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1 JOHDANTO

Luokkahuoneessa on usein läsnä yli kaksikymmentä ihmistä, joilta jokaiselta löytyy aikaisempien elämänvaiheiden tuomaa tietoa ja kokemusta. Opetuskeskustelussa yhteisön
voima jää kuitenkin hyödyntämättä: usein oppitunnilla opettaja on keskustelun tietävä osapuoli, ja oppilaat keskittyvät tiedon vastaanottamiseen. Passiivisen vastaanottamisen sijaan
oppiminen kuitenkin edellyttää oppilaalta tiedon aktiivista työstämistä aikaisempien tietorakenteiden pohjalta (Kauppinen 2013, 19), mihin opettajajohtoinen luennoiminen ei kannusta.

Oppilaan aktiivinen toimijuus on otettu huomioon vuonna 2016 voimaan tulleessa opetussuunnitelmassa. Oppijaa ei pidetä tyhjänä tauluna, vaan uuden tiedon ajatellaan rakentuvan aikaisemman pohjalta. Tavoitteena on oppiva yhteisö, jossa oppilaat tulevat kuulluiksi
ja voivat toimia myös itse toimia tiedon jakajina. (Opetushallitus 2014.) Opetuksessa esiin
nostetaan opettajan monologin sijaan dialogi, jossa ryhmä ihmettelee yhdessä kohtaamiaan asioita (Alexander 2008a, 103). Dialoginen vuorovaikutus luokkahuoneessa edistää
oppimista ja kannustaa oppilaita sanomaan ajatuksiaan sekä ideoitaan ääneen. Uusi opetussuunnitelma korostaa dialogisuutta, mutta ulkomaisten sekä kotimaisten tutkimusten
mukaan kyselevä opetus ei ole avointa dialogisuudelle (mm. Alexander 2008a; Hardman
2008; Lehesvuori, Viiri & Rasku-Puttonen 2013; Andersson-Bakken 2016). Näin ollen on
tärkeää selvittää, millä keinoilla opettaja voi lisätä oman opetuksensa vuorovaikutuksellisuutta. Tässä tutkimuksessa paneudutaan opetuskeskustelun dialogisuuteen erikseen yläja alakouluopetuksessa.

Tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteina ovat opettajien puheenvuorot kyselevässä opetuksessa. Puheenvuoroja analysoidaan paneutumalla usein toistuvaan keskustelurakenteeseen, jossa opettaja esittää kysymyksen, oppilas vastaa ja opettaja antaa palautetta oppilaan vastauksesta. Tämän keskustelurakenteen kolme vuoroa on nimetty aloitukseksi (ini-
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tiation), vastaukseksi (response) ja arvioksi (evaluation). (Mehan 1979, 52-64.) Tästä rakenteesta käytetään nimeä opetussykli (Ruuskanen 2007, 93) tai lyhennelmää IRE (mm.
Lehesvuori, Viiri & Rasku-Puttonen 2013; Lee 2007). Tutkimusongelmat keskittyvät opettajan ensimmäiseen kysyvään vuoroon ja myöhäisempiin puheenvuoroihin.

Monissa kotimaisissa tutkimuksissa tarkastellaan opettajan esittämiin kysymyksiin (mm.
Kleemola 2007; Lehesvuori, Viiri & Rasku-Puttonen 2013; Ruutiainen 2016), mutta myöhäisemmät vuorot jäävät vähemmälle huomiolle. Opettajan muut puheenvuorot mahdollistavat
dialogin jatkumisen ja ne ovat kysymysten ohella keskeisimpiä puheenvuoroja dialogin syntymisen ja jatkumisen kannalta (Hardman 2008; Wells & Arauz 2006). Näin ollen tutkimuksessa keskitytään kysymysten lisäksi opettajan muiden vuorojen dialogisuuteen. Opettajan
puheenvuorojen lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan, millaisia kysymyksiä oppilaat esittävät
oppitunnin aikana. Kotimaisten tutkimusten mukaan oppilaslähtöiset puheenvuorot johtavat
todennäköisemmin dialogiseen vuorovaikutukseen (Muhonen ym. 2016, 147-152; RaskuPuttonen ym. 2012, 145).

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan opetuskeskusteluiden dialogisuutta erikseen ylä- ja alakoulukontekstissa. Aikaisemmisssa tutkimuksessa mm. Andersson-Bakken (2006) on havainnut että äidinkielen oppitunnilla dialogisuutta esiintyi todennäköisemmin, kuin esimerkiksi tiedeaineiden tai kielen oppisisällöissä. Tässä tutkimuksessa vertailtavaksi on otettu
kummaltakin luokalta yhteensä seitsemän suomen kielen ja kirjallisuuden oppituntia. Molemmilla luokilla mukaan on otettu kolme suomen kielen aihepiireihin liittyvää oppituntia ja
neljä tuntia kirjallisuuden ainesisällöistä. Tutkimuksessa analysoidaan ja vertaillaan opetuskeskustelun dialogisuutta samanaikaisesti kahden luokkatason ja erilaisten ainesisältöjen
välillä. Aineistoksi valittiin suomen kielen ja kirjallisuuden oppitunnit ja tutkimuksen aineisto
rajoittuu neljääntoista oppituntiin, minkä vuoksi kohteeksi valittiin oppiaine, jossa dialogisten
piirteiden esiintyminen on todennäköisintä.
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2 OPPILAS OSANA OPPIVAA YHTEISÖÄ

Opettajan ja oppilaan välinen laadukas vuorovaikutus on avainasemassa oppilaiden viihtyvyyteen, oppimismotivaatioon sekä oppimistuloksiin (Rasku-Puttonen, Poikkeus & Lerkkanen 2010, 301; Rasku-Puttonen, Lerkkanen, Poikkeus & Siekkinen 2012). Suomessa luokkahuonevuorovaikutusta on tutkittu muun muassa Oppimisen ja motivaation huippututkimusyksikön vuosina 2006–2011 tehdyissä seurantatutkimuksissa Alkuportaat – Lapset,
vanhemmat ja opettajat yhteistyössä koulutien alussa. Tutkimuksissa esiopetuksen opettajien ja oppilaiden välistä vuorovaiktusta on tarkasteltu CLASS-menetelmän (Classroom Assesment Scoring System; Pianta, LaParo & HAmre 2008) sekä ECOM-menetelmän (Early
Childhood Classroom Observation Measure; Stipek & Byler 2004) avulla.

CLASS-menetelmä perustuu Teaching Through Interactions -malliin (Hafen, Hamre, Allen,
Bell, Gitomer, Pianta 2015, 654–661), jossa opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus on
jaettu kolmeen osa-alueeseen: tunnetukeen, toiminnan organisointiin sekä ohjaukselliseen
tukeen. Keskityn tutkielmassani ohjauksellisen tuen osa-alueeseen ja siihen, millä keinoilla
opettaja voi kehittää luokkahuoneessa tapahtuvaa vuorovaikutusta opetuskeskustelun
kautta. Ohjauksellinen tuki jaetaan edelleen neljään alaryhmään: kokonaisuuden ymmärtämiseen, analyysiin ja tutkimiseen, palautteen laatuun sekä ohjaukselliseen dialogiin. Tutkielmani polttopisteessä on ohjauksellisen dialogin kategoria, eli keskityn siihen, kuinka
opettaja voi edistää omilla teoillaan syvällistä, merkityksellistä ja opettavaista luokkahuonekeskustelua. Tässä luvussa avaan dialogisuutta käsitteenä ja perustelen sen välttämättömyyttä oppimiselle.
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2.1 Luokkahuonekeskustelun piirteitä

Keskustelu ei ole satunnaista, vaan sitä säätelevät kirjoittamattomat normit ja säännöt. Esimerkkinä näistä pelisäännöistä toimii arkikeskustelun vuorottelu: puheenvuoron päättämisen jälkeen vuoro annetaan tavallisesti keskustelukumppanille (Hakulinen 1997, 32–33).
Keskustelua koskevat normit vaihtelevat eri ympäristöissä. Arkikeskustelusta voidaan erottaa institutionaalinen keskustelu, jossa vuorovaikutuksen osapuolet suorittavat puhuessaan
jotain instituutionaalista tehtävää (Peräkylä 1997, 177). Koulun opetuskeskustelu on institutionaalista keskustelua: opettaja saattaa keskustella oppitunnilla arkipäivään kuuluvia asioita, mutta siitä huolimatta hän toimii epäilyksettä virkansa määrittelemässä asemassa.
Opetuspuheella voikin olla sekä sosiaalisia että koulutuksellisia funktiota (Mercer & Dawes
2008, 56).

Eräs institutionaaliselle puheelle tyypillinen piirre on keskustelun omaleimainen rakenne.
Esimerkiksi lääkärin ja potilaan kohtaaminen etenee tyypillisesti keskustelun avauksesta
vaivan kertomiseen, tutkimukseen, diagnoosiin ja hoito-ohjeiden kautta lopetukseen. (Peräkylä 1997, 197.) Institutionaalisessa keskustelussa osapuolten roolit vaikuttavat muun
muassa kysymysten ja vastausten muotoiluun, joka monesti eroaa arkikeskustelusta (Stevanovic & Lindholm 2016, 154).

Myös opettajan ja oppilaiden välisestä vuorovaikutuksesta löytyy tyypillisiä arkipuheesta
poikkeavia rakenteita. Opetuskeskustelussa toistuu usein kolmivuoroinen keskustelurakenne, joka alkaa opettajan kysymyksellä, jatkuu oppilaan vastauksella ja päättyy opettajan
arvioivaan vuoroon (Stevanovic & Lindholm 2016, 154). Mehan (1979, 52–64) on nimennyt
nämä kolme vuoroa aloitukseksi (initiation), vastaukseksi (response) ja arvioksi (evaluation). Tästä kolmivuoroisesta rakenteesta käytetään nimeä opetussykli (Ruuskanen 2007,
93). Keskustelurakenteesta käytetään monessa tutkimuksessa lyhennelmää IRE (mm. Lehesvuori, Viiri & Rasku-Puttonen 2013; Lee 2006). Mehanin mukaan jopa 53 % opetuskeskustelusta noudattaa IRE-rakennetta (Mehan 1979, 52–54). Vaikka Mehanin tutkimuksesta
on kulunut yli kolme vuosikymmentä, kolmivuoroinen opetussykli on säilynyt opettajajohtoisen keskustelun perusrakenteena tähän päivään asti (Kauppinen 2013, 30; Lefstein 2010,
170).

Erot opettajan ja oppilaan asemissa aiheuttavat luokkahuonekeskustelussa epäsymmetrisyyttä. IRE-opetussyklissä opettaja toimii keskustelun avaajana, eli hän päättää keskustelun aiheen. Opetussyklin lopussa opettaja antaa palautetta oppilaan vastauksesta saaden
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samalla asiantuntijan roolin. Opettajalla on keskustelussa tiedollinen auktoriteettiasema,
jonka kyseenalaistaminen ei ole oppilailta toivottavaa. (Stevanovic & Lindholm 2016, 154,
208.) Luokkahuoneessa opettaja on useimmiten keskustelun johtaja, jolla on etuoikeuksia,
joita muilla osaan ottajilla ei ole. (Mercer & Dawes 2008, 56; Ruuskanen 2007, 92.) Tyypillisesti opettaja puhuu oppitunnilla oppilaita enemmän sekä kontrolloi keskustelun aihetta ja
puheenvuorojen vaihtumista (Lefstein 2010, 170).

Vuorovaikutuksen epäsymmetrisyys tulee selkeästi esille Mercerin ja Dawesin listaamassa
viidessä perinteistä luokkahuonekeskustelua ohjaavassa säännössä. Ensimmäiset kolme
sääntöä koskevat opettajan etuuksia luokkahuoneen vuorovaikutustilanteissa: niiden mukaan vain opettajalla on oikeus jakaa opetuskeskustelussa puheenvuoroja, kysyä kysymys
ilman erillistä lupaa ja arvioida muiden antamia vastauksia ja kommentteja. Loput kaksi
sääntöä määrittelevät oppilaan oikeuksia luokkahuonekeskustelussa: oppilas saa puheenvuoron vain viittaamalla ja odottamalla vastausvuoroa, jonka saatuaan hänen tulee antaa
mahdollisimman relevantti ja tiivis vastaus opettajan kysymykseen. (Mercer & Dawes 2008,
58.)

Kaikki luokkahuoneessa tapahtuva keskustelu ei noudata orjallisesti edellä mainittuja sääntöjä. Keskustelun säännöt vaihtelevat eri maiden koulutusjärjestelmien, koulujen ja jopa yksittäisten luokkien välillä (Mercer & Littleton 2007, 55). Nykykoulussa oppilaat saavat esittää
kysymyksiä aikaisempaa vapaammin (Mercer & Dawes 2008, 59), ja oppilaiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa keskustelijat ovat samanlaisessa asemassa, jolloin kyseiset
säännöt eivät päde. Tuoreimmassa opetussuunnitelamassa korostetaan entistä enemmän
yhteistoiminnallisia toimintatapoja, kuten ryhmätöitä ja vertaisarviota (Opetushallitus 2014).
Näissä toimintatavoissa koko luokan opetuskeskustelua koskevat säännöt eivät päde.

Muutoksesta huolimatta nämä normit ovat yhä vahvasti läsnä suomalaisessa opettajajohtoisessa opetuskeskustelussa. Säännöt toimivat osaltaan työrauhan ja järjestyksen ylläpitämisen välineinä: opettajan kontrolloidessa keskustelun kulkua aihe pysyy opetussuunnitelman määräämissä linjoissa. Järjestyksenpidollinen funktio ei kuitenkaan selitä sitä, miksi
opettajat odottavat ja oppilaat antavat kysymyksiin pääosin mahdollisimman tiivistettyjä ja
relevantteja vastauksia. (Mercer & Dawes 2008, 58–59.) Vähäsanaiset vastaukset eivät
palvele koulun perimmäistä tarkoitusta: oppimista.
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2.2 Oppilas aktiivisena tiedon rakentajana
Jotta oppimista voitaisiin kehittää, täytyy sitä ensin ymmärtää. Konstruktivistinen oppimiskäsitys korostaa oppimisen olevan tiedon mekaanisen vastaanottamisen sijaan sen aktiivista käsittelyä. Tärkeää ei ole valmiiden faktojen mieleen painaminen, vaan ajattelu sekä
ymmärtäminen (Rauste-von Wright 1998, 17–19). Tämä on otettu huomioon tuoreessa opetussuunnitelmassa, joka painottaa oppilaan asemaa aktiivisena tiedon prosessoijana (Opetushallitus 2014, 17).

Oppijan uudet ja jo olemassa olevat sisäiset mallit vaikuttavat toisiinsa puolin ja toisin: Aikaisemmilla tietorakenteilla on merkitystä sille, miten ihminen vastaanottaa ja ymmärtää
uuden informaation. Toisaalta jos uusi tieto ei sovi oppijan aikaisempiin ajatusmalleihin,
olemassa olevat sisäiset mallit saattavat muuttua. Tällaista ristiriitatilanteen aiheuttamaa
muutosta kutsutaan akkommodaatioksi. Jos tieto ei yhdisty oppijan aikaisempiin tietorakenteisiin, se unohtuu helposti. (Barnes 2008, 3–5.) Opettajan on hyvä huomioida tämä seikka
opetuksessaan: uudet asiat kannattaa yhdistää oppilaan aikaisempaan elämismaailmaan
(Lefstein 2010, 184; Muhonen, Rasku-Puttonen, Pakarinen, Poikkeus, Lerkkanen 2016,
152). Kun aiheet liittyvät lasten konkreettisiin kokemuksiin, he myös osallistuvat aktiivisemmin keskusteluun. Oppilaita on hyvä kannustaa jakamaan omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan jo ensimmäisinä kouluvuosina. Näin lapsi oppii käyttämään keskustelua oman oppimisensa työvälineenä. (Muhonen ym. 2016, 150–152.)

Konstruktivismi painottaa yksilön omaa aktiivisuutta tiedon käsittelijänä, mutta korostaa samalla oppimisen olevan sosiaalisen vuorovaikutuksen tulosta (Rauste-Von Wright 1998,
17). Kommunikaatio on keskeinen elementti kaikessa luokkahuoneen toiminnassa (Powell
& Powell 2010, 7). Vygotsky korostaa (1978, 57) sosiokulttuurisessa teoriassaan vuorovaikutuksen keskeistä roolia oppimisessa. Hänen mukaansa lapsen korkeat ajattelun taidot
syntyvät kahdessa osassa: ensin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja vasta sen jälkeen
yksilöllisellä tasolla. Sosiokulttuurisen lähestymistavan mukaan vuorovaikutuksen laatu voi
vaikuttaa koulumenestykseen jopa enemmän kuin yksittäisten oppilaiden tai opettajan kyvyt
(Mercer & Littleton 2007, 4).

Kieli on kaikkialla läsnä oleva joustava ja luova kokonaisuus, joka toimii tehokkaana työvälineenä sekä opettamisessa että oppimisessa (Mercer & Littleton 2008, 2). Puhe on tehokkain tapa prosessoida uutta tietoa, sillä se mahdollistaa vanhojen ja uusien ajatusmallien
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joustavan järjestelyn (Barnes 2008, 5; Mercer & Littleton 2007, 115). Koulumaailmassa oppilaan puhe myös paljastaa, onko oppilas ymmärtänyt asian ja löytyykö häneltä mahdollisesti virheellisiä tietoja. Oppilaiden puheenvuorot luokkahuoneessa painottuvat lyhyisiin
vastausvuoroihin (Kleemola 2007, 61; Mercer & Dawes 2008, 58–59). Tiiviit vastaukset eivät kuitenkaan anna opettajalle selkeää kuvaa oppilaan tietämyksestä (Barnes 2008, 8).

Kauppinen (2013, 19) on koonnut aikaisempien tutkimusten perusteella vuorovaikutuksen
piirteitä, jotka edistävät oppimista. Yksi näistä on keskustelijoiden symmetrisyys. Aikaisemmin todettiin, että opetuskeskustelu on usein epäsymmetristä järjestyksenpitoon liittyvien
syiden ja opettajan kattavamman tietämyksen vuoksi. Menestyksekäs opetuskeskustelu ei
kuitenkaan nojaa pelkkään monologiin, jossa opettaja puhuu ja oppilaat keskittyvät kuuntelemiseen (Mercer & Dawes 2008, 56). Oppimista tukevassa ympäristössä oppilaalla on
mahdollisuus keskustella ajatuksistaan opettajan ja muiden oppilaiden kanssa (Barnes
2008, 8). Näin hän pääsee tarkentamaan ja perustelemaan kantaansa ja saa kuuntelijan
omalle – mahdollisesti erilaiselle – perspektiivilleen. Tämä mukailee toista Kauppisen
(2013, 19) mainitsemaa oppimista edistävää piirrettä: osallistumiskehikon muutoksia. Näillä
tarkoitetaan keskustelun osapuolten vaihtuvia rooleja. Ymmärtääkseen ja oppiakseen lapsi
tarvitsee vuorovaikutusta, jossa hän saa olla kuuntelijan lisäksi myös kertoja (Wells & Arauz
2006, 387). Oppilaan täysivaltainen osallistuminen luokkahuonekeskusteluun edellyttävät
siirtymistä pois perinteisistä luokkahuonekeskustelun normeista. Lapsen täytyy saada tietää, että myös hänellä on lupa kertoa, keskustella ja kyseenalaistaa. (Mercer & Littleton
2007, 55.)

