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1 JOHDANTO 

Tämä tutkielma käsittelee oppimisen iloa. Tutkimuksen aihe kehittyi kiinnostuksestani 

oppimiseen ja opettamiseen. Aihe on tällä hetkellä ajankohtainen, sillä julkisessa 

koulukeskustelussa oppimisen ilo tai enemmänkin sen puute nousevat usein esille. 

Esimerkiksi PISA 12 ensitulosten mukaan kouluun tullessa oppilaat ovat vielä innokkaita 

oppimaan. Olennaista kouluissa on se, miten oppilaiden halu oppia voisi säilyä ja edelleen 

vahvistua. (Kupari, Välijärvi, Andersson, Arffman, Nissinen, Puhakka & Vettenranta 2013, 

55). 

 

Vaikka oppimisen ilosta puhutaan paljon julkisuudessa, siitä on tehty yllättävän vähän 

tutkimuksia. Tarkastelen omassa työssäni oppimisen iloa keskustelunanalyysin tarjoamin 

keinoin. Empiirisen osan lähteenä on lukiolaisten kouluarkea kuvaavaa videoaineistoa. 

 

Oppimisen ilolla ei ole selkeää käsitettä. Oppimisen ilo käsittää oppimisen ja tunteet, joten 

pohdinkin ilmiötä tarkastelemalla tutkimuskirjallisuuden avulla ensin oppimista ja tunteita. 

Aloitan keskustelemalla toisessa luvussa oppimisen eri näkökulmista.  Kolmas luku 

käsittelee tunteita ja vuorovaikutusta. Oppimisen iloa pohdin neljännessä luvussa. 

Tarkastelen ilmiötä aikaisempien tutkimusten kautta. Lisäksi tarkastelen luvussa virtauksen 

käsitettä, joka on yksi oppimisen ilon ilmenemismuoto. Viidennessä luvussa esittelen 

tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymyksen. Kuudes luku sisältää pohdintaa 

keskustelunanalyysistä, jota käytän menetelmä aineiston analyysissä.  Lisäksi kuvaan 

käyttämääni aineistoa, jonka jälkeen analysoin aineistoa. Seitsemännessä luvussa pohdin 

aineistosta nousseita teemoja ja viimeinen eli kahdeksas luku tarkastelee tutkimuksen 

luotettavuuteen ja eettisyyteen liittyviä asioita. 

 

2 OPPIMINEN 

Tässä luvussa tarkastelen oppimista eri näkökulmista. Oppimisesta on erilaisia 

määritelmiä, sillä on monenlaisia tapoja oppia ja sitä tapahtuu erilaisissa yhteyksissä. 
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Yhteistä oppimisen erilaisille näkökulmille on kuitenkin se, että oppiminen on aina jollain 

tavalla yhteydessä tietoon (Jensen 2011, 17).  

 

Jensen määrittelee oppimisen jonkin osaamiseksi tilanteessa, jota yksilö ei aikaisemmassa 

tilanteessa osannut. Tämä edellyttää sitä, että jonkun osaaminen sisältää toiminnan 

suorittamisen, joka voi olla henkistä tai ulkoista. Toiminta voi olla tavoitteellista ja 

epäonnistuminen tavoitteen saavuttamisessa voi olla yhtä arvokasta kuin sen 

saavuttaminen, jos yksilö oppii virheistään huomaamalla ne. Toiminnan lopputuloksena 

pätevyys vahvistuu vähitellen palautteen avulla. (mt. 20.) 

 

Se, miten opimme ja kehitymme, on luonnollisesti sidoksissa siihen, miten ajattelemme ja 

toimimme (Säljö 2010, 17). Oppiminen ei tapahdu tyhjiössä. Se tapahtuu jonkin 

yhteydessä. Oppimistilanteella on siten muoto ja sisältö. Oppimistilanteen muodossa on 

kyse siitä, missä opitaan, miten opitaan, kuka oppi ja opettaa sekä milloin opitaan. 

Oppimistilanteessa sisällöllä tarkoitetaan sitä, mitä opitaan. Muodon ja sisällön yhteys 

oppimistilanteessa kuvataan parhaiten kysymyksellä, miksi opitaan. (Jensen 2011, 22.) 

 

Jensenin mukaan jokainen oppimisteoria on sijoitettavissa johonkin kohtaan 

kolmiulotteisessa avaruudessa. Ensimmäisen akselin ääripäinä ovat perimä ja ympäristö, 

toisen yksilö ja ryhmä sekä kolmannen mentaalinen ja vuorovaikutuksellinen oppiminen. 

Perimän ja ympäristön vaikutuksista oppimiseen kiistellään. Jos perimä vaikuttaa 

oppimiseen voimakkaasti, ympäristön merkitys on silloin vähäinen. Jos taas 

elinympäristöllä on voimakas vaikutus oppimiseen, niin ihmisten välillä on silloin suuria 

eroja oppimisessa asuinpaikan vuoksi. (mt. 26-27.) Ääripäiden välissä on näkemys, jonka 

mukaan eri puolilla maailmaa asuvien ihmisten toiminta on biologisen perimän lisäksi 

erilaisten kulttuurien, maailmankuvien ja tietopohjien muokkaamaa. Ihminen luo oman 

maailmansa eikä vain passiivisesti sopeudu vallitseviin olosuhteisiin. Hän oppii ja kehittyy 

suurelta osin itse luomassaan maailmassa. (Säljö 2010, 35.) 

 

Oppimisen teorioissa on erilaisia näkökulmia myös siitä, tapahtuuko oppiminen pääasiassa 

yksin individuaalisesti, muiden avulla vai yhdessä muiden kanssa. Teorioissa, joiden 

mukaan oppiminen tapahtuu individuaalisesti, nähdään jokainen yksilö ainutlaatuisena. 

Tällöin oppiminen tapahtuu yksilön lähestyessä maailmaa omalla tavallaan. Ympäristö voi 

tarjota virikkeitä, mutta kukaan ei voi pakottaa lasta oppimaan, vaan lapsi oppii itse. Jos 
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taas oppiminen tapahtuu jonkun toisen avulla, nähdään oppiminen silloin mestari-

oppipoika -näkökulmasta.  Yhteisöllisen oppimisen näkökulmasta oppiminen tapahtuu 

ryhmässä eivätkä yksilöt voi koskaan oppia yksinään. (Jensen 2011, 29.) 

 

Kolmannen ulottuvuuden ääripäissä oppiminen tapahtuu joko yksilöissä tai yksilöiden 

välillä. Yksilön mentaalisissa kyvyissä on kyse ennen kaikkea ajatuksista ja sisäisistä 

mielikuvista. Meillä on kyky laskea, vetää johtopäätöksiä, suunnitella ja luoda mentaalisia 

kuvia, joiden avulla voimme oppia ja joita voidaan käyttää oppimisen tukena. Mentaalisen 

näkökulman mukaan oppimiseen tarvitaan sekä lyhyt- että pitkäkestoista muistia. Toisen 

ääripään mukaan oppiminen tapahtuu kommunikaation avulla. Ennen kaikkea opimme 

puhutun tai kirjoitetun kielen avulla, toiminnassa sekä teknologian avulla. (mt. 30.) 

Seuraavassa luvussa tarkastelenkin oppimista näistä erilaisista näkökulmista. 

 

2.1 Näkökulmia oppimiseen 

Piaget tarkastelee oppimista yksilön sisäisenä prosessina. Piagetin mukaan lapsen 

oppiminen etenee kehitysvaiheiden mukaisesti ja lapsen kehitys etenee älyn kehityksen 

myötä. Lapsen kehitys on jatkuvaa vuorovaikutusta lapsen oman toiminnan ja häntä 

ympäröivän todellisuuden välillä. Fyysinen kasvu ja henkinen kehitys kulkevat asteittain 

kohti tasapainoa. (Piaget 1988, 21.) Yhteistä kaikille yksilön ikäkausille on se, että 

toiminta edellyttää kiinnostusta, joka panee toiminnan liikkeelle. Kaikilla kehitystasoilla 

ihmisäly pyrkii ymmärtämään. Kiinnostukset vaihtelevat huomattavasti ajattelun eri 

kehitystasoilla. (mt. 22-23.) Toisin sanoen yksilön on oltava aktiivinen, jotta kehitystä voi 

tapahtua. Piagetin näkemyksessä biologisilla kehitysvaiheilla on oppimisessa tärkeä 

merkitys. Säljön mukaan Piagetin ajatuksissa painotetaan älyä. Tätä Piaget selittää sillä, 

miten yksilö rakentaa tietoa yhteistyössä ympäristön kanssa. (Säljö 2010, 49.) 

 

Vygotskin mukaan oppiminen tapahtuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Siten se on 

ulkoinen prosessi. Vygotskin näkemys lapsen ajattelun kehittymisestä poikkeaa Piagetin 

näkemyksestä. Piagetin mukaan lapsen egosentrinen puhe on siirtymävaihe 

sosiaalistumiseen, kun taas Vygotskin mukaan egosentrinen puhe on oman toiminnan 

kontrollointia, mikä kehittää lapsen sisäistä puhetta ja ajattelua. Inhimillisen tietoisuus 

kehittyy, kun yksilö sisäistää kielen ja muuntaa sen ajatteluksi. (Vygotski 1982, 46-48.) 

Toisin kuin Piagetin Vygotskin mukaan kehitys ei edellä oppimista, vaan se etenee omaa 
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tahtiaan. Opetus edeltää kehitystä. Toisin sanoen tottumusten ja taitojen hankinta tapahtuu 

ennen kuin lapsi oppii tietoisesti ja tahdonalaisesti käyttämään niitä. Lapsi oppii 

yhteistyössä ja ohjauksessa ratkaisemaan vaikeampia tehtäviä kuin, mihin itsenäisesti 

pystyisi. Tähän ajatukseen liittyy lähikehityksen vyöhyke, jolla tarkoitetaan itsenäisen 

ongelmanratkaisun määrittämän aktuaalisen kehitystason ja joko aikuisen avustamana tai 

osaavimpien lasten kanssa yhteistyössä tapahtuvan ongelmanratkaisun määrittämän 

potentiaalisen kehitystason väliä. (mt. 181-184.) 

 

Vygotskin ja Piagetin näkemyksiä ovat hyödyntäneet monet tutkijat. Illeris yhdistää 

sisäisen ja ulkoisen prosessin. Hän määrittelee oppimisen laajasti prosessiksi, jossa 

elävässä organismissa tapahtuu pysyvä kapasiteetin muutos, joka ei johdu pelkästään 

biologisesta kypsymisestä tai ikääntymisestä. Oppiminen on ulkoisen ja sisäisen prosessin 

integraatio. Ulkoinen prosessi on vuorovaikutusta oppijan ja sosiaalisen, kulttuurisen sekä 

materiaalisen ympäristön kanssa. Sisäinen prosessi on psykologinen sisäisen tiedon 

hankinnan ja käsittelyn prosessi. Illerisin mukaan on ilmeistä, että molempien prosessien 

on oltava aktiivisesti mukana, jotta oppimista tapahtuu. (Illeris 2009, 8-9.) 

 

Oppimisessa on Sfardin mukaan kaksi tehtävää, joiden pitää toteutua. Ensinnäkin oppijan 

on saavutettava käsitteellinen ymmärrys ja toiseksi kyky suorittaa tehokkaasti käsitteisiin 

liittyviä toimenpiteitä. (Sfard 2008, 61.) Oppimista voidaan tarkastella Piagetin 

näkemyksen pohjalta jonkin hankkimisen (learning as acquiring) tai vygotskilaisen 

osallistumisen (learning as participation) näkökulmasta.  Näkökulman valinta riippuu 

tutkimuskysymyksestä. (Sfard 2009, 56.)  Tarkastelunäkökulmien eron taustalla on 

näkemys siitä, miten ihmisten ainutlaatuisuuden luonne ja alkuperä ymmärretään. 

Oppiminen hankkimisena -näkökulmasta ainutlaatuisuus on yksilöiden biologisessa 

luonteessa. Oppiminen osallistumisena -näkökulma nojaa ajatukseen ihmisestä sosiaalisena 

olentona, joka osallistuu yhteisiin toimintoihin syntymästä alkaen koko elämän. Toisin 

sanoen vaikka biologiset ominaisuudet antavat elämisen mahdollisuudet, yhteisöllinen 

elämä tuo kaiken muun ainutlaatuiset inhimilliset ominaispiirteet yksilöllistymiseen. (Sfard 

2006, 157.) 

 

Säljön mukaan oppiminen ei ole homogeenista tai yksiulotteinen ilmiö tai prosessi. 

Oppimista voi tapahtua yksilöllisellä tai kollektiivisella tasolla. Yksilö oppii, mutta se voi 
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tapahtua myös kollektiivisesti yhteisössä, yrityksissä, organisaatioissa tai jopa 

yhteiskunnassa. (Säljö 2010, 13.)  

 

Edellä olen tarkastellut oppimista erilaisista näkökulmista. Seuraavassa luvussa tarkastelen 

oppimista keskustelunanalyysiin sopivasta näkökulmasta, toisin sanoen oppimista 

sosiaalisena toimintana.  

 

2.2  Näkökulmana oppiminen sosiaalisena toimintana 

Sosiokulttuurisesta näkökulmasta oppimista tapahtuu ihmisten toimiessa käytännössä ja 

kulttuurisessa yhteyksissä suoraan tai epäsuoraan yhteistyössä muiden kanssa. Tässä 

näkökulmassa inhimillinen ajattelu nähdään osana sosiokulttuurisia käytäntöjä. Siten 

yksilö käsitetään sosiaalisen vuorovaikutuksen osallistujana. Toimintamme kehittyy 

sosiaalisissa käytänteistä ja samalla toimintamme kehittää sosiaalisia käytänteitä.  Toisin 

sanoen inhimillinen ajattelu ja toiminta ovat sidoksissa sosiaaliseen kontekstiin. Opimme 

toimimaan sosiaalisten käytänteiden raameissa. Samalla kognitiiviset kykymme 

sosiaalisissa käytänteissä mahdollistaa monimutkaisia kykyjen ja valmiuksien 

kehittämisen, jotta voimme toimia erilaisissa yhteyksissä.   Oppimiseen tarvitaan yksilöt, 

sosiaaliset käytännöt sekä välineet ja ne kaikki ovat välttämättömiä ihmisen toiminnan 

ymmärtämiseksi. (Säljö 2010, 104-105.)   

 

Me teemme maailmasta mentaalisia mielikuvia itsellemme ja toisillemme samoilla 

välineillä. Kommunikaatio on käännös ulospäin muita kohden, ajattelu on käännös 

itseämme kohtaan. Yksilö oppii osallistumalla käytännölliseen ja kommunikatiiviseen 

toimintaan muiden kanssa. Toisin sanoen tulkitsemme vuorovaikutuksessa kohtaamaamme 

maailmaa ja käytämme tulkintoja ja ajatuksiamme resursseina ymmärtäessämme ja 

kommunikoidessamme tulevissa tilanteissa. (mt. 105.)  

 

Keskustelunanalyyttisessä tutkimusperinteessä nähdään oppiminen sosiaalisena toimintana 

eli oppimista rakennetaan yhdessä vuorovaikutuksessa. Keskeistä oppimisen 

sosiokulttuurisessa näkökulmassa on se, että oppiminen ei ole itsestään selvästi sidoksissa 

opetukseen, joka tapahtuu institutionaalisessa koulutuksessa. Sen sijaan oppiminen on 

jotain, mitä tapahtuu kaikissa mahdollisissa yhteyksissä ja tilanteissa, joihin ihmiset 

osallistuvat. Kun tarkastellaan inhimillistä vuorovaikutusta ja oppimista, ihmiset 
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osallistuvat usein ja kaikissa mahdollisissa yhteyksissä toimintaan, jossa on ohjausta tai 

opetusta riippumatta siitä, missä se tapahtuu. (Sahlström & Melander 2011, 200.) 

 

Tässä tutkielmassa oppiminen ymmärretään toiminnalliseksi muutosprosessiksi, jota 

rakennetaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. 

 

3 TUNTEET JA VUOROVAIKUTUS 

Tässä luvussa pohdin tunteita ja niiden luokittelua. Lisäksi tarkastelen sitä, miten tunteita 

ilmaistaan vuorovaikutuksessa. 

 

3.1 Tunteet 

Tunteet ja niiden ilmaiseminen kuuluvat jokapäiväiseen elämäämme. Tunteet liittyvät 

oppimiseen olennaisesti ja ovat meille kaikille tuttuja. Kuitenkin tunteiden määritelmät 

eivät ole yksiselitteisiä. 

 

Kirjallisuudessa puhutaan tunteiden yhteydessä sekä affekteista että tunteista ja niiden 

määritelmät vaihtelevat. Lederin mukaan affekti määritellään usein asenteeksi, 

uskomuksiksi, arvoiksi ja tunteiksi. Usein termi sisältää myös mielenkiinnon, mielipiteen, 

mielialan ja motivaation. (Leder 2006, 203.)  Schnall puhuu affekteista ja erottaa tunteet 

sekä mielialan toisistaan. Hänen mukaansa ne poikkeavat toisistaan kohteen ja keston 

perusteella. Tunne seuraa tyypillisesti jotain ärsykettä tai tapahtumaa. Se on intensiivinen 

ja kestoltaan rajallinen. Mieliala taas ei tavallisesti johdu erityisestä ärsykkeestä eikä ole 

niin intensiivinen kuin tunne.  Mieliala on myös kestoltaan pidempi.  Koska affektit 

liittyvät tunteisiin ja mielialaan, affektiiviset tuntemukset viittaavat Schnallin mukaan 

subjektiivisiin tunne- tai mielialakokemuksiin (Schnall 2011, 59.) Schutz, Quijada, de 

Vries ja Lynde puhuvat affektiivisista kokemuksista, jotka he jakavat kolmeen toisistaan 

sidoksissa olevaan rakenteeseen: affektiiviseen taipumukseen, perustunteisiin sekä 

emotionaalisiin kokemuksiin. (Schutz, Quijada, de Vries & Lynde 2011, 64.) 

 

Pons, Rosnay ja Cuisinier määrittelevät tunteet laajasti. Heidän mukaansa tunteet ovat 

tuntemuksia, joiden kohteena voi olla henkilöitä, esineitä ja tilanteita. Nämä voivat olla 

todellisia tai kuviteltuja. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä, voimakkaita 
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tai väljiä.  Ne voivat vaihdella aistimuksista kehon kiihtymistiloihin. Lisäksi ne ovat 

yhteydessä toimintaan. Tunteet voivat olla perustunteita kuten ilo, viha, pelko ja inho. Tai 

ne voivat olla monimutkaisempia kuten syyllisyys, häpeä ja ylpeys. Tunteet voivat olla 

myös aisteihin perustuvia, abstrakteja, ohimeneviä tai pitkäaikaisia, tiedostamattomia tai 

tiedostettuja, yleisiä tai erityisiä sekä universaaleja. (Pons, de Rosnay & Cuisinier 2011, 

71.) 

 

Tunteita voidaan luokitella sen mukaan, onko kokemus positiivinen tai negatiivinen. 

Tunteita voidaan tarkastella myös sen suhteen, miten yksilö kokee toiminnan tilan ja onko 

tapahtuma tärkeä vai vähäpätöinen. (Schnall 2011, 59.)  Tunteita luokitellaan lisäksi niiden 

miellyttävyyden ja intensiivisyyden mukaan. Esimerkiksi jonain hetkenä voimme tuntea 

itsemme rauhalliseksi, jolloin tunne on miellyttävä ja tunnetaso matala. Tai voimme tuntea 

itsemme jännittyneeksi, jolloin tunne on epämiellyttävä ja tunnetaso on korkea. Voimme 

myös tuntea itsemme onnelliseksi, jolloin tunne on miellyttävä ja sen taso on korkea. 

Tämän näkökulman mukaan mieliala on pitempikestoinen perustunne, joka ei ole 

suuntautunut erityiseen kohteeseen. (Schutz ym. 2011, 64.) 

 

Tunteita voidaan tarkastella myös sen mukaan, miten yksilö toimii tietyissä tilanteissa, 

kuten lähestyykö vai vältteleekö hän jotakin toimintaa. Esimerkiksi vaikka viha ja 

surullisuus ovat suhteellisesti negatiivisia kokemuksia, vihaa pidetään lähestymistunteena, 

koska vihainen yksilö on taipuvainen kohdistamaan tunteensa vihan lähteeseen. Surullisuus 

on taas välttelevä tunne, koska surullinen ihminen todennäköisesti vetäytyy muiden 

ihmisten seurasta. (Schnall 2011, 59.) Schutz ym. puhuvat tässä yhteydessä affektiivisista 

taipumuksista. Tällä tarkoitetaan taipumusta asennoitua tietyllä tavalla erilaisiin 

tilanteisiin.  Asennoitumiseen vaikuttavat erilaiset tekijät kuten sosialisaatio, yksilölliset 

uskomukset, temperamentti, lähestymis- ja välttämismotiivit ja persoonallisuus. 

Asennoituminen on ikään kuin linssi, jonka läpi yksilö tarkastelee maailmaa. Siten jos 

yksilön mielestä maailma on pelottava paikka, hän todennäköisemmin tulkitsee erilaisia 

tilanteita potentiaalisesti pelottaviksi ja hänellä saattaa olla useammin pelkoon liittyviä 

tunnekokemuksia. (Schutz ym. 2011, 64.) 

 

Shaverin, Schwartzin, Kirsonin ja O’Connorin luokittelun mukaan perustunteita ovat 

rakkaus, ilo, viha, surullisuus, pelko ja mahdollisesti yllättyminen Shaver, Schwartz, 

Kirson & O’Connor 1987, 1068). Heidän iloon liittyvä luokittelunsa on käyttökelpoinen, 
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kun analysoin oppimisen iloa luvussa 6.4.  Shaverin ym. mukaan ilo käsittää useita erilaisia 

tunteita kuten hilpeys, innostus, tyytyväisyys, ylpeys, optimismi, lumous ja helpotus. (mt 

1068). 

 

Edellä olen tarkastellut tunteita eri luokitellujen mukaan. Seuraavaksi tarkastelen sitä, 

miten tunteita ilmaistaan vuorovaikutuksessa. 

 

3.2 Tunteet ja vuorovaikutus 

Tunnekokemukset ja niiden merkitykset rakentuvat sosiaalisesti, kulttuurisesti sekä 

historiallisesti. Vaikka tunteet ovatkin kontekstisidonnaisia, tutkimusten mukaan jotkin 

tunteet kuten useat tunteisiin liittyvät kasvonilmeet ovat universaaleja. Tunteiden 

ilmaisemisessa on kulttuurillisia vaihteluja ja eri kulttuureissa on eroja siinä, mitä tunteita 

on hyväksyttävää ilmaista julkisesti. Kun tunteet ovat kontekstisidonnaisia, ne antavat 

yksilölle paljon tietoa siitä, mikä on hyvä tai paha. Se, miten informaatio palvelee 

arvioivana palautteena, on riippuvainen siitä tilanteesta, missä tunteita tulkitaan tai miten 

ne koetaan. (Schnall 2011, 60.) Emotionaaliset kokemukset ovat sosiaalisia konstruktioita 

ja henkilökohtaisia olemisen tapoja. Ne perustuvat tietoisiin tai tiedostamattomiin 

arviointeihin siitä, miten yksilö kokee saavuttaneensa tavoitteet. Ne voivat myös ylläpitää 

vuorovaikutuksessa normeja ja uskomuksia, jotka ovat osa sosiaalishistoriallista 

kontekstia. (Schutz ym. 2011, 64.) Tunteilla ja niiden voimakkuudella on vaikutusta siihen, 

miten yksilöt tulkitsevat ympäristöään. Mielialaltaan epävakaiset ihmiset kiinnittävät 

huomiota informaatioon, joka vastaa heidän mielialaansa. Esimerkiksi masentuneilla 

ihmisillä on taipumus kiinnittää huomiota henkilökohtaisiin ominaisuuksiinsa selittäessään 

epäonnistumisiaan. Selittäessään onnistumisiaan he kiinnittävät enemmän huomiota 

ympäristöön. Tällöin he voivat selittää onnistumistaan hyvällä onnella. (Pons ym. 2011, 

74.) 

