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Maarit Kaunisto 

 

”They are speaking in Russian to me!” 

A case study on the interaction of Russian Language CLIL primary education

 
Abstract 

The research draws upon sociocultural theory as a framework for learning in in-

teraction. Target language learning is also approached from the perspective of 

ecological language teaching and learning. In addition, it relies on the importance 

of participation in learning a language. The subject of the research is CLIL class-

room interaction of primary education students, where the target language is Rus-

sian, which is rare in CLIL context. The mother tongue of all participating students 

is Finnish, and the foreign language is Russian. The data of the study has been 

gathered from natural classroom interactions and it consists of video recordings. 

In the study, the linguistic and, where possible, the embodied interaction of the 

participants are analyzed in two different activities: teacher-led instruction and 

freer independent work activities.  

The empirical data is examined using microethnography and multimodal con-

versation analysis. My dual role as a researcher and teacher of the target group has 

influenced the research process, evident in the gathering of data, reporting, anal-

ysis and in the reflection of the teacher-researcher dual role.  

The dissertation consists of three original research articles and a summary. The 

first and second articles examine turn exchange structures and changes evident in 

them. In addition, they examine how the construction of turn exchange is sup-

ported. In teacher-led interaction, the most common three-part exchange structure 

is also the most common in the findings of the study. During the observation pe-

riod, the amount of target language responses and learner initiatives increases and 

diversifies. Another key finding is also that the interaction support provided by 

the teacher increases the students’ use of target language expressions. During 

more independent activities, the focus of the study is on how the requests made 

by the students eventually change entirely to the target language. In addition, the 

linguistic and functional change in request structures is raised to view. The focus 

of the third article is on the structure of participation, the permanent and situational 

roles of the participants and the way these occur in classroom interaction. The 

main finding is that freer speech rights change the way students participate. In 

conclusion, the study shows a change in the participation of the students, in the 

use of the target language and in the socializing process in the CLIL classroom.

 
Keywords: classroom interaction, CLIL (Content and Language Inte-

grated Learning), early language learning, microethnography, teacher as 

reseacher, Russian language 
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Tiivistelmä 

Tämä väitöstutkimus käsittelee kielikäytänteiden tilanteisuutta venäjänkielisessä 

CLIL-alkuopetuksessa. Tutkimuskohteena on opettajan ja oppilaiden välinen vuo-

rovaikutus erityisesti kielenkäytön ja osallistujaroolien kannalta kahden alkuope-

tusvuoden aikana, kun oppilaat olivat 6–8-vuotiaita. 

Tutkimus nojaa sosiokulttuuriseen käsitykseen oppimisesta vuorovaikutuk-

sessa. Kohdekielen oppimista lähestytään myös ekologisen kielen opettamisen ja 

oppimisen näkökulmasta. Lisäksi tukeudutaan osallistumisen merkitykseen kielen 

oppimisessa. Tutkimuksen kohteena on CLIL-alkuopetukseen suuntautuva luok-

kahuonevuorovaikutus, jossa kohdekieli on tässä kontekstissa harvinainen venä-

jän kieli. Kaikkien oppilaiden äidinkieli on suomi ja vieras kieli venäjä. Tutki-

muksen aineisto on videoitu aidoissa vuorovaikutustilanteissa. Tutkimuksessa 

analysoidaan osallistujien kielellistä ja mahdollisuuksien mukaan myös kehollista 

vuorovaikutusta kahdessa erilaisessa aktiviteetissa: opettajajohtoisessa opiske-

lussa ja vapaammassa itsenäisessä työssä. 

Aineiston analysoinnissa hyödynnetään mikroetnografiaa ja multimodaalista 

keskustelunanalyysiä. Kaksoisroolini tutkimuksen suorittajana ja tutkittavan koh-

dejoukon opettajana on vaikuttanut tutkimusprosessiin sen eri vaiheissa, mikä nä-

kyy aineistonkeruussa, analyysissä, raportoinnissa ja tutkija-opettajan position 

reflektoinnissa. Väitöstutkimus koostuu kolmesta osatutkimuksesta ja yhteenve-

dosta. Ensimmäisessä ja toisessa osatutkimuksessa tarkastellaan vuoronvaihtora-

kenteita ja niissä esiintyviä muutoksia. Lisäksi tutkitaan sitä, miten vuoronvaih-

don rakentumista tuetaan. Opettajajohtoisessa vuorovaikutuksessa yleisimpänä 

pidetty kolmiosainen vuoronvaihtorakenne on myös tutkittavassa aineistossa ylei-

sin. 

Tarkkailujakson aikana kohdekielisten oppilasresponssien ja -aloitteiden 

määrä kasvaa ja monipuolistuu. Keskeinen havainto on myös se, että opettajan 

tarjoama vuorovaikutustuki ruokkii oppilaiden kohdekielisiä ilmauksia. Itsenäi-

sen työn aktiviteetissa tarkkaillaan sitä, kuinka oppilaiden pyynnöt muuttuvat ajan 

kuluessa täysin kohdekielisiksi. Lisäksi nostetaan esiin pyyntörakenteiden ling-

vistinen ja funktionaalinen muutos. Kolmannen osatutkimuksen fokuksena ovat 

pysyvät ja tilannekohtaiset osallistujaroolit ja niiden ilmenemismuodot. Pääha-

vaintona on, että vapaampien puheoikeuksien myötävaikutuksella oppilaiden 



 

osallistumisen tapa muuttuu. Kokonaisuudessaan väitöstutkimus osoittaa muutok-

sen oppilaiden osallistumisessa, kohdekielen käyttämisessä ja CLIL-luokan toi-

mintakulttuuriin sosiaalistumisessa.

 
Avainsanat: CLIL (Content and Language Integrated Learning), luokka-

huonevuorovaikutus, mikroetnografia, opettaja oman työnsä tutkijana, 

varhainen kielen oppiminen, venäjä 

  



 

 

Kiitokset 

Tutkimusmatkani on ollut pitkä. Kuusitoista vuotta sitten osallistuin CLIL-opet-

tajille tarkoitettuun koulutukseen, jossa näkökulmana oli tutkiva opettajuus. Tuo-

hon aikaan vedin venäjän kielellä CLIL-opetusta alaluokilla, mihin kielten opet-

tajan ja luokanopettajan koulutukseni tarjosivat mielestäni hyvän lähtökohdan. 

Tutkivaan opettajuuteen minua innostivat erityisesti Heini-Marja Pakulan ja Tarja 

Nikula-Jäntin tutkimuspohjaiset työpajat. Lähestyin myöhemmin Heini-Marjaa, 

mielessäni vielä orastava tutkimusaihe, ja pyysin häntä alustavasti ohjaajakseni. 

Vaikka ohjaussuhteemme jäi lyhyeksi, tutkimustyöni kantavana voimana voin sa-

noa olevan näinä yhdeksänä oman opettajan työni ohessa tutkimuksen parissa har-

joittamanani vuotena Heini-Marjan sanat tutkimukseni tärkeydestä. Olen vakuut-

tunut siitä, että nykyisessä jännitteisessä maailmantilanteessa venäjän kieli, ja eri-

tyisesti sen oppiminen, tarvitsee entistä enemmän tieteelliseen tutkimukseen pe-

rustuvaa huomiota ja statuksen kohotusta.  

Aineistonkeruuvaiheessa opiskelin aiheeseeni liittyvää relevanttia teoriaa ja 

tutustuin tarkemmin vieraan kielen opettamisen ja oppimisen pedagogiikkaan. 

CLIL-opettajan työni, opetussuunnitelmauudistuksessa mukanaolo sekä lukemas-

tani tutkimuskirjallisuudesta mukaani tarttunut tieto, into ja uteliaisuus siivittivät 

matkaa tutkijana. Tätä tutkimusta ei kuitenkaan lainkaan olisi ilman ihania oppi-

laitani. Koin suurta iloa pienten ekaluokkalaisteni edistysaskelista heille vieraan 

kielen oppimisessa. Toisaalta vieraan kielen tuottamisen haasteellisuus sai minut 

aloittelevana tutkijana miettimään nimenomaan suullisen kielitaidon kehittymistä. 

Sain työyhteisöltäni palautetta toteuttamastani pedagogisesta ratkaisusta, jonka 

nimesin kielisopimukseksi. Kiitän erityisesti Svetlanaa, joka kannusti minua väi-

töskirjan aloittamiseen ja Kirsiä, joka lausumallaan “Nehän puhuu sulle venäjää” 

tuli keksineeksi työlleni otsikon. Kiitän myös koulun johtoa myötämielisestä suh-

tautumisesta tutkimustyöhöni. Kiitokset työkavereilleni Viljamille, Ollille ja Ju-

kalle, jotka lukivat tekstejäni. IT-tukemme Toni ansaitsee kiitoksen työni taitto-

avusta. Haluan kiittää myös epäilijöitä. Sisuuntuminen sai minut lopulta kulke-

maan maaliin.  

Tutkimuksen tekeminen opettajan työni ohessa on ollut haastavaa. Haluan 

osoittaa kiitokset kouluni vanhempainyhdistykselle, joka tuki minua taloudelli-

sesti videolaitteiden hankinnassa. Cultura-säätiö ansaitsee myös kiitoksen pie-

nestä apurahasta, jonka turvin pystyin pitämään muutamien päivien tutkimusva-

paan opettajan työstäni. Valtavan kiitoksen tutkijuuteen kasvamisessani ansaitse-

vat ohjaajani Raili Hilden ja Maria Ahlholm. Ohjaustapaamisia kertyi useita, ja 

ne olivat luonteeltaan aina hyvin rakentavia. Kosketukseni akateemiseen maail-

maan oli tutkimusprosessin aikana melko vähäinen. Pakersin suurimmaksi osaksi 

itsekseni. Onnekseni sain vertaistukea jatko-opintojen alkuvaiheessa tapaamiltani 



 

vahvoilta naisilta, joiden kanssa vuosien ajan jaoimme niin iloja kuin suruja opin-

toihimme ja henkilökohtaiseen elämäämmekin liittyen. Tiedesiskot, Johanna, 

Merja ja Tuulikki, kiitos ystävyydestänne ja tuestanne. Professori Tarja Nikula-

Jänttiä ja professori Ritva Kantelista kiitän tutkimukseni huolellisesta esitarkas-

tustyöstä. Heidän rakentavat kommenttinsa auttoivat minua parantamaan tutki-

mustani. Olen valtavan kiitollinen siitä, että dosentti Leila Kääntä suostui vasta-

väittäjäkseni. 

Lopuksi esitän nöyrän kiitoksen perheelleni ja sisaruksilleni. Siskoni Hanna on 

jaksanut olla kiinnostunut tutkimusaiheestani ja lukenut tekstejäni näiden vuosien 

aikana. Veljeni Timo on toiminut kirittäjänä oman tutkimustyönsä kautta. Puoli-

soni Tapani, Sinun ansiostasi olen tullut päivittäin ravituksi. Erityiskiitoksen an-

saitsevat tyttäreni Jasmiina ja tuleva vävyni Nuutti, jotka jaksoivat kuunnella ja 

kommentoida harjoitusesitelmiäni ja auttoivat minua yhteenvedon teknisessä aset-

telussa. Halaukset rakkaimmilleni, tyttärilleni Katariinalle ja Jasmiinalle. Omistan 

tämän työn teille. 
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1 Johdanto 

Tässä tapaustutkimuksessa tarkastellaan oppilaiden ja omaa työtään tutkivan opet-

tajan välisiä vuorovaikutustilanteita. Aineistona on venäjänkielisen CLIL-luokka-

huoneen vuorovaikutus. Eurooppalaiseen kontekstiin vakiintunut akronyymi 

CLIL (Content and Language Integrated Learning) tarkoittaa lyhyesti sitä, että 

osa oppisisällöistä opiskellaan oppilaille vieraalla kielellä (foreign language, FL). 

