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Tässä tutkimuksessa tarkastellaan opettajan palautteenantokäytänteitä kuva-

taideopetuksen kontekstissa. Kyseessä on tapaustutkimus, jossa tutkimuskohteena on

yksi kuvataideopettaja seitsemäsluokkalaisine oppilaineen. Tutkimuksessa keskitytään

niihin ohjaussekvensseihin, joihin myös oppilaat osoittavat osallistuvansa aktiivisesti.

Tarkastelun keskiössä ovat sellaiset palautevuorot, joissa opettaja käyttää adjektiivia

hyvä tai sen johdannaisia.

Tämä tutkimus on keskustelunanalyysi-metodilla tuotettu tutkimus, jossa vuoro-

vaikutusta jäsennetään keskustelunanalyyttisen jäsennystavan mukaan. Perusajatuksena

on, että osallistujat osoittavat itse omassa puheessan, missä määrin erilaiset vuorovaiku-

tuksen piirteet tulee osoittaa huomioiduiksi. Havaintojen analyysissä nojataan sekä vuo-

rovaikutusta selittäviin että kasvatustieteellisiin tieteenteorioihin.

Analyysi tuotti seuraavia johtopäätöksiä. Oppilaiden kuvataidetyö on merkittäväs-

ti opettajan palautevuoron muotoa ohjaava tekijä. Opettajan palautevuorot ovat jaotelta-

vissa neljään ryhmään niiden saaman tarkoitteen mukaan. Opettajan palaute voi jäädä

suuntautumattomaksi, saada substantiivitarkoitteen, suoraan oppilaaseen kohdistuvan

tarkoitteen tai demonstratiivipronominitarkoitteen. Nämä eri muotoiset palautteet raken-

tavat osallistujien välistä vuorovaikutusta eri tavoin. Tutkimuksen viimeisenä havainto-

na on, että pitääkseen yllä osallistujien välistä intersubjektiivisuutta, opettaja käyttää

puheessaan joustavasti sekä subjektiivista että institutionaalista puhekoodia. Tämä osal-

listujien välisen intersubjektiivisuuden rakentaminen tukee oppilaan aktiivista oppimis-

ta.

Asiasanat: keskustelunanalyysi, palautteenantokäytänteet, kannustava palaute

kuvataideopetus, oppimisvuorovaikutus, toimijuus
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1 JOHDANTO

Opettajan vuorovaikutuksellisen tuen merkitys oppimiselle on tunnustettu laa-

jasti kasvatustieteellisessä tutkimuksessa. Oppilas pystyy parempiin suorituk-

siin sekä ohjauksessa että yhteistyössä kuin itsenäisesti työskennellessään. (Berk

& Winsler 1995, 30, 46; Hannula 2013, 128–129; Schunk 2012, 264; Vygotsky

1982, 129–133, 184). Luonteeltaan vastavuoroisella luokkahuonevuorovaikutuk-

sella on havaittu olevan merkittävästi oppimistuloksia parantava sekä onnis-

tumisen kokemuksia ja oppimisen iloa lisäävä vaikutus (esim. Kauppinen &

Niemi, 2013, 8; Kleemola 2013, 88; Salminen, Nykopp, Kiili & Marttunen 2013,

69; Rasku-Puttonen 2013, 13; Jääskelä, Klemola & Valleala 2013, 27, 30; Suo-

menoja 2013, 115). Haimi ja Komonen (2013, 82) kuvaavat työskentelyn lomassa

tapahtuvaa vuorovaikutusta rennoksi ja epämuodolliseksi. Tässä vuorovaiku-

tuksessa opettaja tarjoaa tietonsa, taitonsa ja kokemuksensa oppilaiden käyt-

töön. Ohjaus aktivoi oppilaita tekemään valintoja omien vahvuuksien ja kiin-

nostusten pohjalta. Puhutaan pedagogisen viihtyvyyden saavuttamisesta, mikä

edellyttää seuraavia asioita: oppilaan luonnollisen uteliaisuuden säilymistä,

oppilaan kokemusta turvallisesta oppimisyhteisöstä sekä vuorovaikutteista op-

pimista tukevia pedagogisia käytänteitä. Merkitykselliseen oppimiseen kuulu-

vat mielekkäät ja perustellut opetusmenetelmät, eikä se ole ikävää puurtamista

tai hiljaisuuden pedagogiikkaa. (Haapaniemi & Raina 2014, 13–15, 53–54.)

Tämän pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena on tutkia, miten opettaja voi

omissa palautteenantokäytännöissään tukea oppilaidensa aktiivista oppimista.

Erityisen kiinnostuksen kohteena on pohtia opettajan roolia kuvataiteen vuoro-

vaikutuskontekstissa, jossa oppiminen tapahtuu toiminnallisessa oppimisym-

päristössä. Tutkimuksen taustaoletuksena on, että kuvataiteen pragmaattiset

oppimiskäytänteet tarjoavat tilaa oppilaan omalle toimijuudelle. Aktiivisen op-

pimisen kontekstissa oppilas saa opettajan rinnalla paikan omaa oppimistaan

suunnittelevana ja toteuttavana toimijana. Tutkimuksessa havainnoidaan, mil-

laisin puhetoimin opettaja keskustelee oppilaan työskentelystä. Miten hän tai-

turoi keskustelukontekstissa, joissa annetaan arvoa oppilaan aktiiviselle puhe-
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toiminnalle sekä korostetaan oppilaan itsemääräämisoikeutta suhteessa tehtä-

vänannon perusteella valmistuviin tuotoksiin.

Tarkastelun kohteena on sellainen institutionaalinen ohjauskeskustelu,

jossa opettajan vuorovaikutusrooli näyttäytyy perinteistä pedagogista asiantun-

tijuutta monitahoisempana. Opettajan vuorovaikutusrooliin kuuluu myös arki-

keskustelusta tuttujen kieliresurssien käyttö. Keskustelun etenemistä ovat suun-

taamassa oppilaan työ sekä työtä koskevan yhteisymmärryksen rakentaminen.

Opettajan vuorovaikutustoimintaa havainnoidaan keskustelunanalyyttisin me-

netelmin. Kuvaan raportissa luokkahuonevuorovaikutuksen kielellisiä piirteitä.

Tässä kuvauksessa opettajan palautevuoro näyttäytyy pedagogisesti kiinnosta-

vana keskustelupaikkana, joka rakentaa ja ohjaa opettajan ja oppilaiden välille

vastavuoroista vuorovaikutusta. Analyysi keskittyy opettajan positiiviseen ar-

viointi- ja palautetoimintaan ja vielä tarkemmin palautevuoroihin, joiden osana

opettaja käyttää adjektiivia hyvä tai sen johdannaisia. Näiden vuorojen kautta

tutkin keskustelutilanteiden rakentumista. Kiinnostuksen kohteena on erityisesti

opettajan puheenvuorojen merkitys oppilaiden aktiivista toimijuutta tukevana

ohjaustoimena. Tämän vuoksi analyysi keskittyy sellaisiin sekvensseihin, joissa

oppilas tuottaa reaktion opettajan positiiviseen palautevuoroon. Tutkimus ku-

vaa tunnilla tapahtuvaa vuorottelua ja osoittaa, miten keskustelu etenee oppi-

laiden tuottaminen puheenvuorojen myötä, vaikka nämä vuorot ovat toisinaan

ongelmallisiakin. Tutkimus tuottaa tietoa siitä, millaisin kieliteoin luokkahuo-

nevuorovaikutuksessa toteutetaan aktiivista oppimista.

Tulokset täydentävät aiempaa keskustelunanalyyttistä tutkimustietoa ar-

tefaktien paikasta opetusvuorovaikutuksen osana, laajentavat positiiviseksi tut-

kittavan palautteen puhemerkityksiä ja vahvistavat opettajan roolia sekä oppi-

misprosessin tukijana ja mentorina että opetettavan sisällön asiantuntijana. Eri-

tyisesti tarkka kannustava palaute osoittautuu tässä tutkimuksessa merkityksel-

liseksi puhetoimeksi. Kehuminen saa nyt myös merkityksen palautevuoron en-

sisijaisena puhetoimena (vrt. Svinhufvud 2013, 39). Positiivinen palaute luo

keskusteluun uutta puhetilaa sekä tukee opettajan ja oppilaan välisen yhteis-

ymmärryksen rakentumista. Tutkimustulokset kannustavat opettajaa esittä-
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mään oppilaille kohdennettua postitiivista palautetta sekä valitsemaan oppimi-

selle toiminnallisia menetelmiä.

Tutkimusraportti jakautuu viiteen osaan. Ensimmäisessä osassa rakennan

tutkimuksen teoriapohjan. Toinen osa esittelee tutkimuskysymykset, kuvaa tar-

kemmin tutkimuksen luonnetta sekä tutkimusasetelmaa. Tässä osassa esittelen

myös tutkimuksen kannalta oleellisimpia keskustelunanalyyttisen jäsennyksen

perusperiaatteita. Neljäs osa koostuu tutkimusesimerkkien tarkasta keskuste-

lunanalyyttisestä tulkinnasta. Raportin viimeisessä osassa analyysi syvennee

esimerkkejä vertailevaksi pohdinnaksi. Tässä osassa arvioin lopuksi vielä tut-

kimuksen luotettavuutta sekä etsin suuntaviivoja mahdolliselle jatkotutkimuk-

selle.



2 OPPIMISVUOROVAIKUTUS

2.1 Koulun kielitietoinen toimintakulttuuri

Jokainen Tutkielmani aihe korostaa opettajan puhetoiminnan merkitystä oppi-

misessa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014, 28) kieli huo-

mioidaan oppimisen osana ja koulun toimintakulttuuria säätelevänä tekijänä.

Erikseen mainitaan käsite kielitietoisuus, jolla viitataan koulun tiedostavaan

toimintakulttuuriin. Tätä kielitietoisesta toimintakulttuuria kuvataan seuraa-

vasti:

"Kielitietoisessa yhteisössä keskustellaan kieliin ja kieliyhteisöihin kohdistuvista asenteis-
ta ja ymmärretään kielen keskeinen merkitys oppimisessa, vuorovaikutuksessa sekä op-
pilaan identiteetin rakentumisessa ja yhteiskuntaan sosiaalistumisessa." (OPS 2014, 28 )

Uuden opetussuunnitelman oppimisnäkemyksessä kieli ja vuorovaikutus

saavat paikan oppimisen ytimestä. Kieli on sekä yksilön ajatusten että identitee-

tin ilmaisuväline. Kieli välittää lähiyhteisöille tärkeitä arvoja ja kulttuureja, sillä

kulttuurit elävät kielissä. Erilaiset sekä verbaaliset että visuaaliset kulttuurit

toimivat ihmisryhmiä yhdistävinä voimina. (OPS 2014, 15–17, 21; ks. myös.

Dewy 1957, 56.) Yhdessä oppiminen luo uutta ja tuottaa iloa, mutta opettaa sa-

malla myös kriittiseen pohdintaan ja monitahoiseen asioiden harkintaan. Ope-

tussuunnitelman arvoperusteisiin on kirjattu yhdessä toimimisen ja yhteisöihin

liittymisen merkitys oppilaan hyvälle kasvulle. Koulun tavoitteena on ohjata

oppilaita sivistyneeseen ja muita kunnioittavaan kohtaamiseen. Tällöin kukin

pyrkii toimimaan eettisesti ja rohkeasti samalla, kun oppii omassa toiminnas-

saan puolustamaan hyvää ja olemaan oikeudenmukainen. Yhdessä oppiminen

ohjaa oppilasta omien oppimispolkujensa löytämiseen.

Taitavilta oppilailta odotetaan tilanteisia vuorovaikutustaitoja, eli taitoa

suhteuttaa omaa viestintäänsä ympäristön mukaan. (OPS 2014, 15–17, 21; ks.

myös. Dewy 1957, 56.) Opettajalta taas edellytetään luonnollisesti laaja-alaista
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asiantuntemusta erilaisista kielikulttuureista, minkä lisäksi hän toimii oppilail-

leen esimerkkinä relevantista kielenkäytöstä (OPS 2014, 28; Harmanen 2013).

Olen nyt tutkimuksen pohjaksi avannut opetussuunnitelman esittämiä ar-

voja. Opetussuunnitelma itsessään ei kuitenkaan voi toimia opetus- tai kasva-

tusteoreettisena oppaana lukijoilleen. Se ei lisää opettajien ymmärrystä vuoro-

vaikutusprosessien rakenteista tai vastaa kysymykseen, miten kieli onnistuu

rakentamaan uusia ajatuksia tai yksilöiden välisiä osallistujarooleja. Seuraavas-

sa kappaleessa lähestyn kieltä ja puheenvuoroja empiirisestä näkökulmasta.

Samalla seuraava kappale kertoo, miksi opettajan ja oppilaiden puhetilalla on

merkitystä nykykoulussa.

2.2 Puhe on vuorovaikutuksellisia edistysaskeleita

Puhe heijastaa ihmisen kielellistä ajattelua, mutta myös laajemmin hänen ajatte-

lunsa taustalla vaikuttavia todellisuusrakennelmia (Vygotsky 1982, 18). Ajatte-

lun kehitys näkyy yksilön tekemissä puheenaiheiden valinnoissa, havaintoja

vertailevassa puhetyylissä sekä vuorovaikutukseen tuotettavissa korjausraken-

teissa, toisin sanoen tämän tavassa huolehtia keskinäisen yhteisymmärryksen

jatkumisesta (Kauppinen 2013, 18–19, 39). Samalla kun yksilön ajattelumuutos

tulee näkyväksi tämän puhetoimissa, ohjaavat puhe- ja kielitoiminnot puhujan

merkitysrakenteiden rekonstruktiota, oppimista (ks. Kauppinen 2013, 21; Saari-

nen-Kauppinen & Puusniekka 2006, 45–46).

Keskustelun osallistujaroolien vaihteleva asymmetria vaikuttaa vuorovai-

kutustilanteen rakentumiseen, puhujien väliseen orientaatioon sekä toisille ih-

misille osoitettuihin kielivalintoihin (Goodwin 1981, 161, 166). Yhteisön jäsenten

erilaisuus on rikkautta, sillä osallistujien toistaan poikkeavat kokemuspohjat

ohjaavat näitä yhä uudelleen etsimään jaettua yhteisymmärrystä. Keskustelussa

pyritään vakuuttamaan läsnäolijoita, jotka osallistuvat keskusteluun tietävän

vastaanottajan roolissa. Puhujan tieto kuulluksi tulemisesta saa hänet reflek-

toimaan, arvioimaan, arvottamaan ja jäsentämään valitsemiensa puheenaihei-

den merkityksiä. Puhuja pyrkii vuorollaan ylläpitämään vastaanottajien mie-
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lenkiintoa. Hän voi joko tuoda keskusteluun uutta tietoa tai muotoilla jo tuttua

asiaa uudesta näkökulmasta. Onnistuessaan vakuuttamaan kuulijansa puhuja

saa vakavasti otettavan keskusteluaseman ja pystyy siten nostamaan omaa sta-

tustaan muiden tietävien osallistujien silmissä. Onnistunut puheenvuoro tai -

teko vahvistaa puhujan asemaa, paitsi kuulijoiden, myös tämän omasta näkö-

kulmasta. Oman onnistumisen huomaaminen ja lisääntynyt itseluottamus siir-

tyvät jälleen uusiin puhetoimiin, jolloin kohentunut asema ja toimijuus tulevat

edelleen konkreettisesti ilmaistuksi uusissa vuorovaikutustilanteissa. Silti ase-

mat keskustelun tietävissä tai ei-tietävissä osallistujarooleissa vaihtelevat kes-

kustelun edetessä. Osallistujien välinen symmetria on jatkuvassa liikkeessä.

(Kauppinen 2013, 18–19, 39.) Sosiaalinen ympäristö siis pakottaa oppilaita ot-

tamaan ajattelun kehitysaskeleita, samalla kun se tukee ja kannustaa näitä

eteenpäin. Sosiaalinen yhteisö asettaa oppilaille uusia tarpeita ja oppimistavoit-

teita. (Brown & Duguid 2000, 127; Vygotsky 1982, 118–119.) Siksi niin ajattelun

kuin validien kieliresurssienkin uudelleen muotoutuminen tapahtuu osana so-

siaalista toimintaa ja luovaa yhteistyötä (ks. Kauppila 2007, 50; Kauppinen &

Niemi, 2013, 8 ). Vuorovaikutuksessa ansaitun aseman ja puhujan tekemän itse-

reflektion mukaan osallistujat saavat pääsyn keskusteluun esimerkiksi kysy-

mysten esittäjinä ja vastaajina. Vastaavasti he voivat ottaa osaa keskusteluun

arvioijan asemasta käsin tai jatkaa siinä toimien sivullisen roolissa. (Kauppinen

2013, 18–19, 39.)

Opettajia tarvitaan haastamaan oppilaiden ajattelua. Omien kielivalinto-

jensa avulla opettajan on mahdollista rakentaa oppilailleen sopiva toimintakon-

teksteja sekä tarvittaessa ylittää tilanteiden ja ympäristöjen välille rakentuneita

rajoja. Kielessä esiintyy luonnostaan tilannesidonnaista variaatiota (Lappalai-

nen 2008, 66, 80–83; Leino 2008, 162–163), mutta harkituilla puheteoillaan opet-

tajan voi esimerkiksi luoda viittauksia jo aiemmin käytyihin keskusteluihin,

aiempiin kokemuksiin tai muuhun rekonstruktoitavissa olevaan, laajempaan

sosiokulttuuriseen kontekstiin. (Kumpulainen, Krokfors, Lipponenkin, Tissari,

Hilppö & Rajala 2011, 38.) Luokkahuonevuorovaikutuksessa opettajan vuoro-

vaikutustekojen voidaan nähdä edustavan opettajan pedagogisia valintoja ja
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olevan osa asiantuntijaopettajan suunnittelemaa opetustoimintaa (Hannula

2013, 136; Viirret 2013, 147). Hannula (2013, 136) pitää opettajan keskusteluntai-

toja opetusmenetelmään verrattavana mahdollisuutena ohjata oppilaita nyky-

yhteiskunnassa tarvittaviin kansalaistaitoihin.

Opettaja voi puheellaan pyrkiä vaikuttamaan oppilaisiinsa paitsi kognitii-

visella myös emotionaalisella ja sosiaalisella tasolla (ks. Larjavaara 2008, 170–

171; Ruben & Stewart 2006, 15–17). Sanavalinnoillaan, tietoisella hiljaa ololla tai

keskustelutilan luovuttamisella oppilailleen opettaja voi häivyttää tilanteeseen

muodostunutta, oppilaan toimijuuden kannalta epäedullista epäsymmetriaa

sekä ohjata oppilasta keskustelun asiantuntijarooliin (Jääskelä, Klemola & Val-

leala 2013, 23; Kleemola 2007, 88; Niemi 2013, 88–89). Omaa autoritääristä otet-

taan höllentämällä ja tiedon asiantuntijuuttaan muuttamalla opettajan on mah-

dollista säilyttää vuoronsa tarkoituksenmukaisena motivaatiotaan menettäneil-

le oppilailleen (Ks. Goodwin 1981, 166). Käsityksiä puhetilanteeseen liittyvistä

osallistujarooleista voidaan tarvittaessa muokata odotuksia rikkovilla kieliva-

linnoilla (ks. Lappalainen 2008, 80–83). Normien vastainen puheenvuoro tai

muualta lainattu kielimuoto voivat toimia koherenttina, kontekstia uudistavana

vuorona (Haapaniemi & Raina 2014, 119). Opettaja voi käyttää joitakin yleisesti

tunnistettavia leksikaalisia resursseja, jotka toimivat indeksisinä viittauksina

tuttuihin puhetyyleihin tai keskustelukontekstiin (vrt. Lehtonen 2015, 292).

Opettajan tapa hyväksyä oppilaansa elämismaailmoineen näkyvät luokkatyös-

kentelyssä oppilaiden asenteissa, toiminnassa ja oppimisessa (Hannula 2013,

136; Yrjönsuuri 1997, 230-235; Kumpulainen ym. 2011, 37). Näin luokkahuone-

vuorovaikutuskontekstiin osallistuminen on samalla sekä vallitsevan kontekstin

muovaamaa että sitä uudistavaa toimintaa. Tässä tutkimuksessa opettajan ak-

tiivisuus toimintakontekstin muokkaajana on oleellisessa roolissa. Silti analyy-

sissä huomioidaan myös oppilaiden toimijuus. Ajatellaan, että vuorovaikutuk-

seen osallistuminen on kaksinkertaisesti kontekstuaalista (Kauppinen & Niemi

2013, 8; Saarinen-Kauppinen & Puusniekka 2006, 45–46; Heritage 1996, 237).

Oppilaiden aktiivisen osallistumisen ja toimijuuden odotetaan vaikuttavan

myös opettajan palautteenantokäytänteisiin.
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2.3 Opettajan ohjaus luo turvaa oppimiseen

Emootiot näkyvät luokkahuonevuorovaikutuksessa ja kuuluvat osaksi kaikkein

tärkeimmiltä tuntuvia oppimiskokemuksia. Merkityksellisiin oppimiskoke-

muksiin liittyy affektiivinen viestintä. (Haapaniemi & Raina 2014, 24; Jääskelä,

Klemola & Valleala 2013, 22.) Kehossamme toimii sosiaalisen liittymisen her-

mosto, joka aktivoituu toisten ihmisten kanssa toimittaessa ja nivoo yhteen so-

siaalisessa kanssakäymisessä tarvittavia toimintoja (Sajaniemi, Suhonen, Nislin

& Mäkelä 2015, 104–105.)

Yhdessä oppiminen tuntuu innostavammalta ja on tehokkaampaa kuin

yksin opiskelu (Haapaniemi & Raina 2014, 25; Varto 2006, 154). Sava (2007, 62)

katsoo, että tunne-elämän herättää meissä korkeatasoisen oppimisen, älyllisen

kuvittelun, produktiivisuuden ja spontaanin ideoinnin. Sosiaalisen liittymisen

hermosto paitsi herättää meissä sosiaalista toimintaa myös tasapainottaa mui-

den hermojärjestelmien viestejä ja luo mahdollisuuden rentoon yhdessäoloon

(Sajaniemi ym. 2015, 104–105). Todettu on, että turvalliselta tuntuvassa oppi-

misympäristössä oppilaiden on hyvä keskittyä ja toimia motivoituneesti. (Haa-

paniemi & Raina 2014, 31–32, 50–51, 67; Hannula 2013, 25, 127–128) Yhteisöltä

oppilas saa vuorovaikutuksellista tukea persoonalliselle olemassaololleen

(Hannula 2013, 127–128). Tämä tukee oppilaan hyvinvointia (Hiltunen 2006, 28–

32).

Toisaalta on huomion arvoista, että koulu on myös toimintakonteksti, jos-

sa oppilas päätyy sosiaalisen arvioinnin kohteeksi. Koulussa oppilas kohtaa

uusia ja haastavia tehtäviä, joissa tämän kykyjä ja toimintaa arvioidaan jo heti

tehtävänannon antamisesta alkaen (Haapaniemi & Raina 2014, 78–84). Voi olla,

että oppilaan turvallisuuden tunne joutuu uhatuksi. (Haapaniemi & Raina 2014,

31–32, 50–51, 67). Stressijärjestelmä aktivoituu, kun tilanne näyttäytyy järjestäy-

tymättömänä, eivätkä omat kyvyt riitä tilanteen hallintaan tai siinä toimimi-

seen. Toisaalta säätelykyvyn rajat voivat ylittyä, eivät ainoastaan huonojen ko-

kemusten vaan myös voimakkaiden hyvien kokemusten vuoksi. Epäjärjestyk-

seen joutunut lapsi ei keskity, vaan hakee palkkiota mahdollisimman helpolla ja
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mukavuudenhaluisella tavalla. Tämä näkyy esimerkiksi taistelureaktiona tai

oppimis- ja vuorovaikutustoiminnan välttelynä. Sekavassa tilanteessa oppija

ajautuu reaktiiviseen tilaan, jossa hän ei kykene vastaanottamaan ohjeita tai

ohjaamaan omaa toimintaansa. Turvattomalta tuntuvassa kontekstissa oppimi-

nen estyy. (Hannula 2013, 25, 127-128; Sajaniemi ym. 2015, 40, 44, 50, 83, 114.)

Aikuista tai oppimisen ohjaajaa tarvitaan vahvistamaan oppijan myönteis-

tä aktivaatiota ja vaimentamaan kielteistä reaktiivisuutta. Tunteiden kanssasää-

tely on ennen kaikkea toisen kanssa yhteyteen asettumista. Jo kuulluksi ja näh-

dyksi tuleminen suojaa stressiltä. Viesteihin vastaaminen taas lisää oppilaan

hyvinvointia. (Sajaniemi ym. 2015, 84, 88, 96–97.)

Tehtävä oppimisen arvioijana haastaa opettajaa, jonka vastuulla on samal-

la sekä oppimistavoitteiden saavuttamisen valvonta että luottamuksellisen vuo-

rovaikutusympäristön ja -suhteen luominen oppilaisiinsa. Omaa arvioijan roo-

lia suunnitellessaan opettaja voi huomioida, että vuorovaikutustekojen uhkaa-

vuutta arvioidessa oppijat suhteuttavat tilanteen kontekstiin, osallistujien sosi-

aaliseen etäisyyteen sekä keskinäisten osallistujaroolien symmetrisyyteen näh-

den (Svennevig 1999, 41–42, 254). Keskustelunanalyyttisissä tutkimuksissa on

havaittu, että opettajat keskittyvät muotoilemaan sanottavansa sensitiivisesti ja

solidaarisesti (Kleemola 2007, 88; Niemi 2013, 99). Samalla kuitenkin opettajan

on havaittu asettuvan tiedon arvioijan rooliin myös niissä keskusteluissa, joissa

oppilas ilmaisee omaa henkilökohtaista kokemustietoaan (Niemi 2013, 98). Eva-

luaatio- tai palautevuoro ovat tärkeä osa keskustelua. Ne ovat paikkoja, jossa

opettaja voi kannustaa, mutta toisaalta myös lannistaa oppilasta. (Tainio 2007,

43.) Palautteenannon aikana opettaja saa kuitenkin tilaisuuden osoittaa hyväk-

syntää oppilaan omalle vuorolle, ajatuksille ja elämismaailmalle sekä vahvistaa

tämän omaa puhetta (Niemi 2013, 87, 97).

Tässä tutkimuksessa opettajan palautteenantokäytänteitä tarkastellaan eri-

tyisesti opettajan positiivisten palautteenantokäytänteiden kautta. Juuri positii-

viseen palautteeseen liitetään paljon oppimista tukevia merkityksiä. Positiivi-

nen palaute nähdään yhteistä keskusteluilmastoa ja myönteisiä ajatuksia vah-

vistavana puheenvuorona. Positiivisin palauttein ja kehuin opettaja rakentaa
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keskinäistä vuorovaikutusilmastoa ja ohjaa oppilasta oman ajattelun ja elämis-

maailman kielellistämiseen (Berk & Winsler 1995, 30, 46; Hannula 2013, 136, 50;

Kemppainen, Pietiläinen & Vehkakoski 2015, 69; Kleemola 2007, 64; Lundell &

Matilainen 2013, 37; Mäntylä 2001, 36; Svennevig 1999, 54.)

Positiivinen kommentointi motivoi siis vastaanottajaa pysymään mukana

keskustelussa ja tuomaan edelleen julki omia ajatuksiaan ja osaamistaan. Posi-

tiivisella palautteella välitetään myönteistä ja arvostavaa suhtautumista toisen

työpanokseen ja pyritään huolehtimaan myös arkaluontoiseksi tai turvattomak-

si määriteltävän topiikin jatkumisesta. Positiivista palautetta käytetään yleisesti

runsaasti tilanteissa, jossa tehtävän suorittamiseen liittyy argumentoivaa kes-

kustelua ja vastaanottaja joutuu kohtaamaan puhujan eriävän näkökannan.

Näissä keskusteluissa positiivinen palaute tekee mahdollisten muutosehdotus-

ten vastaanottamisen tai palautteeseen liittyvän kritiikin hyväksymisestä hel-

pompaa. (Salminen, Nykopp, Kiili & Karttunen 2013, 66.)