 

Tunteita voidaan pitää suhteellisina, koska emotionaalisia kokemuksia ei ole ilman 

persoonallisia ominaisuuksia ja ympäristöä. Erityiset emotionaaliset kokemukset käsittävät 

yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksen. Näin ollen suuressa osassa emotionaalista 

kokemuksista on mukana sekä sosiaalinen ulottuvuus että yksilön henkilökohtainen tapa 

kokea tietyllä tavalla. Emotionaaliseen kokemukseen vaikuttaa myös se sosiohistoriallinen 

konteksti, missä vuorovaikutus tapahtuu. Esimerkiksi emotionaalinen kokemus 
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syyllisyydestä perustuu kehittyneeseen tietoon eettisistä ja laillisista kulttuurisista arvoista. 

Luokkahuoneessa emotionaaliset kokemukset heijastavat yksilön ja ympäristön 

vuorovaikutusta samoin kuin myös sitä sosiohistoriallista kontekstia, missä 

vuorovaikutusta tapahtuu. Opiskelijoiden keskuudessa on myös tehty tunnetutkimuksia. 

Nämä opiskelijoiden emotionaalisista kokemuksista tehdyt tutkimukset voidaan jakaa 

kahteen alueeseen.  Tutkimuksia on tehty opiskelijoiden itsesäätelystä ja motivaatiosta 

sekä tutkimuksia, jotka liittyvät opiskelijoiden oppimiseen ja saavutuksiin. (Schutz ym. 

2011, 65.) 

 

Tunteet eivät synny tyhjiössä, vaan kuten jo edellä on mainittu vuorovaikutuksessa 

ympäristön ja muiden ihmisten kanssa. Siten tunteita voidaan tarkastella dialogisena 

ilmiönä. Goodwinin, Cekaiten ja Goodwinin mukaan yksilön tunteiden ilmaisussa on 

keskeistä psykologisten muutosten ja kasvojen ilmeiden lisäksi tarkastella muiden 

vuorovaikutustilanteeseen osallistuvien toimia ja kehollista ilmaisua. He väittävät, ettei 

erityisesti osapuolten kehollista tunteiden ilmaisua voi tutkia erillään 

vuorovaikutustilanteesta. Ratkaisevaa tunteiden julkisessa ilmaisussa on se tapa, jolla 

yksilöt nopeasti muuttavat suhtautumistaan muihin osallistujiin sekä käynnissä olevaan 

toimintaan. Tunteet ovat järjestyneet useamman osapuolen ilmiöksi, jossa on mukana kieli 

ja keho ja ne sisältävät erityisen vuoron oton sekä järjestelmällisen äänenpainon käytön. 

Siten tunteita ja asenteita ei ilmaista kielen rakenteen kautta. Tunteet rakentuvat toimintaan 

osallistuvien jokapäiväisistä, sosiaalisen ympäristön luovista toiminnoista. (Goodwin, 

Cekaite & Goodwin 2012, 40.) 

 

Goodwin kritisoi tutkimuksissaan tavanomaisia analyyttisiä ja tiukkoja rajoja, jotka 

eristävät kielen ympäristöstään ja luo dikotomian sanojen ja kontekstin välille. Goodwinin 

mukaan toiminta rakennetaan ja ymmärretään prosessissa, jossa käytetään erilaisia keinoja. 

Keinoja käytetään rinnakkain siten, että yhteisymmärrys saavutetaan. 

Vuorovaikutustilanteeseen osallistujat käyttävät siis eri keinoja, jotka ovat olennaisia 

senhetkisessä toiminnassa. Eri keinot rakentavat jatkuvan muutoksen prosessin. (Goodwin 

2000, 1490.) 

 

Vuorovaikutuksessa tunteita siis ilmaistaan monin tavoin. Vastaanottaja voi saada vihjeitä 

puhujan tunteista puhujan verbaalisten ilmausten lisäksi myös puhujan käyttämistä muista 
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keinoista. Tunteita voidaan ilmaista vuorovaikutuksessa myös äänen avulla, prosodisesti 

sekä kehollisesti ja ilmein. (Sorjonen & Peräkylä 2012, 5-8).  

 

Kun puhuja ilmaisee tunteitaan sanallisesti, puhe sisältää tunnepitoisia sanoja. Puheen 

vastaanottaja voi käyttää vuorossaan taas keinona dialogipartikkeleja, jotka voivat 

muodostaa puheenvuoron yksinkin. Esimerkiksi suomen kielessä dialogipartikkeleja ovat 

sellaiset sanat kuten joo, niin ja aha. Ne ovat pienimpiä kielellisiä keinoja 

vuorovaikutustilanteen osallistujille osoittaa osallistujuutta. Kielentutkimuksessa 

dialogipartikkelit ovat kieliaineksia, joiden merkitys on emotiivinen. (Sorjonen 1999, 170-

171.) Partikkelien sisältämään affektiivisuuteen vaikuttaa myös partikkelien prosodia (mt, 

183). 

 

Tunteiden ilmaisua foneettisin keinoin on tutkittu kielitieteen puolella. Tutkimuksen 

kohteita ovat puheen prosodiset ominaisuudet kuten puheen rytmi ja tempo, äänen 

voimakkuus, korkeus ja laatu, äänen sävy ja korkeuden vaihtelu eli intonaatio. Äänen 

foneettisten ilmiöiden tutkimus on ollut perinteisesti kielitieteellistä tutkimusta. Aiheesta 

on kuitenkin kiinnostuttu myös vuorovaikutuksen tutkimuksessa. (Kääntä & Haddington 

2011, 25.) 

 

Puhe itsessään sisältää monia erilaisia merkkejä. Vuorovaikutustilanteessa puheen lisäksi 

osallistujat rakentavat toimintaa kehonsa avulla. Vastaanottaja voi tulkita puhetta 

esimerkiksi puheen nopeuden perusteella. Eleet käyttävät kehoa eri tavalla ja asento ja 

orientaatio toisella tavalla.  (Goodwin 2000, 1492-1494.) Tunteita ilmaistaessa 

vuorovaikutustilanteessa sanoja ei välttämättä tarvita kuten Goodwinin ja Goodwinin 

tutkimuksessa osoitettiin. Tutkimuksessa analysoitiin vaikeaa afasiaa sairastavan miehen 

vuorovaikutusta. Mies käytti puheessaan vain neljää sanaa. Siitä huolimatta hän oli 

aktiivinen osallistuja keskusteluissa ja hänellä oli kyky osoittaa tilanteeseen ja muiden 

puheeseen sopivia tunteita, vaikkei hänen sanavarastossaan ollutkaan yhtään tunteisiin 

liittyvää sanaa. Hän teki sen muilla kommunikatiivisilla keinoilla. (Goodwin & Goodwin 

2001, 247.) 

 

Eleillä on siis erilaisia tehtäviä vuorovaikutuksessa. Osoittavat eleet kohdistavat huomion 

esimerkiksi asioihin, esineisiin tai henkilöihin, jotka ovat läsnä vuorovaikutustilanteessa. 

Kuvailevat eleet voivat toimia taas esimerkiksi jonkin asian tai esineen semioottisena 
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merkkinä sanan sijaan. (Laakso 2011, 154.) Eleet ovat tahdonalaisia ja tarkoituksellisia, 

mutta niitä ei kuitenkaan välttämättä tuoteta tietoisesti, vaan niiden käyttö on automaattista 

ja tiedostamatonta (Kääntä & Haddington 2011, 18). Eleillä voi vuorovaikutuksessa antaa 

vuoron tai pyytää vuoroa. (Kendon 2004, 159). Institutionaalisessa vuorovaikutuksessa 

kädennosto tai viittaus onkin tärkeimpiä vuoronottokeinoja. Käden nosto on merkki sekä 

opettajalle että muille oppilaille siitä, että oppilas tietää vastauksen.  Viittaamiseen liittyy 

kädennoston lisäksi myös muitakin merkkejä kuten katseen ja kasvojen orientaation 

opettajaan päin. (Sahlström 2001, 48-49.) 

 

Tunteita voidaan ilmaista kasvojen ilmeillä ja katseella vuorovaikutuksessa. Peräkylän ja 

Ruusuvuoren mukaan kasvojen ilmeet paljastavat yleensä sen, mitä me ajattelemme 

jostakin. Heidän tutkimuksessaan mielenkiinto kohdistui tapoihin, joilla 

vuorovaikutustilanteeseen osallistuvat vaikuttavat toistensa tunteisiin. (Peräkylä & 

Ruusuvuori 2012, 65.) Kasvojen ilmeet ilmaisevat puhujan tarinan loppumisesta ja antavat 

kuulijalle vihjeitä siitä, miten hänen tulisi vastata kertomukseen. Ne helpottavat sopivan 

vastauksen antamista ja molemminpuolista tunteiden ilmaisua. Ilmeillä puhuja säätelee 

välitöntä affektiivista ympäristöä. Ilmeillä on mahdollisuus laajentaa toiminnan rajoja.  

Kertojan ei tarvitse selittää tai antaa tilaa asenteelleen, kun hän vahvistaa, selventää tai 

jopa muotoilee kertomusta kasvojen ilmeillä. Siten kasvojen ilmeet edistävät 

vuorovaikutuksen etenemistä ja ylläpitävät osallistujien affektiivisten suhteita. (mt. 88-89.) 

Multimodaalisessa vuorovaikutuksessa katseella voidaan valita seuraava puhuja. Puheen 

vastaanottaja voi katseella ilmaista ymmärtäneensä asian. Katseen avulla voidaan luoda 

myös yhteisymmärrystä puheena olevasta asiasta.  (Kääntä & Haddington 2011, 28-29.) 

 

Nauru on multimodaalinen ilmiö, jossa yhdistyy äänellinen, visuaalinen ja kehollinen 

elementti. Haakanan tutkimuskohteena on ollut keskustelussa esiintyvä nauru ja erityisesti 

tekonauru. Naurulla on erilaisia tarkoituksia vuorovaikutuksessa. Sillä voi esimerkiksi 

vääristää sanomien tuottamista ja vastaanottamista. Siten nauru ei ole keskustelussa 

kontrolloimatonta vaan mieluummin se on vuoroissa menettelytyyli. Nauru nähdään 

apukeinona, jota vuorovaikutustilanteessa olevat käyttävät järjestelmällisesti erilaisissa 

vuorovaikutustilanteissa. (Haakana 2012, 174-175.) 

 

Tekonauru voidaan Haakanan mukaan luokitella kahteen ilmiöön. Ensinnäkin 

vuorovaikutustilanteen henkilöt voivat nauraa tarkoituksella. Tällöin puhuja aikoo vastata 
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kuten hän olettaa tilanteeseen kuuluvan ja pakottaa itsensä nauramaan siten, että se 

kuulostaisi aidolta. Tekonaurua voi olla myös se, että yksilö tuottaa ääniä, jotka tavallisesti 

yhdistetään nauruun. Hän tuottaa äänet kuitenkin siten, että on selvää ettei nauru ole aitoa. 

Siten nauru jo esitetään tekonauruna.  Tekonauru voidaan nähdä ilmaisukeinona 

vastaukseksi huonoon vitsiin. Tekonaurulla vitsin kuulija voi samanaikaisesti osoittaa 

ymmärtävänsä vitsin, muttei pidä sitä huvittavana. Nauraja arvioi vitsin negatiivisesti ja 

sen, että siitä puuttuu odotettu viihdyttävyys ja ilo. Toisin sanoen nauraja täyttää kunnon 

naurun aukon, mutta esittää uuden asennoitumisen aikaisempaan keskusteluun. Se, mitä 

tarjottiin huvittavana, ei pidetty sellaisena. (Haakana 2012, 176.) Nauru 

vuorovaikutuksessa ei aina yhdisty huumoriin, vitseihin tai hauskanpitoon. Naurulla 

ilmaistaan erilaisia tunnetiloja eikä puhujan naurun ole aina tarkoitettu naurattamaan 

kuulijoita. Samoin tekonauru voi ilmentää erilaisia tunnetiloja. (mt. 184.) 

 

Edellä olen pohtinut erilaisia tunteiden ilmaisukeinoja vuorovaikutuksessa. Seuraavaksi 

tarkastelen oppimisen iloa.  

 

4 OPPIMISEN ILO 

Tunteet ovat mukana oppimisprosessin alusta alkaen.  Tutkimusten mukaan positiiviset 

tunteet edistävät oppimista. Toisaalta saavutukset ja oppiminen myös synnyttävät tunteita. 

Oppimiseen liittyvien positiivisten tunteiden ja niiden kehittymisen tunteminen on 

välttämätöntä oppimisympäristön kehittämisessä. (Hagenauer & Hascher 2010, 495-496.) 

Tässä luvussa tarkastelen oppimisen iloa, sen määritelmiä, aiempia tutkimuksia sekä 

oppimisen iloon liittyvää äärimmäistä kokemusta eli virtausta. 

 

4.1 Näkökulmia oppimisen iloon 

 Oppimisen ilolle ei ole mitään yhdenmukaista käsitettä. Tässä luvussa tarkastelen 

tutkimuskirjallisuudessa esiin nousseita oppimisen iloon liittyviä määritelmiä. 

 

Gorardin ja Huat Seen mukaan oppimisen ilolla tarkoitetaan tavallisesti oppimisen tulosta. 

Se käsitetään myös hyvin menestyvien opiskelijoiden ominaisuudeksi. Oppimisen ilolla 

laajasti nähtynä on potentiaalinen rooli koulutuksen ja koulujen kehittämisessä. (Gorard & 
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See 2011, 672.) Usein oppimisen ja ilon suhteesta oletetaan siten, että oppiminen on 

riippuvainen sitoutumisesta ja halusta jatkaa. Tämä ei toteudu, jollei oppimistehtävää 

arvioida potentiaalisesti miellyttäväksi, jolloin motivaatio herää sen aloittamiseen tai jollei 

sitä koeta miellyttäväksi, jolloin halutaan jatkaa tehtävän tekemistä. Lumbyn mukaan 

oppimisen iloa voi tuntea ennen oppimista, oppimisen aikana tai sen jälkeen tai se voi olla 

läsnä kaikissa vaiheissa. (Lumby 2011, 252.) 

 

Rantala määrittelee oppimisen ilon oppimisprosessin aikana tai sen jälkeen koetuksi, 

aktiivisessa toiminnassa tai sen jälkeen syntyneeksi, onnistumisen ja osaamisen 

kokemukseksi (Rantala 2005, 271).  Oppimisen ilo voidaan myös määritellä 

moniulotteiseksi käsitteeksi, jossa on viisi osatekijää eli affektiivinen, motivaatiotekijä, 

kognitiivinen, fysiologinen ja ilmaiseva tekijä. Oppimisen iloa tunteva oppija tuntee iloa, 

joka on affektiivinen tekijä. Hän arvioi tilanteen positiivisesti eli kognitiivinen tekijä on 

läsnä. Hän haluaa oppia lisää, jolloin käytössä on motivaatiotekijä. Hänen pulssinsa voi 

nousta, jolloin on kyseessä fysiologinen puoli. Viidenneksi hän voi myös ilmaista 

tunteitaan esimerkiksi suupielet kääntyvät ylöspäin. (Hagenauer & Hascher 2010, 497.) 

 

Pekrun, Goetz, Titz ja Perry puhuvat oppimiseen liittyvistä positiivisista tunteista. He 

jaottelevat tunteet tehtävään tai itseen liittyviksi sekä sosiaalisiksi tunteiksi. Tehtävään tai 

itseen liittyviä tunteita opiskelija voi kokea oppimisprosessin aikana, ennen sitä tai sen 

jälkeen. Prosessin aikana se on esimerkiksi työskentelystä nauttimista, ennen 

oppimisprosessia etukäteen iloitsemista ja toivoa sekä oppimisprosessin jälkeen se on 

onnistumisen iloa, tyytyväisyyttä, ylpeyttä ja helpotusta. Sosiaalisia tunteita ovat 

kiitollisuus, empatia, ihailu ja sympatia. (Pekrun, ym. 2002, 151.) Oppimisen ilon 

tunteidenkirjoon sopii jo luvussa 3.1. mainitsemani Shaverin ym. iloon liittämät tunteet eli 

hilpeys, innostus, tyytyväisyys, ylpeys, optimismi, lumous ja helpotus. (Shaver ym. 1987, 

1068). 

 

Tässä tutkielmassa määrittelen oppimisen ilon yllä olevien määritelmien pohjalta 

positiivisiksi tunteiksi, jotka ilmenevät oppimisprosessissa, ennen sitä tai sen jälkeen. 

 

Seuraavassa luvussa tarkastelen aiempia aiheeseen liittyviä tutkimuksia ja niiden tuloksia. 
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3.2 Aiempia tutkimuksia 

Oppimisen iloon ja kouluympäristöön liittyvät aiemmat tutkimukset tarkastelevat 

oppimisen iloa eri näkökulmista. Lumbyn tutkimuksessa tarkastellaan nuorten koulussa 

kokemaa iloa ja nuorten käsitystä ilon ja koulun käynnin yhteydestä toisiinsa. Tutkimus 

toteutettiin sekä kyselyillä että ryhmä- ja yksilöhaastatteluilla (Lumby 2011, 247.) Goetzin, 

Hallin, Frenzelin ja Pekrunin standardoitu kyselytutkimus saksalaisissa kouluissa käsittelee 

ilon kokemista mallin avulla, jossa ilo on nelitasoinen hierarkkinen käsite. Ylätasolla on 

yksilön yleinen asennoituminen elämään, elämän ilo. Seuraavalla tasolla on kontekstiin 

sitoutunut ilon kokeminen, joka käsittää yleisen koulusta nauttimisen. Kolmannella tasolla 

on johonkin tilanteeseen liittyvä oppimisen ilo ja alimpana tasolla toimintaan sitoutunut 

ilo, jossa hyödynnetään esimerkiksi jotakin strategiaa.  (Goetz, Hall, Frenzel & Pekrun 

2006, 323-325.) Csikszentmihalyin ja Hunterin tutkimus tarkastelee nuorten onnellisuuteen 

liittyviä tekijöitä. Tutkimuksessa käsitellään myös kouluun liittyviä tekijöitä. 

(Csikszentmihalyi & Hunter 2003, 185.) 

 

Gorard ja Huat See puolestaan tutkivat formaaliin koulutukseen liittyvää iloa muun muassa 

haastattelujen ja virallisten tilastojen avulla (Gorard & See 2011, 671). Hagenauerin ja 

Hascherin tutkimuksessa yhdistettiin kaksi menetelmää, päiväkirja- ja kyselymenetelmä. 

Longitudiaalisessa tutkimuksessa tarkasteltiin oppimisen iloa ja sen kehitystä. (Hagenauer 

& Hascher 2010, 495.) 

 

Suomalaisia tutkimuksia on aiheesta niukalti.  Lahelman ja Gordonin etnografisessa 

yläasteella toteutetussa tutkimuksessa tarkastellaan yhtenä kohtana oppimisen iloa (Gordon 

& Lahelma 2003, 25). Syvällisemmän analyysin oppimisen ilosta tarjoaa Rantalan 

väitöskirja, jossa Rantala tarkastelee alakoulun luokassa näyttäytyvää oppimisen iloa. 

Aineisto on koottu videoinnin, kuvaamisen, haastattelujen ja tutkimuspäiväkirjan avulla. 

(Rantala 2005, 15-16.) 

 

Persoonallisuuspiirteiden merkitys suhteessa onnellisuuden kokemuksiin korostui 

Csikzentmihalyin ja Hunterin tutkimuksessa. Tärkeäksi tekijäksi nousee myös ikä. 

Onnellisuus laskee teini-iässä, alimmillaan se on 16-vuotiailla, jonka jälkeen se alkaa taas 

nousta. (Csikszentmihalyi & Hunter 2003, 192.) Pekrun ym. väittävät myös 
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motivaatiokokemuksiin liittyvien positiivisten tunteiden olevan taipuvaisia laskemaan 

kouluvuosien kuluessa. (Pekrun ym. 2002, 151.) 

 

Aiemmissa tutkimuksissa oppimisen ilon kokemiseen on ilmennyt monia tekijöitä. 

Rantalan ja Määtän mukaan oppimisen ilo syntyy onnistumisen kokemuksesta. Se on myös 

iloa työn loppuun saamisesta. (Rantala & Määttä 2011, 93.) Lumbyn tutkimuksessa 

esiintyy vain muutamia esimerkkejä oppimistilanteessa koetusta oppimisen ilosta. Suurin 

osa raportoiduista positiivisista kokemuksista on jälkikäteen koettua tyytyväisyyttä, jota 

oppilaat kokevat sosiaalisista suhteista ja asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. (Lumby 

2011, 261.) 

 

Sosiaaliset suhteet tulivat esille Gorardin ja Seen tutkimuksessa, jonka mukaan 

mahdollisuus keskusteluihin ja pienryhmissä opiskelu sekä oppituntien vaihtelevuus ovat 

positiivisesti yhteydessä kokemuksiin koulussa. Pienissä luokissa opiskelevat kokevat 

oppitunnit mielenkiintoiseksi, pystyvänsä vaikuttamaan omaan koulutukseen ja 

keskustelemaan ideoistaan. (Gorard & See 2011, 687.) Sosiaalisten suhteiden merkitys 

tulee esille myös Rantalan tutkimuksessa. Hänen mukaansa oppimisen iloa voidaan kokea 

yhdessä. (Rantala 2005, 212.) 

 

Oppimisen vapaus viittaa oppilaan valintamahdollisuuteen siihen, miten hän kohtaa 

oppimistehtävän, mikä edistää myös oppimisen iloa (Rantala & Määttä 2011, 94). Gorardin 

ja Seen tutkimuksissa ilmeni, että oppilaat kuten opettajatkin vaativat kunnioitusta ja 

arvostavat autonomiaa oppimisessa. Opiskelijoille on olennaista se, että he itse oppivat ja 

siten kontrolloivat omaa oppimistaan ja opettajat auttavat heitä siinä. (Gorard & See 2011, 

687.) Hagenauerin ja Hascherin tutkimuksessa autonomian tarve ei sen sijaan noussut 

merkittäväksi tekijäksi oppimisen ilossa. (Hagenauer & Hascher 2010, 509.) 

 

Hagenauerin ja Hascherin tutkimuksen mukaan oppimisen iloon ei vaikuta pelkästään 

tilanne- ja persoonalliset tekijät, vaan se on myös riippuvainen opiskelijan aikaisemmin 

kokemasta oppimisen ilosta. Tämä merkitsee sitä, että jos opiskelija on kokenut aiemmin 

vain vähän oppimisen iloa, on haastavaa saada opiskelija sitä kokemaan.  (Hagenauer & 

Hascher 2010, 508.) Goetzin ym. mukaan koulusta nauttiminen saattaa olla kumulatiivinen 

seuraus erilaisista oppimistilanteista, joita opiskelija on kokenut ensimmäisinä 

kouluvuosinaan. Kun kouluun liittyvät positiiviset tunteet ovat todennäköisesti suhteellisen 
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vakaita, ne vaikuttavat siihen, miten paljon yksilö kokee iloa erilaisissa tilanteissa 

koulussa. (Goetz, ym. 2006, 334-335.) 

 

Itsensä kykeneväksi kokeva opiskelija kokee helpommin oppimiseniloa kuin sellainen 

opiskelija, joka ei usko omiin kykyihinsä. Samoin tarve tuntea tulevansa hyväksytyksi on 

tekijä, joka vaikuttaa oppimisen ilon kokemiseen. Esimerkiksi jos opiskelija tuntee, ettei 

opettaja hyväksy häntä, oppimisen ilo estyy.  (Hagenauer & Hascher 2010, 508.) Rantalan 

tutkimuksen mukaan oppimisen ilo syntyy, kun tehtävä ja tekijä kohtaavat toisensa. 

