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Beszéltnyelvi interakció 
a tanteremben

Bevezetés három tanulmány elé

2002 tavaszán a pécsi alkalmazott nyelvészeti doktori program keretében páros kur
zust indítottam Beszéltnyelvi interakció és Tantermi interakció címmel. Az utóbbi tárgy 
célja az előbbi elméleti bevezetése alapján az interakciós kutatásoknak (beszélésnéprajz/ 
antropológiai nyelvészet, pragmatika, konverzációelemzés, interakciós szociolingvisz
tika, kritikai diskurzuselemzés, brit funkcionalizmus) a tanteremben zajló interakció 
vizsgálatára való alkalmazása volt. Központi kérdésként egyrészt a tanári beszédmennyi
ség csökkentését és az egy tanulóra jutó beszédmennyiség növelését vetettem fel - a 
tradicionális, frontális vezetési órákon a nemzetközi és magyar vizsgálatok is nagyjá
ból 70 % tanári és 30 % össztanulói beszédet találnak (pl. Flanders 1970, Albertné 2002). 
A kurzus másik központi kérdése a tantermi interakcióra jellemző háromlépéses, ún. 
triádikus dialógus (tanári kezdeményezés, tanulói válasz, tanári visszajelzés (KVáVi, 
angol rövidítéssel IRF)) vizsgálata volt (lásd például Sinclair-Coulthard 1975, Mehan 
1979, Coulthard 1985, Nassaji-Wells 2000). Hogy az alapesetben kétszer annyi tanári 
beszédlépés összefügg a tanári beszéd arányával, az világos. De vajon mi a funkciója 
a tanári visszajelzéseknek? Elkerülhetetlenek-e ezek, vagy megoldható-e egyáltalán a 
társas tanulás nélkülük? Feloldhatatlan-e az összefüggés a tanár hatalma és a diák ha
talomnélkülisége, valamint a tanári kontrollt megvalósító beszédmennyiségi dominancia 
között? Kevésbé autoriterek lennének-e a magyar iskolai órák, kevésbé adnának-e mintát 
a passzív és tekintélyelvű személyiségfejlődéshez, ha ezt a mozzanatot átalakítanánk? 
Ezekre a kérdésekre kerestük a választ.

A bevezetőt követő három tanulmány eredetileg részben ezeket a kérdéseket körül
járó szemináriumi dolgozat volt. Ezért nem extenzív kutatásokról szóló beszámolók 
következnek, mindhárom cikk alapanyaga egy vagy két frontális szervezésű tanóra: egy 
általános iskolai matematikaóra (Bándli Judit), egy általános iskolai, főleg angol nyel
ven folyó angolóra (Bors Lídia), valamint két posztgraduális képzésű fordításóra össze
hasonlítása (Horváth Ildikó) - nagyfokú általánosításokat ezért nem tesznek lehetővé. 
Mindhárom tanulmány esetében a magnóval vagy videokamerával rögzített teljes tan
óra átirata az elemzés alapja, melyet mindhárom kutató a tanárokkal készített interjú
val egészített ki. A felveendő tanórákat a tanárok jelölték ki, abba is bepillanthatunk 
tehát, milyen típusú óravezetés minősül az adott tanárok szerint optimálisnak, bemu
tatásra érdemesnek. Bándli a tanári reakció funkcionalista-pragmatikai osztályozása 
segítségével rámutat ezen tanári eszköz komplexitására, mégis inkább negatív képet 
fest róla. Bors ezzel szemben ennek pedagógiai szükségessége mellett foglal állást.
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Horváth tanulmánya pedig azt boncolgatja, mennyire kulturálisan specifikus a tanári 
óravezetés ezen aspektusa.

Végleges választ nem sikerült találni a fenti kérdésekre, mindazonáltal az eredmé
nyek továbbgondolásra érdemesek mind a kutatásban, mind az alternatív tanórai mód
szereknek (pár-, csoportmunka, társ-értékelés {peer review)) a tanár(tovább)képzésben 
való erőteljesebb hangsúlyozása tekintetében.
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