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Értékeles es együttműködés 
a tanórán

1. A téma felvázolása
A vizsgálat céljai
Jelen tanulmány témája a tanórai szituációban zajló interakció, melyet abból a szem
pontból vizsgálunk meg, hogy a tanár milyen nyelvi és nem nyelvi eszközöket alkal
maz, hogy egyetértését és egyet nem értését kifejezze a diákoknak. A probléma egyfe
lől bizonyos, a triádikus struktúra (Halliday 1984, Mehan 1979, Sinclair és Coulthard 
1975) záró lépésében megjelenő tanári funkciókkal, másfelől a tanár együttműködés
teremtő és -fenntartó szerepével kapcsolatos.

A pedagógus egyetértésének és egyet nem értésének kifejeződése nagy mértékben 
az értékeléssel - illetve az értékelő tartalmat magában foglaló egyéb funkciókkal - függ 
össze, mindenekelőtt, ha annak legtágabb értelmezésére utalunk. Eszerint értékelésnek 
tekinthető minden olyan visszacsatolás, amely bármely pedagógiai kategóriára, jelen
ségre vonatkozik (Falus 1998). A fogalom szűkebb értelemben vett meghatározása 
azonban csupán a tanár által a diák tanórai munkájának eredményeiről a diáknak át
adott információkat foglalja magában (vö. Báthory 1992). Ha ez utóbbit tartjuk szem 
elő, akkor szükséges még további tanári feladatköröket is kiemelnünk. Az egyik a pe
dagógusnak az a funkciója, hogy biztosítsa a tanórai beszélgetés rendezettségét, ami
kor a tanár mint irányító (manager) a tudás felépítését - az óra végső célját - segíti előtt 
(Rogoff 1994). Továbbá az előbbiekkel szoros kapcsolatban - az adott iskolai helyzet 
függvényében - szükség lehet egyfajta fegyelmező szerep betöltésére is.

A tanári egyetértés, ellenvélemény vagy nemtetszés kifejeződését egy általános is
kolai alsó tagozatos osztály matematikaóráján vizsgáltam meg, melyről negyvenöt 
perces videofelvételt készítettem. A rögzített anyag segítségével elemzem a pedagó
gus viselkedését, arra összpontosítva, hogy a fenti tartalmakat milyen eszközök alkal
mazásával közvetíti.

Az értékelés az iskolai tanórák állandó részét képezi, s mivel a „pedagógus legitim 
hatalmának működtetése”-ként (Dornai 2001) is értelmezhető, felveti a hierarchia ki
fejeződésének kérdését. Másfelől az osztály nyilvánossága előtt zajló értékelés előre 
mutató abból a szempontból, hogy minden diák képességeit, tudását formálhatja. A 
rendelkezésemre álló videós anyag vonatkozásában tehát azt is megvizsgálom, hogy a 
tanári visszacsatolások milyen mértékben tekinthetők a hatalomgyakorlás eszközének, 
s mennyiben kooperatív megnyilvánulások.

A cikk az OTKA (T 29523) projektum támogatásával készült
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2. Értékelés
Az értékelés az iskolai szituációban tipikusnak mondható három tagú szekvencia-fajta 
(IRE / IRF) lehetséges záróeleme. Propozíciós tartalmát tekintve különböző' típusokba 
sorolhatjuk, aszerint, hogy a tanár egyetért, nem ért egyet, vagy csak részben ért egyet 
a diák által adott válasszal. Az alkategóriákat nevezhetjük a) elfogadásnak, b) elvetésnek 
és c) helyreigazításnak (Albertné 2002: 106) avagy részleges elfogadásnak (H.Varga 
1999: 221).

2.1.Elfogadás
Elfogadásról akkor beszélünk, ha a tanár visszacsatolásában helyesnek ítéli a tanuló 
válaszát. Ez nyelvileg sokféle konvencionális fordulattal megoldható, de az, hogy a tanár 
melyik formát, típust részesíti előnyben, egyéni nyelvhasználati szokásaitól függ.

