rakentavasti. Mielipiteet perustellaan, ja niistä voidaan
olla avoimesti eri mieltä. Aiemmassa tutkimuksessamme olemme esittäneet, että tutkivaa
keskustelu ei itsessään takaa koulutuksen tavoitteiden mukaista vuorovaikutusta. Kun
tarkastellaan ryhmän jäsenten yksilöllistä osallistumista, voidaan arvioida, onko
osallistuminen tutkivaan keskusteluun tasavertaista.
Tutkimus kiinnittyy sosiokulttuuriseen oppimisen tutkimuksen viitekehykseen. Se
perustuu videoaineistoon, joka on kerätty neljä viikkoa kestäneessä interventio
tutkimuksessa, jossa oppilaita ohjattiin käyttämään tutkiva keskustelua
puhevuorovaikutuksessaan. Analysoimme laadullisen vuorovaikutusanalyysin keinoin



kahden neljän hengen pienryhmän vuorovaikutuksen kehittymistä. Ryhmissä on oppilaita
3.–5. vuosiluokilta.
Tutkimuksen tulokset osoittavat, että ryhmät ovat vuorovaikutuksen tavaltaan erilaiset.
Toisessa ryhmässä osa oppilaista ottaa spontaanisti johtajan roolin, toisessa kukaan ei
johda keskustelua. Molemmissa ryhmissä syntyy kuitenkin tasavertaista tutkivaa
keskustelua. Tulosten perusteella tasavertaisen tutkivan keskustelun syntymisen
edellytyksiä voivat olla aiheen problematisointi ja toisten rakentava kuunteleminen.
Tutkimus syventää teoreettista ymmärrystä siitä, miten ryhmän vuorovaikutuksen ohella
voidaan tarkastella myös yksilöiden osallistumista. Tulokset korostavat, että pienryhmien
yhdessä ajattelun tutkimuksessa on tärkeää kiinnittää huomiota yksilöiden monesti
epätasavertaiseen osallistumiseen. Tutkimus antaa välineitä myös opettajille ja
kasvattajille, ja auttaa heitä ohjaamaan oppilaidensa vuorovaikutusta paremmin tukemaan
koulutuksen tavoitteita.

Tutkivaa vuorovaikutusta välittävän artefaktin rakentuminen: puhesääntöjä
neuvottelemassa
Jaakko Hilppö, Antti Rajala & Lasse Lipponen, Helsingin yliopisto
jaakko.hilppo@cicero.fi

Esityksessä tarkastellaan tutkivaa vuorovaikutusta välittävän artefaktin, puhesääntöjen,
rakentumista. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys nojaa sosiokulttuuriseen psykologiaan
(Vygotski 1978; Cole 1996), joka mukaan erilaisilla kulttuurihistoriallisesti rakentuneilla
materiaalisilla ja diskursiivisilla välineillä on keskeinen sija ihmisen toiminnassa ja
toiminnan ohjauksessa. Tutkimus toteutettiin osana laajempaa interventiota, jossa
peruskoulun oppilaita ohjattiin kiinnittämään huomiota pienryhmissä tapahtuvan
vuorovaikutuksensa laatuun (Dawes ym. 2000).
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten sääntöjen neuvottelupolut eroavat toisistaan
sekä valottaa sääntöjä koskevien neuvottelujen interkontekstuaalisuutta (Bloome ym.
2005; KleineStaarman 2009). Säännön neuvottelupolun muodostivat yksittäistä sääntöä
koskevat temaattiset episodit (Kumpulainen ym. 2003). Episodien analyysi keskittyi
säännölle rakennetun merkityksen sekä merkitysneuvottelussa hyödynnettyjen
kontekstuaalisten resurssien (Linell 1998) jäsentämiseen. Neuvottelupolkujen osalta
analyysi kohdistui polkujen välisiin eroihin.
Alustavat tulokset antavat viitteitä, että tutkivan vuorovaikutuksen kannalta keskeisten
sääntöjen neuvottelupolut eroavat muista siinä, ettei näistä neuvoteltu yhtä usein tai
monipuolisesti. Tämän lisäksi niiden rakentuminen oli paljolti opettajien toiminnan
varassa. Tässä suhteessa alustavat tulokset tukevat aiempien interventiota koskevien
tutkimusten havaintoja (esim. Mercer 1999). Esiteltävän tutkimuksen panos
vuorovaikutuksen tutkimuksen kentälle on, että se valottaa aiempaa kyseistä interventio
koskevaa tutkimusta tarkemmin, miten yhteisö rakentaa itselleen toimintaansa ohjaavan
artefaktin.

