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”SAAKO MUSTAN TUSSIN?” OPPILAIDEN PYYNNÖT 
VENÄJÄNKIELISESSÄ CLIL-ALKUOPETUKSESSA

Maarit Kaunisto, Helsingin yliopisto

Tässä artikkelissa tarkastellaan oppilaiden pyyntöjä venäjänkielisessä 
CLIL-alkuopetuksessa. Tutkimusaineisto koostuu kahden vuoden aikana 
videonauhoitetuista aidoista vuorovaikutustilanteista. Pyyntöjä tarkastellaan 
keskustelunanalyyttisesti vieruspareina, joissa etujäsen muodostuu yleensä 
oppilaan tuottamasta pyynnöstä ja jälkijäsen pyynnön hyväksymisestä 
tai hylkäämisestä. Sosiokulttuurisen ja tilanteisen oppimisen teorioiden 
pohjalta oletuksena on, että oppilaat sosiaalistuvat oman yhteisönsä 
toimintaan kahden alkuopetusvuoden aikana toimimalla yhdessä ja 
osallistumalla vuorovaikutuksessa opettajan ja vertaisoppijoiden kanssa. 
Jo ensimmäisen vuoden keväällä oppilaiden aloittamat pyynnöt muuttuvat 
lähes täysin venäjänkielisiksi johtuen todennäköisesti yhteisesti solmitun 
kielisopimuksen sisäistämisestä. Kielisopimuksella tarkoitetaan sitä, että 
oppilaiden edellytettiin ilmaisevan pyyntönsä kohdekielellä, venäjäksi (second 
language, L2). Kahden vuoden aikana oppilaat kehittyvät myös pyyntöjen 
rakenteellisessa muotoilemisessa käyttäen apunaan opettajan tarjoamia 
malleja ja rakennekehyksiä. Tutkimus osoittaa, että vuorovaikutustilanteissa 
voidaan omaksua sisällön ohessa myös kohdekielen rakenteita, sanastoa ja 
kielenkäyttöä sekä kielisopimuksen avulla ohjata oppilaiden toimijuutta kielen 
oppimisen näkökulmasta oikeaan suuntaan.
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1 JOHDANTO 

Kielenopetus mielletään yleensä nimen-
omaan kielen avulla tapahtuvaksi toimin-
naksi, mutta kieltä voi oppia myös muun 
toiminnan ohessa mielekkään käytön kautta 
luonnollisessa vuorovaikutuksessa. Tällaisen 
mahdollisuuden voi tarjota CLIL-opetus 
(Content and Language Integrated Learning), 

jossa osa oppisisällöistä opetetaan oppilaille 
vieraalla kielellä (esim. Dalton-Pu�er & Smit, 
2013; Kalliokoski, Mård- Miettinen & Ni-
kula, 2015; Salehova & Grigor’jeva, 2016). 
Euroopassa CLIL-opetuksen kohdekielenä 
(target language) on yleisimmin kansainvä-
linen valtakieli englanti (Nikula & Moore, 
2016). Tässä artikkelissa tutkittavan alku-
opetusryhmän (6�8-vuotiaat) kohdekielenä 
eli opetus- ja toimintakielenä on venäjä, jota 
ei ole ennen tutkittu CLIL- kontekstissa. 
Tutkimus fokusoituu luonnollisessa CLIL-
luokkahuonevuorovaikutuksessa esiintyviin 
oppilaiden tuottamiin pyyntöihin sekä vuo-





























2 From uni-dependencies to poly-dependencies

We start by de�ning the familiar dependency notions from the team semantics literature.
In Section 2:2 we introduce a novel poly-relational version of dependence atoms and estab-
lish a �nite axiomatisation of its implication problem. We then continue to present poly-
relational versions of inclusion, exclusion, and independence atoms, and a general notion
of a poly-relational dependency atom. We conclude this section by relating the embedded
dependencies studied in database theory to our new setting.

2.1 Dependencies in team semantics

Vocabularies � are sets of relation symbols with prescribed arities. For eachR 2 � , let
ar(R) 2 Z+ denote the arity of R. A � -structure is a tuple A =

�
A; (RA

i )R i 2 �

�
, whereA is

a set and eachRA
i is an ar(Ri )-ary relation on A (i.e., RA

i � Aar(R i )). We useA, B , etc. to
denote� -structures andA, B , etc. to denote the corresponding domains.

Let D be a �nite set of �rst-order variables andA be a nonempty set. A functions: D !
A is called anassignment. For a variablex and a 2 A, the assignments(a=x) : D [ f xg ! A
is obtained froms as follows:

s(a=x)(y) :=

(
a if y = x;

s(y) otherwise:

A team X is a set of assignments with a common domainD and codomainA. If A is
a � -structure and X a team with codomainA, then we say that X is a team of A. Let
x = ( x1; : : : ; xn ) be a sequence of variables, ands an assignment. We writes(x) to denote
the sequence

�
s(x1); : : : ; s(xn )

�
, and X (x) for the set of valuesf s(x) j s 2 X g. For a set (or

sequence) of variablesV, we write X � V for the restriction of X to V.
The following dependency atoms were introduced in [27,7,11].

De�nition 1 (Dependency atoms). Let A












