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 1 Johdanto 

 

Tulevalle S2-opettajalle kaikki se, mitä tapahtuu luokkahuoneessa, on potentiaalinen tutkimuksen 

kohde. Siksi osallistuin mielelläni Long Second -tutkimusprojektiin, jossa on tällä hetkellä menossa 

aineistonkeruuvaihe. Long Secondissa kuvataan peruskoulun valmistavan opetuksen suomi toisena 

kielenä -oppitunteja eräässä helsinkiläisessä alakoulussa lukuvuoden 2011–2012 aikana.  

Tutkielmani aihetta rajasi vahvasti kiinnostukseni vuorovaikutukseen ja sen rooliin kie-

lenoppimisessa. Firth ja Wagner [1997] toivat esiin jo yli kymmenen vuotta sitten näkemyksen siitä, 

että oppiminen on prosessi, joka tapahtuu ihmisten välisessä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Op-

pija on oppimisprosessi aktiivisesti osallisena rakentamassa tietoa. (Kääntä 2008: 623.) Tämä nä-

kemys oppimisesta on pohjana myös tutkielmalleni, vaikka en tämän tutkielman puitteissa tarkaste-

lekaan oppimisprosessia vaan vuorovaikutusta, jossa oppimista voi tapahtua.  

Korkeamäen (2006: 184) mukaan monen tutkijan näkemys on, että lasten vertaissuhteil-

la on merkitystä oppimisessa. Hän nostaa esiin Piaget’n [1959] teorian, jonka mukaan aikuisen ja 

lapsen välisessä keskustelussa syntyy epäsymmetria, koska aikuisella on tietämisen ylivalta eikä 

lapsi kykene esittämään omaa näkemystään. Piaget’n mukaan samantasoinen lasten ryhmä on ideaa-

linen oppimisen kannalta. Myös Webbin ja Palincsarin [1996] mukaan lapset oppivat enemmän 

havainnoidessaan toisia lapsia kuin havainnoidessaan aikuisia. Lapset ovat luonnollisesti näissä 

tilanteissa sekä oppijoita että opettajia. Kronqvistin (2006: 181) mukaan lapset omaksuvat jo var-

hain tapoja ohjata toisiaan. Aluksi toiminta on keskinäistä apua, mutta jo hyvin pian lapset alkavat 

ohjata toisiaan näyttämällä ja käyttämällä kielellistä ohjausta. Hänen mukaansa näyttäisi siltä, että 

juuri lasten keskinäinen kommunikaatio on merkityksellistä oppimisen kannalta. 

Koska vertaissuhteet ovat monen tutkijan mukaan merkityksellisiä oppimisen kannalta, 

olen halunnut tässä tutkielmassa keskittyä vuorovaikutuksen analysoinnissa oppilaiden keskinäiseen 

vuorovaikutukseen. Olisi toki mielenkiintoista jäljittää oppimisprosessia oppilaiden keskinäisessä 

vuorovaikutuksessa, mutta se ei valitettavasti ole tämän tutkielman puitteissa mahdollista.  

Tutkielmani aineisto tarjosi myös mielenkiintoisen asetelman, jota en voinut ohittaa. 

Long Secondissa kuvataan viikoittain kahta eri oppituntia, joilla oppilaat istuvat eri istuma-

järjestyksissä. Istumajärjestyksen muutos on muutos fyysisessä oppimisympäristössä, mutta sillä on 

vaikutuksia oppimisympäristön sosiaaliseen ja didaktiseen ulottuvuuteen. Esimerkiksi vuoro-

vaikutus on osa sosiaalista ulottuvuutta ja opetusmuodot ovat osa didaktista ulottuvuutta. (Manni-

nen, Burman, Koivunen, Kuittinen, Luukannel, Passi ja Särkkä 2007:16, 65.) Istumajärjestyksellä 

voi olla vaikutuksia myös oppilaiden keskinäiseen vuorovaikutukseen ja sitä kautta ehkä myös hei-

dän mahdollisuuksiinsa oppia. 
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Tutkielmani tavoitteena on siis määritellä istumajärjestyksen muutoksen vaikutuksia 

oppilaiden keskinäiseen vuorovaikutukseen. Käytän tutkimusmenetelmänä multimodaalista vuoro-

vaikutuksen analyysia, jonka esittelen tarkemmin luvussa 1.4. Olen rajannut aineistoni niihin vuo-

rovaikutustilanteisiin, joissa oppilaiden käyttämä kieli on pääosin suomi tai englanti, koska tämän 

tutkielman puitteissa ei ollut mahdollista perehtyä tarkemmin myös venäjän- ja vironkieliseen vuo-

rovaikutukseen, joita nauhoitteissa myös esiintyy. 

 

1.1 Aiempi tutkimus 

 

Luokkahuoneen vuorovaikutusta on tutkittu eri tutkimusmetodein niin Suomessa kuin ulkomailla. 

Tämän tutkielman puitteissa olen perehtynyt lähemmin keskustelunanalyysin viitekehyksissä teh-

tyihin tutkimuksiin, koska myös omassa tutkielmassani käyttämäni tutkimusmenetelmä pohjaa kes-

kustelunanalyysiin. Tutkimus on painottunut selkeästi opettajan ja oppilaan väliseen vuoro-

vaikutukseen, mutta tutkimusta on tehty enenevässä määrin myös oppilaiden keskinäisestä vuoro-

vaikutuksesta.  

Inkeri Lehtimaja (2012) on tutkinut väitöskirjassaan oppilaiden toimintaa osana luokka-

huoneen vuorovaikutuksen rakentumista. Hän ulottaa analyysinsa oppilaiden keskinäisessä vuoro-

vaikutuksessa siihen osaan, joka on luokkahuoneessa julkista eli kaikkien kuultavissa. Niina Turkia 

(2007) on analysoinut oppilaiden keskusteluja ryhmätöiden aikana. Fritof Sahlström [1999] on ana-

lysoinut Ruotsissa yläasteikäisten keskinäisiä keskusteluja, joista hän käyttää termiä ”pulpettipuhe” 

(Tainio 2007: 37) Asta Cekaite ja Karin Aronsson ovat tutkineet niin ikään Ruotsissa oppilaiden 

kieltä valmistavassa opetuksessa. He ovat tutkineet kielellistä leikittelyä (2005) ja kielen kierrätystä 

(2004) luokkahuoneessa. Cekaite (2007) on tutkinut väitöskirjassaan vuorovaikutustaitojen kehit-

tymistä valmistavassa opetuksessa erään S2-oppijan kautta. Jay L Lemke (1990) on tutkimuksissaan 

määritellyt oppilaiden välisille keskusteluille funktiot, joita käytän myös oman analyysini pohjana. 

Esittelen ne myöhemmin luvussa 3, joka on työni analyysiluku 

Lasten keskinäistä vuorovaikutusta on tutkittu enemmän muilla tieteenaloilla. Tällöin 

tutkimuskohteesta käytetään nimitystä sosiaalinen vuorovaikutus. Aineistoa on kerätty päiväkodeis-

ta ja esiopetusryhmistä, mutta myös jonkin verran kouluista. Kun aineisto on kerätty kouluyhtei-

söistä, painottuu vuorovaikutuksen tutkimus enemmän opettajan ja oppilaan väliseen vuorovaiku-

tukseen kuten keskustelunanalyysin tutkimuksessakin on usein painottunut. 
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1.2 Tutkimusongelma ja tutkielman tavoitteet 

 

Tutkimusongelmani rakentuu kahdesta eri elementistä. Toisaalta tutkimukseni kohdistuu oppilaiden 

keskinäiseen vuorovaikutukseen, mutta toisaalta pyrin selvittämään istumajärjestyksen muutoksen 

vaikutuksia siihen. Koen mielekkääksi tarkastella näitä kahta elementtiä sekä erikseen että yhdistet-

tynä, jotta voin ratkaista tutkimusongelmani. 

Istumajärjestykseen liittyen pohdin aineiston oppitunneilla käytettyjä istumajärjestyksiä 

oppilaiden keskinäisen vuorovaikutuksen kannalta. Istumajärjestys asettaa oppilaan aina tiettyyn 

paikkaan suhteessa muihin luokkahuoneessa. Oppilaalla voi olla esimerkiksi vain joihinkin oppilai-

siin suora katsekontakti. Pohdin siis sitä, minkälaiseen oppilaiden keskinäiseen vuorovaikutukseen 

erilaiset istumajärjestykset antavat mahdollisuuksia ja mitä ne rajaavat pois.  

Oppilaiden keskinäisen vuorovaikutuksen toiminnot pyrin ensin asettamaan erilaisiin 

funktioihin, joiden määrittelyssä on käyttänyt lähtökohtana Jay L. Lemken määrittelemiä funktioita 

oppilaiden keskinäisille keskusteluille luokkahuoneessa. Tavoitteeni on selvittää, millaisia toiminto-

ja oppilaat toteuttavat keskinäisessä vuorovaikutuksessaan ja millaisia funktioita näillä toiminnoil-

la on. 

Tutkimusongelman varsinainen ratkaisu vaatii aineiston eri oppituntien vuorovaikutusti-

lanteiden vertailua. Vertailen siis lopuksi sitä, miten oppilaiden keskinäisen vuorovaikutus eroaa 

aineiston eri oppitunneilla. Pyrin pohtimaan tätä nimenomaan edellisiin tutkimuskysymyksiin löy-

dettyjen vastausten pohjalta. 

 

1.3 Aineiston esittely 

 

Aineistoni koostuu kahden suomi toisena kielenä -oppitunnin nauhoitteesta, jotka on kuvattu osana 

The Long Second -tutkimusprojektin aineistonkeruuta valmistavan opetuksen opetusryhmässä 

eräässä helsinkiläisessä alakoulussa. Opetusryhmässä on viisi oppilasta. Opettajan lisäksi toisella 

oppitunneista on yksi avustaja ja toisella oppitunneista on kaksi avustajaa. Oppitunneilla on eri 

opettaja, mutta toinen avustajista on sama kummallakin oppitunnilla. Aineiston esimerkit on litte-

roitu keskustelunanalyysin litterointimerkein (Liite 3). 

Fyysisenä tilana säilyy koko ajan sama luokkahuone, mutta oppimisympäristössä tapah-

tuu kuitenkin oppituntien välillä muutos istumajärjestyksessä. Erilainen istumajärjestys antaa opet-

tajalle mahdollisuuksia käyttää erilaisia opetusmuotoja ja oppimismenetelmiä ja asettaa oppilaat 

toisiinsa nähden erilaisiin asemiin.  
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Opetusryhmä on aloittanut valmistavassa opetuksessa elokuussa. Oppitunnit on kuvattu 

saman vuoden marraskuussa samalla viikolla, tiistaina ja torstaina. Kuvauksissa on käytetty kahta 

kameraa. Kahdella oppilaalla on myös oma mikrofoni. Toinen mikrofoneista on kummassakin nau-

hoitteessa samalla oppilaalla, mutta toinen mikrofoni on eri nauhoitteissa eri oppilaalla. 

Kyseiset oppitunnit olen valikoinut aineistoksi kolmesta eri syystä. Koska halusin tutkia 

oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta, valitsin aineistoksi oppitunteja, joissa ovat paikalla samat 

oppilaat. Halusin oppituntien olevan myös ajallisesti lähellä toisiaan, jotta oppilaiden keskinäisissä 

suhteissa olisi tapahtunut mahdollisimman vähän muutoksia. Kyseiset oppitunnit on kuvattu samal-

la viikolla. Ja koska tarkoitukseni on tarkastella oppimisympäristön muutosten vaikutusta oppilai-

den keskinäiseen vuorovaikutukseen, piti aineiston oppitunneilla olla erilainen istumajärjestys. Si-

nänsä tiistain ja torstain oppitunneilla onkin lähtökohtaisesti erilainen istumajärjestys, mutta siitä 

luonnollisesti tehdään poikkeuksia. Tutkielmani aineistoon valikoidut oppitunnit olivat ainoat sil-

loin saatavilla olevista oppituntien nauhoitteista, jotka täyttivät kaikki vaatimukseni.  