CLIL-opetuksen tavoitteena on tukea vieraan kielen oppimista tarjoamalla oppi-

laille runsaasti toiminnallisia ja heille merkityksellisiä kielenkäyttötilanteita (Kal-

liokoski, Mård-Miettinen & Nikula, 2015; Skinnari & Sjöberg, 2018, s. 17). 

CLIL-opetukselle voidaan asettaa laajemmaksi tavoitteeksi myönteinen asenne 

kielenoppimiseen koko elämän ajaksi sekä kielten ja kulttuurien moninaisuuden 

arvostaminen (Opetushallitus, 2014, s. 89). Tutkimukseni käsittelee sitä, miten 

venäjänkielinen vuorovaikutus kehittyy perusopetuksen ensimmäisellä ja toisella 

luokalla venäjänkielisen CLIL-alkuopetuksen aikana. Tarkastelen mikroetnogra-

fisesti videotallenteiksi keräämästäni CLIL-vuorovaikutusaineistosta oppilaiden 

kehittyvää kielenkäyttöä erityisesti vuoronvaihtorakenteiden ja osallistujaroolien 

kautta. Aiheenvalinta on myös kielipoliittinen kannanotto suomalaisen kielivaran-

non kapenemisesta ja kielivalintojen yksipuolisuudesta (ks. Pyykkö, 2017; Vaa-

rala, Riuttanen, Kyckling & Karppinen, 2021) käytävään keskusteluun, ja tulokset 

antavat näkökulmia pohdintaan yksikielisen kouluinstituution murroksesta (ks. 

Piippo, Ahlholm & Portaankorva-Koivisto, 2021). 

Tutkimukseni kumpuaa pitkällisestä CLIL-opettajan kokemuksestani ja työssä 

tekemistäni kielen käyttöön liittyvistä huomioista. Vuosien varrella olen havain-

nut, miten ahnaasti ja vaivatta täysin suomenkieliset pienet oppilaat kykenevät 

toimimaan vieraskielisessä ympäristössä, luokkahuoneen arkitilanteissa, mikäli se 

on heille mielekästä. Toimimisella tarkoitan esimerkiksi opettajan venäjänkielis-

ten ohjeiden noudattamista, ymmärtämisen osoittamista kehollisesti tai minimaa-

lisella kyllä tai ei-vastauksella opettajan esittämään kysymykseen. Oppilaat tuot-

tivat kuitenkin harvoin ilmauksia oma-aloitteisesti venäjän kielellä. Jos venäjän-

kielisiä tuotoksia esiintyi, ne olivat tietyssä tutussa tilanteessa käytettyjä lyhyitä 

ja kaavamaisia ilmauksia kuten ʹSaako mennä vessaan?ʹ Vuosien varrella olin li-

sännyt opetukseeni enemmän venäjänkielistä opetuspuhetta ja pyrkinyt järjestä-

mään myös luontevia kohdekielen käyttötilanteita oppilaille tutuissa ja turvalli-

sissa vuorovaikutustilanteissa mahdollisimman paljon. Näissä tilanteissa ohjailin 

voimakkaasti oppilaideni kielenkäyttöä.  

CLIL-opetuksessa käytetään perinteisesti kahta kieltä eli oppilaiden äidinkieltä 

ja opetuksen kohdekieltä (target language), joka on oppilaalle myös vieras kieli 

(Dalton-Puffer & Nikula, 2014). Tutkimuskirjallisuudessa puhutaan yleisesti toi-

sen kielen omaksumisesta (Second Language Acquisition, SLA), jolla tarkoitetaan 
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sekä ympäristön valtakielen eli toisen kielen että vieraan kielen oppimista (esim. 

Cook, 2016, s. 2). Skinnarin ja Sjöbergin (2018) mukaan vieraan kielen oppimi-

sessa on kyse pääosin kouluopetuksessa saavutettavasta kielitaidosta. Tässä työssä 

käytän kohdejoukon äidinkielestä, suomesta, yleisimmin käytettyä termiä ensi-

kieli (Ellis & Shintani, 2014), ja kohdejoukon vieraasta kielestä, venäjästä, pää-

osin termiä kohdekieli.  

Tämän tutkimuksen CLIL-opetus toteutuu yksikielisessä kontekstissa. Oppi-

laani tulivat ensimmäiselle luokalle kohdekoulun yhteydessä toimivasta esikou-

lusta ja heillä oli hallussaan jonkin verran venäjän kielen reseptiivisiä taitoja. He 

ymmärsivät kohdekieltä tietyissä rutiininomaisissa ja toistuvissa tilanteissa, mutta 

eivät tuottaneet juuri mitään venäjäksi. Pyrin rohkaisemaan heitä kohdekielisiin 

tuotoksiin alusta lähtien sallimalla muun muassa oma-aloitteiset puheenvuorot, 

mikäli ne tuotettiin venäjäksi. Itse käytin CLIL-tunneillani johdonmukaisesti ja 

yksikielisesti venäjää kieltämättä oppilailtani kuitenkaan mahdollisuutta puhua 

myös omaa äidinkieltään. Pedagogiseen ratkaisuuni vaikutti oman työyhteisöni 

tuen lisäksi erityisesti varhaisen kielikylvyn toteutukseen suuntautunut tutkimus-

kirjallisuus (ks. esim. Niemelä, 2008; Savijärvi, 2011) sekä Buchholzin (2007) 

toimintatutkimus, jossa alaluokkien oppilaat saatiin palkitsemisen, houkuttelemi-

sen ja osittain myös pakottamisen avulla käyttämään kohdekieltä, englantia. Tu-

kea kohdekielen käyttöön pitäytymiselleni ammensin kielikylvyn yhdestä keskei-

simmästä periaatteesta eli opettajan yksikielisenä kielimallina toimimisesta (Ber-

groth, 2015). 

Kielipedagogiikassa on keskusteltu vilkkaasti yli kaksi vuosikymmentä siitä, 

mitä globaalistuminen ja monikulttuurisuuden edistäminen tarkoittavat toisen tai 

vieraan kielen opetuksessa ja oppimisessa sekä kaksikielisessä opetuksessa (ks. 

Hilden, 2011), jota myös CLIL-opetus edustaa. Monikulttuurisuuden tukeminen 

on johtanut ajattelutavan muutokseen vieraan kielen tutkimuksessa eikä kaksikie-

listä opetusta suositella toteutettavan enää tiukkaan yksikielisyyteen ja kielten 

erilliseen käyttöön perustuen (Aronin & Singleton, 2019; Lasagabaster, 2013; 

Moore & Nikula, 2016). Myös kansallisen opetussuunnitelman perusteissa (Ope-

tushallitus, 2014, s. 28) nostetaan esiin kielitietoinen opetus. Tietoisuuden kasvu 

kielten limittäisestä käytöstä (translanguaging) on jo vaikuttanut monen opettajan 

pedagogiseen ajatteluun ja onkin tunnustettu, että parhaisiin oppimistuloksiin 

päästään hyväksymällä oppijoiden kielellisen repertuaarin monikielisyys ja kään-

tämällä se vahvuudeksi (Ahlholm, 2020). Ensikielen käyttöä pidetään erityisesti 

uusien akateemisten käsitteiden oppimisen perustana (Cummins, 2000; Creese & 

Blackledge, 2011). 

Vaikka venäjän kieli on yksi maailman tutkituimmista, on tutkimuksellinen 

painopiste ollut 2000-luvulle asti perinteisessä, strukturalistisesti suuntautuneessa 

perustutkimuksessa (ks. Mustajoki, 2006; Nikunlassi, 2011; Viimaranta, 2019). 

Venäjän kielen oppimisen ja kehittymisen tutkimus Suomessa on ollut vähäistä 

(ks. kuitenkin Kuikka, 2001; Jurkov, Protassova, Popova & Nikunlassi, 2012). 
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Tämä tutkimus paikkaa tutkimusaukkoa siitä, miten oppilaiden kyky osallistua 

vuorovaikutukseen venäjäksi kehittyy. Tietämykseni mukaan suullista venäjän 

kieltä CLIL-opetuksen kohdekielenä ei ole ennen tutkittu. Oppimisen todentami-

nen vaatii aina pitkittäisaineistoa. Venäjän kielen opetuksesta tällaista aineistoa ei 

ole olemassa ainakaan Suomessa, eikä mahdollisesti muuallakaan. Lisäksi empii-

ristä aineistoa kaivataan erityisesti alaluokkien vuorovaikutuksesta (Harklau, 

2011). 

Metodini nousee luokkahuoneen multimodaalisesta diskurssintutkimuksesta. 

Diskurssintutkimus on kattotermi (Lehti, Haapanen & Kääntä, 2018) ja diskurssi 

itsessään laaja ja monitahoinen käsite. Yleisellä tasolla diskurssilla tarkoitetaan 

sosiaalisen toiminnan ja kielenkäytön yhteen kietoutumista (Pietikäinen & Män-

tynen, 2019; Pälli & Lillqvist, 2020). Tässä työssä huomioni kohdistuu CLIL-

vuorovaikutuksen mikrotason kielenkäyttöön, jota tarkastelen tiettyinä sosiaali-

sina toimintoina. Analyyttisenä työvälineenä hyödynnän multimodaalista keskus-

telunanalyysiä. Keskustelunanalyysi on sekä tutkimusmetodologinen koulukunta 

että sosiaalisen toiminnan teoria (Heritage, 2008). Keskustelunanalyysiä on paljon 

hyödynnetty toisen tai vieraan kielen oppimisen tarkastelussa, ja tällöin on tarkas-

telun kohteena ollut esimerkiksi kielellinen epäsymmetria. Puheen lisäksi tarkas-

telun kohteena ovat videotutkimusmenetelmien yleistymisen myötä vuorovaiku-

tuksen keholliset resurssit (Lindholm, Stevanovic & Peräkylä, 2016; Mondada, 

2018).  

Tässä tutkimuksessa hyödynnän keskustelunanalyysin metodista viitekehystä, 

johon myös multimodaalinen vuorovaikutusanalyysi perustuu (ks. Kääntä & Had-

dington, 2011). Työssäni olen tarkastellut kolmiosaisia vuoronvaihtorakenteita, 

kiteytyneitä kielellisiä konstruktioita ja osallistujarooleja koko aineiston laajuu-

delta. Aineisto koostuu kahden vuoden aikana, tasaisin väliajoin tallennetuista ti-

lanteista, joissa esiintyy sama toimintatyyppi (ks. Voutilainen & Savijärvi, 2016). 

Tutkimuksessani hyödynnän sosiokulttuurista ja systeemiteoreettista kielenoppi-

misnäkemystä. 

Tutkimukseni yhteenveto koostuu kuudesta pääluvusta. Ensimmäisen päälu-

vun, johdannon, jälkeen esittelen tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen ja tutki-

mustradition, johon työni kuuluu. Kolmannessa ja neljännessä luvussa esittelen 

tutkimuskysymykseni sekä tutkimukseni ymmärtämiseksi olennaiset metodologi-

set lähtökohdat. Pohdin myös omaan tutkivan opettajan rooliini, oppilaiden suo-

jelemiseen ja tutkimuksen suorittamiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä tässä yh-

teydessä tarkasti. Kokoan osatutkimusten tulokset yhteen viidennessä pääluvussa. 

