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Lasten
ohjaaminen
aktiivisiksi
keskustelijoiksi

KT Marja Hannula selvitti väitöstut-
kimuksessaan Dialogia etsimässä –
pienryhmäkeskusteluja luokassa, mi-
ten peruskoulun alakoulussa on mah-
dollista ohjata oppilaita keskustelun
perustaitojen oppimiseen ja käyttämi-
seen. Hän tarkasteli väitöskirjassaan
edellytyksiä, joita tarvitaan oppimista
tukevan dialogin syntymiseen luokka-
huoneessa.

Tutkimuksen tarkoituksena oli tunnistaa
ja löytää tapoja, joiden avulla luokanopet-
tajat voivat käyttää oppimista tukevaa
dialogia opetuksessaan.  Yhtenä tavoit-
teena oli löytää erilaisia materiaaleja, joil-
la lisätä koulun arjessa käytäviä koko luo-
kan, pienryhmän tai parin välisiä keskus-
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teluja. Tutkimus toteutettiin viisi kuu-
kautta kestäneenä pienryhmäkokeiluna,
ja sen toteutti kolmannen luokan opetta-
ja. Tutkimusaineisto kerättiin pienryhmä-
keskusteluista, joissa käytettiin dialogis-
ta keskustelua virittäviä tekstejä ja tehtä-
viä, jotka noudattivat tutkivan puheen
(Dawes, Mercer & Wegerif 2004) kehit-
tämisohjelman periaatteita.

Pienryhmätoiminnan tavoitteena oli
tukea oppilaiden osallistumista dialogi-
seen keskusteluun harjoittelemalla kes-
kustelun perustaitoja: oman ajatuksen il-
maiseminen ja perusteleminen, toisen
mielipiteen kuunteleminen ja kyseen-
alaistaminen, asioiden katsominen use-
asta näkökulmasta sekä yhteiseen ratkai-
suun pääseminen. Tutkimuksen keskei-
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senä kiinnostuksen kohteena olivat op-
pilaiden pienryhmäkeskusteluissa sovel-
tamat keskustelun perustaidot ja dialogi-
suuden, erilaisten näkökulmien ilmene-
minen. Keskusteluissa tärkeänä element-
tinä olivat keskustelun perussäännöt
(ground rules), jotka ohjasivat ja tukivat
oppilaita osallistumaan keskusteluun
pienryhmissä.

Tutkimukseen osallistui 21 oppilasta
ja se toteutettiin äidinkielen ryhmätun-
neilla, jolloin paikalla oli puolet oppilais-
ta. Oppilaat keskustelivat 3–4 hengen
pienryhmissä, joissa oli sekä aktiivisia
että hiljaisempia oppilaita. Ryhmän op-
pilaat olivat lukutaidoltaan heterogeeni-
siä, ja joka ryhmässä oli sekä tyttöjä että
poikia. Ryhmät pysyivät samoina koko
tutkimuksen ajan ja niillä oli oma työs-
kentelypaikka luokassa.

Tuntien rakenne pysyi koko tutki-
muksen ajan samanlaisena. Tunnin alus-
sa luokanopettaja mallinsi tunnilla har-
joiteltavaa keskustelun perustaitoa. Seu-
raavaksi lapset lukivat teemaan liittyvän
tekstin ja vastasivat siihen liittyviin ky-
symyksiin kirjallisesti. Näitä vastauksia
oppilaat hyödynsivät, kun he lopuksi kes-
kustelivat pienryhmässä lukemastaan
tekstistä uusien strukturoitujen kysymys-
ten avulla.

Keskustelun perustaidot
ryhmissä

Oman mielipiteen ilmaiseminen ja perus-
teleminen onnistui joka ryhmässä. Aja-

tuksia perusteltiin luetulla tekstillä ja
omilla kokemuksilla tai kulttuurisella tie-
dolla. Joka ryhmässä kyseenalaistettiin
toisten ajatuksia, kun oppilaiden ajatuk-
set olivat erilaisia. Tällöin oppilaat vaa-
tivat toisiltaan tarkennuksia tai selkeyt-
tivät perusteluaan, jotta muut ymmärtäi-
sivät mitä he tarkoittivat.