Tehtävän on oltava oppijalle merkityksellinen, jotta hän sitoutuisi siihen. Oppimisen ilo 

rakentuukin osaamiselle. (Rantala & Määttä 2011, 96.) 

 

Rantalan tutkimuksessa esille tulee myös leikin merkitys. Hänen mukaansa leikki 

mahdollistaa oppimisen ilon kokemisen. Koulun arjessa kiire taas puolestaan estää 

oppimisen iloa, koska oppilas ei ehdi nauttia oppimastaan. (Rantala & Määttä 2011, 93-

95.) 

 

Lahelman ja Gordonin mukaan koulunkäyntiin liittyy iloa. Se kuitenkin liittyy useammin 

informaaliin kuin viralliseen kouluun. Sellaisia hetkiä, joissa oppimisen iloa näkyy ja 

kuuluu, on vähän virallisessa koulussa. Oppimisen ei edes odoteta olevan hauskaa. 

(Lahelma & Gordon 2003, 25.) 

 

Edellä olen tarkastellut oppimisen iloon liittyviä tekijöitä aiempien tutkimusten valossa.  

Oppimisen iloa voidaan siis kokea oppimisprosessissa, ennen sitä tai sen jälkeen. Se 

syntyy, kun oppija kokee onnistuneensa tehtävässä. Sitä koetaan yhdessä muiden 

oppijoiden kanssa. Oppija voi kokea myös oppimisen iloa, jos hän kokee pystyvänsä 

vaikuttamaan jollain tavoin tehtävän tekemiseen. Oppimisen iloa voi syntyä myös leikissä. 

Seuraavaksi käsittelen virtausta, joka voi olla merkityksellinen tekijä oppimisen ilossa.  

 

4.3 Flow eli virtaus 

Oppimisessa flow eli virtauksen käsite on merkityksellinen siinä, että se kuvaa erityistä 

tasapainoa ja mielihyvän kokemista (Lumby 2011, 248). Voimakkaan positiivisen 

tunnekokemuksen voi saavuttaa, kun tehtävän haasteet ja yksilön kyvyt ovat tasapainossa 

keskenään. Tällaisessa tunnekokemuksessa on kyse flow-tilasta eli virtauksesta.  Flow-
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teoria on Mihaly Czikzentmihalyin luoma malli, joka Schmidtin mukaan on lisännyt 

ymmärrystä syvän sitoutumisen kokemuksesta sekä yksilöllisten ja tilannekohtaisten 

tekijöiden vaikutuksesta koettuun tilaan. Flow siis viittaa kokemuksen optimaaliseen 

tilaan, jossa yksilö on täysin uppoutunut senhetkiseen tehtävään - tilaan, jossa hän on 

menettänyt tietoisuuden itsestään ja ajankulusta. Flow-tila koetaan positiiviseksi ja 

kokemuksen jälkeen yksilö haluaa kokea sen uudelleen. (Schmidt 2011, 28.) 

 

Optimaaliseen kokemukseen liittyy yleisiä ja tunnusomaisia piirteitä. Virtauskokemuksen 

aikana yksilön huomiokyky on kiinnittynyt käsillä olevaan tehtävään, jolloin kyseisen 

vuorovaikutustilanteeseen kuulumattomat objektit jäävät tiedostamatta. Toiseksi yksilö 

tuntee pystyvänsä hallitsemaan toimintaa, jolloin normaali jokapäiväiseen toimintaan 

liittyvä jännitys hallinnan menetyksestä puuttuu. Virtauksen aikana keskittyminen 

tehtävään hämärtää aikakäsitystä. Tällöin aika tuntuu kuluvan nopeammin kuin 

normaalisti. (Csikszentmihalyi, Abuhamdeh & Nakamura 2005, 600-601.) 

 

Vaikka virtauskokemus on suhteellisen harvinaista arkielämässä, jotkut tekijät kuitenkin 

yleensä mahdollistavat optimaalisen kokemuksen saavuttamisen melkein missä tahansa 

toiminnassa. Virtauskokemus on mahdollinen, jos toiminnalla on selvä tavoite. Tavoite 

tarjoaa suunnan ja tarkoituksen toiminnalle. Lisäksi toiminnan haasteellisuus ja yksilön 

kokemien omien taitojen on oltava tasapainossa. Toiminnan onnistumisesta on myös 

saatava välitöntä palautetta. (Csikszentmihalyi, Abuhamdeh & Nakamura 2005, 601-602.) 

 

Virtauksen kokeminen on Csikszentmihalyin ym. mukaan voimakas motivaatiotekijä. Kun 

yksilö on keskittynyt toimintaan, hän kokee toiminnan nautinnolliseksi ja palkitsevaksi. 

Csikszentmihalyi, ym. 2005, 602.) Virtauksen kokeneet todennäköisesti etsivät 

optimaalista kokemusta uudestaan. Tästä voi seurata, että yksilö sitoutuu tiettyyn tehtävään 

tai johonkin alaan ja haluaa jatkaa toimintaa. Ilmiöön viitataan, kun puhutaan kasvavasta 

motivaatiosta. (Schmidt 2011, 29-30.) 

 

Virtauskokemuksen saavuttaminen luokkahuoneessakin on mahdollista, kun tehtävät ja 

opiskelijan taidot ovat keskenään tasapainossa. Opiskelijat voivat kokea virtauksen 

keskittyessään oppiaineeseen liittyviin tehtäviin. Siten he saavat positiivisia 

oppimiskokemuksia. Positiiviset kokemukset voivat taas motivoida opiskelijoita 

sitoutumaan syvemmin tehtävään, jos heillä on halua ylläpitää positiivista virtausta. 
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Kokemusta voidaan pitää yllä, jos opiskelijoiden taidot pidetään tasapainossa yhä 

kasvavien haasteiden kanssa. Tutkimusten perusteella todellisessa kouluympäristössä 

optimaalista kokemusta ei kuitenkaan välttämättä saavuteta, vaikka virtauksen 

saavuttamiseen liittyvät tekijät olisivatkin läsnä. Varsinkin akateemisten aineiden tunneilla 

virtaukseen liittyvien olosuhteiden ja virtauskokemuksen välillä ei ole yhteyttä, sillä 

koulutyö on edelleen suurelta osalta pulpetin ääressä yksilötehtävien tekemistä tai luennon 

kuuntelemista. (mt. 30.) 

 

Vaikka luokkahuoneessa taitojen ja haasteiden tasapaino on kunnossa, puuttuu sieltä muita 

tekijöitä. Virtauksen syntymiseen vaikuttaa myös tarkkaavaisuuden kiinnittyminen, selvät 

lyhyen aikavälin tavoitteet, ja tunne siitä, että on itse valinnut sitoutumisen tehtävään. 

Luokkahuoneympäristössä opiskelijoilla lienee vähän valinnanvaraa oppimistoimintoihin 

ja fokus onkin pikemmin pitkäntähtäimen tavoitteissa kuten tietyn arvosanan saamisessa 

tai kurssin suorittamisessa kuin lyhyen aikavälin tavoitteissa kuten yhden askeleen 

kerrallaan suorittamisessa.  Lisäksi luokkahuone, jonka vilinässä siirrytään aiheesta toiseen 

nopeasti, ei välttämättä ole ideaalinen paikka edistää keskittynyttä tarkkaavaisuutta. 

Tutkimusten mukaan erilaisissa oppimisympäristöissä, joissa korostetaan aktiivista 

oppimista, opiskelijat kokevat enemmän virtausta. (mt. 30-31.) 

 

Csikzentmihalyin mukaan mikroflow-toiminta palvelee samanlaisia tarpeita kuin 

flowtoiminnot. Ne eivät ole kuitenkaan yhtä voimakkaita kokemuksia. Ne ovat toimintoja, 

jotka täyttävät aukkoja päivittäisissä rutiineissa. Koululuokassa toiminnot tulkitaan usein 

oppitunnin häiritsemiseksi tai keskittymiskyvyn puutteeksi. Mikroflow-toimintojen avulla 

omaa viihtyvyyttään voi lisätä ja tehdä ankeaa arkea nautittavammaksi. Esimerkiksi jos 

kirja, jota henkilö lukee, ei vie kaikkea huomiota, kaipaa keho muuta toimintaa. Tällöin 

henkilö saattaa leikkiä hiuksillaan, pyöritellä kynää tai keinua tuolilla. Henkilön ollessa 

ikävystynyt hän voi täyttää kokemusta mielikuvituksen, ihmisiä katselemalla tai 

piirtelemällä. Toiminnan ennakoinnin, laajentamisen ja jatkamisen avulla oppilas voi luoda 

oppimistilanteeseen lisää haasteita ja tehdä siitä nautittavamman. Mikroflow-toimintojen 

avulla yksilö saattaa pystyä keskittymään.  Mikroflow-toiminnot voivat olla isoja tai pieniä 

kehon liikkeitä kuten tilassa liikkumista tai kynän pyörittelyä. Toinen muoto on sosiaalinen 

vuorovaikutus kuten keskustelu. (Csikzentmihalyi 1975, 159). Rantala havaitsi 

väitöskirjatutkimuksessaan oppilaiden mikroflow-toimintoja kuten sivujen rullailu, 

viivoittimen napsuttelu, hyräily, viheltely ja piirtely (Rantala 2005, 208). 
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4.4  Yhteenveto 

Olen edellä tarkastellut oppimisen iloon liittyviä keskeisiä tekijöitä tutkimuskirjallisuuden 

valossa.  Ensiksi tarkastelin oppimista. Tutkimusten mukaan positiiviset tunteet edistävät 

oppimista. Saavutukset ja oppiminen puolestaan synnyttävät tunteita. (Hagenauer & 

Hascher 2010, 495.) Tässä tutkielmassa oppiminen ymmärretään toiminnalliseksi 

muutosprosessiksi, jota rakennetaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. 

 

Seuraavaksi käsittelin tunteita, joiden merkitys oppimisprosessissa on olennainen. Koska 

keskustelunanalyyttisessä tutkimusperinteessä nähdään oppiminen sosiaalisena toimintana 

eli oppimista rakennetaan yhdessä vuorovaikutuksessa, pohdin myös sitä, miten tunteita 

ilmaistaan multimodaalisesti vuorovaikutustilanteessa. 

 

Neljännessä luvussa olen tarkastellut oppimisen iloa ja aihetta käsitelleitä tutkimuksia. 

Oppimisen ilo on oppimiseen liittyviä positiivisia tunteita. Ne voivat olla tehtävään tai 

oppijaan itseensä liittyviä tai sosiaalisia tunteita. Ne syntyvät oppimisprosessin aikana, 

ennen tai jälkeen oppimisprosessin. Käsittelin myös virtausilmiötä, joka on oppimisen iloa 

ja motivaatiota lisäävä keskittyneisyyden tila. 

 

5   TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA TUTKIMUSKYSYMYS 

Tunteet ovat läsnä myös koulussa ja oppimiseen liittyy paljon tunteita. Oppimisen ilosta 

puhutaan opetussuunnitelmissa, mutta miten se näkyy koulun arjessa? Esimerkiksi 

matematiikan opiskeluun liittyy usein turhautumisen tunne, jos ongelman ratkaisu on 

haastava. Jos oppija onnistuu tehtävässä, hän tuntee varmasti oppimisen iloa. Olen 

kiinnostunut siitä, miten oppimisen ilo näyttäytyy koulussa. Tutkimuskysymys tässä 

tutkielmassa onkin: 

 

millaisissa tilanteissa lukiolaisten kouluarkea kuvaavassa aineistossa näkyy oppimisen 

iloa? 
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Tieto positiivisista oppimiseen liittyvistä tunteista, niiden kehittymisestä ja tekijöistä on 

välttämätön sellaisen oppimisympäristön kehittämiseksi, joka ei pelkästään estä 

negatiivisia tunteita vaan myös tukee positiivisia tunnekokemuksia. (Hagenauer & Hascher 

2010, 496.) Tässä tutkielmassa tekemäni analyysi kuvaa oppimiseen liittyviä positiivisia 

tunteita, jotka ovat havainnoitavissa vuorovaikutustilanteessa. 

 

Tutkimuksen tavoitteena on tarjota mikrotason näkökulma oppimisen iloon.  Analysoin 

aineistoa käyttämällä keskustelunanalyysiä työkaluna, joka tarjoaa keinot 

yksityiskohtaiseen aineiston käsittelyyn. Couper-Kuhlenin mukaan keskustelunanalyysiä 

voidaan hyödyntää tunteiden tutkinnassa, jos hyväksytään seuraavat olettamukset. 

Ensinnäkin tunteet ovat julkisesti läsnä vuorovaikutuksessa. Toiseksi niiden ilmaiseminen 

realisoituu sisäistetyissä käytännöissä. Kolmanneksi vuorovaikutuksessa käytännöillä on 

erityinen sekventiaalinen asema. Neljänneksi käytäntöjä tulkitaan kontekstisidonnaisesti. 

(Couper-Kuhlen 2009, 96.) 

 

6 TUTKIMUSMENETELMÄ, AINEISTO, TUTKIMUKSEN KULKU JA 

AINEISTON ANALYYSI 

Tässä luvussa käsittelen tutkimusmenetelmänä käyttämäni keskustelunanalyysin perusteita 

ja aineistoa. Lisäksi tarkastelen tutkimuksen kulkua ja lopuksi analysoin aineistoa. 

 

6.1  Tutkimusmenetelmänä keskustelunanalyysi 

Tutkimuksen aineiston analysoinnissa käytän keskustelunanalyysia. Keskustelunanalyysi 

on etnometodologiaan perustuva menetelmä. Keskustelunanalyysin perustan on luonut 

Harvey Sacks yhdessä Emanuel Schegloffin ja Gail Jeffersonin kanssa. 

Keskustelunanalyysin avulla on tarkasteltu esimerkiksi keskustelun jäsentyneisyyden 

piirteitä, katseiden ja eleiden roolia vuorovaikutuksessa sekä erilaisten sosiaalisten 

instituutioiden piirissä tapahtuvaa kommunikaatiota. (Heritage 1996, 228.) 

 

Vuorotellen toimiminen on keskeinen sosiaalinen järjestäytyneisyyden muoto. Se on 

käytössä niin peleissä, liikenteessä, asiakaspalvelussa kuten myös keskustelussa. 

Vuorotellen toimimista voidaan havaita erilaisissa toiminnoissa. Tutkimisen arvoista on se, 
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miten vuorotellen toimiminen on organisoitunut. Keskustelunanalyysin avulla tutkitaan 

keskustelujen vuorotellen tapahtuvaa toimintaa. (Sacks, Schegloff & Jefferson 1974, 696.) 

Keskustelunanalyysin keskeisin oletus on se, että jokapäiväinen puhe on erittäin 

järjestelmällistä ja järjestäytynyttä. Keskustelunanalyysi on siis jokapäiväisen 

inhimillisessä vuorovaikutuksessa tuotetun puheen järjestelmällistä analyysiä. Vaikka 

keskustelunanalyysin nimi viittaa keskusteluun, keskustelunanalyytikot eivät keskity 

pelkästään keskustelun analysointiin vaan keskusteluanalyyttinen tutkimus on 

vuorovaikutuksen analysointia laajemmin. (Hutchby & Wooffitt 2003, 13.) 

 

Sacksin alkuperäinen kiinnostus aidon vuorovaikutuksen yksityiskohtiin ja pyrkimys estää 

idealisoimisprosessi ovat keskustelunanalyysin metodologiassa. Siten 

keskustelunanalyysin ehdoton vaatimus on käyttää luonnollisista vuorovaikutustilanteista 

kerättyjä aineistoja ja pyrkimys välttää muita tutkimusmenetelmiä, koska niiden katsotaan 

olevan epätyydyttäviä tapoja kerätä aineistoa. (Heritage 1996, 230-231.) Nauhoitukset ovat 

tehty luonnollisista vuorovaikutustilanteista (Hutchby & Wooffitt 2003, 14). 

 

Luonnollinen vuorovaikutus on vaihtelevaa ja muuntelevaa, mikä mahdollistaa 

systemaattiset vertailut, joiden pohjalla yksittäisiä analyyseja voidaan tarkistaa ja kehittää 

edelleen. Nauhoitettujen aineistojen käyttö on tärkeää intuition ja muistin rajoitusten takia. 

Nauhoitusten käyttö mahdollistaa vuorovaikutustapahtumien toistettavan ja 

yksityiskohtaisen erittelemisen.  Niiden käyttö laajentaa tehtävissä olevien havaintojen alaa 

ja tarkkuutta. Myös muille tutkijoille on mahdollista pääsy näihin aineistoihin, joiden 

pohjalta väitteet on esitetty ja mahdollistaa analyysin tiukan julkisen tarkastelun. Tämä 

auttaa vähentämään henkilökohtaisten ennakkokäsitysten tai analyyttisten vinoumien 

vaikutusta. Koska aineistot ovat saatavilla, niitä voidaan käyttää uudelleen erilaisissa 

tutkimuksissa ja tulkita uudelleen uusien tulosten valossa. Tämä on mahdollista, koska 

alkuperäinen aineisto ei ole idealisoitua eikä erityisten tutkimusasetelmien tai teorioiden ja 

hypoteesien rajoittamaa. (Heritage 1996, 233.) 

 

Keskustelunanalyysin perusolettamus on siis se, että vuorovaikutus on rakenteellisesti 

järjestynyttä. Lisäksi keskustelunanalyytikot olettavat, että vuorovaikutukseen osallistujat 

ottavat huomioon kontekstin. Vuorovaikutuksen järjestäytyneisyys ja 

kontekstisidonnaisuus ovat läsnä vuorovaikutuksessa koko ajan, joten mitään 

yksityiskohtaa ei voida sivuuttaa järjestymättömänä, sattumanvaraisena tai irrelevanttina. 



22 
 

(Heritage 1996, 236.) Järjestyksen, merkityksen ja yhtenäisyyden saavuttaminen 

vuorovaikutuksessa nähdään olevan erottamattomasti sidoksissa ympäristöön, missä 

lausumat tuotetaan (Hutchby & Wooffitt 2003, 14). 

 

Tulkinnan lähtökohtana keskustelunanalyysissä on se, että jokainen toiminta on osa 

meneillään olevaa toimintaa ja niitä tarkastellaan refleksiivisesti ja kontekstuaalisesti.  

Toisin sanoen jokainen vuoro on edellisen toiminnan tulkintaa ja se luo vuorostaan 

kontekstin seuraavan toiminnan tulkitsemiselle. (Tainio 2007, 29.) Keskustelunanalyysissä 

tutkitaan yksilöiden puheissa luomia merkityksellisiä toimintoja, kategorisointeja ja 

kategorioita. Keskustelunanalyysissä analysoidaan, miten keskustelijat kysyvät, käskevät, 

ehdottavat, ottavat kantaa ja vastaanottavat, torjuvat tai yhtyvät muiden mielipiteisiin. 

Tämän lisäksi voidaan tarkastella sitä, miten yksilöt luovat puheillaan identiteettiään. 

(Hakulinen 1997, 13-14.) Vuorovaikutusta laajemmassa kontekstissa on esimerkiksi 

luokkahuoneen vuorovaikutustilanteet, joita tutkitaan tilanteina, joissa vuorovaikutuksessa 

luodaan ja toteutetaan institutionaalisia päämääriä tietyn käsikirjoituksen kuten 

tuntisuunnitelman mukaan. (Tainio 2007, 29-30.) Yhtenä mahdollisuutena on tutkia 

puhetta ja vuorovaikutusta suhteessa kulttuuriin tai tutkia vuorovaikutusta 

yksilöpsykologisesta näkökulmasta. (Sidnell 2010, 17). Keskustelunanalyysia voidaan 

käyttää oppimisen tutkimukseen. Jos oppiminen ymmärretään siten, että se rakentuu ja on 

sidottu vuorovaikutukseen, voidaan keskustelunanalyysin avulla ymmärtää paremmin 

oppimista. (Sahlström 2011, 45.) 

 

6.2  Aineisto 

Tutkimusaineistona on osa Språkmöten-projektin tutkijoiden keräämää videoaineistoa, jota 

on kuvattu yli 200 tuntia.  Kolmivuotisen (2011-2014) tutkimus- ja kehitysprojektin 

tarkoituksena on kuvata ja analysoida suomen- ja ruotsinkielisten oppilaiden ja opettajien 

kielikohtaamisia koulurakennuksissa, joissa toimivat sekä suomen- että ruotsinkielinen 

koulu.  Hanke on Åbo Akademin ja Helsingin yliopiston yhteisprojekti. Aineistosta 

käytössäni oli lukiossa kolmen päivän aikana kuvattu videoaineisto. Kamera on seurannut 

ensimmäisen luokan oppilasta, jolla on ollut mikrofoni vaatteisiin kiinnitettynä. Jatkossa 

käytän kyseessä olevasta oppilaasta nimeä Klaara. Oppitunneilla kamera on kohdistunut 

suurimmaksi osaksi Klaaraan. Välitunneilla kamera on kohdistunut ajoittain myös lattiaan. 
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Aineiston hankinta ja analyysi ovat osallistujakeskeisiä, sillä tutkimus tarkastelee yhtä 

osallistujaa ja sellaisia vuorovaikutustilanteita, joihin hän osallistuu (Rusk ym. 2014, 10). 

Aineistossa esiintyvien ja siinä mainittujen nimet on muutettu. Samoin henkilön 

mahdollisesti tunnistettavaksi tekevät yksityiskohdat on muutettu. 

 

6.3  Tutkimuksen eteneminen 

Katsoin kolmen koulupäivän videoaineistoa ja etsin sieltä oppitunnin aikana sattuvia 

tilanteita, joihin näytti sisältyvän opettajan antamaan oppimistehtävään liittyvää oppimisen 

iloa. Löysin muutamia tällaisia tilanteita. Toisella katselukerralla aineistosta nousi esiin 

opetuksen ulkopuolella tapahtuneita vuorovaikutustilanteita, joissa näkyi opettajan 

antamaan oppimistehtävään liittyvää oppimisen iloa. Samoin sieltä nousi esiin muita 

oppimiseen liittyviä tilanteita, joissa teema ei suoraan liittynyt opettajan antamaan 

oppimistehtävään. Näitä tilanteita oli sekä opetuksessa että opetuksen ulkopuolella. 

 

Aineistosta siis valikoitui lähempään analyysiin koulupäivän aikana kouluaineiden tai 

muuhun oppimiseen liittyviä vuorovaikutustilanteita, joissa on mukana positiivisia tunteita, 

joista olen rajannut tarkastelun ulkopuolelle ihmissuhteita käsittelevät tilanteet. Nämä 

erilaiset tilanteet ja teemat jaoin ryhmiin. Ensimmäinen jako oli tilanteet, jotka tapahtuivat 

opetuksessa tai sen ulkopuolella. Opetuksessa tapahtuneet tilanteet jaoin vielä opettajan 

antamiin tehtäviin ja muihin. Muodostin samat ryhmät myös tilanteille, jotka tapahtuivat 

opetuksen ulkopuolella. 

 

Valikoidut kohdat litteroin ja tarkistin useaan kertaan. Aineisto-otteet on koottuna 6.4 

luvussa esitettyyn taulukkoon. Analyysit olen toteuttanut katsomalla valikoituja ja 

litteroituja kohtia aineistosta useaan kertaan. 

 

Kuten jo luvussa 3.2 tuli ilmi tunteita ilmaistaan monin tavoin vuorovaikutuksessa. 

Vastaanottaja voi saada vihjeitä puhujan tunteista puhujan verbaalisten ilmausten lisäksi 

myös puhujan käyttämistä muista keinoista (Sorjonen & Peräkylä 2012, 5).  Käytän 

seuraavaksi esittelemiäni tutkimuskirjallisuudessa esille tulevia tunteiden ilmaisun keinoja 

kriteereinä valikoidessani aineistoista tilanteita, joissa oppimisen iloa näkyy.  Puheen 
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lisäksi tunteita voidaan ilmaista vuorovaikutuksessa äänen avulla, prosodisesti sekä 

kehollisesti ja ilmein. (Sorjonen & Peräkylä 2012, 6-8.) 