Esittelen seuraavaksi oppilasryhmän oppilaat peitenimillä, jonka jälkeen käyn läpi lyhy-

esti oppituntien rakenteen ja kuvailen istumajärjestystä. Nimen perässä on suluissa oppilaan synty-

mäaika. Mainitsen myös oppilaiden kohdalla heidän kielitaitonsa, sillä se vaikuttaa paljon heidän 

mahdollisuuksiinsa osallistua luokkahuonevuorovaikutukseen, kun yhtä yhteistä kieltä ei ole. 

Eetu (1999) on virolainen poika, jonka äidinkieli on viro. Hän osaa myös venäjää, eng-

lantia ja kreikkaa. Eimar (1999) ja Ebba (2000) ovat myös virolaisia ja keskenään sisaruksia. Hei-

dän äidinkielensä on viro, mutta ainakin Eimar puhuu myös englantia. Ebba on hiljainen, mutta 

ymmärtänee englantia. Rolan (2000) on venäläinen. Hänen äidinkielensä on venäjä, mutta hän pu-

huu myös englantia. Radimir (2004) on venäläinen. Hänen äidinkielensä on venäjä. Hän on asunut 

myös Virossa, mutta ei todennäköisesti osaa viroa kovinkaan paljon. Hänen englannintaitonsa on 

muita heikompi. Kaikki oppilaat ovat saapuneet ennen lukuvuoden alkua kesällä Suomeen. Sekä 

Eetun että Eimarin ja Ebban vanhemmista toinen hallitsee suomen kielen.  

Tiistain oppitunnilla on opettajan ja oppilaiden lisäksi yksi avustaja. Oppitunnin alussa 

Ebba esittää muille lehmäaiheisia kysymyksiä, joihin muiden oppilaiden on tarkoitus vastata. Oppi-

laat ovat edellisenä päivänä opiskelleet samaa aihetta, joten kyseessä on eräänlainen kertaus. Jakso 

muistuttaa opetuskeskustelua, vaikka kysyjä ei olekaan opettaja. Opettaja hallinnoi vahvasti keskus-

telua toistamalla usein Ebban kysymyksen ja valitsemalla pääasiassa myös vastaajan. Oppitunnin 

loppuosa käytetään itsenäiseen työskentelyyn. Oppilaat tekevät käsityötehtävää, joka alkaa hiiren-

häntien virkkauksella Tämä on aloitettu jo aikaisemmin. Tällä oppitunnilla on tarkoitus virkata hii-

renhäntiä lisää ja sommitella lopuksi hiirenhännistä pahville jokin kuva. Sekä opettaja että avustaja 
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pyrkivät herättämään suomenkielistä keskustelua kyselemällä oppilailta satunnaisia kysymyksiä tai 

pyytävät jota kuta oppilasta kertomaan jostakin asiasta jotakin.  

Oppilaat istuvat tiistain oppitunnilla luokkahuoneen takaosassa sijaitsevassa ryhmätyö-

pöydässä (Liite 1). Pöytä on kiinni seinässä, joten oppilaat istuvat eräänlaisessa umpinaisessa he-

vosenkenkämuodostelmassa niin, että Radimir, Eimar ja Rolan istuvat vierekkäin rivissä ja Ebba 

sekä Eetu istuvat omilla puolillaan. Opettaja ei ota itselleen vakituista istumapaikkaa alkutunnin 

kyselyosuutta lukuun ottamatta, jolloin hän istuu Ebban paikalla, vaan hän pääasiassa kiertelee tai 

seisoo oppilaiden takana. Avustaja ottaa useammin itselleen istumapaikan joko Eetun vierestä tai 

Ebban ja Radimirin välistä pöydän kulmasta tuomalla siihen ylimääräisen tuolin. Oppitunnilla ei ole 

määrättyjä paikkoja. Oppilaat asettuvat paikoilleen ilman mitään neuvotteluja, joten heille on mah-

dollisesti muotoutunut omat paikkansa.  

Torstain oppitunnilla paikalla on opettajan ja oppilaiden lisäksi kaksi avustajaa, joista 

toinen on sama kuin tiistain oppitunnilla. Tällä oppitunnilla työskennellään kiinteämmin suomen-

kielisen tekstin parissa, mutta tuntityöskentelyyn kuuluu myös askartelua. Oppitunnin alussa on 

edellisen päivän aiheisiin liittyvä opetuskeskustelu, jonka jälkeen oppilaat työskentelevät itsenäises-

ti. Heistä jokaiselle arvotaan tekstikappale tarinasta. Saadun tekstin pohjalta he joko piirtävät kuvan 

tai muodostavat kuvan leikkaamalla ja liimaamalla tarvittavat hahmot valmiista pohjista. Heidän 

pitää myös tekstin pohjalta kirjoittaa hahmojen välinen dialogi. Koska kaikkien teksti on erilainen, 

tekevät kaikki tavallaan eri tehtävää, joten opettaja ja avustajat ohjaavat tällä oppitunnilla paljon 

oppilaita yksilöllisesti.  

Torstain oppitunnilla oppilaat istuvat omissa pulpeteissaan katseet suunnattuina luokan 

etuosaan (Liite 2). Oppilailla on määrätyt paikat. Eetu, Radimir ja Eimar istuvat kaikki eturivissä, 

mutta pulpetit eivät ole täysin samassa rivissä. Myös Ebba ja Rolan istuvat melkein samassa rivissä. 

Ketkään oppilaista eivät kuitenkaan istu peräkkäin pulpettijonossa vaan välissä on aina vähintään 

yksi tyhjä pulpetti. 

 

1.4 Tutkimusmetodi 

 

Käytän tutkielmani aineiston analyysissa tutkimusmetodologisena lähtökohtana keskustelunanalyy-

sia, sillä tutkin vuorovaikutusta puhutussa kielessä ja aineistoni on autenttista. Tutkin eksplisiittises-

ti sitä, minkälaista kielellinen ja ei-kielellinen vuorovaikutus on kahdella eri oppitunnilla, joilla on 

erilainen istumajärjestys. Tutkimusotteeni on kvalitatiivinen, mutta koska oppituntien vuorovaiku-

tustilanteiden määrät eroavat toisistaan niin selkeästi, olen myös laskenut aineistoni analyysissa 
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karkeasti vuorovaikutustilanteiden määriä. Koska aineistoni on hyvin suppea, ei lukumäärien perus-

teella voi aineistoa analysoida kvantitatiivisin menetelmin.  

Varsinaiseksi tutkimusmetodiksi on valinnut multimodaalisen vuorovaikutuksen ana-

lyysin, jonka metodologinen pohja keskustelunanalyysi on. Tässä metodissa vuorovaikutus nähdään 

keskustelunanalyysin tavoin sekventiaalisena, mutta kontekstin käsite ymmärretään laajemmin kuin 

keskustelunanalyysissa. Keskustelunanalyysi huomio myös kontekstin ja näkee, että vuorovaikutus 

on sekä kontekstin muokkaamaa että kontekstia uusintavaa. Se, mikä edeltää jotain vuorovaikutuk-

sen toimintoa, luo tiettyjä edellytyksiä senhetkiselle toiminnolle, joka taas toimii rakennusaineena 

uudelle toiminnolle. Sekventiaalisen kontekstin lisäksi tulkinnassa otetaan huomioon myös laajem-

pi, toimintoa edeltävä konteksti. Analyysitulkinnat pohjautuvat kuitenkin vain osallistujien kielelli-

siin ja ei-kielellisiin toimintoihin. Multimodaalisessa vuorovaikutuksen analyysissa ajatellaan, että 

vuorovaikutukseen osallistujat hyödyntävät tulkinnoissaan vuorovaikutustilanteen muitakin ainek-

sia. Nämä ainekset löytyvät ympäristöstä ja esineistä, vuorovaikutustilanteeseen osallistujista ja 

sosiaalisten suhteiden muodosta. Nämä sosiaaliset suhteet ovat suhteita, joita vuorovaikutukseen 

osallistujat neuvottelevat toisilleen vuorovaikutuksen edetessä. (Kääntä & Haddington 2011: 21–

23.)  

 

2 Vuorovaikutus ja istumajärjestys luokkahuoneessa  

 

Tutkielmassani tarkastelen istumajärjestyksen muutoksen vaikutusta oppilaiden keskinäiseen vuo-

rovaikutukseen. Aineistoni koostuu luokkahuoneessa kuvatuista nauhoitteista, joten koen oleelli-

seksi sijoittaa nämä kaksi elementtiä, oppilaiden keskinäisen vuorovaikutuksen ja istumajärjestyk-

sen, osaksi luokkahuonekontekstia. Oppilaiden keskinäinen vuorovaikutus on osa luokkahuonevuo-

rovaikutusta. Oleellisesti luokkahuoneen vuorovaikutuksen rakentumiseen vaikuttaa institutionaali-

suus. Siksi tarkastelen luvussa 2.1 luokkahuoneen vuorovaikutusta juuri institutionaalisuuden kaut-

ta. Istumajärjestys on osa fyysistä oppimisympäristöä. Luvussa 2.2 avaan oppimisympäristön käsi-

tettä, sillä oppimisympäristö eri elementit ovat sidoksissa toisiinsa, ja näin ollen myöskään istuma-

järjestystä ei voi täysin tarkastella muista elementeistä erillään. Käsitteen avaamisen kautta on myös 

helpompi määritellä istumajärjestyksen muutoksen vaikutusta suhteessa muihin oppimisympäristös-

sä tapahtuviin muutoksiin analyysiluvussa.  
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2.1 Institutionaalisuus luokkahuoneen vuorovaikutuksessa 

 

Luokkahuone on vuorovaikutuksen kontekstina institutionaalinen. Institutionaalisuus määrittelee 

luokkahuoneen toimintoja, sillä toiminnoilla on institutionaaliset päämäärät, joihin pyritään etene-

mään tietyn käsikirjoituksen eli esimerkiksi tuntisuunnitelman mukaan. Vuorovaikutukseen osallis-

tujilla on myös oma institutionaaliset roolinsa. Näitä rooleja luokkahuoneessa on kaksi. Toinen roo-

li on opettajan rooli ja toinen kollektiivinen oppilaan rooli. Kollektiivisen oppilaan roolin ottaa itsel-

leen aina joku oppilaista. Esimerkiksi kun oppilas toteuttaa opetuskeskustelun aikana vuoron, jossa 

hän vastaa opettajan esittämään kysymykseen, toteuttaa hän vuoron kollektiivisen oppilaan roolissa. 

Koska institutionaalisuus asettaa keskustelun etenemiselle tietyt säännöt, on Alexander McHoul 

[1978] laatinut kuvauksen vuorottelusta oppitunneilla, joka toimii edelleenkin vuorottelujäsennyk-

sen tutkimuksen jonkinlaisena lähtökohtana. (Tainio 2007: 31–34.)  

Vaikka luokkahuonevuorovaikutus voidaan kuvata yksinkertaisesti opettajan ja kollek-

tiivisen oppilaan vuoroista rakentuvaksi, luokkahuoneen vuorovaikutus ei oikeastaan ole näin yk-

sinkertaista, vaan luokkahuoneen vuorovaikutus on jakautunut useaksi rinnakkaiseksi tai limittäi-

seksi keskusteluksi (Tainio 2007: 34). Ja vaikka institutionaalisuus määrittelee luokkahuoneen toi-

mintoja ja asettaa läsnäolijat tiettyihin rooleihin, perustuu vuoronvaihto sinänsä arkikeskustelun 

normeille. Kun puhuja on lopettanut oman vuoronsa, saa vastaanottaja aloittaa oman vuoronsa. Ja 

jos äänessäolija ei valitse seuraavaa puhujaa, vallitsee itsevalintatilanne. Silloin kuka tahansa osal-

listujista voi ryhtyä äänessäolijaksi. (mts. 32.) Opettajan tulisi kontrolloida vuorovaikutusta luokka-

huoneessa, mutta myös oppilaat voivat olla aloitteellisia (Vepsäläinen 2007).  