A vizsgált tanórán szembetűnő volt, hogy bizonyos - rutinszerű munkát igénylő, 
begyakorolt - feladattípusoknál a nagy számú helyes válasz ellenére ritka volt a pozi
tív verbális visszajelzés, sőt, éppen annak hiánya minősült elfogadásnak. Vagyis a szó
beli értékelés elmaradása - zéró formájú értékelés (H. Varga 1999: 222) - üzenet volt 
a diák számára: a tanár jónak ítéli a választ. Azonban a gyakorlatban ez nem jelenti 
azt, hogy a három tagú szekvencia valamely tagja hiányzik, hiszen ezek nem verbális 
jelek is lehetnek. A tanulóknak például bizonytalanság esetén szükségük volt valami
lyen visszajelzésre, ezért gyakran keresték a szemkontaktust a tanárral. Amennyiben 
ez sikerrel járt, a tanár bólintott. A bólintást bizonyos esetekben magától is alkalmaz
ta. Sok esetben azonban nem került sor verbális visszacsatolásra, és a tanár nem is 
bólintott. Ilyenkor egyszerűen kijelölte a következő válaszadót rámutatással, felszólí
tással vagy a kettő kombinációjával. Itt tulajdonképpen a helyes választ adó gyerektől 
való elfordulással, a szemkontaktus megszüntetésével jelezte az elfogadás tényét, amely 
bizonyos ellentmondást hordoz magában (elfogadás - elfordulás). Azoknál a felada
toknál, amelyeknél a gyerekek a táblánál dolgoztak, a kréta átnyújtásával jelezte a jó 
választ, s egyben felszólította a tanulót egy feladat elvégzésére.

A viszonylag több önálló gondolkodást, kezdeményezést igénylő feladattípusok
nál megnőtt a verbális visszacsatolás aránya a nem verbálishoz képest. A korpuszban

<önálló munka vége>

1. példa

1. T: Jó. feladat lezárása
2. K Első számot írta Luca
3. Vá D: Hetvennyolc
4. Vi T: Szalad, ír

Jelmagyarázat
Átírási konvenciók
(.) 0.5 mp vagy rövidebb szünet
[ ] beszélők közti átfedés, együtt hangzó szöveg 

nyújtott hang
megjegyzés, nem verbális kommunikációs aktus

Az IRF szekvenciák mozzanatainak 
rövidítése
K kezdeményezés
Vá válasz
Vi visszacsatolás
Egyéb rövidítések
T tanár
D diák
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a leggyakoribb verbális elfogadási forma a felelőszóval való helyeslés volt: Jó, Nagyon 
jó, Úgy van, Kiváló, Igaz.a van. A tanár - mint a vele folytatott beszélgetésből kiderült 
- nagy súlyt fektet arra, hogy matematikaórái feszes tempójúak, „eseménydúsak” és 
„pörgősek” legyenek. Ezért jellemzően a gyorsan odavetett helyeslő válasz után szin
te azonnal kijelöli a következő feladatot vagy válaszolót. A Jó azonban nem feltétle
nül pozitív értékelésként funkcionál. Az alábbi esetben a gondolkodási idő lezárását 
jelzi ilyen módon (1. beszédlépés).

A fenti részletben a pedagógus egy felszólításnak minősülő kijelentéssel (4. lépés) 
fejezi ki elfogadását, amely funkcióját tekintve egyenértékű az egyszerű felszólítással 
(Gyere!) és az engedélyadással (Jöhetsz..). A tanár mindhárom típusban úgy jelzi egyet
értését, hogy - többé vagy kevésbé direkt módon - arra utasítja a diákot, hogy a helyes 
megoldást írja fel a táblára.