 

Puhujan käyttämistä sanan valinnoista voidaan tulkita hänen tunnetilaansa. Positiiviset 

ilmaisut ovat yleensä merkkinä ilosta.  Sanojen lisäksi dialogipartikkelit esimerkiksi mmm 

tai hmm voivat antaa viitteitä tunnetilasta. Niiden merkitys kuitenkin näkyy ensisijaisesti 

äänen sävyssä. Puheessa tunnetta ilmaisevana keinona käytetään toistoa. Sen avulla 

voidaan esittää esimerkiksi innostusta. (Hakulinen 1994, 11). Puhuja voi siis tuoda tunteita 

esiin prosodisin keinoin. Prosodisia keinoja on esimerkiksi puheen intonaatio, rytmi, 

äänensävy, laatu ja voimakkuus. Onnellisuus voi näkyä äänen prosodiassa. Äänenkorkeus 

voi olla korkea, vaihteleva ja nouseva. Äänessä voi olla terävyyttä äkillisiä nousuja ja 

laskuja. Avainsanat lausutaan äänekkäästi. Puhenopeus on nopea ja sillä on taipumus 

kiihtyä. (Maynard & Freese 2012, 99.) 

 

Tunteita ilmaistaan myös kehollisesti. Kehollisia keinoja ovat asennot, eleet ja ilmeet. 

Eleet voivat olla osoittavia tai kuvailevia. Osoittavat eleet kohdistavat huomion 

esimerkiksi asioihin, esineisiin tai henkilöihin, jotka ovat läsnä vuorovaikutustilanteessa. 

Kuvailevat eleet voivat toimia jonkin semioottisena merkkinä sanan sijaan. (Laakso 2011, 

154.) Kasvojenilmeet paljastavat yleensä sen, mitä me ajattelemme jostakin (Peräkylä & 

Ruusuvuori 2012, 65). Iloisuus ja tyytyväisyys näkyvät kasvoilla esimerkiksi hymynä. 

 

Nauru on multimodaalinen ilmiö, jossa yhdistyy äänellinen, visuaalinen ja kehollinen 

elementti. Sillä on erilaisia tarkoituksia vuorovaikutuksessa. Nauru nähdään apukeinona, 

jota vuorovaikutustilanteessa olevat käyttävät järjestelmällisesti erilaisissa 

vuorovaikutustilanteissa. (Haakana 2012, 175.) Tässä analyysissä tarkastellaan naurua ilon 

ilmaisijana. 

 

Käytän siis yllä olevia vuorovaikutuskeinoja kriteereinä oppimisen ilon tulkintaan. Sen 

lisäksi tulkitsen sitä myös vuorovaikutustilanteessa olevien osallistumisesta esimerkiksi 

päällekkäisestä puheesta, vuoron ottamisesta ennen omaa vuoroa ja viittaamisesta. 

Seuraavassa luvussa siirryn aineiston analyysiin. 
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6.4 Aineiston analyysi 

Tässä luvussa analysoin aineistosta nousseita oppimisen iloon liittyviä aineisto-otteita. 

Litterointiesimerkit ovat luokiteltu, kuten edellisessä luvussa mainitsin, ensin opetuksessa 

tapahtuvaan ja opetuksen ulkopuolella tapahtuviin vuorovaikutustilanteisiin. Nämä ryhmät 

jaottelin vielä sen mukaan, onko kyseessä opettajan antama tehtävä vai jokin muu 

oppimiseen liittyvä tapahtuma. 
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Alla olevasta taulukosta näkyy litteroimani aineistoesimerkit tunnistetietoineen. Ne ovat 

taulukossa esiintymisjärjestyksessä. 

Taulukko 1 Aineisto-otteet 

Luokka Videon numero Otteen otsikko Kesto 

(mm:ss) 

Videon kohta Tapahtuma- 

paikka 

Opetuksessa 

opettajan 

antamat 

30.11.11-6 Ote 1. Eiks toi 

ookkaan 

hypotenuusa toi 

00:48 [00:21:35.10] -

[00:22:23.09] 

Matematiikan 

tunti 

tehtävät 

 

01.12.11-7 Ote 2. Kouluun 

pääsyn odotusta 

01:29 [00:27:47.09] -

[00:29:16.08] 

Psykologian 

tunti 

Luku 6.4.1.1 

 

02.12.11-1 Ote 3. Mä unohdin 

sieltä viiltelyn 

01:02 [00:28:20.00] -

[00:29:22.25] 

Äidinkielen 

tunti 

 02.12.11-2 Ote 4. Palautetta 

puheesta 

00:53 [00:00:03.00] -

[00:00:56.20] 

Äidinkielen 

tunti 

 02.12.11-2 Ote 5. Mun kädet 

tärisee 

01:16 [00:06:48.23] -

[00:08:04.02] 

Äidinkielen 

tunti 

 02.12.11-9 Ote 6. Muistatko, 

miten verrannot 

laskettiin? 

01:22 [00:11:40.26] -

[00:13:02.28] 

Matematiikan 

tunti 

 02.12.11-9 Ote 7. Onko tää 

pinta-ala? 

00:04 [00:23:42.20] -

[00:23:46.26] 

Matematiikan 

tunti 

 02.12.11-9 Ote 8. Mikä se oli? 00:10 [00:25:03.02] -

[00:25:13.04] 

Matematiikan 

tunti 

Opetuksessa 

muut teemat 

01.12.11-1 Ote 9. Joku 

intohimo pitää olla 

01:08 [00:27:24.29] -

[00:28:35.27] 

Ruotsin tunti 

Luku 6.4.1.2 02.12.11-2 Ote 10. 

Kolmastoista 

vyöhyke 

01:30 [00:25:35.22] -

[00:27:05.06] 

Äidinkielen 

tunti 

Opetuksen 

ulkopuolella 

opettajan 

30.11.11-1 Ote 11. Ootkos 

kirjoittanut 

salkkareista mitään 

00:32 [00:01:49.27] -

[00:02:21.25] 

Koulun käytävä 

antamat  

tehtävät 

Luku 6.4.2.1 

30.11.11-3 Ote 12. Me 

pidetään puhe 

salkkareista 

01:02 [00:22:46.17] -

[00:23:48.18] 

Matkalla 

rakennuksesta 

toiseen 

 02.12.11-3 Ote 13. Oliks se 

sitte ihan huono? 

00:47 [00:09:12.19] -

[00:09:59.25] 

Koulun käytävä 

 02.12.11-7 Ote 14. Upptaget 01:51 [00:12:01.24] -

[00:13:51.01] 

Koulun käytävä 

Opetuksen 

ulkopuolella 

muut teemat 

01.12.11-1 Ote 15. Jos tekisin 

yksin, tekisin 

nälkäpelistä 

00:56 [00:02:41.13] -

[00:03:37.03] 

Koulun käytävä 

Luku 6.4.2.2 02.12.11-7 Ote 16. Mikä sinna 

on? 

00:31 [00:08:48.09] -

[00:09:19.18] 

Koulun käytävä 

  Yhteensä  15min 21 s   
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6.4.1 Oppimisen iloa opetuksessa 

Tässä luvussa analysoin tapauksia, jotka tapahtuvat opetuksessa ja joissa näkyy oppimisen 

iloa. Jaottelen ne vielä tarkemmin sen mukaan, onko kyseessä opettajan antama tehtävä vai 

joku muu oppimistapahtuma.  

 

6.4.1.1 Opettajan antamat tehtävät 

 

Seuraavaksi analysoin vuorovaikutustilanteita, jotka tapahtuvat opetuksessa ja joissa 

teemana on opettajan antama tehtävä. Nämä kaikki tilanteet tapahtuvat luokkahuoneessa. 

Analysoidut tilanteet ovat tapahtuneet, matematiikan, äidinkielen ja psykologian tunneilla 

ja ne ovat alla kronologisessa järjestyksessä. Näitä tilanteita on yhteensä kahdeksan. 

Ensimmäisessä sekvenssissä on kyseessä tunnilla annettu oppimistehtävä, jota luokan 

edessä olevan opettajan johdolla ratkaistaan yhdessä.  Klaara on matematiikan tunnilla. 

Hän on piirtänyt kuvan ja tutkii sitä.  Sen jälkeen hän ottaa käteensä laskimen, mutta laskee 

sen uudelleen kädestään ja kirjoittaa jotain vihkoonsa.  

 

Ote 1. Eiks toi ookkaan hypotenuusa toi  

1  Opettaja: jos lähetään vaikka tarkasteleen tätä oikeen 

2   puoleista suorakulmaista kolmioo (.) täältä 

3   kulmasta alfa käsin (.) meidän pitäis tää 

4   kulma alfa saada selville (.) niin minkälaisen 

5   trigonometrisen lausekkeen pohjalta se selviää 

6   (.) klaara? 

7 ->  ((Klaara viittaa innokkaana jo ennen kuin  

8   opettaja on esittänyt kysymystä.)) 

9 -> Klaara: tangentti 

10   (2.0) 

11  Opettaja: mites se meni se tangenttilauseke? 

12  Klaara: ööö vastakkainen jaettuna viereisellä. 

13  Opettaja: hmm sitt vastakkainen olis tämä ja viereinen 

14   olis tuo mutt nytte meill on se ongelma siin 

15   nyt me ei tiedetä tätä sivua täällä. 

16  Klaara: ai eiks toi ookkaan hypotenuusa toi? 
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17  Opettaja: ei kurk[kaapa] 

18 -> Klaara:        [aaaah] 

19  Opettaja: sitä kuvioo pikkasen toisella tavalla sit sä 

20   näät mikä se hypotenuusa siinä on (2.0) 

21   ((Klaara viittaa.)) 

22  Opettaja: mitä löysit klaara 

23  Klaara: no se on tos keskellä se hypotenuusa ja se on 

24   sitte (0.5) ööö (1.0) se on toi (.) sini 

25  Opettaja: ihan totta sinilauseke joo 

  

Tunnilla on käsitelty tangenttiin liittyvää tehtävää, jossa piti ensin piirtää kuvio. Klaara on 

saanut sen piirrettyä ja hän tarkastelee kuviota kumartuneena pulpettiin päin.  Klaara on 

kuvattu sivulta, joten hänen kasvon ilmeitä ei näe kunnolla. Opettajaa ei näy kuvassa. 

Opettaja selostaa, miten tehtävää voisi yrittää ratkaista (rivit 1-5). Ennen kuin opettaja 

ehtii esittää kysymyksensä, Klaara suoristaa selkänsä, työntää pulpettiaan hieman 

eteenpäin ja nostaa nopeasti kätensä pystyyn. Tällä eleellä hän osoittaa haluavansa 

osallistua oppimistehtävän ratkaisuun. Viittaaminen ennen opettaja esittämää kysymystä 

merkinnee sitä, että Klaara on varma vastauksesta. Hänen innokkuutensa on yksi merkki 

oppimisen ilosta. Klaaran vastatessa rivillä 9 ”tangentti” äänensävy tukee sitä tulkintaa, 

että Klaara on varma vastauksestaan. 

 

Vastaus ei kuitenkaan ole oikein ja opettaja tekee pienen tauon jälkeen vastakysymyksen 

Klaaralle, johon Klaara vastaa. Klaara miettii hieman vastausta, joka ilmenee ”ööö” 

partikkelina. Klaaran mielenkiinto säilyy tehtävää kohtaan opettajan selventäessä tehtävää 

riveillä 13-15. Mielenkiinnon säilyminen näkyy Klaaran asennosta, katseesta ja eleestä. 

Hän katsoo opettajaa pää hieman kallellaan. Kädessään hänellä on kynä, jonka päätä hän 

pitää leuallaan. Hän kääntää katseensa pulpetilla olevaan vihkoon, ennen kuin rivillä 16 

esittää uuden kysymyksen: ”ai eiks toi ookkaan hypotenuusa toi”.  Äänensävy on tässä 

lausumassa ihmettelevä. 

 

Koiviston mukaan puhujan ”aa” lausuma viittaa edellisen vuoron auttaneen häntä 

ymmärtämään tai tunnistamaan jotain oleellista, jonka on aiemmin ymmärtänyt väärin tai 

joka on ollut epäselvä (Koivisto 2015, 144).   Siten rivillä 18 Klaaran lausuma ”aaaah” 

samanaikaisesti opettajan selityksen kanssa viittaa siihen, että Klaara on oivaltanut jotakin 

tehtävästä. Hän kääntää katseensa eteenpäin, ennen kuin kumartuu tutkimaan kuviota 
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uudelleen. Hän viittaa nostamatta katsettaan vihosta (rivi 21). Opettaja antaa hänen vastata 

ja hän vastaa oikein. Klaara on kuvattu sivulta, joten hänen ilmeestä ei voi tehdä 

tulkintoja. 

 

Tässä sekvenssissä Klaaran oppimisen ilo näkyy eleessä eli viittaamisessa, joka tapahtuu 

ennen kuin opettaja esittää kysymyksen. Hän aloittaa vuoronsa ennen opettajan vuoron 

päättymistä. Samalla tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa osallistuja voi puhua 

toisen päälle, kun hän on innostunut. Äänensävy Klaaran lausumassa rivillä 9 tukee 

tulkintaa oppimisen ilosta. Rivillä 18 Klaaran lausuman äänensävy indikoi Klaaran 

oivaltaneen jotain tehtävästä. 

 

Seuraava sekvenssi tapahtuu psykologian tunnilla, jossa opettaja puhuu 

opiskelustrategioista ja motivoitumisesta edessä. Klaara istuu takana Vilman vieressä.  He 

piirtävät ja keskustelevat muista asioista. Klaara kirjoittelee tekstiviestejä. Välillä he 

kirjoittavat muistiinpanoja vihkoon. Tunti on edennyt jo yli puolen välin. Opettajan 

muuttaessa tyyliä Klaara ja Vilma kääntävät katseen opettajaan. 

 

Ote 2. Kouluun pääsyn odotusta 

1  Opettaja: ottakaas iästänne pois tommonen kymmenen vuatta 

2   (.)suunnilleen 

3 -> Klaara: kuus(h)= 

4 -> Vilma: =[kuus(h)] 

5  Opettaja: [te ootte] es(ho)karissa 

6 ->  (( Klaara kääntää katseensa ja vartalonsa 

7 ->  Vilmaan päin käsi koukistettuna.)) 

8 -> Klaara: [(-)] ((nauraen)) 

9  Opettaja: [ja odotatte pääsyä] [kouluun] 

10  Vilma:                      [mitä(h)] 

11   ((Vilma ja Klaara katsovat toisiaan.))  

12 -> Klaara: heh[ekalla] 

13  Opettaja:    [kuis moni] muistaa? 

14 -> Klaara: ekalla meill oli(h) samanlaiset reput 

15   ((Klaara ja Vilma katsovat toisiaan ja nauravat.)) 

16  Opettaja: no:: eli teill oli semmoset (.) 

17 -> Vilma: .hhh [meilki oli] 

18 ->  ((Vilma katsoo Klaaraan ja nostaa innoissaan  
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19 ->  kättään.)) 

20  Opettaja:      [palavat] kirkkaat silmät ja te 

21 ->  suunnittelitte repun ostoa 

22 ->  ((Klaara ja Vilma katsovat toisiaan ja  

23 ->  kikattavat.)) 

24  Opettaja: minkälaista penaalia sinne saadaan ja te 

25   jonotitte, että koska pääsee kouluun. kesäloma 

26   kymmenen viikkoa ennen ku koulu alkoi oli 

27 ->  älyttömän pitkä. te ehkä menitte käymään 

28 ->  kouluun vanhempienne kanssa sitä reittiä, ett 

29 ->  sit osais mennä sit pyöräillen tai kävellen 

30 ->  ett muodostuis se sisäinen malli, ett miten mä 

31 ->  löydän kouluun. ja sit ku te pääsitte sinne 

32 ->  kouluun ensimmäisenä päivänä ehkä vanhempien 

33 ->  saattamana. se päivä saattoi kestää kaksi tai 

34 ->  kolme tuntia ja te saitte 

35   ((Klaaran puhelin piippaa.)) 

36  Opettaja: ensimmäisen kirjan kotiin vietäväksi 

37   ((Klaara ottaa puhelimen käteensä ja katselee sitä  

38   välillä.)) 

39  Opettaja: ja opettajan ohjeen se täytyy kontaktoida tai 

40 ->  paperoida. ja teidän senpäiväinen ressi oli  

41 ->  että vanhemmat siltä istuimelta lähtee 

42 ->  ostamaan sitä kontaktia 

43   ((Klaara kirjoittaa tekstiviestiä.)) 

44 -> Opettaja: sulle ja se kirja muuten paperoidaan koska 

45 ->  opettaja sanoi ja sitt se viedään kouluun. ja 

46 ->  sitte te saitte ensimmäisiä läksyjä, joita te  

47 ->  pakersitte palavasieluisesti (.) te ootte taas 

48 ->  ekalla (.) onks tullut paperoitua kirjoja? 

49   ((Klaara sai tekstiviestin kirjoitettua.)) 

50  Klaara: yhym (.)e(ho)i 

51   ((Luokassa kuuluu naurua.)) 

 

Opettajan kutsuu opiskelijoita osallistumaan lausumallaan ”ottaakaas iästänne pois 

tommonen kymmenen vuatta”.  Se saa Klaaran kääntämään päänsä opettajaan päin 

hymyillen. Klaara kääntää katseensa yläviistoon ennen kuin sanoo ”kuus” rivillä 3. Vilma 

sanoo heti perään ”kuus” (rivi 4). Opettajan kertomukseen osallistuminen indikoi 

mielenkiintoa. Klaaran ja Vilman äänissä on naurua, mikä vahvistaa tulkintaa. Vilman 
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kasvoja ei näy, mutta Klaara hymyilee. Hänen katseensa on suuntautunut uudestaan 

eteenpäin todennäköisesti opettajaan, joka ei näy kuvassa. 

 

Opettajan lausuma ”te ootte eskarissa” (rivi 5) saa Klaaran kääntymään nopeasti Vilmaan 

päin käsivarsi koukistuneena. Klaara ja Vilma katsovat toisiaan.  Klaara sanoo jotain 

Vilmalle, joka varmistaa kuulemaansa kysymällä (rivi 10) ”mitäh” nauravalla äänellä 

Klaaralta.  He katsovat toisiaan ja nauravat. Rivillä 14 Klaara tuottaa lausuman ” ekalla 

meill oli samanlaiset reput” nauravalla äänellä. Hänen äänensävynsä on naurava. 

 

Opettajan jatkaessa kertomustaan (rivi 17) Vilman innostus näkyy, kun hän vetää henkeä, 

kääntyy Klaaran puoleen ja lausuu ”meilki oli” innostuneella äänensävyllä opettajan vielä 

puhuessa. Samalla hän heilauttaa kättään ylöspäin ja hymyilee leveästi. Tämän jälkeen 

Klaara ja Vilma kääntävät taas katseet eteenpäin. Vilma hymyilee leveästi. 

 

Opettajan jatkaa kertomusta edelleen riveillä 20 ja 21. Opettajan mainitessa sanan ”repun” 

(rivi 21) Klaara ja Vilma katsovat toisiaan ja nauravat.  Tämän jälkeen he kääntyvät 

katsomaan opettajaan päin ja näyttävät kuuntelevan hänen puhettaan. Molemmilla on leveä 

hymy. Opettajan edelleen puhuessa (rivi 27) Klaara nojautuu eteenpäin, asettaa kyynärpäät 

pulpetille ja nojaa leukaansa kämmeniinsä. Katse on suunnattu opettajaan. Ilme on 

keskittynyt. Vilmaa ei enää näy kuvassa.  Riveillä 27-34 Klaaran keskittyneisyys saattaa 

olla virtauskokemusta, jonka kuitenkin puhelimen pirinä keskeyttää. 

 

Rivillä 35 Klaaran puhelin piippaa. Hän tavoittelee käsillään sitä ja katse on edelleen 

suunnattu eteenpäin. Klaara vilkaisee välillä kädessään olevaan puhelimeensa, mutta 

kääntää katseen vielä eteenpäin. Ilme on mietteliäs. Hän ottaa kätensä pulpetilta ja vie ne 

syliinsä ja katsoo edelleen eteenpäin opettajan edelleen puhuessa (rivi38). Sitten hän 

työntää tuolia hieman taaksepäin, kääntää katseen puhelimeen ja alkaa kirjoittaa. Vilma 

tulee näkyviin Klaaran takaa. Vilman katse on kiinnittynyt eteenpäin ja hän näyttää 

keskittyneeltä ja opettajan puhuessa (rivit 44-45) Vilma nyökyttelee. Opettajan puhuessa 

edelleen ” ja sitte te saitte ensimmäisiä läksyjä” Vilma hymyilee. Riveillä 40-48 Vilman 

keskittynyt ilme indikoi mahdollisesti virtauskokemusta. 

 

Opettajan lausuessa ”te ootte taas ekalla” (rivit 47-48) Klaara nostaa päänsä ja suuntaa 

katseen eteenpäin. Hänen ilmeensä on mietteliäs. Opettaja kysyy kertomuksensa lopussa 
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”onks tullut paperoitua kirjoja” (rivi 48). Kysymys kirvoittaa naurunremakan luokassa. 

Klaara vastaa naurahtaen ”ei” (rivi 50.) 

 

Yllä olevassa sekvenssissä opettaja käyttää tarinan kerrontaa hyväkseen opetuksessa. 

Klaaran ja Vilman oppimisen ilo näkyy ennen kaikkea nauruna ja kasvojen ilmeissä 

hymynä. Koska opettaja puhuu suurimman osan aikaa, Klaaran ja Vilman puheen osuus jää 

vähäiseksi. Ilo näkyy kuitenkin puheen äänensävyssä, joka on joko innostunut tai naurava. 

Oppilaiden mielenkiinto ja keskittyneisyys asiaa kohtaan näkyy siinä, että he suuntaavat 

katseensa opettajaan päin eivätkä tee muuta. 

 

Alla oleva sekvenssi tapahtuu äidinkielen tunnilla. Klaaran, Roosan, Hennan ja Millan on 

määrä pitää esitys Salatut elämät -nimisestä televisio-ohjelmasta. Alkutunti on kulunut 

esitykseen valmistautumisessa. Klaaralla on unohtunut muistitikku kotiin, mikä aiheuttaa 

lisäjännitteitä. Tilanne laukeaa, kun Klaaran äiti tuo tikun koululle. Milla on myöhässä eikä 

ehdi tunnille.  Tästä huolimatta Klaara, Roosa ja Henna päättävät pitää puheen opettajan 

tiedustellessa asiaa.  Esityksensä jälkeen he jäävät eteen seisomaan ja odottavat muiden 

opiskelijoiden palautetta.  Palautetta odottaessaan he keskustelevat itse esityksestä. He 

kuiskivat välillä, joten heidän puheestaan ei saa osin selvää. Ilmeet, eleet ja nauru 

kuitenkin kertovat paljon. 

 

Ote 3. Mä unohdin sieltä viiltelyn  
 

1 -> Henna: se on kauhee kertoo salkkareista (--) 

2 ->  ((Klaara, Henna ja Roosa nauravat.)) 

3  Klaara: mä unohdin sitte- 

4 -> Henna: se on ku jostain kauhu(h)leffasta(-) 

5 -> Klaara: mä unohdin sieltä viiltelyn ja kaikki tommoset 

6 ->  ((Klaara, Henna ja Roosa nauravat.)) 