Lopuksi arvioin jatkotutkimusmahdollisuuksia ja tutkimuksen luotettavuuskysy-

myksiä sekä nostan esiin pedagogisia päätelmiä. 
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2 TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN VIITEKE-
HYS 

Tässä luvussa esittelen tutkimukseni teoriaperustan ja määrittelen keskeiset käsit-

teet. Tarkastelen CLIL-vuorovaikutuksessa kehittyvää kielenkäyttöä kolmesta nä-

kökulmasta: institutionaalinen luokkahuonevuorovaikutustutkimus ja CLIL-me-

todologia, varhainen vieraan kielen oppiminen vuorovaikutuksessa sekä lähesty-

mistavat osallistumiseen luokkahuonevuorovaikutuksessa. Varhaisella kielenop-

pimisella (early language learning) tarkoitan alkuopetusikäisten lasten kielenop-

pimista. 

2.1 Luokkahuonevuorovaikutus 

Luokkahuoneen vuorovaikutuksessa on kontekstista riippumatta havaittu joitakin 

ennustettavia piirteitä ja toistuvia rutiineja (Dalton-Puffer, 2007; Raevaara, Ruu-

suvuori & Haakana, 2001; Tainio, 2007). Ennen CLIL-metodologian esittelyä ku-

vaan institutionaalisen luokkahuonevuorovaikutuksen yleisiä piirteitä.  

2.1.1 Institutionaalisuus luokkahuonevuorovaikutuksessa 

Institutionaaliselle vuorovaikutukselle on tyypillistä, että osallistujien puheoikeu-

det ovat asymmetriset eli epätasa-arvoiset (Arminen, 2005). Luokkahuonevuoro-

vaikutuksessa asymmetrisyys ilmenee siten, että opettajan oletetaan ohjaavan 

vuorovaikutusta pedagogisesti tarkoituksenmukaiseen suuntaan ja toimivan epis-

teemisenä auktoriteettina sisältökysymyksissä (Lehtimaja, 2012; McHoul, 1978; 

Tainio, 2007; Walsh, 2011). 

Tosin oppilaskeskeisyyttä ja sitä mukaa myös puheoikeuksien lisääntynyttä 

tasa-arvoisuutta pidetään nykyään ennemminkin sääntönä kuin poikkeuksena 

(Karvonen, Heinonen & Tainio, 2018). Tietoisesta pedagogisesta tavoitteellisuu-

desta johtuen luokkahuonevuorovaikutus eroaa merkittävästi epämuodollisesta 

arkikeskustelusta (Ellis, 2012; Dalton-Puffer, 2007; Tainio, 2007), jossa kommu-

nikointi osallistujien välillä on yleensä puheoikeuksien suhteen tasa-arvoista, 

symmetristä (Raevaara ym., 2001). 

Vuorovaikutusta syntyy useimmiten erilaisissa osallistujien välisissä rituaali-

sissa kohtaamisissa, joita uusinnetaan tilanteesta toiseen (Goffman, 1981), ja sitä 

ohjaillaan luokkahuoneessa tyypillisesti esiintyvien vuorottelusääntöjen mukaan 

(McHoul, 1978; Tainio, 2007). Luokkahuoneen vuorovaikutusta on luonnehdittu 

usein kahdenväliseksi eli dyadiseksi (Peräkylä & Stevanovic, 2016, s. 36; vrt. Kar-

vonen ym., 2018), jossa opettaja keskustelee joko yksittäisen oppilaan kanssa tai 
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niin sanotun kollektiivisen oppilaan (Sahlström, 1999) kanssa. Opettajalla on oi-

keus keskeyttää, ottaa puheenvuoro, antaa puheenvuoro, suunnata keskustelua ja 

vaihtaa aihetta (Walsh, 2011, s. 4–5). Auktoriteettiasemansa takia opettajan ei 

myöskään tarvitse perustella päätöksiään, ja oppilaat yleensä hyväksyvät opetta-

jan toiminnan (Lemke 1990, s. 44–45).  

Opetuskeskustelun aikana oppilaat voivat osoittaa samanmielisyyttä tai eri-

mielisyyttä esimerkiksi lyöttäytymällä yhteen (Lehtimaja, 2012; Tainio, 2007) tai 

keskustelemalla ristiin toistensa ja opettajan kanssa (cross-discussion, Lemke, 

1990; ks. myös Lehtimaja, 2012). Kun perinteistä vuorottelusäännöstöä rikotaan, 

syntyy dyadin sijasta monenkeskinen asetelma (Cekaite, 2006, 2007; Lehtimaja, 

2012; Thornborrow, 2002). Monenkeskisessä vuorovaikutuksessa oppilaat usein 

kommentoivat toisten puhetta pyytämättä siihen erikseen puheenvuoroa. Tällai-

sissa tilanteissa syntyy usein päällekkäispuhuntaa, jossa puheoikeudet ovat sym-

metrisiä. Margutti (2004) on tutkinut opettajan tapaa rakentaa kysymys jättämällä 

väitelauseen rakenne kesken niin, että oppilaat täydentävät sen oma-aloitteisesti 

yhteisenä kuorovastauksena. Myös tämänkaltainen kollektiivinen reaktio rikkoo 

perinteistä luokkahuoneen vuorottelusäännöstöä. 

Institutionaalisen vuorottelusäännöstön lisäksi luokkahuonevuorovaikutuk-

seen vaikuttaa opettajan tavoitteellinen pedagoginen agenda (Sert, 2015). Tavoit-

teiden taustalla ovat kansallinen opetussuunnitelma, koulukohtaiset tavoitteet ja 

vuorovaikutuksellinen konteksti. Tämän työn vuorovaikutuskontekstissa nouse-

vat erityisesti esiin merkityksen ja sujuvuuden osa-alueet (meaning- and fluency-

context), joiden pääpaino on viestin tavoittamisessa ja sisältöjen ymmärtämisessä 

(ks. Seedhouse, 2004). 

Myös tuntiaktiviteetti vaikuttaa siihen, esiintyykö luokassa koko luokalle koh-

distetun dyadisen opetuspuheen lisäksi opettajan ja oppilaan välistä kahdenkes-

kistä dialogia tai oppilaiden välistä keskustelua. Toisin sanoen julkisesta tai ei-

julkisesta vuorovaikutustyypistä (Sahlström, 1999; Thornborrow, 2002) riippuen 

syntyy erilaisia tarjoumia (ks. luku 2.2.3). Julkisella puheella tarkoitetaan koko 

luokalle suunnattua puhetta (joko opettaja tai oppilas), ei-julkinen eli yksityinen 

puhe taas on esimerkiksi oppilaiden keskinäistä pulpettipuhetta (Sahlström, 1999) 

tai oheispuhetta (Lemke, 1990), joka ei ole tarkoitettu kaikkien kuultavaksi. Usein 

yksityistä puhetta esiintyy esimerkiksi ryhmätöiden, parityön tai itsenäisen työn 

aikana. Oppilaat voivat myös pyytää yksityistä tai julkista puheenvuoroa esimer-

kiksi itsenäisen työskentelynsä aikana. Julkinen ja yksityinen puhe voivat myös 

sekoittua oppilaiden käydessä keskustelua keskenään samaan aikaan varsinaisen 

opetuspuheen aikana. Tällöin on kyseessä yllä mainittu monenkeskinen vuorovai-

kutusasetelma. Oli yksityinen puhe sitten sallittua tai rajoitettua, sillä on todettu 

olevan suuri merkitys myönteisen ilmapiirin ja hyvän luokkahengen luomisessa 

sekä hengähdystauon suomisessa työskentelyn lomaan. (Markee, 2005; Sahl-

ström, 1999; Tainio, 2007.) 
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2.1.2 CLIL-metodologian keskeiset käsitteet ja piirteet  

1990-luvulla Suomessa kirjattiin ensimmäistä kertaa kansallisen perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteisiin (Opetushallitus, 2004) luku vieraalla kielellä an-

nettavasta opetuksesta ja kielikylpyopetuksesta. Vieraskielisen opetuksen käsite 

kumpusi silloin yksikielisyyskontekstiin suunnitellusta CLIL-opetuksesta, jossa 

kohdekieltä opiskellaan vieraana kielenä äidinkielellä tapahtuvan opetuksen li-

säksi (Dalton-Puffer, 2011). Nykyisissä perusopetuksen opetussuunnitelman pe-

rusteissa (Opetushallitus, 2014) vieraskielinen opetus ja kotimaisten kielten kieli-

kylpyopetus on kuitenkin korvattu yleiskäsitteellä kaksikielinen opetus, joka pitää 

sisällään laajamittaisen kaksikielisen opetuksen (varhainen täydellinen kielikylpy 

ja muu laajamittainen kaksikielinen opetus) ja suppean kaksikielisen opetuksen. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus, 2014, luku 10) 

esitetyn määrittelyn mukaan laajamittaisuuden tunnuskriteerit täyttyvät, jos koh-

dekielistä opetusta on vähintään 25 prosenttia kaikesta sisältöopetuksesta lukuun 

ottamatta itse kohdekielen opetusta.  Varhaisessa täydellisessä kielikylvyssä 

(suomi tai ruotsi) kohdekielistä opetusta on vielä paljon enemmän. Suppeaksi kak-

sikieliseksi opetukseksi voidaan kutsua sellaista opetusta, jossa sisältöjä opiskel-

laan alle 25 prosenttia kaikista oppiaineista (esimerkiksi kielirikasteinen opetus, 

kielisuihku).  

CLIL juontaa juurensa Kanadassa kehitetystä varhaisesta kielikylvystä. Toisin 

kuin CLIL, kanadalainen kielikylpy on tarkoin määritelty ja systemaattinen kak-

sikielisyysohjelma. Systemaattisuudella tarkoitan Bergrothin sanoin kielikylpy-

opetuksen melko tiukkoja menetelmällisiä ja rakennetta ohjaavia sääntöjä, kuten 

vaatimus yhden kielen käytöstä opetuksessa. (Bergroth, 2015; Lyster, 2007.) 

CLIL ja kielikylpy ovat opetusmuotoja, joissa opiskellaan eri tiedonalojen oppi-

sisältöjä ja niiden kieltä toisen tai vieraan kielten välityksellä. Yhteistä niissä on 

kielen ja sisällön integraation lisäksi näkemys kielen oppimisesta mielekkään käy-

tön kautta. (Kalliokoski ym., 2015.) CLIL- opetusta on kuitenkin pitkään pidetty 

kattoterminä, jota käytetään lukuisista erilaisista kaksikielisen opetuksen toteutus-

tavoista Euroopassa ja viime aikoina myös latinalaisessa Amerikassa ja Aasiassa 

(Ruiz de Zarobe & Cenoz, 2015; Sylvén, 2013). Kirjavien käytänteiden ja monen-

laisten toteutusten (Nikula, Dalton-Puffer, Llinares & Lorenzo, 2016, s.1) vuoksi 

CLIL-opetukseen, ja kaksikieliseen opetukseen yleisesti, on odotettu yhtenäisem-

pää pedagogiikkaa ja ratkaisuja, joista ne voisi tunnistaa CLIL-opetukseksi. Muu-

tospaineiden taustalla on perinteisen yksilökeskeisen ja kognitiivissävytteisen kie-

lenoppimiskäsityksen siirtyminen taka-alalle. Kielitaito nähdään nykyään laajalti 

hyväksytyn käsityksen mukaisesti kokonaisvaltaisena viestien välittämisenä. Tä-

män määritelmän on jo yli kaksikymmentä vuotta sitten tehnyt tunnetuksi Kielten 

oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteinen eurooppalainen viitekehys, joka li-

säksi painottaa kielenoppimisprosessin elinikäisyyttä ja kaikkiallisuutta. (Ks. 

Common European Framework of Reference for Languges, CEFR, 2001.) Nykyi-

nen kielenoppimiskäsitys myös CLIL-kontekstissa rakentuu sille ajatukselle, että 
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kielen avulla rakennetaan merkityksiä vuorovaikutuksessa aktiivisen toimijuuden 

kautta (Dalton-Puffer, 2011).  