A tanár az ún. echo-választ (H. Varga 1999: 221) összesen kilencszer alkalmazta 
elfogadása kifejezésére. Ilyenkor a pedagógus megismétli a gyerek helyes válaszát vagy 
annak egy részét, annak érdekében, hogy kiemelje a jó megoldást. Amennyiben ezt 
kérdő hanglejtéssel teszi, elutasításnak minősülhet. A következő párbeszéd-részlet mind
kettőre nyújt példát.

2. példa

5. T: Több nincs elnézést Attilám.
6. K [Senki nem jelentkezett]
7. Vá D: [Azért, mert nyolcszor négy] az harminc [kettő]
8. Vi T: [kettő] lenne már
9 K és a harminckettő?

10. Vá D: Egyenlő (.) mint a harminc
11. Vi/K T: Egyenlő mint a harminc? visszacsatolás, 

amit D kérdés
ként értékel

12. Vá D: Nem.
13. K T: Akkor?
14. Vá D: Több mint a harminc
15. Vi T: Több mint a harminc. így van. Jó.

A tanuló szavainak megismétlése általában nyomatékosító szereppel rendelkezik, azon
ban esetünkben nagy valószínűséggel ettől eltérő motivációról van szó. Bár az elfoga
dó echo-válasz nem igazán jellemző összetevője a tanár nyelvi viselkedésének, a fenti 
példában halmozottan fordul elő. A 6. lépésben már a feladat lezárására készült a pe
dagógus, de a továbblépést megakadályozta egy közbevágó diák (7. lépés). A tanár 
számára fontos a dinamikus előrehaladás, továbbá teljes mértékben ő tartja a kezében 
az óra irányítását. A gyerekek közbeszólásai lassítják az óra menetét, bizonyos érte
lemben hátráltató jellegűek a tanár szempontjából. Ennek ellenére nem akadályozza 
meg őket abban, hogy közbevágva elmondják a megoldásukat, de igyekszik felgyorsí
tani a feladatmegoldás ütemét. Ez a törekvés mutatakozik meg akkor, amikor a válasz 
gyors megismétlésével oly módon kapcsolódik be a gyerek feladatmegoldásába, hogy 
arra ösztönzi: vegye fel az ő gondolkodási ritmusát (8. lépés). Ugyanezt a célt szolgál
ja a sürgető kérdés (9. lépés), valamint a közbevágás is.
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A parafrázissal (H. Varga 1999: 221) való értékelésben a tanár nemcsak megismétli 
a helyes választ, de azt mondatba foglalja, esetleg szabatosabban fogalmazza meg. Bár 
ez általában gyakori módja az elfogadásnak a tanórákon, a korpuszban erre egyetlen 
példát sem találtam. Ez adódhat abból, hogy matematikaórán a kérdésekre adott vála
szok nagyrészt számtani eredmények voltak, melyek szavakkal való kifejezése nem okoz 
gondot, legfeljebb a különböző relációs viszonyok vonatkozásában. Másfelől azonban 
azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a tanár nyelvi viselkedését a rövid, gyors 
elfogadás vagy éppen annak hiánya, illetve a csekély számú nyomatékosító ismétlés 
jellemzi. Ezzel összhangban állhat, hogy kerüli a parafrazeálást mint időigényesebb 
értékelési módot.

A tanóra során néhány ízben előfordult, hogy a tanár tévedett, azaz elkerülte vala
mi a figyelmét, s ez a diákok váratlan megoldásaiból derült ki. Ezekben az esetekben 
a pedagógus levetkőzi szűkszavúságát: az elfogadó értékelés sokkal hosszabb terjedel
mű a szokásosnál. A 3. példában együtt, egymással összkapcsolva alkalmazza a kü
lönböző elfogadó módokat: helyesel, megismétel és bólogat (19., 21. lépés).

•«megoldások felsorolása, feladat lezárása>

3. példa

16. T: Az hamis lenne.
17. K [Jó, akkor most]
18 Vá D1: [Én odatettem a nullát is] elutasító válasz 

a kezdeményezésre
19. Vi T: Nagyon jó, nulla. Igaza van az Ancsának. 