2.3 Oppimisen oikea-aikainen tukeminen
Lapsi oppii maailmasta jäljittelemällä näkemäänsä. Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden kanssa lapsi pääsee osalliseksi yhteisön tietoihin ja taitoihin, eikä hänen tarvitse löytää
ja kokea kaikkea itse. Kehittyvä lapsi rakentaa omaa ymmärrystään ja tietämystään aktiivisesti ja jakaa kokemaansa ikätovereidensa kanssa. Monesti neuvot ja ohjeet tulevat kuitenkin itseä kokeneemmilta ja osaavimmilta: vanhemmilta, sisaruksilta tai opettajilta (Mercer &
Littleton 2007, 18). Vygotsky (1982, 184) on nostanut keskeiseksi oppimisen edellytykseksi
niin sanotun lähikehityksen vyöhykkeen (Zone of Proximal Development, ZPD). Tällä hän
tarkoittaa aluetta itsenäisen ja tuetun osaamisen välillä. Lähikehityksen vyöhyke on siis etäisyys yksilön sen hetkisen kehitystason ja potentiaalisen kehitystason välillä. Yhteistyössä
osaavamman ohjaajan kanssa lapsi pystyy siis suorittamaan tehtäviä, joista hän ei itsenäisesti suoriutuisi. Myöhemmin tämän taidon tai tiedon hallitseminen alkaa onnistua myös
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ilman apua. Opetuksessa on hyvä ottaa huomioon lapsen kehitystaso: hedelmällinen opetus haastaa oppilasta sopivasti, mutta ei liikaa. Hyvä opetus kulkee sopivan harppauksen
oppilaiden kehityksen edellä. Näin ollen se ei keskity jo kehittyneisiin, vaan ennen kaikkea
kehittymässä oleviin toimintoihin. Jos tehtävä menee liian kauaksi lapsen kehitystasosta,
sen suorittaminen ei onnistu enää edes yhteistyössä ohjaajan kanssa. (Vygotsky 1982,
185–186.)

Tharp ja Gallimore (1988, 33–39) kuvaavat oppimista lähikehityksen vyöhykkeellä neljän
eri vaiheen avulla. Ensimmäisessä vaiheessa korostuu muiden ihmisten, kuten opettajan ja
luokkatovereiden, rooli oppilaan suoriutumisessa. Suoriutuakseen tehtävästä lapsi saa tukea ja apua osaavammalta henkilöltä. Monesti tuki annetaan kielellisesti keskustelemalla,
kysymyksillä ja palautetta antamalla. Ensimmäisessä vaiheessa oppilaalla ei ole välttämättä kokonaisvaltaista käsitystä vallalla olevasta oppimistilanteesta ja sen tavoitteesta.
Toisessa vaiheessa lapsi alkaa ottaa enemmän vastuuta omasta oppimisprosessistaan ja
tukee itse omaa oppimistaan esimerkiksi sisäisen puheen avulla. Oppilas ei ole enää samalla lailla riippuvainen ulkopuolisesta tuesta, mutta toiminta ei ole kuitenkaan vielä automatisoitunut. Kolmanteen oppimisen vaiheeseen lapsi on siirtynyt silloin, kun toiminta on
automatisoitunutta. Oppilas ei enää tarvitse tukea eikä kehity, sillä paras mahdollinen suoritustaso on saavutettu. Neljännessä eli viimeisessä vaiheessa oppilas palaa uuden oppimisprosessin alkuun. jolloin kierto alkaa alusta.

Lähikehityksen vyöhykkeellä oppilas yltää uusiin suorituksiin opettajan väliaikaisen tuen
avulla. Wood, Bruner ja Ross käyttivät tutkimuksessaan (1976) käsitettä scaffolding, joka
tarkoittaa sanamukaisesti rakennustelineiden rakentamista. Suomalaisessa tutkimuksessa
käsitteestä on käytetty kuvaavaa termiä oppimisen oikea-aikainen tuki, jota minäkin käytän
tutkielmassani. Van de Pol ja Beishuizen (2009, 47–51) ovat kuvanneet oppimisen oikeaaikaista tukea kolmen vaiheen kautta. Näiden vaiheiden aikana vastuu tehtävän suorittamiseen siirtyy opettajalta oppilaalle. Jotta oppiminen voi alkaa, tulee opettajan ensin mukautua oppilaan sen hetkiseen osaamiseen. Jotta tämä olisi mahdollista, hänen täytyy selvittää
oppilaan taitotaso. Tässä opettajaa auttavat niin sanotut diagnostiset strategiat, joihin kuuluvat opettajan esittämät kysymykset ja oppilaan työskentelyn seuraaminen. Kun oppilaan
taitotaso on selvillä, opettaja siirtyy käyttämään interventiostrategioita, joilla hän tukee oppilaan suoritusta. Interventiostrategioita ovat muun muassa palautteen antaminen, vihjeiden kertominen, neuvominen, selittäminen, mallintaminen ja kyseleminen. Toisessa vaiheessa opettaja alkaa hiljalleen antaa oppilaalle enemmän vastuuta tehtävän suorittamiseen. Lopuksi viimeisessä vaiheessa vastuu siirtyy kokonaan oppilaalle, joka pystyy nyt
suoriutumaan tehtävästä itsenäisesti.
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Mercer on kehitellyt lähikehityksen vyöhykkeen rinnalle uuden intermentaalisen kehitysvyöhykkeen (Intermental development zone; IDZ) käsitteen. Vygotskyyn verrattuna Mercer
kuvailee oppimistilannetta dynaamisempana ja kollektiivisempana prosessina. Intermentaalinen kehitysvyöhyke on tila, jota oppimistilanteen osapuolet yhdessä ylläpitävät yleensä
keskustelun avulla. Hedelmällisessä vuorovaikutuksessa tila muodostuu yhä uudelleen ja
oppilas toimii aina hieman taitotasonsa yläpuolella, mikä johtaa uuden oppimiseen. Jos intermentaalista kehitysvyöhykettä ei saada ylläpidettyä, se hajoaa ja oppiminen lakkaa. Oppimisen mahdollistavan tilan luomisessa ja ylläpitämisessä korostuvat opettajan ja oppilaiden vuorovaikutuksen laatu sekä heidän aikaisemmat tietonsa, taitonsa sekä motivaationsa. (Mercer % Littleton 2007, 21–22.) Oppilas ja opettaja mahdollistavat oppimisen yhteisen ajattelun ja keskustelun kautta.

Myhill ja Warren (2005, 55–67) ovat tutkineet oppimisen oikea-aikaisen tuen toteutumista
englantilaisten alakoulujen luokkahuonekeskustelussa. Tutkimusaineistona toimi yhteensä
kahdeksantoista nauhoitettua koko luokan opetuskeskustelua toiselta ja kuudennelta
luokka-asteelta. Tutkimuksen mukaan opettajat heittävät usein hukkaan mahdollisuudet
kartoittaa oppilaiden tietämystä, eli oikea-aikaisen tuen diagnostinen vaihe jää suorittamatta. Tutkimusten perustella opettajat myös pitävät oppilaan tason määrittelyä ja siihen
mukautumista hankalana tehtävänä (Myhill & Warren 2005; van de Pol & Beishuizen 2009,
47). Jos opettajalla ei ole käsitystä oppijoiden ennakkotiedoista, ymmärtämisen tasosta ja
aikaisemmista kokemuksista, opetuksella ei ole pohjaa. Annetun tuen tulee mukautua lapsen ymmärtämisen tasoon. (Lee & Kinzie 2011, 859; Rasku-Puttonen, Etäpelto, Arvaja &
Häkkinen 2003, 391.)

Oppimisen oikea-aikainen tuki ei pääse toteutumaan myöskään silloin, jos keskustelu kulkee opettajan ennalta määrittämiä polkuja. Tällöin opettaja ei huomioi toimissaan oppilaiden
vastauksia tai hän johdattelee oppilaiden vastauksia vahvasti haluamaansa suuntaan.
(Myhill & Warren 2005, 59–60.) Oppilaiden vastaukset kertovat kuitenkin paljon sen hetkisestä osaamisesta ja antavat vihjeitä opettajalle siitä, miten opetustilannetta olisi hyvä jatkaa (Lee & Kinzie 2011, 859). Oikea-aikainen tuki ei perustu oppilaiden ajatusten ohjailemiseen kohti opettajan agendaa, vaan siinä oppilasta tuetaan syvällisempään ajatteluun ja
eri vaihtoehtojen punnitsemiseen omiin kokemuksiinsa pohjaten (Muhonen ym. 2016, 152).
Opettajat ovat kuitenkin usein haluttomia antamaan oppilaille lisää valtaa luokkahuonekeskustelussa ja samalla siirtymään pois valmiista suunnitelmasta. Tähän syynä voi olla muun
muassa opettajan epävarmuus. (Myhill & Warren 2005, 68.) Luokkahuoneen perinteinen
keskustelukulttuuri kaipaa muutoksia. Opettajan roolin ei tule olla niin dominoiva, ja oppi-
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laille on tärkeää antaa lisää vastuuta sekä luokkahuonekeskustelussa että omassa oppimisessaan. (Rasku-Puttonen, Etäpelto, Arvaja & Häkkinen 2003, 391.) Luokkahuoneen vuorovaikutuksessa tavoitteena tulee olla opettamisen sijaan oppiminen (Myhill & Warren 2005,
67).

2.4 Osalliseksi dialogin kautta
Alexander (2008a, 103) jakaa luokkahuonekeskustelun viiteen kategoriaan viidessä
maassa tehdyn kansainvälisen tutkimuksensa perusteella. Tulosten mukaan kolme yleisintä puheen mallia oppitunneilla ovat ulkoluku (rote), selonteko (recitation) ja ohjeistus/selitys (instruction/expositon). Ulkoluku tarkoittaa faktojen mekaanista toistamista ja läpikäymistä. Selonteko muistuttaa ulkolukua, mutta se vaatii enemmän ajatustyötä: sanallinen selonteko kuvaa sitä, mitä oppilas on aiheesta oppinut ja mitä hän siitä muistaa. Selonteko
perustuu usein oppimateriaaliin, ja sitä edeltää opettajan kysymys. Selityksillä opettaja välittää oppilaille uutta tietoa, ja ohjeistuksilla hän kertoo, miten kuuluu toimia. Kaksi luokkahuoneissa harvemmin esiintyvää Alexanderin listaamaa puheen tapaa ovat keskustelu (discussion) ja dialogi (dialogue). Keskustelu tarkoittaa ajatusten vaihtamista ja ongelmien yhteistä selvittämistä. Dialogi on yhteisymmärryksen saavuttamista yhteisen kyseenalaistamisen, keskustelun, tarkentamisen ja vaihtoehtojen karsimisen kautta. Nämä kaikki viisi vuorovaikutuksen tapaa ovat tarpeellisia luokkahuoneessa. Oppimisen kannalta tehokkaimpia
keskustelumalleja ovat kuitenkin keskustelu ja dialogi. Näiden vaatimaton edustus luokkahuonekeskustelussa on näin ollen huolestuttavaa.

Keskustelu voidaan jakaa monologiseen ja dialogiseen vuorovaikutukseen. Lapset ovat tottuneet kuulemaan aikuisten monologista puhetta erilaisten ohjeiden ja kehotusten muodossa. Nämä opit mahdollistavat lapsen täysivaltaiseksi yhteisön jäseneksi kasvamisen ja
ovat näin ollen tarpeellisia. Monologinen vuorovaikutus ei kuitenkaan riitä. Uutta asiaa opetellessaan lapsi voi tarvita asiaan selvennystä tai kaivata kuuntelijaa omille ajatuksilleen.
Hedelmällisessä dialogissa keskustelun molemmat osapuolet ottavat huomioon ja koettavat
ymmärtää toisen osapuolen näkökulman asiaan. (Wells & Arauz 2006, 386-387.) Dialogisessa opetuksessa oppilaat voivat vapaasti esittää mielipiteitään ja ottaa kantaa sekä luokkatovereiden että opettajan mietteisiin. Tämän moniäänisen ideakirjon myötä voidaan
päästä uudenlaisiin oivalluksiin sekä syventää oppimista. (Mercer & Littleton 2007, 42;
Rasku-Puttonen, Lerkkanen, Kuorelahti, Siekkinen, Kiuru & Nurmi 2013, 111; Rasku-Put-
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tonen ym. 2012, 138) Dialoginen vuorovaikutus kehittää tietämyksen lisäksi myös osallistujien kognitiivisia kykyjä (Lefstein 2010, 175; Rasku-Puttonen, Poikkeus & Lerkkanen 2010,
308).

Koulussa dialoginen vuorovaikutus jää opettajajohtoisen monologin varjoon. Opettaja usein
dominoi keskustelua ja harvoin pyytää oppilaita avaamaan uskomuksiaan sekä mielipiteitään opetuskeskustelussa käsiteltävistä asioista (Lefstein 2010, 170; Wells & Arauz 2006,
386). Suuri osa oppilaan teksteistä ja puheesta keskittyy toistamaan suoraan opettajalta tai
oppimateriaalista tulleita tietoja, jolloin syvempää ymmärtämistä ja ajattelua ei pääse syntymään (Barnes 2008, 5; Lefstein 2010, 170). Yksi syy tähän löytyy historiasta: kun suomalainen koululaitos sai alkunsa, valloilla oli behavioristinen oppimiskäsitys, ja lasta pidettiin
tiedon prosessoijan sijaan sen vastaanottajana. Näin ollen lapsen mielipiteiden kuuntelemista ei pidetty tärkeänä. Irtaantuminen tästä perinteisestä opetusmallista vaatii tietoista
ponnistelua. (Hohti & Karlsson 2013, 173.) Kun perinteisessä opettajajohtoisessa luokkahuonekeskustelussa opettaja on tiedon lähde ja antaja, oppilaskeskeisessä vuorovaikutuksessa hänen roolinsa on auttaa oppilaita prosessoimaan tietoa, etsimään tuloksia ja tulkitsemaan löydöksiä (Zhai & Tan 2014, 908).

Toinen syy dialogisuuden vähäisyyteen on opettajajohtoisen monologin helppous. Uuden
asian opettelu dialogin kautta voi tuntua haastavalta. Opettaja haluaa pysyä tarkasti aikataulussa sekä opetussuunnitelmassa ja varmistaa, että ääneen sanottu tieto on oikeaa.
(Sedova, Salamounova & Svaricek 2014, 283; Wells & Arauz 2008, 416.) Toisaalta kaikki
aiheet eivät tunnu sopivan dialogiseen opetukseen: mielipideasioista on helppo keskustella,
mutta esimerkiksi matemaattiset totuudet eivät tunnu tarvitsevan uusia näkökulmia. On kuitenkin huomioitava, että kaikki aiheet ovat joskus olleet väittelyn alaisia, ja itse oivallettu
tieto jää valmiiksi kerrottua paremmin mieleen. (Wells & Arauz 2008, 416.) Kauppinen
(2013, 20) on listannut viisi oppimista edistävää vuorovaikutuksen piirrettä, joihin kuuluu
myös oppimissisältöjen topikaalistukset. Tällä hän tarkoittaa opetuskeskustelusta esiin
nousseita aiheita ja ajatuksia sekä keskustelua rikastavia näkökulmaeroja.

Kolmas syy dialogisuuden vähäisyyteen luokkahuoneessa on järjestyksenpidollinen: kun
ajatusten ja kommenttien määrä kasvaa, myös luokan melutaso kohoaa (Barnes 2008, 8).
On kuitenkin huomioitava, että opettaja voi ohjailla keskustelun suuntaa ja ylläpitää järjestystä olematta jatkuvasti itse äänessä. Hän voi esimerkiksi ohjailla puheenvuorojen siirtymistä nimeämällä seuraavan puhujan (Wells & Arauz 2006, 420). Puheenvuoron voi antaa
myös siirtyä arkikeskustelun tavoin ilman erillistä opettajan kehotusta. Jyrämön (2013, 163)
draamaopetukseen liittyvässä tutkimuksessa oppilaille annettiin mahdollisuus keskustella
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avoimesti ja kommentoida toistensa ajatuksia ilman erillistä puheenvuoroa. Opettajan rooli
oli toimia ohjaajana, joka esittää lisäkysymyksiä ja ylläpitää työrauhaa. Oppitunnin aikana
oppilaat toivat esille omia kokemuksiaan ja mielipiteitään, ja luokan vetäytyvä oppilas osoitti
uudenlaista aktiivisuutta.

Avoin ajatusten kertominen edellyttää keskustelijoiden keskinäistä kunnioitusta ja kuuntelemista (Barnes 2008, 8). Tähän liittyy neljäs dialogisuutta vähentävä seikka: oppilaiden
haluttomuus kertoa omat mielipiteensä avoimesti luokassa. Väärän vastauksen tai valtavirrasta poikkeavan mielipiteen esittämiseen liittyy kasvojen menettämisen pelko (Rasku-Puttonen 2006, 120; Wells & Arauz 2006, 420). Väärät vastaukset kertovat kuitenkin opettajalle
oppilaan sen hetkisestä tietämyksestä, ja mahdollistavat virheellisten tietojen korjaamisen.
Virheet voivat johtaa myös mielenkiintoisiin ja silmiä avaaviin opetuskeskusteluihin (Wells
& Arauz 2006, 417). Kauppisen (2013, 20) viimeinen oppimista edistävä vuorovaikutuksen
piirre onkin omat ja muiden tekemät korjaukset. Erilaisina persoonina oppilaiden vastaamiskynnys vaihtelee suurestikin luokkahuoneessa. Opettajan on hyvä tuntea oppilaansa ja
ottaa huomioon, että kaikki eivät ole heti valmiita sanomaan mielipiteitään ääneen luokkatovereiden edessä (Wells & Arauz 2006, 420).