Lehtimajan (2012: 33) mukaan S2-oppitunnit ovat melko väljä institutionaalinen kon-

teksti, jonka sisällä neuvotellaan jatkuvasti yhteisen toiminnan tavoitteista ja osallistujien rooleista. 

Väljyys syntyy institutionaalisten rakenteiden sisään upotetuista ei-institutionaalisista tavoitteista. 

Toisaalta oppitunnit ovat osa kouluyhteisöä ja sen käytänteitä, joita institutionaalisuus säätelee, 

mutta toisaalta institutionaalisuuden sisällä opetussuunnitelmien perusteissa korostetaan oppilaiden 

osallisuutta. Tunneilla on tarkoitus harjoitella myös vapaamuotoista suomenkielistä keskustelua. 

Lehtimajan aineisto koostuu peruskoulun S2-oppitunneista, mutta uskon että tämän määritelmän 

institutionaalisen kontekstin väljyydestä voi ulottaa myös valmistavan opetuksen S2-oppitunteihin. 

Institutionaalisuutta vähentää valmistavassa opetuksessa myös oppilaan erilainen rooli. 

Esimerkiksi juuri valmistavaan opetukseen saapuneelta oppilaalta ei voida odottaa samanlaista 

luokkahuoneen toimintojen hallintaa kuin siellä pidempään olleilta. Cekaite (2007: 46) tuo esille 

Laven ja Wengerin [1991] alun perin kehittämän käsitteen, reunajäsenyyden. Oppilaan osallistumi-

nen luokkahuoneessa kehittyy reunajäsenyydestä aktiivisempaan jäsenyyteen kielitaidon kehittymi-
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sen myötä. Kielitaito voi siis määritellä myös oppilaan roolia ja ennen kaikkea roolia osallistumisen 

näkökulmasta. Kielitaito vaikuttaa myös mahdollisuuksiin osallistua vuorovaikutukseen muiden 

oppilaiden kanssa. Kielitaidon karttuessa myös kielellisen vuorovaikutuksen toimintojen skaala 

kasvaa. 

Vaikka luokkahuone kontekstina onkin institutionaalinen, oppilaiden keskinäinen vuo-

rovaikutus ei ole osa institutionaalista keskustelua. Oppilaiden keskinäinen vuorovaikutus rakentuu 

enemmän keskusteluissa, jotka ovat institutionaalisuudesta käsin tarkasteltuina yksityisiä. Institu-

tionaalinen konteksti kuitenkin asettaa tietyt rajat myös oppilaiden keskinäiselle vuorovaikutukselle 

ja sen toiminnoille. Oppitunnilla on aina vallalla oletus, että oppilas on oppitunnin ajan kollektiivi-

sen oppilaan roolissa ja seuraa opetusta. 

 

2.2 Istumajärjestys osana oppimisympäristöä 

 

Oppimisympäristö ei käsitteenä rajaa oppimista vain luokkahuoneisiin. Jos opetusta lähdetään 

suunnittelemaan oppimisympäristöajattelun kautta, muuttuvat opettajan ja oppilaiden roolit oppi-

mistilanteessa. Opettaja muuttuu asiantuntijakouluttajasta oppimisympäristön suunnittelijaksi. Op-

pilaiden toiminta ei välttämättä enää muistuta niin paljon perinteistä opiskelua. (Manninen ym. 

Särkkä 2007: 11–12.) Oma aineistoni on nauhoitettu tavallisessa luokkahuoneessa, joka ei tilana 

edellyttäisi niin laajan käsitteen käyttöä kuin oppimisympäristö. Mutta toisaalta käsitteen laajuus 

mahdollistaa tutkimusongelmani kahden eri elementin, vuorovaikutuksen ja istumajärjestyksen, 

tarkastelun luontevasti yhdessä. 

Oppimisympäristöön liittyy useampia eri ulottuvuuksia. Nämä ulottuvuudet ovat fyysi-

nen, sosiaalinen, tekninen ja didaktinen ulottuvuus. Ulottuvuuksista muodostuu osioita oppimisym-

päristön ilmapiiristä ja luonnollisesti kaikilla näillä osiolla on vaikutusta oppimisympäristön ilma-

piiriin kokonaisuutena. (Manninen ym.: 16.) Oppimisympäristöä voi lähteä tarkastelemaan monesta 

eri näkökulmasta. Pohjana näille näkökulmille toimivat oppimisympäristön ulottuvuudet. (mts. 36–

37.) 

Istumajärjestys on osa oppimisympäristön fyysistä ulottuvuutta, johon kuuluu myös 

esimerkiksi valaistus ja istuimien mukavuus. Nämä kaikki yhdessä luovat oppimisympäristön fyy-

sistä ilmapiiriä. Vuorovaikutus on osa sosiaalista ulottuvuutta, johon kuuluvat myös esimerkiksi 

ryhmän rooli ja yhteistyön ilmapiiri. (Manninen ym. 2007: 16.) Sosiaalinen näkökulma oppimisym-

päristöön sisältää lähestymistavan, jossa tarkastellaan fyysisen tai teknologisen ympäristön vaiku-

tusta vuorovaikutukseen. Miten paljon ympäristö mahdollistaa, ohjaa tai säätelee vuorovaikutusta? 
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 Toisaalta taas vuorovaikutukseen vaikuttavat käytössä olevat opetusmenetelmät, joista käsin oppi-

misympäristöä voidaan myös tarkastella sosiaalisesta näkökulmasta. Miten paljon käytetään yhteis-

toiminnallisia ja ryhmäytymiseen pohjautuvia menetelmiä, ohjausta ja keskusteluja? Vuorovaiku-

tusta korostavia opetusmenetelmiä ovat esimerkiksi yhteistoiminnallinen oppiminen ja yhteisöllinen 

oppiminen. (Manninen ym. 2007: 69.) 

Mannisen ym. (2007: 65) mukaan luokkahuoneen istumajärjestyksellä on yhteys käy-

tössä olevaan didaktiseen lähestymistapaan, joka on osa oppimisympäristön didaktista ulottuvuutta. 

Opettajajohtoinen lähestymistapa on perusta perinteiselle istumajärjestykselle. Opettajajohtoisuus 

rajaa oppitunnin toimintaa. Opettaja esittää ja välittää tietoa, kun taas oppilaan tehtävä on vastaanot-

taa tietoa ja opiskella yksilöllisesti. Tällainen toiminta minimoi Mannisen ym. mukaan oppilaiden 

keskinäisen vuorovaikutuksen. Myös Tainio (2007: 35) yhdistää perinteisen istumajärjestyksen tä-

hän opettajajohtoiseen opetusmuotoon, jota kutsutaan esittäväksi opetukseksi. Opettaja luennoi ja 

ottaa oppilaita mukaan vuorovaikutukseen oman suunnitelmansa mukaisesti esittämällä heille ai-

heeseen liittyviä ja oppituntia eteenpäin vieviä kysymyksiä.. Kun oppilas saa opettajalta puheenvuo-

ron, on hänen vuoronsa ensisijainen vastaanottaja opettaja, eikä toinen oppilas. Tainio (mts. 36) 

nostaa esiin myös toisen opetusmuodon, jota opettaja hallinnoi. Opetuskeskustelu muistuttaa mo-

nenkeskistä arkikeskustelua. Opettaja ei saa enää automaattisesti joka toista vuoroa, mutta häntä 

tarvitaan kuitenkin hallinnoimaan keskustelua. 

Mannisen ym. (2007: 66–67) oppilaiden keskinäinen vuorovaikutus lisääntyy, jos heidät 

laitetaan istumaan ryhmiin. Ryhmissä istuminen muuttaa myös opettajan ja oppilaan rooleja. Se 

mahdollistaa tiedon työstämisen oppilaiden kesken, eikä opettaja ole enää ainoa tiedon välittäjä. Jos 

istumajärjestys mahdollistaa sekä työskentelyn yhdessä isossa ryhmässä että yksilö- tai parityönä 

sivupisteissä, voidaan luokassa käyttää yhteistoiminnallinen oppimisen tai tutkivan oppimisen me-

netelmiä. Tämä lisää itsenäisyyttä oppilaiden roolissa ja asemassa. 

Sari Isokangas (2000) on tutkinut ammatillisen korkeakoulun opinnäytetyössään yhteis-

toiminnallisen oppimisen käyttöä maahanmuuttajien suomen kielen opetuksessa. Aineistona tutki-

muksessa on puolen vuoden mittainen iltaopiskeluna suoritettava Työelämän suomi -

monimuotokurssi. Isokankaan mukaan yhteistoiminnallinen oppiminen toimi parhaiten, kun käsitel-

tiin pienempiä ja yksinkertaisia asiakokonaisuuksia. Oppilaat pitivät menetelmää hyvänä, kun ker-

rattiin vanhaa asia tai aktivoitiin ryhmää. Vain pieni osa oli sitä mieltä, että yhteistoiminnallinen 

oppiminen soveltuisi myös uuden asian oppimiseen. Isokankaan mukaan yhteistoiminnallista oppi-

mista pitäisi harjoitella ensin riittävästi parityöskentelynä. Ryhmässä oppiminen on niin vaativaa, 

että se ei onnistu ennen riittävää harjoittelua parin kanssa. Aineistossani ei käytetä kummallakaan 

oppitunnilla yhteistoiminnallinen oppimisen tai tutkivan oppimisen menetelmiä.  
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3 Analyysiluku 

 

Luokkahuoneessa syntyvät oppilaiden keskinäiset vuorovaikutustilanteet ovat osa luokkahuonevuo-

rovaikutusta, mutta toisaalta ne ovat myös osa näiden oppilaiden keskinäistä sosiaalista vuorovaiku-

tusta, jonka vuorovaikutustilanteet eivät rajoitu luokkahuoneeseen. Koska vuorovaikutustilanteita 

on myös luokkahuoneen ulkopuolella ja luokkahuoneessa oppilaiden päätehtävänä on seurata ope-

tusta, oppilaiden keskinäinen vuorovaikutus luokkahuoneessa on toiminnoiltaan rajoittunutta. Oppi-

lailla ei ole tarvetta toteuttaa luokkahuoneessa laaja kirjoa erilaisia vuorovaikutuksen toimintoja.  

Esittelen ensin luvussa 3.1 vuorovaikutuksen funktiot, joiden mukaan olen aineistoni 

vuorovaikutustilanteita analysoinut. Sen jälkeen vertailen luvussa 3.2 aineiston eri istumajärjestyk-

siä keskenään ja pohdin niiden antamia ja toisaalta rajaamia mahdollisuuksia vuorovaikutukselle. 

Luvuissa 3.3, 3.4 ja 3.5 esittelen erilaisten vuorovaikutuksen funktioiden sisältöjä aineistossani ja 

vertailen eri toimintojen esiintymistä eri istumajärjestyksissä. 

 

3.1 Oppilaiden keskinäisen vuorovaikutuksen funktiot 

 

Vuorovaikutustilanteiden tarkastelun lähtökohdaksi olen ottanut Lemken (1990: 75–76) määrittele-

mät funktiot oppilaiden keskinäisille keskusteluille luokkahuoneessa: ilmapiirin eli niin sanotun 

luokkahengen rakentaminen, oppitunnin asiasisältöön liittyvä tarkistaminen ja hengähdystauko op-

pitunnin työskentelystä. En ole kuitenkaan luokitellut aineistoani täysin näiden funktioiden mukai-

sesti. Ensimmäisen funktion kohdalla puhun pelkästään luokan ilmapiirin rakentamisesta, koska 

käsittelen vain kahta oppituntia. Luokkahengen rakentuminen lienee pidempi prosessi, jota ei voi 

mielestäni tavoittaa kahden oppitunnin aineistosta. Oppitunnin asiasisältöön liittyvän tarkistamisen 

funktiota olen laajentanut oppitunnin asiasisältöihin liittyväksi vuorovaikutukseksi. Näin saan koot-

tua kaikki toiminnot, jotka liittyvät oppitunnin asiasisältöihin. Viimeistä funktiota, hengähdystauko-

ja oppitunnin työskentelystä, en ole muuttanut.  