Kifelejtettük az elejéről. <bólogat>
20. D2: Énnekem már nem fért ki oda. közbeszól
21. Vi T: Hiányjelet írtam. <a táblára ír>

Igazad van Annám, így van:
22. K ööö ha nullával szorzunk
23. Vá D3: /Nulla/
24. Vá D4: /Mindig nulla/
25. Vi T: Nagyon jó.

2.2. Elvetés
Az elvetés olyan visszacsatolás, amellyel a pedagógus a helytelennek ítélt tanulói vá
laszra reagál. Az alábbiakban számba vesszük azokat az eszközöket, amelyekkel a ta
nár ezt megvalósította, majd az előfordulás gyakoriságának szempontja alapján össze
vetjük az elfogadás módozataival.

Kezdetként vizsgáljuk meg a következő dialógust, amely az elutasítás több formá
ját is tartalmazza.
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4. példa
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26. K T: Csak hangosan, hogy hallja mindenki. Csabi.
27. Vá D1: A: negyvenháromnak a kisebbik tizes számszomszédja a harminc,
28. Vi T: [Jó,]
29. Vá D1: [a nagyobbik]
30. Vi T: Mégegyszer?
31. K Kisebbik a: <füléhez tartja a kezét>
32. Vá D1: A: harminc
33. Vi T: cingatja a fejét> Mást kérek szépen,
34. K ööö Noémi
35. Vá/K D2: kisebbik tizes szám(.)szomszédja a negyven
36. Vá D1: Ugyanúgy mondtam
37. Vi D3: [Nem]
38. Vi D4: [Harmincat] [mondtál]
39. Vi T: [harmincat] mondtál kicsim.
40. K Negyven nagyobbik (.) tizes (.) de (.) nem én mondom, 

te mondod D2-nek
41. Vá D2: Nagyobbik tizes számszomszédja az ötven
42. Vi T: így van. Jöhetsz.

A 28. lépésben a tanár először megerősíti a helytelen megoldást, majd, amikor észre
veszi ezt, a válasz megismétlésére ösztönző kérdéssel (30. lépés) próbálja rávezetni a 
diákot annak felismerésére, hogy tévedett. A kérdésben rejlő elvetést mozdulatokkal 
(fülhöz tartott kéz) erősíti meg. A megismételt rossz válasz után semmilyen módon nem 
próbálja rávezetni a tanulót a helyes megoldásra. A diák nem kap több lehetőséget, a 
pedagógus kijelöli a következő válaszadót (34. lépés) Itt a tanár célja egyértelműen a 
megfelelő válasz elérése volt, és nem az, hogy az adott diákot arra motiválja, hogy 
helyesen oldja meg a feladatot. A diák (tévedésből fakadó) tiltakozására (36. lépés) 
rövid, ellentmondó kijelentéssel reagál (39. lépés).

Már nem a tartalmat minősíti, amikor a választ hiányolja, sietteti (40. lépés). Ez 
tulajdonképpen már az együttműködés fenntartásának kategóriájába tartozik

A 5. példban az egyet nem értés kifejezésének újabb módjaival találkozunk, példá
ul a nem használatával (51. lépés). A szakirodalom tanúsága szerint ez az elvetés tipi
kus nyelvi kifejezőeszközének tekinthető (Albertné 2001: 108), ennek ellenére önmagá
ban csak egyszer jelent meg az egész korpuszban. A pedagógus ehelyett gyakrabban 
használ figyelmeztető indulatszavakat (47. lépés).

5. példa

43 K T: Ezt a sort, hogy le tudjátok- milyen szépen olvassátok le. 
Jó, ezt fogom kérni

44. Csabi az első.
45. Vá D1: Hétszer (.) nyolc az (.) hét- (.) hétszer nyolc az ötvenhat, 

meg (.) hétszer nyolc (.)
46. meg kilenc az kilencven,
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47. Vi T: Nanananana. Ötvenhat, maradjunk akkor ennyiben, 
átadod jó? (.) Jó. (.)