Tavoitteena opetuskeskustelussa on ympäristö, jossa jokainen voi keskustella ideoistaan
ja mielipiteistään avoimesti ilman pelkoa väärin ymmärtämisestä tai tuomituksi tulemisesta
(Poikkeus ym. 2013, 118; Barnes 2008, 8). Opettaja on elämänkokemuksensa ja virkansa
puolesta luokan ekspertti, mutta hänen täytyy antaa arvoa kaikenlaiselle asiantuntemukselle (Rasku-Puttonen 2006, 121). Oppilaiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemukset
vaikuttavat myönteisesti käyttäytymiseen ja parantavat oppimistuloksia (Poikkeus ym.
2013, 113). Kouluaikainen toimijuus heijastuu myös tulevaisuuteen aktiivisuutena ja yhteisöllisyytenä (Kallio, Stenvall, Bäcklund & Häkli 2013, 69). Opettaja voi tukea toimijuutta lisäämällä opetuksessaan dialogista keskustelua ja yhteisöllisiä työskentelytapoja, jossa
kaikki pääsevät osallistumaan (Poikkeus ym. 2013, 112). Opettaja kannustaa oppilaita osallistumaan ajatustyöhön ottamalla mielipiteet ja kommentit mielenkiinnolla ja ennakkoluulottomasti vastaan (Barnes 2008, 8). Opettajan ja oppilaan välinen kunnioittava ja avoin vuorovaikutussuhde parantaa luokkaviihtyvyyden lisäksi merkittävästi oppilaiden oppimistuloksia (Gordon 2006, 25; Poikkeus ym. 2013, 114). Hyvä vuorovaikutussuhde lisää oppilaiden
motivaatiota ja lisää aiheiden mielenkiintoisuutta oppilaiden silmissä (Gordon 2006, 25).
Tämän lisäksi molemminpuolinen kunnioittaminen ja avoin vuorovaikutussuhde toimivat
suojaavina tekijöinä lapsen elämässä sekä vähentävät syrjäytymisen riskiä (Poikkeus ym.
2013, 111).
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Yhteenvetona dialogisen opetuksen periaatteista voidaan käyttää Alexanderin (2008a, 105)
viittä dialogisen opetuksen piirrettä. Ensimmäinen piirre on kollektiivisuus: dialoginen opetus nojaa oppivan yhteisön yhteiseen panostukseen ja tekemiseen. Toiseksi periaatteeksi
Alexander nostaa vastavuoroisuuden, jolla hän tarkoittaa toisten kuuntelemista ja uudenlaisten ajatustapojen pohtimista. Kolmantena dialogisen opetuksen määritelmänä on tukevuus. Kannustavassa ja tukevassa ilmapiirissä mahdolliset väärät vastaukset ja tuomitsemisen pelko eivät ole esteinä osallistumiselle. Nämä kolme periaatetta ovat ensisijaisia dialogiseen opetukseen pyrittäessä. Näiden kolmen kohdan toteutuminen on edellytyksenä
kahdelle viimeiselle dialogisen keskustelun piirteelle: kumulatiivisuudelle ja tarkoituksenmukaisuudelle. Kumulatiivisuus tarkoittaa erilaisten ajatusmallien linkittämistä johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi. Tarkoituksenmukaisuus merkitsee opettajan pyrkimistä opetustavoitteisiin opetuskeskustelun suunnittelulla ja ohjaamisella.

Uuden opetussuunnitelman (Opetushallitus 2014) yleiset periaatteet ja tavoitteet kannustavat dialogisuuteen luokkahuoneessa. Oppiminen esitellään yhteisöllisenä prosessina, johon
osallistuvat oppilaiden ja oppilaiden lisäksi koululaitoksen ulkopuoliset tahot. Vuorovaikutuksen tavoitteena on oppiva yhteisö, jossa oppijat voivat oppia toisiltaan sekä saavat kuulluksi tulemisen ja arvostuksen kokemuksia. Dialogisuuden lisääminen luokkahuoneessa vie
kohti tätä tavoitetta.
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3 OPETUSSYKLIN DIALOGISUUS

Jotta opetus voisi kääntyä dialogisempaan suuntaan, on keskeistä hahmottaa, millaista oppitunnilla käytävä puhe on tällä hetkellä. Luvussa 2.1 esiteltiin kyselevälle opetukselle tyypillinen keskustelurakenne, joka alkaa opettajan kysymyksellä, jatkuu oppilaan vastauksella
ja päättyy opettajan arvioon. Tässä luvussa tätä kolmiosaista IRE-opetussykliä käsitellään
dialogisuuden näkökulmasta. Samalla selvennetään, kuinka opettaja voi lisätä oppilaiden
osallisuutta ja toimijuutta omassa opetuspuheessaan.

3.1 Kolmiosainen opetussykli ja sen dialogisuus
Kolmiosainen opetussykli on opettajajohtoisen keskustelun perusrakenne (Kauppinen
2013, 30). Sykli muodostuu kahdesta vierusparista. Ensimmäisen parin muodostavat opettajan kysymys ja oppilaan vastaus, ja toinen pari koostuu oppilaan vastauksesta ja opettajan arvioinnista. Näin ollen oppilaan vastaus toimii ensimmäisen vierusparin jälkijäsenenä
ja ensimmäisen parin etujäsenenä. (Mehan 1979, 54.) Kleemola (2007, 61) ja Ruuskanen
(2007, 94) käyttävät tutkimuksissaan termiä positio kuvaamaan lausuman paikkaa syklissä.
IRE-opetussyklissä on kolme positiota, mutta syklien rajaa ei voida aina osoittaa selvästi.
Opettaja voi esimerkiksi reagoida oppilaan vastaukseen arvioivalla vuorolla, mutta viestittää
nousevalla äänenpainolla samaan aikaan haluavansa oppilaalta lisäystä vastaukseensa.
Näin ollen tämä lausuma voi olla samaan aikaan yhden opetussyklin kolmas positio ja toisen syklin ensimmäinen positio. Kysymyssekvenssi tarkoittaa opetuskeskustelun katkelmaa, jossa opettaja kysyy kysymyksen, ja oppilas antaa juuri sen vastauksen, johon opettaja on pyrkinyt. Kysymyssekvenssiin sisällytetään kuuluvaksi myös opettajan antama palaute. (Ruuskanen 2007, 94–97.)

Suppeimmillaan kysymyssekvenssi kestää yhden IRE-opetussyklin verran, eli opettaja on
tyytyväinen ensimmäiseen oppilaan vastaukseen (Ruuskanen 2007, 97). Joskus toivottua
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vastausta ei saada heti, jolloin opettaja voi esimerkiksi muuttaa kysymyksenasettelua tai
pyytää oppilaalta tarkennusta vastaukseensa (Kleemola 2007, 67). Tällöin kysymyssekvenssi sisältää useampia syklejä (Ruuskanen 2007, 97). Kysymyssekvenssit eivät noudata
poikkeuksetta kolmivuoroista IRE-rakennetta. Opettajan kolmas vuoro voi esimerkiksi sisältää arvioinnin sijaan lisäkysymyksen tai tarkennuksen oppilaan vastaukseen. Scott on käyttänyt tällaisesta puheenvuorosta nimitystä prompt, josta hän käyttää kirjainlyhennelmää P.
Näin ollen keskusteluvuoro siirtyy takaisin oppilaalle, jonka jälkeen opettaja voi vastata uudella tarkennuksella tai päättää kysymyssekvenssin arvioon. Opettaja saattaa jättää myös
arvioinnin antamatta, jolloin keskustelu muistuttaa enemmän arkikeskustelua. Näin ollen
IRE-opetussykli saattaa laajentua esimerkiksi muotoihin IRPRPRE tai IRPRPR. (Scott
2006, 612–613.)

Kolmivuoroinen opetussykli on yleinen rakenne luokkahuonekeskustelussa (Lefstein 2010,
170; Mercer & Dawes 2008, 57). Suomalaisessa tutkimuksessa IRE-syklin on todettu olevan tyypillinen keskustelurakenne niin esiopetuksessa kuin alkuluokillakin, ja sitä ilmenee
tasaisesti eri aineiden oppitunneilla (Muhonen ym. 2016, 147: Rasku-Puttonen ym. 2012,
143). Hardmanin (2008, 139–142) tutkimustulosten perusteella IRE-rakenne on vahvasti
oppitunneilla läsnä niin länsimaisen Iso-Britannian koulujen opetuskeskustelussa kuin myös
kehittyvien Nigerian ja Kenian oppitunneilla. Alexanderin kansainvälisen vertailututkimuksen perusteella Venäjällä ja Ranskassa opettajan lisäkysymykset ja tarkennukset ovat IsoBritanniaan verrattuna yleisempiä, jolloin opetussykli laajenee useammin ulos kolmivuoroisesta IRE-rakenteesta (Alexander 2008a, 98–99).

Kolmivuoroisessa opetussyklissä opettaja on keskustelun ohjaaja, ja hän myös saa puheenvuoron oppilaita useammin. Opettaja kontrolloi keskustelun aihetta ja puheenvuorojen
vaihtumista, kun oppilaan rooliksi jää opettajan kysymyksiin vastaaminen. (Lefstein 2010,
170.) IRE-opetussykliä onkin kritisoitu dialogisuuden puutteesta, ja tutkimusten mukaan
keskustelurakenne ei kannusta oppilaita työstämään ja kielentämään omaa ajatteluaan
(Barnes 2008, 13; Schwab 2011, 9; Waring 2009). Hardmanin tutkimuksissa IRE-rakenteeseen nojaavissa luokkahuonekeskusteluissa oppilaat olivat passiivisia, ja he ottivat valitettavan vähän osaa keskusteluun. Samaisessa tutkimuksessa kuitenkin todetaan, että parhaimmillaan opetussykli voi laajentua erilaisiin muotoihin ja kannustaa oppilaita osallistumaan keskusteluun (Hardman 2008, 136–144). Tämä todetaan myös Suomessa eskariopetuksessa tehdyssä tutkimuksessa. Tulosten mukaan IRE-muotoinen kolmiosainen sykli ei
usein yllä dialogiseksi keskusteluksi, eikä se kannusta lapsia syvempään ajatteluun. Keskustelurakenteen laajentuessa kolmivuoroisesta muodostaan lasten osallistuminen kuiten-
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kin lisääntyy, mikä kasvattaa myös keskustelun dialogisuutta. Opetussykli voi myös kannustaa lapsia osallistumaan keskusteluun, jos opettajan kysymys on sopivan haastava ja
liittyy oppilaiden kokemusmaailmaan (Rasku-Puttonen ym. 2012, 143).

Oikein käytettynä opetussykli voi olla toimiva keskustelurakenne. Tätä puoltaa Wellsin ja
Arauzin (2006) tutkimus, jossa pyrittiin lisäämään opetuksen dialogisuutta DICEP-projektin
(Developing Inquiring Communities in Education Project) kautta. Tutkimuksessa mukana
olleiden luokkien opetuskeskustelun dialogisuus ja oppilaiden osallistuminen lisääntyivät,
mutta opetussykli säilyi tästä huolimatta yleisenä keskustelurakenteena. Näin ollen tutkimus
todisti, että opetussykli voi olla läsnä myös dialogisessa opetuksessa. Kyselevä opetus voi
olla tehokas tapa vangita oppilaiden huomio ja edistää heidän oppimistaan (Mercer & Dawes 2008, 59). Aloittavan vuoronsa avulla opettaja varmistaa opetussuunnitelman ohjaamassa aiheessa pysymisen (Kauppinen 2013. 34; Wells & Arauz 2009, 422), ja kolmas
vuoro antaa hänelle mahdollisuuden arviointiin, kannustamiseen ja tarkennuksiin. Wellsin
ja Arauzin (2006, 414–422) sekä Hardmanin (2008, 146) mukaan kyselevän opetuksen dialogisuuteen vaikuttavat ennen kaikkea opettajan ensimmäisen ja kolmannen vuoron sisällöt
sekä niiden muotoilu.

3.2 Dialoginen ensimmäinen vuoro

Oppilas osallistuu opetuskeskusteluun useimmiten vastaamalla opettajan kysymykseen
(Niemi 2013, 81). Näin ollen opettajan esittämät kysymykset vaikuttavat paljon siihen,
kuinka paljon oppilas pystyy ja tahtoo ottaa osaa luokkahuonekeskusteluun. DICEP-projektin tulosten mukaan huomion kiinnittäminen kysymyksiin onkin merkittävin yksittäinen tekijä
opetuspuheen dialogisuuteen pyrittäessä (Wells & Arauz 2006, 414). Kysyminen on arkikeskustelussa tapa hankkia tietoa. Luokkahuonekeskustelussa opettajan kysymysten motiivina eivät kuitenkaan monesti toimi oma tietämättömyys ja uuden tiedon hankinta. Päinvastoin luokkahuoneessa kysyjä on usein keskustelun tietävä osapuoli, joka testaa vastaajien tietämystä. (Kleemola 2007, 61; Mercer & Dawes 2008, 58.) Tietojen testaamisen lisäksi kysymyksellä voidaan vahvistaa oppimista ja osallistaa oppilaita opetuskeskusteluun
(Andersson-Bakken & Klette 2016, 79). Laadukkaat kysymykset edistävät lapsen oppimisprosessia ja syventävät hänen ajatteluaan (Lee & Kinzie 2011. 858).

Kysymykset voidaan jakaa suljettuihin ja avoimiin kysymyksiin. Suljettuun kysymykseen
löytyy yksi oikea vastaus, kun taas avoimessa kysymyksessä mahdollisia vastauksia on
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monia.

Suljettuihin kysymyksiin verrattuna avoimet kysymykset kannustavat oppilaita

enemmän omaan ajatteluun ja ihmettelyyn, ja näin ollen ne helpottavat dialogin syntymistä.
(Paalasmaa 2014, 85–86.) Avoimeen kysymykseen ei ole ainoastaan yhtä oikeaa ratkaisua, jolloin oppilaat pääsevät jakamaan erilaisia ideaoita ja ajatuksia (Lee & Kinzie 2011,
872). Avoimen kysymyksen avulla opettaja voi rohkaista oppilasta täsmentämään ajatuksiaan, esittämään perusteluitaan ja jakamaan tietämystään luokan kanssa. Kysymyksen kannustamana oppilas voi myös reflektoida omaa työskentelyään ja avata kohtaamiaan ongelmia. (Mercer 2007, 36.) Aito kysymys (authentic question) tarkoittaa avointa kysymystä,
johon opettaja ei ole määritellyt valmiiksi oikeaa vastausta (Alexander 2008b, 15; Nystrand,
Wu, Gamoran, Zeiser & Long 2003, 145). Tällaiset ajatustyötä vaativat kysymykset osallistavat oppilaita ja ovat oppimisen kannalta arvokkaita (Barnes 2008, 13). Aito kysymys viestii
oppilaille, että opettaja haluaa kuulla heidän ajatuksiaan oppimateriaalin lainaamisen sijaan. Näin ollen aitojen kysymysten käyttäminen lisää oppilaiden osallisuutta ja vie lähemmäksi oppimista edistävää dialogia. (Nystrand et al. 2003, 145.) Lasten omiin kokemuksiin
liittyvät aidot kysymykset kasvattavat keskustelun dialogisuutta. Konkreettiset esimerkit ja
aiheeseen liittyvät omat kokemukset auttavat oppilasta rakentamaan siltoja uuden ja vanhan tiedon välillä. (Muhonen ym. 2016, 152.)

Englantilaisella alakoululla tehdyssä tutkimuksessa avoimet ja aidot kysymykset olivat huomattavasti faktatietoa mittaavia suljettuja kysymyksiä harvinaisempia (Alexander 2008a,
100). Toisen tutkimuksen tulokset englantilaisen alakoulun matematiikan- ja äidinkielentunneilta olivat samansuuntaiset: vain 10 % tunneilla kysytyistä kysymyksistä olivat avoimia, ja
15 % tutkituista opettajista kysyivät ainoastaan suljettuja kysymyksiä. Kysymyksillä pyrittiin
pääosin faktoihin perustuviin valmiiksi määriteltyihin vastauksiin omien ajatusten ja ideoiden
sijaan. Tunneilla kysymykset eivät aktivoineet oppilaita osallistumaan keskusteluun: 70 %
vastauksista oli vain kolmen sanan mittaisia tai lyhempiä (Hardman 2008, 142.) Kotimaisissa tutkimuksissa on saatu samankaltaisia tuloksia: Lehesvuori, Viiri ja Rasku-Puttonen
(2013, 389–390) tutkivat yhdeksännen luokan fysiikan, kemian ja matematiikan oppituntien
dialogisuutta. Oppitunneilla avoimet kysymykset olivat harvinaisia, ja esiintyessään ne harvoin johtivat dialogiseen vuorovaikutukseen. Andersson-Bakken ja Klette (2016, 71) vertailivat tutkimuksessaan äidinkielen ja tiedeaineiden kysymyksenasettelua, ja tulosten mukaan äidinkielen tunneilla avoimet kysymykset ovat yleisempiä, kuin tiedeaineiden oppitunneilla. Ruutiainen (2016) tutki pro-gradu tutkielmassaan edelleen äidinkielen tuntien kysymysten avoimuutta, ja tulosten mukaan kirjallisuuden sisällöissä esiintyi suomen kielen oppitunteihin verrattuna enemmän avoimia kysymyksiä. Lee ja Kinzie (2011, 858) ovat tutkineet opettajien kysymyksenasettelua alle kouluikäisten lasten tiedeaktiviteeteissa, joissa
opettajat suosivat ennen kaikkea suljettuja kysymyksiä.
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Myhill ja Dunkin (2005, 418-424) ovat tutkineet opettajan kysymyksenasettelua eri luokkaasteilla ja oppiaineissa Iso-Britanniassa tarkastelemalla 54 opetuskeskustelua toisella sekä
kuudennella luokka-asteella. Kysymykset jaettiin neljään kategoriaan: Faktakysymykset
ovat suljettuja, ja ne mittaavat mekaanista muistamista. Spekulatiiviset kysymykset ovat
avoimia, ja niillä tiedustellaan oppilaiden mielipiteitä, hypoteeseja ja ideoita. Prosessikysymykset kannustavat oppilaita selostamaan ja reflektoimaan omaa ajatteluaan; opettaja voi
esimerkiksi kysyä oppilaalta, kuinka hän sai vastauksen selville tai mistä hän tietää tuloksen
olevan oikea. Viimeinen kysymyskategoria kattaa tunnin etenemiseen liittyvät kysymykset,
eli esimerkiksi opettajan tiedustelut oppilaiden työvälineistä ja oppilaiden kysymykset sivunumerosta tai tehtävänannosta. Aineiston perustella suurin osa kysymyksistä vaati faktojen
toistamista, ja oppitunneilla kuultiin yleisesti vähän spekulatiivisia kysymyksiä tai prosessikysymyksiä, jotka kannustavat oppilaita omaan ajatteluun ja sen reflektointiin. Kuudennella
luokalla kysyttiin toiseen luokkaan verrattuna melkein kaksinkertaisesti prosessikysymyksiä. Toisen luokka-asteen opetuskeskustelun kysymykset perustuivat kuitenkin oppilaiden
aikaisempaan tietämykseen. Verrattaessa kirjallisuuden ja matematiikan oppitunteja kirjallisuudessa esiintyi huomattavasti enemmän spekulatiivisia kysymyksiä ja vähemmän prosessikysymyksiä. Tulosten mukaan kirjallisuuden opetus siis kannustaa ajattelemaan ja
ideoimaan, kun taas matematiikassa panostetaan oman oppimisen ja ongelmanratkaisun
reflektointiin.

