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CLIL (Content and Language 

Integrated Learning)

Kaksikielinen opetus (OPS2014)
Vakiintunut määrittämään kaikkea 

vieraskielistä opetusta Euroopan 

unionin alueella.

OPS/ luvussa 10 (Kaksikielinen 

opetus) kaikkea vieraalla kielellä 

(kohdekielellä) annettua opetusta 

kutsutaan kaksikieliseksi 

opetukseksi.
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Oppilaiden aloitteet ovat 

aina arvokkaita!

Tainio (2007): oppilaiden 
aloitteellisuus kertoo hyvästä 
ilmapiiristä

Ellis(2012): oppilaiden aloitteet 
ovat arvokkaita ja kertovat 
myös diskurssitaitojen 
kehittymisestä



Arkikokemukset 

akateemisuutta luomassa

Sosiokulttuurinen oppimisen teoria

Lähikehityksen vyöhyke (ZPD)

Scaffolding(oikea-aikainen tuki)

Tilanteisen oppimisen teoria

Autenttiset kielenkäyttötilanteet



Aineisto ja tutkimusasetelma
Kaksi erilaista vuorovaikutustilannetta 

Alkuopetusluokka (6-8-vuotiaita 
vuosina 2013-2015)

Kielellisesti homogeeninen (sama L1 ja 
L2 kaikilla)

Taustalla kielipainotteinen esikoulu

Formaalia kohdekielen opetusta 5 
h/vko

CLIL-opetusta n. 40 % (muu 
laajamittainen kaksikielinen opetus)



Tarkasti litteroitua videoaineistoa (myös 

multimodaalisuus) n. 2 tuntia

Pitkittäisaineisto

Keskustelunanalyysi 

Keskiössä on venäjän kielen käyttö eikä 

kieltä tarkastella muoto-opillisesti 

oikeellisuuden näkökulmasta.



Kaksi vuorovaikutustilannetta

Opettajajohtoinen

Mitä aloitteita 

oppilaat 

tekevät?

Miten 

osallistujaroolit 

muuttuvat?

Oppilaskeskeinen

Millä kielellä 
pyynnöt 
esitetään?

Mitä 
rakennekuvioita 
pyynnöissä 
esiintyy?



Kielisopimus

Oppilaat voivat vastata itsevalintaisesti

(viittaamatta), jos käyttävät kohdekieltä 

(L2)  (opettajajohtoinen vuorovaikutus)

CLIL-tunnilla käytetään opettajan ja 

oppilaan välisenä vuorovaikutus- ja 

asiointikielenä kaikille vierasta kieltä, 

venäjää (L2)  (oppilaskeskeinen 

vuorovaikutus)



Oppilasaloitteet opettajajohtoisissa 

vuorovaikutustilanteissa

Ns. perinteinen luokkahuonediskurssi 
(McHoul 1978)dyadimaisessa 
asetelmassa (vrt. 
monenkeskinenluokkahuonevuorovaiku
tus, esim. Tainio 2007)

Kolmiosainen 
vuoronvaihtorakenne(IRF/IRE)



Tyypillinen suppea IRF 
(Initiation-Response-
Feedback/Evaluation)

ope: čто ty skаzalа? I

mitä sinä sanoit?

Siru °pоnеdеlʹnik° R 

°maanantai°

ope: pоnеdеlʹnik F

maanantai



Opettajan aloittamien (I) ja 

oppilaiden aloittamien (S/I) 

vuorojen jakautuminen.



Oppilaiden äidinkielisten (L1) ja 

kohdekielisten (L2) 

aloitevuorojen jakautuminen.
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(2.4.2015) Hyppyri

01 ope: >potom< žеludok.  

>sitten< vatsalaukku.                                             

((Tiina jää katsomaan

valkotaulua))                                               

02   želudok.                                                                                                                            

vatsalaukku.

03 želudok.     

vatsalaukku

04 >potom ostalosʹ tolʹko odno

[slovo<,

>sitten jäi vain yksi

[sana<,



05 Tiina: → €LEENA] u tebja netu goročki tam
ee€,       

€LEENA] sinulla ei ole ”hyppyriä” 

siellä ee€,                

((kohottautuu, siirtää katseen

opettajaan))

06 ope:     goročko gde dolžno bytʹ,[posle ž?

”hyppyri” missä täytyy olla,     

[z:n jälkeenkö?       

((yllättyy)) 

07 Tiina: l

l 

((vilkaisee Akselia ja siirtää

katseensa takaisin tauluun))



08Akseli: posle l,

l:n jälkeen

09Tiina:  [posle,       

[jälkeen,

10 ope:  goročka da],molodcy(-)

l:n jälkeen

”hyppyri”], hyvä te(-)



Muutos osallistujarooleissa 

sekä kohdekielen käytössä

Alkuvaiheessa aloitteet teki pääasiassa 

opettaja.

Erityisesti loppuvaiheessa osallistujaroolit 

(noviisi-ekspertti) vaihtelivat usein ja 

opetuskeskustelu sai 

arkikeskustelunomaisia piirteitä.

Kohdekielen käyttö lisääntyi.

Kielisopimus opittiin.



Oppilaiden pyyntörakenteet 

(aloitteet) oppilaskeisissä

vuorovaikutustilanteissa

Pyytäminen on yksi sosiaalisen 

vuorovaikutuksen peruselementeistä (Drew

& Couper-Kuhlen, 2014). 