48. Ötvenhatot írd föl még bátran
49. K jó és akkor innen úgy hogy le is olvasod drága jó? Tamás.
50. Vá D2: Hétszer nyolc az ötvenhat, meg harminc
51. Vi T: Nem. Nem is hallom. füléhez teszi 

a kezét
52. K Gyula
53. Vá D3: Nyolcszor hét meg harmincöt
54. Vi T: Öö megint eredményt hallok.
55. K Gergő
56. Vá D4: Ötvenhat meg valamennyi egyenlő kilencvenegy, 

a valamennyi harmincöt
57 Vi T: Jó, így kérem. Mondtam, hogy most-tudom, hogyha 

gyorsan sietünk, akkor csak
58. ezt mondjuk, de azért most tessék arra odafigyelni amit megtanultál.

A nem-en és a nananana indulatszón kívül találunk példákat a nem nyílt értékelésre is: 
egyet nem értést fejez ki két állítás is, melyből az egyik a „nem”-hez kapcsolódva erő
síti az elutasítást (51. lépés). Igazságtartalmát tekintve nem felel meg a valóságnak, hiszen 
a tanár jól értette a helytelen választ, amelyet azonban ilyen módon meghallgatásra mél
tatlannak ítélt. A másik megnyilatkozásban (54. lépés) leírás implikálja az elutasítást.

A 5. példában az elvetést minden említett esetben a diáktól való elfordulás, és a 
következő tanuló kijelölése követi. Tehát újra azzal a jelenséggel állunk szemben, mint 
a 4. példánál. A pedagógus a jó eredményt várja, és ennek érdekében nem működik 
együtt a diákkal, nem támogatja a helyes válasz létrehozásában, ehelyett egyet nem értő 
megnyilatkozását követően azonnal másik tanuló kapja meg a helyes válasz megadá
sának lehetőségét.

Az [elvetés + követ eke w diák felszólítása] szerkezet mellett olyan példákat is talá
lunk, amelyben az elutasítást egyszerűen a másik tanuló kijelölésével valósítja meg a 
pedagógus (34. lépés). Meg kell azonban jegyezni, hogy itt már megismételt rossz 
válaszról van szó, és az elvetést tartalmazó szóbeli megnyilatkozását nem verbális je
lekkel erősítette.

Ahogy az előzőekben említettem, a nem-mel való direkt elutasítás csak egyszer 
hangzott el a tanár részéről, egy másik esetben azonban a diákkal mondatta ki a nega
tív értékelést.

6. példa

51. Vi T: Nem. Nem is hallom. füléhez teszi
59. Vá D: Huszonöt
60. Vi/K T: És? Jó? Nem? Jó vagy nem jó? Ne hagyd magad 

befolyásolni.többiek közbekiabálnak
61. Huszonöt jó? Na:? (.) Na:?
62. Vá D: (.) Nem. bizonytalanul
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Az előzőekkel ellentétben a pedagógus kooperatívabbnak mutatkozik: megpróbálja 
rávezetni a tanulót a tévedésére. A rossz választ követően nem fordul máshoz, kérdései
vel (Jó?, Nem? stb) sugallja a gyereknek, hogy hibázott. Ezek a kérdések azonban nem 
rávezető jellegűek, tartalmilag nem kapcsolódnak a feladatmegoldás módjához, ehe
lyett a hanglejtéssel és ismétléssel próbál bizonytalanságérzést kelteni a diákban. Cél
ját eléri, a tanuló a nem kimondásával úgy viselkedik, ahogy azt elvárja tőle. Ponto
sabban a gyerek által a pedagógus megnyilvánulásaiból kikövetkeztetett helyes maga
tartás találkozik a tanár által elvárt viselkedéssel.