Opettajan esittämien kysymysten haasteellisuus vaikuttaa oppilaiden osallistumiseen ja oppimiseen. Kysymys voi osoittautua oppilaille liian haastavaksi esimerkiksi laajuutensa tai
abstraktiutensa vuoksi. Se voi olla myös päinvastoin liian helppo ja konkreettinen. (Kleemola 2007, 67). Molemmissa tapauksissa opettajan kysymys voi jäädä ilman vastausta.
Opettaja voi reagoida vastaamattomuuteen monilla eri tavoilla. Hän voi muotoilla kysymyksensä uudestaan tai esittää tarkentavan jatkokysymyksen (Hardman 2008, 139; Kleemola
2007, 67). Leen ja Kinzien (2011, 866) tutkimusaineistossa nämä jatkokysymykset olivat
usein suljettuja, vaikka alkuperäinen kysymys olisikin ollut avoin. Hän voi myös pyytää jotakin yksittäistä oppilasta vastaamaan kysymykseen tai vastata siihen itse (Kleemola 2007,
87). Tutkimusten mukaan opettaja siirtyy näihin toimenpiteisiin monesti liian nopeasti, jolloin
oppilaille ei jää aikaa miettiä (Alexander 2008a, 99; Kleemola 2007, 67; Powell & Powell
2010, 221). Ohjeena on antaa oppilaille vähintään kolme sekuntia aikaa vastaamiseen (Powell & Powell 2010, 221).

Kolmivuoroisessa IRE-syklissä opettaja on keskustelurakenteen aloittaja ja päättäjä, jolloin
oppilaan rooliksi jää opettajan kysymykseen vastaaminen. Suomalaisten tutkimusten mukaan (Muhonen ym. 2016, 147-152; Rasku-Puttonen ym. 2012, 145) oppilaan aloittamat

19
keskustelurakenteet johtavat kuitenkin todennäköisemmin dialogiseen keskusteluun. Muhosen ym. tutkimuksessa tarkasteltiin kolmeakymmentä oppituntia eskarista peruskoulun
toiseen luokkaan. Tulosten mukaan opettajalähtöisissä puheenvuorossa opettaja kysyi paljon suljettuja ja lyhyitä kysymyksiä kannustaen mahdollisimman monia oppilaita ottamaan
osaa keskusteluun. Keskustelussa jaettiin kokemuksia ja mielipiteitä, mutta syvällisempi
ajattelu jäi vähäiseksi. Oppilaslähtöisissä puheenvuoroissa opettajan ja oppilaan puheen
määrä oli paremmin tasapainossa ja lapset osallistuivat keskusteluun innokkaasti. Eskariopetuksessa oppilaslähtöisten ja opettajalähtöisten puheenvuorojen määrä oli sama, kun
taas peruskoulun puolella suurimman osan keskustelujen aloituksista esitti opettaja. Merkittäviä päätelmiä pienestä aineistosta ei voi tehdä, mutta syyksi epäillään muun muassa
peruskoulun opetussuunnitelman sitovuutta ja korkeampia oppimistavoitteita. Tutkimuksessa korostetaan, että opettaja- ja oppilaslähtöisillä puheenvuoroilla on molemmilla paikkansa opetuksessa, ja kumpaakin näistä tarvitaan.

3.3 Myöhäisempien puheenvuorojen dialogisuus
Hyvä kysymys ei takaa hedelmällistä dialogia, jos opettaja ei osaa reagoida oikein oppilaan
vastaukseen (Nystrand et al. 2003, 145). Kysymistä seuraavien puheenvuorojen avulla
opettaja säätelee opetuskeskustelun suunnan etenemistä (Kauppinen 2013, 29). Perinteisessä IRE-opetussyklissä kolmas vuoro sisältää opettajan palautteen oppilaan vastaukseen. Oppilaiden on tärkeää saada palautetta vastauksistaan (Kauppinen 2013, 29; Mehan
1979, 64). Usein palaute kuitenkin lopettaa keskustelun oppilaan ja opettajan välillä, ja näin
hedelmällistä dialogia ei pääse syntymään (Hardman 2008, 100). Monissa tutkimuksissa
opettajan myöhäisemmistä puheenvuoroista käytetään nimitystä kolmas vuoro. Usein opetussyklissä on kuitenkin lopulta enemmän kuin kolme puheenvuoroa. Näin ollen tässä tutkimuksessa vastauksen jälkeisistä opettajan puheenvuoroista käytetään nimitystä myöhäisemmät puheenvuorot.

Opettaja voi arvioinnin lisäksi tai sen sijaan täsmentää puheenvuorollaan kysymystään tai
hakea tarkennusta saamaansa vastaukseen (Lee 2007, 1211–1225). Näin päädytään esimerkiksi keskustelurakenteisiin IRPRPRE tai IRPRPR (Scott 2006, 612–613). Arvioinnin ja
lisäkysymyksen sisältävästä opettajan puheenvuorosta voidaan käyttää nimitystä korkeatasoinen palaute (high-level evaluation) (Nystrand et al. 2003, 147). Korkeatasoisen palautteen avulla opettaja voi lisätä keskustelun dialogisuutta (Scott 2006, 612; Nystrand et al.
2003, 146). Lisäkysymykset laajentavat opetussykliä kolmiosaisesta muodostaan. Samalla
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lapsi saa aktiivisemman roolin keskustelussa, sillä hänen puheenvuorojensa määrä ja pituus lisääntyvät. (Rasku-Puttonen ym. 2012, 144.)

Lisäkysymyksessään opettaja voi esimerkiksi udella, miksi oppilas on kyseistä mieltä tai
mistä vastaus tuli hänen mieleensä. Hän voi myös ilmaista haluavansa vastaukseen jatkoa
puheenvuoronsa nousevalla intonaatiolla (Ruuskanen 2007, 104). Chinin (2006, 1335–
1336) seisemäsluokkalaisten tiedeopetuksesta tehdyssä tutkimuksessa seurattiin neljäntoista oppitunnin ajan noin neljääkymmentä oppilasta. Tutkimuksen mukaan lisäkysymykset
muuttavat oppilaan roolia aktiivisemmaksi ja niiden avulla oppilasta voi kannustaa tekemään hypoteeseja, ideoimaan ja luomaan selityksiä tai johtopäätöksiä. Lisäksi opettaja voi
rohkaista oppilasta reflektoimaan omaa ajatteluaan ja arvioimaan omaa suoriutumistaan tai
oppimistaan. Reagoimalla oppilaan vastaukseen kysymyksellä opettaja voi saada aikaan
dialogisemman luokkahuonekeskustelun. (Chin 2006, 1335–1336.) Lisäkysymykset osoittavat opettajan kiinnostusta oppilaiden ajatuksiin ja perusteluihin (Nystrand et al. 2003,
146). Opettajan tulee kunnioittaa lapsen kommentteja ja antaa keskustelun kehittyä ilman
orjallista ajanottoa (Rasku-Puttonen ym. 2012, 146). Näin opetussykli voi parhaillaan laajentua dialoginkaltaiseksi keskusteluksi. (Scott 2006, 612.)

Englantilaisen alakoulun äidinkielen oppitunnilla tehdyssä tutkimuksessa opettajan kolmas
vuoro sisälsi usein kannustusta, mutta harvoin dialogin laajenemista. Näin ollen keskustelu
jäi usein kolmivuoroiseksi IRE-rakenteeksi. (Alexander 2008a, 99.) Kolmivuoroinen opetussykli ei anna oppilaalle mahdollisuutta kehittää, täsmentää tai selventää antamaansa vastausta (Sedova, Salamounova & Svaricek 2014, 279). Hardmanin (2008, 143–145) englantilaisen alakoulun äidinkielen ja matematiikan tunneilla tehdyssä tutkimuksessa dialogi laajeni opettajan kolmivuoroisesta IRE-muodosta vain 11 prosentilla kysymyssekvensseistä.
43 prosenttia opettajista ei esittänyt lainkaan tarkentavia kysymyksiä. Opetuskeskustelujen
dialogisissa osissa opettajat näyttivät kiinnostuksensa oppilaiden vastauksiin ja esittivät niihin kommentteja sekä lisäkysymyksiä. Kolmannen vuoron yhteydessä esitetyt kysymykset
olivat valtaosin aitoja kysymyksiä, eli opettaja ei ollut määritellyt niihin valmista oikeaa vastausta.

Sharpe (2008, 134-146) on tutkinut Australiassa seitsemäsluokkalaisen poikaluokan historianopetuksen luokkahuonekeskustelua seuraamalla ja videoimalla 17 oppituntia. Tutkimuksessa on selvitetty, miten opettaja on tukenut oppilaiden oppimista ja ymmärtämistä
erilaisten keskustelustrategioiden kautta. Monet näistä strategioista koskevat nimenomaan
opettajan myöhäisempiä puheenvuoroja. Ensimmäisenä esille on nostettu oppilaan vastauksen toistaminen ja uudelleen muotoileminen. Toistamalla opettaja yleensä vahvistaa
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vastauksen olevan oikea ja jakaa sen koko luokan kanssa (Andersson-Bakken & Klette
2016, 76; Chin 2006, 1336). Yhdistämällä toistamisen kohoavaan intonaatioon opettaja voi
pyytää vastaukseen jatkoa tai tarkennusta (Andersson-Bakken & Klette 2016, 76). Opettaja
voi myös jättää keskusteluun tauon, jonka oppilas pääsee täydentämään loppuun. Tämän
strategian avulla opettaja näkee, onko oppilas ajatuksenjuoksussa mukana. (Sharpe 2008,
134–146.) Jos oppilas antaa väärän vastauksen, ei opettajan kannata saman tien korjata
sitä seuraavassa puheenvuorossaan. Lisäkysymysten avulla tai saamalla hieman miettimisaikaa oppilas voi rohkaistua itse korjaamaan virheellisen vastauksensa. (Chin 2006,
1341.)
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4 TUTKIMUSONGELMAT

Tutkimuksessani tarkastelen opetuskeskustelun dialogisuutta erikseen yhdeksännen ja
kuudennen luokka-asteen suomen kielen ja kirjallisuuden oppitunneilla. Paneudun aiheeseen analysoimalla opetussyklin dialogisuutta opettajan ensimmäisen ja myöhäisempien
puheenvuorojen kautta. Tarkastelen myös omana osionaan opetuskeskustelussa esiintyviä
oppilaslähtöisiä kysymyksiä. Tarkoituksenani on selvittää, eroaako opetuskeskustelun dialogisuus ala- ja yläkoulukontekstissa. Valaisen samalla sitä, millaisilla valinnoilla opettaja
voi lisätä luokkahuonekeskustelun dialogisuutta. Tämä tapahtuu tarkastelemalla opettajan
puheenvuoroja ja sitä, miten ne osallistavat ja aktivoivat oppilaita.

Tutkimusongelmat:

1. Millaisia ovat opetussyklin ensimmäisen vuoron kysymykset yhdeksännen ja kuudennen luokan suomen kielen ja kirjallisuuden oppitunneilla?
2. Millaisia puheenvuoroja opettaja esittää myöhemmin opetussyklissä?
3. Millaisia oppilaslähtöisiä kysymyksiä opetuskeskustelussa esiintyy?
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

5.1 Tutkimusaineisto
Tutkimuksen aineistona toimivat videonauhoitteet, jotka on kerätty satunnaisesti valittujen
pohjoiskarjalaisten ylä- ja alakoulujen suomen kielen ja kirjallisuuden oppitunneilta. Videoaineistot ovat osa Alkuportaat-seurantatutkimuksen tutkimusaineistoa, joissa samaa ikäluokkaa on kuvattu ensin vuoden 2013 kevätlukukaudella ja myöhemmin keväällä 2016
(Lerkkanen, Niemi, Poikkeus, Poskiparta, Siekkinen & Nurmi 2006). Alkuportaat tutkimuksessa pyydettiin kaikilta tutkimukseen osallistuvilta opettajilta ja oppilaiden vanhemmilta kirjallinen suostumus oppituntien videointia varten. Videonauhoitteet koottiin useiden eri oppiaineiden oppitunneilta.

Tähän pro gradu -tutkimukseen on valittu seitsemästä eri koulusta yhteensä neljätoista suomen kielen- ja kirjallisuuden oppituntia. Aineistot on kerätty yhdeksännen sekä kuudennen
luokan opetuskeskustelusta, joskin kahdella alakoulun tunnilla opettaja opettaa sekä viidesettä kuudesluokkalaisia sisältävää yhdysluokkaa. Tutkimukseen on valittu kummaltakin ikäluokalta seitsemän oppituntia, joista neljän sisällöt koskevat kirjallisuutta ja kolmen suomen
kieltä.

Yhdeksännen luokan aineistot sisältävät nauhoitteita kolmen eri aineenopettajan oppitunneilta, kun taas alakoulun videonauhoitteissa tunteja on otettu mukaan neljältä luokanopettajalta. Aineenopettajista kaksi ovat naisia ja yksi mies, kun taas luokanopettajien kohdalla
sukupuolet jakaantuvat puoliksi.
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5.2 Tutkimusmenetelmä ja aineiston analysoiminen
Tutkimuksessa selvitetään, millaiset yhteys kielellisillä valinnoilla on luokkahuonekeskustelun dialogisuuteen. Tutkimusaihe vaatii tutkimusmenetelmän, joka mahdollistaa aitojen tilanteiden seuraamisen ja tarkan analysoinnin. Oppituntien videointi ja aineiston tarkasteleminen kvalitatiivisesti keskusteluanalyysin avulla vastaa kumpaankin vaatimukseen. Keskusteluanalyysin avulla tutkitaan vuorovaikutuksen luontaista jaksottuneisuutta eli sekventaalisuutta (Kauppinen 2013, 18), joten tutkimusmenetelmä sopii opetussyklien analysoimiseen. Menetelmä käy hyvin yksityiskohtaiseen sosiaalisen vuorovaikutuksen lainalaisuuksien kartoittamiseen (Stevanovic & Lindholm 2016, 330). Keskusteluanalyysissä tarkastellaanaitoja vuorovaikutustilanteita, jotka olisivat tapahtuneet ilman tutkimustakin (Tainio
2007, 28). Pelkkään havainnointiin verrattuna videointi mahdollistaa keskustelun toistuvan
ja yksityiskohtaisemman tarkastelun (Kauppinen 2013, 8; Stevanovic & Lindholm 2016,
313).

Keskusteluanalyysissä aineiston litteroiminen on keskeinen vaihe tutkimusta. Litteroinnin
avulla tutkija analysoi aineistoaan ja perustelee lukijalle tulkintansa (Tainio 2007, 30). Luotettavuuden kannalta on tärkeää, että litteroiminen tehdään tarkasti ja objektiivisesti ilman
tuloksia ohjaavaa valikointia (Seppänen 1997, 19). Litteroinnin tarkkuus vaihtelee aiheen
mukaan: tutkimuksessa voidaan keskittyä puheen lisäksi keskustelijoiden nonverbaaliin
viestintään (Tainio 1997, 26). Tässä tutkimuksessa keskitytään dialogisuuden lisäämiseen
nimenomaan puheen kautta, minkä vuoksi litteraateissa sanaton viestiminen on merkitty
vain silloin, kun se on tarpeellista merkityksen tai puheenvuoron sävyn ymmärtämisen kannalta.

Analyysivaihe suoritetaan keskustelunanalyysille tyypilliseen tapaan aineistolähtöisesti,
mutta löydökset ankkuroidaan paikoin myös aikaisempaan tutkimusteoriaan. Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen etsitään vastauksia jakamalla kysymykset TAULUKON 1 mukaan suljettuihin ja avoimiin kysymyksiin. Suljettuun kysymykseen löytyy yksi opettajan
määrittelemä vastaus, kun taas avoimessa kysymyksessä löytyy monia vastausvaihtoehtoja, joita opettaja ei ole valmiiksi määritellyt (Paalasmaa 2014, 86). Kysymyksen tarkempi
jako pohjautuu Myhillin ja Dunkinin (2005, 518–424) tutkimuksen kysymyskategorioihin,
mutta jakoon on tehty pieniä lisäyksiä aineiston löydösten perusteella. Suljetut kysymykset
on jaettu Myhillia ja Dunkinia mukaillen faktakysymyksiin sekä tunnin etenemiseen liittyviin
kysymyksiin. Avoimet kysymykset on jaettu aineistoon pohjaten kolmeen kategoriaan: oppilaan mielipiteeseen, kokemukseen ja tietämykseen pohjautuviin kysymyksiin. Aineistosta
ilmenee, että opetussyklin ensimmäinen vuoro ei rajoitu aina vain yhteen kysymykseen,
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vaan opettaja voi jatkaa puheenvuoroaan saman tien uudella kysymyksellä. Näin ollen
omaksi kategoriakseen on merkitty kysymyksen tarkentaminen, jossa kysymykset jaotellaan myös TAULUKON 1 mukaan. Litteraateista poimituissa esimerkeissä opetussyklin ensimmäisen vuoron merkkinä toimii kirjain I, ja oppilaan vastausta symbolisoi merkki R.

TAULUKKO 1. Kysymysten kategorisointi Paalasmaata (2014) ja Myhillia sekä Dunkinia
(2005) mukaillen.

Toisessa tutkimuskysymyksessä tarkastellaan, millaisia puheenvuoroja opettaja esittää
myöhemmin opetussyklissä sekä miten opettaja voi näiden vuorojen avulla lisätä keskustelun dialogisuutta. Tässä tutkimuksessa opettajan ensimmäistä vuoroa seuraavista puheenvuoroista käytetään nimitystä ’myöhäisemmät vuorot’, sillä kaikki vastauksen jälkeiset opettajan vuorot eivät ole palautteen antoa, eikä nimitys ”kolmas vuoro” istu keskusteluihin, jotka
venyvät kolmivuoroista opetussykliä pidemmiksi.