Vaikka kielikylpy ja suuri osa CLIL-opetuksesta eroavat toisistaan, niissä on 

myös paljon samankaltaisuutta. Tästä syystä tuon seuraavaksi esille CLIL-ope-

tuksen keskeisiä periaatteita ja erityisesti kielikäytänteitä ja vertaan niitä myös 

kielikylpyopetukseen. Bergrothin (2015) mukaan kielikylvyn peruspilareihin 

kuuluvat muun muassa kielellisesti homogeeniset opetusryhmät, kohdekielisen 

opetuksen suuri määrä, lukemaan opettelu kohdekielellä sekä opettajan yksikieli-

nen rooli. Alun perin molemmat kaksikielisyysohjelmat on suunnattu yksikieli-

sistä perheistä tuleville oppijoille, joiden kohdekielen kehittymistä halutaan eri-

tyisesti tukea (Baker, 2011). 

Sekä kielikylvyssä että CLIL-opetuksessa opettajalta edellytetään vankkaa ja 

sujuvaa kohdekielen hallintaa. Tosin vain kielikylpyopettajat ovat tavallisesti kak-

sikielisiä. CLIL-opettaja taas on tyypillisesti ei-syntyperäinen kohdekielen puhuja 

ja aineenopettaja, joka jakaa oppilaidensa kanssa saman ensikielen. Yhteinen en-

sikieli on myös useimmiten ympäröivän yhteiskunnan enemmistökieli ja kohde-

kielenä on nykyään lähes aina englanti. (Nikula, 2007a.) Tämän tutkimuksen 

CLIL-konteksti eroaa edellä mainitusta siinä suhteessa, että opetus tapahtuu ala-

luokilla ja kohdekielenä on venäjä. 

Aikaisemmin on vaalittu yksikielistä kielenopetusta niin vieraan kielen for-

maaliopetuksessa (Lightbown & Spada, 2006) kuin kaksikielisessäkin opetuk-

sessa (Dalton-Puffer, 2011; Lyster, 2007; Moore & Nikula, 2016). Bergrothin 

(2015) mukaan kielikylpyopettajalla on kaksikielisyydestään huolimatta nimen-

omaan yksikielinen rooli. Kohdekielen käyttö on laadukasta, johdonmukaista ja 

jatkuvuutta edistävää, mikä oppilaiden tasolle sopeutettuna tarjoaa heille hyvän 

kielimallin. Vaikka opettaja käyttää johdonmukaisesti vain yhtä kieltä, päiväkoti-

lapset tai oppilaat saavat käyttää erityisesti kielikylvyn alkutaipaleella omaa äi-

dinkieltään opettajan kanssa kommunikoidessaan. (Bergroth, 2015, s. 68–72.) 

Myös laadukkaassa CLIL-opetuksessa kohdekielen käyttöön rohkaistaan alusta 

lähtien (Järvinen, Nikula & Marsh, 1999, s. 236–237). Tämän lisäksi tarvitaan 

opettajan didaktisia taitoja ja tukistrategioita oppilaiden kommunikoinnin ylläpi-

tämiseksi (Marsh, 2002). 

Varhaisen kielikylvyn tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys, mikä tar-

koittaa kohdekielen sujuvaa käyttöä erilaisissa viestintätilanteissa. Tähän tavoit-

teeseen päästään rohkaisemalla oppilaita alusta lähtien käyttämään kohdekieltä 

mahdollisimman paljon pienelläkin kielitaidolla oppijakeskeisten ja vaihtelevien 

työtapojen avulla. (Bergroth, 2015, s. 22.) Laajamittaisella CLIL-opetuksella voi 

niin ikään olla kaksikielisyystavoite (Järvinen ym., 1999, s. 231–232). Sen sijaan 

suppeammassa CLIL-opetuksessa tavoitteeksi riittää kiinnostuksen herättäminen 

kohdekieltä kohtaan (Opetushallitus, 2014, s. 92). 
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2.1.3 Luokkahuonevuorovaikutuksen tutkimus 

Luokkahuoneen vuorovaikutusta on tutkittu 1960-luvun lopusta lähtien sekä sosi-

aalisena ilmiönä (Karvonen ym., 2018; Lemke, 1990; Mehan, 1979; Tainio, 2005; 

2011) että funktionaalisesta ja pragmaattisesta näkökulmasta (Keravuori, 1988; 

Sinclair & Coulthard, 1975). Tutkimuksessa ymmärretään nykyään kielellisten ja 

kehollisten vuorovaikutusresurssien merkitys (ks. luku 2.3.3) ja luokkahuonevuo-

rovaikutuksen dynaamisuus (Seedhouse, 2004; 2010; Sert, 2011; 2015; Walsh, 

2011). Vuorovaikutustutkimuksen painopiste on siirtynyt yhä enemmän oppilai-

den toiminnan tutkimiseen (van Dam, 2002; Markee, 2005; Lehtimaja, 2012). 

CLIL-tutkimuksessa suuri osa vuorovaikutuksen tarkastelusta on suuntautunut 

oppilaiden kielikompetenssiin ja sen kehittymiseen. Erityisesti on tarkasteltu 

CLIL-luokkien kielikäytänteitä ja muita luokkahuoneen pragmaattisia ulottu-

vuuksia ja luokkahuonevuorovaikutuksen yleisiä piirteitä (Jakonen, 2014; 2016; 

Kääntä, 2010; 2012; 2014; Nikula, 2005; 2007a; 2007b; 2008; Dalton-Puffer, 

2007). Edellä mainittujen tutkimusten aineisto on kerätty yläluokilta. Tässä tutki-

muksessa näkökulmaa koulua aloittavien oppilaiden kielenoppimiseen on etsitty 

varhaiseen kielen oppimiseen suuntautuneista kielikylpytutkimuksista (ks. Savi-

järvi, 2011).  Lisäksi kieleen sosiaalistumista tarkastelevat tutkimukset (Cekaite, 

2006; 2007; Copp Jinkerson, 2011; Copp Mökkönen, 2012) tuovat perspektiiviä 

tämän tutkimuksen aineiston tarkasteluun. Seuraavaksi esittelen näistä tutkimuk-

sista joitakin tarkemmin.  

Yllä mainitut Nikulan, Käännän ja Jakosen tutkimukset ovat poikkileikkausai-

neistoon perustuvia tapaustutkimuksia, joissa kohdekielen, englannin, käyttö on 

fokuksessa. Tutkimusasetelma on CLIL-opetuksessa tyypillinen: lähes kaikki tut-

kittavat oppilaat jakavat opettajansa kanssa yhteisen ensikielen, suomen, ja yhtei-

sen kohdekielen, englannin. Tutkimusaineisto on kerätty videoimalla autenttista 

luokkahuonevuorovaikutusta. Nikula (2005; 2007a; 2007b) ja Kääntä (2010; 

2014) käyttävät vertailuaineistona englannin kielen oppitunneilta keräämäänsä vi-

deomateriaalia. Jakosen (2014; 2016) tutkimuksissa taas tarkastellaan pelkästään 

CLIL-luokkien vuorovaikutusta. Metodologisesti videoaineistojen analyysit eroa-

vat toisistaan. Nikula tarkastelee aineistoaan diskurssianalyyttisesti, Kääntä ja Ja-

konen keskustelunanalyyttisesti. Lisäksi Kääntä ja Jakonen hyödyntävät multimo-

daalista vuorovaikutusanalyysiä. 

Nikulan (2005, 2007a, 2007b, 2008) esiin nostamat luokkahuonevuorovaiku-

tuksen institutionaaliset ilmiöt, kuten kolmiosaiset vuoronvaihtorakenteet (ks. 

luku 2.3.2) ja direktiivit (ks. luku 2.3.3, kiteytyneet pyyntöformulat), ovat yleisesti 

havaittuja ja melko runsaasti tutkittuja myös yksikielisessä opetuksessa (ks. Sahl-

ström, 1999; Tainio, 2005) ja suomi toisena kielenä -opetuksessa (ks. Lehtimaja, 

2012). Nikulan (2005) CLIL-luokkahuonevuorovaikutuksen tutkimus osoitti, että 

CLIL-tunneilla käytettiin enemmän englantia kuin englannin kielen tunneilla, 

joilla taas suomen kieltä esiintyi runsaasti. CLIL-tunneilla oppilaat käyttivät eng-

lantia jopa keskenään pienryhmätöissä, joita opettaja ei koko ajan kontrolloinut. 
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Oppilaat saivat puhua suomea, jonka käyttö ei kuitenkaan näyttänyt liittyvän koh-

dekielen puutteisiin. Suomenkielisillä kommenteilla tai puheenvuoroilla ilmais-

tiin ennemminkin sosiaalista tarvetta tai affektia. (Nikula, 2007a.) Englannin kie-

len tunteihin verrattuna CLIL-oppilaat tekivät paljon aloitteita, puhuivat päällek-

käin sekä nauroivat ja vitsailivat toisilleen ja opettajalle. Loppupäätelmäksi muo-

dostui, että CLIL-konteksti näytti asemoivan oppilaat ensisijaisesti kielen käyttä-

jiksi, ja vasta sen jälkeen kielen oppijoiksi. (Nikula, 2008.) Tutkimuksellaan Ni-

kula (2007b) kyseenalaisti aiemmat ja usein negatiiviset käsitykset luokkahuo-

neessa tyypillisen kolmiosaisen vuoronvaihtorakenteen vuorovaikutusta rajoitta-

vasta vaikutuksesta. 

Käännän tutkimukset (2010; 2012; 2014) nostavat vuorovaikutuksen keholli-

suuden merkittävään rooliin. Aineistolähtöinen analyysi, yksityiskohtaiset litte-

raatiot sekä multimodaalista monimerkityksellisyyttä korostava näkökulma tuot-

tavat tietoa opettajan vuoronanto- ja korjaustekniikoista (Kääntä, 2010; 2012) 

sekä oppilaiden tekemistä korjausaloitteista (Kääntä, 2014). Yksityiskohtaisen 

mikrotason analyysin avulla näissä tutkimuksissa tehtiin näkyväksi luokkahuone-

vuorovaikutuksen moniulotteisuus ja hienosyisyys. Väitöskirjassaan Kääntä 

(2010) etsii vastausta siihen, miten opettajat jakavat puheenvuoroja ja miten he 

reagoivat oppilaiden vääriin vastauksiin ennen palautteen antamista. Tutkimuksen 

päätulokseksi muodostui se, että kehollisuus ei ole satunnaista opettajan suoritta-

massa vuoronannossa. Opettaja osoitti oppilaan puhujaksi usein pelkästään kehol-

lisesti suuntaamalla katseensa, nyökkäämällä tai osoittavalla eleellä. Ilman multi-

modaalisuuden tarkastelua olisi voitu virheellisesti tulkita, että oppilaat ottivat pu-

heenvuoroja oma-aloitteisesti. 

Niin ikään Jakonen (2014; 2016; ks. myös Jakonen, Szabó & Laihonen, 2018) 

tarkastelee CLIL-luokkien vuorovaikutusta keskustelunanalyyttisesti kehollisuu-

den näytellessä keskeistä roolia. Jakosen tutkimus (2016) kohdistui oppilaiden 

kielivalintoihin luokkahuoneessa toteutettavan yksikielisyysnormin paineessa. 