A helytelen válasz kérdő hangsúllyal való megismétlése szintén előidézte, hogy a 
diák önmaga mondja ki az elutasító értékelést (11., 12. lépés).

2.3 Az elfogadás és az elvetés megjelenésének arányai a tanórán 
Az elvetés-elfogadás arányait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a tanórán hatszor annyi 
verbális elfogadó aktus történt, mint elutasító. Az alábbi összefoglalás szemlélteti az 
elfogadás és az elvetés verbális stratégiáit. (A nem verbális aktusokat a videós helyzetből 
adódóan nem lehet a maguk teljességében számba venni.) A különböző stratégia-típu
sok gyakorisági sorrendben szerepelnek egymás alatt, a leggyakoribbtól haladva a leg
ritkább felé.

Elfogadás
a) helyeslés felelőszóval (így igaz, kiváló)
b) verbális visszacsatolás hiánya
c) cselekvésre (táblára írás) való felhívás:

1. felszólítás (gyere, szaladj)
2. felszólításnak minősülő kijelentés (szalad, ír)
3. engedély adás (jöhetsz)

d) echo-válasz

Elvetés
a) másik tanuló kijelölése egyéb stratégiákhoz kapcsolódva
b) indulatszó (Nanana)
c) leíró állítás (Megint eredményt hallok)
d) válasz megismétlésének kérése (Mégegyszer?)
e) a negatív értékelés kimondatása a diákkal:

1. helytelen válasz megismétlése kérdő hangsúllyal
2. elbizonytalanító „jó-nem jó” kérdés

f) más tanuló kijelölése önmagában
g) „nem"

Annak ellenére, hogy a tanórán jóval több elfogadó, mint elutasító aktus zajlott le, a 
tanár az elvetés stratégiáinak némileg szélesebb skáláját alkalmazta.

2.4 Helyreigazítás
A tanár elutasításhoz kapcsolódó viselkedéséről megállapítottakkal összhangban áll, 
hogy a helyreigazításnak (a válasz részleges elfogadása és javítása) csak egyetlen típusa, 
és csak elenyésző számban jelenik meg az anyagban. A nem teljes egészében helyes
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válaszokat a tanár általában helytelennek minősítette, és egy másik diák kijelölésével 
továbblépett. A következő példa bemutatja azt a helyreigazítási módot, amelyet a ta
nár az órán alkalmazott (64. lépés):

7. példa

63. K T: Jó. Andris.
64. Vá D: Hatvanhatnak a kisebbik számszomszédja a (.) a: (.) 

hatvan(.)öt, nagyobbik a
65. hatvan(.)hét.
66 Vi/K T: Tizes vagy egyes számszomszédról volt szó?
67. Vá D: Egyes
68. Vi T: Egyes. Tegyük hozzá.

A diák válasza tulajdonképpen helyes, de kihagyott egy bizonyos adatra vonatkozó 
információt, amelynek kimondása a feladat előzőleg explicitté tett szabályaihoz tarto
zott. így a tanuló egyrészt tartalmi hibát követett el, másrészt nem a szabályoknak 
megfelelően viselkedett, amellyel akaratlanul is a zavartalan együttműködés ellen dol
gozott. Az előbbi korrigálására a tanár eldöntendő kérdést tett fel a két lehetőség meg
nevezésével, majd a válasz elfogadása után újra kimondta a szabályt (68. lépés).

3. Az együttműködés megteremtése és fenntartása
A 7. példában már érintettük - az értékelés mellett - a másik területet, amellyel kap
csolatban vizsgálhatjuk a tanár viselkedését az egyetértés és nemtetszés aspektusából: 
az együttműködés megteremtése és fenntartása a tanórán.

A diákok viszonylag ritkán vétettek a tanár által felállított viselkedésbeli követel
mények és együttműködési elvárások ellen. Lehetséges, hogy a videófelvétel miatt 
feszélyezve érezték magukat, s feltételezhető, hogy a pedagógus előzőleg figyelmez
tette őket a „megfelelő” magatartásra.