7 -> Henna: mitä hyvää siinä sitte on 

8 -> Klaara: ei mitää(h) 

9  Henna: (--) 

10  Klaara: mun piti kertoo mun piti kertoo isoimmat 

11   juonenkäänteet 

12 -> Roosa: niih heh he 

13 -> Henna: (--) 

14 -> Roosa: tää on vaikeeta (.) ylivaikeeta ku milla ei 

15 ->  ollu ku £ei ollukaan sitä lappua (.) sit piti 
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16 ->  jotenki päästä keksiä (.) nii  mää olin 

17 ->  jotenki jäätynyt totaalisesti£ heh heh 

18 -> Klaara:   heh ja mä oon öö se tota heh joo(h) 

19  Opettaja:  mä voin kysyä tosta (.) toi on hyvä 

20  Klaara 

opettajalle: 

kysy kuinka moni kattoo salkkareita 

21 ->  ((Tytöt nauravat.)) 

22 -> Klaara: me unohdettiin kysyä 

23  Opettaja: nii joo sen voi vielä kysyä tietysti 

24   °katotaan° (2.0) mutt toi ett ku jos on suu- 

25   suunniteltu esitys ja sitä on neljä henkilöä 

26   pitämässä ja yks jää pois ni mitä sitte 

27   tehdään. se se olis mielenkiintoinen juttu myös 

28  Klaara: niih 

29  Opettaja: ja te ootte selvinny siitä 

30 -> Klaara: oohh ((tehostaa sanomistaan käsillään.)) 

31 -> Roosa: uuuhh ((tehostaa sanomistaan käsillään.)) 

32   (( Klaara ja Roosa näyttävät käsillä merkkejä ja  

33   ilmeet ovat tyytyväisiä. Henna on kädet ristissä 

34   rinnalla ja katsoo alaspäin, mutta hänkin  

35   hymyilee.)) 

 

Esityksen jälkeen Klaara, Henna ja Roosa seisovat edessä ja keskustelevat hiljaa kolmisin. 

Tunnelma on vapautunut. He nauravat paljon ja kertaavat esityksen kulkua. Innostus tulee 

esiin, sillä kaikki haluavat puhua ja välillä he puhuvat toistensa päälle. Henna käyttää 

lausumassaan rivillä 1 negatiivista ilmaisua ”kauhee kertoo” puhuessaan esityksen kulusta. 

Hänen lausumansa kuitenkin tuottaa helpottunutta naurua. Klaara aloittaa kerronnan rivillä 

3, mutta Hennan vuoro keskeyttää hänet.   Henna tuottaa lausumansa rivillä 4 nauravalla 

äänensävyllä. Rivillä 5 Klaara aloittaa kerrontansa uudestaan. Puhuessaan hän katsoo 

alaspäin sormiinsa sanoessaan nauravalla äänellä ”mä unohdin sieltä viiltelyn” ikään kuin 

laskisi unohduksia sormillaan, mutta nostaa jo päänsä ylös sanoessaan ”ja kaikki 

tommoset”. Samalla hän ja Roosa katsovat toisiaan ja nauravat. Hennakin nauraa, mutta 

hänen katseensa kohdistuu viistosti alaspäin. 

 

Henna tuottaa vuoronsa rivillä 7 nauravalla äänensävyllä, johon Klaara tuottaa naurahtaen 

vastauksen (rivi 8). Puhuessaan Klaara, Henna ja Roosa katsovat toisiaan ja hymyilevät. 

Roosa, joka seisoo keskellä, kääntyilee hymyillen Klaarasta Hennaan ja takaisin.  Riveillä 
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14-17 Roosa kertoo puheen pitämisen olleen vaikeaa ilman lappua. Hän käyttää sanoja 

”vaikeeta” ja ”ylivaikeeta”. Sanojen valinnalla hän antaa vaikutelman, että tehtävä oli 

vaikea. Hänen hymyilevä äänensävynsä ja nauravat kasvot kuitenkin antaa viitteitä siitä, 

että hän on mielestään onnistunut tehtävässään vaikeuksista huolimatta. 

 

Rivin 19 opettajan lausuma ”mä voin kysyä tosta. toi on hyvä” saa Klaaran, Hennan ja 

Roosan kääntämään katseensa äänen suuntaan. Kaikki kolme hymyilevät. Tulkitsen 

opettajan vuoron olevan jälkivuoron jonkun muun opiskelijan vuoroon. Klaara suuntaa 

oman vuoronsa opettajalle ”kysy kuinka moni kattoo salkkareita ” (rivi 20). Hän laittaa 

kätensä poskelle ikään kuin kuiskaisi asian opettajalle, vaikkei hän hiljennäkään ääntään. 

Klaara, Henna ja Roosa nauravat tämän jälkeen. Rivillä 22 Klaara antaa selonteon 

edelliseen lausumaansa ” me unohdettiin kysyä”. Klaara hymyilee ja katsoo opettajaan. 

Opettaja ei ollut tarkoittanut edellisessä vuorossaan (rivi 19) Klaaran esittämää asiaa (rivi 

20) ja hän antaakin vuorossaan rivillä 23 ensin välttelevän vastauksen Klaaralle, josta hän 

siirtyy seuraavaan lausumaan rivi 24 ja selventää, mitä oli aiemmassa vuorossaan 

tarkoittanut ” mutt toi ett ku jos on…”. Lausuma saa Klaaran, Hennan ja Roosan 

keskittämään katseensa opettajan äänen suuntaan. Heidän ilmeensä on hymyilevät. Klaara 

vastaa opettajan vuoroon rivillä 28 ”niih” ja kääntää katseensa eteenpäin alaviistoon. Hän 

nyökyttelee päätään ja ilme on mietteliäs. Henna ja Roosa katsovat edelleen opettajan 

äänen suuntaan päin hymyillen. 

 

Opettaja antaa ryhmälle kiitosta siitä, että he pitivät puheen ilman neljättä ryhmäläistä ” ja 

te ootte selvinnyt siitä” (rivi 29). Klaara vastaa opettajan palautteeseen ”oohh”, jonka hän 

lausuu hymyilevällä ja tyytyväisen kuuloisella äänensävyllä. Klaaran oppimisen ilon 

tulkintaa vahvistaa myös hänen kääntymisensä Roosan ja Hennan puoleen hymyillen sekä 

lausumaa tukeva käsien heilautus ylöspäin. Roosa ilmaisee iloaan lausumalla rivillä 31 

”uuuh” iloisella äänellä ja korostaa lausumaansa heiluttamalla käsiään. Tämän jälkeen 

Roosa ja Klaara katsovat toisiaan ja naurahtavat.  Henna käyttäytyy hillitymmin. Hän ei 

sano mitään, vilkaisee Klaaran ja Hennaan hymyillen ja kääntää katseensa alaspäin. 

Hennan oppimisen ilo näkyy hymyssä ja naurahduksissa. 

 

Tässä sekvenssissä oppimisen iloa syntyy loppuun asti saatetusta annetusta 

oppimistehtävästä ja siitä saadusta opettajan palautteesta. Oppimisen ilo näyttää olevan 

sekä helpotusta työn loppuun saattamisesta ja tyytyväisyyttä sen onnistumisesta. 
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Oppimisen ilo näyttäytyy ennen kaikkea nauravassa tai tyytyväisessä äänensävyssä, 

naurussa sekä hymyilevissä kasvojen ilmeissä.  

 

Seuraavassa otteessa äidinkielen tunti jatkuu ja muut opiskelijat antavat palautetta 

Klaaralle, Hennalle ja Roosalle heidän esityksestään.  He seisovat edelleen luokan edessä 

ja kamera on suunnattu heihin. Palautteen antajia ei näy kuvassa. Tässä sekvenssissä 

Klaara ja Roosa kuiskivat muutamia kertoja samaan aikaan, kun he saavat palautetta, joten 

puheesta on ajoittain vaikea saada selvää. Klaara, Henna ja Roosa nauravat vapautuneesti 

monta kertaa saamalleen palautteelle. 

 

Ote 4. Palautetta puheesta  

 
1  Oppilas: mä en henkilökohtaisesti seuraa salkkareita 

2   pätkääkään mutt meill oli jälleen kerran tää 

3 ->  kysymys mikä tieto oli kiinnostavin (.) 

4   varmaan se parhaiten jäi mielee ett siell on 

5   vaan kolme alkuperäistä näyttelijää enää 

6   mukana niistä 

7   ((Klaara ja Roosa katsovat toisiaan, Henna  

8   nyökyttelee katse alaspäin.)) 

9  Opettaja: joo (.) kyllä. (3.0) sitte vaan jatketaan joo 

10   ((Klaara ottaa paperin käteensä ja Roosa sanoo  

11   siitä jotain.)) 

12  2.oppilas: joo eli se oli [(-- 

13  Klaara:                [°missä taalasmaat° 

14  Roosa: °tuolla° 

15   ((Roosa näyttää Klaaralle paperista ja ottaa  

16   paperin Klaaralta.)) 

17  Klaara: °ahaa° 

18 -> 2.oppilas: (--)ehkä pikkusen enemmän katsekontaktia(.) se 

19 ->  puhe meni vähän nopeasti 

20 ->  ((Klaara ja Roosa katsovat toisiaan ja  

21 ->  hymyilevät.)) 

22  2.oppilas: ett siitei jäänyt sinänsä mitään mieleen se 

23   oli kyl kiva ku tota niin ku Roosa sano siin 
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24   just niistä nuorista näyttelijöistä että niitä 

25 ->  (--) ku ne ei osaa näytellä (.)kunnolla 

26 ->  ((Klaara, Henna ja Roosa naurahtavat.)) 

27  2.oppilas: ihan hyvä perusta tai siis pohja kumminkin te 

28   olitte valmistellut sitä 

29 ->  ((Roosa katsoo Klaaraa ja nauraa.)) 

30 -> Klaara: °£ilman yhtä£°  

31 ->  ((Roosa katsoo Klaaraan Klaaran puhuessa hiljaa.)) 

 

Klaara, Henna ja Roosa saavat muilta opiskelijoilta palautetta. Ensimmäisen palautteen 

antajaa ei näy kuvassa (rivit 1-6), mutta Klaara, Henna ja Roosa katsovat samaan suuntaan, 

joten tulkitsen heidän katsovan palautteen antajaan. Heillä on tyytyväisen näköiset ilmeet 

palautetta kuunnellessaan ja he hymyilevät. Rivillä 3 palautteen antajan sanoessa ”mikä 

tieto oli kiinnostavin, Roosa kääntää katseensa Klaaraan ja virnistää, jonka jälkeen hän 

kääntää päänsä takaisin palautteen antajaan. Palautteen lopussa Henna nyökyttelee ja 

katsoo alaspäin.  Roosa vilkaisee taas Klaaraan. 

 

Opettajan antaessa puheenvuoroa seuraavalle palautteen antajalle (rivi 9). Klaara kiinnittää 

katseensa eteenpäin ja kumartuu ottamaan paperia. Roosa sanoo jotain, mistä ei saa selvää, 

koska hän puhuu kuiskaamalla. Klaaran, Roosan ja Hennan katseet ovat paperissa. Toisen 

opiskelijan aloittaessa palautevuoroaan Henna ja Roosa kääntävät katseen palautteen 

antajaan (rivi 12). He hymyilevät hieman. Klaara katselee käsissään olevaa paperia. Rivillä 

13 hän tuottaa lausuman yhtä aikaa palautteen antajan kanssa ja ”missä taalasmaat” ja 

Roosa kääntyy Klaaraan päin ja osoittaa paperia sormellaan tuottaen jälkijäsenen ”tuolla”. 

Tämän jälkeen hän ottaa paperin Klaaralta ja molemmat kääntävät katseen taas palautteen 

antajaan. 

 

Toisen oppilaan antaessa palautetta katsekontaktista ja puheen nopeudesta (rivit 18-19) 

Roosa ja Klaara katsovat toisiaan ja nauravat. Henna vilkaisee Roosan ja Klaaran suuntaan 

ja hymyilee, mutta kääntää taas päänsä palautteen antajan suuntaan. Toisen opiskelijan 

palaute nuorista näyttelijöistä riveillä 24 ja 25 kirvoittaa Roosalta naurahduksen.  

 

Rivillä 30 Klaaran lausuma ”ilman yhtä”, jonka Klaara kuiskaa. Siten se oli kenties 

tarkoitettu vain vieressä seisovan Roosan kuultavaksi. Hän sanoo sen hymyillen ja 
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äänensävy on tyytyväinen. Lausumasta välittyy ilo siitä, että he onnistuivat vaikeuksista eli 

Millan poisjäännistä huolimatta. 

 

Tässä sekvenssissä puheenvuoro on palautteen antajilla ja sen vuoksi Klaaran, Hennan ja 

Roosan tunteet näyttäytyvät suurelta osin muilla keinoin. He hymyilevät lähes koko ajan. 

Heidän naurunsa tukee hymyilyn kanssa ilon tulkintaa. Heidän katseensa on suunnattu 

palautteen antajiin lukuun ottamatta niitä hetkiä, jolloin Klaara ja Roosa katsovat toisiaan 

tai edellä mainittuun paperiin. Tämä antaa viitteitä, että he haluavat kuunnella, mitä muut 

ovat mieltä heidän puheestaan ja heillä näyttää olevan positiivinen asenne palautteeseen. 

Oppimisen ilo liittyy tehtyyn työhön ja siitä annettuun palautteeseen. 

 

Seuraava tilanne tapahtuu edelleen äidinkielen tunnilla. Kun Klaara, Henna ja Roosa ovat 

saaneet palautetta esityksestään he palaavat paikoilleen. Opettaja jatkaa edessä oppituntia 

ja siirtyy toiseen aiheeseen. Opettajan ääni kuuluu taustalla. Klaara, Roosa ja Henna 

keskustelevat kuitenkin edelleen puheesta.  

 

Ote 5. Mun kädet tärisee 

 
1 -> Klaara: jaa a ah hh. 

2  Roosa: mitä sillai (--) 

3 -> Klaara: mun kädet £tärisee näin£ 

4 -> Roosa: mä katoin, mä katoin sun lappua (--) 

5 -> Klaara: voi £eii ((Klaara peittää silmät käsillään.)) 

6 ->  mä olin niin £ oikeesti kuolla nolouteen 

7  ? (--) 

8  Klaara: joo mäkin yritin, mutt- 

9  Henna: joo kattelin mitä siin paperiss luki 

10  Roosa: mä unohdin ja yritin kattoo lappuu, niin mä 

11   olin sit 

12 -> Klaara: mä yritin olla kattomatta paperii 

13 ->  koska mä en halunnut kattoo jer(h)ee 

14 ->  ((Klaara peittää kasvonsa käsillään.)) 

15  Klaara: jooh  hh.hh  huuh (1.0)ihan hyvin se meni 

16  Henna: (--) 

17 ->  ((Henna näyttää paperia.)) 

18 ->  ((Klaara, Roosa ja Henna nauravat.)) 
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19 -> Henna: olen nyt aivan ot(h)ettu he he 

20 -> Klaara: hh. @loistavaa työtä video oli aivan loistava  

21 ->  vaikka kuvan laatu oli todella huono ja 

22 ->  mus(h)iikki loppui aikaisemmin 

23 ->  ((Klaara, Henna ja Roosa nauravat.)) 

24 -> Roosa: @katsekontaktia ei ollut 

25  Klaara: niih 

26  Henna: muuten hyvä 

27  Roosa: yritys 

28 -> Klaara: £kauhee ku ne kuolemat jäi vaan mieleen. (--) 

29  Henna: kaikill jäi ne kuolemat mutt jos juonteen 

30   käänteet niin ei siin kyll tapahtu ku vaan 

31   jotain tollasta 

32  Klaara: nii tai siis tyyliin joku peppi tippu sinne 

33   kaivoon 

34  Roosa: niih 

35  Henna: sanottiiks me se 

36  Klaara: ehhee ((pyörittää päätään)) 

37 -> Henna: peppi tippu kaivoon 

38 -> Klaara: niih 

39 -> Roosa: juuei 

40 -> Henna: sitä ei koskaan löydetty 

 

Klaara, Roosa ja Henna ovat vielä esityksen jälkeen innostuneita ja haluavat keskustella 

aiheesta. Tämä näkyy siinä, että jokainen haluaa sanoa aiheesta jotain ja he puhuvatkin 

osittain toistensa päälle. He myös nauravat ääneen useaan kertaan. Rivillä 1 Klaara esittää 

lausumansa helpottuneella äänensävyllä. Hänen kasvojaan ei näy vielä kuvassa, koska hän 

on istuutumassa paikoilleen. Rivillä 3 hän tehostaa lausumaansa ”mun kädet tärisee näin” 

heiluttamalla kättään. Hänen äänensävyssään on hymyä ja hän hymyilee, mikä indikoi, 

oppimisen iloa. Roosa, joka istuu Hennan edessä, on kääntynyt sivuittain tuolille. Siitä 

asennosta hän voi nähdä sekä Hennan että Klaaran. Hän tuottaa vastauksen rivillä 4 

Klaaralle ja hymyilee. 

 

Riveillä 5-6 Klaara ottaa vuoron ja kertoo, miltä esityksen aikana tuntui. Hän käyttää 

ilmaisua ”voi ei” ja ”mä olin niin oikeesti kuolla nolouteen” ja peittää kasvot käsillään. 

Äänensävyssä on kuitenkin hymyilyä. Riveillä 7-17 puhuvat innostuneesti ja osittain 
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toistensa päälle. Kamera suuntautuu välillä pois Klaaran, Hennan ja Roosan kasvoista. 

Siten tilannetta on vaikea seurata tarkasti. Klaaran vuoron riveillä 12-13 jälkeen Klaaraa, 

Roosa ja Henna nauravat. Roosa ja Klaara katsovat toisiinsa ja Hennan katse on 

suuntautunut hieman alaviistoon todennäköisesti Roosaan. Henna näyttää jotain paperia, 

mutta sanoista ei saa selvää. Tälle asialle kaikki kolme kuitenkin nauravat. 

 

Saamaansa palautetta Klaara, Henna ja Roosa käsittelevät huumorin avulla. Klaara tuottaa 

lausumansa riveillä 20-22 ” loistavaa työtä video oli aivan loistava vaikka kuvan laatu oli 

todella huono ja musiikki loppui aikaisemmin” teennäisellä naurunsekaisella äänensävyllä.  

Lausuman jälkeen kaikki nauravat. Varsinkin Hennan nauru on hersyvää. Henna nojautuu 

samalla Klaaran puoleen ja molemmat nojautuvat hieman eteenpäin. Roosa puolestaan 

istuu sivuttain ja nojautuu Klaaraa ja Hennaa kohden. Yhteinen oppimiskokemus näyttää 

synnyttävän iloa. 

 

Sekvenssi jatkuu Roosan tuottamalla lausumalla rivillä 24. Hän muuttaa ääntään samalla, 

kun lausuu ”katsekontaktia ei ollut”. Heidän äänensävynsä ja naurunsa osoittavat, että he 

ovat tyytyväisiä esitykseensä huolimatta kriittisestä palautteesta. 

 

Sekvenssissä on lisäksi huumoria. Klaaran lausumaan rivillä 32-33 ”siis tyyliin joku peppi 

tippu sinne kaivoon” Henna tuottaa kysymyksen rivillä 35 ”sanottiiks me se”. Tähän 

Klaara vastaa kieltävästi, johon Henna tuottaa humoristiseksi tarkoitetun lausuman rivillä 

37 ”peppi tippu kaivoon”. Lausuman jälkeen kyseiseen vuorovaikutustilanteeseen 

osallistumaton peitti kuvasta Klaaran, Hennan ja Roosan vähäksi aikaa. Taustalta kuuluu 

kuitenkin todennäköisesti kaikkien kolmen osallistujan nauru. 

 

Edellisessä sekvenssissä puheessa Klaara, Henna ja Roosa käyttivät enimmäkseen kriittisiä 

ilmaisuja puheen sujumisesta. Positiivisia ilmauksia näkyy Klaaran lausumassa rivillä 15 

”ihan hyvin” ja rivillä 20 ”loistavaa työtä”, jonka Klaara tuottaa muunnellulla äänellä sekä 

Hennan tuottama lausuma ”muuten hyvä” rivillä 26. Oppimisen ilo näkyykin ennen 

kaikkea äänensävyssä, puheen humoristisessa tyylissä, naurussa sekä iloisissa 

kasvonilmeissä. 

 

Seuraava tilanne tapahtuu matematiikan tunnilla, jossa opettaja ohjaa edessä yhteisiä 

laskuharjoituksia. Opettaja selittää tehtäviä ja kyselee niistä opiskelijoilta. Vilma istuu 
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Klaaran edessä ja he kuiskailevat toisilleen monta kertaa.  Välillä Klaara lauleskelee ja 

kirjoittelee tekstiviestejä. Sekvenssin alussa Klaara katsoo opettajan äänen suuntaan ja 

istuu kädet sylissä. Hän näyttää kuuntelevan. Klaara on kuvattu sivulta päin eikä opettajaa 

näy kuvassa. 

 

Ote 6. Muistatko, miten verrannot laskettiin? 

 

1  Opettaja: sitte sulla oli annettu siellä (1.0) 

2   tehtävässä vielä tieto että yks millilitra 

3   (2.0) vitolia niin se on kakskytkaheksan 

4   tippaa (4.0) ja nyt sun tulis laskee sitte 

5   seuraavaks ett kuinka monta millilitraa roosa. 

6  Roosa: eiks toi luku vaa jaeta 

7   kahdellakymmenelläkahdeksalla 

8  Opettaja: joo kyllä ihan totta (0.9) sun tulis 

9   seuraavaks siis sit laskee kuinka monta 

10   millilitraa nytte tää määrä (.) 

11   tuhatkahdeksansataakakskytviis tippaa on (.) 

12   jotta me saadaan laskettua sitte mahtuuko se 

13   tonne astiaan (.) jonka tilavuus on tuo (2.0) 

14   tehääs tähän hei vielä verrantona nytte tää 

15   lasku sul on ykköskurssista tuttuja nää 

16   verrannot eikö ookin= 

17  Klaara: [°ymmm°] 

18  Opettaja: [mitä] me käytetään eli yks millilitra ku 

19   kerran on kaskytkahdeksan tippaa merkkaat 

20   äksän nyt tähän millilitroja lasketaan (.) 

21   kuinka monta millilitraa on 

22   tuhatkaheksansataakakskytviis (.) tippaa (2.0) 

23   muistatko miten verrannot ratkaistiin (.) 

24   klaara 

25  Klaara: äks kertaa kakskytkahdeksan ja sitte: yks ml 

26   kertaa sata eiku tuhatkaheksansataakaskytviis 

27  Opettaja: ihan oikein (.) sä kerrot ristiin nyt nää 

28   luvut täällä   

29   ((Vilma kääntyy Klaaran puoleen.)) 
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30  Vilma: °hyvä menninkäinen° ((Vilma hymyilee.)) 

31 -> Klaara: °tsss ° 

32 ->  ((Klaara nostaa kaksi sormeaan pystyyn ja  

33 ->  heiluttaa niitä.)) 

 

Opettaja mainitsee rivillä 14 verrannot ja oletuksen siitä, että ne ovat jo opittuja asioita.  

Klaara vastaa ”ymmm” itsekseen, jonka tulkitsen merkitsevän sitä, että asia on tuttu.  

Opettajan jatkaessa selostusta rivillä 22 Klaara ottaa kynän käteensä ja kirjoittaa vihkoon. 

Opettajan kysyessä rivillä 23 ”muistatko miten verrannot ratkaistiin” Klaara viittaa ja saa 

luvan vastata opettajan kysymykseen (rivit 19-20).   Samalla kun hän vastaa, hän naputtaa 

kynää kämmentään vastaan. Hän vastaa opettajan hyväksymällä tavalla. Opettajan antaman 

palautteen ”ihan oikein” jälkeen Klaara katsoo vielä taululle ja jatkaa sen jälkeen 

kirjoittamista. Klaaran ilme on keskittyneen näköinen. 