CLIL-luokassa oppilaiden kielen valinta kuitenkin selvästi vaihteli riippuen siitä, 

keskustellaanko opettajan kanssa vai vertaisoppijoiden kanssa. Oppilaat käyttivät 

keskinäisessä puheessaan suomea, minkä opettaja tavallaan hyväksyi muistutte-

luistaan huolimatta. Jakosen mukaan yksikielisyysvaatimus rajoitti oppilaiden 

osallistumista. Myös Copp Jinkersonin alkuopetukseen suunnatussa tutkimuk-

sessa (2011) fokuksessa on oppilaiden osallistumisen tapa. Samoin tämän luokan 

opettaja pyrki säätelemään oppilaiden kielenkäyttöä. Englanninkielistä luokkaa 

vetävä opettaja oli kaksikielinen, mutta käytti johdonmukaisesti vain englantia, 

jota niin ikään oppilaiden edellytettiin käyttävän kaikessa luokkahuonetoimin-

nassa. (Ks. myös Copp Mökkönen, 2012.) 

Savijärvi (2011) tarkastelee videoaineiston pohjalta suomenkielisten lasten 

ruotsin kielen oppimista kielikylpypäiväkodin arkitilanteissa, joissa opettaja käyt-

tää kohdekielistä hoivapuhetta. Tutkimuksen kaksikielinen opettaja puhui järjes-

telmällisesti vain ruotsia, mutta lapset saivat kielikylvyn periaatteiden mukaisesti 
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käyttää vuorovaikutuksen resurssina ensikieltään suomea. Tutkimuksen perus-

teella havaittiin, että kohdekielen oppiminen arjessa oli yhdessä toimimista. Vä-

hitellen kielelliset ainekset otettiin haltuun ensin kierrättämällä niitä sellaisenaan, 

ja myöhemmin muunnellen niitä luovasti erilaisissa muuttuvissa olosuhteissa. 

Kohdekielen ymmärtäminen helpottui toistuvuuden ja ennakoinnin avulla. Osal-

listuminen oli ongelmatonta, koska lapset saivat käyttää ensikieltään. Ajan kulu-

essa ruotsin kielen käyttö lisääntyi. 

Sekä Savijärvi (2011) että Cekaite (2006; 2007) käyttävät kielen oppimisen 

viitekehyksenä tilanteisen ja yhteisöllisen oppimisen näkökulmaa (Lave & Wen-

ger, 1991; Wenger, 1998). Cekaiten (2006) yhteen osallistujaan kohdistuva seu-

rantatutkimus osoitti, että sosiaalisten ja lingvististen taitojen kehittymisen välillä 

on selkeä yhteys. Oman tutkimukseni teoreettiset kulmakivet sijoittuvat oppimi-

sen sosiaaliseen ja ajan kuluessa vaihtelevaan ja muuttuvaan luonteeseen. Koulua 

aloittavien oppilaiden kielenoppimisen tutkimuksessa sosiaalinen ja kognitiivinen 

tulokulma limittyvät kuitenkin vahvasti, koska sosiaalisen osallisuuden lisäksi on 

tärkeää havaita yksilön kielellisessä kehityksessä tapahtuvat muutokset (Cekaite, 

2006; Ohashi, 2013).  Tästä syystä tarkastelen seuraavassa alaluvussa suullista 

vieraan kielen oppimista myös kognitiivissävytteistä kielenoppimisteoriaa hyö-

dyntäen kuvaamalla formuloiden eli kiteytyneiden konstruktioiden merkitystä 

koulua aloittavien oppilaiden kielenoppimisessa (ks. luku 2.3.2). 

2.2 Varhainen kielenoppiminen vuorovaikutuksessa  

Kansainvälisissä tutkimuksissa varhainen kielenoppiminen voi kattaa sekä varhai-

sessa lapsuusiässä, esikoulussa että alaluokilla tapahtuvan kielenoppimisen (Ri-

xon, 2019). Omassa tutkimuksessani ankkuroin varhaisen kielenoppimisen al-

kuopetuksessa tapahtuvaan vieraan kielen oppimiseen. 

Sosiolingvistit lähestyvät kielen oppimista osallistumisen, merkityksellisten 

kielenkäyttötilanteiden ja oppijan aktiivisen toimijuuden kautta (Lantolf & 

Thorne, 2006; van Lier, 2008; Negueruela, 2008). Alkuopetuksen kielenoppimi-

sen tutkimuksessa sosiokulttuurisen tutkimuksen korostama toimintayhteisö on 

hyödyllinen lähtökohta osallistumisen kautta tapahtuvalle oppimiselle. CLIL-

luokkani edustaa tällaista harjoittelevaa yhteisöä, jossa osallistumisen avulla on 

mahdollista päästä sen täysivaltaiseksi toimijaksi. Seuraavaksi käsittelen Lev 

Vygotskyn (1978; 1982) sosiokulttuurista oppimisen teoriaa, tämän työn kannalta 

siihen kytkeytyviä keskeisiä käsitteitä ja tilanteisen oppimisen teoriaa (Lave & 

Wenger, 1991). Sen jälkeen kuvaan ekologista systeemiteoreettista lähestymista-

paa kielen oppimiseen, jossa keskeistä on oppilaiden aktiivisen toiminnan mah-

dollistuminen ympäristössä esiintyviä affordansseja (affordance) eli tarjoumia 

hyödyntämällä (van Lier, 2004). 
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2.2.1 Sosiokulttuurinen viitekehys  

Sosiokulttuurinen viitekehys koostuu useista sosiokulttuurisista oppimisnäke-

myksistä. Kaikkia niitä kuitenkin yhdistää käsitys, jonka mukaan oppiminen on 

ensin yksilöiden välisessä kommunikatiivisessa vuorovaikutuksessa yhdessä ra-

kentamaa ja vasta sen jälkeen yksilöllistä, sisäistynyttä tietoa (Lantolf & Thorne, 

2006; Vygotsky,1978; 1982). 

Edellä mainittu pätee erityisesti lapsiin ja on siksi sovellettavissa alkuopetuk-

sessa tapahtuvaan kielenoppimiseen (esim. Cameron, 2001). Sosiokulttuurisen 

ajattelun isä Lev Vygotsky korosti laadukkaan opetuksen merkitystä. Hänen aja-

tuksiaan vuorovaikutuksesta, oppimisesta ja välitteisyydestä ovat monet tutkijat 

(Lantolf & Thorne, 2006; Negueruela, 2008) tulkinneet jälkikäteen. Heidän mu-

kaansa ohjatussa ja tuetussa vuorovaikutuksessa on kysymys kulttuurihistorialli-

sesti ja sosiaalisesti välittyneestä toiminnasta, jossa tarvitaan sekä symbolisia että 

välittäviä työkaluja. Sosiokulttuurisessa ajattelussa nimenomaan kielellä on kes-

keinen rooli välitteisyydessä (mediation), koska juuri sen avulla välitetään merki-

tyksiä ja säädellään suhteita toisiin. Välitteisyydessä toistuva ja tavoitteellinen 

osallistuminen yhteisön sosiokulttuurisiin aktiviteetteihin johtaa ajattelun taitojen 

kehittymiseen myöhemmin yksilöllisellä tasolla ja ilmenee esimerkiksi muistina, 

loogisena ajatteluna, merkitysten tai muotojen tunnistamisena, suunnitteluna tai 

tapana nähdä asiat toisin. (Lantolf, 2000; Lantolf & Thorne, 2006; Negueruela, 

2008.) 

Vygotskyn (1978) tunnetuin oivallus on metafora lähikehityksen vyöhyk-

keestä (ZPD), jota hän ei itse ehtinyt määritellä tarkemmin. Sen sijaan useat tut-

kijat ovat kehitelleet sitä edelleen (Lantolf & Poehner 2008; Negueruela, 2008; 

Wertsch 1985). Vygotskyn (1978) mukaan lähikehityksen vyöhykkeen voi mää-

ritellä lyhyesti kunkin oppijan itsenäisen osaamisen ja tuetun osaamisen väliin 

jääväksi dynaamiseksi alueeksi. Lantolf ja Thorne (2006, s. 266) määrittelevät 

ZPD:n välimatkaksi sen välillä, mitä yksilö voi saavuttaa toimiessaan yksin ja 

mitä hän voi saavuttaa toimiessaan jonkun toisen henkilön tai kulttuurisen arte-

faktin tukemana. Vygotsky loi käsitteet olemassa olevasta aktuaalisesta kehitys-

tasosta ja potentiaalisesta kehitystasosta. Vygotskya tulkinneiden tutkijoiden mu-

kaan potentiaalisen tason saavuttaminen on mahdollista oikeanlaisen tuen ja in-

tentionaalisen opetuksen avulla (Cameron, 2001; Lantolf & Poehner, 2008, s. 14–

15; Negueruela, 2008). 

Kehittymisellä Vygotsky (1978) tarkoitti oppimista jokapäiväisten arkirutii-

nien yhteydessä. Vygotskyn ajatuksia kehitelleet tutkijat näkevät arkirutiinina esi-

merkiksi leikin, jossa lapsi kykenee tietyssä roolissa imitoinnin kautta sellaisiin 

suorituksiin, joihin ei pystyisi itsenäisesti (Lantolf & Poehner, 2008, s. 17). Tut-

kimuksissa on pohdittu myös imitoinnin ja jäljittelyn olemusta ja niiden yhteyttä 

kopioimiseen. Vygotskyn (1978) mukaan imitointi on tarkoituksellista kognitii-

vista aktiivisuutta. Imitoidessaan (tai toistaessaan, Suni, 2008) noviisi kommuni-

koi ekspertin kanssa, kun taas kopioinnissa on kysymys puhtaasti mekaanisesta 
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toistamisesta ilman varsinaista kielellisen aineksen vuorovaikutuksellista työstä-

mistä. Jotta lapsi kykenisi toimimaan imitoimalla, on hänen oltava lähikehityksen 

vyöhykkeellä. (Saville-Troike, 1988.) Toistamisella voi myös olla erilaisia funk-

tioita. Lantolf ja Thorne (2006) näkevät toistamisen olevan monifunktioista ja si-

doksissa kielen oppimisen prosesseihin. Aluksi kielenkäyttö on kontrolloitua ja 

esimerkiksi toistoihin perustuvaa. Sen jälkeen kielenkäyttö muuttuu toiminnal-

liseksi ja spontaaniksi kielen hallinnaksi (Cameron, 2001). Sosiaalisesti opitut 

strategiat voivat siis johtaa innovatiiviseen kielenkäyttöön (Lantolf, 2000; Lantolf 

& Thorne, 2006; Tomasello, 1999). 

Vygotskyn (1978; 1982) mukaan tukea tarjoaa ekspertti, joka neuvottelee no-

viisioppilaan kanssa lähivuorovaikutuksessa esimerkiksi kielen merkityksistä ja 

rakenteista. Myöhemmin tätäkin ajatusta on tarkennettu. Tutkijoiden mukaan asi-

antuntijan tarjoama apu on tehokasta vain tietyssä tilanteessa ja tietyssä novii-

sioppijan kehitysvaiheessa (Chaiklin, 2003; Lantolf, 2000; Lantolf & Poehner, 

2008). Lisäksi myös oppijan itsensä on oltava aktiivinen ja vastaanottavainen 

(Thorne, 2000). Vygotskyn (1982) mukaan oikeanlaista tukea voidaan tehokkaasti 

tarjota vain oppijan dynaamisella lähikehityksen vyöhykkeellä sosiaalisessa ja op-

pijoille merkityksellisessä vuorovaikutuksessa taitavamman osallistujan kanssa. 

Tästä syystä niin tuen tarpeen kuin lähikehityksen vyöhykkeenkin tunnistaminen 

on keskeistä (Koole & Elbers, 2014). 

