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Keskustelunanalyysin näkökulma
ymmärtämiseen ja ymmärtämisen ongelmiin

o Miten ymmärtäminen ja ymmärtämisen ongelmat ilmenevät
hetki hetkeltä etenevässä keskustelussa, osapuolten
yhteisessä toiminnassa?

o Millaisissa tilanteissa yhteisen ymmärryksen rakentamisessa
ilmenee säröjä ja millaiset seikat aiheuttavat ongelmia
vuorojen tulkinnassa?
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o Puheenvuoron tulkinta on monimutkaisen, useimmiten
tiedostamattoman päättelyprosessin tulos.

o Itse vuoron lisäksi päättelyssä hyödynnetään
monenlaista tietoa ja oletuksia siitä,
• millainen toiminta on menossa ja miten se

odotuksenmukaisesti etenee,
• mitkä ovat osapuolten roolit ja tehtävät toiminnassa,
• millaiseen taustatietoon ja tulkintakehykseen asia

liittyy…
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Esimerkki 1: Turun tytöt (Turun puhekielen aineisto)

KATI MAISTELEE ERJAN OSTAMAA TUPAKKAA JA TUTKII SAMALLA ASKIA.
01 Kati: hei täähän o ha:[lpaa,
02 Erja: [↑se on:,=sen takia mä: ostinki, (0.4)
03 mä: halusin koklata kummost se o.
04        (0.5)
05 Kati: hyvä:.
06       (0.4)
07 Erja: >emmä tiä<, ei se mittä hyvää o,=on siin
08      >semmone< [.hh halvan tupa:ka:n,           ]
09 Kati: [ei >mut mä tarkota et< hyvä:] et koklas[it,
10 Erja: [↑nii::,

Vuorojen esittämistä ja tulkintaa ohjaa kaksi meneillään olevaa toimintaa:
o Erjan väärintulkinta: Maisteltavana uusi tupakkamerkki. Odotuksenmukaista

arvioida tupakan makuaó Arvio (r. 5) kohdistuu tupakan makuun.

o Katin tarkoittama tulkinta: Erja on kertonut toiminnastaan (r. 3).
Odotuksenmukaista kommentoida kerrottuaó Arvio (r. 5) kohdistuu
kerrottuun.
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Esimerkki 2: Lähtöaika
A ja B olivat lähdössä yhdessä työpaikaltaan seminaariin.
A kertoi B:lle katsoneensa reittioppaasta, että kannattaa mennä bussilla
17 työpaikan vieressä olevalta pysäkiltä. Lisäksi hän sanoi, että
lähtöaika on kello 11.15.

Kello 11 B tuli ulkovaatteissa A:n työhuoneen ovelle ja ihmetteli, miksi
tämä vielä teki töitä kaikessa rauhassa. A taas ihmetteli, miksi B oli jo
lähdössä.

Vuorojen esittämistä ja tulkintaa ohjaa kaksi tilanteessa relevanttia
tulkintakehystä:
o A:n näkökulma: Yhteiseen maaperään kuuluu tieto siitä, että

reittioppaassa lähtöaika tarkoittaa lähtöaikaa lähtöpisteestä.

o B:n näkökulma: Yhteiseen maaperään kuuluu tieto siitä, että
matkustettaessa julkisilla kulkuneuvoilla lähtöaika tarkoittaa
kulkuneuvon lähtöaikaa.
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Puheenvuorojen ymmärtämisen ongelmat voivat liittyä
o vuoron kielelliseen asuun, mutta usein myös
o osapuolten erilaisiin päätelmiin ja oletuksiin vuoron

tulkintakehyksestä, jo olemassa olevasta yhteisestä
maaperästä.

Selkopuhe
o Tärkeää tiedostaa myös se yleensä tiedostamaton

taustatieto ja päättely, johon vuorojen muotoilu ja
tulkinta väistämättä nojaa.

o Onko itsestään selväksi oletettu toiminnan ja tulkinnan
kehys itsestään selvä kaikille?