 

Edessä istuva Vilma kääntää päänsä Klaaran puoleen, katsoo Klaaraa ja esittää lausuman 

”hyvä menninkäinen” (rivi 30).  Vilma on aiemminkin käyttänyt Klaarasta nimitystä 

menninkäinen. Tulkitsen Vilman lausuman Klaaralle positiiviseksi palautteeksi.  Tätä 

tukee se, että katsoessaan Klaaraa Vilma hymyilee. Klaara vastaa ”tsss” lausumalla, jonka 

sävy kuultaa tyytyväisyyttä. Samalla hän heiluttaa kättään, jossa on etu- ja keskisormi 

pystyssä ikään kuin voiton merkkinä. 

 

Klaaran oppimisen ilo näkyy tässä sekvenssissä Vilman antaman palautteen jälkeen. Se 

näkyy ”voitonmerkki” käsimerkkinä ja tyytyväisessä äänensävyssä. 

 

Matematiikan tunti jatkuu itsenäisellä työskentelyllä.  Opettaja on ohjeistanut opiskelijat 

tekemään tehtäviä itsenäisesti. Klaara tarkastelee tehtävää, johon hän on kysynyt Tanjalta 

aiemmin apua. Opettaja kulkiessa Klaaran ohi Klaara kohdistaa sanansa opettajalle. 

Ote 7. Onko tää pinta-ala?  

 
1  Klaara: onko tää pinta-ala 

2  Opettaja: on 

3  Klaara: sen pinta-ala 

4  Opettaja: kyllä 

5 -> Klaara: okei (.) OOL rait >sithän mä osaan tän< 
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Esittäessään kysymyksen (rivi 1) opettajalle Klaara näyttää sormella kirjaansa. Opettaja 

pysähtyy ja kääntyy Klaaran puoleen. Kuvassa opettaja on selin kameraan ja peittää 

Klaaran. Opettajan vastauksen jälkeen Klaara tekee vielä tarkentavan kysymyksen ja 

varmistaa opettajalta, että kyseessä on pinta-ala. Saatuaan myönteisen vastauksen 

opettajalta Klaara toteaa osaavansa tehdä laskun (rivi 5). Hänen äänensävynsä on ilahtunut. 

Nopeampi puheen rytmi antaa viitteitä innostumisesta aiheeseen. Hän alkaakin ratkaista 

tehtävää. 

 

Tässä sekvenssissä Klaaran oppimisen ilo tulee näkyviin sanallisesti, kun hän toteaa 

osaavansa tehdä tehtävän. Hänen ilahtunut äänensävynsä ja nopea puheen rytmi tukevat 

tulkintaa. 

 

Seuraavassa sekvenssissä Klaara on saanut ratkaistua matematiikan tehtävän ja kääntää 

katseensa Tanjan suuntaan. Tanjaa ei näy kuvassa. 

 

Ote 8. Mikä se oli?  

 
1  Klaara: mikä se oli 

2  Tanja: ai vastaus vai 

3  Klaara: ni: 

4  Tanja: yheksäntoista kuusnollaseitenkolme 

5 ->  ((Klaara tuulettaa kädellä.)) 

6 -> Klaara: MÄki sain 

 

Klaara kysyy Tanjalta vastausta. Kysymys on ongelmallinen, koska Tanja joutuu 

kysymään selvennystä ennen vastaustaan. Välisekvenssin jälkeen (rivit 2 ja 3) Tanja kertoo 

saamansa vastauksen. Sen kuultuaan Klaara nostaa kätensä pystyyn, hymyilee ja esittää 

lausuman ”mäki sain”. Klaaran äänen sävy on ilahtunut vastauksen kuultuaan. Ilon 

tulkintaa tukee myös hymy sekä käden liike, jonka tulkitsen onnistumisen merkiksi. 

Klaaran oppimisen ilo näkyy, kun hän on saanut tehtävän ratkaistua ja saman vastauksen 

kuin Tanja. Se näkyy sanallisesti ilmaisussa ”mäki sain”, ilahtuneessa äänensävyssä, 

kasvojen ilmeissä ja käsillä tehdyssä eleessä. 
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6.4.1.2   Muut teemat 

Tässä luvussa analysoin vuorovaikutustilanteita, jotka tapahtuvat opetuksessa, mutta teema 

ei ole opettajan antama. Näitä tilanteita on yhteensä kaksi. 

 

Klaara on ruotsin tunnilla. Hän istuu Andrean kanssa edessä. Opettaja on antanut tehtäviä, 

joita opiskelijat tekevät itsenäisesti. Andrea keskittyy tehtävien tekemiseen. Klaara tekee 

muitakin asioita, kuten selailee kalenteria. Opettaja kiertelee luokassa. Ennen sekvenssin 

alkua Klaara katselee Andrean työskentelyä aivan kuin odottaen, että Andrea saa tehtävät 

tehtyä. Andrea nostaa päätään, haukottelee ja katsoo taululle. 

 

Ote 9. Joku intohimo pitää olla 

 

1  Andrea: mitä tehtäviä tuoll on? 

2  Klaara: #mä en jaksa tehä# 

3   (( Andrea nyökyttelee.)) 

4  Andrea: °kolmonen ja sitte kutonen ja seiska vielä° 

5  Klaara: arvaa mitä mä aatteelin 

6  Andrea: mm 

7   ((Andrean katse on kiinnittynyt kirjaan ja hän  

8   selailee sitä.)) 

9  Klaara: tiesku (2.0) tota noin nii mää aattelin tieks  

10   tieks 

11   ((Andrea kääntyy Klaaran puoleen ja katselee  

12   Klaaran piirustusta.)) 

13  Klaara: jos ku täs niinku öö tota noin nii tulostaa 

14   jonku kuvan 

15  Andrea: mmm= 

16  Klaara: =(-)koneella nii sit sit joku semmonen  paperi 

17   siihen ja paita näin sit ku silittää kuva 

18   tarttuu siihen paitaan  

19  Andrea: joo 

20  Klaara: tiiäks semmosen jutun? 

21  Andrea: >joo < 
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22 -> Klaara: nii mä aattelin ett olisin ostanut mustan 

23 ->  paidan=  

24 -> Andrea: =°nälkäpeli° ((hiljaista naurua)) 

25 -> Klaara: just nii tähän jonku värikuvan ja taakse 

26   hangrigeims 

27  Andrea: mä voisin ihan niinku tekstillä ett nälkäpeli 

28 ->  @vau@ 

29  Klaara: nii 

30 -> Andrea: toi olis just niin hyvä idea (2.0) oikeesti 

31 ->  heh me ollaan vähän sekoja 

32 -> Klaara: £ei se mitää£ 

33 -> Andrea: se on hyvä ett on joku intohimo olemassa 

34 ->  ((Andrea tehostaa lausumaansa nyrkissä olevan  

35 ->  käden alasheilautuksella.)) 

36 -> Klaara: niinpä niin pitää ollaki 

37 -> Andrea: pitää ollaki juu 

38 -> Klaara: pitää olla joku mistä tietää kaiken= 

39 -> Andrea: =aivan= 

40  Klaara: =mullaki mä kysyin jereltä mistä mä tekisin 

41   sen prosessiaineen sitt se sano tee jostakin 

42 ->  mistä sä tiedät tosi paljon sitt mä olin= 

43 -> Andrea: =mistäköhän 

44 -> Klaara: nälkäpeli 

45 -> Andrea: kyllä 

46 ->  ((Klaara ja Andrea nauravat.) 

 

Rivillä 5 Klaara aloittaa johdantosekvenssin ”arvaa mitä mä aattelin”, jolla hän tarjoutuu 

kertojaksi. Hän osoittaa, että hänellä olisi kerrottavaa. Hän kohdistaa vuoron Andrealle, 

joka rivin 6 ”mm” vuorollaan kehottaa Klaara jatkamaan ja asettuu kuulijaksi. Vaikka hän 

antaakin Klaaralle kehotuksen jatkaa, hän ei ole täysin mukana, sillä hän katsoo vielä 

ruotsin kirjaa ja selailee sitä. Rivillä 9 Klaara kutsuu Andreaa kuuntelemaan uudestaan. 

Tällöin Andrean huomio siirtyy Klaaran piirustukseen. Andrean lausuma ”mmm” rivillä 15 

kehottaa Klaaraa jatkamaan. Molemmat katsovat paperia ja Klaaralla on kynä kädessä. 
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Klaaran selittäessä kuvan silittämistä (rivit 16-18).  Andrean ilme muuttuu ja hän katsoo 

Klaaraan sanoessaan ”joo” (rivi 19). Andrean ilme ja äänensävy ilmentävät heräävää 

kiinnostusta. Klaaran esittäessä kysymyksen rivillä 20 ”tiiäks semmosen jutun” Andrea 

katsoo Klaaraan ja vastaa ”joo” (rivi 21) nopeasti. Äänensävy on vakuutteleva. Samalla 

hän nyökyttelee päätään. 

 

Innostuneisuus aiheeseen näkyy siinä, että hän ottaa vuoron ennen kuin Klaara on 

lopettanut omaa vuoroa. Sanoessaan ”nälkäpeli” (rivi 24) Andrea on kääntynyt Klaaran 

päin, hän koskettaa Klaaran käsivartta ja hymyilee leveästi ja nauraa.  Klaaran ilmettä ei 

näy kunnolla, mutta sivulta kuvattuna hänen ilmeensä näyttää myös hymyilevältä. 

 

Rivillä 25 Klaara jatkaa kertomustaan ja hän käyttää apuna käsiään. Hän näyttää käsillään 

samalla kuin tuottaa lausuman ”tähän jonku värikuvan ja taakse hangrigeims” (rivi 25-26) 

Samalla hän katsoo Andreaan, joka katsoo Klaaraan. Andrean ilme on ensin innostunut, 

mutta muuttuu sitten mietteliääksi. Rivillä 27 Andrea tuottaa lausuman ” mä voisin ihan 

niinku tekstillä ett nälkäpeli” innostuneella äänensävyllä. 

  

Rivillä 28 Andrea tuottaa lausuman ”vau”, jonka esittää hymyillen. Ilmeistä ja sanan 

valinnasta voi päätellä hänen pitävän Klaaran ideasta.  Tätä tulkintaa vahvistaa Andrean 

lausuma rivillä 29 ” toi olis niin hyvä idea” ja pienen tauon jälkeen ”oikeesti”, jolla hän 

vahvistaa idean erinomaisuutta. Andrea tuo esille, miltä heidän yhteinen kiinnostuksen 

kohde voi näyttää ulospäin, sillä rivillä 31 hän esittää naurahtaen ”me ollaan vähän 

sekoja”. Klaara vastaa naurahtaen ”ei se mitää” (rivi 32). 

 

Oppimisen ilossa on usein motivaatiotekijöitä. Yksi niistä, eli halu oppia lisää, näkyy 

Andrean lausumassa rivillä 33 ”se on hyvä ett on joku intohimo”. Hän korostaa vielä 

sanomaansa heiluttamalla nyrkissä olevaa kättään alaspäin ikään kuin puheenjohtaja löisi 

nuijalla pöytään. Andrean hymyilevä ilme tukee tulkintaa oppimisen ilosta.  Sama 

oppimisen ilon motivaatiotekijä näkyy Klaaran lausumassa ” pitää olla joku mistä tietää 

kaiken” (rivi 38). Hän jatkaa kertomalla, missä on hyödyntänyt asiantuntijuuttaan (riveillä 

40-42.) Klaara ja Andrea ovat kääntyneet toisiinsa päin. Andrealla on leveä hymy ja 

Klaaran sivulta nähdyt kasvot näyttävät myös iloisilta, mikä tukee oppimisen ilon 

tulkintaa. Lopuksi he vielä nauravat yhdessä. 
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Nälkäpeli oli Klaaran ja Andrean yhteinen mielenkiinnon kohde. Tässä sekvensissä heissä 

molemmissa näkyy oppimisen iloa nälkäpeliä kohtaan. Oppimisen ilo näyttäytyy Klaaran 

ja Andrean sanojen valinnoissa: hyvä, idea, vau, intohimo, pitää olla joku, mistä tietää 

kaiken. Samoin se näyttäytyy hymyilevissä kasvoissa ja äänensävyssä ja jonkin verran 

käsimerkeissä. 

 

Toinen sekvenssi tapahtuu äidinkielen tunnilla. Tunnilla tarkastetaan kielenhuoltoon 

liittyvää tehtävää. Klaara istuu Hennan vieressä takana ja Roosa heidän edessään. 

Opettajan ääni kuuluu taustalla. Roosa antaa paperin Klaaralle. Roosa istuu Klaaran edessä 

vinottain ja hän on osittain kääntynyt Klaaran puoleen. Tässä sekvensissä on episteeminen 

assymmetria Klaaran ja Roosan välillä. 

 

Ote 10. Kolmastoista vyöhyke 
 

1  Klaara: ai niinku pitää kertoo enemmän kahestatoista 

2   niistä vyöhykkeistä kaikista vai vaan siitä 

3   yhestä vyöhykkeestä 

4  Roosa: vähän niinku kahesta ja sitte tietty kaikista 

5   vaikk ei ihan periaatteessa kaikista mutt 

6   vähän niinku sillee mitä ne on tai sillee 

7  Klaara: okei 

8  Roosa: sit siin kertoo tai kirjottaa kaikista (--) 

9  Klaara: kyllä (.) mä ainakin voin kirjoittaa jokaisen 

10 ->  vyöhykkeen työtehtävän vaikk mä en tiedäkään 

11 ->  kaikkia hahaa? 

12  Roosa: esimerkiksi siit (--) 

13  Klaara: joo(.) mä rupeen kirjoittaa näit ylös 

14   ((kirjoittaa))(2.0) ykkönen (2.0) 

15   ((Henna kääntyy Klaaraan päin.)) 

16  Henna: tää on nii urpon näkönen tuu kattoon ((Henna 

17   näyttää puhelintaan))(epäselvää puhetta) 

18  Klaara: grhh, ruuh (miekkailee kädellään) ai (.) oujee 

19   (.) ykkönen kakkonen kolmonen nelonen 

20   ((Roosa laittaa puhelimen taskuun ja kääntyy  

21   seuraamaan Klaaran kirjoittamista.)) 
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22  Klaara: vitonen 

23   ((Roosa kumartuu Klaaran puoleen.)) 

24  Klaara: kutonen seiska kasi ysi kymppi ykstoista 

25 ->  kakstoista kolmetoista 

26  Roosa: kolmetoista eiks niitä oo kakstoista 

27 -> Klaara: jooh. mutt £kun mä en viittinyt jos joku 

28 ->  tyyppi(.) rupee lukeen näitä kirjoja mä en 

29 ->  viittinyt paljastaa ett siell on myös£ 

30 ->  @kolmastoista vyöhyke joka tu tuhottiin 

31 ->  ensimmäisessä kapinassa mutt se jäi maan alle 

32 ->  henkiin@ 

33  Roosa: aa (.) ookoo 

34 -> Klaara: kolmosessa sitte se kapina lähtee taas 

35 ->  liikkeelle vyöhykkeeltä kolmetoista 

36 ->  ((Klaara hymyilee.)) 

37  Roosa: ookoo 

38  Klaara: joo 

 

Riveillä 1-3 Klaara pyytää selvennystä Roosalta. Hän nostaa katseensa paperista ja suuntaa 

sen Roosaan. Roosa ei näy kuvassa. Roosa selventää, mitä hän haluaa riveillä 4-6. Kamera 

näyttää nyt myös Roosaa, jonka katse suuntautuu Klaaraan. Klaaran tuottama lausuma 

rivillä 7 ”okei” indikoi Klaaran ymmärtäneen ja hän kääntää jo katseen paperiin. Roosa 

kuitenkin vielä jatkaa selostusta ja Klaara nostaa päänsä ja suuntaa katseensa uudestaan 

Roosaan. Roosan puheesta ei saa selvää, mutta hän elehtii myös kädellään puhuessaan.  

Klaaran lausuma riveillä 10-11 ”vaikk en mä tiedäkään kaikkia” indikoi Klaaran 

vähättelevän tietojaan. Puhuessaan hän katsoo Roosaan. 

 

Roosa haluaa vielä selventää asiaa rivillä 12 ja rivillä 13 Klaara ilmoittaa ryhtyvänsä 

työhön. Hän siirtää katseensa paperiin ja alkaa kirjoittaa. Roosa on kääntänyt katseensa 

alaviistoon ja tekee jotain muuta. 

 

Klaara sanoo numeroita ääneen samalla, kun kirjoittaa niitä. Henna, joka istuu Klaaran 

vieressä, nostaa päätään, katsoo Klaaraan ja tuottaa lausuman (rivi 16). Klaara keskeyttää 

työnsä ja kumartuu Hennan puoleen ja katsoo tämän puhelinta. Henna ja Klaara 

naureskelevat yhdessä. Klaara tekee kädellään liikkeitä ikään kuin miekkailisi ja 
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äännähtelee samalla (rivi 18) ja kumartuu uudestaan Hennan puoleen. Tuottaessaan 

lausuman ”oujee” hän kääntyy uudelleen paperin ja jatkaa kirjoittamista. 

 

Kun Klaara sanoo ”vitonen” kurottautuu Roosa Klaara kohti ja yrittää nähdä, mitä Klaara 

kirjoittaa (rivi 23).  Sanoessaan ”kolmetoista” (rivi 25) Klaara nostaa päänsä ja katsoo 

Roosaa tietävästi. Hän hymyilee hieman salaperäisesti. Klaaran ilme kertoo hänen 

paljastavan jotain, mitä Roosa ei tiedä. Hän selvästikin odottaa Roosan kysyvän asiasta. 

Roosa katsoo Klaaraan kysyvästi ja tuottaa lausuman rivillä 26 ”kolmetoista eiks niitä oo 

kakstoista”.  

 

Klaara huokaisee ja ottaa kerrontavuoron. Hän hymyilee hieman. Hänen äänensäkin on 

hymyilevä ja mainitessaan ”kolmastoista vyöhyke” (rivi 30) äänen sävy muuttuu 

opettavaiseksi. Sanoessaan ”tuhottiin” hän näyttää sormillaan lainausmerkkejä. Vuoronsa 

jälkeen hän hymyilee. Roosa katsoo Klaaraan. Roosa tuottaa lausuman ”aa”, joka indikoi 

sitä, että hän sai uutta tietoa. Klaara jatkaa vielä kerrontaa riveillä 34-35. Hänen 

äänensävynsä on tietävä ja edelleen siinä on opettava sävy. Hän tehostaa sanomaansa 

kädellään. Hänellä on myös tietävä ilme. Vuoron lopussa hän vielä nyökäyttää päätään ja 

hymyilee.  

 

Klaaran oppimisen ilo on tässä osaamisen kokemusta. Hän osaa asian ja jakaa tietoaan 

muille. Ilo näkyy Klaaran äänensävyssä sekä kasvojen hymyilevästä ilmeestä. Hän myös 

jatkaa työskentelyä Hennan keskeytyksen jälkeen, mikä osoittaa hänen olevan kiinnostunut 

aiheesta. 

 

6.4.2 Opetuksen ulkopuolella 

Opetuksen ulkopuolella tapahtuvat ovat jaoteltu myös teeman mukaan. Ensin analysoin 

opetuksen ulkopuolella tapahtuvia vuorovaikutustilanteita, joissa käsitellään opettajan 

antamaa tehtävää. Näitä sekvenssejä on yhteensä neljä. 

 

6.4.2.1 Opettajan antamat tehtävät 

Klaara odottaa aulassa koulukavereiden kanssa tunnin alkua. He seisovat ja keskustelevat. 

Aulassa on paljon opiskelijoita ja puheensorinaa. Klaara kääntää puheen äidinkielen 
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tehtävään. Videolta ei näy selvästi, kenelle Klaara osoittaa kysymyksensä rivillä 1 ja 2 eikä 

tallennuksesta kuulu mahdollista vastausta.  Todennäköisesti kyseessä on Henna, joka 

tekee Klaaran ja kahden muun koulukaverin kanssa yhdessä äidinkielen tehtävän. Kamera 

on kohdistunut Klaaran kasvoihin. 

 

Ote 11. Ootkos kirjottanut salkkareista mitään 

 

1  Klaara: oihvoi. (2.0) no? ootkos kirjottanut           

2 ->  > £salkkareista mitään£< (.) 

3  (?) (--) 

4 -> Klaara: mä kirjoitin vähän mut siit on ihan vitun 

5 ->  vaikee ku mä >etin niitä juonipaljastuksia tai 

6 ->  eiku juonipal- < no niit käännejuttuja (.) 

7 ->  >niit oli vitun vaikee löytää sieltä 

8 ->  kaikkialta< ku siel on semmonen ämtevee 

9 ->  kolmosella semmonen kaikista jaksoista (.) 

10 ->  niinku juonipaljastukset (.) mitä niinku on 

11 ->  tullut(0.5) näi (.) niin £mä oon niitä siellä 

12 ->  lukenu£ nii nii sieltä ettii sit @oikeeta 

13 ->  jaksoa (0.5) 

14  Henna: kiva= 

15  3.opiskelija: =siis häh?(0.5) 

16 -> Klaara: tehään £äikässä puhe salkkareista£? 

17  3.opiskelija: aai? 

18 -> Klaara: sitte mä- 

 

Riveillä 1-2 Klaara aloittaa uuden topiikin tuottamalla kysymyksen ”no ootkos kirjoittanut 

salkkareista mitään”.   Kysymys osoittaa, että Klaara haluaa keskustella äidinkielen 

puheesta. Kyseessä on äidinkielen tunnilla annettu oppimistehtävä. Oppimisen ilo näkyy 

Klaarassa, sillä hän esittää kysymyksensä hymyilevällä äänellä ja hänen puheensa 

nopeutuu.  Kysymyksen vastaanottajaa ei näy eikä hänen vastaustaan kuulu. Klaaran katse 

on kuitenkin kohdistunut todennäköisesti puhujaan ja hän näyttää kuuntelevan ja samalla 

hän hymyilee. Klaaran katse on kohdistunut kerronnan aikana yhteen suuntaan, joten 

todennäköisesti hän suuntaa puheensa vain yhdelle vastaanottajalle. 
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Klaara ottaa vuoron riviltä 4 ja aloittaa kerronnan siitä, miten äidinkielen tehtävän 

tekeminen on sujunut. Hän tuo esille sen haasteellisuuden sanojen valinnassa riveillä 4-5 

”vitun vaikee”, jonka hän vielä toistaa rivillä 7. Kertoessaan asiaa Klaaran kasvojen ilme 

on kuitenkin hymyilevä. Klaaran äänensävy on lämmin ja kertoessaan tehtävän tekemisestä 

puheen tempo nopeutuu.  Kun Klaara kertoo ” ku siell on semmonen…”, hän liikuttaa 

sormeaan ikään kuin selaisi jotain. Nämä osoittavat, että Klaara näyttää siltä, että tehtävän 

tekeminen on vaikeuksista huolimatta kiinnostavaa. Vuoron lopussa riveillä 12-13 hän 

muuttaa ääntää sanoessaan ”oikeeta jaksoa”. Äänensävy kuultaa tyytyväisyyttä. 

Päätettyään vuoronsa hän nyökyttelee ja ilme on myhäilevä. 

 

Kolmannelle keskusteluun mukaan tulevalle osapuolelle keskustelun aihe ei ole selvä, vaan 

hänen esittämänsä kysymys ”siis häh” indikoi sitä, että hän haluaa tietää, mistä Klaara ja 

Henna puhuvat. Kuvassa ei näy puhujaa. Klaaraa kääntää hieman päätään ja katsettaan ja 

näyttää osoittavan vuoronsa ”tehään äikässä puhe salkkareista” (rivi 16) kolmannelle 

henkilölle. Tämän hän sanoo hymyillen. Välisekvenssin jälkeen Klaara aikoo vielä jatkaa 

kerrontaa rivillä 18, mutta puhe keskeytyy muiden opiskelijoiden väliintuloon. 

 

Edellä olevassa sekvenssissä oppimisen ilo näyttäytyy Klaaran innostuneessa kerronnassa. 

Hänen äänessään on naurua ja hän hymyilee tai näyttää tyytyväiseltä. Oppimisen ilo 

kohdistuu tehtyyn työhön. 