Vaikka tutkimuskohteeni on oppilaiden keskinäinen vuorovaikutus, kietoutuu se helpos-

ti luokkahuoneen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tavallaan osaksi opettajan ja oppilaan välistä 

vuorovaikutusta. Lemke on keskittynyt tutkimuksessaan vain oppilaiden välisiin yksityisiin keskus-

teluihin, mutta entä silloin rinnakkaiset keskustelut niin tyypillisesti luokkahuoneessa yhtyvät toi-

siinsa? Kun oppilas ottaa osaa opettajan ja toisen oppilaan väliseen keskusteluun, ovatko kaikki 

vuorot silloin osa samaa keskustelua ja rakentuuko tilanteessa vain opettajan ja oppilaiden välinen 

vuorovaikutus vai käydäänkö samalla kahden oppilaan välinen julkinen rinnakkainen keskustelu, 
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jossa he rakentavat keskinäistä vuorovaikutustaan? Toisaalta tässä aineistossa oppilaat suuntaavat 

puheenvuorojaan toisille oppilaille usein valitsemalla jonkin muun kielen kuin suomen. Tällöin 

esimerkiksi suomenkielisin vuoroin osallistuminen opettajan ja toisen oppilaan väliseen vuorovai-

kutukseen olisi ehkä enemmän opettajalle suunnattua. 

 

3.2 Vuorovaikutuksen mahdollisuudet erilaisissa istumajärjestyksissä 

 

Kummallakin oppitunnilla oppilaat ovat samassa luokkahuoneessa. Laajemmin ajateltuna konteksti 

on sama, mutta istumajärjestyksen muutos asemoi oppilaat tilaan ja muihin nähden eri tavalla. Heil-

lä on erilaiset mahdollisuudet katsekontakteihin muiden oppilaiden kanssa. Heidän kasvona ja 

eleensä näkyvät suoraan usein vain osalle muita oppilaita. Vaikka oppilas muuttaisikin asentoaan, ei 

hän välttämättä pysty multimodaaliseen vuorovaikutukseen kaikkien kanssa esteettömästi.  

Tiistain oppitunnilla ryhmätyöpöydän ääressä työskennellessään oppilaat ovat hyvin lä-

hellä toisiaan ja heillä on mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa hyvinkin helposti. 

Siltikin vain kolme oppilasta viidestä pystyy olemaan esteettömästi vuorovaikutuksessa kaikkien 

muiden oppilaiden kanssa. Nämä oppilaat ovat Eetu, Ebba ja Eimar. Radimir ja Rolan istuvat rivis-

sä niin, että Eimar on heidän välissään. Heillä on suora kontakti kaikkiin muihin paitsi toisiinsa. 

Ryhmätyöpöydän pitäisi olla enemmän ympyrän tai puoliympyrän muotoinen, jotta kaikki pystyisi-

vät olemaan keskenään vuorovaikutuksessa yhtä esteettömästi.  

Torstain oppitunnilla perinteisessä istumajärjestyksessä oppilaat istuvat hyvin erillään 

toisistaan. Heitä istuu sinänsä lähes samalla rivillä kaksi tai kolme oppilasta, mutta pulpettien välillä 

on melko paljon tilaa. Oppilaat eivät myöskään istu pulpeteissaan peräkkäin vaan samassa pulpetti-

jonossa istuvien oppilaiden välissä on aina vähintään yksi tyhjä pulpetti. Istumajärjestys ei mahdol-

lista kovinkaan hyvin vuorovaikutusta edes lähimpien oppilaiden kanssa. Se estää tehokkaasti yksi-

tyisen puheen. Vuorovaikutus toisten oppilaiden kanssa vaatii enemmän ponnisteluja. Yksityinen 

puhe vaatii toisen oppilaan luokse menemistä.  

Vuorovaikutustilanteiden määrän suhteen en pysty laskemaan mitään tarkkaa lukua 

vuorovaikutustilanteiden limittäisyyden ja rinnasteisuuden takia, mutta on selkeästi havaittavissa, 

että eri oppitunneilla oppilaiden keskinäisen vuorovaikutuksen määrä on hyvin erilainen. Erilaisten 

vuorovaikutustilanteiden ja vuorovaikutusyritysten yhteenlaskettu määrä on kaksinkertainen oppi-

tunnilla, jossa oppilaat istuvat ryhmätyöpöydän ääressä. 
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3.3 Luokan ilmapiirin rakentaminen 

 

Oppilaat rakentavat luokan ilmapiiriä monipuolisin keinoin. Ilmapiirin luomiseen liittyvät toiminnot 

ovat usein vain löyhästi sidoksissa itse oppitunnin varsinaiseen toimintaan, mutta ne eivät varsinai-

sesti keskeytä oppitunnin työskentelyä. Opettaja tai avustaja puuttuu harvoin tässä funktiossa toteu-

tettuihin toimintoihin, kun työskentelymuotona on itsenäinen työskentely. Etenkin tiistain oppitun-

nin opettaja pyrkii enemmänkin säätelemään toimintojen riehakkuuden astetta kuin itse toimintojen 

tuottamista. Hän pyrkii usein rauhoittamaan oppilasta laittamalla hetkeksi kädet tämän hartioille. 

Tainion (2007: 37) mukaan monet tutkijat ovat huomanneet, että oppiminen kärsii liian kontrol-

loidussa luokkahuoneessa. Kontrolloitu ja hiljennetty luokkahuone toimii huonosti sosiaalisena yh-

teisönä ja sitä kautta myös huonosti oppimisyhteisönä.  

Oppilaat rakentavat ilmapiiriä pääasiassa myönteiseen suuntaan. Tällöin toimintojen ta-

voitteena on useimmiten oppilaan itsensä ja toisten oppilaiden viihdyttäminen. Toisaalta oppilaat 

viihdyttävät itseään myös toisten oppilaiden kiusoittelulla, jota ei aina tulkita niin myönteisesti. 

Myönteistä ilmapiiriä luodaan eniten laulelun ja rallattelun avulla. Oppilaat rakentavat ilmapiiriä 

myös paljon poimimalla vuoroihinsa aineksia kontekstista. Eniten he hyödyntävät suoraan toistensa 

tai opettajan vuoroja, mutta luokkahuonekonteksti toimii myös laajemmin rakennusaineksena vuo-

roille. 

 

3.3.1 Laulelu ja rallattelu 

 

Laulelu ja rallattelua esiintyy aineistossani paljon erilaisissa konteksteissa. Käytän tässä sanaa laule-

lu, sillä oppilaat laulavat lauluista pelkästään yksittäisiä säkeitä. Rallattelu voi olla eräänlaista kie-

lellä leikittelyä, jossa hyödynnetään esimerkiksi sanojen loppusointuja tai assosioidaan vapaasti. 

Oppilaat tavallaan maistelevat kieltä ja muodostavat sanoja ilman merkitystä. Kielen maistelua ta-

pahtuu ainakin suomeksi ja viroksi. 

Laulelua tapahtuu sekä kahdenkeskisissä että monenkeskisissä vuorovaikutustilanteissa. 

Kaikkien osallistujien vuorot koostuvat tällöin laulelusta. Näissä tilanteissa ei yllättäen ole paljon-

kaan päällekkäistä laulantaa, joten voisi tulkita laulelun olevan keskeisessä osassa oppilaiden keski-

näistä vuorovaikutusta. Aineistosta löytyy myös yksittäisiä laulelu- ja rallatteluvuoroja, joihin ei 

kukaan näytä antavan minkäänlaista palautetta. Periaatteessa niilläkin on vaikutusta luokan ilmapii-

rin, mutta koska ne eivät synnytä vuorovaikutustilanteita en ole analysoinut niitä tarkemmin. 
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Esimerkki 1 on tiistain oppitunnilta. Oppilaat ovat työskennelleet käsitöidensä parissa jo 

20 minuuttia. Radimir on juuri näyttänyt avustajalle ja Ebballe karttakirjan kartasta jonkin paikan ja 

selittänyt jotain, joka ei kuulu tarpeeksi selvästi, jotta sen voisi litteroida. 

 

Esimerkki 1. Radio Ga Ga 
01 avustaja: mikä paikan nimi oli (.) muistatko? 

  {NAPUTTAA KARTTAA SORMELLA  

02 Radimir: what? 

03 avustaja: mikä sen paikan nimi oli, 

{VILKAISEE RADIMIRIA USEAMMAN KERRAN, LAITTAA KARTTAKIRJAN 

POIS 

04 Radimir: RADIO (--) ((venäjää)) 

{KATSE AVUSTAJASSA, SEISOO TUOLIN VIERESSÄ TOINEN POLVI 

TUOLILLA 

05 Eimar:  £Radio Fuck,£ 

{KATSE TYÖSSÄ 

06 Rolan:  £R(h)aa:dio F(h)uck£ ((laulaen)) 

{KATSE ETEENPÄIN,  

07  ((oppilaat nauravat)) 

08 Eetu:  @radio ga ga radio go-@= ((laulaen)) 

{KATSE ROLANISSA JA EIMARISSA 

09 Rolan: =radio ga ga [radio goo goo radio what’s new ◦radio ga ga 

radio goo goo◦ ((laulaen)) 

{KATSE ENSIN EETUSSA JA SITTEN EIMARISSA 

10 Radimir:            [((venäjää, mainitsee Lady Gagan))  

 

Esimerkissä 1 Radimirin venäjänkielinen vuoro rivillä 4 toimii rakennusaineena Eima-

rin vuorolle rivillä 5, vaikka Eimar ei ymmärrä venäjää. Hän nähtävästi poimii Radimirin vuorosta 

vain radio-sanan ja assosioinnin tuloksena toteuttaa oman vuoronsa. Rolan poimii omaan vuoroon-

sa rivillä 6 Eimarin vuoron ja toteuttaa sen laulaen. Hän ei siis vain toista Eimarin vuoroa vaan tuot-

taa siitä uuden variaation. Tämä saa muut oppilaat nauramaan. Rolanin laulaen tuotettu vuoro toimii 

rakennusaineena taas Eetun vuorolle rivillä 8, mutta hän siirtyy laulamaan Queen-yhtyeen Radio Ga 

Ga -nimisen kappaleen kertosäettä. Rolan yhtyy tähän rivillä 9, mikä saa Eetun lopettamaan vuo-

ronsa välittömästi. Koska päällekkäislaulantaa ei synny tilanteen spontaaniudesta huolimatta, näyt-

täisi siltä että Eetu odottaakin Rolanin yhtyvän lauleluun.  

Eimar ja Rolan eivät omissa vuoroissaan riveillä 5 ja 6 suuntaa katseellaan vuorojaan 

erityisesti kenellekään. Kaikki oppilaat nauravat näille vuoroille, mutta Eetu suuntaa oman vuoron-

sa rivillä 8 vain Eetulle ja Eimarille. Myös Rolan valitsee rivillä 9 vuoronsa vastaanottajiksi 
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vain Eetun ja Rolanin. Vaikka Radimirin vuoro on toiminut rakennusaineena Eimarin vuorolle, hä-

nelle ei suunnata vuoroja. Eetu ja Rolan tulkitsevat vuorovaikutustilanteen aloittajaksi enemmänkin 

Eimarin.  

Kahdenkeskistä tai monenkeskistä laulelua ja rallattelua esiintyy vain tiistain oppitun-

nilla. On mielenkiintoista, että vaikka nämä vuorovaikutustilanteet vaikuttavat hyvin spontaaneilta, 

niissä ei esiinny paljonkaan vuorojen päällekkäisyyttä tai epäröintiä. Yhteinen laulelu ja rallattelu 

näyttäisi olevan oppilaille tavanomainen tapa luoda nimenomaan myönteistä ilmapiiriä ryhmätyö-

pöydän ääressä. Voisi myös olettaa, että nämä toiminnot vaativat juuri tämän istumajärjestyksen, 

sillä torstain oppitunnilla ei tällaisia toimintoja ole ollenkaan. Radimir rallattelee torstain oppitunnin 

aikana jonkin verran itsekseen, mutta näistä vuoroista ei synny varsinaisesti vuorovaikutustilanteita.  