A 7. példában a diák tartalmi és szabálykövetési hibát követett el egyszerre, a 8. 
példában azonban csupán a szabály sérült. Ennek korrigálása érdekében a tanár egy 
kérdéssel (72. lépés) utal az ismert szabályra, így idézi elő a gyerek részéről az elvárt 
viselkedést.

A szóban forgó „előírás” a következő volt: az osztállyal szembefordulva hangosan 
kiszámolni egy matematikai példát, s közben a többieknek felmutatni a papírlapot, 
amelyen a megoldandó feladat áll. Ezzel a többi gyerek számára is áttekinthetőbbé vált

8. példa

69. Vá D: Kilencszer három huszonhét, meg [harminckilenc]
70. Vi/K T: [öööö] mutatja, hogy 

a diák tartsa a 
papírját az 
osztály felé

71. Vá D: [az hatvanhat]
72. Vi/K T: [mutatjuk ugye?]
73. Vá D: <felmutatja a papírját>
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volna a művelet, s bizonyos fokig őket is bevonta volna a megoldás ellenőrzésébe, 
folyamatos munkára kényszerítve őket. Ez a cél azonban nem teljesült, mert minden 
diák elsősorban a saját feladatával foglalkozott, továbbá arra koncentrált, hogy lehető
ség szerint betartsa az együttműködéssel és fegyelemmel kapcsolatos szabályokat 
(csendben sorban állni a tábla előtt, ügyelni a megszólalás sorrendjére, egymás után, 
tolakodás nélkül dolgozni a táblánál stb.) A tanár tehát a 8. példában csupán egy sza
bályt kért számon, amely már nem szolgálta az eredeti célját.

Ugyanennél a feladatnál többször előfordult, hogy más magatartásbeli előírásra is 
felhívta a gyerekek figyelmét: pl. „Jő, ki az, aki beszél?”, „Jó, van a sorvégén is hely, 
kicsi lány”, „Gergő', figyelj oda, légy szíves!” (tolakodó gyereknek). Nem állíthatjuk 
azonban, hogy a szabályok számonkérése minden esetben haszontalan. A 9. példában 
például a tanár amellett, hogy nem kockáztatja meg a hibás megoldás miatt az óra üte
mének lelassulását - amely számára fontos szempont! -, azt is megakadályozza, hogy 
a táblánál dolgozó diák megoldását a füzetbe másoló többi tanuló esetleg hibás adato
kat írjon le. (A szabály: először mondani, majd tanári elfogadás esetén a táblára írni.)

9. példa

74. K T: Jó, mehet ugyanez hatvanhatnál, ugye aki szépen ül az jön, 
ööö Andris kezdi.

75. Vá D: <elindul a táblához>
76. Vi/K T: {Andris előbb hallani szeretném mit fogunk mondani.)
77. Vá D: <visszafordul>

A pedagógus a megszólalás jogát a „helyes” viselkedéshez köti (74. lépés). A tanár mint 
fegyelmező ügyel a tanórai magatartási szabályok betartására. Esetünkben ezek meg
felelnek a magyar iskolákban hagyományosnak számító szabályoknak Ilyen pl. a meg
szólalási szándék jelentkezéssel való jelzése vagy az, hogy csak a tanár adhatja meg a 
beszédhez való jogot, s csak akkor lehet beszélni, ha a tanár engedélyezi. A ki nem jelölt 
személy közbeszólását nem kedveli a magyar iskolarendszer. Az alábbi példában ezek 
az elvek sérülnek. (Ebben a feladatban a gyerekek kérdezik ki egyik társuktól a szor
zótáblát. A kérdezőt minden esetben a tanár jelöli ki.)