2.4 Oppilas on aktiivinen toimija

Kasvatustieteellinen tutkimus nostaa yhdeksi koulun agendoista oppilaiden

kasvun omaa oppimistaan ja toimintaansa ohjaaviksi subjekteiksi (Välijärvi

2011, 26-27; Kumpulainen ym. 2011, 37). Oppimiskäytännöissä ollaan siirtymäs-

sä formaalista oppimisesta informaaliin oppimiseen, jossa oppilas aktivoituu

oppimisensa ohjaajaksi ja opettaa yhä enemmän itse itseään (Hellström ym.

2015, 52–55). Oman oppimisprosessin ohjaamisen ja yhteisön osallisuuteen tar-

vittavat taidot eivät ole synnynnäisiä, niitä on harjoiteltava. Tai pikemminkin

ne ovat harjoiteltavissa. (Haapaniemi ja Raina 2014, 34.) Tässä kappaleessa mää-

rittelen oppilaan toimijuudelle piirteitä, jotka tukevat opettajaa tehtävässään

oppilaan aktiivisen osallisuuden tukijana.

Luokan vuorovaikutustilanteissa oppilaan toimijuus näyttäytyy aktiivise-

na osallistumisena opetuskeskusteluun (Lundell & Matilainen 2013, 36; Suo-

mensalo 2013, 113). Tällainen osallistuva oppilas, toisin sanoen toimija, on

omaksunut itselleen aktiivisen oppijan identiteetin, joka on kontekstuaalinen ja
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ohjaa hänen tapaansa olla ja toimia opetustilanteessa. Hän on onnistunut saa-

vuttamaan sellaisia henkilökohtaisia voimavaroja, jotka antavat uskallusta ja

voimaa toimia, kokea ja olla olemassa. (Kumpulainen ym. 2011, 36–37; Lundell

& Matilainen 2013, 37.) Voimavaroja on kartutettu henkilökohtaisen kokemus-

ja tunnereflektoinnin kautta. Tämän reflektoivan työn tulokset auttavat oppilas-

ta yhä suuntautumaan kohti uusia oppimisprosesseja. (Ks. Lundell & Matilai-

nen 2013, 36–37.)

Oppilailla on myös sisäistä halua oppia. Sisäinen motivaatio valpastuttaa,

saa kurkottamaan kohti uutta sekä ohjaa sinnikkääseen ponnisteluun. Sisäisen

työn seurauksena etsivä mieli rauhoittuu ja oppijan aivotoiminta järjestäytyy.

Aktiivisen ja omaehtoisen toiminnan sisäinen palkitsevuus on suurta. (Sajanie-

mi ym. 2015, 16, 42; ks. Setälä 2013, 39.) Oppilaiden omasta halusta luokkahuo-

nevuorovaikutukseen liittyy oppilaiden omaa, pidempää kerrontaa. Oppilaat

tuottavat kerrontavuoroja, joille on tyypillistä, että ne alkavat ilman opettajan

erillistä direktiiviä tai kysymystä. (Niemi 2013, 98.)

Erityisesti juuri oppilaan itsenäisesti otettuja puheenvuoroja on opittu pi-

tämään osoituksena oppilaan asemasta oman oppimisensa ohjaajana (Karvonen

2007, 138). Huomattava on kai kuitenkin, ettei osallistuva oppilas ainoastaan

ota vaan myös saa puhetilaa. Muita arvostava aktiivinen toimijuus rakentuu

vähitellen ja tulee huomatuksi myös muiden osallistujien silmissä. Oppilas saa

jatkaa toimijan roolissaan muiden tukemana ja hänen sosiaalinen asema kehit-

tyy. Sosiaalista arvostusta nauttiva toimija osallistuu vuorovaikutustilanteissa

sekä jo käynnissä oleviin keskusteluihin niitä kommentoiden että käynnistää

uusia, kiinnostavia topiikkeja (Kumpulainen ym. 2011, 36–39). Toimijuus ja ak-

tiivinen oppiminen linkittyvät kuitenkin paitsi yhteisöihin myös toiminnalli-

seen kontekstiin. Osallisuuden käsitteeseen yhdistyvät vapaaehtoisuus, inten-

tionaalisuus ja saatujen vaikutusmahdollisuuksien käyttö (Kumpulainen ym.

2011, 36–39). Aktiivinen toimija opettelee koulussa käyttämään toimijuuttaan

yhteisönsä yhteistä hyvää edistääkseen.

Toisaalta aktiivinen oppija valitsee toimintatapansa sekä vuorovaikutteisia

että itsenäisiä työskentelymuotoja joustavasti vaihdellen (Tynjälä & Virtanen
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2013, 90–93). Aktiiviseen oppimiseen liittyvät myös sekä tieto että taito pyytää

apua oikeasta paikasta (Kumpulainen ym.  2011, 36–37). Oppimistaan reflek-

toidessaan jokainen kohtaa työskentelyongelmia, joita toimijat hakeutuvat rat-

komaan yhdessä yhteisönsä kanssa. On havaittu, että aktiiviset oppijat uskalta-

vat paljastaa omia työskentelyongelmiansa ja esittää muille niihin liittyviä ky-

symyksiä (ks. Jääskelä, Klemola & Valleala 2013, 27). Oppimiskontekstin ollessa

vuorovaikutuksellinen aktiivinen oppilas voi käyttää mahdollisuutensa välit-

tömään kysymystensä käsittelyyn sekä vastausten ja palautteen saantiin (Tynjä-

lä & Virtanen 2013, 96–97).

Silti oppilaiden oma-aloitteisia keskustelunaloitteita ja luokan äänitilan

yksinoikeutettua täyttämistä voidaan katsoa myös toisin. Itsenäisesti tuotetut

keskustelunaloitteet implikoivat vastauksia, jolloin ne voidaan helposti tulkita

haluksi käyttää valtaa ja ohjailla diskurssia (Vepsäläinen 2007, 157). Ulkoisesti

aktiiviselta näyttävä toiminta ei aina ole aktiivista oppimisen suhteen, vaan voi

olla myös tiedostamatonta pakoa vaikeiden asioiden käsitellystä (Nikkola 2013,

77). Toiminnallisessa oppimiskontekstissa aktiivisten keskustelunaloitteiden

eriäviltä tulkinnoilta ei kai voida välttyä.

2.5 Vastavuoroinen oppimisvuorovaikutus on yksi opetuksen
pedagogisista tavoitteista

Tässä kappaleessa huomio kääntyy takaisin aktiivisesta oppilaasta aktiivisesti

toimintaansa reflektoivan opettajaan sekä opettajan rooliin vastavuoroisen vuo-

rovaikutuksen rakentajana. Alan julkaisuissa vastavuoroiseen opetusvuorovai-

kutukseen viitattaan muun muassa käsittein dialogi, kohtaaminen, kolloboraa-

tio ja yhteisöllinen oppiminen. Käsitettä interaktiivinen oppiminen käytetään,

kun halutaan korostaa oppimistavoitteita opetuskeskustelua suuntaavana teki-

jänä (Rasku-Puttonen 2013, 13–14). Kaikilla näillä käsitteillä viitataan avoimeen

vuorovaikutussuhteeseen, joka toimii myös yhtenä opettamisen ja oppimisen

pedagogisista ihanteista (Nikkola, Rautiainen, Moilanen, Räihä & Löppönen

2013, 146; Sava 2007, 175–176).
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Vuorovaikutuksen rakentumisen edellytyksenä on, että opettaja ja oppi-

laat tuntevat noudattavansa itselleen sopivaa vuorovaikutusroolia (Vepsäläinen

2007, 177). Tämä voi tarkoittaa sekä orientaatiota vastavuoroisiin keskustelu-

rooleihin että osallistujien autoritääriseen opettajarooliin ja passiivisen omaksu-

jan oppilasrooliin omaksumista. Koska opettajan velvollisuudet kumminkin

ohjaavat ajattelemaan oppilaittensa parasta ja näkemään nämä älykkäinä ja op-

pimiseen kykenevä persoona, on opettajan tehtävänä tukea oppilaitaan saavut-

tamaan heille kuuluva täysivaltainen asema yhteisönsä jäsenenä (Moisio 2011,

211). Vastavuoroisten vuorovaikutuskäytänteiden opettelua ohjaa opettaja. Hän

huolehtii siitä, että oppilaat ovat tietoisia heille kuuluvista oikeuksista aktiivi-

seen osallistumiseen ja itseilmaisuun (ks. Haapaniemi ja Raina 2014, 166). Vas-

tavuoroista toimintakulttuuria rakentava opettaja tekee erikseen töitä osoittaak-

seen omaa avointa suhtautumistaan vaihtelevia ratkaisuja kohtaan. (ks. Kaiho-

virta-Rosevik 2009, 168; Salminen, Nykopp, Kiili & Marttunen 2013, 69; Viirret

2013, 147).

Avointa dialogia muodostuu kiireettömään toimintakulttuuriin (Hannula

2013, 127–128; Sava 2007, 175–176), jossa jokaisen laaja-alaiselle osaamiselle an-

netaan arvoa ja tilaa. Tämä johtaa vähitellen kohti yhteisöllistä ajatusten uudel-

leen muotoutumista (Brown & Duguid 2000, 140–141; Lundell & Matilainen

2013, 38; Sava 2007, 175–176). Vastavuoroisessa toimintakulttuurissa muut ih-

miset ovat ikään kuin dialogia rikastuttavia resursseja. Keskustelussa voidaan

esimerkiksi jakaa ajatuksia, kokemuksia, tietoa tai artefakteja, kuten kuvia.

(Hannula 2013, 127–128.)

Vastavuoroinen keskustelu ei ole dialogia, jos siinä ei ole tilaa ihmettelylle

ja kyseenalaistuksille. Dialogiin tuodut rikastuttavat resurssit päätyvät osallis-

tujien kriittisen tarkastelun alle. Dialogisessa keskustelussa osallistujat uskalta-

vat haastaa esitettyjä ajatuksia ja rohkaistuvat selvittämään epäselväksi jääneitä

asioita (Poikkeus, Lerkkanen & Rasku-Puttonen 2013, 117–120; Rasku-Puttonen

2013, 17). Jaettuun ymmärrykseen päästään paitsi tuottamalla omia teemaan liit-

tyviä havaintoja ja ehdotuksia myös esittämällä tarkentavia kysymyksiä toisille.
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Uusien merkitysten rakentuminen perustuu vielä keskeneräisten ja epätäydelli-

sinä esitettyjen ajatusten sanallistamiseen. (Jakonen 2013, 76.)

Mielekästä vuorovaikutusta tukee kaikille osallistujille yhteinen käsitys

oppimisesta avoimena, erilaisia näkökulmia yhdistelevänä ja samalla tavoitteel-

lisena työskentelyprosessina. Avoimessa vuorovaikutuksessa on omaksuttu

tiedon liikkuva luonne. Osallistujien välillä käytävässä dialogissa tiedon katso-

taan jäsentyvän kokonaisuuksiksi osallistujien eri kokemuksia yhdistäen. Tietoa

muodostuu sopimuksenvaraisesti. Se ei ole rajattua. Tiedon relevanssi ja asian-

tuntijuus eivät rajoitu tiettyihin yksilöihin tai edes organisaatioihin. Vastavuo-

roisessa toimintaympäristössä päädytään usein tasapainoilemaan valmiiden

mallien noudattamisen sekä sopivan työskentelyvapauden välillä. (Kt. Brown &

Duguid 2000, 11, 115; Kaihovirta-Rosevik 2009, 168; Taalas, Tarnanen & Pöyhö-

nen 2011, 66; Välijärvi 2011, 24–25.)

Luovuttaessaan puhetilaansa oppilailleen opettaja itse tulee myös tietoi-

seksi näiden ajattelusta sekä toiminnan taustalla vaikuttavista todellisista mer-

kitysrakenteista. Tämä pakottaa opettajan aiempaa relevantimman opettajuu-

den toteuttamiseen ja vaikuttaa myös opettajan omaan toimintaan (Törmä 2003,

128–129). Tutkijalle oppilaiden osallisuudelle annettu tila, rikas osallistuminen,

toimii osoituksena luokkatilan moniäänisestä hallinnasta. Samalla nämä vuo-

ronvaihtotilanteet kertovat roolijaosta opettajan ja oppilaiden välillä. (Karvonen

2007, 137–138.) Jaettu tieto rakentaa yhteistä käsitystä vuorovaikutuskontekstis-

ta, mikä lähentää osallistujia toisiinsa (Brown & Duguid 2000, 140–141). Vuoro-

vaikutussuhteen kehittyminen muuttaa myös käsityksiä keskustelun jatkumista

tai osallistujien kasvoja uhkaavista vuorovaikutustoimista. Keskustelun vasta-

vuoroisuutta voidaan ylläpitää tehokkaasti mutta vähemmän ilmeisin puheen

keinoin. (Svennevig 1999, 253–254).



3 KUVATAIDEOPETUS AKTIIVISEN TOIMIN-

NAN KONTKESTINA

3.1 Oppiaine määrittää vuorovaikutuskontekstia

Ilman oppiaineen omien vuorovaikutuskonventioiden huomiointia osallistujien

vuorovaikutuksen tulkinta jäisi vaille erityistä merkitystä. Oppiaine määrittää

vuorovaikutuskontekstia ja muovaa tilanteen sosiaalista arkkitehtuuria (Kaup-

pinen 2013, 28). Tässä kappaleessa rakennan yhdenlaisen, taidekasvatuksen

diskurssiin nojaavan tulkintakehyksen kuvataideopetuksen toimintakulttuurin

tarkasteluun ja sen puitteissa tapahtuvan vuorovaikutuksen ymmärtämiselle.

Kuvataidetuntien viestintäkulttuuria voidaan kuvata laajasti käsitteellä

kuvataideoppimisen sosiaalinen arkkitehtuuri. Tällä viitataan oppituntien vuo-

rovaikutustilanteiden jäsentymiseen. Kuvataiteen kontekstissa toimitaan oppi-

aineen omassa vuorovaikutusympäristössä, mikä ohjaa osallistujien kielivalin-

toja ja tapaa viestiä. Osallistujien henkilökohtaiset käsitykset sekä aiemmat ko-

kemukset taiteellisesta itseilmaisusta ovat mukana ohjaamassa uusien vuoro-

vaikutustilanteiden rakentumista. Sisäinen asennoituminen vaikuttaa osallistu-

jien orientaatioon, toimintakäytänteiden valintaan, tilaan asettautumiseen, väli-

neiden käyttöön sekä puheenvuorojen tuottamiseen ja relevantiksi koetun vuo-

rovaikutus- ja preferenssijäsennyksen noudattamiseen. (Kauppinen 2013, 28; ks.

Martikainen, Nikkola, & Lokka 2013, 234–236.)

3.2 Kuvataide toiminnallisen oppimisen kontekstina

Kuvataideoppiaineen konteksti on tila, jonka puitteissa orientoidutaan toimin-

nalliseen oppimiseen sekä tutkimaan oppilaiden omaan elämismaailmaan kuu-

luvia ilmiöitä visuaalisten prosessien kautta. Toiminnallisessa oppimisessa

työskentely etenee kaikkien aistien varassa (Vanhatapio 2006,124) ja onnistuu

siksi herättämään ajatusten lisäksi myös emootioita (ks. Sederholm 2006, 50–51).

Kuvataidekontekstissa vuorovaikutukseen liittyy monia affektiivisia kielen il-
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miöitä. Toiminnallisessa oppimisessa työskentely ja ajattelu kehittyvät mielen ja

ruumiin toimiessa yhtäaikaisesti ja yhteistyössä (Rinne 2006, 111; Sajaniemi ym.

2015, 69; Sava 2007, 31). Kuvataidetyöskentely jatkaa varhaislapsuudesta tuttua

tutkivaa oppimista. Se on tutkivaa prosessityöskentelyä, jonka aikana oppilas

tarkastelee valitsemaansa ongelmaa vaihtelevista näkökulmista, tekee valintoja

ja selkeyttää omaa ajatteluaan (Kumpulainen ym. 2011, 39; Sederholm 2006, 57).

Joissakin tapauksissa oppilas saa kokonaan valita omat oppimistavoitteensa,

suunnitella työskentelyaikataulunsa, arvioida omaa toimintaansa sekä päättää

työnsä valmistumishetken. (Rinne 2006, 113–114.)

3.3 Opettaja tukee asetettujen oppimistavoitteiden saavutta-
misessa

Toteuttaessaan merkityksellisiä, luovia projekteja oppilaasta kasvaa itsenäinen

subjekti (John Dewy 1957, 38–39). Kuvataidetunnilla vaalitaan oppilaan vapaut-

ta itseilmaisuun (ks. Apuli-Suuronen 1999, 310; Hiltunen 2006, 27; Lundell &

Matilainen 2013, 37; Nikkola, Rautiainen, Moilanen Räihä & Löppönen 2013,

156; Sava 2007, 165, 167; Sederholm 2006, 51, 57; Varto 2006, 153–157). Kuvatai-

deoppimista kuvataan luonteeltaan epäautoritääriseksi työskentelyksi (ks. Rin-

ne 2006, 114). Rinne (2006, 113–114) kuvaa, että opettajan tehtävänä on toimia

oppilasta auttaen, mutta ohjaten tätä pääsemään itse asettamiinsa tavoitteisiin.

Karppinen (2008, 101–111) määrittelee ohjaajan innostajaksi, jonka tehtävänä on

saattaa yksilöt oman oppimisensa ja toimintansa herraksi ja tehdä itsensä tar-

peettomaksi. Oppimiseen liittyy vapaus omiin valintoihin. tällöin opettaja on

yhdessä keskustelija, dialogin johtaja ja kanssakulkija, mutta asettaa myös rajat

ja kantaa lopullisen vastuun toiminnasta

Yhteiset työn sisältöjä ja ilmaisua pohtivat keskustelut ovat osa keskeistä

kuvataiteen oppimistraditiota (Kaihovirta-Rosvik 2009, 51; Kumpulainen ym.

2011, 163–164; Laitinen 2006, 200, 205, 309, Sava 2007, 99–112). Taidepedagogi

Marjo Räsänen (2006, 19) katsoo, ettei kuvataideopetuksessa ole kyse asiantun-

tijan ja oppilaan välisestä tiedon välittämisestä vaan enemmänkin elämisen opet-
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telusta. Toisaalta hän kuvaa oppimista, jossa valmiiden mallien puuttuessa, op-

pilas joutuu kamppailemaan esittämiseen liittyvien ongelmien parissa ja opetta-

ja saattaa tarjota paljonkin apuaan (Räsänen 2006, 16). Asiantuntijanäkökulmas-

ta oppimisessa korostuu tekoprosessin merkitys suhteessa valmiiseen tuotok-

seen (Malinen 2006, 138–141; Sederholm 2006, 54). Oppilaiden kanssa käytävis-

sä keskusteluissa sen sijan ilmenee, että näiden huomio on hyvän lopputuloksen

saavuttamisessa (Malinen 2006, 138). Siksi ajatellaan, että erityisesti tilanteissa,

joissa oppilas ymmärtää oppimisen esteettisyyden liian kapeasti, opettajan teh-

tävänä olisi toimia oppilaan tukena sisäisen maailman sanallistamisessa. Kes-

kusteluissa oppilas oppii ajatusreflektoinnin ja metatyön ohessa käyttämään

oppisisällön omaa kieltä opettajan kanssa keskustellessaan.

Kuvien kanssa työskentely perustuu visuaalisen kielen ymmärtämiselle

(Kaihovirta-Rosvik 2009, 170; Räsänen 2006, 13; Sava 2007, 97; Sederholm 2006,

53, 59–61). Visuaalinen ilmaisu asettaa ympäristön arvioitavaksi erilaisista eetti-

sistä ja esteettisistä näkökulmista (Laitinen 2006, 208–210; Rinne 2006, 115). Aja-

tellaan, että merkitysilmaisu voi tapahtua kuvin tai muun visuaalisen todelli-

suuden kautta. Visuaalisen ilmaisun on mahdollista olla sanoista vapaata kieltä.

On kuitenkin huomattu, että kuten minä tahansa kielen tuntemus, myös kuval-

lisen työskentelyyn aloittaminen, vaatii joitakin valmiita taitoja ja omaa koke-

musta kuvan tekemisestä (Laitinen 2006, 200; Reunanen 2011, 68). Martikainen

ym. (2013, 234–236) perustelevat, että omien kokemuksen asettamien esteettisen

prosessin lähtökohdaksi voi tottumattomalle tekijälle olla haastavaa. Uudelle

sukupolvelle visuaalinen kieli merkitsee usein videoita, digitaalisia kuvia ja

kolmiulotteisia, suunniteltuja ympäristöjä. Tämä haastaa opettaja seikkailemaan

kynä-paperitehtävien ja muun visuaalisen kulttuuritarjonnan parissa relevant-

teja opetustapoja ja -järjestelyjä valitessaan. Opetuskontekstin tehtävien ja oppi-

laiden elämismaailman väliin ei tarvitse jäädä pelättyä kuilua. (Vrt. Haapaniemi

& Raina 2014, 90; ks. Varto 2006, 150–152.)

Opettaja toimii oppimiselle resurssien järjestäjänä. Taidetyöskentelyn

teemoksi pyritään valitsemaan tarpeeksi avoimia aiheita, joissa samalla on sekä

liittymäkohtia oppilaan omaan tietopohjaan ja jotka myös jättävät tilaa kyseen-
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alaistamiselle ja eriävien mielipiteiden esittämiselle (Henning, Nilsen, Henning

& Uwe Schulds, 2008; 122–123; Lundell & Matilainen 2013, 37). Kun opettaja

osoittaa kiinnostusta ja kunnioitusta nuorten omia kuvakulttuureita kohtaan,

siirtää hän tätä kaivattua avointa asennoitumistaan myös oppilaisiinsa (Malinen

2006, 142). Henkilökohtaisesti tärkeisiin kokemuksiin liittyvä oppiminen tukee

toimijuutta (Hiltunen 2006, 37; Kallas, Nikkola & Räihä 2013, 27; Kumpulainen

ym. 2011, 40; Jääskelä, Klemola & Valleala 2013, 22). Sosiokulttuurisen innosta-

misen pedagogiikassa taidekasvatukseen liittyy innostamista, jonka tavoitteena

on oppilaan saattaminen käsillä tekemisen iloon ja haluun sekä rohkeuteen ko-

keilla omia rajojaan. Oppilaita ohjataan itselle merkityksellisten elämänsisältö-

jen tiedostamiseen ja niiden ilmaisemiseen visuaalisin keinoin. Ohjaajan tehtä-

vänä on ohjata prosessia oppilaan oppimisen näkökulmasta sekä opastaa siinä,

miten nämä merkitykselliset kokemukset saadaan konkreettisesti tuotetuiksi.

(Karppinen 2008, 101–111.) On havaittu, että motivoitunut lapsi, jonka työsken-

telyä ohjaa hyvä idea, pyrkii tuottamaan myös visuaalisesti mielenkiintoista

jälkeä (Setälä 2013, 39). Oppilaan henkilökohtainen kiinnostus ja karttuva tieto-

pohja tukevat oppilasta kohti persoonallisten sovellusten etsimistä (ks. Kauppi-

nen 2013, 22). Mielekkäiden oppimisjärjestelyjen avulla oppilaat saatetaan ot-

tamaan vastuuta työskentelyprosessista, mikä ohjaa näitä perusteltuun toimin-

taan sekä valintoihin (Apuli-Suuronen 1999, 310; Hiltunen 2006, 27; Rinne 2006,

116; Räsänen 2007, 453–454).

3.4 Kuvataide on kognitiivista oppimista

Taidekasvattajat korostavat taiteen parissa oppimisen olevan kognitiivista toi-

mintaa, jonka kautta oma yksityinen kokemus saa merkityksen osana laajempaa

kulttuurista kontekstia (Apuli-Suuronen 1999, 312; Efland 2002, 171; Kauppila

2007, 50; Kauppinen 2013, 40; Räsänen 2007, 453–454; Varto 2006,153–157; Vy-

gotsky 1982, 61–62; Välijärvi 2011, 24–25). Kiinnostava mahdollisuus on, että

kuvat tekevät näkyväksi sekä jo olemassa olevaa että vielä kuviteltua maailmaa.

Taide liittyy avoimiin oppimisprosesseihin, joissa taiteen rooli on esittää kysy-
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myksiä, ei niinkään argumentoida. (Efland 2002, 171; Eisner 2002, 199; Räsänen

2007, 454.) Hyvien tutkimuskysymysten etsiminen haastaa sekä oppijaa että

opettajaa. Jos taiteessa tarkasteltavana olevaa ominaisuutta, ilmiötä tai käsitettä

ei voida yksiselitteisesti tai objektiivisesti määritellä, tarvitaan yhteistä vuoro-

vaikutusta, erilaisten havaintojen ja käsitysten yhteensovittamista (Haimi &

Komonen 2013, 81, 84, 87).

3.5 Kohti jaettua toimijuutta

Kuvataideopetuksen varmasti keskeisimpänä pedagogisena tavoitteena on

synnyttää oppilaissa ymmärrys kuvataiteesta dialogisena kontekstina. Kuvatai-

teen parissa luodaan konteksteja, jotka tukevat eri ihmisten ja ihmisryhmien

välistä dialogia. Kuvataidetyöskentelyn kautta tuotetaan uusi visuaalinen todel-

lisuus jo olemassa olevien näkemysten rinnalle. (Hiltunen 2006, 28-32 ; Kaiho-

virta-Rosvik 2009, 167.) Motivoitunut oppilas kykenee jakamaan omaa innos-

tustaan myös toisten oppimisen tueksi. (Karppien 2008, 103, 107–108.)

Odotusarvoista on, että työskentelyprosessin lopuksi valmiit työt asete-

taan esille, jolloin ne pääsevät toimimaan yhteistä keskustelua herättävinä sytyk-

keinä (Karppinen, 2008, 107–108; Rinne 2006, 113–114). Töiden esille nostaminen

rakentaa, uutta tilaa dialogiselle kohtaamiselle. Töiden vastaanottaminen ja nii-

den mukana eläminen ohjaa kohti uusia prosesseja. Kun työ on saatettu katsot-

tavaksi, aktiivinen rooli siirtyy vastaanottajalle. Artefaktit voivat kantaa itses-

sään mieleen painuvia merkityksiä ja jättää kokemisjälkiä, jotka herättävät tun-

teita sekä auttavat näkemään itsensä osana laajempia konteksteja (Sava 2007,

158). Silti taiteessa ei ainoastaan vastaanoteta elämyksiä vaan kasvetaan koke-

muksen mukana. Vastaanottaja voi visuaalisten kokemusten perusteella orien-

toitua tekemään muutoksia omassa toiminnassaan ja aktivoitua omassa ympä-

ristössään ja yhteisössään. (Jokela 2006, 74; Sava 2007, 111–112.)
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4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSY-

MYKSET

Tutkimuksen ensimmäisenä tutkimustehtävänä on oppilaan kasvua ja koulun

opetustoimintaa ohjaavan tiedon kartuttaminen. Ajankohtainen opetusvuoro-

vaikutusteorioita koskeva keskustelu, taidekasvatuskäytänteitä pohtiva kirjalli-

suus sekä keskustelunanalyyttiset tutkimustulokset ovat suunnanneet tutkitta-

vien teemojen valintaa. Tutkimuskysymysten deduktiivista valintaa ovat joh-

dattaneet sekä kasvatustieteellinen että keskustelunanalyyttinen teoria (ks.

Eskola & Suoranta 1999, 36, 81). Tarkemmat tutkimusongelmat ovat syntyneet

aineiston litteroinnin ja tarkastelun jälkeen. Varsinaiset tutkimusongelmat nou-

sevat aineistosta tehdyistä havainnoista. Kuvataiteen vuorovaikutuskontekstis-

ta oli havaittavissa, että opetuskeskustelu liittyi oppilaiden työskentelyyn sekä

toiminnan tuotoksena syntyviin artefakteihin. Positiiviset palautevuorot osoit-

tautuivat kiinteäksi osaksi opettajan vuorovaikutustoimia sekä tunnin aikana

rakentuvia ohjaussekvenssejä. Lisäksi vuorovaikutukseen näytti liittyvän vuo-

rovaikutusroolien vaihtelua. Tältä pohjalta ovat muodostuneet seuraavat tarkat,

aktiivista oppimista ja oppimisen sosiokonstruktivistista luonnetta korostavat

tutkimuskysymykset:

1. Mikä on oppilaan tuottaman kuvataideartefaktin merkitys opettajan pa-

lautevuoron muodolle?

2. Miten opettajan erimuotoiset palautevuorot ohjaavat oppilaan toimin-

taa?