Tutkiva puhe lasten keskusteluissa
Marja Hannula, Jyväskylän yliopisto



marja.a.hannula@jyu.fi

Tutkimus on toimintatutkimus, jonka tavoitteena on kehittää kolmasluokkalaisten taitoa
käyttää tutkivaa puhetta mm. omien ajatusten ja mielipiteiden perustelemiseen
pienryhmässä. Tavoitteena on myös kehittää toimintatapoja ja oppimateriaalia
keskustelun lisäämiseksi oppitunneille.
Tutkimuksessa pyritään kuvaamaan 1.–3.luokkalaisten tutkivan puheen käyttöä ja
kehittymistä erilaisissa ryhmissä. Millaisia keskusteluja lapset käyvät opettajajohtoisessa
koko luokan keskustelussa (1. ja 2. luokalla) ja millaista keskustelu on, kun sitä käydään
kolmannella luokalla lasten omissa pienryhmissä?
Tutkimuksen taustalla on Vygotskyn (1982) näkemys sosiokonstruktivistisesta
oppimisesta. Koska lukija peilaa lukiessaan tekstiä ennakkotietoihinsa, saattavat tekstien
tulkinnat olla erilaisia (Langer 1995, 12–13).
Pienryhmäkeskustelujen aineisto kerätään lukuvuoden 2009–10 aikana yhdessä 21
oppilaan kolmannessa luokassa. Keskustelut käydään puolen luokan äidinkielen tunneilla
tunnilla luetuista teksteistä. Aineisto muodostuu pienryhmäkeskusteluista, jotka
äänitetään ja videoidaan sekä lasten tekstiin liittyvistä kirjoituksista ja itsearvioinneista,
luokanopettajan haastattelusta ja tutkijan havainnoista.
Tunnin alussa opettaja mallintaa tutkivaa puhetta. Lapset lukevat tekstin, jonka jälkeen he
keskustelevat mikä tekstin ajatus on käyttäen tutkivaa puhetta. Tutkivassa puheessa lapset
pyrkivät yhdessä ymmärtämään tekstiä. He esittelevät omia ajatuksiaan ja perustelevat
niitä omilla ennakkotiedoillaan tai luetulla tekstillä. Toiset arvioivat mielipiteitä
kriittisesti mutta positiivisesti. Kaikkien ajatuksia kuunnellaan ja lopuksi pyritään
pääsemään yhteiseen ratkaisuun.
Avainsanat: Sosiokonstruktivismi, keskustelu, tutkiva puhe, mallintaminen

Vuorovaikutus ja informaalinen oppiminen valmistavan opetuksen ryhmässä
Leena Andonov, Helsingin opetusvirasto

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää niitä vuorovaikutuksen toimintatapoja, joita
valmistavan opetuksen oppilaat hyödyntävät kielen oppimisessa, neuvottelu ja
yhteistyötilanteissa opiskeluryhmässään. Koska valmistavan opetuksen luokassa
opiskelee monesta eri kulttuurista lähtöisin olevia oppilaita, tutkimus kuvaa myös
kulttuurien välisen kanssakäymisen vuorovaikutustilanteita. Monikielisissä
opiskeluyhteisöissä on havaittu, että oppilaiden kyky osallistua yhteisiin tehtäviin ja taito
kommunikoida tietoja ja kokemuksia stimuloi sekä omaa että koko ryhmän oppimista.
Tässä tutkimuksessa tavoitteena on kuvata sekä yksilön vuorovaikutuskompetensseja että
ryhmän sisäistä viestintää.
Vuorovaikutustilanteet tapahtuvat koulun oppimisympäristössä, jossa pedagogiset ja
tekniset järjestelyt on tehty tietynlaisen oppimisen tueksi. Koulun piirissä tapahtuvassa
oppimisessa kielen opetus on ollut nimenomaan yhden uuden kielen opetusta. Luokassa
oppilaat opettelevat tavallisesti kutakin kieltä kerrallaan. Valmistavassa opetuksessa ja
todellisissa monikielisissä yhteisöissä useammalle kielelle altistumista ei kuitenkaan voi
välttää. Valmistavassa opetuksessa luodaan perustaa tasapainoiselle kaksikielisyydelle,
jossa kielellistä koodinvaihtoa tapahtuu kaksikielisten ihmisten toimiessa erilaisissa