 

Seuraavassa sekvenssissä Klaara ja neljä hänen koulukaveriaan ovat välitunnilla. He ovat 

kävelemässä takaisin koululle. Klaaran on määrä pitää kolmen muun opiskelijan kanssa 

puhe äidinkielen tunnilla ja hän aloittaa keskustelun aiheesta matkalla kouluun. Kamera 

kuvaa Klaaraa koulukavereineen takaa päin ja ympärillä on liikenteen melua, joten puhuja 

ja puhe ovat paikoin epäselviä. 

 

Ote 12. Me pidetään puhe salkkareista 

 

1 -> Klaara: me saatiin ylihyvä idea eilen meiän puheeseen 

2 ->  (.) me tehään salkkareista? (.)sitte (.) joo 

3   ((muiden tyttöjen epäselvää puhetta, naurua,  

4   juoksevat kadun yli.))  

5 -> Klaara: nii me tehään salkkareista se meiän puhe (.) 
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6 ->  sit me ollaan sillee laitetaan aluks se öö 

7 ->  vanha tunnari 

8  Tanja: mmm= 

9 -> Klaara: =se niinku salkkareiden tunnari se ihan 

10 ->  [eka tunnari] 

11  Tanja: [ai saaks siihen] laittaa kaikkee musiikkii= 

12  Klaara: =joo joo siis videoita ja tämmöstä näi 

13  Tanja: joo 

14 -> Klaara: sitte tota noi £sit ku esityksen lopuks 

15 ->  me laitetaan se salkkareiden uusin tunnari£ 

16  Tanja: no(h)niih 

17 -> Klaara: £sit me [te-]£ 

18  Tanja:        [Mikä] se vanha oli? 

19 -> Klaara: se on se dy dy dy se on se 

20 ->  @tunteisi[iiin]((laulaa)) 

21  Tanja:          [No] mut mikä siin uus sitte  on 

22 -> Klaara: sisimpään @se on se sama mutt ei koskaa ei oo 

23   kyll viss- 

24  Tanja: mut siin ei vissiin lauleta vai 

25  Klaara: ei ei kyll ensimmäisessäkään lauleta mutta on 

26   semmonen versiokin miss lauletaan se (.) niin ni. 

27  Tanja: tuleeks siihen joten(h)ki joten(h)ki muutenki 

28 -> Klaara: joo sit me=  

29  Tanja: =teeksä sitä vaan 

30  Klaara: eiku siin on minä milla (.) [henna ja roosa] 

31  Tanja:                             [jaa jaa] 

32 -> Klaara: nii sit me tehtiin eilen semmonen sukupuu(h) 

33 ->  jo jota me tehtiin ylikauan (.) kaikkea (.) se 

34 ->  on £aika hieno se sukupuu£(0.3) se kaikki 

35 ->  lähti TAALASMAISTA 

Tässä sekvensissä on kyseessä annettu oppimistehtävä ja oppimisen ilo kohdistuu tehtyyn 

työhön eli idean keksimiseen ja sukupuun tekemiseen. Klaara aloittaa 

ennakkoilmoituksella ”me saatiin ylihyvä idea eilen meiän puheeseen” (rivi 1). Hän haluaa 

ottaa puheeksi äidinkielen tunnilla annetun oppimistehtävän, puheen pitämisen. Klaaran 

käyttää lausumassaan voimakasta positiivista adjektiivia ”ylihyvä” kuvaamaan ideaa, jonka 
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he ovat saaneet puheeseen. Lausuma välittää vaikutelman, että Klaara kokee oppimisen 

iloa. Tätä tukee Klaaran innostunut äänensävy, jolla hän aloittaa keskustelun. 

 

Kadun ylityksen jälkeen Tanja on tullut Klaaran viereen ja keskustelu käydään heidän 

välillään. Klaara aloittaa uudelleen ja toistaa puheen aiheen ”tehään Salkkareista se meiän 

puhe”. Äänensävy on edelleen innokas. Tanjan väliin lausuma partikkeli ”mmm” antaa 

Klaaralle luvan jatkaa. 

 

Tanjan agenda keskustelussa on erilainen. Hän ei ole vielä saanut puhetehtävää, joten hän 

haluaa tietää tehtävästä ja kyselee tehtävän tekemisen ohjeista. Tanja keskeyttää Klaaran 

kerronnan kysymyksellä yleisesti, mitä puhe saa pitää sisältää, johon Klaara vastaa (rivit 

11-12). Klaaran oppimisen ilo näkyy siinä, ettei hän muuta kyseisien välisekvenssin 

jälkeen puheenaihetta, vaan jatkaa kerrontaa välittömästi sen jälkeen (rivi 14). Hänen 

äänessään on hymyä. 

 

Tanja keskeyttää Klaaran kerronnan kysyessään ohjelman vanhasta tunnusmusiikkista 

(rivi18). Klaara innostuu laulamaan sitä. Hän eläytyy siihen innolla, mistä voi päätellä 

hänen nauttivan aiheesta.  Laulu kuitenkin keskeytyy Tanjan uuteen kysymykseen.  Rivillä 

28 Klaara yrittää jälleen palata aiheeseen, mutta Tanja keskeyttää Klaaran uudella 

kysymyksellä. 

 

Välisekvenssien jälkeen rivillä 32 Klaara jatkaa oman esityksen aiheen kertomista. Hänen 

äänensävynsä on innokas ja hän naurahtaa lausuessaan ”sukupuu”. Klaara kertoo sukupuun 

menemiseen menneen ”ylikauan” (rivi 33), mistä voi päätellä Klaaran kavereineen 

keskittyneen mielenkiintoiseen tehtävään. Hän on tyytyväinen työn tulokseen, sillä hän 

samalla rivillä mainitsee sukupuun olevan ”aika hieno”. Klaara käyttää työn tuloksista 

puhuessaan muotoa aika hieno. Kuitenkin tyytyväisestä äänen sävystä voi päätellä, että 

Klaaran mielestä se on todella hyvä.  Lausumassaan rivillä 35 ”se kaikki lähti 

Taalasmaista” Klaara sanoo kovemmalla Taalasmaista ja korostaa sanomaansa vielä 

kädenliikkeellä, jossa hänellä on etusormi pystyssä. 

 

Klaarassa näkyy oppimisen iloa ennen kaikkea puheessa ja äänensävyssä. Hän myös jatkaa 

aiheesta, vaikka Tanja keskeyttää kerronnan useaan kertaan kysymyksillä, jotka 

käsittelevät enemmän puheen pitämisen liittyviä ohjeita. Puheen sanan valinnoissa Klaara 
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käyttää positiivisia ilmaisuja ylihyvä ja aika hieno. Äänensävy on innostunut ja äänestä 

kuultaa nauru. Kuvakulman ollessa takapäin eleitä ja kasvonilmeitä ei näy, joten niiden 

osalta tulkintaa ei voi tehdä. 

 

Seuraavassa sekvenssissä äidinkielen tunti on ohi. Klaara, Henna ja Roosa pitivät puheen 

tunnilla.  He kohtaavat puheen esityksestä myöhästyneen Millan, jonka olisi pitänyt olla 

mukana esityksessä. Alussa kamera on suunnattu portaikkoon. 

 

Ote 13. Oliks se sitte ihan huono 

 

1  Milla: jouduitteks te esittää sen? 

2  Klaara: joo: tai ei jouduttu mut me esitettii 

3  Milla: hy:vä kiitos 

4 -> Roosa: (--) @katsekontakti toteutui@ 

5 -> Klaara: joo £ja kaikki oli sillee että että  ku mä 

6 ->  puhuin niinku£ (.) lopuks kerroin että öö siin 

7 ->  on ollut traagisia kuolemia niin ku 

8   salkkareissa(.)ni- 

9  Henna: niin ei siin muita juonteenkäänteitä ookkaa 

10   tapahtunut ku kuolemia 

11 -> Klaara: nii: 

12  Roosa: (--) KUALEMAT kualemat °kualemat° 

13  Milla: mikä osa tuli eniten esille? 

14 -> Henna: [kuolemat] 

15 -> Roosa: [kuolemat] 

16 -> Henna: ketkä on kuallut 

17 -> Roosa: miten on kuallut ketä on kuallut mä olin iha- 

18  Milla: olik oliks se sitte ihan huono 

19  Henna: [no emmä ny tiiä] 

20 -> Klaara: [ei: (.) ]£kyl mun paperit täris näin 

21 ->  ((Klaara näyttää kädellään.)) 

22  Henna: [°munki°] 

23 -> Klaara: [ja mä ]katoin koko ajan siihen, mä en 

24 ->  viittinyt kattoo yleisöö£ 

25 -> Roosa: (--)yleisöö [(-) 

26 -> Henna:             [ja niinku mä vähänkin katoin 

27   ylös mä unohdin niin ku mitä mun siin paperiss 
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28   niinku lukee 

 

Klaara, Henna ja Roosa kohtaavat aulassa Millan, joka myöhästyi edelliseltä tunnilta. 

Rivillä 1 Milla tuottaa kysymyksen ”jouduitteks te esittää sen”. Klaara tuo esille omassa 

vuorossaan (rivi 2), että he tekivät sen vapaaehtoisesti. Millan ääni on helpottunut, kun hän 

rivillä 3 kiittää muita. Riviltä 4 Roosa aloittaa kerronnan esityksen palautteesta 

dramaattisella äänensävyllä, jossa on mukana hymyä. Tässä vaiheessa kamera on suunnattu 

vielä lattiaan, joten Roosan kasvojen ilmeistä tai eleistä ei voi tehdä tulkintoja.  Klaaran 

vuoron (rivi 5-7) aikana kamera kääntyy ylös. Klaaran kasvot näkyvät sivulta päin ja hän 

hymyilee. Hymy kuuluu myös hänen äänestään. Sanoessaan ”traagisia” hän tekee 

sormillaan lainausmerkin. Sanojen käyttö tukee myös ilon tulkintaa, sillä Klaara toistaa 

sanaa kuolema kerronnassaan. 

 

Tunnetta välittyy myös päällekkäispuhumisella. Rivillä 8 Klaara ei saa puhettaan loppuun, 

kun Henna ottaa vuoron. Klaara osoittaa Hennan lausumalle saman mielisyyttä ”nii” 

partikkelilla.  Roosa ottaa kuitenkin nopeasti kerrontavuoron (rivi 12). Alkupuheenvuoro 

on epäselvää, mutta lopussa hän toistaa sanaa kuolemat, mikä on merkki 

innostuneisuudesta. Innostuneisuus näkyy Hennassa ja Roosassa, kun he vastaavat riveillä 

14-17 välillä  yhteen ääneen ja välillä vuorotellen  Millan kysymykseen (rivi 13) siitä, 

mikä osa tuli eniten esiin. Henna on selin kameraan, joten hänen ilmeestään ei voi tehdä 

tulkintaa, mutta Klaara ja Roosa hymyilevät. Hennan ja Roosan kyseisten vuorojen aikana 

Klaara nauraa hiljaa. 

 

Millalle on Klaaran, Hennan ja Roosan kerronnasta näyttää välittynyt kuva, että esitys oli 

huono, sillä rivillä 18 hän esittää kysymyksen ”oliks se sitte ihan huono”.  Millan 

kysymyksen esittämisen jälkeen Klaara ja Roosa hymyilevät.   

 

Klaara ja Henna ottavat vuoron yhtä aikaa (rivit 19-20). Hennan lausuma ”emmä ny tiiä” 

indikoi kriittisyyttä, mutta Klaaran yhtä aikaa lausuma ”ei” antaa toisenlaisen käsityksen. 

Klaara jatkaa vielä vuoroaan ja selostaa innokkaasti nauravalla äänensävyllä esityksestä. 

Hän tehostaa sanomaansa näyttämällä kädellään, miten se tärisi. Riveillä 22-26 Henna ja 

Roosa puhuvat päällekkäin innokkaasti. Ennen omaa vuoroa rivillä 25 Roosa nauraa.  
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Tässä sekvenssissä Klaara, Henna ja Roosa jakavat yhteisen oppimiskokemuksen. Heidän 

ilonsa näkyy puheessa, jossa he toistavat moneen kertaan kuolemaan liittyviä sanoja. 

Tämän he tekevät innokkaalla ja nauravalla äänensävyllä. Ilo näkyy myös Klaaran ja 

Roosan kasvoilta, sillä he hymyilevät. Klaara ja Roosa myös nauravat iloisesti sekvenssin 

aikana. 

 

Seuraava sekvenssi käsittelee ruotsin kielen sanaa upptaget eikä varsinaisesti ole opettajan 

antama tehtävä. Kuitenkin kuokittelin sen opettajan antamiin tehtäviin, koska ruotsi on 

lukioissa oppiaineena ja opettaja voi antaa tehtäväksi sanojen oppimisen.  Sekvenssistä voi 

tulkita kyseisen sanan olleen esillä Klaaran oppitunnilla. Klaara, Henna ja Tanja istuvat 

käytävällä luokan edustalla odottamassa tunnin alkua. Henna on keskittynyt puhelimeensa. 

Klaara ja Tanja keskustelevat. Klaara kiinnittää huomionsa oven yläpuolella olevaan 

”upptaget”-kylttiin. Klaara on aiemmin oppinut upptaget-sanan merkityksen ja hän 

leikittelee sanalla Tanjan kanssa. 

 

Ote 14. Upptaget 

 

1  Klaara: upptaget (.) mitä se meinaa? 

2  Tanja: hh. en tiiä 

3 -> Klaara: varattu (.) @Tanja e upptaget jaa jaa 

4 -> Tanja: @jaa jaa 

5 -> Klaara: jaa soo 

6 -> Tanja: joo 

7 -> Klaara: so e de 

8 -> Tanja: soo e du pian [snart] heh he 

9 -> Klaara: [snart] 

10 -> Klaara: nää ja vet inte 

11 -> Tanja: kanshe 

12 -> Klaara: kanshe (.) idaag eller 

13 -> Tanja: ouuu 

14 -> Klaara: mondag eller tisdag eller never 

15 -> Tanja: eller 

16 -> Klaara: never 

17 -> Tanja: att de beroär (--) 

18 -> Klaara: joo (.) det passa på mei? 
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19 ->  ((Klaara kääntyy Hennaan päin.)) 

20 -> Klaara: Henna e upptaget okso 

21  Henna: häh 

22  Klaara: Henna e upptaget okso 

23  Henna: [mitä se meinaa 

24  Tanja: [tarkottaaks se muka 

25  Klaara: joojoo 

26  Tanja: onks varma 

27  Klaara: upptaget on varattu joo meill on kuule 

28   ruotsin kirjassa kato katotaan 

29  Tanja: emmä jaksa 

30  Klaara: mä katon 

31  Tanja: no kato 

32   ((Klaara kaivaa kirjan esille.)) 

33  Tanja: emmä voi tietää ku mä en oo noin 

34  Klaara: kakkoskappale 

35  Tanja: pitkällä 

36   (5.0) 

37  Tanja: kappale tvåan (.) stycket två meni jo 

38  Klaara: eiku mä mietin missä se on täällä 

39  Tanja: siinä meni ainakin ykkönen 

40  Klaara: niin mut ku se ei ollutkaan se (.) se on tämä 

41 ->  (.)@täällä lukee sanat kahdeksan varattu täältä 

42 ->  etitään kasi >missä kasi<  upptaget  varattu 

43 ->  upptaget varattu  upptaget varattu upptaget 

44 ->  ((osoittaa sormellaan   kylttiä ja sulkee 

45 ->  kirjan))varattu 

46 -> Tanja: vau okei opin uuden asian 

47 -> Klaara: nonii Tanja mikä on upptaget 

48 -> Tanja: varattu heh he 

49 -> Klaara: nonii: hyvä Tanja 

50  Tanja: (--) menemään koko kurssia 

51 -> Klaara: nii mieti £sä voit sitte vähän leijuu muille 

52 ->  jaa mä tiedän mikä on upptaget£ nii ooh 
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Klaaran ja Tanjan keskustelu on tauonnut.  Klaaran katse on suunnattu yläviistoon.  Ennen 

uuden vuoron aloitusta Klaara suuntaa katseen Tanjaan ja tekee aloituksen uudesta 

topiikista ”upptaget (.) mitä se meinaa” (rivi 1). Tanja kääntää katseen yläviistoon. Hän ei 

tiedä sanan merkitystä, koska hän vastaa Klaaran rivillä 1 esittämään kysymykseen ”en 

tiiä”. Klaara kertoo vastauksen rivillä 3 ja kääntää katseensa eteenpäin. Pienen tauon 

jälkeen Klaara ottaa uudelleen vuoron ja alkaa leikkiä sanalla (rivi 3). Samalla hän muuttaa 

äänensävynsä leikkisäksi. Tanja ottaa osaa Klaaran sanaleikkiin (rivit 3-18). Tanjan 

äänensävy on myös leikkisä. Tanjan ja Klaaran kasvoilla on hymyä ja Tanja nauraa välillä. 

 

Henna on vieressä, muttei ole kuunnellut Klaaran ja Tanjan keskustelua.  Klaara kääntyy 

Hennan puoleen ja lausuu Hennalle ”Henna e upptaget okso” (rivi 20). Henna kääntää 

päätään ja suuntaa katseensa Klaaraan. Hän ei ole kuullut tai ymmärtänyt kysymystä, 

koska pyytää Klaaralta selvitystä sanomalla ”häh”. Klaara toistaa, mitä aiemmin sanoi, ja 

hymyilee samalla Hennalle. 

 

Henna esittää samaan aikaan Tanjan kanssa kysymyksen Klaaralle sananmerkityksestä. 

Tanja epäilee sanan merkitystä rivillä 24. Klaara esittää lausuman rivillä 25 ”joojoo” 

vakuuttavalla äänensävyllä. Samalla Tanja ja Klaara katsovat toisiaan.  Tanja näyttää vielä 

epäilevän, sillä hän kysyy ”onks varma” (rivi 26).  Klaaran ääni kiihtyy seuraavassa 

vuorossa rivillä 27 ja hän ottaa kirjan esille ja etsii sanan.  Tanja näyttää menettävän 

mielenkiintonsa, koska hän rivillä 29 tuottaa lausuman ”emmä jaksa” väsyneellä äänellä. 

 

Klaaran katse on suuntautunut kirjaan ja hän jatkaa sen selaamista eikä näytä kuulevan 

Tanjan selontekoa riveillä 33 ja 35. Tanja katsoo Klaaran kirjan selailua ja osallistuu 

kuitenkin oikean kappaleen etsintään riveillä 37-39. 

 

Riviltä 41 Klaara ottaa opettajan roolin. Hän toistaa sanaa moneen kertaan sekä suomeksi 

ja ruotsiksi opettavalla äänensävyllä riveillä 42 ja 43. Klaaran ja Tanjan katseet ovat 

kirjassa ja Tanja naurahtaa. Rivillä 44 Klaara kääntää katseen kylttiin, osoittaa sitä 

sormellaan ja tämän jälkeen pyöräyttää kirjan kiinni. Tanja kääntää katseensa sormen 

osoittamaan suuntaan ja sen jälkeen Klaaraan. Hän hymyilee.  Klaara kääntää katseensa 

Tanjaan ja sanoo vielä kerran ”varattu” (rivi 45). 

 



58 
 

Tanja toteaa oppineensa uuden asian ja katsoo Klaaraa hymyillen. Klaara jatkaa vielä 

opettajan roolissa ja kysyy epäaidon kysymyksen (rivi 47), johon Tanja vastaa nauraen 

rivillä 48.  Klaara antaa positiivista palautetta Tanjalle ”hyvä” rivillä 49. Hänen 

äänensävynsä on leikkisä. Riveillä 51-52 Klaara tuottaa lausuman ” sä voit sitte vähän 

leijuu…” hymyilevällä äänellä. Tällä hän näyttää viittaavan mahdolliseen hyötyyn, minkä 

sanan oppimisesta voi olla. 

 

Tässä sekvenssissä oppimista sävyttää huumori. Oppimisen ilo näkyy Klaarassa leikkisässä 

äänensävyssä, hymyssä ja naurussa. Hän on oppinut aiemmin jotain ja jakaa tietonsa 

toisten kanssa. Tanjan oppimisen ilo näkyy iloisessa kasvonilmeissä, äänensävyssä ja 

naurussa. 

 

6.4.2.2 Muut teemat 

Tässä luvussa analysoin vuorovaikutustilanteita, jotka tapahtuvat opetuksen ulkopuolella ja 

eivät ole opettajan antamia oppimistehtäviä. Näitä on yhteensä kaksi. 

Ensimmäisessä sekvenssissä Klaara on saapunut kouluun aamulla.  Opiskelijat odottavat 

ensimmäisen tunnin alkamista. He keskustelevat. Kamera on suunnattu lattiaan, joten 

tallenteesta ei selviä, kenen kanssa Klaara keskustelee.  

Ote 15. Jos tekisin yksin tekisin nälkäpelistä 

  

1  Klaara: mä jouduin kävelemään kouluu:n. (4.0) ja mä 

2   joudun lähtee äikän £tunnilta£ pois. 

3  Anna: voivoi (.) meill on puhe tänään. 

4  Klaara: mull on huomenna en kerro @mistä teen 

5   öhööhöhhöö@ 

6  Anna: ketä siin on tekeen sun kaa? 

7  Klaara: Roosa Henna ja Milla? 

8  Anna: eei en tiedä mutt jos sä @tekisit@ sen yksin 

9   >sit mä voisin tietää mistä sä teet sen< 

10  Klaara: ähähää heh heh (.)>mistä< 

11  Anna: nälkäpelistä 

12 -> Klaara: ää mä £aattelinkin että että että >jos kaikki 

13 ->  olis lukenut nälkäpelin ja jos kaikki olis 
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14 ->  yhtä sekoi ku mä me voitais tehä nälkäpelistä£   

15 ->  (.) mä mä itte voisin pitää nälkäpelistä eikä 

16 ->  mun tarvis< edes pitää mitää (.) harjotuksia 

17 ->  (2.0) tai kirjottaa mitään (.) se olis niin 

18 ->  helppoo (.) vetää vaa 

19  ?: (--) 

20 -> Klaara: nälkäpelistä (.) ITSE Asiassa mä tein mun 

21 ->  äikän prosessiaineen£ nälkäpelistä£ 

 

Klaara aloittaa sekvenssin valituksella. Hänen äänensä on valittava, mutta samalla siinä on 

hymyilevä sävy. Klaara ei näytä sanoneen asiaa tosissaan. Anna tuottaa 

odotuksenmukaisen lausuman ”voivoi” ja pienen tauon jälkeen ottaa keskustelun aiheeksi 

saman päivän aikana äidinkielen tunnilla pidettävän puheen. Klaara kääntää puheen omaan 

esitykseensä ja kiusoittelee Annaa sanomalla ” en kerro mistä teen öhööhöhhöö ” (rivit 4-

5).  Klaaran äänensävy kutsuu Annaa arvaamaan. Anna tuottaa välisekvenssin kysymällä, 

ketä Klaaran ryhmään kuuluu, johon Klaara vastaa rivillä 7. Anna ottaa vuoron rivillä 8 ja 

tuottaa kieltävän vastauksen Klaaran arvausleikkiin. Hän jatkaa vuoroaan ja tuottaa 

kommentin ”mutt jos sä tekisit yksin…” riveillä 8-9.  Hän muuttaa äänensävyään ja 

painottaa sanaa ”tekisit”. Hänen puheensa nopeutuu vuoron loppuun kohden. Anna näyttää 

tietävän jotain Klaarasta, minkä näyttäisi haluavan innokkaasti paljastaa. Klaara 

vastaanottaa Annan lausuman kovaäänisellä naurulla, jonka jälkeen tuottaa nopeasti 

”mistä” (rivi 10). 

 

Annan paljastettua tietonsa Klaara innostuu aiheesta ja se kuuluu hänen äänestään. Klaaran 

äänessä on hymyä. Puheen tempo nopeutuu, kun Klaara rivillä 12 aloittaa vuoron. Hän 

myös toistaa sanaa nälkäpeli moneen kertaan, joka on merkki innostuksesta. Rivillä 16 

”eikä mun tarvis edes pitää…” sanojen käytöllä Klaara näyttää ilmaisevan olevansa 

asiantuntija tässä asiassa. 