 

3.3.2 Muiden vuorot oman vuoron rakennusaineina 

 

Oppilaat rakentavat vuorojaan paljon edeltävästä kontekstista etenkin tiistain oppitunnilla. He poi-

mivat kontekstista pääasiallisesti kielellisiä aineksia. Esimerkissä 2 ollaan tiistain tunnin alkuvai-

heen lehmäkysymysten parissa. Oppilaat istuvat jo ryhmätyöpöydän ääressä. Pöydälle on laitettu 

käsityötarvikkeita, joita tullaan käyttämään myöhemmin tunnilla. Kaikki tarvikkeet ovat oppilaiden 

ulottuvilla, eivätkä he malta olla koskematta niihin. Opettaja ja avustaja ovat jo kieltäneet koske-

masta tarvikkeisiin ja siirtäneet niitä hieman kauemmas. Eimar jatkaa tarvikkeiden tutkimista ja 

opettaja komentaa häntä.  

 

Esimerkki 2. Älä koske 

01 opettaja: ◦älä koske (--) älä koske (.) nyt◦ 

{KATSE EIMARISSA, OSOITTAA EIMARIA SORMELLA 

02 Rolan:  @↑älä hohhe ↑hjut?@ 

{KATSE ETEENPÄIN JA SITTEN EIMARIIN, IRVISTÄÄ EIMARILLE 

03   ((kaikki oppilaat nauravat, Eimar huitaisee Rolania)) 

04 opettaja: muistaksää Eimar mitä tarkoitetaan märehtimisellä, 

{KATSE EIMARISSA 

05 Radimir: ((venäjää?)) 

{KATSOO ASKARTELUTARVIKKEITA, KÄDET LEPÄÄVÄT PÖYDÄLLÄ SUO-

RINA, LEUKA PÖYDÄSSÄ KIINNI 

06 Rolan:  £↓kheh ↓kheh (.) älä k(h)oske nyt£ 

  {KATSOO ETEENPÄIN HYMYILLEN   

07 Eetu:  mitä on märehti[minen? 

{KATSOO HIEMAN AVUSTAJAN SUUNTAA 
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08 Radimir:                [((venäjää)) 

{SAMA KATSEEN SUUNTA JA ASENTO KUIN RIVILLÄ 5 

09 Eimar:  ää (0.5) i don't know i cause it ää ää (2.0) ää: i don't 

10  know ää i was it's something cow that (.) cow (2.0) cow ää 

11  joo  

{KATSOO ETEENPÄIN JA YLÄVIISTOON 

12 opettaja: juo (.) juo 

{KATSOO EIMARIIN 

13 Radimir: nee  

{VIITTAA HETKEN 

14 Eimar:  i just mmm 

{KATSE ETEENPÄIN 

15 opettaja: ei e-  

{KATSOO EIMARIIN JA KÄÄNTÄÄ KATSEEN SITTEN EETUUN 

16 Eetu:  mhm? 

  {KATSOO OPETTAJAAN 

17 opettaja: kun lehmä syö se liittyy siihen= 

  [KATSE EETUSSA, NOJAA PÖYTÄÄN 

18 Eetu:  =aa se menee ja sit tulee ulkon ja uuesti sisään 

{KATSE OPETTAJASSA, ELEHTII PALJON, OPETTAJA NYÖKKÄILEE 

19 opettaja: nii [ja sit se syö sen uudestaan ja se menee pois joo 

aivan 

  {KATSE EETUSSA 

20 Rolan:      [@älä hohhe                              ↑hjyt@ 

{KATSOO EIMARIIN JA IRVISTÄÄ LOPUKSI, EIMAR HUITAISEE RO-

LANIA     

21 Eetu:  voinko nyt tien? 

{KATSOO OPETTAJAA 

22 Rolan:  @älä [soche ↑njyt@ 

  {KATSOO EIMARIA 

 

Rolan poimii esimerkissä 2 omassa vuorossaan rivillä 2 kielellisen aineksen omaan vuo-

roonsa opettajan vuorosta, mutta imitoi äänensävyssä ja prosodiassa vanhaa venäläistä naista. Rolan 

varioi samaa vuoroa riveillä 20 ja 22 sekä myöhemmin oppitunnilla tuottamalla prosodisesti hieman 

erilaisia vuoroja, mutta säilyttäen samalla äänensävyssään ja prosodiassa vaikutelman vanhasta ve-

näläisnaisesta. Lehtimaja (2011) esittelee väitöskirjassaan paljon huumorimoodissa tuotettuja vuo-

roja. Mielestäni Rolanin vuorot voidaan nähdä huumorimoodissa tuotettuina, sillä hän osoittaa rivil-

lä 6 pystyvänsä tuottamaan saman puhunnoksen myös suomalaisittain äännettynä. On mielenkiin-

toista, että Rolan laittaa tavallaan myös itsensä keskustelun polttopisteeseen opettajan ja Eimarin 

lisäksi venäjää äidinkielenä puhuvana imitoimalla omassa vuorossaan venäläisaksenttia. Hän vah-

vistaa sillä omaa osallistumistaan vuorovaikutukseen. 
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Rolan osoittaa katsellaan vuoronsa Eimarille riveillä 1, 20 ja 22. Hän myös korostaa 

vuoroaan irvistämällä lopuksi vuoroissaan rivillä 1 ja 20. Eimar osallistuu vuorovaikutukseen hui-

taisemalla Rolania kevyesti kahteen otteeseen. Tiistain oppitunnin istumajärjestys, jossa istutaan 

fyysisesti lähekkäin, mahdollistaa helposti myös fyysisemmän vuorovaikutuksen. Mutta vaikka 

Rolan suuntaa vuoronsa katseellaan Eimarille, hän katselee muiden vuorojen aikana riveillä 7–19 

hymyillen muita oppilaita. Hän näyttäisi olevan tyytyväinen omaan toimintoonsa, mutta näyttää 

myös siltä, että ikään kuin hän etsisi uutta tilaisuutta toteuttaa toiminto.   

Rolan ei nähtävästi tulkitse Eimarin huiteluja kovin negatiivisena palautteena, sillä hän 

toistaa samaa vuoroa useaan otteeseen hieman myöhemmin oppitunnilla erilaisin variaatioin säilyt-

täen kuitenkin vaikutelman venäläisaksentista. Hän käyttää vuoroa samassa funktiossa kuin opetta-

jakin ottaen itselleen opettajan roolin komentamalla etenkin Eimaria. Rolan hyödyntää vuorossaan 

luokkahuonekontekstia siis myös laajemmin poimien opettajan vuorosta kielellisen aineksen lisäksi 

myös sen funktion. Mutta koska samaan aikaan Ebba esittää lehmäaiheisia kysymyksiä, joihin muut 

oppilaat vastaavat innokkaasti, ei Rolanin vuoroja tulkita myöhemmin enää yhtä positiivisesti kuin 

esimerkissä 2. Lopulta Eetu hermostuu ja läpsäisee Rolania kasvoille. Kukaan ei puutu tilanteeseen, 

eikä Rolan nosta myöskään asiaa yhteiseen keskusteluun. Koska oppilaat ovat myös koko ajan si-

doksissa oppitunnin eteenpäin viemiseen ja toteuttavat rooliaan oppilaana, tulkitsevat oppilaat tois-

tensa vuoroja heidän keskinäisessä vuorovaikutuksessaan paljolti kontekstista käsin laajemmin. 

Heille on aina oma näkemys siitä, miten juuri sillä hetkellä oppitunnilla pitäisi toimia. Jos jonkun 

vuoro ei ole odotuksenmukainen, he torjuvat sen tavalla tai toisella. Jotkut toiminnot voivat siis 

ensin rakentaa ilmapiiriä myönteiseen suuntaan, mutta saattavat saada myöhemmin eri kontekstissa 

aivan erilaista palautetta muilta oppilailta ja muuttavat ilmapiiriä negatiiviseen suuntaan. 

Esimerkki 3 on myös tiistain oppitunnilta. Tätä ennen opettaja on ensin ilmoittanut, että 

lehmäkysymykset ovat loppuneet ja käynyt sen jälkeen Ebban kanssa keskustelua siitä, kuinka 

monta kysymystä on vielä jäljellä. Keskustelussa käy ilmi, että kysymyksiä on vielä kaksi jäljellä. 

Tässä esimerkissä oman vuoron rakennusaineita poimitaan toiseen oppilaan vuorosta. 

 

Esimerkki 3: Lehmä syö ruokaa 

01 Ebba:  mitä lehmät syövät 

02 Radimir: ↑mm (.) 

  {VIITTAA SEISTEN KÄÄNTYNEENÄ EBBAAN 

03 opettaja: {NYÖKKÄÄ RADIMIRILLE 

O4 Radimir: heinää,= 

  {KATSOO EBBAA JA SITTEN OPETTAJAA      

03 avustaja: =tietääkö ↑Rolan mitä lehmä syö, 

{KATSE ROLANISSA 
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04 Rolan:  ◦en [tiiä◦ 

{KATSOO HETKEN AVUSTAJAA JA SITTEN KATSE OPETTAJASSA 

05 opettaja:     [Eimar, 

{OSOITTAA SORMELLA EIMARIA 

06 Eimar:  ruohoa vie- ja vilja (0.5) vilja 

{VIITANNUT KOKO AJAN, NOJAA KÄDELLÄ OTSAAN KOKO AJAN 

08 opettaja: >kyllä<= 

09 Rolan:  =LEHMÄ SYÄ RUOKA 

{KATSOO AVUSTAJAA JA EHKÄ EETUA 

10 opettaja: >ruokaa viljaa ja heinää< 

11 Eetu:  @lehmä syö ruokaa@ 

  {KATSOO ROLANIA HETKEN, KATSE ETEENPÄIN 

12 Eimar:  lehmä tuo lehmä is kumminkaa inttää enttää entä (.)  

13   ihmiste ruoka 

{KATSE ROLANISSA, KÄÄNTYNYT YLÄKEHOSTA ROLANIN PUOLEEN, 

KÄÄNTÄÄ MIKROTAUON AJAKSI KATSEEN POIS 

14 Eetu:   mhm you remember (.) the rabbit was >going and going< and 

15  the wolf get >jam jam jam< 

  {KATSE ROLANISSA, ELEHTII 

16 avustaja: shh, 

  {TARTTUU EETUN KÄSIVARTEEN 

 

Esimerkin 3 tilanteessa Eetu, Eimar ja Radimir ovat selkeästi orientoituneita vastaa-

maan kysymyksiin. He pyrkivät ottamaan kollektiivisen oppilaan roolin hyvinkin innokkaasti. He 

viittaavat erittäin innokkaasti. Radimir ei malta edes istua tuolillaan. Rolan ei osoita niin suurta in-

nostusta. Avustaja pyrkii ehkä siksi aktivoimaan Rolania rivillä 3. Opettaja ei kuitenkaan näytä 

odottavan Rolanin vastausta vaan antaa vuoron Eimarille, joka on viitannut koko kysymyksen ajan. 

Rolan vastaa kuitenkin kysymykseen uudestaan rivillä 9. Vastaus on toteutettu huumorimoodissa ja 

se saa ainakin avustajan ja Eetun nauramaan. Eetu toistaa vielä puhunnoksen hymyillen käyttäen 

siis Rolanin vuoron oman vuoronsa rakennusaineena. Ennen kaikkea hymyillen tuotettu toisto il-

maisee, että Rolanin huumorimoodissa tuotettu vuoro on toiminut hyvin omassa funktiossaan.  