3. Millainen rooli opettajalla on palautteenannon yhteydessä?



5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

5.1 Tutkimuskohde ja lähestymistapa

Tutkimuksen tekoa on ohjannut elämisontologioinen ajattelu, jossa hyvän op-

pimisen lähtökohtana toimii arvostava suhtautuminen oppilaaseen (Kallas,

Nikkola & Räihä 2013, 26–31; vrt. Moisio 2011, 221; Sava 2007, 165). Elämisonto-

logioita toteuttavassa opetuksessa huomioiduiksi tulevat oppilaan sisäinen

maailma, kyvyt sekä tarpeet. Se pystyy vaikuttamaan oppilaan ajatteluun taval-

la, jossa oppilaan säilyttää sisäisen kontrollinsa, aktiivisen tahtomisen ja oival-

tamisen tilan. Elämisontologioita toteuttava opetus taas rakentuu vahvalle kas-

vatustieteelliselle teorialle, jossa opetustehtäväänsä toteuttava asiantuntijaopet-

taja perustaa toimintansa tutkimustiedolle. (Kallas, Nikkola & Räihä 2013, 26–

31, 40.)

Tämä tutkimus on keskustelunanalyyttisellä tutkimusmenetelmällä toteu-

tettu kvalitatiivinen tutkimus. Laadullisesta tutkimuksessa tutkimuskohteena

ovat aidot vuorovaikutustilanteet, joita tutkimalla tavoitellaan koulun elämismaa-

ilmaa ohjaavien taustamerkitysten ymmärtämistä. Koska osallistujien elämismaa-

ilma välittyy keskustelun puhetoiminnan kautta, voidaan opettajan ja oppilai-

den välistä viestintää tutkimalla havaita oppimistoiminnan taustalla vaikutta-

via arvoja. (Nikkola, Rautiainen, Moilanen, Räihä & Löppönen 2013, 147.) Niin-

pä tutkimusmetodiksi on valikoitunut vuorovaikutustoimintaa jäsentävä kes-

kustelunanalyysi. Keskustelunanalyytikot katsovat, että keskustelunanalyysiin

mukainen havainnointi antaa opetuksesta oppiainedidaktiikkaa ja normatiivisia

ohjeistuksia monitahoisemman kuvan (Kauppinen & Niemi 2013, 8). Tämän

tutkimuksen tarkoituksena on rakentaa kuvataideopetuksen kontekstiin sijoit-

tuvaa teoriaa opettajan vuorovaikutustoiminnasta. Seuraavassa teen katsauksen

aiempaan suomalaiseen keskustelunanalyyttiseen ja multimodaaliseen vuoro-

vaikutustutkimukseen, minkä kautta rakennan pohjaa omassa tutkimuksessani

tekemiin menetelmävalintoihin.



Ensimmäiset keskustelunanalyyttiset tutkimustulokset luonnehtivat luok-

kahuonevuorovaikutusta opettajakeskeiseksi ja opettajaa luokkatilaa do-

minoivaksi auktoriteetiksi. Näiden tulosten valossa opettaja toimii luokassaan

keskusteluja ja oppimistoimintaa hallinnoivana ohjaajana, joka suuntaa oppi-

laiden puheenvuorojen muotoutumista ja tekee näille kognitiivisesti helppoja

keskustelunaloitteita. (Tainio 2007, 19–21, 45, 50–51.) Myös uudemmassa tutki-

muksessa havainnoin kohteena on ollut nimenomaan oppitunneilla tapahtuva

puheenvuorojen vaihtuminen, jonka on huomattu noudattavan erilaisia kysy-

mys—vastaus—palaute/arvio-opetussyklien variaatioita (ks. Kleemola 2007;

Kääntä 2011, 122, 129–131; Raevaara, Ruusuvuori & Haakana 2001, 21–22; Rou-

tarinne 2008, 424; Routarinne 2009, 273; Ruuskanen 2007; Tainio 2007, 20; Tainio

2007, 40–41). Näissä tutkimuksissa huomio on ollut paitsi opettajan myös oppi-

laiden puheenvuoroissa (ks. Karvonen 2007, Vepsäläinen 2007).

Sittemmin keskustelunanalyyttinen teoria on osoittanut opettajan toimi-

van paitsi oppimisen ohjaajana myös oppimiseen liittyvien ihmissuhteiden hoi-

tajana. Opettajan vuorovaikutusrooli on monipuolistunut. (Tainio 2007, 19–21.)

Suomalaisessa tutkimuksessa on osoitettu, että opettaja ohjaa luokkahuonetoi-

mintaa pedagogisesti mietityillä puheteoilla (ks. Jyrämö 2013; Saharinen 2007;

Suomensalo 2013; Viirret 2013). Myös näissä tutkimuksissa on edelleen havaittu

luokan vuorovaikutusroolien epäsymmetria. Opettaja vastaa oppitunnille sopi-

van puhetoiminnan määrittelyssä, kun taas opettajan vuorojen evaluointi kuuluu

oppilaan puhetoimintaan vain harvoin tai vain rajallisissa konteksteissa. (Tainio

2007, 19–21, 50–51.) Samalla tutkimustuloksista näkyy oppilaiden pyrkimys

aktiiviseen puhetoimintaan osallistumiseen (Joutseno 2007; Karvonen 2007;

Lehtimaja 2007; Niemi 2013; Vepsäläinen 2007).

Keskustelunanalyyttisessä tutkimuksessa neljännen position vuoroksi ni-

metty keskustelupaikka tarjoaa tärkeän näkökulman sekä oppimisen että kes-

kustelun vastavuoroisen luonteen tutkimiseen. Oppilaan tuottama neljännen

position vuoro sijaitsee keskustelussa opettajan tuottaman palaute- tai arvioin-

tivuoron jälkeen. Analyysissä neljännelle vuorolle on annettu merkitys opetta-

jan puhetta arvioivana tai kyseenalaistavana vuorona. (ks. Tainio 2007, 41.)



Routarinne (2009, 276) kuitenkin toteaa neljännen position vuoron merkityksel-

liseksi oppilaan oppimisprosessin kannalta. Se on paikka, jossa oppilailla on

mahdollisuus oman oppimisensa reflektointiin. Neljännen position vuorossa

oppilas osoittaa rakentaneensa opettajan palautevuorolle merkityksen. Samalla

oppilas arvioi saamansa palautteen relevanttiutta suhteessa opetustilanteeseen.

Opettajan osoittaessaan hyväksyntää arviovuorossaan, oppilas voi omalla vuo-

rollaan osoittaa ymmärtäneensä tulleensa hyväksytyksi. Routarinteen tekemä

analyysi on suunnannut tämän tutkimuksen huomiota opettajan palautevuoro-

jen jälkeisen toiminnan havainnointiin.

Dokumenttien asemaa vuorovaikutusresursseina ovat keskuste-

lunanalyyttisesti tutkineet Niemi (2011) ja Svinhufvud (2013). Tutkimukset si-

joittuvat institutionaaliseen opiskelutilanteeseen, joissa orientoidutaan oppimi-

seen. Svinhufud (2013, 43–44) toteaa dokumenttien roolin keskustelussa merki-

tykselliseksi. Dokumentteihin orientoidutaan katseella ja kehollisesti jo ennen

ohjaustoimintaa. Varsinainen oppimisen ohjaus alkaa vasta dokumenttien ol-

lessa esillä. Dokumentit representoivat oppimista ja mahdollistavat käsiteltävi-

en asioiden topikalisaation. Osallistujat sitovat edistymiseen liittyvät kommen-

tinsa dokumentteihin. Myös Niemi (2011, 413–417) toteaa artefaktien toimivan

yhteisen oppimiskeskustelun pohjana. Artefaktein liittyvä käsitteellistäminen

siirtyy oppimistilanteissa puheen kautta osaksi ajatuskonstruktioita sekä edel-

leen uudelleenkäytettäviksi. Tässä merkityksenantoprosessissa korostuu arte-

faktin käyttötilanne. (Niemi 2011, 421, 423.)

Keskustelunanalyyttinen tutkimusteoria täydentyy multimodaalisen vuo-

rovaikutustutkimuksen kautta. Multimodaalinen vuorovaikutusanalyysi tukeu-

tuu keskustelunanalyysin metodiseen viitekehykseen ja täydentää siten muuta

oppimisen tutkimusta (Haddington & Kääntä 2011, 20). Multimodaalinen näkö-

kulma huomioi vuorovaikutuksen eri ilmiöitä puhetoimintoja laajemmasta nä-

kökulmasta. Se kuvaa kehollisten ja materiaalisten resurssien merkitystä osallis-

tujien välisen yhteisymmärryksen, yhteistoiminnan ja osallisuuden rakentumi-

sessa. Vuorovaikutuksen tulkinnassa huomioidaan, että ihminen hyödyntää

viestissään paitsi fysiikkaansa eli kehoa, eleitä ja kasvonilmeitä myös sen hetkis-



tä ympäristöään: liikettä, esineitä, tilaa ja paikkaa. (Kääntä & Haddington, 2001,

11; Kääntä 2011, 150.) Tämä on nähtävissä oppimispeliympäristössä, jossa näytön

ja pelaajien puhetoiminnan välille rakentuu semioottinen tila. Oppilaat saavat

peliltä toiminnalleen välitöntä, visuaalista palautetta, ja jota kommentoivat ää-

neen. Oppilaat suhteuttavat pelistä saadun palautteen omaan toimintaansa.

Tutkimuksessa havaittiin, että pelistä saatu palaute tukee oppilaiden aktiivi-

suutta ja vastuunottoa kontekstissa, jossa oppilailla on mahdollisuus itse vai-

kuttaa pelin etenemiseen ja sen siirtymiin. (Tainio & Piirainen-Marsh 2011, 177–

201.)

Toisaalta draamakasvatuksen kontekstiin sijoittuva vuorovaikutusanalyy-

si haastaa arvioinnin ja palautteenannon merkityksen oppimisessa. Draama-

opettaja voi asettua draamarooliin ja kanssaoppijaksi oppilaiden rinnalle. Tässä

roolissa opettaja ei tee arviota oppilaiden esittämistä näkemyksistä, vaan sallii ja

ottaa vastaan. Viirret  (2013, 147) havaitsee oikean ja väärän, soveliaan ja epäso-

veliaan toiminnan arvioinnin puuttuminen vapauttavan oppilaat oppimistee-

mojen monipuoliseen ja syvälliseen käsittelyyn. Jyrämö (2013, 175) esittää, että

draamatyöskentelyn ympäristössä oppilas saa oikeuden omakohtaiseen koke-

mustietoon.

Keskustelunanalyysi huomioi kontekstin vaikutuksen vuorovaikutuksen

rakentumiselle (mm. Tainio 2007, 50–51). Uudessa kontekstissa jo havaitut vuo-

rovaikutustoiminnot saavat uusia merkityksiä (Eskola & Suoranta 1999, 51).

Erilaisissa oppimiskonteksteissa rakentuvat teoriat antavat viitteitä havaittua

moninaisemmasta luokkahuonevuorovaikutuksesta. Kiinnostavat tulokset kan-

nustavat uusien tutkimusasetelmien ja tutkimuskontekstiin huolelliseen valin-

taan. Kuvataideopetuksen kontekstiin sijoittuvaa luokkahuoneenvuorovaiku-

tusta ei aiemmin ole Suomessa keskustelunanalyysin metodilla tutkittu. Tässä

tutkimuksessa kuvataiteen oppimiskontekstiin orientoidutaan vuorovaikutusta

suuntaavana tekijänä.



5.2 Keskustelunanalyyttinen jäsennystapa

5.2.1 Keskusteluissa ylläpidetään puhujien välistä intersubjektiivisuutta

Tässä luvussa esittelen lyhyesti keskustelunanalyysin perusperiaatteet. Tutki-

musmetodia avaava katsaus tukee tuloslukuun valittujen esimerkkien tarkaste-

lua. Keskustelunanalyyttinen teoria ohjaa myös syventävää pohdintaosiota yh-

dessä opetusta ja vuorovaikutusta kuvaavien teorioiden kanssa.

Keskusteluanalyysissä keskustelukumppanin ymmärtäminen on tutki-

muksen selkäranka; se on paitsi osallistujien perustila, myös edellytys toimival-

le vuorovaikutukselle (Heritage 1996, 66, 89; Kurhila 2008;105-106; Seedhouse

2004, 139; Tainio 2007, 25-26). On havaittu, että osallistujat tulkitsevat toistensa

toimintaa jaetun ymmärryksen tilassa. Jaettua ymmärrystä kutsutaan intersub-

jektiivisuudeksi. Intersubjektiivisuutta ylläpitää odotuksenmukaisuuden periaa-

te, jossa toimijat tietävät toimivansa jaetussa ympäristössä. He ymmärtävät sen

normeja ja odottavat, että niitä noudatetaan. Samalla he kuitenkin ymmärtävät

katsovansa maailmaa eri perspektiiveistä, mutta luottavat siihen, että myös kes-

kustelukumppani pyrkii ylläpitämään yhteisymmärrystä moraalisella tasolla.

Halu pitää yllä keskustelun intersubjektiivisuutta, näkyy keskustelun etenemi-

senä ja uusien puheenvuorojen syntymisenä. Keskustelunanalyysissä ajatellaan,

että sujuva vuorottelu on odotettua normaaliutta (Hakulinen 1997, 34; Heritage

1996, 248; Kurhila 2008;105–106). Odotustenmukainen vuoro ei vaadi erityistä

selitystä: relevantiksi toteutettu seuraava vuoro on selostamaton.

Keskustelunanalyyttinen aineistotulkinta on systemaattista, litteroitujen

kuva- ja äänitallenteiden analyysia (Kauppinen & Niemi 2013, 8; Routarinne

2008, 427). Analyysia ohjaavat aiemmissa tutkimuksissa havaitut ja tuotetut en-

nakkotiedot keskustelun kulusta. Aiemmissa tutkimuksissa on tehty havaintoja

osallistujien tavoista ylläpitää keskustelun intersubjektiivisuutta, minkä pohjal-

ta on syntynyt keskustelunanalyyttinen säännöstö. (Ks. Eskola & Suoranta 1998,

190; Hakulinen 1997, 32; Heinonen, Korhonen, Mäntylä & Putkonen 2001, 7.)

Uusissa tutkimuksissa tutkittavien puhetoiminnasta voidaan tehdä päätelmiä,



kun tiedetään, että vuorovaikutus on aina organisoitunutta ja rakenteellisesti

jäsentynyttä (Eskola & Suoranta 1998, 190 ; Heritage 1996, 236).

Keskusteluanalyyttisessä tutkimuksessa tutkijan tehtävänä on katsoa, mil-

laisen tulkinnan keskustelijat keskustelun puheenvuoroille osoittavat (Haakana

2008, 97). Kaikki vuorovaikutuksen puhetoiminta on aina osallistujien tulkintaa

edellisestä vuorosta tai teosta (Hakulinen 1998a; Routarinne 2008; Tainio 2007;

Tainio & Harjunen 2005). Osallistujien vuorovaikutus rakentuu yksittäisten pu-

heenvuorojen kautta laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Keskustelunanalyysi jäsen-

tää vuorovaikutustoimintaa kolmella tasolla: vuorottelujäsennyksen, sekvenssi-

jäsennyksen sekä korjausjäsennyksen kautta. Esittelen nämä tasot seuraavassa

luvussa.

5.2.2 Uusia puheenvuoroja tuotetaan suhteessa edellä olevaan puheeseen

Keskustelunanalyyttisen tarkastelun perusyksikkö on vuoro, yhden puhujan

tuottama puhennos. Yksi puheenvuoro voi koostua useammasta pragmaattises-

ti järkevästä lausumasta ja puheteosta, jolloin se jaotellaan rakenneosiksi sen

prosodisten piirteiden mukaan. (Haakana 2008, 90; Hakulinen 1997, 45–48; Hei-

nonen, Korhonen, Mäntylä & Putkonen 2001, 7; Goodwin 1981, 2.) Keskustelu

muodostuu vuoron vaihteluista, jossa keskustelun osapuolet siirtävät ja ottavat

puheenvuoroja (Goodwin 1981). Vuorotteluna säännöstöön kuuluu, että äänes-

säolija saa osoittaa seuraavan puhujan. Mikäli seuraavaa puhujaa ei nimetä, ku-

ka tahansa osallistujista voi ryhtyä äänessäolijaksi. (Hakulinen 1997, 45–48.)

Keskustelussa meneillään oleva vuoro määrittelee ennakoivasti eli projisoi seu-

raavan relevantin toiminnon toisen puhujan seuraavassa vuorossa suoritetta-

vaksi.



5.3 Tutkimukseen osallistujat

Sopiva tutkimuskohde löytyi jyväskyläläisestä peruskoulusta keväällä 2009.

Tutkittavan opettajan valinta perustui harkinnanvaraiseen otantaan, jossa kiin-

nitin huomiota opettajan oppiainedidaktiseen pätevyyteen. Kartoitin yläkoulu-

jen kuvataideopettajien osallistumiskiinnostusta pro gradu -tutkimukseeni säh-

köpostitse. Tutkittavaksi lupautui yksi kuvataideopettaja, joka osoitti kiinnos-

tusta alustavia tutkimuskysymyksiäni kohtaan. Sovimme kuvausajankohdista

yhdessä, ja aineistonkeruuhetkillä välillämme vallitsi hyvä yhteisymmärrys.

 Tutkimuskontekstiksi sovittiin 7. -luokkalaisten kuvataideopetus, joka

kuuluu osaksi kaikille yhteistä perusopetusta. Tutkimusaineisto perustuu au-

tenttisissa vuorovaikutustilanteissa keräämilleni kuva- ja äänitallenteille. Tal-

lenteet mahdollistavat vuorovaikutustapahtumien yksityiskohtaisen koodaami-

sen, laajentavat tutkijan tekemien havaintojen tarkkuutta ja vähentää tutkijan

henkilökohtaisten käsitysten vaikutusta tutkimustuloksiin (Heritage 1996, 233).

Valitsin aineistokseni kahden eri kuvauspäivän ja oppitunnin aikana kerätyt

tallenteet. Näillä kahdella opetuskerralla opettaja ehti opettamaan kahta eri

opetusryhmää. Oppitunneille osallistuvien oppilaiden huoltajilta pyysin tutki-

mus- ja kuvausluvan kotiin vietävillä kirjallisilla lupalomakkeilla, jotka keräsin

takaisin kuvauspäivien aikana. Niiden oppilaiden työskentelyä, joiden osalta

lupa jäi puuttumaan, en ole tutkimuksessani huomioinut.

Tutkittavien fyysinen toimintaympäristö, kuvataideluokka, jakautui kah-

teen eri kerrokseen. Suurempi piirustusluokka toimi pääasiallisena työtilana,

minkä lisäksi luokasta johtivat portaat alemman kellarikerroksen muotoilu-

luokkaan. Varsinaisten luokkatilojen lisäksi oppimisympäristöön liittyivät vä-

linevarasto sekä opettajan ikkunallinen toimistotila. Tilajärjestelyistä ja osallistu-

jien liikkumisesta johtuen tunneille muodostui hetkiä, jolloin opettaja ei ollut

samassa tilassa yhtä aikaa kaikkien oppilaiden kanssa, eikä oppilailla ollut väli-

töntä keskusteluyhteyttä opettajaan.



5.4 Aineiston keruu ja oppituntien kulku

Aineistonkeruuhetkillä keskityin opettajan toiminnan seuraamiseen ja tallen-

tamiseen. Kuvasin aineistoni kahdella, luokan vastakkaisille puolille asettamal-

lani, videokameralla, jotka tallensivat työskentelyä samanaikaisesti. Opettajan

liikkuessa eri puolilla luokkaa onnistuin kuvaamaan häntä kasvopuolelta siir-

tymällä myös itse kameran varresta toiseen. Kuvatallenteiden lisäksi äänitin

opettajan puheen erillisellä MP3-soittimella, joka kulki opettajan mukana kau-

lassa. Kuvatallenteiden äänenlaadusta saatiin hyvä kokoamalla eri tallennus-

välineillä kerätty materiaali yhteen.

Oppituntien toiminta koostui pääasiassa oppilaiden yksilötyöskentelystä,

jota opettaja kiersi ohjaamassa. Yksilötyöskentelyn lisäksi oppitunteilla oli joita-

kin opettajajohtoisia opetustuokioita. Opettaja teki täydennyksiä tehtävänantoon-

sa, huolehti oppilaiden toiminnanohjauksesta ja tuotti työrauhavuoroja, mutta

osallistui myös koulutyöhön liittymättömiin keskusteluihin.

Ensimmäisellä kuvauskerralla oppilaat työskentelevät piirustustehtävän

parissa, jonka aloituskerta ja tehtävänanto olivat olleet jo aiemmin. Oppilaiden

tehtävänä oli piirtää kahden pakopisteen perspektiiviä noudattava maisemaku-

va. Lisäksi maisemasta tuli löytyä vapaavalintainen kulkuväline. Työskentely-

välineinä käytettiin kyniä, minkä lisäksi opettaja yksilöllisti opetusta ohjaamalla

muutamaa oppilaista hyödyntämään Internetin kuvahakua maiseman sisällön-

tuottamisen tukena. Tunnilla kaivattiin opettajan ammattitaitoa erityisesti per-

spektiivisen kuvaamisen apuna. Työvaiheiden väliset siirtymät tapahtuivat

pääasiassa opettajan tukemina.

Toisella kuvauskerralla oppilaat jatkoivat jo aiemmin aloittamiansa savi-

töitä sekä aloittivat croquis-piirustusta. Savityönä muovailtiin levytekniikkaa

hyväksikäyttäen peilinkehys. Näissä työprosesseissa toimittiin muotoilu- ja ko-

ristelutekniikoiden parissa. Saatuaan savityön raakapolttoa varten valmiiksi,

oppilaat siirtyivät omassa tahdissaan croquis-piirustustyöhön. Työskentelyn

lomassa opettaja pyysi vuorotellen muutamia oppilaita tulemaan malliksi pii-

rustuksille. Seuraamillani opetuskerroilla tehtävänantoon liittyvää yksilöllistä-



mistä tapahtui selkeimmin juuri croquis-piirustuksen yhteydessä, jolloin opet-

taja saattoi istua tietyn oppilaan viereen neuvomaan tätä. Tässä opettaja yksilöl-

listi tehtävän tavoitteita ja työskentelytapaa sekä ohjasi erilaisten välineiden

käyttöön. Yksilöllistämisellä oli vaikutusta koko ryhmän työskentelyyn. Yhden

mallin havainnointiin käytettävä aika määräytyi opettajan ja tuottavan oppilaan

työskentelytahdin mukaan. Lisäksi nämä yksilöohjauksen sekvenssit laajenivat

kahdenkeskisestä keskustelusta koko ryhmälle osoitettavaksi tueksi. Opettaja

nousi välistä referoimaan omaa ajatteluaan koko luokalle.

Aineistoanalyysiä varten litteroin kuva- ja äänitallenteet keskuste-

lunanalyyttisen merkitsemistavan mukaan (ks. Liite 1.). Kuvatusta aineistosta

tuotettu litteraatti on keskustelunanalyytikon tärkein työkalu. Tämän tutki-

muksen aineesta koostuu 97 liuskan pituisesta litteraattista. Tallennettu todelli-

suus pyritään siirtämään litteraatiksi mahdollisimman realistisesti. Koska todel-

lisuus rakentuu puheen yksityiskohdista (Heritage 1996, 281) sekä kielen ulko-

puolisista tekijöistä (Eskola & Suoranta 1998, 49), keskustelunanalyytikko suh-

tautuu kaikkiin havainnoitaviin puheen ilmiöihin merkitsevinä yksityiskohtina

(Heritage 1996, 236).

Merkitsin litteraattiini keskustelun sisällön lisäksi keskustelunanalyyttisin

litterointimerkein puheen tauot, päällekkäisyydet, sävelkulun, puhenopeuden

muutokset sekä naurun. Osallistujien kehollista toimintaa referoin litteraattissa

sulkeisiin kirjaamissani huomioissa. Litteraattista voi lukea kuvausta opettajan

ja oppilaiden puheen sävystä, katseen sunnasta, eleistä sekä artefaktien käytös-

tä. Puheenvuorojen kanssa yhtäaikainen, kehollinen ja multimodaalinen puhe-

toiminta on merkitty tuplasulkeisiin puheenvuorojen yhteyteen. Nämä litte-

roinnin aikana tekemäni valinnat helpottivat suuresti myöhemmässä analyysi-

vaiheessa. Mahdollisuus keskustelujen multimodaalisten toiminnan havain-

nointi auttoi tulkitsemaan, millaisin puheteoin osallistujat rakensivat keskinäis-

tä yhteisymmärrystään sekä, minkälaista toimintaa he puheessaan projisoivat ja

toisiltaan odottivat (ks. Goodwin 1981, 124;  Kurhila 2008, 110, 122-123). Kes-

kustelunanalyysissä tutkitaan puheenvuorojen ja muun puhetoiminnan suhdet-

ta toisiinsa (Kauppinen & Niemi 2013; Tainio 2007).



Keskustelunanalyyttiselle litteraatille asetetut korkeat kriteerit ohjasivat

aineiston tarkkaan havainnointiin ja aineisto tulikin hyvin tutuksi jo tässä ai-

neiston teknisessä käsittelyvaiheessa. Jotta tallenteissa näkyvät eri vuorovaiku-

tuspiirteet sai kirjatuksi, tuli aineistoksi valikoituneet tilanteet katsottua läpi

useita kertoja. Litterointivaiheessa pois karsiutuivat huonosti litteroitavissa ole-

vat sekvenssit, joissa vuorojen ymmärrettävyydessä oli esimerkiksi puheen pääl-

lekkäisyyksistä johtuvaa epäselvyyttä tai joissa opettajaa ei näkynyt kunnolla.

Samalla kirkastui tutkielman rajaus nimenomaan kahdenkeskeisiin ohjaussek-

vensseihin.

5.5 Aineiston analyysi

Seuraavassa kuvaan tutkimusesimerkkien valintaa ohjanneen aineistoanalyysin

vaiheita. Pyrin lyhyesti esittelemään, millaiset tekijät ovat vaikuttaneet kiinnos-

tavien vuorovaikutussekvenssien rajaukseen.

Rajattuani tutkimusaineiston yksilöohjaussekvensseihin, kiinnostuin opet-

tajan palautteenantokäytännöistä. Aika pian kiinnitin huomioni opettajan ta-

paan käyttää kehuvia adjektiiveja, kuten kiva, hyvä ja hieno, ja siten juuri adjek-

tiivit nousivat opettajan evaluaatiovuoroa määrittäväksi kriteeriksi (vrt. Kemp-

painen, Pietiläinen & Vehkakoski 2015, 61). Adjektiivilausumia esiintyi ohjaus-

sekvenssien vaihtelevissa keskustelupositioissa. Aineistosta löytyi sekvenssejä,

joissa opettaja sekä aloitti keskustelun positiivisella palautteella että antoi ke-

huvaa palautetta vasta keskustelun myöhemmässä vaiheessa. Opettajan vaihte-

levat palautteenantokäytännöt näyttivät poikkeavan aiemmista keskuste-

lunanalyyttisistä tutkimustuloksista, joissa opettajan evaluaation paikaksi oli

nimetty sekvenssin kolmas positio.

Kiinnostuttuani tästä, totesin alustavassa aineistoanalyysissä opettajan

käyttävän adjektiivia hyvä varsin monipuolisesti. Näiden lausumien sekventiaa-

lista sijaintia sekä niihin liittyvien erilaisten tarkenteiden määrällistä esiintymis-

tä on kuvattu liitteissä 2. ja 3. Adjektiivia hyvä ja sen johdoksia esiintyi aineis-

tossani muuhun adjektiivien käyttöön suhteutettuna määrällisesti eniten, ja sen



esiintyminen oli toistuvaa, mitä kuvaavat liitteet 4. ja 5. Opettaja käytti adjektii-

via hyvä niin lyhyissä, yhden sanan mittaisissa lausumissa, kuin osana moni-

polvisia ja multimodaalisesti täydentyviä kerrontavuoroja. Adjektiivin puhe-

käyttöä kuvatakseen olen tätä tutkimusta varten luonut käsitteen hyvä-lausma.

Tällä viittaan mihin tahansa lyhyeen tai pidempään puhennokseen, jonka osana

on adjektiivi hyvä tai sen johdannaisia.