 

Rivillä 20 Klaaran lausuma ”nälkäpelistä” näyttää olevan vastaus kysymykseen, jota ei 

kuulu nauhalla. Pienen tauon jälkeen Klaara aloittaa kerronnan siitä, mihin on oppimaansa 

hyödyntänyt. Klaara aloittaa kerronnan kovalla äänellä, mikä indikoi hänen innostustaan.  

Klaaran äänensävy on myös hymyilevä. 
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Kamera on edellisessä sekvenssissä koko ajan suunnattu lattialle, joten eleistä ja ilmeistä ei 

voi tehdä tulkintoja. Klaaran puheessa sanojen toistamisessa ja valinnassa sekä naurussa on 

oppimisen iloa tunnistettavissa. Tätä tukevat myös puherytmin nopeutuminen sekä 

hymyilevä äänensävy. 

 

Viimeisessä sekvenssissä Klaara, Henna ja Tanja kävelevät käytävällä matematiikan 

tunnille. Kamera kuvaa Klaaraa, Hennaa ja Tanjaa takaapäin, joten heidän kasvojen ilmeitä 

ei näy.  

 

Ote 16. Mikä on sinna?  

1  Klaara: HEnna arvaa mikä mulle aina tulee sun nimestä 

2   mieleen? 

3  Henna: no? 

4  Klaara: sinna 

5   (1.0) 

6 -> Henna: heh no(h) mikä sinna on? 

7 -> Klaara: nälkäpelistä 

8 -> Henna: [aaahh heh he] 

9 -> Tanja: [aaahh heh he] 

10 -> Klaara: se on @stailaa:ja 

11 -> Henna: [aa=] 

12 -> Tanja: [aa=] 

13 -> Klaara: =joka hakataan (1.0) koska sekin lietsoi 

14 ->  kapinaa (3.0) se @hakattiin@ 

15 ->  (1.0)#kuoliaaksi# 

16 -> Henna: mun tulevaisuus 

17 -> Tanja: hakataan kuoliaaksi 

18 -> Klaara: nii elikkä £ihan hyvä ettet menny sinne 

19 ->  vaateartesaanipuolelle£ 

 

Matkalla luokkaan, jossa seuraava tunti pidetään, Klaara ottaa taas puheeksi Nälkäpelin 

avaamalla keskustelun kysymyksellä. Henna asettuu kuulijaksi rivi (3) lausumallaan ”no”.  

Klaaran vastaa ”sinna”, jonka jälkeen Henna pienen tauon jälkeen kysyy ”mikä se on”. 

Näyttää siltä, ettei hän tiedä asiasta, koska hän käyttää kysymyksessään ”kuka” sanan 

tilalla ”mikä”. Hennaa näyttää asia huvittavan, sillä hän aloittaa vuoronsa naurahtamalla ja 
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tuottaa sen jälkeen kysymyksen huvittuneella äänensävyllä.   Klaara kertoo rivillä 6 Sinnan 

olevan ”nälkäpelistä”, mikä saa Tanjan ja Hennan vastaamaan yhteen ääneen ”aaahh” ja 

naurahtamaan. He näyttävät tuntevan Klaaran kiinnostuksen Nälkäpeliin. Klaara jatkaa 

tuottamalla selonteon rivillä 10 ”se on stailaaja” Klaara painottaa sanaa stailaaja ja sanoo 

sen hymyilevällä äänellä. Henna ja Tanja vastaanottavat Klaaran lausuman yhteen ääneen 

dialogipartikkelilla ”aa”. He eivät kuitenkaan sano sitä yhtä voimallisesti kuin riveillä 8 ja 

9. 

 

Klaara asettuu opettajan rooliin kertoessaan Sinnan kohtalosta. Hän muuttaa äänensävyään 

dramaattiseksi kertoessaan riveillä 13-15, mitä Sinnalle tapahtui. Rivillä 16 Henna näyttää 

tuovan mukaan huumoria vastaamalla ”mun tulevaisuus”. Tämän lausuman hän esittää 

normaalilla äänensävyllä. Samoin Tanjan jatkaa Hennan lausetta rivillä 18 normaalilla 

äänensävyllä.  Klaara näyttäisi vastaanottavan Hennan ja Tanjan lausumat huumorilla, sillä 

hän vastaa Hennalle leikillisen lohduttavasti äänessään naurua ”ihan hyvä ettet menny 

sinne vaateartesaanipuolelle”. 

 

6.5 Analyysin yhteenveto 

Edellä tarkastelen oppimisen iloa videoaineiston kautta. Tutkittavan aiheen olen kiteyttänyt 

tutkimuskysymykseksi: millaisissa tilanteissa lukiolaisten kouluarkea kuvaavassa 

aineistossa näkyy oppimisen iloa. Valitsin aineistosta analysoitavaksi oppimiseen liittyviä 

vuorovaikutustilanteita, joissa näkyy positiivisia tunteita. Tunteiden ilmaisemisen 

kriteereinä käytin puhetta, prosodiaa, ilmeitä, eleitä ja naurua. Ennen aineiston analysointia 

luokittelin vuorovaikutustilanteet sen mukaan, tapahtuiko vuorovaikutustilanne 

opetuksessa vai sen ulkopuolella. Saamani ryhmät luokittelin vielä sen perusteella, onko 

vuorovaikutuksen topiikkina opettajan antama oppimistehtävä vai jokin muu 

oppimisteema. 

 

Oppimisen iloa näkyi sekä opetuksessa että opetuksen ulkopuolella. Samoin se näyttäytyi 

sekä opettajan antamissa oppimistehtävissä että muissa teemoissa. Oppimisen iloa näkyi 

oppimisprosessin aikana, ennen sitä ja sen jälkeen. 

 

Opetuksessa tapahtuneita tilanteita, joissa teemana oli opettajan antama tehtävä, esiintyi eri 

oppiaineiden tunnilla. Tilanteista neljä tapahtuu matematiikan, kolme äidinkielen ja yksi 
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psykologian tunnilla. Matematiikan tunnilla tapahtuvat vuorovaikutustilanteet ovat 

opettajan ja oppilaan välisiä oppimiskeskusteluja yhtä lukuun ottamatta. Ne ovat pieniä 

tilanteeseen sidottuja onnistumisen kokemuksia. Näissä tilanteissa Klaaran innokkuus 

näkyy haluna osallistua, minkä hän osoittaa viittaamalla. Tunteita ilmaistaan näissä 

esimerkeissä hillitysti eleillä, ilmeillä ja äänensävyllä.  Opettajan antama palaute otetaan 

rutiininomaisesti vastaan. Sen sijaan koulukaverin antama palaute vastaanotetaan ilmeillä, 

eleillä ja sanoilla.  Hagenauerin ja Hascherin mukaan oppimisen iloa on helpompi kokea, 

jos opiskelija tuntee suoriutuvansa tehtävästä (Hagenauer & Hascher 2010, 508).  Tässä 

aineistossa esimerkiksi Klaara näyttää oppimisen iloa matematiikan tunnilla ilmaisemalla 

osaavansa tehtävän ilahtuneella äänellä, jonka jälkeen hän alkaa ratkaista tehtävää. 

 

Äidinkielen tunnilla tapahtuneiden vuorovaikutustilanteiden topiikkina on tunnilla pidetty 

puhe, jossa Klaara, Henna ja Roosa jakavat yhteisen oppimiskokemuksen. He ovat saaneet 

työn tehtyä ja oppimisen ilo näkyy heissä.  Se näkyy opiskelijoiden naurussa, puheessa, 

äänensävyssä, kasvojen ilmeissä ja eleissä. Puheessa se tulee näkyviin muun muassa 

toistoina ja äänen korkeudessa. Näissä esimerkeissä opiskelijoiden vuorovaikutuksesta 

kuultaa helpotus ja tyytyväisyys tehdystä työstä. 

 

Psykologian tunnilla opettaja käyttää tarinan kerrontaa opettamisessa. Eadesin, Proctorin ja 

Ashleyn mukaan tarinan kertomisen avulla voidaan kokea jopa virtaus. Hei väittävät, että 

opettajan kertoessa tarinan hyvin ja ollessaan täysin keskittynyt tarinaan ja kuulijoihin, 

luokassa olijat lähestyvät todennäköisesti flow-tilaa. Hyvin kerrottu tarina vie mukanaan. 

(Eades, Proctor & Ashley 2013, 582.) Tutkimusesimerkissä opettajan kertoma tarina sai 

Klaaran ja Vilman osallistumaan tarinan kerrontaan.  Oppimisen ilo liittyy 

oppimistilanteeseen ja se näkyy Klaarassa ja Vilmassa naurussa, ilmeissä ja eleissä. 

Samoin tilanteessa on viitteitä virtauksen kokemisesta, kun Klaara ja Vilma kuuntelevat 

keskittyneesti opettajan kerrontaa. 

 

Opetuksessa nousi aineistossa esille myös vuorovaikutustilanteita, joissa oppimisen kohde 

on syntynyt omasta mielenkiinnosta. Ensimmäisessä sekvenssissä ruotsin tunnilla Klaara ja 

Andrea jakavat yhteisen mielenkiinnon kohteen ja vuorovaikutustilanne on symmetrinen. 

Oppimisen ilo näkyy puheessa sanojen valintoina, äänensävyssä, kasvojen ilmeissä ja 

eleissä.  He puhuvat hiljaisella äänellä, johon todennäköisesti vaikuttaa heidän paikkansa 

luokan edessä opettajan vieressä. Oppimisen ilo näkyy hillittynä. 
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Toisessa sekvenssissä Klaara ja Roosa ovat äidinkielen tunnilla. Heidän välillä on 

episteeminen assymmetria. Klaara on episteeminen auktoriteetti, jolta Roosa hankkii tietoa. 

Vuorovaikutustilanteen topiikkina on Klaaran mielenkiinnon kohde ja Klaara asettuu 

opettajan asemaan. Hänestä näkyy oppimisen ilo äänen sävyssä sekä hymyilevästä 

ilmeestä. Hänen kiinnostuksensa näkyy myös siinä, että keskeytyksen jälkeen hän jatkaa 

työskentelyä. 

 

Vuorovaikutustilanteita, jotka tapahtuvat opetuksen ulkopuolella, mutta ovat opettajan 

antamia, on kahdenlaisia. Kolmessa aineistoesimerkissä opiskelijat kertovat omista 

oppimiskokemuksistaan ja yhdessä esimerkissä Klaara asettuu opettajan asemaa.  Tässä 

sekvensissä on mukana myös leikkiä. 

 

Sekvensseissä, joissa opiskelijat kertovat oppimiskokemuksistaan, näkyy oppimisen ilo 

puheessa. Puheessa on paljon toistoa ja positiivisia sanoja. Äänensävy on naurava ja 

innostunut. Puheen nopeus ja äänen korkeus vaihtelevat. Aiheeseen myös palataan, vaikka 

joku keskeyttäisikin kerronnan. Kertojan innostus kasvaa, jos vastaanottaja on kiinnostunut 

aiheesta ja osallistuu aktiivisesti vuorovaikutustilanteeseen. Jos opiskelijat ovat jakaneet 

oppimiskokemuksen, heidän innostuksensa näkyy päälle puhumisessa ja äänensävyssä. He 

myös nauravat yhdessä. Toisenlaisessa aineistoesimerkissä Klaara leikkii ”upptaget”-sanan 

merkityksellä. Tilanne muuttuu oppimistilanteeksi toisten esittäessä kysymyksen sanan 

merkityksestä. Klaaran oppimisen ilo näyttää olevan iloa jo aiemmin opitusta ja tiedon 

jakamisesta. Tanjan ilo näyttää olevan iloa uuden oppimisesta. 

 

Opetuksen ulkopuolella tapahtuvissa muita aiheita käsittelevissä vuorovaikutustilanteissa 

topiikkina on Klaaran mielenkiinnon kohde. Ensimmäisessä sekvenssissä 

vuorovaikutustilanteessa on Klaaran lisäksi Anna.  Anna ottaa aiheen esille ja Klaara 

innostuu siitä. Klaaran oppimisen ilo kohdistuu jo opittuun ja omaan asiantuntijuuteensa. 

Toisessa sekvenssissä Klaara ottaa itse puheeksi oman mielenkiinnon kohteen. Kun Tanja 

ja Henna asettuvat vastaanottajan rooliin, Klaara asettuu opettajan rooliin.  
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7 POHDINTAA 

Olen edellä tarkastellut oppimisen iloa lukiolaisten kouluarjessa. Tutkimusprosessi on ollut 

myös itselleni oppimisprosessi, jonka aikana olen tuntenut monenlaisia tunteita. Olen 

joutunut pohtimaan omaa asennetta ja näkökulmaa koulun arkeen. Aineisto tarjosi myös 

yllätyksiä ja koin oppimisen iloa oivaltaessani uusia asioita. 

 

Aiemmin luvussa 4 tarkastelemani tutkimuskirjallisuuden perusteella oletin, että 

oppimiseen liittyviä positiivisia tunteita on aineistossa niukalti. Tutkimukseen osallistujat 

ovat lukion ensimmäisellä luokalla, joten he ovat juuri siinä iässä, jossa tutkimusten 

mukaan onnellisuus on alimmillaan (kts. Csikzentmihalyi & Hunter 2003, 192).  Lahelman 

ja Gordonin mukaan virallisessa koulussa on vain vähän hetkiä, joissa oppimisen riemu 

näkyy ja kuuluu (Lahelma & Gordon 2003, 25). Tämä on ristiriidassa tutkimukseni 

tulosten kanssa, sillä oppimisen iloa opetuksessa löytyi tästä aineistosta. 

 

Keskustelunanalyysi tarkastelee ilmiöitä mikrotasolla ja saattaa tuoda esiin asioita, joita ei 

muilla menetelmillä tavoita. Tässä tutkielmassa tarkastelun näkökulma on mikrotasolla ja 

tilanteiden tarkassa analysoinnissa oppimisen ilo näyttäytyy usein pienissä, nopeasti 

ohikiitävissä hetkissä, jotka videoanalyysissä pystytään toistamaan. Näistä pienistä 

tilanteista ei saada tietoa kysymällä jälkikäteen oppimiskokemuksista. Informantit tuskin 

itsekään pystyvät nimeämään näitä kokemuksia. Kuitenkin tällaiset pienet positiiviset 

kokemukset voivat vaikuttaa myönteisesti myöhempiin kokemuksiin. 

 

Oppimisen iloa näkyy siis sekä opetuksessa että sen ulkopuolella. Oppituntien aiheista 

keskustellaan sekä tunneilla että välitunneilla. Aineistosta tekemäni merkittävä havainto oli 

se, että opetuksessa opiskelijoiden tunteet eivät pääse samalla tavalla valloilleen kuin 

opetuksen ulkopuolella. Opiskelijan ja opettajan välisissä oppimiskeskusteluissa tunteiden 

näyttäminen on vähäistä. Oppimisen ilo tulee näkyviin pienissä eleissä ja kasvojen 

ilmeissä. Opettajan antama palaute otetaan vastaan hillitysti. 

 

Oppimisen ilo näyttäytyy aineistossa vuorovaikutustilanteissa, joissa on mukana yhdessä 

koulukavereita. Myös opetuksessa tunteita näytetään voimakkaammin koulukavereiden 

välisessä vuorovaikutuksessa kuin opiskelijan ja opettajan välisessä. Tämä havainto saa 

tukea aiemmista tutkimuksista, joissa oppimisen ilo liittyy sosiaalisiin suhteisiin. (esim. 
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Lumby 2011, 261.) Rantalan mukaan oppimisen ilo on myös yhteistä iloa (Rantala 2005, 

212). Aineistossa oppimisen ilo näkyy yhteisen oppimiskokemuksen jälkeen. 

 

Aiemmissa tutkimuksissa oppimisen iloa edistäväksi tekijäksi tulee esiin opiskelijoiden 

mahdollisuus vaikuttaa omaan oppimiseen (esim. Rantala & Määttä 2011, 94; Gorard & 

See 2011, 687). Tämä näkyy myös tutkimusaineistossani. Esimerkiksi opiskelijat saivat 

valita itse aiheen äidinkielen tunnilla pidettävään puheeseen.  Mielenkiintoinen aihe lisäsi 

varmasti oppimisen iloa. 

 

 Alakoululaisista tehdyssä tutkimuksessa nousu esiin leikki tekijänä, joka mahdollistaa 

oppimisen ilon kokemisen (Rantala & Määttä 2011, 93). Tässäkin aineistossa näkyi 

oppimisen iloa leikin yhteydessä. Näissä tapauksissa leikki oli sanallista ja huumori oli 

mukana tilanteissa. 

 

Aineistossa kiinnitin huomiota luvussa 4.3 pohtimaani mikroflow-ilmiöön. Tällaisia 

tilanteita, joissa Klaara esimerkiksi piirteli, vihelteli tai lauleskeli, oli paljon. Samoin 

kiinnitin huomiota puhelimen käyttöön. Teknisen kehityksen myötä puhelimista on tullut 

monikäyttöisempiä ja luokkahuone ei enää olekaan suljettu tila. Mielenkiintoinen 

tutkimuksen kohde olisikin, mihin opiskelijat puhelinta koulussa käyttävät. 

 

Lapset ja nuoret viettävät koulussa suuren osan päivästään. Koulun pitäisikin olla paikka, 

jossa on hyvä olla. Morrisin mukaan lapset ovat onnellisia koulussa silloin, kun heidän 

tarpeensa on tullut kohdatuksi, heillä on positiiviset suhteet ikätovereihinsa ja opettajiin.  

Lisäksi toimintojen, joihin he sitoutuvat, on oltava haasteellisia, palkitsevia ja 

tarkoituksellisia. (Morris 2013, 645.)  

 

8 LUOTETTAVUUDEN JA EETTISYYDEN TARKASTELUA 

Pohdin tässä kappaleessa tutkimuksen luotettavuuteen ja eettisyyteen liittyviä tekijöitä. 

Laadullisen tutkimuksen arviointiin ei ole selkeitä ohjeita, vaan sen arviointi kohdistuu 

kokonaisuuteen. Tällöin tutkimuksessa korostuu johdonmukaisuus. (Tuomi ja Sarajärvi 

2002, 135.) Olen pyrkinyt kertomaan ja perustelemaan mahdollisimman selkeästi 

tutkimuksen tarkoituksen, tutkittavan ilmiön ja aineistoon liittyvät asiat. 
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Tutkimusprosessin aikana olen pohtinut omaa asemaani ja näkökulmaa tutkittavaan 

ilmiöön. Koska kyseessä on valmis aineisto, tutkijana en ole vaikuttanut kuvattavaan 

materiaaliin enkä kuvattavien subjektien toimintaan. Oma roolini tutkijana korostuu 

aineiston valinnassa ja analysoinnissa. Aineiston valintaa koskevat kriteerit olen tuonut 

aiemmin esille. Aineiston analyysissä olen tulkinnut vuorovaikutustilanteita omasta 

taustastani lähtöisin. Pohdinkin sitä, miten paljon opettajan kokemus ja ikä vaikuttavat 

tulkintoihin. Vaikka olen pyrkinyt tulkitsemaan tilanteita kirjallisuuden pohjalta, voi 

esimerkiksi ikäni vaikuttaa siihen, miltä tilanne minusta näyttää.  Aineistoa tarkastellessa 

olen keskittynyt vain tutkittavan ilmiön näkymiseen. 

 

Peräkylän mukaan keskustelunanalyysin luotettavuuden arvioinninissa on pohdittava 

analyyttisten väitteiden läpinäkyvyyttä. Siten tilanteiden kuvaamisessa relevanttien 

asioiden esille tuominen on tärkeää. (Peräkylä 2010, 367-368.) Olen pyrkinyt tekemään 

aineisto-otteet mahdollisimman tarkasti ja tuomaan niissä esille ne asiat, joiden perusteella 

olen tehnyt päätelmiä. 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden tarkasteluun kuuluu tulosten yleistettävyyden 

pohdinta. Keskustelunanalyyttiset tutkimukset perustuvat usein pieniin data-aineistoihin. 

Se, miten tuloksia voidaan yleistää, on riippuvainen keskustelunanalyyttisen tutkimuksen 

lajista. (Peräkylä 2010, 373-374.) Koska aineistossa seurataan vain muutaman oppilaan 

vuorovaikutustilanteita, saaduista tuloksista ei voi tehdä yleistyksiä. Tämän tutkimuksen 

tavoitteena olikin kuvata mikrotasolla oppimisen iloa. 

 

Ryenin mukaan tutkimuksen eettisiin käytäntöihin kuuluu se, että tutkimuksen 

kohdehenkilöt ovat tietoisia tutkimuksesta ja että heillä on oikeus vetäytyä siitä halutessaan 

(Ryen 2007, 219). Tutkimuksessa käyttämäni aineisto on kolmivuotisen Språkmöten-

tutkimus- ja kehitysprojektin kuvaamaa videoaineistoa.  Aineistossa esiintyviltä henkilöiltä 

on projektin yhteydessä hankittu asianomaiset luvat.  Kamera on seurannut 

tutkimushenkilöä), jolla on ollut mikrofoni vaatteisiin kiinnitettynä. Oppitunneilla kamera 

on kohdistunut suurimmaksi osaksi häneen. Ruoka- ja osittain välitunneilla kamera on 

suunnattuna lattiaan. 

 

Tutkimussubjekteita on kuvattu autenttisessa ympäristössä ja kuvatut 

vuorovaikutustilanteet ovat autenttisia. Kameran läsnäolo on luonnollisesti saattanut 
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vaikuttaa subjektien toimintaan. Se, miten paljon kameran läsnäolo muuttaa tilanteita, on 

mahdotonta arvioida. Kuitenkin aineistossa esiintyvät henkilöt näyttävät toimivan 

luonnollisesti eivätkä siten näyttele tilanteita. 

 

Tutkijan velvollisuus on suojella tutkimuksessa esiintyvien henkilöllisyyttä ja paikkaa 

(Ryen 2007, 221).  Olen käsitellyt aineistossa esille tulleita tietoja luottamuksellisesti. 

Aineiston analyysivaiheessa henkilöllisyyden suojaamiseksi jokaisella 

aineistoesimerkeissä esiintyvällä henkilöllä on peitenimet. Olen ottanut analyysiini 

esimerkkejä aineistosta, joiden pohjalta perustelen tekemiäni tulkintoja. Koska kyseessä on 

videoaineisto, tulkintojen mielekkyys voidaan todentaa. Tekemäni tulkinnat ovat 

luonnollisesti subjektiivisia. Olen kuitenkin pyrkinyt tiedostamaan omat lähtökohdat ja 

olemaan avoin uusille näkökulmille. 
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Liite 1. 

  

Litterointimerkit (Tainio 2007) 

.  laskeva intonaatio 

,  tasainen tai vähän laskeva intonaatio 

?  nouseva intonaatio 

- katkos 

  korkeampi ääni  

  matalampi ääni 

> <  nopeampi tempo 

< >  hitaampi tempo 

:  äänteen venyttäminen 

allev  painottaminen 

KAPITA voimakkaampi ääni 

°  ° hiljaisempi ääni 

£  £ hymyilevä ääni 

#  # nariseva ääni 

@  @ äänensävyn muutos 

(.) hyvin lyhyt tauko 

(0.5) tauon pituus 

hh .hh ulos- ja sisäänhengitys 

.mt maiskausäänne 

j (h) oo sana lausuttu nauraen 

he he naurua 

[ ] päällekkäispuhunnan alku ja loppu 

= vuorojen välissä ei taukoa 
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(--) puheesta ei saa selvää 

( ) puheenvuoro on epävarmasti kuultu 

Opp? puhujan tunnistaminen epävarmaa 

Lisäksi: ->   litterointikohtia, joissa oppimisen iloa 

 

 