Lee (2007, 1211–1225) on todennut myöhäisempien puheenvuorojen tehtäviksi palautteen
antamisen, kysymyksen tarkentamisen ja oppilaan vastauksen tarkentamisen. Palaute on
jaettu aineiston löydösten perusteella kolmeen kategoriaan: arvioivaan palautteeseen, pintapuoliseen palautteeseen ja toistoon. Arvioivalla palautteella tarkoitetaan puheenvuoroa,
jolla opettaja arvioi suoritusta jollakin arvottavalla adjektiivilla. Pintapuolisella palautteella
tarkoitetaan vastauksen nimeämistä oikeaksi tai vääräksi ilman suoranaista arviointia. Toistolla oppilaan vastaus ilmaistaan oikeaksi lausumalla se uudestaan.
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Kysymyksen tarkentamisella tarkoitetaan lisäkysymystä, jolla opettaja tarkentaa omaa aikaisempaa puheenvuoroaan. Vastauksen tarkentamisella opettaja hakee lisätietoa oppilaan vastaukseen. Vastausta tarkentavien kysymysten on todettu lisäävän opetuskeskustelun dialogisuutta. Sekä kysymyksen että vastauksen tarkennukset on jaettu samoilla perusteilla, kuin opettajan ensimmäisen vuoron kysymykset (TAULUKKO 1).
Aineiston perusteella myöhäisempien puheenvuorojen jakoon on lisätty kaksi kategoriaa:
kysymyksen toistamisen ja kysymyksen kierrättäminen. Toisin kuin kysymyksen tarkentamisessa, näissä puheenvuoroissa opettaja ei muuta alkuperäistä kysymystään. Kysymyksen toistamisessa hän toistaa opetussyklin aloittavan kysymyksen uudestaan keskustelussa sellaisenaan. Tässä tapauksessa opettaja ei ole vielä saanut haluamaansa vastausta
kysymykseen. Kategoriassa kysymyksen kierrättäminen hyväksytty vastaus on saatu,
mutta opettaja haluaa kuulla myös toisen oppilaan mielipiteen asiasta. Tätä tapahtuu etenkin avointen kysymysten kohdalla, koska niihin ei ole määritelty vain yhtä oikeaa vastausta.
Opettajan esittämiä kysymysten tai vastausten tarkennuksia ja kysymyksen toistamista
sekä kierrättämistä kuvataan Scottin (2006) tavoin kirjaimella P. Palautteesta käytetään kirjainlyhennelmää E. Ensimmäisen ja toisen tutkimuskysymyksen analyysin avulla saadaan
vastauksia siihen, millä keinoilla opettaja voi lisätä opetuksensa dialogisuutta.

TAULUKKO 2. Opettajan myöhäisempien puheenvuorojen jaottelu Leen (2007) kategorioita
mukaillen

Kolmannessa tutkimuskysymyksessä paneudutaan oppilaan esittämiin kysymyksiin opetuskeskustelussa. Kysymyksen on jaoteltu kategorioihin samalla lailla, kun opettajan esittämissä kysymyksissä (TAULUKKO 1).
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5.3 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys
Tarkasteltavat oppitunnit sisältävät kyselevää opetusta, mutta osa tunnista kuluu monen
oppitunnin kohdalla muuhun, kuten tehtävien tekemiseen, päivänavauksen kuunteluun tai
videon katsomiseen. Nämä tunnin osiot on jätetty analyysin ulkopuolelle, sillä tämä tutkimus
pureutuu nimenomaan opetuskeskusteluun, missä opettaja suuntaa sanansa koko ryhmälle. Näin ollen muiden osioiden mukaan ottaminen ei palvele tutkimuksen tarkoitusta.
Erään alakoulun oppitunnin alusta on jätetty pois koko luokan keskustelutuokio, jossa puhutaan eräästä koulun tapahtumasta. Tunnin aiheen käsittely ei oli kuitenkaan vielä alkanut,
minkä vuoksi myös tämä keskustelu on jätetty analyysin ulkopuolelle. Keskusteluanalyysissä pyritään analysoimaan mahdollisimman autenttisia tilanteita, joiden tarkastelemista
videointi helpottaa. Videointi voi kuitenkin myös muuttaa keskustelijoiden käyttäytymistä tavallisesta. Opettaja sekä oppilaat saattavat jännittää sekä ujostella kuvatuksi tulemista,
käyttäytyä tavallista sovinnaisemmin vieraan ollessa luokassa tai suunnata puheenvuorojaan suoraan kuvaajalle. Opettaja voi myös pyrkiä panostamaan opetukseensa tavallista
enemmän, kun tilanne nauhoitetaan.

Videoituun aineistoon liittyy aina pientä epätarkkuutta näkemisen ja kuulemisen suhteen.
Esimerkiksi oppilaiden vaimeat kommentit tai puheenvuorojen loput ovat välillä hankalasti
ymmärrettäviä kohinan ja päällekkäispuhunnan vuoksi. Videoinnin kuvakulmat ja videokameran paikka vaikeuttavat joidenkin oppilaiden kasvojen näkemistä, minkä vuoksi puheenvuorot ja niiden järjestys ovat paikoin hankalia paikantaa. Aineistossa opettaja puhuttelee
oppilaita etunimillä, mutta tarkempi henkilöllisyys ei tule videoaineistossa ilmi. Litteroidussa
keskustelussa ja tutkimustulosten sitaateissa oppilaat merkitään sukupuolen mukaan kirjaimilla T tai P. Jos keskustelussa esiintyy useampia oppilaita, heidät erotetaan kirjaimen perässä olevalla numerolla. Opettajasta käytetään kirjainlyhennelmää O ilman numeroita, sillä
jokaisella oppitunnilla paikalla on vain yksi opettaja. Paikkakunnat, koulut ja luokat pysyvät
salaisina.

Tutkimuksen eettisyydestä huolehdittiin siten, että videointi oli opettajille vapaaehtoista, ja
lupa siihen kysyttiin opettajilta kirjallisesti. Koska luokkien oppilaat olivat alaikäisiä, kysyttiin
oppilaiden vanhemmilta lupa lapsen näkymiseen kuvassa. Lasten luvat videointia varten
lähetettiin aiemmin opettajille, jotka puolestaan välittivät luvat lasten mukana vanhemmille.
Kuvauspäivän aamuna tutkimusavustaja sai opettajilta lapsikohtaiset kuvausluvat, joiden
pohjalta lapset pyrittiin sijoittamaan luokkaan niin, että kuvausluvattomat lapset eivät näkyisi
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videotallenteissa. Aineistoa käsiteltiin tutkimuksen kaikissa vaiheissa Tutkimuseettisen
neuvottelukunnan (2012) hyviä tieteellisiä käytänteitä noudattaen.
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6 TUTKIMUSTULOKSET

Tässä luvussa käsitellään aluksi kysymyssekvenssin ensimmäistä vuoroa, jonka jälkeen
analysoidaan opettajan myöhäisempiä puheenvuoroja. Lopuksi tarkastellaan oppilaiden
esittämiä kysymyksiä. Tuloksia avataan keskustelusta poimittujen esimerkkikatkelmien
kautta.

Esimerkeissä puheenvuorot on merkitty niiden sekventaalisen aseman mukaan kirjaimilla I
(kysymys), R (vastaus) ja E (arvio) ja P (lisäkysymys). Opettajan puheenvuoroja on merkitty
kirjaimella O ja oppilaiden puhe heidän sukupuolensa mukaan kirjaimella T tai P. Jos keskusteluun osallistuu useampia oppilaita, heidät on erotettu toisistaan numeroinnilla. Jos
vastauksen lähde on epäselvä, numeroinnin korvaa kysymysmerkki. Litteroiduissa puheenvuoroissa merkki ”…” tarkoittaa taukoa. Puheenvuoroista tai nonverbaalisesta vuorovaikutuksesta tehdyt tärkeät huomiot on merkitty sulkuihin. Kuvioissa opettajat on numeroitu satunnaisesti ja heidän pitämiensä tuntien oppisisältöjä on merkitty kirjaimella K (kirjallisuus)
tai SK (suomen kieli). Kirjainta edeltävä numero kertoo, montako oppituntia kyseinen opettaja on pitänyt.

6.1 Opettajan ensimmäisen vuoron kysymykset
Opettajan ensimmäisen vuoron kysymyksenasettelu vaikuttaa opetuskeskustelun dialogisuuteen ja osallistavuuteen. Se onkin opetussyklin puheenvuoroista tutkituin. Tässä kappaleessa tarkastellaan vain opetussyklin aloittavaa puheenvuoroa, eikä esimerkiksi opettajan
kolmannella vuorolla esittämiä lisäkysymyksiä. Ylä- ja alakoulun oppituntien tuloksia tarkastellaan erikseen omien otsikoidensa alla. Tuloksissa on ilmoitettu tarkemmin jokaisen opettajan osuus kussakin kysymyskategoriassa. Opettajan esittämät kysymykset on jaettu taulukon 1. mukaisesti suljettuihin ja avoimiin kysymyksiin ja tarkempiin alakategorioihin.
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6.1.1 Luokanopettajien esittämät ensimmäisen vuoron kysymykset
Alakoulun opettajien esittämät ensimmäisen vuoron kysymykset jakaantuivat KUVION 1
mukaan. Luokanopettajat esittivät seitsemän oppitunnin aikana yhteensä 180 kysymystä,
joista 140 eli yli 77 prosenttia ovat suljettuja.
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KUVIO 1. Alakoulun oppituntien kysymyssekvenssin aloittavat kysymykset lukumäärittäin.

Sekä suomen kielen että kirjallisuuden oppitunneilla selvästi yleisin kysymystyyppi oli faktatietoa kartoittava suljettu kysymys. Tässä kysymystyypissä opettaja on määritellyt valmiiksi tietyn oikean vastauksen, jonka hän esiintymistä hän selvittää oppilailta. Monesti faktakysymysten kohdalla vastaus on löydettävissä oppimateriaalista, mutta joskus oppilaan
pitää myös soveltaa saamaansa tietoa. Aineistosta löytyy myös tapauksia, missä kysymys
vaikuttaa ensisilmäyksellä avoimelta, mutta se paljastuu suljetuksi. Esimerkissä 1 opettaja
kysyy oppilaiden mielipidettä kuvan ja tekstin tärkeyteen sarjakuvassa. Oppilaan vastauksen jälkeen opettajan viimeisestä puheenvuorosta voi kuitenkin huomata, että kysymykseen löytyi tosiasiassa vain yksi opettajan määrittelemä vastaus. Näin ollen olen määritellyt
kysymyksen suljetuksi faktakysymykseksi.
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Esimerkki 1: Opettaja 1, kirjallisuus
I
R
E

O: Kumpi teidän mielestä on kun ajattelette sarjakuvaa tekstilajina. Niin onko enemmän sillä tekstillä vai sillä kuvalla se pääpaino? Teidän mielestä? P1?
P1: Kuvalla
O: Joo kyllä se on niin että vaikka sarjakuva on tekstilaji niin se pääpaino on kuvalla.

Samaisella sarjakuvia käsittelevällä oppitunnilla opettaja myös arvuutteli oppilailta erilaisia
sarjakuvahahmoja paljastamalla hahmosta erilaisia tuntomerkkejä vähä vähältä. Nämä puheenvuorot on kategorisoitu yksittäisiksi faktakysymyksiksi, vaikka opettaja paljasti tuntomerkkejä vähän kerrallaan. Tähän ratkaisuun päädyttiin siksi, koska puheenvuoroissa opettaja ei suoranaisesti tarkenna edellistä kysymystään, vaan ennemminkin jatkaa tarkoituksella vajaaksi jätettyä puheenvuoroaan.

Luokanopettajien opetussyklin aloittavista kysymyksistä 18 liittyivät tunnin etenemiseen.
Kuten esimerkissä 2 voidaan huomata, kategorian kysymyksiin ei välttämättä odoteta vastausta, vaan enemmänkin varmistusta siitä, että tunti etenee haluttuun suuntaan. Opettaja
saattaa muun muassa tiedustella tunnin aikana työvälineiden sijainnista, oppilaiden ymmärtämisestä tai siitä, onko oppilaat jo tehneet annetun tehtävän.

Esimerkki 2: Opettaja 2, kirjallisuus
I

O: Kysyttävää? Sitten ei kun hommiin.

Suljettuja kysymystyyppejä esiintyi suhteutettuna hieman enemmän suomen kielen oppitunneilla, mutta niitä suosittiin myös kirjallisuuden sisällöissä. Avoimissa kysymystyypeissä
on taasen enemmän hajontaa: mielipidettä ja kokemusta tiedustelevat kysymykset painottuvat kirjallisuuden oppitunneille, kun taas tietämykseen perustuvat kysymykset jakaantuivat molempiin oppisisältöihin.

Avoimista kysymyksistä eniten oppitunneilla esiintyi kysymyksiä, jotka tiedustelivat oppilaan
aikaisempia kokemuksia. Ylivoimaisesti eniten näitä esiintyi opettajan 1 kirjallisuuden oppitunneilla. Näillä tunneilla neljästätoista kokemusta kartoittavista kysymyksistä jopa kaksitoista olivat esimerkin 3 tapaisia kyllä/ei -kysymyksiä, joihin vastaukseksi riitti pelkkä myöntävä tai kieltävä vastaus ja joskus vain viittaaminen. Siispä vaikka kysymykset kartoittivat
oppilaiden aikaisempia kokemuksia aiheesta, ne eivät monestikaan kannustaneet oppilaita
kertomaan enempää, vaan kysymyssekvenssit jäivät lyhyiksi.
Esimerkki 3: Opettaja 1, kirjallisuus
I
R
R
E

O: Onko teille jollekki tuttu sellanen sarjakuva kuin Fingerpori?
P?: Joo
T?: Joo
O: Joo
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Kokemusta kartoittavat kysymykset eivät kuitenkaan ole automaattisesti nopeita kyllä/ei kysymyksiä. Opettajalla 2 viidestä kysymyksestä kolme kannustivat oppilaita kertomaan kokemuksistaan laajemmin omin sanoin. Näin keskustelu alkoi muistuttaa enemmän arkikeskustelua ja oppilaat saivat enemmän tilaa omille kommenteilleen.

Oppilaiden mielipidettä kartoittavia kysymyksiä esiintyi alakoulun aineistossa vain kirjallisuuden oppitunneilla. Kun kokemukseen perustuvissa kysymyksissä vastaukset saattoivat
jäädä helposti lyhyiksi, mielipidekysymykset kannustivat oppilaita selkeästi pidempiin puhevuoroihin. Joissakin puheenvuoroissa oppilaat perustelivat mielipiteensä oma-aloitteisesti
ilman opettajan erillistä kehotusta. Esimerkin 4 kysymyssekvenssissä opettajan avoin mielipidekysymys aloittaa hedelmällisen kysymyssekvenssin, jossa oppilaiden mielipiteet on
nostettu keskiöön. Jokaisella oppilaalla on mahdollisuus vastata kysymykseen, koska siinä
ei haeta valmiiksi määriteltyjä oikeita vastauksia. Oman mielipiteen kertominen riittää.

Esimerkki 4: Opettaja 2, kirjallisuus
I
R
R
R
R
P
R
P
R
P
R
R
P
R
P

R
E

O: Mikä on mielestäsi haasteellisinta elokuvaa tehtäessä? Mikä on vaikein? T1?
T1: Varmaan käsikirjottaja ku (epäselvä loppu).
T2: No varmaan se käsikirjoittaja.
T3: Ohjaaja ku sillä on paljon tehtävää.
P1: Näyttelijä kun se (epäselvä loppu).
O: Joo. Mites P2?
P2: Varmaan näyttelijä kun sen pitää silleen osata näytellä miten se ohjaaja
(epäselvää) ja siinä käsikirjotuksessa (epäselvää).
O: Joo. P3?
P3: Näyttelijä kun sen pitää osata eläytyä siihen hetkeen mitä se näyttelee.
O: Mmm.
P4: Näyttelijä kun sen pitää eläytyä rooliin.
P5: Minulla on sama kuin P?:lla
O: P6?
P6: Tuottaja ku se ei ihan varmalla (epäselvää) mene rahat. Ja sen pitää sen elokuvan käsikirjotusta muokkailla ehkä.
O: Joo. Eli jos tuottaja ei saa kerättyä sille elokuvalle rahotusta se elokuvan tekohan
loppuu siihen. Mikä tällainen elokuva on ollut jonkun aikaa tekeillä mihin rahoitusta
ei ole saatu järjesteltyä? Näyttelijät on valittu, ohjaaja kaikki on valittu.
P7: Mannerheim
O: Joo.

Tietämykseen perustuvia avoimia kysymyksiä esiintyi sekä suomen kielen että kirjallisuuden tunneilla. Tähän kategoriaan on laskettu kaikki ne oppilaiden tietämykseen pohjaavat
kysymykset, joihin opettaja ei ole määritellyt valmiiksi oikeaa vastausta. Tavallisesti opetuskeskustelussa opettaja ei kysy tietämättömyyttään, vaan testatakseen oppilaiden osaamista. Etenkin kirjallisuuden oppitunneilla opettajat saattoivat kuitenkin turvautua oppilaiden
tietämykseen esimerkiksi silloin, kun he eivät aidosti tienneet jonkun sarjan tai kirjan nimeä.
Eniten tietämykseen perustuvia avoimia kysymyksiä esitti kuitenkin toinen suomen kielen
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opettajista. Oppitunneillaan hän kannusti oppilaita soveltamaan opittuja asioita keksimällä
itse lauseita. Lause muodostettiin useamman oppilaan yhteistyönä katkelma kerrallaan
(esimerkki 5).
Esimerkki 5: Opettaja 4, suomen kieli
I
O: Tule T1 konjunktiolauseeksi. Mieti hyvä jatko, mikä alkaa tuolla sanalla joka
antaa lisätietoa päälauseesta. Alota P1 taas.
R
P1: P1 ajattelee
R
P2: Että
R
T1: Että matikka on helppoa
E
O: Hyvä.