Rolanin ja Eetun välinen vuorovaikutustilanne toimii myös laajemmassa kontekstissa 

juuri myönteisen ilmapiirin rakentamisen funktiossa. Eetu on pari minuuttia ennen tätä tilannetta 

läpsäissyt Rolania kasvoille hermostuttuaan Rolanin toistuvista vuoroista, joita esittelen esimerkissä 

2. Tämän jälkeen Rolan on ollut hyvin hiljaa. On vaikea arvioida sitä, suuntaako Rolan oman vuo-

ronsa rivillä 9 sekä avustajalle että Eetulle, sillä nämä istuvat vierekkäin. Koska tulkitsen vastauk-

sen huumorimoodissa tuotetuksi, niin uskon tarkoituksen olevan viihdyttää myös muita kuin avusta-

jaa. Etenkin kun vuoro on tuotettu normaalia voimakkaammalla äänellä, voi vuoron ajatella olevan 
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 suunnattu useammalle vastaanottajalle. Tavallaan Rolan käyttää vuoroaan eräänlaisena pyyntönä 

päästä takaisin osalliseksi vuorovaikutusta. Eetu vastaa tähän pyyntöön myönteisesti toistamalla 

hymyillen Rolanin vuoron. 

Vaikka Rolan ei osoita tilanteessa yhtä suurta innostusta vastata kysymyksiin, on hän 

kuitenkin suuntautunut opettajaan ja Ebbaan ja istuu vinoittain tuolissaan ja kääntää vain yläkehon 

avustajaan päin, kun tämä esittää kysymyksen. Schegloff [1999] on tutkinut osallistujuuden kom-

munikointia kehon asennon kautta. Hän puhuu vääntyneestä kehosta (engl. body torque), joka tar-

koittaa asentoa, jossa puhujan kehon alaosa osoittaa eteenpäin ja yläosa on kääntynyt voimakkaasti 

sivulle. Tällaisessa tilanteessa Schegloffin mukaan puhuja on hetkellisesti suuntautunut kahteen 

keskustelutilanteeseen ja kahteen eri toimintoon. Kehon yläosan suunta kertoo, mihin vuorovaiku-

tustilanteeseen puhuja on hetkellisesti kiinnittynyt. Kehon alaosan suunta taas osoittaa sen, mihin 

vuorovaikutustilanteeseen hän on sitoutunut pysyvämmin. (Kääntä & Haddington 2011: 33.)  

Esimerkki 4 on torstain oppitunnilta. Tilanteessa opettaja on juuri jakanut tunnin tehtä-

vään liittyviä papereita. Eimar huomaa tehtäväpaperista tutun asian. 

 

Esimerkki 4: Sorkka 

01 Eimar:  £sorkka mhe he£ 

{KATSE MUISSA OPPILAISSA, KÄÄNTYNYT YLÄKEHOSTA MUIHIN OP-

PILAISIIN PÄIN, NÄYTTÄÄ PAPERIA, VAIN RADIMIR VILKAISEE 

EIMARIA 

02 opettaja: jalka joo, 

{VILKAISEE EIMARIA 

03 Radimir: ((venäjää)) 

{KATSE ETEENPÄIN 

04 opettaja: eli isompi paperi [tota pitäis olla, 

05 Eimar:                    [Radimir se sorkka, 

{KATSOO RADIMIRIA, NÄYTTÄÄ PAPERIA 

06 Radimir: he he (.) big big sorkka (1.0) @ISO sakset@ 

{KÄÄNTYY EIMARIN SUUNTAAN HETKEKSI KÄVELLESSÄÄN OPETTAJAN 

PÖYDÄN LUOKSE HAKEMAAN SAKSIA, MIKROTAUON AIKANA KÄÄNTYY 

OPETTAJAN PÖYTÄÄN PÄIN, SEKUNNIN TAUON AIKANA OTTAA SAKSET 

JA KÄÄNTYY SITTEN LUOKKAAN PÄIN 

 

Esimerkissä 4 Eimar nostaa tehtävästä topiikiksi sorkka-sanan rivillä 1, mutta vain opet-

taja reagoi selkeästi Eimarin vuoroon. Eimar tuottaa vuoron uudestaan rivillä 5 suunnaten sen vain 

Radimirille. Radimir poimii Eimarin vuorosta sen kielellisen aineksen eli sorkka-sanan lisäten sii-

hen oman englanninkielisen määrittelynsä. Radimir jatkaa vuoroaan käyttämällä englanninkielisen 

big-sanan suomenkielistä vastinetta puhuessaan saksista.  
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Esimerkistä 4 käy ilmi, että katseella on merkitystä vuorovaikutuksessa. Radimir on ai-

noa, joka vilkaisee Eimaria tämän vuoron aikana rivillä 1, joten Eimar suuntaa pelkästään hänelle 

vuoronsa rivillä 5. Opettaja on myös katsonut Eimaria ja tuottanut vuoron vastaukseksi, mutta Ei-

mar näyttää suunnanneen oman vuoronsa rivillä 1 lähinnä muille oppilaille ja osoittaa siksi vuoron-

sa rivillä 5 Radimirille. Radimir istuu myös lähimpänä Eimaria. Mutta vaikka katseet ovat oleelli-

nen osa vuorovaikutuksen rakentumisessa, vuorovaikutustilanteen eteneminen ei vaadi pysyvää 

katsekontaktia. Radimir tuottaa oman vuoronsa osittain kääntyneenä selin Eimariin, eikä se aiheuta 

ongelmia. 

Oppilaat poimivat aineksia omiin vuoroihinsa muiden vuoroista selkeästi enemmän tiis-

tain oppitunnilla. Torstain oppitunnilla on vain muutamia tilanteita, joissa oppilaat poimivat edeltä-

vistä vuoroista aineksia omiin vuoroihinsa niin, että syntyy vuorovaikutustilanteita. Esimerkissä 4 

vuorovaikutustilanteen mahdollistaa sekä katsekontakti että läheinen sijainti. Tiistain oppitunnin 

istumajärjestys mahdollistaa helpommin katsekontaktit muihin oppilaisiin ja oppilaat istuvat myös 

toisiaan lähempänä. Näin myös vuorovaikutukselle on enemmän tilaa ja oppilaille on helpompi 

poimia muiden vuoroista aineksia omiin vuoroihinsa.  

 

3.4 Oppitunnin asiasisältöön liittyvä vuorovaikutus 

 

Aineistossa oppitunnin asiasisältöihin eli oppitunnilla suoritettaviin tehtäviin liittyvä oppilaiden 

keskinäinen vuorovaikutus tapahtuu muilla kielillä kuin suomeksi. Opettajalle tai avustajille suun-

nattuja vuoroja toteutetaan suomeksikin, mutta keskinäisessä vuorovaikutuksessa oppilaat käyttävät 

viroa, englantia ja todennäköisesti myös venäjää. Vuorot toteutetaan joko puhujan ja vastaanottajan 

yhteisellä äidinkielellä tai jos sitä ei ole, niin vuorot toteutetaan englanniksi. Valmistavassa opetuk-

sessa suomen kieli on koko ajan sekä opetuksen väline että sen kohde. Tehtävään liittyvät ymmär-

rysongelmat voivat olla siis myös kielellisiä. 

Aineistosta löytyy vähän toimintoja, joissa oppilas pyrkisi saamaan esimerkiksi tarken-

nusta tehtävänantoon toiselta oppilaalta. Pääasiassa oppitunnin asiasisältöihin liittyvä oppilaiden 

keskinäinen vuorovaikutus keskittyy oppilaiden töiden etenemisen vertailuun.  

Oppilaiden keskinäisen vuorovaikutuksen tarkastelu on tässä osiossa osittain hankalaa. 

Vaikka oppilaat osoittavat ymmärrysongelmia sisältävät vuoronsa lähinnä opettajalle tai avustajalle, 

saattaa joku toinen oppilas ottaa osaa näihin keskusteluihin tuottamalla vuoron tavoitteenaan rat-

kaista ymmärrysongelma jollain tasolla. Oppilas voi vuorossaan tuottaa vastauksen toisen oppilaan 

esittämään kysymykseen, antaa lisäselvennystä tai kääntää toisen oppilaan vuoron jollekin toiselle 
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 kielelle. Näissä kaikissa eri toiminnoissa vuoron tuottava oppilas on vuorovaikutuksessa sekä opet-

tajan että toisen oppilaan kanssa. Mielestäni näissä tilanteissa oppilas rakentaa vuorovaikutusta 

kahdella tasolla, sekä opettajan että toisen oppilaan kanssa.  

 

3.4.1 Tehtävään liittyvä tarkistaminen 

 

Oppitunnin meneillään olevaan tehtävään liittyvää tarkistamista esiintyy oppilaiden keskinäisessä 

vuorovaikutuksessa vähän. Ryhmän koko on melko pieni aikuisten määrään nähden, joten opettajan 

ja avustajan apua ei tarvitse odottaa pitkään. Opettaja ja avustaja ovat myös melko selkeästi orien-

toituneita avustamaan itsenäisen työskentelyn aikana kummallakin oppitunnilla. Tiistain oppitunnil-

la avustaja tekee välillä omaa käsityötään, mutta muuten opettaja ja avustajat ovat luokkahuoneessa 

koko ajan käytettävissä. 

Ei-kielellinen viestintä torstain oppitunnilla antaa viitteitä siitä, että Radimir mahdolli-

sesti pyytää kerran tai kaksi kertaa tarkennusta johonkin opettajan antamaan tehtävänantoon Ro-

lanilta, mutta koska keskustelu käydään venäjäksi, en pysty tämän tutkielman puitteissa sitä ana-

lysoimaan.  

Vaikka tehtävään liittyvät tarkistukset onkin suunnattu pääosin opettajalle tai avustajil-

le, toteuttavat toisen oppilaat satunnaisesti vuoroja, joiden tavoite on auttaa toista oppilasta tilan-

teessa, joka liittyy jotenkin meneillään olevaan tehtävään. Esimerkin 6 tilanne on tiistain oppitunnil-

ta. Rolan on pyytänyt avustajaa auttamaan hiirenhäntänsä syntyneen solmun kanssa. 

 

Esimerkki 5. Lisää lankaa  

01 avustaja: ↑haluatko lisää lankaa tähän,  

{KUMARTUU ROLANIN PUOLEEN VUORON AJAKSI 

02 Rolan:  mhm

{KATSOO ENSIN TYÖTÄ PÖYDÄLLÄ, JOTA AVUSTAJA SELVITTÄÄ, JA 

SITTEN AVUSTAJAA 

03 avustaja: haluatko lisää lankaa, 

04 Rolan:  what, 

  {KATSOO TYÖTÄ JA SITTEN AVUSTAJAA 

05 Eimar:  ROLAN 

{KATSE OMASSA TYÖSSÄ 

06 avustaja: [lisää (0.5) lankaa, 

07 Rolan:  @min lisää:@ 

{KATSOO TYÖTÄ 

08 avustaja:  more, 

09 Rolan:  joo. 

{KATSE TYÖSSÄ 
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10 avustaja:  mhm, 

11 Rolan:  lanka is ↑what (1.0) textile? 

{KATSOO TYÖTÄ        {KATSOO AVUSTAJAA  

12  (2.0) 

13 avustaja: mikä on lanka,  

14 Rolan:  mhm?= 

  {VILKAISEE AVUSTAJAA 

15 avustaja: =siinäpä sulle pulma nyt, 

14 Rolan:  but [lanka is? 

{KATSOO TYÖTÄ 

15 Eimar:      [this LANKA is this 

{NÄYTTÄÄ LANKAA ROLANILLE 

16 Rolan:  not a textile yeah, 

  {KATSOO EIMARIN NÄYTTÄMÄÄ LANKAA 

 

Esimerkissä 5 vuorovaikutukseen osallistuvat ensin vain Rolan ja avustaja. Kun Rolan 

ei reagoi avustajan rivillä 1 esittämään kysymykseen odotuksenmukaisesti, toistaa avustaja ensin 

kysymyksen rivillä 3 ja nostaa kysymyksen asiasisällön erilleen rivillä 6. Avustaja tulkitsee Rolanin 

vuoron rivillä 7 niin, että lisää-sanan merkitys on epäselvä Rolanille. Avustaja avaa merkitystä 

kääntämällä sanan englanniksi. Rolanin rivin 11 kysymyksen avustaja tulkitsee lanka-sanan kään-

nöksen pyytämiseksi, josta kieltäytyy omassa vuorossaan rivillä 15. Eimar osallistuu keskusteluun 

ensin rivillä 5 tuottamalla Rolanin nimen normaalia kovemmalla äänellä. Vuoron funktiona lienee 

kehottaa Rolania kuuntelemaan avustajaa. Eimar osallistuu uudestaan keskusteluun rivillä 15 antaen 

vastauksen Rolanin rivillä 11 esittämään kysymykseen. Rolan päättää keskustelun aiheesta omaan 

kommenttiinsa rivillä 16.  