Adjektiivi hyvä voi saada sekä objektiivisia että subjektiivisia puhemerki-

tyksiä. Se on monitulkintainen ilmaus, jonka puhemerkitykset vaihtelevat laa-

jasti aikaan ja paikkaan suhteutettuina. Hyvä on yleiskäsite jostakin positiivisesti

arvostettavasta, ja sille annetaan merkityksiä suhteessa muuhun vastaavaan

sanajoukkoon; muihin positiivisia konnotaatioita sisältäviin ilmaisuihin, joita

ovat esimerkiksi jo mainitsemani adjektiivit hieno ja kiva. Adjektiivi hyvä edustaa

lineaarisen asteikon hyvä ~ huono positiivista arviota, minkä vuoksi sillä on

käyttömerkitys myös neutraalina ilmauksena. (NS 1989, 566–567; VISK 2008; §

605; VISK 2008; § 900.) Alustava analyysi osoitti adjektiivin hyvä puhemerkityk-

seltään sopivan avoimeksi ilmaisuksi, rajasin aineistokseni sekvenssit, joihin

liittyy opettajan käyttämä adjektiivi hyvä tai sen johdoksia. Tutkimusraportissa

viittaan näihin vuoroihin ilmauksin evaluaatiovuoro, positiivinen arvio, positiivinen

palaute, hyväksyntä ja kehu.

Ilahduin, kun huomasin aineistossani sekvenssejä, joissa oppilaat osallis-

tuivat keskusteluun myös opettajan palautteenantovuorojen jälkeen. Pidin tär-

keänä keskittyä sekvensseihin, joissa oppilaat ovat aktiivisia toimijoita omassa

oppimisessaan ja tuottavat opettajan palautevuorojen jälkeisiä reaktioita. Aktii-

visen toiminnan merkitystä olen avannut jo aiemmin, tutkimuksen teoriaosassa.

Vaikka positiivisen palautteen vastaanotto tai sen nojalla tuotetun vuoro-

vaikutuksen aloittaminen, tuntuvat varsin helpolta keskustelutilanteelta, olivat

aineistoni sekvenssit silti monitahoisia. Sekvenssien rakenne laajeni ja puheen-

vuoroihin liittyi selittelyjä ja viivytyksiä. Sekä opettaja että oppilaat tuottivat

paljon korjausvuoroja. Toisinaan keskusteluihin tuli taukoja, eikä osallistujien

välinen intersubjektiivisuus näyttänyt kovin vahvalta. Opettajan positiivisten

arviointivuorojen merkitys keskinäistä vuorovaikutusilmastoa ja oppilasta kan-



nustavana puhetoimintana joutui kyseenalaiseksi keskustelun ristiriitatilanteis-

sa. Oppilaiden reaktioiden ymmärtäminen, keskustelunanalyyttinen vieruspari-

ja preferenssijäsennyksen tekeminen sekä osallistujien osoittamien relevanttien

vuorovaikutuskäytänteiden löytäminen näytti edellyttävän tarkkaa, aineistoläh-

töistä analyysia. Opettajan positiivisten palautevuorojen merkityksiä ymmär-

tääkseen olisi huomioitava koko puhetilanne (ks. esim. Vygotsky 1982, 17).

Tulosluvun tarkkaa selontekoa varten olen valinnut viisi mielestäni rele-

vanttia tutkimusesimerkkiä. Valittuja ohjaussekvenssejä yhdistävät seuraavat

kriteerit:

1. vuorovaikutus liittyy oppilaan kuvataidetyön sanalliseen tarkasteluun

2. opettajan puheenvuorossa esiintyy adjektiivi hyvä tai sen johdoksia

3. oppilas tuottaa opettajan esittämään evaluaatiovuoroon aktiivisen, ly-
hyttä minimipalautetta (joo, okei, mhm) pidemmän reaktion.

Nämä aineistoesimerkit olen jakanut hyvä-lausuman muodon perusteella

neljän otsikon alle, joita ovat: 1) suuntaamattomat palautevuorot, 2) tarkan sub-

stantiivitarkenteen saavat palautteet, 3) oppilaan persoonaan kohdistuvat pa-

lautteet sekä 4) demonstratiivipronominin saavat palautevuorot. Esimerkkien

jaottelu soveltaa Kemppaisen, Pietiläisen ja Vehkakosken (2015, 60) tekemää

luokittelua, jossa kehuva palaute jaetaan 1) suuntaamattomiin kehuihin, 2) tuo-

tokseen ja oppimisprosessiin kohdistuviin kehuihin sekä 3) suoraan oppilaaseen

kohdistuviin kehuihin.

Aineistoesimerkeille valittu jaottelu- ja esitystapa rakentaa yhdenlaista lä-

hestymistapaa kuvataideopetuksen ohjauskeskustelujen tarkasteluun. Yhtälailla

positiivisen palautteen tarkastelun lähtökohtana voisi toimia myös esimerkiksi

jako opettajan ja oppilaiden aloitteesta alkaviin keskustelusekvensseihin. Tote-

an tämän, koska palautteen muotoilua painottavan esitystavan tavoitteena ei

ole arvottaa mitään palautteenantotapaa toista hyödyllisimmäksi tai parem-

maksi puhetoimeksi. Seuraavassa vielä tiivistettynä tekijät, joiden suhteen esi-

merkit poikkeavat toisistaan:

1. opettajan palautevuorojen tarkenteen muoto,



2. opettajan vuoron sijoittuminen suhteessa sekvensin muuhun rakentee-

seen, minkä lisäksi

3. keskustelunaloitteen tuottajana voi toimia joko opettaja tai oppilas.



6 TULOKSET

6.1 Suuntautumaton palautevuoro

1.1.1. Esimerkkitapaus Atte

Ensimmäisen esimerkin oppilas Atte, työskentelee tunnilla pääsääntöisesti it-

sekseen. Opettaja lähestyy Attea, joka nojaillee päätä käteensä.

(1)

1. ((Opettaja kävelee luokassa eteenpäin, katse on Aten työssä, joka on

2. seuraavana. Opettaja pysähtyy katsomaan Aten työtä. Nojaa kevyesti

3. pöytään. Atte vilkaisee opettajan suuntaan välittömästi, kun opettaja on

4. pysähtynyt. Atte nojaa käteensä, mutta nyt hän koskettaa pitkiä

5. hiuksiaan.))

6. (.)

7. Opettaja: ↓hyvältä näyttää.↓ (([Katsoo työtä. Kallistaa vähän päätään.]))

8. ((Atte nojautuu tuolissaan taaksepäin))

9. Atte:  = >mihis suuntaa pitäis piirtää< (([Katsoo opettajan suuntaan.

10. Hiljainen puhetyyli])) (.) ta:i (.) >jos aurinko paistaa täältä näin?<

11.  ((Katsoo paperiinsa ja osoittaa kädellään. [Opettaja menee lähemmäs

12. Atea. Pää on Aten pään tasolla. Katse on paperissa koko ajan.]))

13. Opettaja: mm-m? (([Hyväksyen.]))

14. Atte: (--) ni (.)mihin suuntaan sen tulis niinku tummentua? (([Näyttää

15. kädellään.]))

16. (2.0)

17. Opettaja:  jos aurinko paistaa TÄÄLTÄ päin, ((Osoittaa paperin yläreunaa.)) (.)

18. niinkö? (.) täältä >vähän täältä takaa.< ((Osoittaa paperin yläkulmaa.))

19. Atte: eiku siis niinku täältä näin ((Osoittaa paperin keskivaiheilla olevaa

20. pistettä.))

21. Opettaja:  =↑nii-i?↑ ((Osoittaa Aten osoittamaa pistettä.))

22. Atte: onks täällä (([Osoittaa paperin yläreunaa.])) sit niinku vaallemmaks

23.  ja täällä ((Osoittaa paperin alareunaa.)) sit tummemmaks. (([Nostaa

24.  katseen hetkeksi opettajaan käy opettajassa.])) (.)

25. Opettaja: ↑E:I oikeestaan↑ ((Nostaa katseensa Atteen.)) (.) mun mielestä (.)
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26. >siis jos (.) jos aurinko (.) auringon valo tulee täält talon takaa

27.  (([Osoittaa valon tuloa liikuttamalla kynää paperin yläpuolella.]))

28. Atte: =mitäs mä tähän näin piirrän, (([Rajaa liikkeillään kohdan

29. paperista.]Katse käy opettajassa.)).

30. (.)

31. Opettaja: ↑joo:↑(.) >sit< sä voisit vaan tehä niin et tää ois ˚vaik˚ valosampi ja

32. tää ois ↓tummempi.↓ (.) mutta mun mielestä tässä ei tapahdu

33. mitään semmosta ((Katsoo Attea.)) <liuku> (.) tummentumaa.

34. Atte: ((Nyökkää.)) jo. (([Ei katso opettajaan.]))

35. Opettaja: ((Suoristautuu.)) et sä tota saisit tasasesti saman värinen tuolla

36.  noin. (([Katsoo muuta luokkaa, lähtee kävelemään Aten toiselle puolel

37. le])) (.) ↑sit↑ jos puhutaan >niinku< (.) tosi pitkistä välimatkoista et

38.  (.) ((On  nyt toisella puolella, kumartuu kohti. Atte kääntyy katsomaan

39. opettajaa silmiin. Laskee katseen.)) nähään vaikka kymmenien kilo-

40. metrien päähän (([Katsoo Atea, joka myös nostaa katseen opettajan

41. silmiin, opettaja kohottaa kulmia. Käsi mukana puheessa])) (.) ni

42. sillonhan niinku tulee väriperspektiivi mukaan. ((Aten katse käy

43.  opettajassa.)) elikkä kaukometsä on vaaleamman sininen. ((Atte

44. katsoo opettajaa silmiin.))

45. Atte: jo. (([Nyökkää pienesti, katse etuviistossa.]))

46. Opettaja: =Ku lähellä oleva metsä. Mut siinä tarvitaan jo niinku tosi tosi

47.  >pitkä (.)perspektiivi.< Et yhen talon kohalla se (([Osoittaa

48.  paperista jotain kohtaa, minkä jälkeen nostaa katseensa takaisin Atteen,

49.  Aten katse nousee paperista.])) (.) siin ei ennätä tapahtua mitään

50.  semmosta ((Atte nyökkää. Opettaja suoristautuu välittömästi, siirtää

51. katseensa seuraavaan työhön ja alkaa siirtymään jo kohti seuraavaa

52. oppilasta)) niinku värin muutosta siinä ↓varjossa↓.

53. ((Atte katsoo edelleen alaviistoon. Käsi käy hiuksissa ja samalla hän

54. liikahtaa tuolillaan, laskee katseensa paperiinsa.))

55. Opettaja:  Oliks sulla ˚kysyttävää˚, (([Aten vieressä istuvalle oppilaalle,

56. kumartuu tätä kohti, pään tasolle, koskettaa otsaansa.]))

57. ((Atte ottaa kynän käteensä, mutta vaihtaa sen toiseen käteen. Opettajan

58.  jatkaessa keskustelua Aten vierusparin kanssa tämä alkaa ”leikkiä”

59. kynillä. Katsoo vielä vierusparinsa neuvontaa ja alkaa piirtää työhönsä.))
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Sekvenssi alkaa sanattomalla viestinnällä opettajan siirtyessä tarkastele-

maan Aten työskentelyä lähempää. Katse on kohdistuneena Aten kuvataide-

työhön. Katse ja huomion kiinnittyminen kuvaan määrittävät alkavaa keskuste-

lua sekä sen aikana syntyviä merkitystulkintoja (ks. Goodwin 1981, 98; Lehtinen

2011, 107).

Keskustelunavaus suuntaa koko sekvenssin rakennetta (Svennevig 1999,

168–169). Opettaja tuottaa keskustelunaloitteen (r. 7), jossa arvioi Aten onnistu-

neen työssään. Vuoron muotoilu on yksinkertainen ja jättää siksi tilaa vaihtele-

ville merkitystulkinnoille. Opettajan aloite on lyhyt ilmiölause, joka rakentuu

predikaattiadvebaalista hyvältä sekä verbistä näyttää. Ilmiölause kommentoi

tilannetta yleisellä tasolla (VISK 2008; § 1729). Sen voi tulkita arvioivan joko

Aten työskentelyä tai työn tuotosta, kuva-artefaktia (ks. VISK 2008; § 988).

Opettajan valitseman palautteen predikaatti ohjaa arvion tulkintaa. Objektiton

aistivaikutelmaverbi jättää avoimeksi paitsi arvion kohteen myös ilmaistun ais-

tivaikutelman kokijan. (ks. VISK 2008; § 488.) Evaluaation muodosta ei voida

päätellä, onko kyseessä opettajan henkilökohtainen esteettinen kokemus, vai

toimiiko opettaja ennen kaikkea institutionaalisessa roolissaan oppilaan työs-

kentelyn ohjaajana. Valitusta arviosta voidaan myös ajatella, ettei Aten työsken-

tely näyttäydy opettajan kontrollin alaisena toimintana (ks. VISK 2008; § 900).

  Opettajan palautevuoro saa keskustelussa paitsi merkityksen oppilaan

toiminnan hyväksyntänä myös implisiittisenä tarkistuskysymyksenä, miten olet

ratkaissut tehtävänannon (ks. Huhtanen 2001, 80; Lehtimaja 2007, 144). Evalu-

aation epätarkka muotoilu tekee tilaa Aten omalle aktiiviselle osallistujaroolille

sekä ennakoi topiikin siirtymää Aten valinnan mukaisesti. Opettajan yleisluon-

toinen, tilannetta kuvaava kannanotto luo tarkastelulle sopivan väljän ja siksi

turvallisen keskustelukontekstin, jossa myös oppilas saa mahdollisuuden rele-

vantin keskusteluaiheen määrittelyyn (ks. Svennevig 1999, 177). Kannanotto-

vuorona opettajan vuoro implikoi Aten vastaukseksi uutta kannanottoa, joka

voi olla joko saman- tai erimielinen (ks. Heritage 1996, 265).
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Aten vastausvuoro (r. 9–10) on kysymys, jonka myötä relevantin topiikiin

määrittely osoittautuu hankalaksi. Aten kysymyksen sisältö ikään kuin ohittaa

opettajan palautteen kehun, vaikka vuoro sinänsä kiirehtiikin jatkamaan aloitet-

tua keskustelua. Atte ei jatka keskustelua uudella kannanottovuorolla. Sen sijan

Atte asettuu tietämättömän osallistujan ja kysyjän roolin. Aten kysymys mihis

suuntaan pitäis piirtää ilmaisee Aten orientoutuivan mahdollisten työskentely-

ongelmien käsittelyyn. Kysymyksen alun teema mihis suuntaan osoittaa Aten

orientaation tehtävänantoa tarkasteltavaan keskusteluun. Vaikka Atte reagoi

opettajan palautteeseen aktiivisessa kysyjän roolissa, jää kysymys vielä tässä

vaiheessa implisiittiseksi ja epäselväksi.

Rivillä 13 opettaja tukee Aten kysymystoimintaa dialogipartikkelein ja oh-

jaa Attea vielä tarkentamaan toistaiseksi avoimeksi jäänyttä topiikkia. Atte on-

nistuukin tuottamaan eheän kysymyksen (r. 14), mutta tekee samalla muutok-

sen kysymyksen teemaan. Itsekorjausvuorossa aiempi ilmaisu piirtää vaihtuu

verbiksi tummentua, jolloin aiemmin sanottu menettää statuksensa (ks. Goodwin

1981, 70). Uusi mihis-alkuinen hakukysymys pyytää opettajaa kertomaan väri-

perspektiivin käytöstä (ks. VISK 2008; § 1678–1679). Kysymyksen voidaan myös

ajatella osoittavan opettajaan paikan keskustelun tiedollisena asiantuntijana.

Atte implikoi opettajalle roolia esitettyjen työskentelyongelmien ratkaisijana.

Aten kysymyksen perään muodostuu tauko. Keskustelu katkeaa hetkelli-

sesti, kun kumpikaan osallistujista ei tuota uutta puheenvuoroa. Opettajan vas-

taus lykkääntyy, jolloin Aten kysymyksestä tulee keskustelun ongelmavuoro

(ks. Hakulinen 1997, 50–51; Kleemola 2013, 81, 84; Tainio 1997, 96). Reaktiossaan

opettaja pitäytyy asemassaan keskustelun osallistumisvuorojen ohjaajana.

Opettaja siirtää puheenvuoron takaisin Atelle (r. 17–18), millä osoittaa aktiivi-

sen itsereflektoinnin ja kognitioiden uudelleenrakentamisen oppimisen kannal-

ta tarkoituksenmukaiseksesi toiminnaksi (ks. Suomensalo 2013, 105–106; Sven-

nevig 1999, 55). Hän tuottaa multimodaalisen, kuvan sisältöä referoivan ym-

märrystarjouksen ja tarjoaa Atelle vastausvihjeitä teknisesti oikeasta kuvailmai-

susta. Tarjous on korjausloite, joka implikoi Aten hyväksyntää opettajan kuva-
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tulkinnalle. Opettajan vastausvihjeiden vahvistaminen rakentaa helppoa tietä

ongelmalliseksi esitetyn työskentelyn jatkamiseen. (Ks. Kleemola 2013, 64–66.)

Keskustelussa edetään nyt, kun opettaja siirtyy aktiivisesti ohjaamaan Aten kä-

sitteellistä ajattelua kielelliselle tasolle (ks. Berk & Winsler 1995, 46).

Opettajan ymmärrystarjous aloittaa ohjauskeskutelun välisekvenssin ja

osoittaa tarvetta vuorovaikutuskontekstin uudelleenmäärittelylle. Uudelleen-

määrittelyä tarvitaan jaetun yhteisymmärryksen rakentumiseen. Tarkennettu

keskustelukonteksti ja jaettu yhteisymmärrys luovat pohjaa aiempaa relevan-

timman keskustelun tuottamiseen. (Ks. Raevaara 1997, 81; ks. Sorjonen 1997,

125–126; Svennevig 1999, 26, 258.)

Yhteisymmärryksen löytyminen näyttää ongelmalliselta, kun vastuu työs-

kentelyn käsitteellistämisestä siirtyy Atelle rivillä 19. Aten preferoimaton, eri-

mielinen vuoro alkaa epäröintipartikkelein eiku siis niinku, jotka toimivat Aten

itsekorjausvuoroa pehmentäviä lievennöksinä (ks. Tainio 1997, 96–110). Aten

vuoron preferoimattomuus tekee osallistujien kognitioiden poikkeamat ilmei-

seksi. Silti Atte pyrkii edelleen ylläpitämään keskustelua, jossa toteutetaan insti-

tutionaalista oppimisen tehtävää. (Vrt. Peräkylä 2007, 177.)

Atte tuottaa keskusteluun onko-alkuisen vaihtoehtokysymyksen (r. 22–23),

johon liittää implisiittisen kuvauksen työnsä väriperspektiivistä. Aten sanalli-

nen ilmaisu saa tukea puhetta rikastuttavasta multimodaalisesta viestinnästä, ja

Atte täydentää ajatusilmaisuaan tehden kuvataidetyöhönsä viittaavia deiktisiä

eleitä. Vuoron aikana Aten katse siirtyy opettajaan rivillä 24, mikä toimii merk-

kinä keskustelun aikana syntyneestä evaluaatiosta ja Aten kognitioiden uudel-

leenrakentumisesta (ks. Svennevig 1999, 192). Katsekontaktin kohdistuksella

Atte hakee hyväksyntää uudelle kysymykselle (ks. Goodwin 1981, 59–60, 72) ja

osoittaa halua yhteisymmärryksen rakentamiseen. Tämä vuoro päättää välisek-

venssin. Keskustelussa löydetään tarvittava jaettu konteksti, minkä lisäksi kes-

kustelu kohtaa opettaja agendan. Opettaja voi edetä omassa ohjauksessa Aten

vuoron viitoittamaan suuntaan. (Ks. Svennevig 1999, 188, 193.)
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Riveillä 25–26 opettaja muotoilee vastuksen Aten esitykseen ja siirtyy ak-

tiivisen asiantuntijan rooliin. Aten esitys näyttäytyy kuitenkin opettajan omasta

tulkinnasta poikkeavana, minkä vuoksi hän joutuu hylkäämään esityksen tie-

dollisesti vääränä. Kieltävä vuoro alkaa ensin painokkaasti, minkä jälkeen lau-

sumaan liittyy lieventävä sävypartikkeli oikeastaan. Arvio täydentyy vielä lisä-

yksellä mun mielestä, jossa opettaja päätyy painottamaan arvionsa subjektiivi-

suutta. Subjektiivinen muotoilu liittää vuoroon opettajan henkilökohtaisia mer-

kityksiä (ks. Larjavaara 2008, 183). Autoritäärisen opettajarooliin sekoittuu ai-

nesta keskustelukoodistosta, jota opettaja käyttää henkilökohtaisia merkityksiä

ilmentäessään. Vuoron muotoilu, subjektiivisuus, puhetoiminnan sanahaut,

affektiivisuus sekä palautteen ankkuroiminen jo käytyyn keskusteluun osoitta-

vat tässä opettajan evaluaation kontekstuaalisuuden. Opettajan palaute raken-

tuu edellä käydyn keskustelun pohjalta. Vuoron rakenne osoittaa opettajan

vuoron merkityksen keskustelun intersubjektiivisuutta ylläpitävänä vuorona

(Kleemola 2007, 84; Heritage 1996, 272-273; Tainio 1997, 96). Puhuessaan opetta-

ja siirtää katseensa kuvataideartefaktista oppilaaseen (r. 25), mikä vahvistaa

opettajan keskusteluorientaation siirtymää. Seuraava puheenvuoro implikoituu

Atelle, kun opettaja vielä tuottaa partikkelein siis jos alkavan tarkistuskysymyk-

sen.

Atte osoittaa opettajan palautevuoron keskustelun siirtymävuoroksi (r.

28). Opettajan vuoro on muuttanut keskustelukontekstia (ks. Korhonen 2001,

98). Hieman yllättäen Atte tekee keskeytyksen nykyiseen topiikiin ja siirtyy

keskustelussa taaksepäin. Atte ohittaa edellä käsitellyn sisällön turhana, jättää

vastaamatta opettajan esittämään tarkistuskysymykseen ja ryhtyy käyttämän

oikeuttaan relevantin keskustelutopiikin valintaan. Atte tuottaa korjausvuoron,

jossa palaa teemaan piirtää sekä tarvitsemansa tuen uudelleenmäärittelyyn. Vä-

riperspektiivin tarkasteluun keskittynyt keskustelu näyttäytyy nyt ongelmalli-

sena tai tarkoituksettomana. Uudelleenmuotoilulla Atte osoittaa opettajalle, että

työskentelyn etenemistä estävä ongelma on vielä toistaiseksi jäänyt ymmärtä-

mättä tai siihen ei ole vastattu (ks. Raevaara 1997, 79). Opettajan siirtymävuo-



45

ron ja kannanoton jälkeen Atte muotoilee sujuvasti syntaktisesti eheän ky-

symyksen mitäs mä tähän näin piirrän.

Opettaja ilmaisee kuulevansa kysymyksen ja vastaanottaa sen minimipa-

lautteella joo (r. 31). Katseellaan hän ilmaisee noteeranneensa Aten topiikinaloi-

tuksen, mutta jättää teeman käsittelemättä ja määrittelee sen näin epärelevan-

tiksi  (ks.  Vepsäläinen 2007, 162–167). Keskustelulta näyttää nyt puuttuvan yh-

teinen topiikki. Opettaja ja Atte osoittavat tulkitsevansa keskustelukontekstia

toistaan poikkeavilla tavoilla. Opettaja jatkaa jo aloittamaansa palautevuoroa,

mutta keskittyy tarkastelussaan Aten tekemästä keskeytyksestä huolimatta

edelleen väriperspektiivin toteutuksen. Vuoron toisessa rakenneosassa rivillä 31

opettaja korjaa rooliaan eksplisiittisesti. Se alkaa partikkelilla sit, mikä liitää lau-

suman keskusteluun edellisiin vuoroihin. Opettaja tuottaa työskentelyohjeen,

jossa vuoron toimintamerkitys vastaa Aten esittämään kysymyksen mitäs mä

tähän näin piirrän. Vuoro on translatiivilause, jonka subjektina on sä, ja joka

osoittaa vuoron kohdistuvan suoraan Aten toimintaan. (Ks. VISK 2008; § 891.)

Aten siirtymä keskustelun toimijaksi muuttaa opettajan ilmaisun lausetyyppiä

ja vaikuttaa tämän puheeseen ja vuoron subjektin valintaan. Vuoron jälkimmäi-

sessä rakenneosassa opettaja osoittaa orientoituneensa Aten ilmaisemaan osal-

listujaroolin muutokseen. (Ks. Peräkylä 1997, 181, 187–196.) Opettajan reaktio

osoittaa, millaisia merkityksiä Aten vuoro lopulta saa (ks. Goodwin 1981, 105,

125) sekä, millaisia keskustelurooleja tässä kontekstissa voi tämän näkökulmas-

ta toteuttaa.

6.2 Substantiivitarkoite palautevuorossa

1.1.2. Esimerkkitapaus Neo

Neon croquis-piirustus on lähes valmis. Opettaja aloittaa keskustelun palaut-

teella, jossa peilaa Neon onnistumista tämän aiempaan työskentelyyn. Hetki

sitten opettaja on seurannut Neon ja tämän vieruskaverin tehtävänannon käyn-
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nistymistä, keskinäistä vitsailua ja ohjannut näitä rauhoittumaan tehtävän to-

teutukseen. Nyt opettaja osoittaa olevansa tyytyväinen Neon työskentelyyn.

(2)

1. Opettaja: ↑toi asento↑ @˚on ihan hyvä˚@. (([Opettaja kuiskaa. Osoittaa

2.  Neon paperia etusormella, jolloin kumartuu samalla lähemmäksi

3.  tätä.])) (.) se on #↓tosi [hyvä↓#.] (([Opettaja naputtaa paperia

4. kevyesti.]))

5. Neo:                   [↓tää,↓.] (.) [tää toinen jalka on liian lyhyt.]

6.  (([Neo katsoo alas, pyörittää kynää pöytää vasten.]))

7. Opettaja:            [n-, ↑vähä,↑ (0.5) ↑vähä] ehkä

8. lyhyt [toi↑,](([Opettaja näyttää sormilla väliä paperista.]))

9. Neo:          [↓ni.↓]

10. Opettaja: = ↑mutta tossa↑? mutta siis ihan ↑loistava tämä↑ (([Opettaja

11. merkkaa paperista pari kohtaa kämmensyrjällään.])) (.) ↑tämä asennon↑

12.  ↓hahmottaminen sulla nimenomaan mitä sä ite valitit↓ ˚@ettet

13.  osaa@˚. (([Opettaja katsoo Neoa. Kuiskaa, vetäytyy taaemmaksi. Neo

14.  napauttaa  kynällä pöytään, katse on edessä.]))

15. Neo:  [˚mhm.˚] (([Neo laskee kynän hetkeksi. Opettaja katsoo

16. rannekelloaan.]))

17. Ville:  [noni] lopetetaan.

18. (1.0)

19. Opettaja: .h ↑KII↑↓TOS↓. (([Pitää kello-kättä vielä ilmassa] Vilkaisee kelloa. Neo

20.  nostaa kynän ja jatkaa naputtelua saman tien, mutta nyt pienemmin.))

21.  (1.5) ↑mallille?↑ ↑EERO,↑ (0.5) [>˚eiku,˚<] ((Kallistuu hiukan Neoon

22.  päin.))

Opettaja aloittaa keskustelun kehuen Neon työskentelyn tulosta (r. 1–3).

Opettajan ilmaisu on kokonaisvaltaista. Hän käyttää puheessaan yhtenäisesti

sekä kielellistä että kehollista viestintää. Prosodia ja indeksikaaliset eleet ovat

korostamassa palautteen yhdinkohtia. Opettajan evaluaatio rakentuu kahdeksi

rakenneosaksi. Vuoron ensimmäinen rakenneosa on evaluatiivinen kopulause.

Opettaja korostaa evaluaationsa teemaa toi asento tuottaen tämän heti vuoronsa

alkuun. Lausumanalkuisella pronominilla toi opettaja osoittaa toimivansa Neon

kanssa jaetussa toimintakontekstissa, mutta jättää viittauskohteena olevan koh-
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teen vielä referentiaalisesti avoimeksi (ks. Etelämäki 2006, 110). Toisin sanoen

opettaja osoittaa tuntevansa Neon työprosessin, mutta viestii samalla, että ku-

vaa koskeva jaettu ymmärrys on vasta muodostumassa. Tällainen topikalisaatio

kutsuu Neoa osallistumaan keskusteluun ja implikoi vastavuoroista sekvenssiä.