Ensimmäisen puheenvuoron tarkentavalla kysymyksellä tarkoitetaan lisäkysymystä, jonka
opettaja esittää ennen oppilaan vastaamista. Opettaja voi tarkentaa kysymystään esimerkiksi silloin, jos hän kokee ensimmäisen kysymyksen tarvitsevan selvennystä tai helpotusta.
Ensimmäisen vuoron tarkentavat kysymykset olivat huomattavasti yleisempiä kirjallisuuden
oppitunneilla (KUVIO 2). Suomen kielen ainesisällöissä luokanopettajat esittivät vain yhden
tarkentavan kysymyksen.
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KUVIO 2. Luokanopettajien esittämät ensimmäisen vuoron tarkentavat kysymykset.
Suurin osa tarkentavista kysymyksistä perustuivat oppimateriaalin faktatietoon, mutta kysymyksiä löytyi myös muista kategorioista. Lisäkysymys oli useimmiten tyypiltään ja avoimeltaan samanlainen ensimmäisen kysymyksen kanssa. Taulukossa 3. esitellään tarkemmin,
millaisia kysymyskategorioita esiintyi opetussyklin aloittavissa puheenvuoroissa, joissa
opettaja tarkensi kysymystään.
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TAULUKKO 3. Opetussyklin aloittavat kysymykset.
Suljettu + suljettu (7)

Faktakysymys + faktakysymys (6)
Faktakysymys + tunnin eteneminen (1)

Avoin + avoin (5)

Mielipide + mielipide (3)
Tietämys + tietämys (1)
Kokemus + kokemus (1)

Suljettu + avoin (1)

Faktakysymys + mielipide (1)

Avoin + suljettu (1)

Mielipide + faktakysymys (1)

Erityisen paljon ensimmäisen puheenvuoron tarkentavia kysymyksiä esitti kirjallisuutta
opettava opettaja 1. Kyseisen opettajan luokka ei vastaillut aina opettajan kysymyksiin aktiivisesti, jolloin opettaja tarkensi kysymystään koettaen tehdä siitä helpomman. Jos vastausta ei kuulunut silloinkaan, opettaja saattoi vastata kysymykseensä itse, kuten nähdään
esimerkissä 6.
Esimerkki 6: Opettaja 1, kirjallisuus
I

O: Mistä erottaa sarjakuvassa sen aloitusruudun? Millainen se on? Onko se eri
lainen kuin ne muut ruudut, jotka menee ehkä pötkössä? No eikös siinä ole aina
isolla tekstuuralla tehty se otsikko? Tai joku, jota näytetään, se voi olla selkeästi
isompi. Tai monesti voi olla niin, että sarjakuva on mustavalkoinen, ja se aloitus
ruutu onkin värillinen. Että sen erottaa, että tästä alkaa tarina ja tähän se sitten
loppuu.

Opettajan lisäkysymysten määrään vaikuttavat monet asiat, eikä tämänkään opettajan oppitunneilla tähän ollut havaittavissa vain yhtä syytä. Opettaja mainitsi toisen oppituntinsa
aikana oppilaiden olevan tavallista hiljaisempia mahdollisesti kameroista johtuen. Lisäkysymysten suuri määrä myös antoi opettajasta hieman hermostuneen ja hätäisen kuvan: opettaja ei odottanut kärsivällisesti mahdollisia vastauksia, vaan korvasi alkuperäisen kysymyksensä nopeasti uudella.
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6.2.1 Aineenopettajien esittämät ensimmäisen vuoron kysymykset
Aineenopettajat esittivät seitsemän oppitunnin aikana yhteensä 128 opetussyklin aloittavaa
kysymystä, joista 119 olivat suljettuja (KUVIO 3). Tämä tarkoittaa yli 92 prosenttia kaikista
kysymyksistä, mikä on 16 prosenttiyksikköä enemmän kuin luokanopettajien kohdalla.
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KUVIO 3. Yläkoulun oppituntien kysymyssekvenssin aloittavat kysymykset.

Kuten alakoulussa, myös yhdeksännen luokan suomen kielen sekä kirjallisuuden oppitunneilla ehdottomasti yleisin kysymystyyppi oli faktatietoa mittaava kysymys. Nämä kysymykset nojasivat yleensä oppimateriaaliin ja opettaja oli määritellyt niihin valmiin vastauksen.
Mukana oli jälleen kysymyksiä, jotka erottuivat avoimista kysymyksistä vain oppilaiden vastauksia ja kysymyksen kontekstia seuraamalla. Esimerkissä 7 opettajan esittämän kysymyksen sana ”kuvataan” neuvoo oppilaita etsimään vastausta oppimateriaalista. Tätä tulkintaa tukee myöhemmin opettajan suora kehotus lukea vastaus monisteesta. Jos kysymys
olisi pelkkä ”Millainen NeferNeferNefer on?”, vastauksessa olisi mahdollista sanoa oma
subjektiivinen mielipide hahmosta. Näin aseteltuna kysymys on kuitenkin kategorisoitavissa faktatietoa mittaavaksi suljetuksi kysymykseksi.

Esimerkki 7: Opettaja 2, kirjallisuus
I
R
P
R
E

O: No, millaseks se NeferNeferNefer kuvataan, kukas hän on. (2.0) Hei nyt – ku
kas on NeferNeferNefer, Kerro T1 enemmän hänestä, minkälainen nainen.
P1: Kaunis
O: Kaunis, mitä siellä sanotaan siellä (.) katkelman alussa. Voit lukee T1 siitä.
T1: Hän oli (epäselvää) ja hänen huulensa, poskensa ja kulmakarvansa olivat
värjätyt.
O: Kyllä. Eli ihan (.) sinne voi alleviivata. Eli kaunis nainen.
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Oppitunnin kysymyksistä lähes 18 prosenttia (23) olivat tunnin etenemiseen liittyviä kysymyksiä, kun luokanopettajien kohdalla osuus oli vain 10 prosenttia (18). Suurin osa tunnin
etenemiseen liittyvistä kysymyksistä ovat myös aineenopettajien kohdalla varmistuksia
siitä, että oppilaat pysyvät mukana ja tietävät, mitä pitää tehdä. Yläkoulun aineistossa kaksi
opettajaa käytti kuitenkin tunnin etenemiseen liittyviä kysymyksiä myös työrauhapuheenvuoroina, kuten esimerkissä 8. Näitä kysymykseksi muotoiltuja työrauhapuheenvuoroja oli
aineistossa yhteensä kuusi kappaletta, kun alakoulun nauhoitteissa niitä ei esiintynyt lainkaan.
Esimerkki 8: Opettaja 3, suomen kieli
I

O: Niinkö te nyt oikeasti meinasitte opiskella?

Mielipidettä ja kokemusta mittaavia kysymyksiä esiintyi ainoastaan yhden opettajan kirjallisuuden oppitunneilla. Kaikki kolme kokemusta mittaavaa kysymystä olivat kyllä/ei -kysymyksiä siitä, onko tietty teos oppilaille ennestään tuttu. Yläkoulun aineistossa esiintyi ainoastaan yksi oppilaiden mielipidettä uteleva kysymys, mutta opettaja korvaa kysymyksen välittömästi suljetulla jatkokysymyksellä. Näin ollen oppilailla ei jää aikaa vastata ensimmäisenä esitettyyn mielipidekysymykseen.

Aineenopettajat esittävät oppituntiensa aikana viisi tietämykseen pohjaavaa avointa kysymystä, mutta kolmessa näistä opettaja korvaa kysymyksen välittömästi suljetulla tarkentavalla kysymyksellä. Huomaammekin, että aineenopettajat esittivät oppitunneillaan yhteensä
11 ensimmäistä puheenvuoroa tarkentavaa kysymystä, joista kaikki olivat suljettuja faktakysymyksiä. Tarkentavat kysymykset jakaantuivat melko tasaisesti suomen kielen ja kirjallisuuden tunneille ja eri opettajien välille. Taulukkoon 4 on koottu tarkemmat tiedot niistä
opetussyklin aloittavista puheenvuoroista, joissa opettaja tarkensi kysymystään. Kaikissa
näissä oppilaat siis vastaavat lopulta suljettuun faktakysymykseen, koska opettaja lausuu
sen puheenvuorossaan viimeisenä.

TAULUKKO 4. Aineenopettajien esittämät ensimmäisen vuoron tarkentavat kysymykset.
Suljettu + suljettu (8)

Faktatieto + faktatieto (8)

Avoin + suljettu (3)

Tietämys + faktatieto (3)

Sekä ensimmäisen vuoron aloittavat kysymykset että tarkentavat kysymykset ovat yläkoulussa kerätyssä aineistossa suljetumpia, kuin alakoulun oppitunneilla. Valtaosa yläkoulun
oppituntien avoimista kysymyksistä olivat yksinkertaisia kyllä/ei -kysymyksiä tai avoimina
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alkavia kysymyksiä, jotka korvattiin nopeasti suljetulla tarkennuksella. Näin ollen kysymyssekvenssin ensimmäisen puheenvuoron perusteella kuudennen luokan opetuskeskustelussa on enemmän dialogisia piirteitä kuin yhdeksännellä luokalla.

6.2 Opettajan myöhäisemmät puheenvuorot
Opettajan myöhäisemmillä puheenvuoroilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa niitä puheenvuoroja, joita opettaja esittää opetussyklissä oppilaan vastauksen jälkeen. Opettajan myöhäisemmät puheenvuorot on jaettu kysymyksiin ja palautteeseen, jotka molemmat on jaoteltu edelleen aineistosta löytyviin kategorioihin. Tuloksissa käsitellään ensin opettajan
myöhäisemmissä puheenvuoroissa esiintyviä kysymyksiä, jonka jälkeen tarkastellaan opettajien antaman palautteen laatua. Tulokset esitellään ikäluokittain ja kussakin kategoriassa
ilmoitetaan kunkin opettajan osuus tämän tyyppisissä puheenvuoroissa.

6.2.1 Luokanopettajien myöhäisemmät puheenvuorot
Luokanopettajat esittivät oppitunneillaan yhteensä 119 myöhäisemmän vuoron kysymystä
(KUVIO 4). Tämä ei tarkoita sitä, että 119 kysymyssekvenssiä laajeni kolmiosaisesta opetussyklistä, sillä yhdessä kysymyssekvenssissä voi esiintyä useita myöhäisemmän vuoron
kysymystä. Opetussyklissä myöhemmin esiintyviä kysymyksiä ilmeni melko tasaisesti sekä
kirjallisuuden että suomen kielen oppitunneilla. Poikkeuksena tähän toimi kategoria ”kysymyksen kierrättäminen”, jossa esiintymiä löytyi ainoastaan kirjallisuuden oppitunneilta.

Kysymyksen toistamista esiintyy sekä suomen kielen että kirjallisuuden sisällöissä, mutta
tässä aineistossa toistaminen on selkeästi yleisintä opettajalla 4. Suurin osa kysymyksen
toistoista selittyy moniosaisella tehtävätyypillä, jossa oppilas toisensa jälkeen ilmoittaa vain
osan vastauksesta. Kysymyksen kierrättämisestä tässä ei kuitenkaan ole kyse, sillä silloin
opettajan pitäisi hakea vaihtoehtoja jo hyväksytylle vastaukselle. Tämä ei myöskään ole
vastauksen tarkentamista, koska osittainen vastaus hyväksytään tässä tapauksessa sellaisenaan ja vastausvuoro vaihtuu uudelle oppilaalle. Opettaja voisi lausua tehtävänannon
uudestaan sellaisenaan, jolloin puheenvuoro olisi helppoa määritellä kysymyksen toistamiseksi. Tässä opettaja sen sijaan siirtää vastausvuoron suoraan seuraavalle oppilaalle,
sillä hän olettaa kysymyksen olevan vielä tuoreena mielessä.
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KUVIO 4. Luokanopettajien esittämät myöhäisempien vuorojen kysymykset.

Tällaisessa tapauksessa kysymyssekvenssi venyy helposti todella pitkäksi, sillä opettaja
saa vasta usean puheenvuoron jälkeen täyden vastauksen alkuperäiseen kysymykseensä.
Pitkälle laajeneva kysymyssekvenssi ei kuitenkaan anna tässä tapauksessa kullekin oppilaalle kuin yhden lyhyen puheenvuoron, jossa hän ilmoittaa vastauksensa. Tämä tehtävätyyppi osallistaa kerralla useita oppilaita, mutta kovinkaan dialogiseksi sitä ei voi kutsua.
Esimerkki 9: Opettaja 4, suomen kieli
I
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
E

O: Etsitäänpä tuolta rinnastuskonjunktiot. Löydätkö jo? T1.
T1: Siinä toisen rivin keskellä.
O: Hyvä kun sanoit. Toisen rivin keskellä. Näin pitää minulle sanoa, muuten en
löydä. T2?
T2: (epäselvää) ylin.
O: Tuolla on. Jes. T3?
T3: Kolmanneksi ylimmällä.
O: Jep. P1?
P1: Vai, tuolla alimmalla
O: Ei taida olla, kun tämä on vaim. Vai vai, todellakin, hienoa kun selvisi. T5?
T5: Tai, tuossa keskellä
O: Jep. P2?
P2: Mutta
O: Missä on?
P2: Tuossa jossain keskellä.
O: Tämä olikin näin ja jatkuu tuonne. Jep. T6?
T6: Ja siinä tai.
O: Missä on tai, tuolla. Ja.
P3: Siinä on toinen tai
O: Missä? Ai tuolla. Ei se hyväksy. Onko vielä? T7?
T7: (epäselvää)
O: Näin. Tässä. Hyvä. Kaikki oikein.
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Kysymyksen kierrättäminen eroaa kysymyksen toistamisesta sillä, että kierrättäessään kysymystä opettaja on saanut jo vastauksen kysymäänsä kysymykseen. Aineistossa kaikki
kierrätetyt kysymykset ovat avoimia. Tämä on loogista, sillä kun kysymykseen ei ole vain
yhtä oikeaa vastausta, opettaja voi olla kiinnostunut kuulemaan usean oppilaan versioita,
mielipiteitä ja kokemuksia. Ylivoimaisesti yleisintä kysymysten kierrättäminen oli kirjallisuutta opettavalle opettaja 2:lle. Esimerkissä 10 opettaja kierrättää kysymystä usealle opetusryhmän jäsenelle, jonka jälkeen hän pyytää vielä kaikilta perustelut vastaukseensa. Näin
opettaja osallistaa monia oppilaita keskusteluun. Koska kyseessä on avoin mielipidettä tiedusteleva kysymys, vääriä vastauksia ei ole ja oppilaat vastailevat aktiivisesti. Opettaja ei
ohjaa kysymystään seuraavalle oppilaalle aina verbaalisesti, vaan usein hän kääntää katseensa seuraavaan oppilaaseen, joka tietää näin saaneensa vastausvuoron.
Esimerkki 10: Opettaja 2, kirjallisuus
I

R
P
R
P
R
R
R
R
R
R
R
P
R
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
E

O: Mikä työ sinua kiinnostaisi elokuvan teossa. Jos pääsisit valitsemaan eli si
nulla olisi väylä auki. Koulutuspaikat ja kaikki kunnossa ja työkin siellä näköpii
rissä, mihin opiskella ja mitä ruveta tekemään, niin mitä haluaisit P1 tehdä? Mikä
olisi sinulle mieleen?
P1: Kuvaus.
O: Mennään (epäselvää) P2.
P2: Ehkä kuvaus.
O: Joo.
P3: Kuvaaja.
P4: Kuvaaja.
P5: Tuottaja.
P6: Kuvaaja.
T1: Kuvaaja.
T2: Kuvaaja tai lavastaja maskeeraaja.
T3: Kuvaaja.
O: Minkä takia kuvaaja?
P?: No kun (epäselvää)
P?: Minä rupeen P?:n kanssa harrastamaan kuvausta.
O: Joo. Milloinka teillä alkaa?
P?: Seuraavana syksynä.
O: Joo. Onko siinä myös videointi?
P?: On joo. Ja muokkaus.
O: P1?
P1: En tiedä.
O: P1?
P1: Se vaikuttaa mukavalta
O: Entäs P3?
P3: No ei tartteis ainakaan näytellä.
O: Nauraa. P5, miksi tuottajan hommat?
P5: Se (epäselvää) kun olisi niin rikas.
O: Hyvä P5. Eli siinä on ihan peruste, että kuka tuottaa niin on enemmän siinä
rahassa kiinni. Tietenkin jos näyttelijä ja tarpeeksi hyvä ohjaaja niin aika paljon
siinä sitten hankkiikin.

Luokanopettajat tarkensivat kysymystään myöhemmin opetussyklissä 16 kertaa, kun ensimmäisessä puheenvuorossa he tarkensivat kysymystään 19 kertaa (KUVIO 5). Kuten ensimmäisessä vuorossa, myös myöhemmin opetussyklissä tarkentavat kysymykset olivat
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yleisimmin suljettuja faktakysymyksiä. Yksittäisiä esiintymiä löytyi jokaisesta kysymyskategoriasta, mutta avoimia kysymyksen tarkennuksia esiintyi vain kirjallisuuden oppisisällöissä. Opettaja 4 esitti luokanopettajista eniten tarkentavia kysymyksiä myöhemmin opetussyklissä, kun ensimmäisellä vuorolla hän tarkensi kysymystään vain kerran. Hän esitti
monesti useita kysymyksen tarkennuksia samassa puheenvuorossa, mikä selittää osallaan
suurta tarkennusten määrää.

10
9

8

Lukumäärä

7
6
5
4
3
2
1
0
Faktakysymys

Tunnin eteneminen

Opettaja 1 (2K)

Opettaja 2 (2K)

Mielipide
Opettaja 3 (1SK)

Kokemus

Tietämys

Opettaja 4 (2SK)

KUVIO 5. Luokanopettajien esittämät myöhäisempien vuorojen kysymysten tarkennukset.

Opettaja voi reagoida myös myöhäisemmillä puheenvuoroillaan saamaansa vastaukseen.
Vastauksen tarkentamisella tarkoitetaan kysymystä, jonka inspiraationa on oppilaan antama vastaus. Aikaisempien tutkimusten mukaan opettajan esittämät vastauksen tarkennukset voivat rohkaista oppilaista perustelemaan vastaustaan, reflektoimaan omaa ajatteluaan ja arvioimaan omaa oppimistaan, mikä johtaa edelleen dialogisempaan luokkahuonekeskusteluun. (Chin 2006, 1335-1336.) Luokanopettajat hakivat tarkennusta oppilaan
vastaukseen yhteensä 40 kertaa. Yleisintä oli oppilaan vastauksen tarkentaminen suljetulla
faktakysymyksellä, mutta esiintymiä löytyi myös jokaisesta avoimesta kysymyskategoriasta
(KUVIO 6).
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KUVIO 6. Luokanopettajien esittämät vastausten tarkennukset.