Rolanin katseen suunta vaihtelee työn ja avustajan välillä heidän kahdenkeskisessä kes-

kustelussa. Avustajan kasvot eivät näy kamerassa, mutta koska hän työskentelee koko ajan Rolanin 

työn parissa ja aivan Rolanin vieressä, on todennäköistä, että hänen katseensa suuntautuu Rolanin 

työhön ja mahdollisesti välillä Rolaniin. Eimar ei siirrä katsetta omasta työstään omissa vuorois-

saan. Rolan ei myöskään katso Eimaria vaan Eimarin työtä. Vaikka Rolan ja Eimar ovat keskenään 

vuorovaikutuksessa, he eivät tarvitse katsekontaktia. Katsekontakstin puute voi selittyä sillä, että 

keskustelun topiikki on heidän edessään pöydällä. He istuvat myös vierekkäin, joten ehkä pieni fyy-

sinen etäisyys luo jo tarvittavan kontaktin vuorovaikutukseen. 

Rolanin vuoro rivillä 7 on monitulkintainen, mikä johtanee monenkeskiseen keskuste-

luun. Vuoron alussa oleva min muistuttaa kysymyssanaa, mutta voisi myös olla yksikön 1. persoo-

nan pronominin vajavainen muoto. Rolanin äänensävy on vuorossa kysyvä, joten avustaja tulkitsee 

vuoron kysymykseksi lisää-sanan merkityksestä. Mutta on mahdollista, että kysymys on mitä lisää. 
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Rolanin vieressä istuva Eimar tulkitsee Rolanin vuorot riveillä 7 ja 11 lanka-sanan merkityksen 

selvittämiseksi. Kun avustaja ei anna vastausta Eimar tulkitsemaan kysymykseen, hän havainnollis-

taa lanka-sanaa Rolanille rivillä 15. Jos min tulkittaisiin yksikön 1. persoonan pronominiksi, voitai-

siin Rolanin ajatella tarkentavan rivillä 5, että juuri hänelle tarjotaan lankaa lisää. Näin ollen rivillä 

11 alkava pohdinta lanka-sanasta merkityksestä tai käännöksestä olisi täysin erillinen kysymys. 

Torstain oppitunnilla oppilaat työskentelevät vaativan tehtävän parissa. Kaikilla on oma 

erillinen tehtävä. Opettaja ja avustajat ohjaavat ja tukevat oppilaiden itsenäistä työskentelyä erittäin 

aktiivisesti. Etenkin opettaja käy oppilaiden kanssa monia merkitysneuvotteluja tekstiin liittyen, 

mutta muut oppilaat eivät ota osaa näihin tilanteisiin kuten esimerkissä 6. Tiistain oppitunnilla oppi-

laat ottavat itselleen vuoroja aktiivisesti opettajan ja toisen oppilaan välisissä keskusteluissa tavoit-

teenaan edistää jotenkin keskustelua. Tosin näistä vuorovaikutustilanteista on vaikea rajata oppilai-

den keskinäistä vuorovaikutusta. Toisaalta sen voi ajatella rakentuvan koko ajan, kun vuorovaiku-

tukseen opettajan kanssa osallistuu enemmän kuin yksi oppilas. 

Ryhmätyöpöydän ääressä istuminen antaa oppilaille mahdollisuuksia osallistua vuoro-

vaikutustilanteisiin, joissa pyritään tarkistamaan jotain oppitunnin tehtävään liittyvää. Vuorovaiku-

tustilanteet ovat fyysisesti niin lähellä, että niihin on helppo osallistua. Perinteisessä istumajärjes-

tyksessä oppilaat ovat taas hyvin erillään toisistaan, mikä vaikeuttaa osallistumista. Toisaalta myös 

erilainen tehtävätyyppi ja erilainen vaatimustaso vaikuttavat oppilaiden mahdollisuuksiin rakentaa 

keskinäistä vuorovaikutusta.  

 

3.4.2 Tehtävään liittyvät keskustelut 

 

Tehtäviin liittyvät keskustelut painottuvat paljolti oppilaiden omien töiden vertailuun toisten töiden 

kanssa. Cekaiten (2007: 50) mukaan tällainen akateemisten saavutusten vertailu on suosittua lasten 

keskuudessa, mikä näkyy selkeästi aineistossani. Tehtävään liittyvään keskustelua käydään oppilai-

den kesken myös työskentelytavoista. Oppilaat esittelevät toisilleen omia työskentelytapojaan sekä 

kielellisen että ei-kielellisen viestinnän avulla. Kun esimerkiksi tiistain oppitunnilla ollaan siinä 

vaiheessa, että useampi oppilaista on jo liimaamassa hiirenhännistä muodostettuja kuvia pahviin, 

alkaa Rolan tehostaa liimaamista hakkaamalla hiirenhäntiä. Useampi oppilas ryhtyy käyttämään 

pian samaa metodia. 

Oppilaat pyrkivät tiistain oppitunnilla myös nostamaan joko omaa tai jonkun toisen työ-

tä huomion kohteeksi. Tiistain oppitunnilla Eetu nostaa Ebban muiden huomion kohteeksi. Esimer-

kin 6 tilanteessa Ebba on lopettanut työskentelyn ja leikittelee omilla hiirenhännillään.  
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Esimerkki 6. Ebban kehuminen 

01 Eetu:  Ebba on ↑ultra >prl prl< valmise koht (.) >ma tein ka 

kassi taks.< 

{VILKAISEE EBBAA NOPEASTI VUORON ALUSSA 

02 Eimar:  >ma olin ma olin ka samal ma olin ka puna (--)< ((viroa)) 

{KATSE OMASSA TYÖSSÄ 

03  (3.0) 

04 Eimar:  mul oli sama kiirel peal 

{KATSE OMASSA TYÖSSÄ 

05 Radimir: ((venäjää)) 

06 Rolan:  aa Eb- (.) Eb[ba 

{KATSE OMASSA TYÖSSÄ 

07 Eimar:               [((huutaa viroksi)) 

08 Rolan:  @aa Ebba is active [sewer@ 

{KATSE OMASSA TYÖSSÄ 

09 Eimar:                     [((viroa)) 

10 Radimir:                    [((venäjää)) 

11 Eetu:  Ebba sa oskad niin pehmeelt sita teha 

{VILKAISEE EBBAA 

12 Ebba:  sinä vaan (-)= 

{KATSOO EETUA 

13 Eetu:  =>mita niin tehä< 

{KATSE OMASSA TYÖSSÄ 

14 Ebba:  (--) sinä vaan (--) ((viroa, jatkaa virkkausta)) 

[KATSE OMASSA TYÖSSÄ  

 

Esimerkissä 6 Eetu kehuu sekä Ebban työskentelytahtia rivillä 1 että hänen työskentely-

taitojaan rivillä 11. Myös Rolan kehuu Ebba rivillä 8. Näyttäisi siltä, että Eetu ja Rolan tuovat kes-

kusteluun myös omien töidensä etenemisen riveillä 1,2 ja 4. Ebba pyrkinee myös selostamaan omaa 

työskentelytapaa omissa vuoroissaan riveillä 12 ja 14. On harmillista, että Ebban ääni ei kantaudu 

tarpeeksi hyvin kameran mikrofoniin, jotta sen voisi litteroida.   

Tämän vuorovaikutuksen voisi ajatella myös kuuluvan ilmapiirin rakentamiseen Ebban 

kehumisen osalta ja sitä se eittämättä myös on. Toisaalta topiikki poimitaan oppitunnin meneillään 

olevasta tehtävästä, joten tilanne voidaan sijoittaa myös tehtävään liittyvään keskusteluun. Eetu ja 

Eimar tuovat myös omissa vuoroissaan esiin omien töidensä edistymisen sisällyttäen näin vuoro-

vaikutustilanteeseen tehtävään liittyvän keskustelun funktion.   

Mielenkiintoista on, että tässä tilanteessa oppilailla ei ole keskenään kovinkaan paljon 

katsekontakteja. Etenkin Rolan ja Eimar keskittävät katseensa omaan työhönsä, vaikka osallistuvat-

kin keskusteluun. Koska oppilaat ovat tässä tilanteessa ryhmätyöpöydän ääressä, olisi heillä mah-

dollisuus suunnata katse toisiin oppilaisiin helposti. He kuitenkin jatkavat omaa työskentelyään 
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keskustelun ajan. Oppilaiden keskinäinen vuorovaikutus ei siis sulje pois oppitunnin varsinaisen 

agendan toteuttamista samanaikaisesti ainakaan tilanteissa, joissa myös keskustelu liittyy oppitun-

nin meneillään olevaan tehtävään.  

Torstain oppitunnilla oppilaat keskustelevat hyvin vähän oppitunnin tehtävään liittyen. 

Eetu, Eimar ja Ebba käyvät oppitunnin alussa kotitehtävän tekoon liittyvää keskustelua viroksi. Ee-

tu on saanut tehtävään muita vähemmän vastauksia. Kun Rolan saapuu myöhässä ja palauttaa tehtä-

vän, tarkistaa Eetu englanniksi hänen vastauksiensa määrän. Myös Rolan on pärjännyt tehtävässä 

Eetua paremmin. Eetu on eri mieltä sekä muiden oppilaiden että opettajan kanssa kotitehtävän teh-

tävänannosta ja valittaa asiasta pääasiassa viroksi. Pian tämän jälkeen Eetu kyseenalaistaa meneil-

lään olevan tehtävän mielekkyyttä ensin opettajalle suomeksi ja sitten itsekseen viroksi. Muuten 

oppitunnilla on vähän oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta, jossa topiikkina toimisi varsinaisesti 

meneillään oleva tehtävä. Tehtävä on itsessään sen verran vaativa, että oppilaat eivät pysty pitä-

mään keskenään yllä keskustelua samalla tavalla kuin tiistain oppitunnilla.   

 

3.5 Hengähdystauot oppitunnin työskentelystä  

 

Olen rajannut hengähdystaukoihin ne vuorovaikutustilanteet, joissa oppilaat ovat keskeyttäneet var-

sinaisen sen hetkisen työskentelyn, joka liittyy itse oppitunnin asiasisältöihin. Toimintojen funktio 

ei myöskään ole sidoksissa luokkahuonekontekstiin. 

Esimerkki 7 on tiistain oppitunnilta. Oppitunti on virallisesti alkanut. Opettaja on selos-

tanut tunnin rakennetta ja antanut Ebballe luvan aloittaa kysymysten esittämisen. Ebba on juuri esit-

tänyt ensimmäisen lehmäaiheisen kysymyksen. Ebba ei istu ryhmätyöpöydän ääressä vaan lattialla 

tai jakkaralla seinän vieressä, mutta melko lähellä pöytää.  