Tuen oikea-aikaisuuden (scaffolding) prosessia ovat tutkineet Wood, Bruner ja 

Ross (1976). Myöhemmin muun muassa Mermehlstine (2017) on jatkanut tuen 

funktioiden tarkastelua ja luokitellut ne karkeasti kahteen kategoriaan, emotionaa-

liseen ja kognitiiviseen. Cameronin (2001) mukaan Woodin ym. erittelemät oikea-

aikaisen tuen strategiat ovat sovellettavissa myös ensimmäisten luokkien oppilai-

den kielen oppimiseen. Sunin (2008) mukaan tukimuodot ovat lyhytkestoisia ja 

tiiviitä, eivätkä esiinny tietyssä järjestyksessä (vrt. Hakamäki, 2005; Wood ym., 

1976). Tukikeinot muistuttavatkin tarjoumia, jotka ovat oppimisen mahdollisuuk-

sia lisääviä resursseja. Jatkossa käytän näistä resursseista lyhyesti termiä tuki. 

Keskeistä on suunnata tuki oppijan kehkeytyviin taitoihin, ”kehityksen kuk-

kiin”, jotka ilmenevät vain yksilöiden välisessä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 

(Chaiklin, 2003; Lantolf & Poehner, 2008, s.15; Vygotsky, 1978;1982). Saman-

suuntaisia ajatuksia on tuotu esiin myös vieraan kielen oppimista tarkastelevissa 

tutkimuksissa. Tutkimuskirjallisuudessa mainitaan useita keinoja, joilla voi kielen 

oppijaa tukea vuorovaikutuksessa. Rod Ellisin (2012, s. 104–105, 117–118) mu-

kaan kielisyötettä voidaan muokata oppilaille helpommaksi pedagogisen opetta-

japuheen (teacher talk) avulla (ks. myös Lyster, 2019). Tällä hän tarkoittaa esi-

merkiksi kaavamaisten kielimallien (ks. luku 2.3.2) ja ennustettavien vuoronvaih-

torakenteiden (ks. luku 2.3.1) tarjoamista oppilaille. Varhaisessa vieraan kielen 

oppimisessa edellisten lisäksi erityisesti toistuvat rutiinit tukevat kielenoppimista 

(Cameron, 2001). 
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Tukiresursseina voidaan käyttää esimerkiksi johdattelua vihjailevin kysymyksin 

(Lyster, 2007, s. 108; Lyster, 2019) ja erilaisia korjaavan palautteen muotoja (Lys-

ter & Ranta, 1997, s. 46–49). Korjaavana palautteena voivat olla esimerkiksi eks-

plisiittinen korjaaminen, implisiittisempi uudelleenmuotoilu (recast), tarkistusky-

symykset ja virheiden toisto. Opettaja voi myös yrittää kalastella oppilailta vas-

tauksia jättämällä vuoronsa vihjailevasti kesken. Ellis (2012, s. 139) luonnehtii 

korjaavia palautesiirtoja joko syötettä tarjoaviksi (kuten uudelleenmuotoilut ja 

eksplisiittiset korjaukset) tai tuotokseen johdatteleviksi (esimerkiksi toistot). Sa-

vijärvi (2011) nostaa esiin toistojen ja niihin usein liittyvän korostuneen proso-

dian, kuten sanan tai tavun painottamisen, merkityksen varhaisessa kielen oppi-

misessa. Myös intonaation avulla on mahdollista ylläpitää vuorovaikutusta ja kan-

nustaa vastavuoroisuuteen (Jarvis & Robinson, 1997). Kielellisen tukemisen li-

säksi voidaan käyttää myös muita multimodaalisia tukikeinoja, kuten katseen 

suuntaamista ja elettä puheen yhteydessä tai ilman sitä (Kääntä, 2011, ks. myös 

luku 2.3.3). 

Jotta lähivuorovaikutustuki olisi mahdollisimman tehokasta, tarvitaan myös 

autenttinen eli oppilaalle merkityksellinen kielenkäyttöympäristö (van Lier, 

1996). Tukemista on myös leikillisyyden ja huumorin viljely (Pomerantz & Bell, 

2011) sekä osallistumista tukevan ja arvostavan ympäristön luominen (Gibbons 

& Cummins, 2002). Laajempana kontekstuaalisena osallistumisen tukena voidaan 

pitää myös kolmiosaista vuoronvaihtorakennetta (ks. luku 2.3.1) sekä määrämuo-

toisia kiteytyneitä ilmauksia eli formuloita (ks. luku 2.3.2). 

Tämän työn kannalta keskeistä on ajatus osallistumisesta tietyssä harjoittele-

vassa yhteisössä eli CLIL-luokassa. Osallistumisen kautta oppiminen on sidok-

sissa aina tiettyyn tilanteeseen. Laven ja Wengerin (1991) klassikkoteoksen poh-

jalta syntyneellä tilanteisuudella tarkoitetaan tietyn ajan kuluessa muuttuvaa ja 

kasvavaa osallistumista tietyn sosiokulttuurisen harjoittelevan yhteisön (commu-

nity of practice) toimintaan (Cekaite, 2006; Haneda, 2006; Ohashi, 2013; Savi-

järvi, 2011). Laven ja Wengerin (1991) kuvaama oppimisprosessi oppivan yhtei-

sön toimintaan osallistumisesta on aluksi rajoitettua, perifeeristä, joka ajan kulu-

essa muuttuu aktiivisemmaksi ja täysivaltaiseksi. Tulokkaiden (newcomers) 

muuttuva osallistuminen eli oppiminen harjoittelevassa yhteisössä mahdollistuu 

konkarin (oldtimers) eli osaavamman kanssa autenttisissa ja muuttuvissa arkiti-

lanteissa. Heidän tutkimusasetelmassaan harjoitellaan tiettyyn ammattiin valmis-

tumista todellisessa elämässä eli työpaikoilla eikä toiminta ole varsinaisesti ope-

tuksellista. (Lave & Wenger, 1991; Wenger, 1998.) 

Tilanteinen oppiminen on sovellettavissa myös varhaisen kielen oppimisen vii-

tekehyksessä tai muussa vastaavassa tilanteessa, jossa noviisi harjoittelee eksper-

tin avustuksella osallistuen oppivan yhteisön toimintaan (Vygotsky, 1978). Tässä 

työssä yhteisön muodostaa CLIL-alkuopetusluokka, jossa noviisioppilaat harjoit-

televat mestarin eli opettajan (ja joskus myös avustajan) kanssa yhdessä luokka-
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huoneen kielikäytänteitä osallistumalla yhteisönsä sosiaalisiin aktiviteetteihin ai-

doissa kielenkäyttötilanteissa. Laven ja Wengerin (1991) mukaan rajoittunut osal-

listuminen muuttuu täysivaltaiseksi, kun noviisille annetaan mahdollisuus toimia 

yhteisössään legitiimisti eli oikeutetusti (legitimate peripheral participation) alusta 

lähtien. Myöhemmin Wenger (1998) on kuitenkin esittänyt, että yksilöillä on yh-

teisössä hyvinkin erilaisia ja ajan kuluessa vaihtelevia rooleja. (ks. myös Young 

& Miller, 2004.) 

Lave ja Wenger (1991) korostavat oppimisen olevan sellaisten vuorovaikutus-

taitojen hallintaa, joilla selviää harjoittelevan yhteisön jäsenenä. Heidän tutkimuk-

sessaan puheen rooli vuorovaikutuksessa ei ole kaikkein keskeisintä. Sen sijaan 

siinä korostuu käsitys oppimisesta osallistumisena arkeen ja siihen liittyvään in-

himilliseen toimintaan, mikä ei aina edellytä puhetta. Kieliluokassa vuorovaiku-

tustaitoihin kuuluu ehdottomasti puhe. Käsitystä tilanteisuudesta onkin sovellettu 

myös kieltä harjoitteleviin luokkahuonekonteksteihin (Cekaite, 2006; 2007; Ohta, 

2001; Toohey, 1998), joissa opetus on enemmän eksplisiittistä. Savijärvi (2011) 

tosin käyttää kielikylpylasten vuorovaikutukseen suuntautuvassa tutkimuksessaan 

viitekehyksenään edellä mainittua tilanteisuutta erityisesti siitä syystä, että oppi-

minen hänen aineistossaan on arkioppimista vuorovaikutuksessa ilman eksplisiit-

tistä opetusasetelmaa. Savijärven tutkimus on kuitenkin suuntautunut kielen op-

pimiseen autenttisessa toimintaympäristössä ja sopii siksi tämän tutkimuksen ver-

tailuaineistoksi. Savijärvi muun muassa korostaa sitä, että oppiminen perustuu 

luovuudelle ja improvisoinnille, ei vain valmiin tiedon toistamiselle. 

Cekaiten (2006; 2007) mukaan rajoittunutkin osallistuminen luokkahuoneen 

sosiaalisiin aktiviteetteihin arkipäivän tilanteissa mahdollistaa erityisesti sosiaa-

listumisen harjoittelevan yhteisön toimintaan ja kieleen (ks. esim. Hall, 1998). 

Tästä syystä toistaminen ja toistuva osallistuminen luokkahuoneen monenkeski-

siin käytänteisiin (multiparty practices, ks. Cekaite, 2007) taitavamman ohjauk-

sessa ovat tärkeässä roolissa nimenomaan kieleen sosiaalistumisessa. Tutkijoiden 

mukaan koulussa ja varsinkin kielenoppimisessa tarvitaan verbaalista osallistu-

mista, jota harjoittelevan yhteisön tulisi tuetusti tarjota (Norton & Toohey, 2001; 

Savijärvi, 2011). Oppivaan yhteisöön sosiaalistumista voivat edistää esimerkiksi 

ennustettavat vuorovaikutusrakenteet ja lähivuorovaikutuksessa tarjottu muu tuki, 

jota ekspertti (tai useampi) tarjoaa noviisille kieliluokan sosiaalisessa vuorovai-

kutuksessa. Harjoittelevan yhteisön lisäksi tarvitaan myös osallistujien omaa, ak-

tiivista toimintaa. 

Tutkimuksessani hyödynnän sosiokulttuuriseen viitekehykseen kytkeytyvää 

teoriaa erilaisista tukistrategioista, joita asiantuntija tarjoilee lähivuorovaikutuk-

sessa tuelle otollisella lähikehityksen vyöhykkeellä. Lisäksi sovellan tilanteisen 

oppimisen teoriaa tarkastellessani kohdekieltä harjoittelevan CLIL-yhteisön toi-

mintaa arjen tilanteissa. 
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2.2.2 Systeemiteoreettinen viitekehys 

Ekologisen systeemiteoreettisen käsityksen (Gibson & Pick, 2000; ks. myös Bron-

fenbrenner, 2005) kielenoppimiseen ja sen tutkimukseen on tuonut van Lier 

(2000; 2004; 2010), joka korostaa oppimisen ja kielen välistä erottamatonta yh-

teyttä. Van Lier (2004) näkee jokaisen luokkahuoneen muodostavan oman ekolo-

gisen mikromaailmansa, jossa kielen käytön ja kielenoppimisympäristön tarjo-

amien mahdollisuuksien tarkastelu voi syventää ymmärrystä myös kielen oppimi-

sesta. Van Lierin mukaan pelkkä kohdekielelle altistuminen ilman oppilaan aktii-

vista roolia ei riitä käynnistämään kielenoppimista. Sen sijaan vuorovaikutuksessa 

keskeisiä ovat tarjoumat, jotka ovat kielenoppijan ja hänen ympäristönsä välille 

muodostuvia dynaamisia ja tilannesidonnaisia suhteita. 