Pyynnöillä voidaan manipuloida toisen 

käytöstä ja saada tällä tavalla toiset 

tekemään pyytäjälle edullisia asioita.



Pyynnön vastaanottaja joko hyväksyy 

oppilaan esittämän pyynnön tai torjuu 

sen.

Aineistosta on identifioitu 78 esimerkistä 

koostuva kokoelma, joissa oppilaan 

esittämä vierusparin etujäsen on pyyntö. 



Rakenteelliset ja funktionaaliset

pyyntörakenteet



saila, možno černyj flamaster?                                                                                                       
saila, saako mustan tussin? 

onks tääl [vihreetä?]

→U MENJA:],u menja očenʹ bolʹ↑šaja vinograd. 

MINULLA ON], minulla on oikein ↑iso

viinirypäle

[dajte požalujsta vojlok.
[antakaa olkaa hyvä huopakangasta.



→(saila mä sain vihreetä) 

→<čto ja, (sej)čas, delaju?>                                    

<mitä minä, nyt, teen?> 



Sosiaalinen toiminto 

rakenteellisena kuviona

-esim. pyyntö on sosiaalinen ”selviytymisstrategia”ja
lingvistinen rakennekuvio, jolla voi korvata kielitaitoon 
liittyviä puutteita (Kauppinen, 1998; Wong Fillmore, 
1979)

→Satu:  možno (--)?  

saako (--)?  

→ope:    dajte požalujsta,]
antakaa olkaa hyvä,]

Satu:  (dajte požalujsta igolʹku)                                                      
(antakaa olkaa hyvä neula)



Äidinkielisten (L1) ja 
kohdekielisten (L2) 
pyyntörakenteiden jakautuminen
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(17.1.2014) [saako mustan

tussin?]

01Nea: saila, možno černyj

flamaster?                                                                                                        

saila, saako mustan

tussin?                                                

((tulee open luo))                                                      

02ope: →da vot,ee,na parte,ee

saimi.                                               

kyllä, tuolla, ee, saimin, 

ee pulpetilla.                               

((Nea menee hakemaan tussin

Saimin pulpetilta)) 



(7.10.2014) [mul on aika iso] 

01 Akseli: →saila, mu- mul on aika iso se,                                  

02   ope:     ty dva raza ee ši-šil [prošil?  

kaksi kertaa ee om- ompelit?

((Eerolle))                                                                                           

03 Akseli: →saila] mul on aika iso,                                            

04    ope:    dva raza?                                                    

kaksi kertaa?                                                    

05 [davaj eštšё obratno.                                              

[ompelepa) vielä

takaisinpäin



06 Akseli:→U MENJA:],u menja očenʹ 

bolʹ↑šaja vinograd.                           

MINULLA ON], minulla on 

oikein ↑iso viinirypäle

07   ope:  >bolʹšoj vinograd<                                           

>iso viinirypäle<                                                  

08 Akseli:  taka:ja

täl:lainen

((näyttää käsillään))                                                

09    ope:  ↓mja jasno

↓mja selvä



(2.4.2015) [antakaa olkaa 

hyvä keltaista lankaa]
01Nea: →dajte] požalujsta ž-žёltuju

nitku

antakaa olkaa hyvä k-

keltaista lankaa                             

((siirtyy lähemmäksi 

opea))                                                    

02ope: ↑mm(sej)čas(-)                                                        

↑mm kohta (-)                                                               

((katse suunnattuna Sirun 

työhön))



Pyyntörakenteilla oppivan 

yhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi

Oppilaan aloittamat pyyntörakenteet 

muuttuivat jo ensimmäisen vuoden 

keväällä suomenkielisistä lähes täysin 

venäjänkielisiksi (kielisopimus opittiin)

Osallistuminen oikeutettiin

kohdekielisillä pyyntörakenteilla.

Mallinnetut rakennekuviot toimivat 

vuorovaikutuksen resursseina.



Teoriaa käytäntöön

Pienelläkin kielitaidolla pärjää  

ainakin hetken aikaa sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa. 

Mallinnetuilla rakennekuvioilla 

voidaan luovia sosiaalisessa 

kanssakäymisessä.



Myös institutionaalista 

luokkahuonevuorovaikutusta 

voidaan muovata 

arkikeskustelunomaiseksi 

oppilaskeskeisten ja toiminnallisten 

aktiviteettien avulla niitä samalla 

kohdekielellä verbalisoiden.



Kieltä opitaan mielekkään, oppilaille 

merkitykselllisen käytön kautta. Arjen 

tilanteissa toistuva ja vuorovaikutteinen 

osallistuminen johtaa sosiokulttuurisen ja 

tilanteisen oppimisen teorioiden 

mukaan itsenäiseen kielelliseen 

osaamiseen pitkällä aikavälillä.

Osallistujien välisellä kielisopimuksella 

voidaan ohjata toimijuutta oikeaan 

suuntaan. 
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Pohdittavaa
1. Onko kielisopimus 
tarpeellinen?Rajoittaako
kielisopimus oppilaiden 
osallistumista CLIL-luokassa? 

2. Mikä olisi sisällön ja muodon 
suhde (oikeakielisyys,kielen
oppiminen) CLIL-opetuksessa? 
Pitääkö CLIL-open olla myös kielen 
ope?
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