Opettaja arvioi valitsemaansa tarkoitetta asento adjektiivilausekkeella ihan hyvä,

jonka hän tuottaa kuiskaten. Se on koodinvaihdos, jolla opettaja tekee eron ai-

empien ohjauskeskustelujen ja uuden evaluaation välille. Poikkeavassa koodis-

sa alkava keskustelu implikoi muutosta myös Neon toiminnassa.

Vuoron ensimmäinen rakenneosa saa heti jatkoa vuorojen välisessä siir-

tymätilassa, kun opettaja aloittaa itsekorjauksen (r. 3). Korjausosan evaluaatioon

opettaja tuottaa saman lauserakenteen kuin äskenkin, mutta muuttaa vuoron

sanavalintoja. Uusi pronomini se korvaa äskeisen pronominin toi. Refentiaalilla

se viitataan nyt tarkoitteen riittävään tunnettavuuteen (ks. Etelämäki 2006, 97).

Ensimmäisen osan intensiteettipartikkeli ihan vaihtuu partikkeliksi tosi, millä

opettaja vahvistaa arvion positiivista intensiteettiä. Korjaus ilmaisee opettajan

arvion tarkentumista. Aiempi affektiivisia kielen aineksia sisältänyt, spontaa-

nisti esitetty kommentti vaihtuu harkittuun, asiantuntijan roolissa tuotettuun

evaluaatioon. Näin opettaja muuttaa roolinsa institutionaalista aspektia, minkä

myötä palaute ei olekaan vain topiikinaloitus, vaan on tulkittavissa myös sek-

venssin päättymistä implikoivaksi kohteliaisuusteoksi. Kohteliaisuusteko toimii

vuorovaikutusuuhteen etäisyyttä ylläpitävänä vuorona ja tukee tulkintaa opet-

tajan vuoron sisäisestä siirtymästä arviointitehtäväänsä toteuttavaksi asiantun-

tijaksi (Svennevig 1999, 47). Arvion jälkimmäinen rakenneosa muuttaa juuri

aloitetun topiikin keskustelurelevanssia, mikä vähentää odotusarvoa Neon pi-

demmästä, selittävästä vastauksesta.

Sekvenssiin syntyy päällekkäispuhuntaa (r. 5), kun Neo tuottaa välittömän

reaktion opettajan palautteeseen. Vuoro lainaa muotonsa suoraan opettajan

edeltävästä vuorosta. Se on syntaktisesti samanmuotoinen opettajan kehun

kanssa, mutta tekee siirtymän keskustelun topiikkiin ja vaihtaa keskustelun

näkökulman kriittiseksi. Neo osoittaa orientoituvansa ongelmakeskeiseen kes-
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kusteluun, jolloin onnistumisten reflektointi näyttäytyy epärelevanttina keskus-

telunaiheena. Hän sivuuttaa opettajan tarkoitteen tuo asento ja jatkaa topiikista

tää toinen jalka. Opettajan kehuva havainto jää ilman selkeää jälkijäsentä, kun

Neo osoittaa epäkohtien tarkastelun tätä relevantimmaksi puheenaiheeksi (ks.

Svennevig 1999, 222–223). Vuoro vastaanottaa opettajan palautteen kontekstiin

sopivana, mutta viestii oppilaan omistajuutta suhteessa kuvataidetyöhön ja siitä

tehtäviin arvioihin. Pronominiviittaus tää ilmaisee Neon vuoron pitävän sisäl-

lään uutuusarvoa omaavaa informaatiota (ks. Etelämäki 2006, 126). Kannanotto

kuvaa Neon omaa toimintaa ja on tämän tehtäväsidonnaista egosentristä puhet-

ta. Neon vuorossa yhdistyvät sisäisen ajattelu ja ulkoisesti tuotettu puhe. Sek-

venssi on haastanut Neoa reflektoivaan ajatteluun, oppimiseen. (Ks. Berk &

Winsler 1995, 34–49.)

Päällekkäispuhunta johtaa keskeytyksiin ja uudelleenaloituksiin opettajan

vuorossa (r. 7–8), joka jatkaa keskustelun äänessäolijana Neon vuorosta huoli-

matta. Opettaja päätyy olemaan samanmielinen Neon kanssa ja vahvistaa vuo-

rollaan Neon esittämän kritiikkiin. Opettajan mielipiteen totuusarvo jää kuiten-

kin kyseenalaiseksi, sillä vuoroon liittyvä modaalinen partikkeli ehkä vähättelee

siinä esitettyä näkökulmaa (VISK 2008; § 680). Opettajan samanmielinen reaktio

antaa erityisesti arvoa Neon aktiiviselle osallisuudelle (ks. Peräkylä 1997, 187) ja

kunnioittaa oppilaan omia kokemuksia. Oppilaan näkökulma näyttäytyy kes-

kustelussa opettajan kokemusta tärkeämpänä. Opettajan vuoron merkitys näyt-

täisikin olevan ennen kaikkea responsiivinen, minkä lisäksi se projisoi seuraava

vuoroa jo takaisin Neolle. Opettaja orientoituu dialogiin.

Neo vastaa lyhyellä, minimipalautteen muotoisella partikkelilla niin (r. 9),

millä ilmaisee juuri alkaneen palautekeskustelun päättyneeksi. Neon vuoro

osoittaa ongelmaa opettajan puheessa ja jättää katkenneen keskustelun syyn

selvittämisen opettajalle. (Ks. Sorjonen 1997, 128.) Tämä reaktio osoittaa, että

opettajan puhe voi oppilaan mielessä saada funktioita, joita opettaja itse ei ta-

voittele. Positiivisesti käsitettäväksi tarkoitettu vuoro voi huonossa lykyssä pää-
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tyä merkitsemään opettajan vähäisiä odotuksia oppilaan taitoja kohtaan

(Kemppainen, Pietiläinen & Vehkakoski 2015, 69).

Rivillä 10. opettaja vastaanottaa saamansa tehtävän keskustelun vuorovai-

kutusongelman selvittäjänä. Lausumanalkuiset rinnastuskojuaktiorakenteet

mutta tossa ja mutta siis osoittavat korjausjakson alkaneeksi (VISK 2008; §1075) ja

liittävät korjauksen Neon vuoroon (ks. VISK 2008; §801). Opettajan korjausvuo-

ro rakentuu itsekorjaukseksi. Keskelle opettajan vuoroa muodostuu tauko, mi-

kä on merkki tämän puheen ja ajatusten yhtäaikaisesta prosessoinnista (ks. Ete-

lämäki 2006, 72). Opettaja palaa ajatuksissaan taaksepäin ja takaisin aloitusvuo-

roonsa (r. 11–12). Keskustelunaloitteen evaluaation uudelleenmuotoilu näyttäy-

tyy opettajan näkökulmasta relevanttina puhetekona. Uudessa evaluaatiovuo-

rossa aiempi adjektiivi hyvä korvaantuu ilmaisulla ihan loistava. Vuoron loh-

koamarakenne, jossa pronomini tämä sekä tarkenne asennon hahamottaminen si-

joittuvat lausuman loppuun, osoittaa opettajan tekemää suunnanmuutosta ja

puheenaiheen uudelleenmäärittelyä (Etelämäki 2006, 107). Oppilas menettää

paikkansa symmetrisessä keskustelussa. Opettajan palaa aiempaan asiantunti-

jarooliinsa, jossa toteuttaa velvollisuuttaan oppilaan onnistumisten reflektoija-

na. Samalla hän painottaa kehumista Neon työskentelyprosessin kannalta kes-

keisenä vuorovaikutustekona.

On mahdollista, että opettaja huomaa nyt tulkinneensa väärin Neon vä-

hättelevää reaktiota (r. 5) sekvenssin aloittaneeseen, positiiviseen evaluaatioon.

Neon todellinen ajattelu on mahdollisesti jäänyt implisiittiseksi ja huomaamat-

ta, sillä kannustavaa palautetta vastaanotettaessa pyritään välttämään itsekehua

(Tainio 1997, 109). Opettaja taas on osoittanut keskustelussa paikan uusien nä-

kökulmien etsintään.

Keskustelussa on siten päädytty ristiriitatilanteeseen, jossa opettajan puhe

saa riitaisan sävyn (r. 12–13). Opettajan todelliset asenteet ja julkituotujen vuo-

rojen taustalla vaikuttava ajatusmaailma tulevat tunnistettaviksi tämän korja-

usvuoron predikaatiorakenteesta. Predikaati-ilmaus kuvaa referoinnin kohteek-

si valittua asiaa ja ohjaa keskeisesti vuoroon liittyvien merkitysten tulkintaa.
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(Ks. Larjavaara 2008, 181–182.) Opettajan tuottamasta uudelleenmuotoillusta

evaluaatiosta predikaatti puuttuu kokonaan. Opettaja näyttää vähättelevän

Neon puhetoimintaa affektiivisin sananvalinnoin valitit ja ettet osaa. Vuoron

predikaatit osoittavat, millaisia tulkintoja Neon vuoro saa. Opettaja keskeyttää

sekvenssin (r. 10–13), jossa sivuutetaan työskentelyn onnistumisten tarkastelu.

Päättävässä vuorossa hän korostaa aloitusvuorossaan tuottamaansa tulkintake-

hystä tämä asennon hahmottamien (ks. Heritage 1996, 208). Se tuo implisiittisesti

esiin keskustelun jatkumista turvaavan jaetun kontekstin merkityksen yhteis-

ymmärryksen säilymiseksi (ks. Etelämäki 2006, 1999).

1.1.2. Esimerkkitapaus Enni

Enni esittelee ideaansa vuoristomaisemasta opettajalle. Opettajan antama työ-

ohje näyttäytyy pian, ensin Ennin, sitten myös yhteispohdintaan innostuvan

opettajan näkökulmasta, epäkäytännölliseltä työn idean toteuttamiseksi. Ennen

opettajan kanssa käytävää dialogia Enni on jo ehtinyt pohtia ongelmaansa ää-

neen vierusparilleen. Vierusparin kanssa käytävä keskustelu on ohjannut Ennin

uuden keskustelun aloittajaksi.

(3)

1. ((Enni kysyy vieruskaveriltaan, miten maisemaan voi piirtää pakopisteitä

2. ja tytöt keskustelevat hetken asiasta.))

3. Enni : MITEN IHMEESSÄ maiseman voi (.) siis (.) piirtää ↓pakopisteillä↓,

4. (([Hämmästyneellä ilmeellä, viittaamatta, lyö kädet pöytään puheen

5.  rytmissä. Jää katsomaan opettajaan.]))

6. (2.0)

7. Opettaja:  ((Osoittaa kädellään kohti Enniä ja lähtee tätä kohti.)) hyvä

8. kysymys, [(.) Ä:: (.)]

9. Peppi :                 [˚hei ope?˚] ((Katsoo pikaisesti opettajaan, laskee sitten

10. katseensa ja alkaa kaivaa edesään olevasta laatikosta kyniä.))

11. Opettaja: =minä ajattelen että se: (.) auttaa siinä tilallisessa hahmottamisessa

12.  (([Nostaa kädet kasvojen korkeudelle, muodostaen niillä ikään kuin

13.  raamit. Seisoo Ennin eteen, katsoo silmiin.]))

14. Enni: onko i:ha:n pakko?

15. Opettaja: .hh [minkälaisen ma---] (([Laittaa hiuksiaan korvien taakse, astuu
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16. lähemmäksi Enniä.]))

17. Enni:        [mulla on jo] ite:a semmonen [hie:no]= (([Rutistaa kasvojaan

18. käsillään heiluttaen samalla päätään.]))

19. Opettaja:           [˚hei˚]

20. Enni:  = >@£no siihen tulee niiku silleen vuoria ja sit täält tulee sellai (.)

21.  joki ja sitte tähän tulee niinku niitä kukkia (.) ˚sillein hienosti˚@£<

22.  (([Äänensävy on vähän söpöttävä ja kiirehtivä. Heiluttaa käsiään

23. paperinsa yläpuolella ja katsoo siihen.] Nostaa katseensa kohti opettajaa.))

24. Opettaja: [mm, joo,] (.) ei [sun,] (([Katsoo Enniä silmiin, nyökyttelyä,] Nostaa

25.  katseen))

26. Enni:  =>[et] siitä tulee niinku sellai [maalaus] eikä

27. semmonen pakopisteperspektiivi juttu<

28. Opettaja:      [jo,]           [joo,] =>kyllä

29. kyllä,< ((Katse palaa Ennin päällekkäispuhunnan  aikana. Nojaa Ennin

30. pöytään tämän vieressä.)) >ja tietsä mitä?< ((Suoristautuu ja siirtyy

31. suoraan Enniä vastapäätä.)) sitte sä voit käyttää muita (0.4)

32. <pers-pek-tiivisen> ilmaisun kuvaamisen keinoja, (.) esimerkiksi

33. ↑väri:↑(.) ja >ilmaperspektiiviä<?

34. Enni: =ni?

Rivillä 3 Enni tuottaa kysymyksen aiempaa puhettaan selkeästi kovem-

malla äänellä. Kuuluvasti esitetty kysymys rakentaa uutta keskustelutilaa ja

tarjoaa useammallekin paikallaolijalle mahdollisuuden osallistua keskusteluun

ja auttaa luokkakaveria. Opetuskontekstissa toimittaessa Ennin kysymys impli-

koi vastausta kuitenkin opettajalta (ks. Heritage 1996, 265; Tainio 2007, 40).

Oma-aloitteinen keskustelunaloite rakentaa Ennille roolia sekvenssin aktiivise-

na toimijana ja antaa tälle oikeudet keskustelutilanteen ohjaamiseen. Ennin esit-

tämän kysymyksen perusfunktio, tiedonhaku, jää kuitenkin kyseenalaiseksi

(Larjavaara 2008, 167–170). Kysymysten muodossa tuotetut topikalisaatiot ovat

lapsille ominainen tapa aloittaa keskusteluja tilanteissa, joissa he kokevat hallit-

sevansa vastuksen vastaanottajaa paremmin (Lehtovaara 2001, 53). Ennin vuo-

rossa herättää huomion sen voimakkaan affektiivinen, multimodaalinen ilmai-

su, prosodia sekä sanavalinnat. Viestiä ovat korostamassa käsien pöytään lyö-
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minen, opettajaan suunnattu katse sekä painokkaasti tuotettu alku miten ih-

meessä. Keskelle vuoroa sijoittuu itsekorjauspartikkeli siis, mitä seuraa muuta

vuoroa matalammalla äänellä lausuttu teema pakopisteillä. Ennin kysymys ra-

kentuu syntaktisesti eheäksi vuoron sisäisen itsekorjauksen jälkeen, minkä

vuoksi vuoron teema selviää siitä vasta viimeisenä. (ks. VISK 2008; § 862, §

1128.) Vuoron affektiivisen muotoilun myötä opettajalle implikoituu rooli tä-

män oman tulkinnan mukaan joko tehtävän ongelmanratkaisijana tai tilanteen

sovittelijana (ks. Suomensalo 2013, 113).

Opettaja osoittaa tulleensa puhutelluksi (r. 7-8), vaikka on aluksi vielä suh-

teellisen etäällä Ennistä. Hän tekee kädellään osoittavan eleen kohti Enniä ja

kävelee tämän luokse. Opettaja vastaa Ennin kysymyksen lyhyesti ja tuottaa

keskustelun alkuun positiivisen arvion hyvä kysymys. Arvio saa selkeän sub-

stantiivitarkenteen Ennin puhetoiminnasta eli kysymisestä. Palautevuorossaan

opettaja orientoituu keskusteluun, jossa oppilas tuo esiin omia ajatuksiaan. Ad-

jektiivilausekkeen muotoiseksi jäävässä evaluaatiossa tarkoitetta kysymys mää-

rittää yleispositiivinen adjektiivi hyvä. Tämä palaute saa jatkoa rivillä 11 tehtä-

vänantoa selittävästä osasta, jonka opettaja tuottaa pitkän epäröintiäänteen ää

jälkeen (ks. Sorjonen 1997, 114). Venyttäen tuotettu lisäys osoittaa spontaanisti

esitetyn lausuman rakentuneen yhtäaikaisesti opettajan puheen kanssa. Epä-

röinti ja monipolvisuus siirtävät varsinaista vastausvuoroa ja tekevät opettajan

vuorosta näin preferoimattoman (ks. Raevaara, Ruusuvuori & Haakana 2001,

16). Opettaja aloittaa aluksi varsinaista jälkijäsenistä kannanottoa lykkäävän

välisekvenssin.

Opettaja jatkaa keskustelun äänessäolijana avaten Ennille piirustustyön

pedagogiikkaa. Hän selventää tehtävänannon merkitystä tarkemmin, mitä op-

pilaan yksinkertaista neuvonantoa implikoiva kysymys edes näyttäisi vaativan.

Tämä rakentaa Ennin asemaa tasavertaisena keskustelukumppanina. Kannan-

otollaan opettajan projisoi Ennille keskustelun tietävän osallistujan roolia, josta

tämän on mahdollista osallistua pohdintaan yhtälailla analyyttisesti (ks. Seppä-

nen 1997, 160). Samalla opettajan reaktio kertoo, minkä sävyisiä puhemerkityk-
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siä  hän  Ennin  kysymysvuorolle  rakentaa  (ks.  Peräkylä 1997, 187). Opettajan

vuoron subjektina on persoonapronomini minä. Annetun oppimistehtävän toi-

meksiantaja eksplikoituu kouluinstituution sijan yksityishenkilöksi. Vuoron

muodon subjektiivisuus etäännyttää opettajaa tämän institutionaalisesta roolis-

ta, sillä institutionaalisuuteen on totuttu liittämään ammatillinen neutraalisuus

(Peräkylä 1997, 181). Kun oppimistoimintaa perustellaan henkilökohtaisilla nä-

kemyksillä ja annetun tehtävän suorittamista perustellaan ikään kuin elämää

varten kasvamiselle, tehtävältä jää puuttumaan kouluinstituution turvaama

auktoriteetti.

Enni reagoi opettajan tekemän selvennöksen kysymyksellä onko ihan pak-

ko (r. 14). Enni ei siis suoranaisesti osoita tavoitelleensa selvennystä, eikä siis

orientoidu opettajan tehtävänantoa tarkentaviin propositioihin (ks. Larjavaara

2008, 167–170). Ennin vuoro huomioi opettajan vuoron sisällön, mutta osoittaa

kritiikkiä esitetyn näkökulman merkitykselle suhteessa omaan työskentelyyn.

Se arvostelee tunnin tehtävänantoa joko tylsänä, omituisena, liian vaikeana tai

turhan helppona. On todennäköistä, että Ennin epäröinti johtuu tämän omista

tilannesidonnaisista odotuksista. (Ks. Joutseno 2007, 201–205; ks. VISK 2008; §

1707, § 1710.)

Ennin kysymys jatkaa opettajan topiikkia, mikä antaa viitteitä osallistujien

välisestä sujuvasta vuorovaikutussuhteesta. Eriävätkin mielipiteet tulkitaan

tässä ennemmin avoimuuteen ja rehellisyyteen pyrkivinä vuorovaikutustekoina

kuin toisen ajattelua arvostelevana negatiivisena kritiikkinä. (Svennevig 1999,

247–250.) Vuorottelujäsennyksen näkökulmasta Ennin kysymys näyttäytyy kui-

tenkin preferoimatomana vastauksena opettajan kannanottoon, joka on impli-

koinut samanmielisyyden osoitusta (Heritage 1996, 265). Ennin uusi kysymys

toimii johdantovuorona omalle kerronnalle ja antaa viitteitä jatkon haastavasta

keskustelunaiheesta (Lehtovaara 2001, 47).

Opettajan vuoro alkaa sisään hengittäen ja asettuu keskustelussa heti En-

nin kysymyksen perään rivillä 15. Keskusteluun syntyy pieni epäselvyys pu-

heenvuorojen jakautumisen suhteen. Opettaja ehtii vain lyhyesti projisoimaan
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keskustelulle jatkoa lausuen minkälaisen ma-, ennen kuin Enni jo ennättää uu-

destaan sekvenssin äänessäolijaksi rivillä 17. Ennin edellisen kysymyksen onko

pakko ja uuden topiikin mulla on jo itea väliin jää vain pieni tauko, kun Enni kii-

rehtii esittelemään vaihtoehtoista ideaansa. Opettaja tekee joitakin vuoronhaku-

ja Ennin esitellessä suunnitelmaansa (r. 19, 24 ja 28). Opettaja ei jättäydy keskus-

telun tietämättömäksi kuuntelijaksi, mikä on sopivaa silloin, kun puheen sisältö

on jo tuttua (ks. Routarinne 1997, 149).

Rivillä 28 opettaja vastaanottaa Ennin kerrontavuoron dialogipartikkelein

joo, kyllä ja on samaa mieltä Ennin kanssa. Tämän myötä edellä saatu tieto tode-

taan riittäväksi ja välisekvenssi onnistuneeksi. Opettajan osoittaa, että keskuste-

lussa voidaan palata kerrontavuorosta takaisin normaalivuorotteluun. (Ks.

VISK 2008; § 798.) Opettajan samanmielinen kannanottovuoro vie keskustelua

eteenpäin ja korvaa tavanomaisen evaluaatiomuotoisen palautevuoron. Vasta-

usvuorossaan opettaja tekee nyt odotetun laajennuksen (r. 30-33) aiempaan teh-

tävänantoonsa ja hyväksyy vaihtoehtoiset työskentelytavat mahdollisina. Enni

saa luvan maisemamaalaukseen, jossa tämä on vapaa arkkitehtuurin kuvaami-

sessa käytettävästä pakopisteperspektiivistä. Opettajan korjausvuoro on affek-

tiivisesti värittynyt ja se liittää uudet, soveltavat ohjeet edellä kuvattuun rinnas-

tuspartikkelein ja ja sitt. Työohje päivittyy. Tähän ohjeeseen valittu modaaliver-

bi voit väljentää aiemmin annetun tehtävänannon välttämättömyyttä (ks. Män-

tylä 2001, 30).

Opettajan ja Ennin välinen luottamusilmasto todentuu tässä esimerkissä,

jossa nämä asettavat omakohtaiset kokemuksensa yhteisen neuvottelun koh-

teeksi. Keskustelut, joissa osallistujat jakavat tietämystään syventävät ja ylläpi-

tävät vuorovaikutuksen henkilökohtaisuuden kehää ja puhujien välistä yhteis-

ymmärrystä. Normaalivuorottelun vaihtuessa päällekkäisiksi, spontaanisti tuo-

tetuiksi vuoroksi keskusteluun rakentuu niin sanottu emotionaalinen huippu-

kohta. Vuorojen rakenne ja muoto välittävät iloa. Kertoessaan toisilleen jotain

henkilökohtaista osallistujat elävät todeksi identiteettiään. Subjektiivisten kan-

nanottojen kautta Enni ja opettaa jakavat yhteisen innostuksenkohteen ja sa-
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maistuvat samaan kuvantekijöiden tietoyhteisöön. Symmetristen osallistujaroo-

lien kautta sekvnenssin asiantuntijuudesta tulee jaettua. (Ks. Korkalainen 2001,

159; Svennevig 1999, 240–250.) Oppilas pääsee toteuttamaan intentiotaan ku-

vantekijänä. Sekä opettaja että oppilas kummatkin implikoivat Ennille sitä luo-

van toimijan roolia, jota tämä tavoitteli implisiittisesti jo keskustelun ensimmäi-

sessä positiossa.

6.3 Suoraan oppilaaseen kohdistuva palautevuoro

1.1.3. Esimerkkitapaus Unto

Unto on kuvataidetyöskentelystä motivoitunut oppilas, joka suhtautuu opetta-

jan kanssa käytävään keskusteluun oppimistaan tukevana resurssina. Keskuste-

lussa Unto pyytää opettajaa katsomaan kanssaan piirtämäänsä kuvaa.

(4)

1. ((Opettaja pysähtyy nojaamaan pöytään ja tuolin selkänojaan Unton

2. viereen. On hiukan kumartuneena.))

3. (1.5)

4. Unto: ˚kato˚ ((Osoittaa paperia. Nojaa otsaa käteensä.))

5. (.)

6. Opettaja: £ ↑siinä [on:?↑ (.)] kiva, £ (([Hymyilee.]))

7. Unto:                    [hehe.] (([Siirtää pöydällä olevaa kättään lähemmäksi

8. itseään.])) mä piirsin sen ihan (.) hirveen [˚vapaasti˚] (([Opettaja

9. ottaa pöydältä Unton kynän.] Unto painaa katsettaan alemmas.

10. Opettaja: [(-)] joo. ↑niin justiin.↑ (([Ottaa Unton kynän.]))

11. ↑jatka vaan↑, ja täältäkö se sammakko kurkkii, ↑tu:o:↑ <ikkunan

12.  alareuna> (1.0) menee sinne sun pakopisteeseen, (([Osoittaa

13.  kynällä])) ↑>no niinhän se kyllä meneekin.<↑pikkasen ehkä

14. enemmän noin. ((Kallistaa päätään.))

15. Unto: ˚joo.˚ (([Katsoo opettajan tekemistä, mutta kasvot ovat edelleen

16.  painuksissa.]))

17. (2.0)

18. Opettaja: ˚sinne.˚ ((Laittaa kynän pöydälle.))

19. Unto: = >↑ja tuo↑ (.) meneeks tuo?< (([Osoittaa nojailukäden sormella/ottaa
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20. kynän.]))

21. Opettaja: >kylsä< oot intuitiivisesti pistäny sen aika hyvin ↓oikeeseen

22.  suuntaan.↓ (([Unto piirtää paperiinsa.])) .h >↑sä voisit vähä ottaa

23.  värejä.↑<

24. Unto: ↓j[o].↓ (([Vetäytyy taksin nojailemaan, mutta kasvot ovat korkeammalla,

25.  kuin äsken.]))

26. Opettaja: = >[j]a .h tehä näitä jopa vähän lisää. (([Katsoo Unton kasvoja.]))

27.  sä oot niin hyvä (([Näyttää pienesti hauista/ Koukistaa kättä.]))

28.  (.) niin ↓nopee tekijä.↓< (([Suoristautuu. Unto hieroo otsaansa.]

29. Jää seisomaan Unton taakse ja katsoo muualle luokkaan.))

30. Unto: =˚mä tee:n ˚(.) ↑mä haluun tehä tänne joitakin juttuja↑ vielä

31. (([Katsoo eteensä. On ryhdistäytyneenä. Opettaja katsoo Untoa.]))

32. Opettaja: ↑nimenomaan.↑ (.) ˚ni just.˚ ((Lähtee kävelemään poispäin.))

33. (.)

34. ((Unto hieroo edelleen otsaansa, nostaa kädet hetkeksi kasvojen

35. korkeuteen ja nojaa sitten päätänsä kätten.))

Unto tekee osoittavan eleen kohti kuvataidetyötänsä ja tuottaa keskuste-

lunaloitteen kato rivillä 4. Tämä topiikinaloitus pyytä opettajalta sekä työhön

kohdistuvaa palautetta että on samalla myös implisiittinen ilmoitus työskente-

lyn etenemisestä.

Opettaja vastaa Unton tekemään topikalisaatioon hymyillen ja ryhtyy

tuottamaan kuvasta ymmärrystarjousta (r. 6 ja 10). Hän viittaa Unton työhön

tarkoitteella se, mikä implikoi kuvan idean riittävää tunnistettavuutta (ks. Ete-

lämäki 2006, 33, 47). Unton esittelemä kuvataidetyö vaikuttaa opettajan pu-

heenvuoron muotoutumiseen, minkä vuoksi työ nousee keskustelussa jopa

toimijaa vastaavaan asemaan (vrt. Apuli-Suuronen 1999, 312; Kauppinen 2013,

28). Unton piirtämän kuvan idea näyttää välittyvän opettajalle selkeästi. Opet-

taja ryhtyy kertomaan kuvasta tuottaen tehden tulkintaa näkemästään. Opetta-

jan kerrontavuoro osoittaa Unton mahdolliset tarkentavat selonteot epärelevan-

teiksi. (Ks. Sorjonen 1997, 122.) Unton työskentelyprosessi välittyy heti selkeä-

nä, mikä näyttää mahdollistavan opettajalle tiedollisen osallistujan ja edelleen
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opettajan roolissa toimimisen. Opettajan palaute rakentuu jo sekvenssin alusta

asti tarkaksi ja sisällöllisesti merkittäväksi.

