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”Opettajankoulutus ja heidän valmistuminen 
ammattiin ilman riittävää opetusta ei-sanalliseen 
opetusviestintään liittyvissä tiedoissa ja -taitoissa on 
puhdasta hulluutta, sillä kaikkien koulutasojen 
opettajien ammatillinen menestyminen ammatissaan 
riippuu siitä, kuinka he kommunikoivat nonverbaalisti.” 

McCroskey, McCroskey ja Richmond (2016,374)



Opettaja-oppilas vuorovaikutussuhde on institutionaallinen ja
(asymmetrinen), se sisältää

a) sisältö- eli didaktinen tason; Miten opettaja organisoi luokkahuoneen käytänteet ja 
aktiviteetit tavoitteista toiminnaksi (opetusmenetelmät, välineet, materiaalit)? Miten 
opettaja ohjauksellisesti tukee toimintaa eli jäsentää, ohjeistaa ja opettaa (puheella 
viestintä, käsitteistön käyttö, opetus- ja ohjausviestintä, palaute ja dialogisuus).

sekä 

b) suhde- eli pedagoginen tason; Millaista ammatillista vuorovaikutussuhdetta 
opettaja luo (tunnetuki), miten lämmin ja sensitiivinen vuorovaikutussuhde oppilaisiin 
hänellä on, millainen tunneilmasto luokassa on.

Gerlander ja Kostiainen 2005; Kansanen 1999, Hamre & al 2013; Lerkkanen & Pakarinen 2018



Ei-sanallisen viestinnän tarkastelun teoreettisena 
viitekehyksenä  on nonverbaali välittömyys 
(nonverbal immediacy)

- kommunikaatiomuuttuja, joka vaikuttaa opettajan ja 
oppilaan väliseen fyysiseen ja psykologiseen läheisyyteen. 

mm. Mehrabian 1971, Andersen 1979, Richmond, Gorham & McCroskey, 1987;
McCroskey, Heisel, & Richmond, 2001 



OpeBajan nonverbaali väliBömyys (immediacy) ilmenee 

- etäisyysviesDntänä, joka on sekä suhdeBa rakentavaa Dlan käyBöä 
sekä akDivista (tarkoituksenmukaista) liikkumista luokkahuoneessa

- sosiaalisena katseena, joka on akDivinen katsekontakD
- vuorovaikutusta tukevina kehon liikkeinä ja eleinä, eteenpäin 

suuntautuvina ja avoimina vartalon asentoina,  
- rentoutena
- posiDivisina ilmeinä (esim. hymyily) ja pään eleinä (esim. nyökkäys)
- vaihtelevana äänen käyBönä (tasot, rytmi, ajankäyBö)

Andersen & al. 1979, Richmond, Gorham & McCroskey, 1987



Mitä asioita amma2llisesta nonverbaalista vies2nnästä  voi 
oppia; 

1) taitoa ilmentää (encode) vuorovaikutuksen kannalta 
tarkoituksenmukaisia nonverbaalisia viestejä eli osata joko luoda 
posiDivista oppimisilmapiiriä tai rajata toimintaa 
2) taitoa tulkita (decode) oppilaiden läheBämiä̈ ei-sanallisia viestejä eli 
osata huomioida ja lukea yksiBäisten oppilaiden tai luokan työskentelyyn 
tai tunteisiin liiByviä viestejä – (joustavuus)
3) taitoa huomioida ja ohjata (manage) omaa nonverbaalista ilmaisuaan 
eli tunnistaa omia nonverbaalisia maneerejaan tai haasteitaan ja pyrkiä 
korjaamaan/kehiBämään niitä 

Riggio 2016



McCroskey, McCroskey ja Richmond (2016,374);  Mottet, McCroskey ja 
Richmont, 2016, 140-141)

(1) oppilaat pitivät opettajasta, joka on välitön ja 
luokissa on vähemmän haastavaa käyttäytymistä
(2) affektiivinen oppiminen ja oppimismotivaatio on 
parempia välittömän opettajan luokassa 
(3) oppilailla on parantuneet kyvykkyysuskomukset 
ja oppiainearvostus
(4) oppilailla on parempi vuorovaikutussuhde 
välittömään opettajaan 



(Saarikivi 2019)

Empatian kolme ulottuvuutta, joiden edellytyksenä 
on turvallinen työskentelyilmapiiri: 

- toisten ymmärtäminen, 
- kokemusten jakaminen 
- empaattinen motivaatio eli myötätunto.