10. példa

78. K D1: Hatvannégyben a nyolc.
79. Vá D2<felelő>: [Nyolc]
80. Vá D3: [Nyolc] közbeszól

D3-nak
81. Vi D1: Maradjál már (.) Miért mondtad meg?
82. T: Sssss. (.) Ejnye.
83. D1: Elmondta.
84. T: Jó, te:, újat kérek szépen.

A tanár először D 1-t feddi meg a közbekiabálásért (82. lépés), utána új művelet feladá
sára szólít fel, ezzel érvénytelenítve azt a feladatot, amelyet D3 közbevágásával meg
zavart (84. lépés). A pedagógus - az óra egészét tekintve - ritkán hagy teret az enge-
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dély nélküli közbeszólásoknak, ha mégis, akkor azok elsősorban nem a rendet zavar
ják meg, sokkal inkább valamilyen szempontból értékes megoldásokat tartalmaznak 
(lásd a 3. példát).

A különböző feladatok közti időben óhatatlan, hogy a diákok zajosabban viselked
nek. A tanár általában rövid időn belül véget vet ennek gyors utasításokat adva, illetve 
nem verbális eszközök (ujj a száj előtt, tenyér vízszintes mozdulata, karfelemelés, 
kopogás, szemkontaktus felvétele) segítségével.

4. A vizsgálat összegzése
A vizsgálat során egy olyan általános iskolai matematika órát tanulmányozhattunk, ahol
- kevés kivételtől eltekintve - jellemzően a tanár gyakorolta a tudás elsődleges birto
kosának (primary knower) és a kezdeményezőnek (initiator) a szerepét. Amennyiben 
ezt a két feladatot ugyanaz a személy látja el, úgy ő egyfajta kritikai funkcióval is ren
delkezik. A tantermi szituációban ennek megvalósulása az értékelésen keresztül tör
ténhet. Az értékelés mellett érintettük a tanár együttműködés-biztosító módszereit is 
egyetértésének és nemtetszésének kifejeződése szempontjából. A vizsgálatban szereplő 
pedagógus értékelési stratégiái és irányító funkciójának megnyilvánulásai nagyrészt a 
hagyományos vizsgáztató-fegyelmező tanár-szerepet tükrözték.

A tanár nyelvi viselkedésének jellemző vonása volt, hogy az elfogadó értékelés során 
gyakran nem alkalmazott verbális visszacsatolást. Míg azonban az egyetértést kifeje
ző értékelő tartalmat - szóbeli reakció hiányában. - nem verbális kommunikációs esz
közök segítségével továbbította a diákoknak, irányító-fegyelmező szerepében az órán 
érvényes együttműködési és viselkedésbeli szabályoknak megfelelő magatartást egy
általán nem erősítette meg. Bár egyet nem értésének minden esetben hangot adott, az 
órán jóval kevesebb negatív, mint pozitív tartalmú visszajelzés történt.

A pedagógus igyekezett az értékelés mozzanatát lehetőség szerint szűk időkeretek 
közé szorítani, ennek megfelelően helyreigazításra alig került sor, ehelyett (is) inkább 
az elvetéshez folyamodott. Egyet nem értését azonban szóban nem kategorikus eluta
sítással fejezte ki, inkább a figyelmeztetés, az elbizonytalanyítás eszközeihez nyúlt. 
Verbális elfogadása nagyrészt rövid, tömör kifejezésekben illetve felszólításokban öl
tött testet.

Végezetül szót kell ejtenünk arról is, hogy egy tanórán alkalmazott módszerek - 
beleértve az értékelést és az irányítást is - nagy mértékben az óra céljai és a feladatok 
jellege által meghatározottak. Nyilvánvaló, hogy az eltérő szaktárgyakat oktató és az 
egy tantárgyon belüli más-más típusú - ismétlő, számonkérő, új anyagot bevezető stb.
- tanórák szerkezete is különbözik egymástól, tehát a vizsgálat eredményei mindenek 
előtt a hasonló célú és felépítésű órák viszonylatában értelmezhetők
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