Keskusteluun rakentuu jaettu ymmärrys keskusteluorientaation siirtymäs-

tä, mikä näkyy keskustelun taukona rivillä 17 (Goodwin 1981, 102–108). Tauon

jälkeen opettaja täydentää loppuun edellisen vuoronsa (r. 18) ja laskee kädes-

sään olevan kynän  pöydälle. Ele tekee opettajan keskusteluorientaation siirty-

män näkyväksi (ks. Goodwin 1981, 106–108).  Sekvenssi uhkaa päättyä, mihin

Unto reagoi tuottaen uuden, topiikkia jatkavan kysymyksen ja tuo, meneeks tuo

(r.19–20). Kysymys linkittyy edellä olevaan vuoronalkuisella rinnastuskonjunk-

tiolla ja ja saa opettajan puheesta poimittua leksikaalista ainesta. Keskustelua

jatkava orientaatio osoittaa, ettei opettajan arvio ole vielä yltänyt Unton odo-

tuksiin (ks. Raevaara 1997, 89). Samalla vuoro osoittaa hyväksyntää opettajan

valitsemalle arvioijan roolille ja implikoi tältä edelleen palautetta tehdystä työs-

tä.

Kysymystä esittäessään Unto orientoituu jo itsenäiseen toimintaan ottaen

pöydälle lasketun kynään itselleen (r. 19–22). Hän ylläpitää vielä ohjauskeskus-

telua, mutta jatkaa samalla jo piirtämistä, kun opettaja ryhtyy tuottamaan vas-

tausta Unto kysymykseen (r. 21). Piirtäminen toimii tässä sekvenssin tulkintaa

jäsentävänä kontekstivihjeenä. Unton keskusteluorientaatio jakautuu sekä vuo-

rovaikutuksen että oman työskentelyn välille, mikä implikoi opettajan palaut-

teen suhteellisen vähäistä merkitystä (ks. Goodwin 1981, 105). Unton toimintaa

näyttää ohjaavan paitsi opettajalta saatu kannustusmyös hänen oma, sisäinen

orientaationsa.

Opettajan vastaus mukailee opettajille tyypillistä tapaa vasta työskentely-

käytänteitä osoittaviin ongelmavuoroihin (ks. Joutseno 2007, 195). Sanojen kyllä

ja sä kliittistymä kylsä ilmaisee hyväksyntää heti vuoron aluksi. Lausumanal-

kuinen subjekti sä korostaa Unton toimijuutta työskentelyprosessissa. Evaluaa-

tiovuoro henkilöityy selkeästi Untoon. Evaluaatio on syntaktiselta lausetyypil-

tään translatiivilause, millä opettaja kuvaa Unton vaikutusta piirustukseen (ks.

VISK 2008; § 892). Opettaja luonnehtii Unton tekemisen tapaa adverbilausek-
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keella aika hyvin (ks. VISK 2008; § 653). Opettaja ilmaisee Unton onnistumisen

syyksi sen, että tämä on taitava. Toisaalta opettaja käyttää arviossaan myös

voimakkaan affektiivisia sanavalintoja, joiden myötä vuoro saa uuden sävyn.

Vuoroon valittu predikaatti ilmentää puhujan suhtautumista (Larjavaara 2008,

181–182). Opettaja referoi Unton piirtämistä ilmaisulla pistäny.

Opettaja jatkaakin palauttevuoroaan siirtyen kehuista työskentelyproses-

sin jatkon suunnitteluun (r. 22–23). Hän ohjaa Untoa indikatiivin preesensin 2.

persoonassa sanoin: sä voisit vähän ottaa. Tällaista muotoa käytetään, kun työoh-

jeen toteuttamisen ajatellaan joko olevan ongelmatonta tai, kun ohjeen vastaan-

ottajalta odotetaan välitöntä toimintaa. (Ks. VISK 2008; § 1663.) Tällainen toisen

toiminnan suunnittelu pitää sisällään vastaanottajan kannalta delikaattia aines-

ta (Peräkylä 1997, 194). Näin muotoiltuna vuoro rajaa Unton mahdollisuuksia

oman toiminnan suunnitteluun ja korostaa opettajan auktoriteettiasemaa (ks.

Lehtinen 2001, 168). Vuoron jatkuessa ohjeeseen liittyy fokuspartikkeli jopa, mil-

lä opettaja implikoi Unton ohjeiden mukaisen työskentelyn jatkumisen jokseen-

kin epätodennäköiseksi toimintavaihtoehdoksi (ks. VISK 2008; § 839).

Keskustelun intersubjektiivisuus näyttää nyt katkeavan. Puhuessaan opet-

taja siirtää katseensa Untoon, mihin Unto ei kohteliaan keskustelun sääntönsä

huolimatta vastaa. Unto kuittaa opettajan vuoron kireällä dialogipartikkelilla jo

(r. 24).

Opettaja tuottaa itsekorjauksen. Hän palaa oppilaan onnistumisten reflek-

tointiin ja ryhtyy tuottamaan uutta evaluaatiota (r. 27). Vuoro korjaa keskuste-

lun katkennutta intersubjektiivisuutta. Tämä uusi evaluaatio on opettajan di-

rektiivien implisiittinen selittelyvuoro tilanteessa, jossa Unto on jo ehtinyt valita

itselleen toimijan roolin. Omaa puhetoimintaansa korjaamalla opettaja pyrkii

samalla sekä vastaamaan oppilaan keskusteluodotuksiin että osoittaa asiantun-

tijaroolinsa relevantiksi osaksi kuvataideoppimisen kontekstia (ks. Tainio 1997,

102). Evaluaatiovuorollaan opettaja uudelleenmuotoilee pitkäjänteistä yrittä-

mistä vaativan tehtävänantonsa aiempaa houkuttelevammaksi (ks. Tainio 1997,

97). Evaluaatio kohdistuu suoraan oppilaaseen ja on syntaktiselta lausetyypil-
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tään kopulause. Sen subjektina on Untoon viittaava sä. Predikatiivi niin hyvä saa

arvioitavaa ominaisuutta määrittävän intensiteettimääritteen niin. Sanallisen

ilmaisun rinnalla opettaja käyttää nonverbaalisia viestintää. Puhe saa tukea

opettajan vertauskuvallisesta eleestä, kun opettaja nostaa kätensä koukkuun

ikään kuin hauistaan näyttäen (r. 27). Tällainen ele kuvaa abstraktia, sanoiksi

puettavaa ajatusta (Kääntää & Haddington 2011, 17). Sen voi tulkita joko oppi-

laan suoriutumista tai opettajan omaa palautteenatotoimintaa vahvistavana

merkkinä. Mikäli eleen tulkinnassa painottuu opettajan palautteenantovuoroa

korostava puhetoiminta, eleen voidaan ajatella implikoivan uudemman kerran

sekvenssin päätöstä. Arvioilla, yleistyksillä, tiivistelmillä sekä uudelleenmuo-

toiluilla on  funktio keskustelujen päätösvuoroina (Svennevig 1999, 192). Tämä

tulkinta vahvistuu, kun huomataan, että opettaja ottaakin puhuessaan jo fyysis-

tä  etäisyyttä  keskusteluun,  mikä  implikoi  sekvenssin  loppua  (ks.  Ruben  &

Stewart 2006, 162–165, 169–174). Pienen, ajatussiirtymää osoittavan mikrotauon

jälkeen opettaja tekee vielä korjauksen palautteensa muotoon tuottaen uudel-

leen määritteen niin sekä tarkentaen adjektiivin hyvä ilmaisuksi nopea (r. 28). Ad-

jektiivin nopea myötä palautevuoron sisällön tulkita tarkentuu.

Unto tekee aktiivista tulkintaa opettajan puheesta. Nyt kun opettajan vuo-

ro implikoi selvää keskustelun loppua, Unto ottaa vielä puheenvuoron itselleen

rivillä 30 ja tuottaa opettajalta saamastaan palautteesta tiivistyksen. Vuoro saa

leksikaalista ainesta suoraan opettajan puheesta. Opettajaa toistamalla Unto ra-

kentaa ajatteluaan suoraan opettajan puheeseen tukeutuen. Unton puheenvuo-

ron ja ajattelun samanaikainen rakentuminen ilmenee vuoron predikaatista

teen, jonka hän tuottaa venyttäen. Opettajan puheen hyväksyvä toisto osoittaa

Unton käsittelevän saamaansa palautetta relevanttina. Opettajan vuoron sisältö

kohtaa Unton omat atribuutiot. Hyväksyntä osoittaa, että henkilökohtaisten

taitojen kautta selittyvä onnistuminen sopii Unton omaan ajatteluun. Tässä

esimerkissä opettajan positiivinen palaute osoittautuu merkitykselliseksi ja op-

pilaan kognitioita muokkaavasti myös tilanteessa, jossa tämä on jo alun alku-

jaankin orientoitunut aktiivisen toimijan rooliin (vrt. Schunk 2012, 253–256).
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Hyväksynnästä huolimatta Unto osallistuu keskusteluun tuottaen siihen

korjausvuoron. Toisin kuin opettaja, hän perustelee työskentelyn jatkumista

omaan sisäiseen motivaatioonsa vedoten. Työskentelyn motivaatio löytyy oppi-

laan omasta innokkuudesta opettajan esittämän direktiivivuoron sijan. Unto

korvaa opettajan käyttämän predikaatin teen predikaattilla haluan tehä. Tämän

hän tuottaa aiempaa ilmaisuaan korkeammalla äänellä, millä merkitsee juuri

ohjeen modaalisuutta korjaavan osa vuoron argumentatiiviseksi osaksi. Lau-

suma saa pronominitarkoiteen joitain juttuja, mikä jättää vielä avoimeksi, missä

määrin Unton ajatus vastaa opettajan ohjeeseen ja tämän osoittamaan tarkoit-

teeseen näitä. Jatkotyöskentely ei nouse enää yhteisesti jaettavaksi topiikiksi,

minkä vuoksi Unton kannanotto rajaa opettajalle tietämättömän vastaanottajan

roolin (ks.  Seppänen 1997, 161). Sitä vastoin kannanottovuoro implikoi Untolle

itselleen viime käden oikeuksia suhteessa kuvan sisältöön sekä sen suunnitte-

luun ja osoittaa kuvataidekontekstissa käytävien keskustelujen progressiivisen

luonteen (ks. Svennevig 1999, 193).

Lopulta sekvenssi saa päätöksen opettajan vuorossa (r. 32), minkä myötä

tämä sanallistaa keskustelussa rakentuneen samanmielisyyden. Hän vahvistaa

Unton vuoron lausumalla nimenomaa, joka saa vielä hiljaisemmalla äänellä tuote-

tun vuoron lisäyksen ni just. Keskusteluun syntyy siirtymäkohta, jossa opettaja

todentaa Unton roolin itsenäisenä kuvantekijänä, samalla kun vielä vahvistaa

omaa asiantuntijan asemaansa keskustelun kontekstissa. Koska keskustelu saa

samanmielisen päätöksen, voidaan tulkita, että sekä opettaja että Unto hyväk-

syvät tässä kohdin sekvenssissä rakennetut kognitiot sekä kokemukset konteks-

tiin sopivista osallistujarooleista ja puhetoiminnasta (ks. Svennevig 1999, 55).

6.4 Demonstratiivipronominitarkoite palautevuorossa

1.1.4. Esimerkkitapaus Olli

Olli on piirtänyt kaupunkimaiseman, jonka keskiössä on elektroninen mainos-

taulu liukuvine kirjaimineen.
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(5)

1. Opettaja: @↑mites mennee?↑@ ((Seisoo Ollin vieressä. Kepeästi. Katsoo Ollin

2.  työtä.))

3. Olli: ↓huonosti.↓ (([Kumittaa työtään.]))

4. Opettaja: ↑MITÄ::↑ (([Kumartuu alaspäin kohti Ollin työtä.]))

5. Olli: £huonosti£

6. Opettaja: ↑elä:↑ nyt. näytä. (([Siirtyy vielä lähemmäksi Ollia, kääntää päätään.

7. Ojentaa kättään kohti paperia.]))

8. Olli: £ku tää on täs tällee. (([Opettaja on kumartuneena hyvin lähelle Ollia.

9. Pyhkii kädellään pyyhekumin puruja tämän paperista.] Jää osoittamaan

10. paperia; käsi nojaa paperiin Ollin käden yli.)) tää on tämmönen

11.  tavallaan niiku ↓liikkuva teksti↓. tähän pitää (.) >˚saaha˚< (([Olli

12. liikuttaa hitaasti kynää edestakaisin paperin yläpuolella.] Opettaja

13. kumartuu vielä alemmas, pää on nyt samalla tasolla Ollin kanssa.)) (.)

14.  osta (-) saat tietokoneen. (([Olli seuraa tekstiä kynällä lukiessaan sitä.]

15.  Hymyilee leveästi suu auki. Opettaja kohottautuu hiukan.))

16. (2.0)

17. Opettaja: ↑nii siis se - ↑(.) ↑sähköinen.↑ liikkuva. (([Kohottautuu, räpsyttää

18. silmiään, ilme on yllättynyt/oivalatava. Painottaa sanoja ’sähköinen’

19. ’liikkuva’ nostamalla kättä ilmaan.]))

20. Olli: nii. (([Piirtää kynällä näkymättömiä ympyröitä paperiin.]))

21. Opettaja: ↑joo, no, >sehän näyttää↑ ihan hyvältä.< (([Katsoo tiiviisti

22.  työtä]))

23. Olli: @£↑no ku@ nää kirjaimet [↓on taas tälleen↓]£ (([Olli nojaa poskeaan

24.  käteen. Ilme on edelleen hymyilevä. Ääni on alussa hiukan vinkuva.]))

25. Opettaja:                     .hh] EI MITÄÄN häm

26. minkiä. ((Ottaa kynän Ollin kädestä.) ) nyt nyt ei oteta niin niuhosti

27. .h ku, (.) tää on >hirveesti jo parempi ku äsken.< (([Kääntää kat-

28. seensä Olliin. Heilauttaa kynäkättään pienellä ripeällä liikkeellä. Olli on

29.  kääntyneenä opettajaan päin, mutta katsoo alaspäin, hieroo pienesti nis

30. kaansa.]))

31. Olli: ↓mm.↓

32. Opettaja: ni ei mitään >tota noin ni<, (([Opettaja kääntää katseensa taas

33. työhön.])) >tosta  vaan. <  >↑onkse↑< o: tuottaa ongelmia, (([Opet

34. taja piirtää hennosti paperiin.]))

35. Olli: ↓joo:.↓
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36. (2.0)

Sekvenssin aluksi opettaja osoittaa kiinnostusta Ollin työskentelyä koh-

taan. Aloite (r. 1) toimii sekvenssissä osallistujien välistä luottamusilmastoa ra-

kentavana puhetekona (ks. Svennvig 1999, 250–251). Opettaja osoittaa Ollille

rennon keskustelunaloitteen sanavalinnoin mites mennee. Kysymys muistuttaa

small talkille tyypillistä keskustelunaloitusta. Opettajan keskustelunavauksessa

on huoleton äänensävy ja vuoron intonaatio pysyttelee korkealla koko lausu-

man ajan. Kysymyssanan mites liitepartikkeli -s tuo vuoroon huomionarvoisen

lisäsävyn (VISK 2008; § 821). Tavanomaista rennompaan puherekisteriin siirty-

minen on keskusteluun tuotettu koodinvaihdos. Koodinvaihdos on tulkintavih-

je, jolla opettaja samalla sekä osoittaa omaa asennoitumistaan keskustelussa että

säätelee alkavan keskustelun sävyä. Valittu jutusteleva sävy ohjaa Ollin keskus-

teluorientaatiota sekä sekvenssin osallistujarooleja. (ks. Lappalainen, 2008, 80–

83.) Jutustelukoodi herättää mielikuvia symmetrisistä keskustelutilanteista.

Rennosta puherekisteristä huolimatta opettaja ei kuitenkaan voi siirtyä käy-

mään vapaamuotoista keskustelua yksin. Koodinvaihdos hakee vastaanottajan,

tässä tapauksessa Ollin, hyväksyntää totutusta opetusrekisteristä poikkeavalle

ohjauskeskustelulle (ks. Goodwin 1981, 151–152, Korkalainen 2001, 159, Sven-

nevig 1999, 27).

Kepeästä koodista huolimatta keskusteluavaus ei ole helppo. Poikkeava

aloitus on mahdollista tulkita kiusoittelun varjolla tuotetuksi epävarmaksi arvi-

oksi oppilaan työstä (ks. VISK 2008; § 1707). Opettajan keskustelunaloite on

muodoltaan epävarma ja arkaluontoinen kysymys, jossa Olli saa vastausvas-

tuun työskentelyä koskevasta kuvauksesta. Mi-alkuisella kysymyksellä opettaja

projisoi Ollilta pidempää, selittävää vastusta topiikista, joka tulee ilmaistuksi

vain eksplisiittisesti (ks. Huhtanen 2001, 65). Tarkemman topiikin valinta osuu

Ollille.

Vastaukseksi kysymykseen Olli tuottaa rivillä 3 kannanoton huonosti.

Vuoro rikkoo yleistä presumptiota ongelmattomasti etenevästä oppimisesta,

mutta myös kohteliaan keskustelun konventioita. Olli osoittaa kuitenkin tunnis-
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tavansa opettajan jutustelukoodin mukaisen, epäautoritäärisen osallistujaroolin.

Ollin vuoro ilmentää tämän omia oikeuksia sekä tunnin toiminnan arviointiin

että keskustelun kulun hallintaan. (Ks. Huhtanen 2001, 80.)

Olli arvioi omaa työskentelyään kriittisesti. Syntynyt arvio siirtyy myös

Ollin fyysisen toiminnan tasolle. Ollin keskusteluorientaatio jakautuu sekä jo

tehdyn työn korjaamisen että lyhyiden puheenvuorojen tuottamisen välille (r.

3). Vastuksen multimodaalinen rakenne osoittaa huomion suuntautuvan käytä-

vään keskusteluun vain osittain. (Ks. Goodwin 1981, 105,125.) Näin Ollin vuoro

uhkaa turvallista keskusteluilmastoa ja kyseenalaistaa opettajan mahdollisuu-

den asiantuntijaroolissa toimimiseen (ks. Tainio 1997, 96–104). Kritiikkivuoro,

jossa ei esitetä lieventäviä selityksiä, ennakoi keskustelun päättymistä jo ennen

kuin keskustelu on kunnolla alkanutkaan. Ollin vastus on preferoimaton mie-

lenilmaus, joka implikoi opettajalta voimakasta reagointia ja positiivisen ajatte-

lun palauttavaa, erimielistä kannanottoa (ks. Heritage 1996, 265).

Ollin kritiikistä huolimatta opettaja valitsee vähemmän ilmeisen tavan

huolehtia yhteisen keskustelun jatkumisesta ja osoittaa erimielisyyttään vain

eksplisiittisesti. Ilman epäröintiä tai selittelyjä opettaja tuottaa kovaäänisen ky-

symyksen mitä (r. 4). Opettaja säilyttää epäautoritäärisen roolinsa, mikä osoit-

taa, että keskusteluun on jo rakentunut tilaa spontaaneille ja erimielisille kan-

nanotoille ilman, että vuorojen näennäinen preferoimattomuus uhkaisi osallis-

tujien välistä intersubjektiivisuutta. (Ks. Svennevig 1999, 27, 41–42, 254.) Toi-

saalta opettajan vuoro mitä on myös epäsuora korjausaloite, jolla hän jo osoittaa

Ollin ilmaisun jossain määrin ongelmalliseksi. Väljä ilmaisu edellyttää Ollilta

aktiivista itsereflektiota sekä omaehtoista päätöstä tahdittoman toiminnan kor-

jaamiseksi. Avoimesti tulkittava korjausaloite jättää Ollin itsensä selvitettäväksi,

kohdistuuko korjauspyyntö opettajan kuulemisen vai keskustelussa ilmenneen

ongelman ymmärtämiseen. (Ks. Sorjonen 1997, 124–125.)

Olli tulkitsee opettajan vuoron sävyn ironiaksi. Hän toistaa edellisen vuo-

ronsa hymyillen (r. 5), jolloin sinänsä vielä muuttumattomana tuotettuun kan-

nanottoon liittyy huumorisignaali. Toisto on Ollin tuottama itsekorjaus, jolla
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hän ilmaisee lievää kritiikkiä paitsi opettajaa myös itseään kohtaan. (Ks. Sahari-

nen 2007, 266.) Korjaus osoittaa muutoksen Ollin asennoitumisessa ja emooti-

oissa, muttei tarjoa tarkempaa selitystä opettajan eksplisiittiseen korjausaloit-

teeseen. Opettajan aloittaman topiikin sisältö jää taka-alalle. Huumorikoodissa

tuotetun vuoron merkitystä tulkitaan lähinnä vuorovaikutuksellisena. (Ks. Sa-

harinen 2007, 267–268, 276.)

Huumorikoodiin siirtyminen vaikuttaa keskustelun osallistujarooleihin ja

edelleen sekvenssin keskustelutoimintaan. Opettajan vuoro kuittaa Ollin osoit-

taman ironian ymmärretyksi (r. 6). Samalla opettaja reagoi Ollin osoittamaan

ironiaan ohjaten tilannetta kohti vakavampaa opetusdiskurssia. Lausumalla elä

nyt opettaja kieltää Ollia enää jatkamasta huumoriksi puettua itsekritiikkiä. (Ks.

Saharinen 2007, 267–268, 276.) Direktiivi näytä pyytää Ollilta kuvataideartefak-

tiin sidottua selontekoa omasta työstään. Opettajan vuoro korostaa Ollin tiedol-

lista asiantuntijuutta suhteessa käsiteltävään topiikkiin ja ohjaa Ollia käyttämän

kuvataidetyötä puheen multimodaalisena resurssina. Valittu verbi näytä johdat-

taa keskustelua eteenpäin siten, että keskustelukontekstin osallistujarooleissa

tapahtuisi vaiheittainen muutos. Oppilaan kertoessaan työstään opettajan saa

vähitellen jaetun pääsyn kuvaan sekä uuden aseman kuvan kautta tuotettujen

vuorojen ja kognitioiden reflektoijana. (Ks. VISK 2008; § 1498, § 1506.)

Dialogipartikkelein niin siis opettaja osoittaa rivillä 17 vastaanottavansa

Ollin tuottaman kertomuksen sisällön uutena. Opettaja osoittaa oivaltaneensa

Ollin työn idean. Hän tuottaa referaatin näkemästään ja yhdistää siinä sekä

omaa henkilökohtaista kuvantulkintaansa että Ollin kerrontavuorosta poimit-

tua tietoa. Referaatissa opettaja esittää ymmärrystarjouksen, johon liittää leksi-

kaalista ainesta sähköinen ja liikkuva suoraan Ollin edellisestä vuorosta. Poimin-

nat vahvistavat Ollin kertomuksen huippukohdaksi nimenomaan kuvataide-

työn sisältöä selventävän aineksen (ks. Routarinne 1997, 150–152). Keskustelus-

sa saavutetaan piste, jossa osallistujat löytävät keskustelulle jaetun kontekstin.

Nyt keskustelussa olisi mahdollista jatkaa syvemmin työn idean käsittelyyn ja

työprosessin tarkasteluun. Opettajan tekemä referaatti implikoi Ollin hyväksyn-
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tää opettajan esittämälle tulkinnalle, mutta mahdollistaa myös muunlaiset täy-

dentävät tai selittävät kannanotot. Olli vastaa referaattiin minimipalautteella nii

(r. 20), minkä jälkeen hän asettuu passiiviseen kuuntelijan rooliin ja jättää seu-

raavan puheenvuoron opettajalle (Hakulinen 1997, 50–51). Kuvan idea on tullut

ymmärretyksi.

Vuoronalkuisella dialogipartikkelilla joo (r. 21) opettaja kuittaa ymmärtä-

neensä kuulemansa ja on valmis jatkamaan sekvenssiä sen aktiivisena osallistu-

jana (ks. Sorjonen 1997, 123). Partikkeli no osoittaa siirtymän opettajan vuoro-

vaikutusroolissa (Hakulinen 1997, 45). Keskusteluun syntyy tärkeä siirtymä-

kohta, jossa opettaja tuottaa evaluaation sehän näyttää ihan hyvältä (r. 21). Opet-

taja siirtyy toteuttamaan keskustelussa preferoitua institutionaalista tehtävään-

sä oppilaiden työskentelyn arvioijana. Evaluaation subjektina toimii pronomini

se, mikä implikoi evaluoitavana olevan kuvan yhteistä tunnistettavuutta. Tar-

koite se on yhteisesti tunnistettavissa sekä havainnoitavana olevan työn että sitä

koskevan keskustelun kautta. (Etelämäki 2006, 33.) Tämä viittaa siihen, että kes-

kusteluroolin siirtymästä huolimatta, opettajan hyväksymä vuoro on subjektii-

vinen ja spontaanisti tuotettu arvio. Arvion henkilökohtaisuutta ilmaisevat

vuoron kliittinen sävypartikkeli -hAn ja arviota tarkentava intensiteettipartikke-

li ihan. Nämä toimivat subjektiivisten kannanottojen puhetta vahvistavina kie-

len piirteinä (ks. Svennevig 1999, 54). Arvio jää siis vielä vain yleisluontoiseksi

kommentiksi Ollin työskentelystä. Yleisluontoisuutensa vuoksi vuoro implikoi

seuraavalta keskustelulta vielä tarkempaa topikalisointia sekä spesifimpiä kan-

nanottoja (ks. Svennevig 1999, 224; VISK 2008; § 891). Opettajan yleispositiivi-

nen palaute osoittautuu ennen kaikkea keskustelua jatkavaksi vuorovaikutus-

teoksi ja ohjaa työskentelyn reflektointia kohti uusia näkökulmia (ks. Etelämäki

2006, 78—82, 116).

Olli vastaa saamaansa palautteeseen hymyillen (r. 23), mikä toisaalta aset-

taa huumorikoodin uudelleen vuoron sisältöä merkitsevämmäksi tulkintavih-

jeeksi. Olli ilmaisee olevansa erimielinen opettajan kanssa. Vuoronalkuisin lau-

sumapartikkelein no ku Ollin osoittaa käsittelevänsä käytyä keskustelua ja opet-
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tajan kehua korjausta vaativana vuorona. Hän uudelleenmuotoilee aiempaa

kertomustaan pyytäen opettajalta tarkennusta saamaansa palautteeseen (ks.

Suomenaho 2013, 106). Korjauspyynnössään Olli osoittaa tulleensa väärinym-

märretyksi (ks. Sorjonen 1997, 134). Opettaja ei ole vielä toistaiseksi käsitellyt

Ollin työskentelyä Ollin keskustelupreferenssin mukaan.

Korjausaloite implikoi opettajalta siirtymää kohti aiempaa institutionaali-

sempaa roolia. Rivillä 25 opettaja keskeyttää Ollin puheenvuoron ja koostaa

keskeiset keskusteluteemat nyt asiantuntijapalautteen muotoon. Sisäänhengitys

liittää vuoron ei mitään hämminkiä Ollin edeltävään kannanottoon. Opettaja

osoittaa painottavansa puheilmaisuaan ja tukeutuu monikanavaiseen viestin-

tään, jossa puhe toimii yhteistyössä sekä kielen prosodisten piirteiden että elei-

den kanssa (Lehtinen 2011, 93). Vuoronsa tää on jo hirveesti parempi kuin äsken

aikana opettaja ottaa Ollin kädessä olevan kynän ja ryhtyy mallintamaan työs-

kentelyprosessin etenemistä. Uudessa palautevuorossa opettaja asettuu jaet-

tuun toimijan rooliin oppilaan kanssa. Pronominilla tää opettaja viittaa Ollin

piirtämään kuvaan. Valittu pronomini osoittaa tulkintalähteen olevan yhteisesti

paikannettavissa, samalla kun tää nostaa tutun kuvan uudelleentarkasteltavaksi

(vrt. Etelämäki 2006, 97). Opettaja tuottaa työskentelyyn liittyvää kerrontaa,

jossa vuoron subjektina toimii pronomini me. Tässä opettajan tietotaito liittyy

osaksi Ollin työprosessia. Opettajan voimakkaan affektiiviiset sanavalinnat

hämminkiä ja niuhosti ilmentävät opettajan keskisteluorientaatiota sekä kertovat

myös laajemmin kuvataidetyöskentelyyn ja luokkahuonevuorovaikutukseen

liittyvistä presumptioista.