 

Esimerkki 7. Magic tricks 

01 Eetu:  can you do some magic (.) [with your hands 

[KATSE ROLANISSA, NOJAA PÖYTÄÄN, TOINEN KÄSI OJENNETTUNA 

  ROLANIN ETEEN 

02 Rolan:                            [hä             what 

[KATSE EETUSSA 

03 Eetu:  do anything with my hands magic tricks 

[KATSE ROLANISSA ((sama asento kuin rivillä 1)) 

04 avustaja: kuuntele (.) [sä et kuule mitä hän kysyy 

{TARTTUU EETU KÄSIVARRESTA JA VETÄÄ EETUA TAAKSEPÄIN 

05 Eetu:               [aijaa: 

06 Rolan:  aijaa pum aijaa  
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[LYÖ EETUA KÄTEEN KEVYESTI 

07 Eetu:  {TARTTUU ROLANIA KÄDESTÄ JA NÄYTTÄÄ HILJAA-MERKIN 

TOISELLA KÄDELLÄ 

08  (TAUKO) ((tauko on lyhyt, ei ole mitattu)) 

08 Eetu:  uuesti 

{KATSE OPETTAJASSA JA EBBASSA 

09 Rolan:  auts 

  {KATSE EETUSSA 

 

Esimerkissä 7 Eetu esittää rivillä 1 Rolanille täysin oppitunnin kontekstista irrallisen 

kysymyksen, vaikka oppitunti on jo alkanut. Rolan pyytää tarkennusta rivillä 2. Eetu selventää ky-

symystään rivillä 3. Avustaja puuttuu keskusteluun rivillä 4, johon Eetu reagoi rivillä 5. Rolan 

muodostaa oman vuoronsa rivillä 6 käyttäen rakennusaineena sekä avustajan että Eetun edeltävää 

vuoroa. Eetu torjuu tämän seuraavassa vuorossa ja orientoituu lehmäkysymyksiin.  

Esimerkin 7 tilanteessa Eetu nostaa topiikiksi täysin oppitunnin kontekstista ulkopuoli-

sen asian. Rolan on jo ehkä orientoitunut enemmän alkaviin lehmäkysymyksiin, eikä reagoi kovin 

nopeasti Eetu kysymykseen. Avustaja keskeyttää keskustelun Eetun vuoroon. Poikien keskinäinen 

vuorovaikutustilanne katkeaa ja vuoro jää Rolanille. Rolan tavallaan jatkaa vuorovaikutustilanne 

poimimalla edeltävästä kontekstista ainekset. Hänen vuoronsa voisi tulkita pyynnöksi Eetulle palata 

takaisin heidän keskinäiseen vuorovaikutukseen. Rolan ottaa hieman myöhemmin myös esille uu-

destaan Eetun tässä esimerkissä tuoman topiikin, joten häntä selvästi kiinnostaisi jatkaa keskustelua.  

Luokkahuonekontekstin institutionaalisuus asettaa oppilaiden hengähdystauot alttiiksi 

keskeytyksille. Keskeytyksen voi tehdä joko opettaja, avustaja tai joku vuorovaikutukseen osallis-

tuvista oppilaista. Oppilailla näyttäisi olevan tietyissä konteksteissa vahvempana institutionaalinen 

kollektiivisen oppilaan rooli.  

Hengähdystauot eivät ole kovinkaan yleisiä aineistossani. Torstain oppitunnilla mahdol-

listen hengähdystaukojen keskustelut käydään venäjäksi tai viroksi. Hengähdystaukoja otetaan 

enemmän itsenäisestä työskentelystä pulpetin ääressä liikkumalla luokkahuoneessa. Oppilaat eivät 

pidä kiirettä esimerkiksi hakiessaan tarvikkeita opettajan pöydältä. Toisaalta he suorittavat tehtävää 

hakiessaan tarvikkeita, joten varsinaisia hengähdystaukoja nämä liikkumiset eivät ole. Oppilaat 

saattavat sanoa jotain ohimennen toisilleen liikkuessaan luokassa, mutta oppitunnin tehtävä on niin 

haastava, että oppilaat keskittyvät pääosin siihen. Vain Radimir ja Rolan käyvät katsomassa muiden 

töitä. Näin käy myös oppitunnin lopussa, kun opettaja pyytää kaikkia katsomaan Eetun työtä. 
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4 Lopuksi  

 

Olen tarkastellut kahden oppitunnin muodostamasta aineistostani oppilaiden keskinäistä vuorovai-

kutusta ja erilaisen istumajärjestyksen vaikutuksia siihen. Keskeisimmäksi oppilaiden keskinäisen 

vuorovaikutuksen funktioksi nousee aineistosta ilmapiirin rakentaminen, jonka toiminnoista merkit-

tävä osuus on laulelua ja rallattelua. Kun vuorovaikutus liittyy oppitunnin asiasisältöihin keskittyvät 

oppilaat keskustelemaan omien töiden etenemisestä ja vertailevat omia töitään ja tehtäviä keske-

nään. Oppilaat eivät ota kovinkaan usein hengähdystaukoja oppitunnin työskentelystä. 

Eri istumajärjestyksissä oppilaiden keskinäinen vuorovaikutus on melko erilaista. Kun 

tiistain oppitunnilla ryhmätyöpöydän ääressä vuorovaikutus on runsasta ja leimallisesti laulelua ja 

rallattelua, tyrehtyy torstain oppitunnilla perinteisessä istumajärjestyksessä oppilaiden välinen vuo-

rovaikutus hyvin vähäiseksi. Yksi syy vuorovaikutuksen tyrehtymiseen on ehdottomasti istumajär-

jestys. Istumajärjestys muuttaa mahdollisuuksia vuorovaikutukseen. Ryhmätyöpöydän istumajärjes-

tys, joka mahdollistaa oppilaiden väliset suorat katsekontaktit, tekee tilaa oppilaiden keskinäiselle 

vuorovaikutukselle. Perinteisessä istumajärjestyksessä, jossa oppilas ei joko näe normaalissa istu-

ma-asennossa muita oppilaita ollenkaan tai vain heidän selkänsä, keskinäisen vuorovaikutuksen 

mahdollisuudet ovat huomattavasti rajatummat. Istumajärjestys voi siis tarjota mahdollisuuksia op-

pilaiden keskinäiselle vuorovaikutukselle tai rajata niitä pois. Aineistossa oppilaiden keskinäisten 

vuorovaikutustilanteiden määrä on kaksinkertainen oppitunnilla, jossa oppilaat istuvat ryhmätyö-

pöydässä. Perinteisessä istumajärjestyksessä yritykset rakentaa vuorovaikutusta tyrehtyvät yksinäi-

siin vuoroihin, joihin muut oppilaat eivät reagoi mitenkään. 

Toisaalta voidaan miettiä, olisiko niillä yksittäisillä vuoroillakin jokin merkitys esimer-

kiksi luokan ilmapiirin rakentamisessa. Lisääkö myös yksittäisen oppilaan laulelu ja rallattelu 

myönteistä ilmapiiriä? Aineistossani on myös monia vuoroja, jotka näyttäisivät toimivan oppilaiden 

keskinäisen vuorovaikutuksen funktioissa, mutta syystä tai toisesta muut oppilaat eivät tuota vuo-

roille minkäänlaista vierusparia. Joskus näyttää myös siltä, että oppilaat näissä yksittäisissä vuorois-

saan tekevät omasta vuorostaan eräänlaisen esityksen, performanssin. Performanssivuoro voi olla 

esimerkiksi elokuvarepliikinomainen puhunnos. Oppilas voi myös nousta laulelun yhteydessä tans-

simaan.  

Istumajärjestys ei toki ole ainoa elementti oppimisympäristössä, joka voi vaikuttaa oppi-

laiden keskinäiseen vuorovaikutukseen. Aineiston oppitunneilla oli eri opettaja, mutta yllättäen hy-

vin samanlainen tuntirakenne. Oppitunti alkaa opetuskeskustelulla, jonka jälkeen oppilaat työsken-

telivät itsenäisesti. Tiistain oppitunnilla oppitunnin pääasiallinen työskentely on mekaanista ja sekä 

opettaja ja avustaja pyrkivät herättämään vapaamuotoista suomenkielistä keskustelua itsenäisen 
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työskentelyn aikana. Torstain oppitunnin itsenäisen työskentelyn tehtävä on taas vaativa. Oppitun-

nin tehtävien vaatimustaso määrittelee myös sitä, minkälaisia mahdollisuuksia oppitunnilla on oppi-

laiden keskinäiselle vuorovaikutukselle. Didaktiseen ulottuvuuteen liittyvät valinnat oppitunnin 

tehtävistä luovat siis mahdollisuuksia oppilaiden keskinäiselle vuorovaikutukselle tai rajaavat sitä. 

Opettaja ja avustajat voivat myös lisätä tai rajata oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta 

omalla toiminnallaan. Aikuiset määrittelevät luokkahuoneessa kuitenkin sen, minkälainen vuoro-

vaikutus on missäkin tilanteessa sallittua, esimerkiksi missä tilanteessa on sallittua ottaa puheen-

vuoro ilman viittaamista. 

Ongelmaksi tutkielmassani muodustuu se. että on kuitenkin mahdotonta tavoittaa oppi-

laiden keskinäistä vuorovaikutusta kokonaisuudessaan, sillä se jakautuu helposti rinnasteisiin ja 

limittäisiin keskusteluihin, joista toiset jäävät toisten alle, kun kaikilla ei ole omaa mikrofonia. Teh-

tävää vaikeuttaa myös se, että keskusteluja käydään osittain viroksi ja venäjäksi, joista viroa ym-

märrän jonkin verran, mutta venäjää en ymmärrä oikeastaan ollenkaan. On siis vaikeaa kuvata tyh-

jentävästi sitä, minkälaisia toimintoja oppilaiden keskinäiseen vuorovaikutukseen sisältyy sen eri 

funktioissa. Selvää kuitenkin on, että istumajärjestyksellä on vaikutusta sekä oppilaiden keskinäisen 

vuorovaikutukseen määrään kokonaisuudessaan että siihen, minkälaisin toiminnoin oppilaat raken-

tavat vuorovaikutusta. 

Laajemmalla aineistolla, jonka Long Second -aineisto mahdollistaisi, voisi tutkimusta 

vielä syventää. Pitkittäistutkimus mahdollistaisi myös ehkä oppimisprosessin jäljittämisen. Näin 

olisi mahdollisuus tarkastella oppilaiden keskinäisen vuorovaikutuksen roolia ja merkitystä oppi-

misprosessissa.  
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Liite 1 Istumajärjestys: Tiistai 
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Liite 2 Istumajärjestys: Torstai  
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Liite 3 Litterointimerkit 

 

Sävelkulku 

Prosodisen kokonaisuuden lopussa 

.  laskeva intonaatio 

,  tasainen intonaatio 

?  nouseva intonaatio 

Prosodisen kokonaisuuden sisällä tai alussa 

↑  seuraava tavu lausuttu ympäristöä korkeammalta 

↓  seuraava tavu lausuttu ympäristöä matalammalta 

sana  äänteen tai tavun painotus sanan sisällä 

Päällekkäisyydet ja tauot 

[  päällekkäispuhunnan alku (päällekkäin tai rinnakkain litteroitu puhe) 

]  päällekkäispuhunnan loppu (päällekkäin tai rinnakkain litteroitu puhe) 

|  rinnakkaisiin keskusteluihin kuuluvat vuorot 

(.)  mikrotauko (alle 0,5 sekuntia) 

(1.5)  tauon pituus (sekunnin kymmenesosina) 

=  toisiinsa tauotta liittyvät puhunnokset 

Puhenopeus, äänen voimakkuus ja äänen laatu 

>sana<  ympäristöä nopeammin lausuttu jakso 

<sana>  ympäristöä hitaammin lausuttu jakso 

sana::  äänteen venytys 

SANA  ympäristöä kovaäänisempi puhe 

°sana°  ympäristöä vaimeampi puhe 

#sana#  nariseva ääni 

@  äänen laadun tai sävyn muutos 

Nauru ja ei-kielellinen toiminta 

s(h)ana  sana lausuttu nauraen 

ha he  naurua 

£sana£  hymyillen lausuttu jakso 

.hhh  sisäänhengitys 

hhh  uloshengitys 

SANA  ei-kielellinen toiminta 

{ ei-kielellisen toiminnan alku (merkitty samanaikaisen puheen alapuolelle) 

Muut merkit 

sa- sana jää kesken 

(sana) epävarmasti kuultu jakso 

(--) epäselvä jakso 

((sana)) litteroijan kommentteja 

 

 

 

 