Eniten tarkentavia kysymyksiä kysyi opettaja 2. Aikaisemmin tämän tutkimuksen tuloksissa
on todettu, että mielipiteeseen ja kokemukseen pohjautuvat kysymykset ovat suomen kielen oppisisällöissä harvinaisia. Suomen kieltä opettava opettaja 3 kuitenkin tarkensi oppilaidensa vastauksia kahteen kertaan mielipiteeseen perustuvalla kysymyksellä. Esimerkissä 11 opettaja kysyy erään oppilaan vastaukseen muiden oppilaiden mielipidettä, jonka
jälkeen hän pyytää oppilaita perustelemaan kantansa.
Esimerkki 11: Opettaja 3, suomen kieli
I

R
P
R
P
R
P
R
E

O: Joo ja nyt pitää miettiä sitten, millaisia lauseita ne on. Onko sillä mikä pää
lause, mikä sivulause vai onko ne molemmat päälauseita vai miten se muodos
tuu. Tule siirtelemään ne noille, kasaa niistä virke ja sijoittele ne noille oikeiden
otsikoiden alle. T1, ole hyvä tule tänne.
T1: *Siirtelee lauseenosat paikoilleen*
O: Oletteko sitä mieltä, että tuo oli oikein?
(Oppilaat mumisevat myöntyvästi)
O: Miksi se on teidän mielestänne oikein? Mikä tekee tästä mahdollisesti oikean.
P1?
P1: Ne voi tarkistaa niin kun miettii ”että se haukkuu vihaisesti”, niin se kuulostaa
yksinään vähän oudolta.
O: Niin. Ja sitten tuossa on… Millä sanalla alkaa toi sivulause. P2?
P2: Alistuskonjunktiolla ”koska”.
O: Juuri näin

Luokanopettajien antama palaute on jaettu kolmeen kategoriaan: pintapuoliseen palautteeseen, toistoon ja arvioivaan palautteeseen (KUVIO 7). Kaikilla opettajilla yleisin palautteenantotapa oli pintapuolinen palaute, jossa opettaja lyhytsanaisesti toteaa vastauksen oike-
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aksi tai vääräksi. Opettajat antoivat palautetta pintapuolisesti usein myös kesken kysymyssekvenssin ja yhdessä muiden palautteenantotapojen kanssa. Esimerkissä 13 opettaja toteaa oppilaan vastauksen oikeaksi ensin toistamalla ja sen jälkeen pintapuolisella ”kyllä”toteamuksella.
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KUVIO 7. Luokanopettajien antama palaute

Toiston käyttäminen palautteen antamisessa vaihteli opettajakohtaisesti, eikä eroilla ole todennäköisesti tekemistä oppituntien sisältöjen kanssa. Kaikista eniten toistopalautetta antoi
opettaja 1, joka toisti oppilaan vastauksen myöntymisen merkkinä 26 kertaa. Samainen
opettaja antoi myös eniten pintapuolista palautetta, mutta hän ei antanut kahden oppituntinsa aikana kertaakaan arvioivaa palautetta. Usein opettajat saattoivat myös yhdistää eri
palautteenantotapoja. Esimerkissä 12 opettaja ensin toistaa oppilaan vastauksen, jonka jälkeen hän vielä vahvistaa vastauksen oikeaksi pintapuolisella palautteella.
Esimerkki 12: Opettaja 1, kirjallisuus
I

R
E

O: Mutta hei kuka on muutes tämä. Mun mielestä alun perin ranskalainen sarja
kuva. Hän on aika vaatimaton luonteeltaan. Ja hänen ystävä on sellainen valkoinen kettuterrieri. On ammatiltaan toimittaja ja etsivä. Tommonen etsivä. Joka selvittää rikosjuttuja. T1?
T1: Tintti.
O: Tintti, kyllä.

Opettaja 4 antoi arvioivaa palautetta tuntiensa aikana yhteensä 17 kertaa, joka on huomattavasti enemmän kuin kolmella muulla opettajalla. Opettajan antama arvioiva palaute esiintyi lähes poikkeuksetta kysymyssekvenssin lopussa ja päätti sen hetkisen keskustelun.
Kaikki luokanopettajat yhteensä esittivät arvioivaa palautetta kysymyssekvenssin keskellä
vain kaksi kertaa. Näin ollen näyttää siltä, että opettaja arvostelee oppilaan vastauksen
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vasta silloin, kun hän on täysin tyytyväinen vastaukseen. Jos vastaus on keskeneräinen tai
väärä, opettaja antaa yleensä pintapuolista palautetta tai toistaa oppilaan vastauksen.

6.2.2 Aineenopettajien myöhäisemmät puheenvuorot
Aineenopettajat esittivät seitsemän oppitunnin aikana yhteensä 70 myöhäisemmän vuoron
kysymystä (KUVIO 8). Aineistossa esiintyi eniten kysymyksen toistamista ja kysymyksen
tarkentamista, kun samaan aikaan luokanopettajilla suurimmat kategoriat olivat kysymyksen kierrättäminen ja vastauksen tarkentaminen. Aineenopettajien aineistossa kysymyksen
kierrättämistä ei esiintynyt lainkaan.
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KUVIO 8. Aineenopettajien esittämät myöhäisempien puheenvuorojen kysymykset.

Kuten luokanopettajien aineistossa, myös aineenopettajilla kysymyksen toistamista esiintyi
eniten suomen kielen oppitunneilla. Syy on kummassakin aineistossa sama, eli suomen
kielen oppitunneilla esiintyvä tehtävätyyppi, jossa oppilaat vastaavat kysymykseen osa kerrallaan. Opettaja 3 suosi tätä tehtävätyyppiä kaikilla oppitunneillaan. Tunneilla opiskeltiin
kielioppia, ja oppilaitten tehtävänä oli korjata tekstissä löytyvät virheet tai nimetä lauseiden
osia yksi kerrallaan (esimerkki 13). Tässä tehtävätyypissä opettaja esitti myös paljon tarkentavia kysymyksiä.
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Esimerkki 13: Opettaja 3, suomen kieli
I

R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
E

O: Eli miten siellä ykkösessä, eka kohta oli, seuraava matkakohteeni on… T1
kertoo. Miten ratkaisit? Öö. Mihin laitatte lainausmerkin ja pisteen ja pilkkua ja
muuta. Haluuko T2 kokeilla? Mitä sanoo P1?
P1: Mmm.
O: Sano jotain. Esimerkiksi siitä alusta, miten lähdetään siitä liikkeelle?
P1: En ole varma.
O: No mitä laittaisit ensimmäiseen? Auttaako T2?
T2: Mmm no se (epäselvää).
O: No kumman sinä laittaisit ensimmäisenä, ison kirjaimen vai lainausmerkin.
T2: Lainausmerkin.
O: Joo. Siitä se lähtee purkautumaan. Eli laina ensin, sitten iso kirjain. Mitäs sit
ten? Haluaako P2 jatkaa?
P2: No sen (epäselvää) sanan jälkeen tulee se lainausmerkki ja sitten pilkku.
O: Sitten P3 loput.
P3: A isolla ja sitten piste.
O: Hyvä. Tämähän meni ihan loistavasti. Ette ole kaikkea unohtanut. Muchos
buenos, muchos buenos.

Opettaja 1 esitti kahden oppituntinsa aikana vain kolme myöhäisemmän puheenvuoron kysymystä. Kyseisen opettajan aineistossa oli vähiten kysymyssekvenssejä (24), mikä selittää
osallaan vähäisyyttä. Pieni määrä kertoo myös siitä, että opettajan aloittamat kysymyssekvenssit laajenivat harvoin usean puheenvuoron mittaiseksi.

Aineenopettajat tarkensivat kysymystään myöhäisemmissä puheenvuoroissa yhteensä 26
kertaa. Kaikki tarkennukset olivat suljettuja faktakysymyksiä (25) tai tunnin etenemiseen
liittyviä kysymyksiä (1). Tarkennukset jakaantuivat melko tasaisesti opettajan 2 ja opettajan
3 välille. Opettaja 1 ei esittänyt yhtäkään kysymyksen tarkentamista myöhäisemmissä puheenvuoroissa.

Luokanopettajat esittivät aineistossa yhden tarkennuksen aineenopettajiavähemmän,
mutta silti alakoulun aineistossa esiintyi suljettujen kysymysten lisäksi myös kuusi avointa
kysymystä. Avointen kysymyskategorioiden vähäisyys oli ilmeistä myös aineenopettajien
esittämissä vastausten tarkennuksissa (KUVIO 9), joissa yhtä lukuun ottamatta kaikki kysymykset olivat suljettuja. Aineenopettajat esittivät oppilaiden vastauksiin liittyviä kysymyksiä vain 15 kappaletta, kun luokanopettajien aineistossa määrä oli 40. Luokanopettajien
aineistossa esiintyi myös 15 avointa vastauksen tarkennusta. Tämä tulos jatkaa aikaisempien tulosten viitoittamaa linjaa siitä, että opetuskeskustelu on alakoulun aineistossa dialogisempaa.
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Kokemus
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Tietämys

Opettaja 3 (3SK)

KUVIO 9. Aineenopettajien esittämät vastaukset tarkennukset.

Sekä aineenopettajien että luokanopettajien aineistossa esiintyi kaikista eniten pintapuolista palautteenantoa (KUVIO 10). Kun luokanopettajilla tämä oli kaikilla opettajilla selkeästi
yleisin palautteenantotapa, aineenopettajilla pintapuolisen palautteen määrää selittää suomen kieltä opettaneen aineenopettajan merkittävä osuus. Tässä selityksenä toimii kaikilla
kolmella kielioppiin painottuvalla oppitunnilla paljon käytetty tehtävätyyppi, jossa vastaus
koostuu useasta osasta. Näin ollen yhden kysymyssekvenssin aikana oppilas esitti yleensä
useamman vastauspuheenvuoron (esimerkki 15), joista opettaja antoi jokaisesta palautetta
erikseen. Kysymyssekvenssissä vastauksia saattoi myös tulla useammalta oppilaalta.
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KUVIO 10. Aineenopettajien antama palaute.
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Erityisen paljon toistoa palautteessaan suosi opettaja 2, jonka kohdalla toisto oli yleisin palautteenantotapa. Hän on ainoa opettaja koko aineistossa, joka ei anna yleisimmin palautetta pintapuolisesti. Arvioivan palautteen määrä on aineenopettajilla luokanopettajia
suurempi, ja erityisen paljon arvioivaa palautetta antoi opettaja 3 kielioppiin liittyvissä tehtävissään. Esimerkissä 14 näkyy kyseisen opettajan suuri pintapuolisen ja arvioivan palautteen määrä yhdessä kysymyssekvenssissä. Myös alakoulussa arvioiva palaute oli selvästi
yleisintä suomen kielen oppisisällöissä. Tämän voi selittää moniosainen tehtävätyyppi,
jossa opettaja arvioi yhden kysymyssekvenssin aikana useita osavastauksia.
Esimerkki 14: Opettaja 3, suomen kieli
I
R
P
R
P
R
P
R
P
R
E

O: Sitten B-kohta P1. Ota ensin ne persoonamuotoset.
P1: Perustellaan.
O: Kyllä. Ja.
P1: Käytävä.
O: Ei
P1: Mukaan.
O: Siis tekemistä. Yleisesti ottaen se on minä, sinä, hän, me, te, he.
P1: Tulisitko.
O: Kyllä. Ja sitten sille vielä pari seuraavasta lauseesta.
P1: Pääsisivät.
O: Kyllä. Hyvä. Eli alleviivataan.

6.3 Oppilaslähtöiset kysymykset
Seitsemän oppitunnin aikana kuudesluokkalaiset esittivät yhteisen opetuskeskustelun aikana yhteensä 16 kysymystä, jotka rajoittuivat kahteen kategoriaan: tunnin etenemiseen ja
avoimeen tietämykseen perustuviin kysymyksiin. Oppilaiden kohdalla faktatietoon liittyviä
suljettuja kysymyksiä ei ilmennyt, sillä oppilas harvoin hakee kysymykseensä jotakin tiettyä
vastausta ja kysyminen on tapa hankkia tietoa. Taulukko 5 näyttää, kuinka kysymykset
jakaantuivat eri oppitunneille alakoulussa.

TAULUKKO 5. Oppilaslähtöiset kysymykset alakoulun oppitunneilla.
Tunnin eteneminen
Tietämys
Opettaja 1 (2K)
1
1
Opettaja 2 (2K)
6
Opettaja 3 (1SK)
2
1
Opettaja 4 (2SK)
5
-

Ehdottomasti tyypillisin oppilaan kysymys oli tunnin etenemiseen liittyvä kysymys, jossa oppilas muun muassa kysyy sivunumeroa tai kaipaa tarkennusta tehtävänantoon. Esimerkki
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15 on tyypillinen oppilaan aloittama kysymyssekvenssi. Tässä aineistossa oppilaan aloittamat keskustelut jäivät poikkeuksetta lyhyiksi. Luonnollisesti oppilaslähtöisissä kysymyssekvensseissä ei myöskään esiinny arvioivaa puheenvuoroa, sillä opettajan puheenvuoron arvioiminen sotii luokkahuonevuorovaikutuksen totuttua hierarkiaa vastaan.

Esimerkki 15: Opettaja 2, kirjallisuus
I
R

P1: Mitä sitte ku oon tehny?
O: Sie kerkesit nopeesti tehdä kaikki. Oota pikkasen.

Kahdella alakoulun oppitunnilla oppilas esitti myös kysymyksen, jolla oppilas halusi vahvistusta tai vastausta tietämykseen liittyvään kysymykseen. Esimerkissä 16 kysymyssekvenssi on opettajalähtöinen, eli opettaja käskee oppilaan tulla tekemään taululle tehtävän.
Tehtävää tehdessään oppilas perustelee oma-aloitteisesti ajatteluaan kysymyksen muodossa. Oppilas hakee vahvistusta ratkaisulleen, ja ennen vastaamista opettaja kysyy asiaa
muilta oppilailta. Kyseinen kysymyssekvenssi on lyhyt, mutta siinä esiintyy paljon dialogisen
keskustelun piirteitä.
Esimerkki 16: Opettaja 3, suomen kieli
I
R
P
R
E

O: Toinen virke. T1 tule tekemään.
T1: (Tekee tehtävää) Ja eikö tämä ole myös päälause, koska siinä on tuo –
”mutta” ja se on rinnastuskonjunktio?
O: Hyväksytäänkö selitys
(Oppilaat ääntelevät myöntyvästi)
O: Se oli todella hyvä selitys. Juuri näin. Eli kaksi päälausetta on yhdistetty rin
nastuskonjunktiolla.

Yhdeksännen luokan oppitunneilla oppilaslähtöisiä kysymyksiä esiintyi 17, eli yksi enemmän kuin alakoulussa (TAULUKKO 6). Myös yläkoululaisten kohdalla kysymyskategorioita
oli vain kaksi: tunnin eteneminen ja avoin tietämykseen perustuva kysymys. Alakoulun tavoin kysymyksistä selvästi valtaosa, 13 kappaletta, liittyi tunnin etenemiseen.

TAULUKKO 6. Oppilaslähtöiset kysymykset yläkoulun oppitunneilla
Opettaja 1 (2K)
Opettaja 2 (2K)
Opettaja 3 (3SK)

Tunnin eteneminen
1
3
9

Tietämys
4 (häiritsevä)
-

Toisella opettajan 1 kirjallisuuden oppitunneista sama oppilas esitti neljä kysymystä, jotka
kaikki vaikuttavat muotoilunsa perusteella avoimilta tietämykseen perustuvilta kysymyksiltä.
Kontekstia ja oppilaan äänensävyä tarkastellessa kuitenkin tulee nopeasti esille, että kysymykset ovat tosiasiassa oppilaan tapa häiritä tuntia ja opetuskeskustelua. Esimerkissä 20
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oppilas tarttuu opettajan mainintaan siitä, kuinka Väinämöisen naama muuttui tarinassa
suuttumuksesta mustaksi. Oppilaan rasistisista kommenteista huolimatta opettaja vastaa
oppilaan kysymyksiin ikään kuin tosissaan, mutta on tietoinen oppilaan yrityksestä häiritä
tuntia. Lopulta hän päättää keskustelun lyhyesti pintapuolisella palautteella. Litteraateissa
kysymyssekvenssiä edeltämään on jätetty puheenvuorot, jotka pohjustavat aihetta.

Esimerkki 20: Opettaja 1, kirjallisuus

I
R

P
R

P
R

E

O: (opetuskeskustelua) ..niin naama muuttui ihan mustaksi.
P1: Neekerin värinen.
O: No eikä, kun se on semmoinen kuvainnollinen. Olethan sinä kuullut sanon
nan…
P1: Joutuiko se sitten purjehtimaan Afrikkaan, kun se oli muuttunut neekeriksi?
O: No ei. Kun katso nyt mitä tuossa on tuossa tekstissä. Eihän sitä Väinämöistä
ole näkynyt. Sehän ilmoittaa vaan, koska hän suuttui tälle Marjatan pojalle
koska hän oli liian suorasananen. Tiedäthän sinä sen sanonnan, että minä suu
tun ja mustaksi muutun. Niin paljon suututtaa. Lähinnä ihminen punastuu, kun
suuttuu. Tällä kerralla muuttui kuitenkin mustaksi, siitä on kirjassa itse asiassa
kuva. Niin tuota. Väinämöinen lähti siis menemään ja tuota…
P1: Lähtikö se siis sinne Afrikkaan siis?
O: Ei sitä tiedetä. Se vaan lähti. Paineli tuonne ulapalle ja ilmoitti että se tulee
vielä joskus takaisin. Mutta ei ole näkynyt. Väinämöinen lähti ”yläsihin maaemi
hin alasihin taivosihin”. Missä se nyt sitten on. ”Puuttui pursinensa venehinensä
väsähtyi”. Tässäkin on sekä alkusointua että toistoa.
P1: Onkos jossain päiväntasaajan kohdalla kaikista mustimpia?
O: Kalevalasta et taida löytää vastauksia tähän kysymykseen. Pahasti pelkään.
Tässä on muuten kuva, kun Väinämöinen lähti. Minne asti tuollaisella paatilla
sitten pääsee.
P1: No ilmeisesti ainakin Afrikkaan.
O: Selvä.

Oppilaslähtöiset kysymykset liittyivät sekä ala- että yläkoulussa valtaosin tunnin etenemiseen, ennen kaikkea tehtävänantoihin. Tutkimusaineistossa oppituntien ja keskusteluiden
aiheet tulivat poikkeuksetta opettajan puolelta ja oppilaslähtöiset keskustelunaloitukset olivat harvinaisia. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin ainoastaan oppilaslähtöisiä kysymyksiä,
mutta myös muut oppilaslähtöiset koko luokan kuultaviksi tarkoitetut puheenvuorot olivat
harvassa.
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET

7.1 Tulosten tarkastelua
Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin suomen kielen ja kirjallisuuden oppitunneilla esiintyviä kysymyssekvenssejä erikseen ylä- ja alakoulukontekstissa. Samalla päästiin vertailemaan
luokkahuonekeskustelun dialogisuutta suomen kielen ja kirjallisuuden ainesisällöissä. Ensimmäisessä tutkimusongelmassa selvitettiin, millaisia kysymyksiä opettaja esittää kysymyssekvenssin ensimmäisellä vuorolla. Sekä ylä- että alakoulun aineistossa selkeästi yleisin kysymystyyppi oli suljettu faktatietoon pohjautuva kysymys, johon opettaja on määritellyt
tietyn oikean vastauksen, joka löytyy usein suoraan oppimateriaalista. Tämä löydös on linjassa aikaisempien kansainvälisten ja suomalaisten tutkimusten kanssa. (Alexander 2008a,
100; Hardman 2008, 142; Lehesvuori, Viiri & Rasku-Puttonen 2013, 389-390.)