Ollin osallistujaroolissa tapahtuu asennonmuutos rivillä 35. Hän ei tuota

topiikkiin enää minimipalautteen muotoista hyväksyntää pidempiä vuoroja.

Aiempi, työskentelyongelmia ja epävarmuutta ilmentänyt puhe vaihtuu lyhyik-

si samanmielisyyden osoituksiksi. Kahtiajakoisena vuorotteluna alkanut kes-

kustelu päätyy mukailemaan opetussyklirakennetta. Tilannetta voidaan tulkita

siten, että Olli osoittaa opettajan toiminnan vastaavan ainakin toistaiseksi Ollin

keskusteluorientaation. Opettaja on kenties onnistunut tuottamaan uskottavia
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atribuutiota Ollin työskentelystä. Palautetta pidetään toimivana silloin, kun se

onnistuu huomiomaan sopivassa suhteessa sekä oppilaan saavutukset, työ-

panoksen että yritteliäisyyden. (Ks. Schunk 2012, 259.)



7 POHDINTA

7.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset

Pohdintaosa jatkaa tulosluvun selontekoa (ks. luku 6) opettajan palautteenanto-

käytänteistä kuvataideopetuksen kontekstissa. Kokoan yhteen esimerkkikes-

kustelujen keskeisimpiä havaintoja vastaamalla luvussa neljä esittämiini tutki-

muskysymyksiin.

7.1.1 Tuotos suuntaa ohjausvuorovaikutusta

Ensimmäinen tutkimuskysymys oli, mikä merkitys oppilaan kuvataidetyöllä on

opettajan palautevuoron muodolle? Tässä tutkimuksessa oppilaan kuvataide-

työ vahvistui olennaisesti ohjaussekvenssiä määrittäväksi tekijäksi. Osallistujien

vuorovaikutussuhteen lisäksi oppilaan työ oli sekvenssin rakennetta ohjaavassa

osassa. Koska oppilaiden ajattelutoiminnan tulos oli esillä kuvataideartefaktis-

sa, se nousi oppimisvuorovaikutusta ohjaavaksi vuorovaikutukselliseksi re-

surssiksi. Toisin sanoen sekä opettaja että oppilaat tuottivat puheenvuoroja suh-

teessa kuvataidetyöhön. Visuaalisten havaintojen parissa osallistujien oli mah-

dollista saavuttaa yhteisesti jaettu keskustelukonteksti (vrt. Kauppinen 2013, 16,

28; Tainio ja Piirainen- Marsh 2011, 199; Svennevig 1999, 219–220, Svinhufvud

2013). Kuvan kautta oppilaiden kognitiiviset prosessit saivat fyysisen olomuo-

don (Apuli-Suuronen 1999, 310; Brown & Duguid, 2000, 183–190; Hiltunen

2006, 27; Martikainen, Nikkola & Lokka 2013, 233, 237–238). Tällaiset materiaa-

lisen olomuodon saaneet ajatteluprosessit liittyivät opettajan ja oppilaiden vas-

tavuoroiseen kohtaamiseen.

Kuvat suuntasivat opettajaa kohti monipuolisempaa puheilmaisua. Kuvat

olivat opettajan puheen multimodaalisena resurssina Aten, Ollin, Neon ja Un-

ton työskentelyn ohjauksessa. Opettajan tilankäyttö, deiktiset eleet sekä työs-

kentelytekniikoita mallintava toiminta osoittivat artefaktin aseman osana op-



pimisvuorovaikutusta (vrt. Routarinne, 2009, 273–275). Aiemmin artefaktit on

liitetty muun muassa topiikkeihin, jotka ovat abstrakteja ja haastavia, ja joissa

artefaktit ovat toimineet puhetta tukevina kielellisenä resurssina (Jylhämö 2013,

60).

 Multimodaalisten resurssien käyttö sekä rikastutti opettajan opetusvuo-

rovaikutusta että myös aktivoi oppilaita. Opettajan tapa hyödyntää deiktisiä

viittauksia siirtyi opettajan ilmaisusta myös Aten ja Neon puheen lisäresurssik-

si. Opettajan toiminnan siirtyminen oppilaiden puheeseen osoitti opettajan il-

maisun relevanttiuden. Kiinnostavaa oli myös huomata opettajan multimodaa-

lisen ilmaisun vaikutus Ollin vuorovaikutusroolin muutokseen. Esimerkin ha-

vainnot olivat yhtäläisiä Käännän (2011, 141–143) tutkimustulosten kanssa, joka

on todennut opettajan multimodaalisten puheenvuorojen implikoivan siirty-

mää oppilaiden osallistujarooleissa.

Oppilaan työskentelyä kommentoiva kohteliaisuusvuoro osoittautui ku-

vataiteen kontekstiin kuuluvaksi keskustelunaloitteeksi. Taidekasvatuskonteks-

tissa on aiemmin todettu, että valmiit työt on tapana asettaa katsottavaksi ilman

valmiita selontekoja, minkä jälkeen taiteilijat saavat vapaasti kuulla, millaista

informaatiota ne katsojille välittävät. Näissä kritiikeiksi sanotuissa keskusteluissa

katsojan on preferoitua toteuttaa aktiivista osallistujaroolia. (Martikainen, Nik-

kola, & Lokka 2013, 241–245.) Uskoakseni tämä näkyi myös aineiston vuorovai-

kutusnormistossa. Opettajan oli mahdollista ottaa palautteenantajan rooli jo

heti sekvenssin aloitusvuorossa. Havainnoimalla ja arvioimalla oppilaittensa

työskentelyjälkeä opettaja valitsi oppilaiden tarpeiden ja kykyjen mukaisen in-

tervention (ks. Berk & Winsler 1995, 29). Työtä koskeva kannanotto sai kysy-

mysvuoroon verrattavan merkityksen osoittaa seuraava puheenvuoro oppilaal-

le. Tämä tuli ilmi tulosesimerkeistä Atte ja Neo. Samalla palautevuoro toimi

tarvittaessa alkuperäisen tehtävänannon täsmentäjänä (vrt. Karvonen, 2007, 120;

Suomensalo 2013, 105; Vepsäläinen 2007, 171–174).

Tärkeä havainto oli, että opettajan lisäksi myös oppilaat orientoituivat to-

piikinalkuisiin palautevuoroihin odotustenmukaisina aloitteina. Tämä ilmeni

esimerkiksi keskustelussa Unton kanssa, kun oppilas ohjasi opettajaa katso-



maan ja arvioimaan toimintaansa keskustelunaloitteella kato. Tällä huomion-

kohdistimella Unto implikoi opettajalta nimenomaan positiivista palautetta.

Aineistosta käy ilmi, että oppilaiden erilaiset kuvataidetyöt sekä näihin

liittyvät työprosessit vaikuttivat opettajan tapaan hyödyntää käytössään olevia

puheen resursseja laajalla repertuaarilla. Sajaniemi ym. (2015, 121–122) toteavat

yksilöllisen havaitsemisen sekä kokemisen ohjaavan ajatteluprosessien raken-

tumista. Sanat ja merkitystulkinta kytkeytyvät kokemuksiin vasta tämän jäl-

keen. Kuvia vastaanotettaessa rakentuvat ja muokkautuvat esimerkiksi sellaiset

henkilökohtaiset käsitteet kuin hieno ja onnistunut (Ks. Vygotsky 1982, 53,119).

Oppilaiden kuvataidetyöt onnistuivat puhuttelemaan opettajaa. Neolle suunna-

tun palautevuoron muoto osoitti oppilaan työn herättävän opettajassa henkilö-

kohtaisia tulkintoja (vrt. Kleemola 2007, 77). Tässä sekvensseissä opettaja sa-

noitti havaintonsa spontaanisti, jolloin arvio muotoutui affektiivisiksi, opettajan

emootioita ilmaisevaksi, puheenvuoroksi. Tässä evaluaatio ei saanut keskuste-

lussa ainoastaan merkitystä oppilaiden oppimista ohjaavina palautteina, vaan

ilmaisi myös opettajan henkilökohtaisia vaikutelmia, intentioita ja suhtautumis-

ta (ks. Larjavaara 2008, 183). Aineistosta kävi ilmi, että subjektiivinen havaitse-

minen ja kokeminen liittyivät opettajan rooliin siinä missä opettajan institutio-

naalista tehtävää toteuttava arviointikin. Oppilaiden toimintaa voitiin arvioida

paitsi sen relevanttiuden myös muiden arvojen, esimerkiksi kiinnostavuuden ja

luovuuden kautta (vrt. Yrjönsuuri 1997, 234).

Affektiivisesti muotoutuneissa palautevuoroissa opettaja viittasi oppilaan

töihin esimerkiksi refentiaalilla toi. Demonstratiivipronomini toi oli käytössä

opettajan ja oppilaan toimiessa jaetussa keskustelukontekstissa. Kuvan sisältöä

koskeva keskustelu rakensi tilanteen osallistujarooleja, koska oppilas sai aktiivi-

sen aseman keskustelussa. Oman toimintansa ja kokemustensa kautta Neo pää-

tyi rakentamaan omaa tiedon asiantuntijuuttaan ja nousi näin keskusteluissa

tietävän osallistujan asemaan. (Vrt. Jylhämö 2013, 175; Kauppinen 2013, 39; Sava

2007, 175–176.)

Opettajan subjektiivinen havaitseminen ei kuitenkaan lopulta täysin vas-

tannut opettajan omia odotuksia relevantista palautteenannosta. Keskustelu



osoitti, että opettaja liitti affektiiviseen ilmaisuunsa itsekorjausvuoroja ja muo-

toili arvoistaan ytimekkäämpää. Hän tuotti siirtymän omassa osallistujaroolis-

saan käyttäen toistoa omaa puhettaan vahvistavana tehokeinona. Näin opettaja

asettui keskustelussa takaisin tietävän osallistujan asemaan. Oppilaan toimin-

nan ydinkohtien korostamien, toistaminen, mahdolliset selventävät tai tarken-

tavat kuvaukset sekä mallisuoritusten implikoinnit ovat opettajalle kuuluvia

keinoja ohjata ja arvioida oppilaiden oppimista (Kleemola 2007, 77–80).

Aineiston esimerkkien laajempi analyysi osoitti, ettei puhuttelevaa työtä

kuitenkaan aina otettu vastaan ylistyssanoin. Hyvä oli opettajan käytössä oleva

yleiskäsite, johon hän saattoi liittää tarkentavia intensiteettimääreitä kuten ihan,

aika, tosi ja niin (vrt. NS 1989, 566). Opettaja näytti käsittelevän oppilaiden Olli ja

Neo työskentelyä varsin onnistuneena, mutta liitti vuoroihinsa evaluaation hyvä

intesiteettiä alentavia astemääreitä ihan ja aika. Astemääreiden käyttömerkitys

näytti näin ollen olevan ristiriidassa niiden puhemerkityksen kanssa.

Toki oppituntien aikana käytiin keskusteluja, joissa opettajan tuottama

hyväksyvä palautevuoro liittyi sellaiseen työhön, joka oli tälle aluksi vaikeasti

tulkittavissa tai oppilaan toiminta oli hankalasti ymmärrettävää. Lasten ilmai-

sua tutkinut Setälä (2013, 243) toteaa, ettei työskentelyn lopputulos ole aina

konventionaalisiin esittämistapoihin tottuneen aikuisen ymmärrettävissä. Pelk-

kä työskentelylle annettava tila tai työskentelystä motivoitunut oppilas eivät

riitä saattamaan lasten tunteita ja ajatuksia aikuisten näkökulmasta ymmärret-

tävälle tasolle. Jotta lasten kuvat näyttäytyisivät ilmaisuvoimaisina aikuisille ja

havainnot ja kommentit visuaalisesta maailmasta olisivat aikuisen ymmärrettä-

vissä, saatetaan tarvita lapsen itsensä antamaa lisätietoa. Kuvan merkitysten

ymmärtämiseksi tarvitaan lapsen ja aikuisen välistä keskustelua, minkä ilmeni

myös tästä aineistosta. Ollin kanssa käytävä keskustelu toimi selkeämpänä esi-

merkkinä tilanteesta, jossa työn idea ei välittynyt opettajalle heti ensi katsomal-

ta. Oppilaan työn idean jäädessä selittämättömiksi opettaja siirtyi keskustelussa

käyttämään informaalia jutustelukoodia. Opettajan puhe oli hetkellisesti tulkit-

tavissa institutionaalisesta normistosta poikkeavaksi, mikä toimi hetkessä yh-

teistä ymmärrystä rakentavana kielivalintana.



7.1.2 Opettajan palautevuoron muodolla on merkitystä

Toisena tutkimuskysymyksenä mietin, miten opettajan positiivinen palaute oh-

jaa oppilaan vuorovaikutusroolia ja toimijuutta. Kiinnitin analyysissä huomiota

opettajan palautevuorojen muotoiluun sekä sekventiaaliseen sijaintiin. Aineis-

tosta ilmeni, että opettajan hyväksyvä palaute liittyi sekä lauserakenteiltaan että

sekventiaaliselta sijainniltaan vaihteleviin puheenvuoroihin. Aiemmista keskus-

telunanalyyttisistä tuloksista poiketen (ks. luku 5.1) opettaja tuotti palautevuo-

roja sekä heti sekvenssin ensimmäisessä positiossa että vasta myöhemmin. Op-

pilaiden toiminta rakentui suhteessa opettajalta saatuun palautteeseen. He

osoittivat opettajan arvioille vaihtelevia puhemerkityksiä. Kuten keskusteluissa

aina, myöskään tässä, puheenvuoroissa ei ollut kyse sanoista, vaan pidemmistä

sanaliitoista ja muista laajemmista konstruktioista (ks. Larjavaara, 2008 188).

Keskustelujen analyysi osoitti, että samat puhetoimet saavat puhujasta ja tulkit-

sijasta riippuvia, vaihtelevia merkityksiä (vrt. Eskola & Suoranta, 1999, 45; Heri-

tage 1996, 236; Kurhila 2008, 112; Larjavaara 2008, 183; Leino 2008,162–163 ).

Eksplisiittisesti evaluaatioksi tunnistettava vuoro ei toimi ainoastaan arviointi-

vuorona, eikä sisältönsä puolesta paljasta kaikkia siihen liitettäviä puhemerki-

tyksistä. Erimuotoiset sekä vaihtelevissa konteksteissa esitetyt arviot herättivät

oppilaissa eri sävyistä toimijuutta.

Suuntaamaton, toisin sanoen ilman selittävää tarkoitetta jäävä, palaute-

vuoro osoittutui aineistossani opettajan vakiintuneeksi kielelliseksi resurssiksi.

Yleisluontoinen hyväksyntä kuului osaksi opettajan laajempaa, positiivisten

palautteiden repertuaaria ja toimi kielellisenä työvälineenä rutinoituneessa oh-

jaustoiminnassa. Opettaja aloitti ohjaustilanteen suuntutumattomalla hyväk-

synnän osoituksella hyvältä näyttää aineistoesimerkissä Atte.

Tässä opettaja toteutti tehtäväänsä aktiivisen vuorovaikutuskontekstin oh-

jaajana tuottaen keskusteluun positiivisia konnotaatioita sisältävän avauksen

(vrt. Peräkylä 1997, 180). Sajaniemi kumppaneineen (2015, 153, 156–158, 185–

187) katsoo, että tällaiset valmiit kielimallit liittyvät haastaviin vuorovaikutusti-

lanteisiin. Mallien mukaan toimitaan, kun tarkemman tilannearvion tuottami-

selle ei jää riittäviä ajattelullisia tai ajankäytöllisiä resursseja, minkä vuoksi pu-



hetoiminta menettää joustavuuttaan. Haastavissa tilanteissa mieleen nousee

aiemmin aktivoituneita rutiinitoimintoja joko tahdonalaisesti tai ulkoisten är-

sykkeiden ohjaamina. Esimerkin objektiton palautevuoro hyvältä näyttää on

merkitykseltään heikentynyt puheenvuoro, minkä vuoksi sen ajatellaan ensisi-

jaisesti ilmaisevan joko puhujan ääneen asti tuotetun asian oivaltamista tai tä-

män ajatustoiminnan päättymistä (NS 1989, 567-567).

Analyysi osoitti, ettei suuntautumattomaksi jäävä, yleistä hyväksyntää

osoittava palautevuoro saanut näkyvää merkitystä positiivisena kannanotona.

Atte ei esimerkiksi osoittanut käsittelevänsä opettajan arviota relevanttina pa-

lautevurona, sillä vuoro ei onnistunut rakentamaan keskusteluun jaettua yhte-

isymmärrystä. Myönteisen rutiinipalautteen implikoimat vaikutukset eivät to-

teutuneet keskustelussa lainkaan itsestään selvästi. Sen sijan esimerkki korosti

käsitystä vuorovaikutuksen kontekstuaalisuudesta.

Kokemus opettajille relevanteista kieliteoista vaihteleekin tilanteisesti (kt.

Eskola & Suoranta 1999, 50; Kemppainen, Pietiläinen ja Vehkakoski 2015, 69;

Svennevig 1999, 171). Oppilaiden reaktiot nojaavat usein hypoteettiseen tilaan

onnistuneesta työstä, minkä lisäksi palautteen merkitykset rakennetaan suh-

teessa muuhun käytössä olevaan palauterepertuaariin, kuten ilmaisuihin hieno

ja onnistunut (vrt. Peräkylä 1997, 194; Vygotsky 1982, 18). Oppilaiden oppimis-

ja keskustelumotivaation muokkaajana ei niinkään ole todellisuus, vaan ar-

viointiin liittyvät käsitykset (Anttila 2007,420–423). Kemppainen ym. (2015, 66)

toteavat suoraan, että suuntaamattomat kehut jäävät vaikuttavuudeltaan vähäi-

siksi. Esimerkki vahvistaa käsitystä jossain määrin. Tulkitsen tilannetta niin,

että rutiinitoimena tuotetun positiivisen palautteen merkitys saattaa jäädä osal-

listujilta huomaamatta. Jää osallistujien omaan reflektiotoiminnan varaan, mi-

ten merkitykselliseksi rutiinivuoroille rakentuva yhteistyö muodostuu.

Selkeiden affektiivisten sanamerkitysten puuttuessa suuntautumaton pa-

lautevuoro sai keskustelussa kuitenkin puhetoimintamerkityksen (vrt. NS 1989,

567). Kuten Vepäsäläinenkin (2007, 177) toteaa: oppilas vastaanotti opettajalta

oppilaan roolin, kun opettaja ryhtyi toimimaan opettajan vuorovaikutuksellisen

roolin mukaan. Tällöin luokkahuonevuorovaikutuksen tutut normit sovittiin



uudelleen. Institutionaalisesti rakentuneesta kontekstissa orientoiduttiin val-

miiden mallien ja tunnistettavan järjestyksen noudattamiseen (ks. Heritage

1996, 208; Peräkylä 1997, 181). Tarkemmin tässä sekvenssissä tuotettiin kuva-

taidekontekstissa preferoitua toimintaa. Tilanteessa rakennettiin kuvataideop-

pimisen toimintakontekstiin kuuluvaa, aktiivista vuorovaikutusta. Aktiivisen

vuorovaikutuksen normia pidettiin yllä implikoimalla aktiivista osallistujaroo-

lia vastapuhujalle. Atte orientoitui ensisijaisesti aktiivisen keskustelijan ja oppi-

laan rooliin sekä näiden aseman mukaiseen toimintaan: kysymysten esittämi-

seen. Opettaja vuorostaan ohjasi puheenvuoroa aktiivisesti oppilaalle ja rakensi

tälle keskustelutilaa ja paikkoja reflektioiden sanallistamiselle.

Atte näytti tilanteessa suuntautuvan mahdollisten ongelmien etsimiseen ja

niiden ratkaisemiseen. Ongelmakeskeistä ajattelua voidaan selittää osallistujien

etäisellä vuorovaikutussuhteella. Tilanteissa, joissa keskustelijoiden välillä ei

ole saavutettua vuorovaikutuksellista läheisyyttä, on preferoitua käyttää kiel-

teisiä kohteliaisuusstrategioita. Ne ovat defensiivistä, vääriä ilmaisuja välttele-

viä toimintatapoja, jotka korostavat osallistujien autonomiaa. (Vrt. Kemppai-

nen, Pietiläinen ja Vehkakoski 2015, 69; Svennevig 1999, 247, 25.)

Suuntautumattomattomalla palautteella alkavassa sekvensissä vuorovai-

kutuksen intersubjektiivisuus toteutui hyvin hienovaraisesti tulkittavissa ole-

vista keskustelun piirteissä. Sen päätteeksi jäi varovainen tunne siitä, että kes-

kustelussa suuntauduttiin lopulta toiminnan jatkumiseen ja asennoiduttiin piir-

tämiseen eteenpäin katsoen. Opettajan ja oppilaan todelliset kognitiot näyttävät

silti jäävän korostetun institutionaalisten roolien taakse.

Analyysi onnistui osoittamaan, että substantiivimääritteen saava evaluaa-

tio ohjaa oppilaiden oppimista kohdennetusti. Esimerkeissä Neo ja Enni opetta-

jan positiivinen arvio kohdentuu tarkasti substantiivimääritteiden tuo asento ja

kysymys kautta. Selvästi kohdennetut kannanotot tarjosivat oppilaille mahdolli-

suuden, joko hyväksyä tai korjata opettajan esittämää arviota. Opettajan vuoro

paitsi kiitti loi myös odotteen oppilaiden vasta-argumenttien esittämiseen. (Vrt.

Heritage 1996, 265; Kleemola 2013, 64–66, 80; Peräkylä 1997, 182–187; Salminen,

Nykopp, Kiili & Marttunen 2013, 69.) Samalla kun opettaja antoi kiitosta oppi-



laiden toiminnalle ja tehdylle työlle, keskusteluun syntyi paikka asettua opetta-

jan esittämää ongelmattoman työskentelyn presumptiota vastaan. Ulkoisen to-

dellisuuden havainnointiin perustuvat palautevuorot loivat keskustelualaa,

jossa haastettiin ja innostettiin oppilaita neuvottelemaan työskentelyn todelli-

sesta tilasta. Samoissa esimerkeissä myös opettajan muu ilmaisu osoitti tämän

olevan orientoitunut vastavuoroiseen vuorovaikutukseen oppilaittensa kanssa.

Oppilaiden omat kannanotot käsiteltiin preferoituina, sekvenssiä jatkavina ja

topiikkia eteenpäin vievinä vuoroina. (Vrt. Peräkylä 1997, 182–187.)

Aineistoesimerkit osoittivat, miten opettajan substantiivimääritteiset pa-

lautevuorot saattoivat oppilaiden ajattelua kielelliselle tasolle. Esimerkissä Neo

opettajan tarkka objektiviittaus suuntasi ensin oppilaan huomiota, minkä jäl-

keen Neon oma puheenvuoro sai leksikaalista kieliainesta suoran opettajan

toiminnasta. (Vrt. Berk & Winsler 1995, 39, 46; Vygotsky 1982, 13, 129–133, 186.)

Näyttäisi siltä, että opettajan puhe auttoi oppialasta järjestämään omaa aisti-

informaatiotaan uudella tavalla (vrt. Sajaniemi ym. 2015, 43).

Esimerkissä Enni opettajan substantiivimäärite kysymys kohdistui oppi-

laan toimintaan. Tällä teolla opettaja osoitti tukevansa Ennin aktiivista puheroo-

lia ja oppimistapahtumien reflektointia sekä antoi arvoa oppilaan omalle ajatte-

lulle. Tutkijat toteavatkin, että oppimista tukee autenttisille mielipiteille tarjottu

tuki (Kallas, Nikkola & Räihä 2013, 42). Oppilaiden varmuutta ja taitoa tuen

pyytämiseen tuetaan palkitsemalla hyvät kysymykset (Haapaniemi & Raina

2014, 82–83). Oppilaiden toimijuutta tukevat erityisesti tällaiset joko prosessiin

tai valmiiseen tuotokseen liittyvät arviot. Näissä palautekeskusteluissa oppilaan

minäkuva kehittyy. Hän huomaa pystyvänsä omalla toiminnallaan vaikutta-

maan tehtävän tekemiseen, ja haluaa siksi jatkaa sen parissa. (Kemppainen, Pie-

tiläinen ja Vehkakoski 2015, 60, 68–69.)

Tulosluvun analyysi esittää, miten opettaja asettui tilanteessa symmetri-

seen vuorovaikutusrooliin ja rakensi keskustelun intersubjektiivisuutta peda-

gogisten kielivalintojensa ja käyttämänsä keskustelurekisterin kautta. Sekvens-

sissä käytiin dialogia, jossa Enni vahvisti asemansa keskustelun tiedollisena

asiantuntijana ja sai uusia mahdollisuuksia toimijuutensa toteuttamiseen.



Aineiston esimerkissä Unto opettaja arvioi oppilaan nopeaksi kuvan teki-

jäksi. Palautevuoron persoonapronominitarkoite sä viittasi suoraan oppilaa-

seen, minkä vuoksi kutsun tätä vuoroa oppilaan persoonaan kohdistuvaksi eva-

luaatioksi. Esimerkissä oppilas vastaanotti opettajan arvion tunnistettavana ja

osoitti näin olevansa jokseenkin samaa mieltä opettajan kannanottojen kanssa.

Tässä oppilaaseen kohdistuvassa palautevuorossa Unton omaat atribuutiot sai-

vat sanallisen muodon ja muuttuivat yhteisesti jaetuksi totuudeksi. Omaa ko-

kemustaan sanallistaen opettaja toi keskusteluun omaa reflektoivaa ajatteluaan

sekä itseohjautuvaan oppimiseen välineitä (vrt. Sajaniemi 2015, 162; Schunk

2012, 253–256, 261–263).

Itseohjautuvaa oppimista tutkinut Schunk (2012, 253–260) huomauttaa, et-

tä suoraan oppilaaseen kohdistuva palaute on preferoitu puheenvuoro nimen-

omaan silloin, kun se kohtaa oppilaan omat atribuutiot ja tuntuu siksi uskotta-

valta. Se toimii eteenpäin kannustavana tekona tilanteissa, joissa oppilaat ovat

tarpeeksi itsevarmoja vastaanottamaan kehuja, eikä esitetty atribuutio herätä

heissä vertailua mahdollisiin epäonnistumisen hetkiin. Onkin havaittu, että

opettajat antavat kykyihin kohdistuvaa palautetta heille, jotka menestyvät teh-

tävissään säännöllisesti.

Toisaalta esimerkki osoitti myös, miten menestyvä ja itseohjautuvasti toi-

miva oppilas samalla sekä arvioi opettajan palautteen oikeaksi että osoitti per-

soonaan kohdistuvan palautteen sekvenssin jatkumisen kannalta epärelevan-

tiksi teoksi. Opettajan palautevuorosta tuli keskustelun siirtymävuoro, jonka

myötä Unto siirtyi yhteisestä keskustelusta autonomiseen työskentelyyn. Suo-

raan oppilaaseen kohdistuva evaluaatio ylitti tilanteen institutionaalisen etäi-

syyden rajat. Opettaja nosti oman näkemyksensä yhtä merkitseväksi oppilaan

kokemustiedon kanssa osoittaessaan olevansa tietoinen osallistuja oppilaan

työskentelytapaa ja -asenteita koskevassa keskustelussa. Näin opettaja haastoi

oletuksen oppilaasta oman oppimisensa asiantuntijana. Kemppaisen ym. (2015,

70) tutkimuksessa todetaan, että suora kehuminen on haastava palautteenanto-

tapa vanhempien oppilaiden keskuudessa. Tutkijat katsovat, että vaikka nuo-

remmat lapset ottavat mielellään vastaan persoona- ja kykypalautetta, van-



hemmille oppilaille kehuminen voi toimia merkkinä opettajan vähäisistä odo-

tuksista. Myös Schunk (2012, 249) toteaa persoonaan kohdistuvan palautteen

araksi puhetoimeksi, joka uhkaa kääntyä itseään ja oppimista vastaan. Hän ha-

vaitsee, että oppimistulosten selittäminen henkilöön itseensä liittyvillä syillä

nostattaa mahdolliset häpeän tai ylpeyden tunteet esiin tavallista voimakkaam-

pina.