yhteisöissään. Valmistavassa opetuksessa myös koulun kielenoppimista koskevat
käsitykset ja toisen kielen omaksumisen opetusmallit joutuvat koetukselle.
Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisessä eurooppalaisessa viitekehyksessä
nähdään, että kielitaitoja voi olla monenlaisia, eri kieliä voi osata eri tavalla ja niitä
voidaan käyttää eri tarkoituksiin. Aiempien tutkimusten tulosten tarkastelemiseksi on
tärkeä uuden aineiston valossa koetella esille tulleita oletuksia vuorovaikutuksen laadun
merkityksestä kielenoppimiselle.
Tutkimuksella pyritään löytämään niitä tekijöitä, jotka ovat kielitaidon karttumisessa
olennaisia ja jotka liittyvät valmistavan opetuksen vuorovaikutustapoihin. Tutkimuksessa
selvitetään keskustelunanalyyttisten menetelmien avulla vuorovaikutustilanteita ja
keskustelujen logiikkaa kielen ja kulttuurin oppimisen kannalta. Esitutkimus on tehty
2008 (haastattelut, opetustilanteiden observointi, kielitaitotestit). Analysoitavana on
videoaineisto, joka kerättiin keruu 2009 tammitoukokuun välisenä aikana valmistavan
opetuksen vuorovaikutustilanteista.

Vuorovaikutuksessa oppiminen ja vuorovaikutusjärjestyksen säilyttäminen lukion
äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa
Tuuli Murtorinne, Jyväskylän yliopisto / Jyväskylän Normaalikoulu
tuuli.murtorinne@norssi.jyu.fi

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen pedagogista tietotaitoa on olemassa runsaasti,
mutta opetuksen käytännön kuvauksesta on tutkimustietoa toistaiseksi vähän.
Koulutuksessa ja työelämässä korostetaan yhteistoiminnallisuutta ja yhteisöllisyyttä,
jotka ovatkin muotoutuneet tärkeiksi periaatteiksi. Tulevaisuuden työelämä tarvitsee
sellaisia tekijöitä, joiden vuorovaikutustaidot ovat hyvin vahvat, joiden yhteisölliset
taidot ovat arkisen itsestään selviä ja joiden vastuuntunto yhteisistä sopimuksista ja
käytänteistä kuuluu arkiseen työkulttuuriin. Yhteisöllistä eli kollaboratiivista oppimista
on tutkittu tarkasteltaessa pienryhmäoppimista: toiminta edellyttää ryhmältä kiinteää
vuorovaikutusta, sitoutumista yhteiseen tehtävään sekä sitä, että he ymmärtävät toisiaan,
pyrkivät rakentamaan yhteistä tietämystä sekä saavuttamaan ratkaisun annettuun
ongelmaan.
Tarkastelen sitä, miten lukiolaiset toimivat vuorovaikutukseen perustuvassa opetuksessa
äidinkielen tunnilla: miten he analysoivat yhteistä tavoitetta, miten he muokkaavat
yhteiseen ymmärrykseen perustuvaa opiskelutehtävää, miten he organisoivat
työskentelyään ja saavuttavat heille ryhmänä asetetun tavoitteen – tuottavat yhteisen
tekstin.
Tavoitteeni on kuvata vakiintunutta oppimisen vuorovaikutusjärjestystä ja siinä
kehittyvää omaa puhegenreä; opiskelijat eivät keskustele pienryhmissä ajoittain tai
silloin, kun se opetuksen sisältöön luontevasti sopii, vaan koko ajan, kaikilla äidinkielen
tunneilla jokaisen aiheen ja asian käsittelyn yhteydessä. Tavoitteeni on myös osoittaa,
miten tieto rakentuu vuorovaikutuksessa ja miten yhdessä opiskelijoiden ja opettajan
kanssa muokattu pedagoginen vuorovaikutuskäytäntö toimii.
Opetuksen nauhoitteet on litteroitu; saadusta aineistosta on tulkittu joitakin havaintoja,
jotka paitsi toistuvat, osoittavat myös rakenteena etenevän mallin – skeeman, jonka
mukaan opiskelijat tottuvat pienryhmässä itseohjautuvasti työskentelemään. Litteraatio