Tunnin etenemiseen liittyviä kysymyksiä esiintyi enemmän yläkoulussa ja aineenopettajat
esittivät oppitunneillaan myös kuusi kysymykseksi muotoiltua työrauhapuheenvuoroa. Alakoulussa näitä ei esiintynyt lainkaan. Tätä eroa voi selittää joko alakoulun parempi työrauha
tai opettajien korkeampi puuttumiskynnys. Näistä vaihtoehdoista ensimmäinen on videonauhoitteiden perusteella todennäköisempi: alakoulun videonauhoitteissa oppilaat eivät
näytä keskustelevan vierustoverinsa kanssa opettajan puhuessa, toisin kuin joillain yläkoulun oppitunneilla.

Alakoulun oppitunneilla esitettiin kaiken kaikkiaan enemmän kysymyksiä, jotka olivat myös
dialogisempia: luokanopettajien esittämistä kysymyksistä yli 22 prosenttia olivat avoimia,
kun aineenopettajien kohdalla lukema jäi noin 7 prosenttiin. Iso-Britanniassa toisella ja kuudennella luokilla tehdyn tutkimuksen mukaan kuudennella luokalla ilmenee enemmän omaa
ongelmanratkaisua avaavia prosessikysymyksiä, kun taas toisella luokalla pohjataan enemmän oppilaiden kokemuksiin ja aikaisempaan tietämykseen (Myhill & Dunkin 2005, 418-
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424). Myös tässä tutkimuksessa opettaja kysyi nuoremmilta oppilailta enemmän omiin kokemuksiin, mielipiteisiin ja tietämykseen liittyviä kysymyksiä. Yllättävästi kuitenkin myös ongelmanratkaisua kuvaavat prosessikysymykset olivat yleisempiä alakoulussa, kuin yläkoulussa.

Tässä tutkimuksessa kaikki avoimet kysymyskategoriat olivat selkeästi yleisempiä kuudennen luokan opetuskeskustelussa ja kaksi yläkoulun opettajaa esittivät oppituntiensa aikana
vain yhden avoimen kysymyksen. Aineenopettajien avoimet kysymykset olivat enimmäkseen yksinkertaisia kyllä/ei -kysymyksiä, tai ne korvattiin välittömästi suljetulla jatkokysymyksellä. Dialogisuuden väheneminen yläkoulun aikana voi pitää huolestuttavana ilmiönä.
Dialogisen vuorovaikutuksen synnyttämät osallisuuden kokemukset paitsi parantavat oppilaiden käyttäytymistä ja oppimistuloksia, ne heijastuvat myös tulevaisuuteen aktiivisuutena
ja yhteisöllisyytenä (Kallio, Stenvall, Bäcklund & Häkli 2013, 69; Poikkeus ym. 2013, 113).

Ensimmäisen vuoron tarkentavien kysymysten määrä vaihteli opettajittain. Erityisen paljon
näitä tarkentavia kysymyksiä esitti toinen kirjallisuutta opettaneista luokanopettajista. Hänen oppitunneillaan tarkentavien kysymysten syynä tuntui olevan oppilaiden epäaktiivisuus.
Opettaja totesi lasten olevan tavallista hiljaisempia ja pohti ääneen, voisiko syynä olla kuvaamistilanne. Myös aikaisempien tutkimusten mukaan opettaja voi muotoilla kysymyksensä uudelleen reaktiona oppilaiden passiivisuuteen ja vastaamattomuuteen (Hardman
2008, 139; Kleemola 2007, 67). Alakoulujen opettajien tarkentavien kysymysten avoimuusaste oli yleensä sama ensimmäisen kysymyksen kanssa, joskin muutosta tapahtui myös
suljetusta avoimeen ja toisinpäin. Yläkoulun aineistossa kaikki tarkentavat kysymykset olivat suljettuja, ja kolme kertaa opettaja korvasi avoimen kysymyksensä suljetulla tarkennuksella. Opettajat muotoilivat kysymyksensä uudelleen nopeasti odottamatta oppilaiden reaktiota ensimmäiseen kysymykseen. Opettajat saattoivat pitää kysymyksiään esimerkiksi liian
haastavina tai laajoina ja ennakoivat jäävänsä ilman vastausta. Aikaisemmissa tutkimuksissa opettajan tarkennukset on todettu usein liian nopeiksi, jolloin oppilailla ei jää aikaa
miettimiseen (Alexander 2008, 99; Kleemola 2007, 67; Powell & Powell 2010, 221). Tämä
tutkimus vahvisti tulosta.

Kysymysten laatu erosi paitsi luokka-asteiden, myös tuntien oppisisältöjen välillä. Kummaltakin luokka-asteelta tutkimukseen oli valittu kolme suomen kielen ja neljä kirjallisuuden
tuntia. Sekä ala- että yläkoulun aineistossa mielipiteeseen ja kokemukseen perustuvat avoimet kysymykset olivat harvinaisia suomen kielen oppisisällöissä. Tietämykseen perustuvia
avoimia kysymyksiä taasen esiintyi sekä suomen kielen että kirjallisuuden tunneilla. Löydökset ovat linjassa Ruutiaisen (2016) pro-gradu tutkielman tulosten kanssa.
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Myöhäisemmät kysymyssekvenssissä esitetyt kysymykset jaettiin neljään kategoriaan: kysymyksen toistamiseen, kysymyksen kierrättämiseen, kysymyksen tarkentamiseen ja vastauksen tarkentamiseen. Kysymyksen toistamisessa ensimmäisen vuoron kysymykseen ei
olla saatu vielä vastausta. Kysymyksen kierrättämisessä hyväksytty vastaus on saatu,
mutta opettaja on kiinnostunut kuulemaan useamman oppilaan vastauksia. Kysymyksen
toistaminen oli tyypillisintä kummallakin luokalla suomen kielen oppitunneilla esiintyvässä
tehtävätyypissä, jossa oppilaat vuoron perään kertovat osan tehtävän vastauksesta.

Kysymyksen kierrättämistä esiintyi ainoastaan kuudennen luokan kirjallisuuden oppitunneilla, painottuen ennen kaikkea yhdelle opettajalle. Suomen kielen sisällöissä ja yläkoulun
aineistossa opettaja ei kierrättänyt kertaakaan kysymystä useammalla oppilaalla. Aineistossa kaikki kierrätetyt kysymykset olivat avoimia. Tämä on loogista, sillä avoimiin kysymyksiin löytyy useita vaihtoehtoisia vastauksia, joita opettaja ei ole valmiiksi määritellyt. Kysymysten kierrättämistä sisältävät kysymyssekvenssit olivat pitkiä ja ne osallistivat useita oppilaita. Opettaja ei yleensä arvioinut oppilaiden vastauksia, vaan antoi vastausvuoron siirtyä
oppilaalta toiselle vähäsanaisesti tai nonverbaalisesti. Näin vastauksia ei arvotettu oikeita
tai vääriä, mikä saattoi lisätä oppilaiden rohkeutta ja aktiivisutta vastata.

Ensimmäisen vuoron kysymystä voidaan tarkentaa myös myöhemmin kysymyssekvenssissä. Myöhäisempiä kysymyksen tarkennuksia esiintyi enemmän yläkoulun oppitunneilla,
jossa kaikki tarkennukset olivat suljettuja faktakysymyksiä tai tunnin etenemiseen liittyviä
kysymyksiä. Alakoulussa kysymyksen tarkennuksia oli jokaisesta kysymyskategoriasta,
joskin suljettuja faktakysymyksiä esitettiin eniten. Kaikki kuusi avointa kysymyksen tarkennusta esitettiin kirjallisuuden oppitunneilla.

Vastauksen tarkentamisella tarkoitetaan opettajan esittämää kysymystä, jonka avulla hän
hakee lisätietoa, perustelua tai tarkennusta oppilaan antamaan vastaukseen. Tutkimusten
mukaan vastauksen tarkentaminen lisää opetuskeskustelun dialogisuutta. Lisäkysymys aktivoi oppilasta ja kannustaa häntä perustelemaan, luomaan hypoteeseja ja tekemään johtopäätöksiä. Vastausta tarkentamalla oppilasta voi kannustaa reflektoimaan omaa ajatteluaan ja arvioimaan omaa oppimistaan, ja samalla opettaja osoittaa olevansa kiinnostunut
oppilaan vastauksesta. (Chin 2006, 1335-1336; Nystrand ym.. 2003, 146.) Vastausten tarkentamista esiintyi alakoulun aineistossa neljäkymmentä kertaa, kun yläkoulussa määrä jäi
kuuteentoista. Merkittäviä eroja suomen kielen ja kirjallisuuden ainesisällöissä ei ollut. Luokanopettajien vastausten tarkennuksista 15 kappaletta, eli yli 37 prosenttia, olivat avoimia.
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Yläkoulussa avoimia vastauksen tarkennuksia oli vain yksi. Hardmanin (2008, 145) tutkimuksen mukaan vastausta tarkentavat kysymykset ovat pääosin avoimia, eli opettaja ei ole
määritellyt niihin tiettyä vastausta. Tämä löydös ei saanut vahvistusta.

Tässä tutkimuksessa opettajien antama palaute on jaettu kolmeen kategoriaan: pintapuoliseen palautteeseen, toistoon ja arvioivaan palautteeseen. Sekä luokanopettajilla että aineenopettajilla yleisin palautteenantotapa oli pintapuolinen palaute, jossa opettaja toteaa
vastauksen oikeaksi tai vääräksi. Luokanopettajilla pintapuolinen palaute oli yleisempää kirjallisuuden ainekokonaisuuksissa, kun taasen aineenopettajista ylivoimaisesti eniten pintapuolista palautetta antoi suomen kieltä opettanut opettaja. Näin ollen eroavaisuudet eivät
todennäköisesti liity opetettaviin sisältöihin, vaan ne vaihtelevat opettajakohtaisesti. Toiston
käyttäminen palautteena jakaantui vielä enemmän opettajien kesken. Toiset opettajat toistivat oppilaan vastauksen vain yksittäisiä kertoja, mutta esimerkiksi yhdeksännen luokan
kirjallisuuden opettajalle tämä oli yleisin palautteenantotapa. Selviä oppisisältökohtaisia
eroja toiston suhteen ei löytynyt.

Arvioiva palaute oli alakoulun aineiston harvinaisin palautteenantotapa 21 esiintymällä. Yläkoulussa opettajat antoivat arvioivaa palautetta 31 kertaa, kun toistoa esiintyi vain 23 kertaa. Arvioivan palautteen antaminen oli molemmilla luokilla selkeästi yleisempää suomen
kielen oppisisällöissä. Yleensä opettaja antoi arvioivan palautteen vasta kysymyssekvenssin lopussa: koko aineistossa annettiin yhteensä 52 kertaa arvoivaa palautetta, ja näistä
kerroista vaan kuusi esiintyi keskellä kysymyssekvenssiä. Tämän aineiston perusteella
opettajat antavat arvioivaa palautetta yleensä saatuaan täyden ja ehjän vastauksen, johon
he eivät kaipaa täydennystä. Väärien tai vajaiden vastausten kohdalla opettajat suosivat
useammin pintapuolista palautetta tai toistoa. Monesti kysymyssekvenssin lopussa oleva
arvioiva palaute ei koskenut vain aikaisempaa kommenttia, vaan koko kysymyssekvenssiä.
Näin ollen opettaja kehui kaikkia vastaamisessa mukana olleita yhdellä kertaa.

Kehuva palaute voi motivoida ja kannustaa oppilasta vastaamaan kysymyksiin. Se kuitenkin samalla tekee keskustelusta vähemmän arkikeskustelun kaltaisen. Kuten aikaisemmissa esimerkeissä tuli ilmi, opettaja voi ohjata luokkahuonekeskustelua vain pienillä eleillä
kommentoimatta lainkaan oppilaiden vastauksia. Voi olla, että vastaamiskynnys pienenee,
kun opettaja ei arvota vastauksia hyviksi tai huonoiksi. Mielipiteeseen tai kokemukseen liittyvää vastausta ei välttämättä voikaan arvostella, minkä vuoksi näiden kysymyskategorioiden kohdalla arvioiva palaute oli sekä ala- että yläkoulussa harvinaista. Opettaja voi kuitenkin kehua vastauksen sisällön sijaan esimerkiksi oppilaan aktiivisuutta.
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Kotimaisen aikaisemman tutkimuksen mukaan (Muhonen ym. 2016, 147-152; Rasku-Puttonen ym. 2012, 145) oppilaslähtöiset keskustelut johtavat todennäköisemmin dialogiseen
keskusteluun. Oppilaslähtöisissä puheenvuoroissa oppilas saa yleensä aktiivisemman roolin ja enemmän puheenvuoroja, kuin opettajan aloittamissa keskusteluissa. Tässä tutkimuksessa keskityttiin nimenomaan kysymyssekvensseihin, joten tarkastelun kohteena olivat
vain oppilaslähtöiset kysymykset, eivät muut oppilaan esittämät puheenvuorot. Oppilaslähtöiset kysymykset olivat kaikilla oppitunneilla harvinaisia. Alakoulun aineistossa esiintyi yhteensä 16 oppilaslähtöistä kysymystä, ja yläkoulussa kysymyksiä oli 17. Oppilaslähtöiset
kysymyssekvenssit olivat aineistossa lyhyitä ja luonnollisestikaan niissä ei ollut arvioivaa
puheenvuoroa. Molemmilla ikäryhmillä yleisin kysymyksen tyyppi oli tunnin etenemiseen
liittyvä kysymys: yleensä oppilaat kaipasivat tarkennusta annettuun tehtävänantoon. Kummallakin luokalla oppilaat kysyivät myös yksittäisiä tietämykseen pohjautuvia kysymyksiä.
Yläkoulussa nämä kaikki tietämykseen perustuvat kysymykset esitti sama oppilas, joka vaikutti käyttävän kysymyksiä opetuspuheen häiritsemiseen. Oppilaiden rohkaistuminen keskustelun aloittamiseen ja kysymyksien esittämiseen voisi ohjata keskustelua oppilaita kiinnostavaan suuntaan ja lisätä näin opiskelumotivaatiota. Muutos kuitenkin vaatisi tasapainoisempaa keskustelukulttuuria luokkahuoneeseen.

Tutkimuksen tulokset vahvistavat aikaisemman dialogitutkimuksen havaintoja ja thuolestuttavanakin arvioitua tendenssiä: peruskoulun opetuskeskustelu on vielä vahvasti opettajajohtoista, ja oppilaan osallisuutta tulisi vahvistaa sekä ylä- että alaluokilla. Kuudennen luokan aineistossa dialogisiksi todetut keskustelun piirteet olivat kuitenkin selkeästi yleisempiä,
kuin yläkoulun oppitunneilla. Luokanopettajien esittämät kysymykset olivat kauttaaltaan
avoimempia. Tämän lisäksi myöhäisemmissä puheenvuoroissa esiintyi oppilasta osallistavaa kysymyksen kierrättämistä ja vastauksen tarkentamista enemmän, kuin aineenopettajien aineistossa. Oppiainesisällöistä dialogiset piirteet keskittyivät ennen kaikkea kirjallisuuden oppitunneille.

7.2 Tutkimuksen luotettavuus ja jatkotutkimusmahdollisuudet
Tutkimuksessa tarkasteltiin vain neljäätoista oppituntia yhteensä seitsemältä opettajalta,
minkä vuoksi tuloksia ei voida yleistää. Tutkimus kuitenkin nostaa esiin hälyttävän dialogisuuden puutteen etenkin yläkoulussa. Aikaisempi tutkimus on paneutunut ennen kaikkea
opettajan esittämiin kysymyksiin, mutta tässä tutkimuksessa otettiin huomioon kaikki opettajan kysymyssekvenssissä esittämät puheenvuorot. Myöhäisemmillä puheenvuoroillaan
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opettaja ohjaa keskustelua eteenpäin ja voi laajentaa kolmivuoroisen opetussyklin dialogiseksi keskusteluksi (Kauppinen 2013, 29). Näin ollen näiden puheenvuorojen sisältö on
merkittäviä dialogin jatkumisen kannalta.

Luokkahuonekeskustelun tarkasteleminen videonauhoitteen avulla mahdollistaa aineiston
yksityiskohtaisen tarkastelun ja havaintojen varmistamisen. Videomateriaalilla on kuitenkin
myös rajoitteensa: haastavat kuvakulmat ja ääniraidan ajoittainen epäselvyys hankaloittavat tulkintoja. Videokuvaaminen ja tutkijan läsnäolo voivat vaikuttaa sekä opettajan että oppilaiden käytökseen. Eräs tutkimuksen luokanopettajista totesikin oppitunnilla oppilaiden
hiljaisuuden johtuvan mahdollisesti kuvaamistilanteesta. Tämän lisäksi joissakin tapauksissa tutkija voi sivustaseuraajana vain arvailla, miksi keskustelijat tekevät tiettyjä valintoja.
Esimerkiksi opettajan kysymysten uudelleen muotoilun suuri määrä voi kertoa tietynlaisesta
opetustyylistä, oppilaiden epäaktiivisuudesta tai esimerkiksi opettajan epävarmuudesta.
Näin ollen perustelut tietylle toiminnalle saataisiin selville vain opettajaa haastattelemalla,
ja monesti valinnat eivät ole tiedostettuja. On myös mahdollista, että opettaja toteuttaa tuntinsa ja opetuskeskustelun hyvin eri tavoilla eri luokkien ja oppilaiden kanssa, ja eri luokissa
tulokset olisivat olleet hyvinkin erilaisia.

Dialogisuuden painottuminen uudessa opetussuunnitelmassa luo suuren tilauksen dialogitutkimukselle. Aikaisemmissa tutkimuksissa on kiinnitetty paljon huomiota opettajan kysymyksiin ja niiden avoimuuteen. Myös opettajien myöhäisemmät puheenvuorot kaipaavat
paneutumista. Tässä tutkimuksessa opettajan arvioivia vuoroja tarkasteltiin melko pinnallisesti, ja olisi mielenkiintoista selvittää tarkemmin erilaisten arviointitapojen funktioita ja valintaperusteita. Oppilaan on tärkeää saada välitöntä palautetta hyvästä työstä, mutta tämän
tutkimuksen mukaan arvioiva palaute yleensä päättää kysymyssekvenssin. Laajoissa oppilaita aktivoivissa kysymyssekvensseissä opettaja saattoi myös jättää palautteen antamisen
kokonaan pois. Tässä tutkimuksessa oppilaslähtöiset puheenvuorot rajattiin vain kysymyksiin, jotka osoittautuivat yksipuolisiksi ja harvinaisiksi. Kysymysten lisäksi olisi hyvä kartoittaa myös muita oppilaslähtöisiä puheenvuoroja, niiden esiintymistä ja sitä, miten niitä voitaisiin lisätä opetuskeskustelussa.
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