Sosiokulttuurisesti suuntautuneissa tutkimuksissa on kritisoitu yleisesti perin-

teistä passiivista oppimisnäkemystä, jonka mukaan ulkoapäin tarjotun tiedon si-

säistäminen tapahtuu oppijan mielessä (Lantolf 2000, s.14; Lantolf & Thorne 

2006, s.165). Ekologisen ajattelun mukainen kielenoppija on niin ikään aktiivinen 

toimija ja osallistuja, joka kasvattaa osallistumistaan sosiokulttuurisessa käytän-

töyhteisössään kohti keskiötä eli täysivaltaista jäsenyyttä (Lave & Wenger, 1991; 

Wenger, 1998; ks. myös Skinnari, 2012). Osallistumisen edellytysten, tarjoumien, 

on kuitenkin oltava oppijalle merkityksellisiä, ikä- ja kehitysvaiheeseen sopivia ja 

houkutella havaitsemaan niitä vuorovaikutuksessa muiden osallistujien kanssa 

(van Lier, 1996; 2004). Jotta kielenoppimisprosessi olisi tehokas, nämä kielelle 

altistuksen laatutekijät tarvitsevat rinnalleen myös oppijan vastaanottavuutta, 

avoimuutta ja huomion kiinnittämistä. Toisin sanoen valppaus herkistää uusille 

tarjoumille. (van Lier, 1996.) Tella ja Harjanne (2004) kytkevät nykyaikaan kuu-

luvan kielenoppijan ominaisuuksiin lisäksi itseohjautuvuuden, aloitteellisuuden, 

yhteisöllisyyden ja jaetun asiantuntijuuden. 

Tarjoumat voivat olla paitsi kielellisiä ja sosiaalisia, myös materiaalisia, ja op-

pilaat hyödyntävät niitä eri tavoin (van Lier, 2004; Tella & Harjanne, 2004). Ne 

syntyvät tarkoituksellisesti tai luonnollisissa tilanteissa, eivätkä ole suinkaan val-

miina ympäristössä. Oppija voi olla myös hyödyntämättä niitä ja valita esimer-

kiksi hiljaisuuden ja puhumattomuuden. Tässäkin tapauksessa kielenoppija on toi-

mija omasta tahdostaan. (van Lier, 2004; Wenger, 1998.) 

Toimijuus ymmärretään eri tieteenaloilla eri tavoin (Ahearn, 2001). van Lier 

(2010) näkee toimijuuden käsitteessä yhteneväisyyksiä itseohjautuvuuden, auto-

nomian ja motivaation kanssa. Hän kytkee toimijuuden alati muuttuvaan ja jatku-

vaan toimintaan, jota erilaiset tarjoumat luovat. Sosiokulttuurista suuntautumista 

edustavat tutkijat näkevät toimijuuden kehittyvän sosiaalisessa kanssakäymisessä, 

jonka aikana siitä neuvotellaan jatkuvasti (Block, 2003, s. 110; Lantolf & Poehner, 

2008). Näissä neuvotteluissa korostuu myös osallistujien välinen yhteinen ym-

märrys, intersubjektiivisuus (Kumpulainen & Wray, 2002). van Lier (2008; 2010) 

esittää lukuisia polaarisia toimijuuden piirteitä. Toimijuus voi olla sekä yksilöl-
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listä että sosiaalista, luovaa tai rutiininomaista, hauskaa tai vakavaa. Toimijan roo-

lissa kielenoppijoiden odotetaan tekevän aloitteita, jotka rakentavat tarjoumia 

muovaten heidän omaa oppimiskontekstiaan. 

Tutkimuksessani hyödynnän edellä mainittuja käsitteitä, kuten tarjouma ja op-

pilaan aktiivinen toimijuus. Alkuopetuksessa kielellisiä tarjoumia voi syntyä, kun 

asiat tehdään mielenkiintoisiksi ja ymmärrettäviksi, ja kohdekieltä työstetään so-

siaalisessa vuorovaikutuksessa. Ensimmäisten kouluvuosien aikaisessa vieraan 

kielen oppimisessa oppilaan toimijuutta voidaan ruokkia esimerkiksi luomalla hä-

nelle mahdollisuuksia tehdä ikätasonsa mukaisia päätöksiä. Kun oppilaalle anne-

taan mahdollisuus valita ja tällä tavalla osallistaa häntä, voi opettaja hyödyntää 

tilannetta lisäämällä siihen jonkin kielellisen elementin. Parhaimmassa tapauk-

sessa syntyy suotuisa kielellinen tarjouma, jota venäjän kielen oppija hyödyntää. 

2.3 Lähestymistapoja osallistumiseen luokkahuonevuoro-
vaikutuksessa 

Tässä luvussa esittelen taustateoriaa tueksi niille ilmiöille, joita tarkastelen vuo-

rovaikutusaineistostani. Aluksi kuvaan luokkahuonevuorovaikutuksessa tyypilli-

simmäksi vuoronvaihtorakenteeksi havaittua kolmiosaista sykliä ja sen merkitystä 

osallistumisen tukena, mitä olen hyödyntänyt ensimmäisessä osatutkimuksessani 

(Kaunisto, 2016). Sen jälkeen tarkastelen kiteytyneiden formuloiden mahdolli-

suuksia toimia sekä kognitiivisina että sosiaalisina resursseina osallistumisen ra-

kentumisessa, mitä olen käyttänyt toisen osatutkimukseni (Kaunisto, 2019) teo-

reettisena pohjana. Lopuksi avaan keskustelunanalyyttisessä viitekehyksessä syn-

tyneen osallistumiskehikon (ks. Goffman, 1981) käsitteitä, joiden avulla voidaan 

kuvata osallistujarooleja ja multimodaalisuuden ilmentymistä niissä. Viimeksi 

mainittuja käsitteitä olen hyödyntänyt kolmannessa osatutkimuksessani (Kau-

nisto, 2018). 

2.3.1 Kolmiosainen vuoronvaihtorakenne  

Lukuisten aiempien luokkahuonevuorovaikutustutkimusten mukaan yleisin vuo-

ronvaihtorakenne opettajajohtoisissa dyadisissa vuorovaikutustilanteissa niin yk-

sikielisessä opetuksessa (Sinclair & Coulthard, 1975, s. 130–133; Ellis 2012, s. 

87–88) kuin kaksikielisessä (Niemelä, 2008; Nikula, 2007b; Nikula & Järvinen, 

2013) tai esimerkiksi suomi tai ruotsi toisena kielenä (Cekaite, 2006; Lehtimaja, 

2012) -opetuksessa on kolmiosainen vuoronvaihtorakenne, joka yleensä synnyttää 

dyadista, kaavamaista osallistumista (ks. luku 2.3.3). Tämä tarkoittaa sitä, että 

yleensä opettaja aloittaa vuoronvaihdon esimerkiksi kysymyksen muodossa ja op-

pilas vastaa siihen odotuksenmukaisesti, minkä jälkeen opettaja saattaa antaa vas-

tauksesta palautetta (Initiation-Response-Feedback, jatkossa IRF). Lisäjäsenenä 

voi olla esimerkiksi opettajan palaute (Sinclair & Coulthard, 1975) tai evaluoiva 
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vuoro (Mehan, 1979). Suppeimmillaan kolmiosainen vuoronvaihtojakso koostuu 

opettajan aloitusvuorosta, oppilaan odotuksenmukaisesta vastausvuorosta ja opet-

tajan usein melko lyhyestä vahvistuksesta (Niemelä, 2008, s. 224). IRF-syklit voi-

vat esiintyä myös laajentuneina (Schegloff, 2007) ja varsinkin monenkeskisessä 

luokkahuonekeskustelussa niitä rakennetaan yhdessä (Cekaite, 2006, s. 24–26; 

Lehtimaja, 2012, s. 33). Laajennuksella tarkoitetaan esimerkiksi perustelua, esi-

merkkiä tai selitystä opettajan evaluoivan tai vahvistavan vuoron jälkeen (Lyster 

& Ranta, 1997, s. 91; Niemelä, 2008). 

IRF-syklien suppeuteen tai laajuuteen vaikuttavat opetuksellinen arkkitehtuuri 

(Seedhouse, 2004), vuorovaikutuksen funktionaaliset ja tavoitteisiin liittyvät teki-

jät (Dalton-Puffer, 2007, s. 95–98, 173–178; Ellis, 2012, s. 56–57) sekä vuorovai-

kutusaktiviteetti (Tainio, 2007, s. 34–39; Sahlström, 1999). Opetuksen arkkiteh-

tuurilla tarkoitetaan erilaisia konteksteja, joilla kaikilla on oma pedagoginen fo-

kuksensa ja myös vuorovaikutuksellinen rakenteensa. Opetus voi tavoitteiltaan 

olla esimerkiksi kielen rakenteiden oikeellisuuteen ja tarkkuuteen painottuvaa tai 

sisältöjä ja sujuvuutta korostavaa. Kommunikatiivispainotteisessa merkitys- ja su-

juvuuskontekstissa opetuksellinen fokus on merkitysten ymmärtämisessä, ei niin-

kään rakenteellisesti oikeiden ilmausten tuottamisessa. Tästä syystä opettaja ei 

useinkaan keskeytä oppilaiden puhetta esimerkiksi korjaamalla heidän tuotoksissa 

esiintyviä virheitä sellaisella tavalla, joka katkaisee vuorovaikutuksen kulun. 

(Seedhouse, 2004.) 

Funktionaalisilla ja tavoitteellisilla tekijöillä tarkoitetaan sitä, mitä opettaja pu-

heellaan kulloinkin tavoittelee. Opettaja voi odottaa esimerkiksi kysymykseensä 

vastaukseksi faktaa, selitystä, syytä, mielipidettä vai jopa metakognitiivista toi-

mintaa eli oman oppimisen tiedostamista ja siitä puhumista. Opettajan puhe voi 

olla suunnattu ohjeiden antoon, järjestyksen ylläpitoon tai sen tarkoitus on pitää 

yllä keskustelua tai saada oppilas vastaamaan esitettyyn kysymykseen. Vuorovai-

kutusaktiviteetti liittyy opetusmuotoon. Opettaja voi antaa plenaariopetusta eli 

esittävää opetusta tai vetää koko luokalle suunnattua opetuskeskustelua. Opetus 

voi suuntautua myös pari- tai ryhmätyön ohjaamiseen (Tainio, 2007). Opetusmuo-

don lisäksi luokkahuoneen vuoronvaihtoa muovaavat myös muut tekijät. Opetta-

jan on esimerkiksi mietittävä käyttämiensä kielimuotojen sopivuutta ja huomioi-

tava oppilaidensa kommunikointitaitojen kehitysvaiheet soveltaessaan tätä tietoa 

tuttuun kontekstiin. (Cameron, 2001, s. 13, 52–57; Tainio, 2007, s. 46–50.) 

IRF-syklin aloitteena (I) on useimmiten opettajan esittämä kysymys. Useat tut-

kijat ovat luokitelleet kysymyksiä eri tavoin ja havainneet niiden vaikuttavan 

muun muassa osallistujarooleihin (Dalton-Puffer, 2007; Nikula, 2007a; Walsh, 

2011). Karkeasti kysymykset voidaan jakaa kahdenlaisiin: autenttisiin eli avoi-

miin ja epäaitoihin eli suljettuihin kysymyksiin. Avoimiin kysymyksiin ei odoteta 

tietynlaista vastausta, vaan ne jättävät tilaa vastaajien kekseliäisyydelle. Sen sijaan 

suljetuissa kysymyksissä vastauksen oletetaan olevan odotuksenmukainen.  
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Tutkijat (Dalton-Puffer, 2007; Walsh, 2011) korostavat, että kysymyksen ja nii-

den pedagogisen tavoitteen välinen suhde on arvioitava ennen niiden synnyttämän 

ilmauksen tuomitsemista. Vaikka suljetulla kysymyksellä aloitettu vuoronvaihto 

synnyttää mekaanista vuorovaikutusta, voi opettaja selvittää sen avulla vaikkapa 

oppilaan aiempaa osaamista ja rakentaa näin hänen ymmärrystään uudesta asiasta 

(Walsh, 2011, s. 11–12). Kysymysten lisäksi myös kuorovastausmahdollisuuden 

tarjoaminen on oppilaiden osallistumista tukeva strategia. Ohtan (2001, s. 154–

160; ks. myös van Dam, 2002) mukaan kuorokontekstin luominen on sekä kielel-

linen että sosiaalinen tukimuoto, koska se tarjoaa kaikille mahdollisuuden tuotta-

misen lisäksi myös kuulla vertaistensa ilmauksia. 