osoittaa, miten toiminta etenee, miten vuorot määräytyvät ja miten keskustelun tavoite –
annettu äidinkielen tehtävä – eri vaiheiden kautta saavutetaan. Keskusteluiden alussa
luotu suunnitelma siitä, miten tehtävä olisi mielekäs tehdä, ohjaa keskustelun etenemistä.
Käytäntö osoittaa myös sen, että vuorovaikutuksessa oppimisessa on tarpeen vakiinnuttaa
yhteinen toiminta. Samalla se osoittaa, että ryhmällä on oma menettelytapansa vahvistaa
yhteinen ymmärrys. Yhteisen ymmärtämisen näkökulma ilmenee opiskelijoiden tavassa
suunnitella työskentelyään, muodostaa tehtävänannossa tavoiteltavaa tietoa, ideoida
keskustelun tulokseksi vaadittavaa tekstiä sekä luoda institutionaalista järjestystä
ryhmäkeskustelunsa rakenteeksi.

Vuorovaikutuksen rakentuminen tekstintuottamisen kontekstissa
Kreeta Niemi, Jyväskylän yliopisto
kreeta.niemi@jyu.fi

Esitelmäni käsittelee opettajan ja oppilaiden välisen vuorovaikutuksen rakentumista
lukion äidinkielen oppitunnin tilanteissa, joissa oppilaiden tehtävänä on tuottaa tekstiä.
Keskiössä ovat opetuskeskustelut, joiden aiheet nostetaan esiin käsillä olevasta, joko
yhdessä luetusta tai tietokoneen ruudulla olevasta tekstistä. Esimerkkien kautta
tarkoituksenani on valottaa, miten opettaja ohjaa kirjoittamistehtävän tekemiseen tietyissä
vaiheissa ja millaista osallistumista erilaisissa konteksteissa ja vaiheissa tuotetaan.
Analyysiesimerkit ovat kahdesta erityyppisestä opetustilanteesta: opettajajohtoisesta koko
luokan opetuskeskustelusta sekä tietokoneluokassa tapahtuvista keskusteluista, joissa
opettaja ja oppilas keskustelevat välillä myös kahdestaan.
Kaksi erilaista kontekstia ovat esimerkkeinä erilaisista tavoista rakentaa tekstin
tuottamista. Ne havainnollistavat erilaisia osallistumisen tapoja ja opettajan asettumista
ryhmään, kun vuorottelujäsennys ja osallistumiskehikko ovat erilaiset. Toisaalta niistä
löytyy myös yhdistäviä piirteitä esimerkiksi oppilaan roolin näkökulmasta. Myös
opetuksessa vallitsevana vuorottelun ja osallistumisen rakenteena pidetty kolmiosainen
kysymys–vastaus–palaute rakenne osoittautuu monipuoliseksi ja opettajan
hienovaraiseksi työkaluksi, eikä aina sulkeudu kolmannessa positiossa. Koska
esimerkeissä on kyseessä tekemällä oppiminen, se merkitsee sitä, että toiminnassa ei
voida siirtyä eteenpäin ennen kuin edellinen vaihe on saatu loppuun. Näin
vuorovaikutuksen kulussa voi havainnollistua myös oppimisen kohtia.
Tutkimus paikantuu keskustelunanalyyttiseen institutionaalisen vuorovaikutuksen
tutkimukseen, jossa oppitunnin institutionaalisen kehyksen sisällä
tekstintuottamistehtävässä on myös vakiintuneita ja tunnistettavissa olevia rakenteita.
Tutkimus voisi tuoda lisää tietoa myös sellaisiin ohjaus ja neuvontakäytänteisiin, joissa
teksti on olennaisena elementtinä vuorovaikutuksessa.