Ryhmät erosivat kyseenalaistamises-
sa. Kyseenalaistaminen ilmeni ryhmissä
kolmella tavalla. Ensimmäisellä tasolla
kyseenalaistaminen ei johtanut dialogiin,
siihen vastattiin perustelemalla oma vas-
taus, jonka jälkeen siirryttiin seuraavaan
kysymykseen. Seuraavalla tasolla ky-
seenalaistaminen johti dialogiseen kes-
kusteluun, jossa oppilaat toivat keskus-
teluun erilaisia näkökulmia, joita he pe-
rustelivat ja kyseenalaistivat. Kolmannel-
la tasolla kyseenalaistaminen johti dia-
logiin ja yhteisen ymmärryksen rakenta-
miseen. Keskustelussa vaihtelivat mieli-
piteet, perustelut ja kyseenalaistamiset.
Oppilaat tarkensivat ajatuksiaan, laajen-
sivat omia ja toisten ideoita ja pyrkivät
ymmärtämään, mitä toinen tarkoitti, ja
löytämään yhteisen ratkaisun.

Luettavat tekstit ja tehtävät olivat
yhteydessä syntyneeseen keskusteluun.
Sadut tukivat oppilaiden keskustelun pe-
rustaitojen harjoittelemista. Luetusta sa-
dusta jokainen oppilas löysi vastauksen,
jonka saattoi ilmaista keskustelussa. Kai-
kissa ryhmissä oppilaat kyseenalaistivat
toisiaan pohtiessaan moraalisia ongelmia.
Ne aktivoivat oppilaita pohtimaan, mikä
on oikein ja väärin, sillä he olivat joutu-
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neet itsekin vastaaviin tilanteisiin. Perus-
telut ja kyseenalaistamiset nousivat op-
pilaiden omista kokemuksista, kulttuuri-
sesta tiedosta sekä moraalista. Ongelma-
ratkaisutehtävät olivat sekä vaikeita että
innostavia.  Tehtävässä yhteisen ymmär-
ryksen syntyminen ei vaatinut toisen aja-
tuksen kyseenalaistamista, vaan tarinoi-
den vertaileminen johdatti ryhmät löytä-
mään ratkaisun. Kun ongelmanratkaisus-
ta muodostui ryhmäläisille yhteinen ta-
voite, keskustelussa päästiin yhteisen
ymmärryksen rakentamiseen.

Dialoginen tila mahdollistaa
keskustelun luokassa

Parhaimmillaan pienryhmissä syntyi dia-
loginen tila, jossa oppilaat tuottivat ide-
oita, haastoivat toisiaan ja etsivät yhteis-
tä ymmärrystä ristiriitaisten näkökulmi-
en ja tulkintojen herätessä.     Dialoginen
tila koostui kolmesta eri elementistä, joi-
ta kaikkia tarvittiin keskustelun perustai-
tojen ohella. Ensimmäinen elementti oli
keskustelun tuki, toinen keskustelua vi-
rittävät resurssit ja kolmas keskusteluun
annettu aika ja tila.

Oppituntien samanlaisena toistuva
rakenne, opettajan mallinnus ja etukäteen
sovitut keskustelun perussäännöt loivat
kaikkien osallistumisen mahdollistavan
tukirakenteen. Oppilaat saivat tukea
myös toisiltaan, kun he tarttuivat toistensa
ajatuksiin ja haastoivat perustelemaan ja
selittämään täsmällisemmin.

Innostunutta väittelyä syntyi eniten

moraalisia ja sosiaalisia ongelmia sisäl-
tävistä teksteistä, jotka liittyivät oppilai-
den elämään tai ongelmanratkaisuun.
Tekstien ohella dialogia virittäviä resurs-
seja olivat kysymykset ja tehtävät, jotka
ohjasivat erilaisten näkökulmien pohtimi-
seen.

Kiireetön ja turvallinen dialoginen
tila syntyi samojen pienryhmien toimi-
essa pitkäjänteisesti, jolloin hiljaisemmat-
kin oppilaat rohkaistuivat sanomaan mie-
lipiteitään. Pienryhmien välillä havaittiin
kuitenkin myös eroavuutta dialogisen
keskustelun laajuudessa.

Tutkimus rohkaisee keskustelutaito-
jen systemaattiseen harjoittamiseen kei-
nona koulun oppimisympäristöjen dialo-
gisuuden ja osallisuuden lisäämiseksi.
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