Saamansa palautteen jälkeen Unto joutui tekemään enemmän töitä saa-

dakseen oman äänensä kuuluviin. Vastareaktiossaan hän osoitti, että toisin kuin

opettaja sanoo, Unto ei käsitellyt onnistumistaan itsestään selvyytenä. Vuoros-

saan Unto teki implisiittisesti eroa opettajan mielipiteeseen ja ilmaisi, että me-

nestyminen on vaatinut sekä työskentelyn itsenäistä suunnittelua että ponniste-

lua. (Vrt. Peräkylä 1997, 182–187.) Näin hän teki korjauksen omaan tiedolliseen

asemaansa sekä ilmaisi etuoikeuttaan oman oppimisprosessin arviointiin. Edel-

listen havaintojen valossa on ilmeistä, että opettaja on omalla vuorollaan suun-

nannut Unton ajattelua edelleen kohti itseohjautuvaa työskentelyä. Tämän tut-

kimuksessa valossa oppilaan persoonaan kohdistuva palaute rakentaa oppilaan

käsityksiä itsestään, omista itsesäätelyn keinoista sekä tulevista toimintamah-

dollisuuksistaan. Se ohjaa oppilasta etsimään uusia keinoja tehtävästä suoriu-

tumiseen ja ohjaa ottamaan vastuuta omasta työskentelystä. (Vrt. Sajaniemi

2015, 162; Schunk 2012, 253–256, 261–263.)

Esimerkkikeskustelussa Olli opettaja vastaanotti oppilaan idean dialogi-

partikkelein joo no, joiden perään hän tuotti pronominilla sehän alkavan palau-

tevuoron. Opettajan demonstratiivipronominitarkoitteinen palautevuoro arvioi

samalla sekä oppilaan toimintaa että liitti kannanoton kyseiseen sekvenssiin ja

keskustelun laajempaan kontekstiin (vrt. Etelämäki 2006, 33). Arvio sijoittui

opettajan tuottamaan siirtymävuoroon, jonka analyysi todensi muutosta opetta-

jan omassa ajattelussa.

Tämä palautetyyppi liittyi sekvenssiin, jossa opettaja osoitti olevansa

orientoitunut vastavuoroiseen keskusteluun ja oppimisen tarkasteluun sekä

näiden aikana rakentuviin palautteisiin. Pronominivalinnalla se opettaja ekspli-

koi omaa suuntautumistaan sekä oppilaan asemaa keskustelun tasavertaisena



osallistujana (vrt. VISK 2008, § 722). Tällainen palautevuoro oli tunnistettavissa

opettajan subjektiivisiksi tilannearvioiksi paitsi demonstratiivipronominin

myös vuoron prosodian perusteella.

Vuoron subjektiivinen koodi implikoi opettajalta selittävää toimintaa asi-

antuntijaroolista poikkeamiselle. Subjektiivinen koodi ei kohdannut Ollin odo-

tuksia, joka oli opettajan kanssa erimielinen ja suuntasi ohjausta kohti aiempaa

relevantimpaa lähestymistapaa. Odotusten vastaisille puheteoille odotetaan

selitystä, koska keskustelussa pyritään mahdollisimman ymmärrettävään ilmai-

suun.  Poikkeava käyttäytyminen tekee kuitenkin näkyväksi osallistujien motii-

veja ja persoonallisuuksia. Nyt opettajan rooli-identiteetti, persoonallisuus,

päämäärät ja motiivit joutuivat päättelyn alaisiksi. (Vrt. Hertiage 1996, 249; Tai-

nio 2007, 27.)

Palautevuoron jälkeen opettaja osoitti siirtymän omassa ohjaustavassaan.

Opettaja siirtyi toteuttamaan aktiivista keskusteluroolia, jossa jatkoi asiantunti-

jatehtäväänsä Ollin esittämän kannanoton perusteella. Berk & Winsler (1995,

26–32) toteavat, että oppilaan esittämän konstruktion tukeminen pitää sisällään

yhteispäättelyä ja edellyttää, että keskustelussa on jo saavutettu osallistujien

välinen intersubjektiivisuus. Subjektiivisesti värittyneitä sympatian osoituksia

tai empaattista sivustakatsojan roolia ei kuitenkaan osoitettu relevantiksi tavak-

si toteuttaa opettajuutta (vrt. Peräkylä 1997, 191). Sen sijan opettajat voivat käyt-

tää keskustelun palautevuoroa paikkana oikeaa toteutustapaa tarkentaville sel-

vennöksille (Kleemola 2007, 77). Hannula (2013, 128–129) liittää aktiivisen oh-

jaajan rooliin seuraavia toimia: opettaja auttaa oppilaita selventämään ajatuksi-

aan, tekee uusia kysymyksiä, tarjoaa ilmaisuja oppilaiden käyttöön, mallintaa

ajatuksia, laajentaa ja tekee yhteenvetoja oppilaan puheesta, kannustaa pohti-

maan erilaisia toteutusvaihtoehtoja sekä pyytää oppilasta perustelemaan ja

puolustamaan näkemyksiään.

7.1.3 Vuorovaikutus on tasapainoilua

Kolmas ja samalla viimeinen kysymys kuului seuraavasti: Millaisena opettajan

rooli näyttäytyy positiivisen palautteenannon yhteydessä? Aineistoesimerkit



osoittivat, että kuvataidetta opettavalta opettajalta odotettiin sekä vankkaa ku-

vataiteellista että pedagogista asiantuntijuutta. Sekä opettaja että oppilaat orien-

toituivat vuorovaikutuksessaan kouluinstituution läsnäoloon. Esimerkissä Olli

oppilas tulkitsi arkikeskustelusta tutun, sinänsä tavanomaisen kysymyksen mi-

täs kuuluu opettajan ohjaukselliseksi toimeksi sekä paikaksi kertoa tehtävän

suorittamiseen liittyvistä ongelmistaan. (Vrt. Peräkylä 1997, 190.) Esimerkissä

Atte jatkettiin sinnikkäästi yhteisymmärryksen rakentamista ja pyrittiin näin

edistämään tehtävässä suoriutumista, vaikka opettajan ja oppilaan välinen in-

tersubjektiivisuus näyttäytyi epävarmana ja jaetun topiikin löytäminen oli haas-

tavaa.

 Evaluaatiovuoro osoittautui asiantuntijan rooliin kuuluvaksi puhetoi-

meksi kaikissa aineistoesimerkeissä. Samalla aineistosta oli havaittavissa, että

perustellun ongelmaratkaisun rakentaminen oli tärkeämpää kuin opettajan asi-

antuntijaroolin tai autoritäärisen evaluaatiotehtävän ylläpito. Enni, Neo, Unto ja

Olli implikoivat opettajalle roolia keskustelun tietävänä osallistujana, mutta

liittivät asiantuntijarooliin myös tehtävän oppimisen tukijan ja kannustajana.

Oppilaiden toimiessa aktiivisessa roolissa opettajalta odotetaan laaja-alaista

osaamista ja heittäytymistä. Hänellä on tehtävä mentorina, oppimisen ohjaaja-

na, tukijana sekä sosiaalisen oppimisympäristön luojana. (Lundell & Matilainen

2013, 38.) Haapaniemi ja Raina (2014, 50–51, 67) esittävät, että opettajalta odote-

taan opettajuutta, joka opettaa löytämään, arvioimaan ja tuottamaan tietoa yh-

teisissä projekteissa. Vehviläinen (2001b, 39-61) puhuu keskustelunanalyyttises-

sä tutkimuksessaan hienovaraisesta neuvonannosta, jossa hienovarainen lähes-

tyminen tukee myöhempää neuvojen hyväksymistä sekä oikeuttaa neuvonan-

toon tilanteissa, joissa pureudutaan ohjattavien henkilökohtaisiin kokemuksiin.

Oikeus lopullisten ratkaisujen tekoon jäi kuitenkin ohjattavalle itselleen. Jylhä-

mö (2013, 175) toteaa, ettei opettajan tehtäväksi katsota oppilaiden oman koke-

mustiedon oikeellisuuden arviointia. Aineistossa oppilaat Neo ja Olli tarkasteli-

vat itse omaa työskentelyään kriittisesti, mutteivät osoittaneet töiden kritisoin-

tia opettajan tehtäväksi. Ollin itsekritiikki toimikin keskustelun siirtymävuoro-



na, minkä jälkeen ohjauksessa siirryttiin uuteen, aiempaa relevantimpaan pu-

heenaiheeseen.

Kaikkiin aineistoesimerkkien keskusteluihin liittyi jonkin keskuste-

lunanalyyttisen jäsennystavan mukaan preferoimatonta puheen ainesta tai jopa

suoranaisia keskustelun ongelmia: topiikin suhteen oli erimielisyyttä, keskuste-

lussa tuotettiin vierusparijäsennyksen mukaan preferoimattomia vuoroja, osal-

listujien välillä ei ollut yhteistä keskusteluorientaatiota tai puheen sisällölle tul-

kittiin toistaan poikkeavia merkityksiä. Osallistujien rooleista neuvoteltiin nä-

kymättömästi. Osallistujat pyrkivät osoittamaan oman kompetenssinsa. Kom-

petenssia tavoitettiin implisiittisellä tasapainoilulla keskustelijoiden oman au-

tonomian sekä yhteisten keskustelutavoitteiden toteuttamisen välillä. (Ks. Hell-

ström, Johnson, Leppilampi & Sahlberg 2015, 96–100.) Tämä tasapainoilu välit-

tyi keskustelun sekvenssirakenteeseen, kun toisistaan poikkeavat odotukset

tulivat näkyviin keskustelujen korjauskäytänteissä. Korjausrakenteet osoittivat,

millaisiin erimielisyyksiin ja vuorovaikutusongelmiin tartuttiin korjausta vaati-

vina sekä, missä määrin osallistujaroolit tarvitsivat tarkempaa neuvottelua (Sor-

jonen 1997, 112). Voidaan puhua, että aineiston keskusteluissa esiintyi normi-

konfliketeja, joilla tarkoitetaan osallistujien oppimiskulttuurien välisiä ristiriito-

ja (ks. Hellström, Johnson, Leppilampi & Sahlberg 2015, 105–109).

Esimerkkien ongelmatilanteissa, joissa neuvoteltiin viime kädessä osallis-

tujien oikeudesta oppilaan työn arviointiin, jäi opettajan tehtäväksi mukauttaa

omaa toimintaansa ja osallistujarooliaan oppilaan autonomiaa kunnioittaen.

Oppilaiden saadessa toteuttaa aktiivista toimijan rooliaan, opettajan haasteena

on laittaa itsensä likoon sekä sietää epävarmuutta (Jääskelä, Klemola & Valleala

2013, 26–27). Aineistosta halutaan, että opettajan hyväksyntää osoittaviin evalu-

aatio- ja palautevuoroihin liittyi siirtymä opettajan omassa vuorovaikutusroo-

lissa. Opettajan esittämät evaluaatiot olivat luonteeltaan progressiivisia pu-

heenvuoroja ja jaetun vuorovaikutusymmärryksen kehittyminen dynaaminen

prosessi. Opettaja teki aktiivista tulkintaa vuorovaikutuskontekstista ja pyrki

mukauttamaan puhetoimintaansa tilanteen mukaan. Kuvataidekontekstissa

tasapainoiltiin symmetristen ja asymmetristen puhetoimien sekä opettajan sub-



jektiivisen viestintäkoodin ja institutionaalisen opetuskoodin välillä. Palaut-

teenantokäytänteet rakentuivat kohden keskustelukoodin varaan. Palaute koos-

tui sekä opettajan henkilökohtaisesta ensivaikutelmasta että palautteen analyyt-

tisestä osasta. Nämä kaksi keskustelukoodia sijoittuivat sekvenssissä joko yh-

teen puheenvuoron tai jakautuivat useamman keskusteluposition kesken. Tut-

kimus osoittaa, että opettaja hyödynsi palautteessaan vaihtelevia keskustelure-

kistereitä. Rekisterimuutos taas liittyi siirtymään opettajan omassa osallistuja-

roolissa. Osallistujaroolin siirtymät toimivat keskustelun intersubjektiivisuutta

ylläpitävänä vuoroina.

Haapaniemi ja Raina (2014, 119) katsovat, että opettaja on myös vastuulli-

nen ottamaan puheeksi luokan vuorovaikutukseen vaikuttavat normit. Normi-

en vastainen vuoro toimii kontekstia uudistavana vuorona. Rinne (2006, 116)

katsoo, että kuvataiteen avoimissa ja ennalta-arvaamattomissa prosesseissa

voidaan muuttaa koulua. Niemi (2013, 89) miettii juuri keskustelun palautevuo-

ron olevan paikka, jossa opettajalla on mahdollisuus todentaa pedagogiikkansa

mukaisia eettisiä kasvatusarvoja. Myös Törmä (2003, 127) näkee, että ristiriitati-

lanteissa kasvattajien arvot konkretisoituvat, kun ongelmia joudutaan ratkai-

semaan mahdollisimman tietoisesti ja perustellusti sekä omia ajatuksia reflek-

toiden. Konsensus ei ole pysyvä yhdessä olemisen olotila (Kallas, Nikkola &

Räihä 2013, 34). Opettajalta vaaditaan siis kärsivällisyyttä, kuuntelemista, malt-

tia odottaa ja kykyä arvosta virheitä ongelmanratkaisua tukevina ajattelunvai-

heina (ks. Schunk 2012, 333).

Esimerkit osoittivat, ettei ole sama, millaisessa tunnetilassa opettaja viestii.

Opettajan puheesta välittyvillä affektioilla on vaikutusta oppimiseen (Berk &

Winsler, 1995, 26–32; Haapaniemi & Raina 2014, 79). Omakohtaisen kokemuk-

sen tai emootion asettaminen neuvottelun kohteeksi todentaa ja ylläpitää kes-

kustelijoiden välistä luottamusilmastoa (Korkalainen 2001, 159). Opettajan

oman persoonan ja innostuksen välittymisen ajatellaan tukevan opettaja-

oppilassuhdetta ja edelleen avointa oppimisilmapiiriä (Jääskelä, Klemola & Val-

leala 2013, 23). Formaali kasvatus ja opetus saavat tukea avoimista, informaa-

leista oppimisen ympäristöistä (Kumpulainen, Krokfors, Lipponen, Tissari,



Hilppö & Rajala 2011, 46, Rinne 2006, 116; Varto 2006,153–157; OPS 2014). Saha-

rinen (2007, 264, 283, 287) arvioi, ettei kaikki oppimisen kannalta koherentti pu-

he edes näyttäydy aina oppimisen agendan mukaisena toimintana. Myös epä-

formaalissa keskustelukoodissa tuotetuilla vuoroilla voi olla pedagoginen funk-

tio ja merkittävää vaikutusta oppilaiden aktiivisuuteen, annettujen neuvojen ja

käskyjen noudattamiseen ja edelleen saavutettuihin oppimistuloksiin. Yhteisön

ja yhteisyyden tunteen syntymisen edellytyksenä ovat yhteyden pito muihin,

yhteinen ajatusten vaihto, aktiivinen yhteistoiminta ja toisten auttaminen (De-

wy 1957, 21).

7.2 Tutkimuksen luotettavuus ja jatkotutkimushaasteet

Tässä tutkimuksessa on kiinnitetty huomiota tieteelliseen tutkimukseen kuulu-

viin tutkimuseettisiin periaatteisiin sekä noudatettu rehellisyyttä tutkimuksen

teon kaikissa tekovaiheissa. Eettiset ratkaisut ovat koskeneet niin tutkimusai-

heen ja -kysymysten valintaa, tutkittavien henkilöiden kunnioittavaa kohtelua

niin aineiston keruun aikana kuin litterointivaiheessa kuin myös raportin

avoimuutta, siihen liittyviä kielellisissä valintoja sekä lähteiden käyttöä. (Ks.

esim. Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2003, 23–28.) Tutkimusta tehdessäni olen

kuitenkin huomioinut tutkijan aseman tutkimusprosessia ja tutkimuksessa teh-

täviä valintoja ohjaavana. Laadullinen tutkimukselle ominaisesti tutkimuspro-

sessissa on liikuttu subjektiivisten ja objektiivisten näkökulmien välimaastossa.

(Ks. Eskola, & Suorenata 1999, 16, 20; Nikkola, Rautiainen, Moilanen, Räihä &

Löppönen 2013, 146.)

Keskustelunanalyysi on mielestäni varsin käyttökelpoinen tutkimusmeto-

di objektiivisuuteen tähtäävän tutkimukseen perustaksi. Keskustelunanalyytti-

nen tutkimus tuottaa uutta, empiriaan nojaavaa, kvalitatiivista tietoa (ks. Eskola

& Suoranta 1999, 81–83; Heritage 1996, 229, 249; Hirsjärvi ym. 1997, 152). Mietit-

täessä tutkimuksen objektiivisuutta ja toistettavuutta on huomioitava, että kes-



kustelunanalyysillä tuotetut tulokset ovat luonteeltaan paikallisia ja proses-

sinomaisia. Niiden ajatellaan olevan aikaan sidottuja ja historiassa muuttuvia.

(Eskola & Suoranta 1999, 16.) Eri toimintaympäristöissä ja eri-ikäisten oppijoi-

den parissa havaittuja, aiempia säännöstöjä ei voida sellaisinaan odottaa toteu-

tuvaksi uudessa kontekstissa (ks. Haakana, Laakso & Lindström 2009, 15–17;

Heritage 1996, 229).

Uudesta aineistosta havaittaviin poikkeustapauksiin suhtaudutaan tärkei-

nä, tutkittavan ilmiön laajempaa ymmärtämistä rakentavina yksityiskohtina.

Poikkeustapaukset, aineiston erityispiirteet ja yksityiskohdat ohjaavat kohti

uusien ilmiöiden löytymistä. (Goodwin 1981, 77-86; Heritage 1996, 229.) Siksi

lukijan on hyvä ajatella tämän tutkimuksen tuottavan ensisijaisesti konteks-

tisidonnaista, yksityiskohtaista tietoa, joka kuvaa yhden kuvataideopettajan ja

tämän oppilaiden välisiä vuorovaikutuskäytänteitä sekä näiden kohtaamista

eräässä kuvataideoppiaineen oppimiskontekstissa. Toisaalta katson valitsemie-

ni tutkimuskysymyksen ohjanneen sellaiseen aineistoa kuvaavien yleistysten

löytymiseen, jotka ovat kontekstista riippumattomia, eivätkä ohjaa vuorovaiku-

tustilanteiden kvantitatiiviseen koodaamiseen. Niinpä tämä keskuste-

lunanalyyttinen tutkimus pystyy tarjoamaan opettajille dialogista luokkahuo-

nevuorovaikutusta kuvaavaa teoriaa. Tutkimusaineistosta oli löydettävissä sekä

yhtymäkohtia että eroavaisuuksia aiempiin luokkahuonevuorovaikutuksesta

saatuihin tutkimustuloksiin. Tämän tutkimuksen tulokset toimivat erityisesti

uudempaa keskustelunanalyyttistä sekä multimodaalista luokkahuonevuoro-

vaikutusteoriaa vahvistavina ja täydentävinä. (Ks. Haakana, Laakso & Lind-

ström 2009, 15–17; Heritage 1996, 229.)

Tutkimusprosessi on edennyt maltillisesti ikään kuin empirian ja teorian

vuoropuheluna, minkä katson luotettavan laadullisen tutkimuksen edellytyk-

seksi (ks. Eskola & Suoranta 1999, 81–83). Tulosanalyysissä olen tarkastellut

aineistoa sekä taustateorioiden että tulkintateorioiden kautta. Haakana, Laakso

& Lindström (2009, 17–23) katsovat, että vuorovaikutustutkimuksen piirissä

selontekoa on mahdollista tehdä sekä institutionaalista että arkikeskustelun

vuorovaikutusta vertaillen, mikä on huomioitu tämän tutkimuksen analyysiss-



sä. Esimerkiksi keskustelujen paralingvististen ja multimodaalisten piirteiden

tulkinnan tukena on käytetty myös muuta kuin luokkahuonevuorovaikutus-

kontekstin piirissä tuotettua teoriaa. Tutkimuksen havainnot ovat yhtäläisiä

aikaisemman keskustelunanalyyttisen tutkimuksen kanssa, jossa oppimista

representoivat dokumentit osoittautuivat merkittävästi oppimisvuorovaikutus-

ta suuntaaviksi vuorovaikutustekijäksi. Tämä on kuitenkin tiedettävästi en-

simmäinen suomalainen keskustelunanalyyttinen tutkimus, jossa oppimisvuo-

rovaikutus liittyy oppilaiden kuvataidetöihin. Oppilaiden tuotosten huomiointi

merkittävästi ohjausvuorovaikutusta suuntaaviksi tekijöiksi edellytti kontekstin

kuvausta sekä keskustelunanalyyttistä teoriaa että uutta oppimisteoriaa yhdis-

täen. Koska kyseessä on ensisijaisesti kasvatustieteellinen tutkimus, vuorovai-

kutuksen merkitystulkintaa on tehty suhteessa kontekstin erityispiirteisiin.

Tutkimuksen pohjalla oleva, kontekstia koskeva ymmärrys nojaa alan kirjalli-

suuteen. Tutkittavana ollutta opettajaa ei haastateltu tutkimusta varten, mikä

on samalla sekä tulosten luotettavuutta vahvistava että heikentävä tekijä.

Tarkempaan analyysiin valitut esimerkit osoittivat opettajan positiivisen

palautevuorojen vaihtelevat keskustelumerkitykset sekä näiden liittymisen

tunnelmaltaan vaihteleviin ohjauskeskusteluihin. Valitusta, positiivisiin palau-

tevuoroihin keskittyvästä rajauksesta huolimatta, tutkimuksenasettelu ei jättä-

nyt varjoonsa myöskään palautesekvensseissä ilmeneviä ristiriitoja tai kielen

muita affektiiviisia piirteitä. Tutkimus tuo esiin sekä positiivisen palautteen

merkityksen oppimista tukevana puhetoimena että katsoo kriittisesti kehuvia

puheenvuoroja. Se täydentää muuta palautteenantoa koskevaa suomalaista tut-

kimusta, jossa ei juuri ole käyty kriittistä keskustelua kehuvasta palautteenan-

nosta (vrt. Kemppainen, Pietiläinen & Vehkakoski 2015, 61). Kriittinen näkö-

kulma on tärkeä, sillä se laajentaa ymmärrystä opettajien käytössä olevien pu-

hetoimien repertuaarista. Havainnot auttavat opettajia reflektoimaan omia pa-

lautteenantokäytäntöjään. Omaa vuorovaikutustoimintaansa reflektoiden opet-

taja voi tulla tietoiseksi tuottamistaan kielivalinnoistaan sekä nähdä niissä yh-

teyden oppilaiden toimintaan. Toisaalta opettajan on syytä kysyä itseltään, mil-

laisin perustein hän kielivalintojaan ryhtyy suunnittelemaan. Oppilaan persoo-



naan kohdistuvaa ohjailu pedagogisena toimena voi tuntua eettisesti arvelutta-

vammalta kuin vaikkapa opetusympäristöjä koskeva suunnittelu. Entä voiko

opettajan opetustoiminnan avoimuudelle asettaa ylärajaa? Millaista informaa-

tiota oppilaille tulisi jakaa opettajan pedagogisesti harkituista puhetoimista?

Kallas, Nikkola & Räihä (2013, 24) korostavat teoreettiseen analyysiin roolia

käytännön opetus- ja kasvatusasenteiden sekä opettajaidentiteetin taustalla.

Vuorovaikutuksen jäsentymistä ymmärtävä ja pedagogisia teorioita taitavasti

yhdistelevä opettaja voi löytää keinoja oppilaiden oppimismotivaation ylläpi-

toon. Nähdäkseni tämä tutkimus pystyy herättämään ajattelua, jonka varassa

opettajan on mahdollista tukea oppilaiden aktiivista roolia ja toimintaa oppi-

misyhteisöissään.

Tutkimus tarjoaa monia jatkotutkimusideoita. Kiinnostavaa olisi tarkastel-

la, miltä positiivisen palautteenannon käytännöt näyttäytyisivät yhteisopetta-

juuden näkökulmasta. Entä miten niin sanottu kolmas sektori ja muut koulun

ulkopuoliset opetuksen tarjoajat, yhteistyökumppanit tai tilat vaikuttaisivat

opettajan palautteenantokäytänteisiin?  Osallistujien välisen vuorovaikutussuh-

teen rakentumista voitaisiin tarkastella myös suhteessa jo aiemmin käytyihin

keskusteluihin. Miten informaalit keskustelusekvenssit sijoittuisivat suhteessa

palautteenantosekvensseihin tai oppilaiden tuottamiin keskustelunaloituk-

siin?Tutkimuksen luotettavuus ja jatkotutkimushaasteet

Alaluvussa tarkastellaan tutkimuksen luotettavuutta (validiteetti/uskottavuus,

siirrettävyys, yleistettävyys) sekä arvioidaan tutkimuksen rajoitteita ja vah-

vuuksia (sekä toteutuksen että tutkijan tulkinnan osalta). Lopuksi pohditaan

tulevien tutkimusten haasteita oman tutkielman tuloksiin ja toteutukseen poh-

jautuen. Mieti tutkimusraportin lopetus huolellisesti: mihin sanoihin haluat

gradusi päättää?
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LIITTEET

Liite 1. Keskustelujen litteroinnissa käytetyt merkinnät

(( )) sanattoman toiminnan kuvaus
[(( ))] sanaton toiminta sijoittuu päällekkäin puheen kanssa
. laskeva intonaatio
, tasainen tai vähän laskeva intonaatio
? nouseva intonaatio
- katkos
↑ ↑ korkeampi ääni
↓ ↓ matalampi ääni
> < nopeampi tempo
< > hitaampi tempo
: äänteen venyminen
allev painottaminen
KAPITA voimakkaampi ääni
° ° hiljaisempi ääni
£ £ hymyilevä ääni
# # nariseva ääni
@ @ äänensävynsä muutos
(.) hyvin lyhyt tauko
(0.5) tauon pituus, tässä 0,5 sekuntia
hh .hh ulos- ja sisäänhengitys
[ ] päällekkäispuhunnan alku ja loppu
= vuorojen välissä ei taukoa
(--) puheesta ei saa selvää
Opp? puhujan tunnustaminen epävarmaa

Kaikkien keskustelukatkelmissa esiintyvien henkilöiden nimet on muutettu
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Liite 2. Hyvä-lausumien sekventiaalinen sijainti

Ympyräkaavio osoittaa prosentteina hyvä-lausuminen sekvetiaaliset sijainnit.

Adjektiivin hyvä ja sen johdannaisten sijoittuminen sekvenssissä

Sekventiaalinen sijainti Esiintymiskerrat

Sekvenssin aloituslausuma 7

Sekvenssin päätöslausuma 11

Sekvenssin osana 35

13%

21%

66%

sekvenssin aloituslausuma sekvenssin päätöslausuma sekvenssin osana
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Liite 3. Hyvä-lausumien tarkoitteet

Ympyräkaavio osoittaa erityyppisten tarkoitteiden osuudet suhteessa kaiken-
muotoisiin hyvä-lausumiin.

Adjektiivin hyvä ja sen johdannaisten sijoittuminen sekvenssissä

Lausuman muoto Esiintymiskerrat

Suuntautumaton lausuma 28

Substantiivitarkoite 9

Oppilaaseen kohdistuva tarkoite 4

Demonstratiivipronominitarkoite 12

53%

17%

8%

23%

suuntautumaton lausuma substantiivitarkoite
oppilaaseen kohdistuva tarkoite demonstratiivipronomini
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Liite 4. Opettajan hyvä-lausumien määrä tyttöjen ohjaussekvensseissä

Kuvaajassa esitetään ensimmäisessä pylväässä (sekvenssit) opettajan ja oppi-
laan ohjaussekvenssien lukumäärä. Toisesta pylväästä (hyvä) näkyvät sekvens-
sit, joiden yhteydessä opettaja on käyttänyt ohjauksessaan adjektiivia hyvä tai
sen johdannaisia. Kuvaajan ala-akseli osoittaa aineiston tyttöoppilaiden luku-
määrää.
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Liite 5. Opettajan hyvä-lausumien määrä poikien ohjaussekvensseissä

Kuvaajassa esitetään ensimmäisessä pylväässä (sekvenssit) opettajan ja oppi-
laan ohjaussekvenssien lukumäärä. Toisesta pylväästä (hyvä) näkyvät sekvens-
sit, joiden yhteydessä opettaja on käyttänyt ohjauksessaan adjektiivia hyvä tai
sen johdannaisia. Kuvaajan ala-akseli osoittaa aineiston poikaoppilaiden luku-
määrää.
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