Opettajan lisäksi myös oppilas voi tehdä aloitteita (van Dam, 2002, s. 242; 

Tainio, 2007; Thornborrow, 2002). Tutkijat pitävät oppilaiden tekemiä aloitteita 

arvokkaina (Ellis, 2012, s. 92–93; Tainio, 2007) ja sellaisina, joihin opettajan on 

syytä tarttua (van Dam, 2002, s. 242). Oppilas voi pyytää selvitystä tai tarkennusta 

keskeyttämällä opettajan puheen, esittää kommentin pyytämättä puheenvuoroa tai 

vastustaa opettajan agendaa. Oppilas voi myös itse valikoida itsensä vastaajaksi 

odottamatta opettajan lupaa siihen. (Thornborrow, 2002, s. 112–114.) Merkittävää 

on kuitenkin se, miten opettaja käsittelee oppilaan tekemiä aloitteita. Opettaja voi 

tuottaa vastauksen tai reagoinnin esimerkiksi sivuuttamalla, moittimalla, laajenta-

malla oppilaan aloittamaa vuoronvaihtoa esimerkiksi tarkistuskysymyksellä tai 

kommentilla ja ylipäätään rohkaista oppilasta jatkamaan ja täydentämään vuoro-

aan (Cekaite, 2007; Ellis, 2012; Sahlström, 1999). 

IRF-syklin toinen jäsen (R) viittaa vastaukseen tai reaktioon. Se koostuu sup-

peimmillaan oppilaan lyhyestä kielellisestä vastauksesta tai kehollisesta reaktiosta 

opettajan aloitteeseen. Oppilas voi vastata yksin tai osallistua kuorovastaukseen. 

IRF-vuoronvaihtorakenteen viimeinen osa on palaute (F), esimerkiksi opettajan 

antama korjaava palaute (Savijärvi, 2011, s. 88). Palautteen avulla opettaja voi 

tarjota ylipäätään malleja kielenkäyttöön (Lyster, 2007; Park, 2014; Rassaei & 

Moinzadeh, 2014). Myös oppilaat saattavat muodostaa palautevuoroja, vaikka 

niitä pidetäänkin harvinaisina (Lehtimaja, 2012). 

Tutkimuskirjallisuudessa esitetään, että pelkästään funktionaalinen ja kuvai-

leva luokkahuonevuorovaikutuksen analyysi synnyttää helposti vääristyneen ku-

van sen tutkitusti monitasoisesta ja dynaamisesta luonteesta (Kumpulainen & 

Wray, 2002, s. 135; Negueruela- Azarola, Garcia & Buescher, 2015; Seedhouse, 

2004). CLIL-opetuksen alkuvaiheessa kohdekielisen vuorovaikutuksen on ha-

vaittu olevan vahvasti opettajan ohjailemaa (Dalton-Puffer, 2007; Nikula, 2007b) 

ja vain lyhyisiin vastauksiin kannustavaa. Tästä huolimatta monet tutkijat näkevät 

IRF-opetussyklin ruokkivan oppilaiden responsiivisuutta luoden siten oppimisen 

mahdollisuuksia (Cameron, 2001; Ellis, 2012; Savijärvi, 2011). Ennustettava ja 

rutiininomainen vuoronvaihto luokassa rakentaa myös oppilaiden lähikehityksen 

vyöhykettä (Liljestrand, 2002). 
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Lähestyn CLIL-luokastani keräämääni vuorovaikutusaineistoa etsimällä sieltä 

aluksi nimenomaan kolmiosaisia vuoronvaihtorakenteita (ks. luku 4.4). Vuoron-

vaihdon tarkemmassa analyysissä hyödynnän erityisesti yllä mainittua tietoa vuo-

ronvaihtosyklien suppeudesta tai laajuudesta sekä aloitus- ja vastaussiirtojen ra-

kenteesta (ks. Kaunisto, 2016).  

2.3.2 Formulat 

Useiden tutkimusten mukaan formuloilla on sekä sosiaalinen että kognitiivinen 

funktio erityisesti varhaisessa kielen oppimisessa (Saskia, 2015; Wong-Fillmore, 

1979; Wray, 2002; 2017). Formulat ovat holistisia ilmauksia, joita varastoidaan ja 

tallennetaan muistiin analysoimattomina, jolloin ne ovat haettavissa ja käytettä-

vissä tietyssä tilanteessa (Wray, 2002; Wray & Perkins, 2000). Tutkimuskirjalli-

suudessa tätä moniulotteista ja myös vaikeasti määriteltävää ilmiötä (Wray, 2002) 

kuvataan lukuisilla termeillä kuten rutiinifraasi (Mård, 2002), sanarypäs, holisti-

nen fraasi (Ellis, 2003), puhekuvio ja rakennekehys (Kauppinen, 1998; Wong-

Fillmore, 1979). Jatkossa käytän termejä formula ja rakennekehys, joista ensim-

mäiseksi mainittu on yläkäsite. Rakennekehys on yksittäisiä sanoja tai sanaryp-

päitä laajempi kiinteä kielellinen ilmaisu (esim. pyyntö), johon voidaan sijoittaa 

omaa tuotosta (Wong-Fillmore, 1979). 

Formuloita ovat esimerkiksi tervehdykset ja kuulumisten vaihto, joita kie-

lenoppija voi käyttää tutussa tilanteessa ymmärtämättä vielä syvemmin niiden kie-

liopillista rakennetta. Kielen opiskelun alkuvaiheessa formulat voivat kuitenkin 

abstrahoitua aukkoja sisältäviksi muoteiksi, joihin voidaan upottaa erilaisia aihi-

oita (Ahlholm, 2020, s. 25). Näitä muotteja voidaan kutsua myös puolittain kiin-

teiksi ilmauksiksi (semi-fixed expressions, Saskia, 2015) tai joustaviksi rakenne-

kehyksiksi (formulaic frames, ks. Wong-Fillmore, 1979; ks. myös Kauppinen, 

1998). Esimerkiksi Saanko mustan tussin? tai Antakaa, olkaa hyvä, musta tussi 

(esimerkit omasta aineistostani) ovat tällaisia pyynnön sisältäviä rakennekehyk-

siä, joihin kielenoppija voi sijoittaa esimerkiksi erilaisia substantiiveja (Kaunisto, 

2019). 

Formuloita on tutkittu niin ensikielen kehittymisen (Kauppinen, 1998) kuin 

toisen kielen omaksumisen konteksteissa eri ikäisillä oppijoilla (Ellis, 2002; Sas-

kia, 2015; Wong-Fillmore, 1979). Formuloiden on todettu olevan tilannesidonnai-

sia ja toistuvassa käytössä kehkeytyviä. Erityisesti lapset ja nuoret omaksuvat niitä 

helposti kielenkäyttöönsä esimerkiksi tavoitellessaan haluamaansa (esimerkiksi 

pyyntörakenteet). Näin ollen formuloiden hyödyntäminen muodostaa kielenope-

tus- tai kielen oppimisprosessissa tärkeän sosiaalisen tukiresurssin puhujalle. 

(Saskia, 2015; Wray & Perkins, 2000; myös Wray, 2002.) 

Formuloiden on havaittu edistävän sekä puhujan että kuulijan intressejä (Wray, 

2017), tukevan toimimista arkitilanteissa (Ellis, 2012, s. 166; Wray & Perkins, 

2000), rakentavan yksilö- ja ryhmäidentiteettiä sekä tarjoavan pohjan myös itse 
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kielen oppimiselle (Ellis, 2012, s. 166; Savijärvi, 2011, s. 169–179). Wong-

Fillmore (1979) on pitkittäistutkimuksessaan havainnut, että luonnollisessa ver-

taisvuorovaikutuksessa kohdekieltä taitamattomat lapset hyödyntävät aluksi ni-

menomaan sosiaalisia resurssejaan (esim. arvaus, jäljittely, osoittava ele) pyrkies-

sään kommunikoimaan ja leikkimään syntyperäisten kielenpuhujien kanssa. 

Tutkimuskirjallisuudessa tuodaan laajalti esiin, että formuloiden hyödyntä-

mistä kognitiivisena resurssina vauhdittaa näiden ilmausten toistuva esiintyminen 

ja käyttö (Ellis, O’Donnell, & Römer, 2013). Cameronin (2001) mukaan nuorta 

kielenoppijaa tulee ohjata aktiivisesti myös havaitsemaan kielellisiä rakenteita. 

Tässä mielessä formula on siis tarjouma. Saskia (2015) korostaa, että toistuvissa 

yhteyksissä tutuksi tullutta rakennekehystä voidaan hyödyntää luovasti sijoitta-

malla siihen uusi sana tai sanarypäs, mikäli se on puhujan kannalta houkuttelevaa. 

Myös lapsen ensikielen kehitystä tutkinut Kauppinen (1998) korostaa merkityk-

sellisyyttä. Hänen mukaansa lapsi tarvitsee puheilmauksilleen tietyn tilanteen, jo-

hon hän voi yhdistää puheen funktion. Rakenteelliset puhekuviot, rakennekehyk-

set, eivät synny tyhjiössä, vaan tarvitsevat aktivoituakseen paitsi sosiaalisen kon-

tekstin myös affektin eli tietynlaisen positiivisen tunnetilan. (Kauppinen, 1998.) 

Houkuttelevuuden ja merkityksellisyyden lisäksi kaavamaisten ilmausten käyt-

töönotto riippuu myös lapsen kognitiivisesta kehityksestä ja iästä, oppimiskoke-

muksista, puheen tarkoituksesta, vuorovaikutuksellisesta kontekstista sekä sa-

manaikaisesti meneillään olevista aktiviteeteista (Saskia, 2015; Wray, 2002; Wray 

& Perkins, 2000). (Ks. myös luku 2.2.1) 

Hyödynnän teoriaa formuloista oppilaiden itsenäisestä työskentelystä koostu-

van vuorovaikutusaineiston analyysissä (ks. luku 4.4), josta raportoin toisessa osa-

tutkimuksessani (ks. Kaunisto, 2019). 

2.3.3 Osallistumiskehikko ja osallistujaroolit  

Alun perin Goffmanin (1981) kehittelemä ajatus osallistumiskehikosta (participa-

tion framework) pohjautuu hänen havainnoilleen siitä, miten kaksi tai useampi 

ihmistä rakentaa yhteisen sosiaalisen tilanteen orientoitumalla siihen ja toisiinsa 

kehollisesti. Osallistumiskehikon käsitettä on myöhemmin laajennettu ja sen ra-

kentuminen ymmärretään olevan monien multimodaalisten resurssien yhteisvai-

kutuksen tulosta (Goodwin, 2000; Stivers & Sidnell, 2005). 

Multimodaalisuudella tarkoitetaan puheen ja siihen liittyvien prosodisten omi-

naisuuksien, kehollisuuden sekä fyysisen ympäristön hyödyntämistä sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa. Kehollisuus kanavoituu paitsi eleiden ja prosodisten resurs-

sien kautta, myös kasvojen ilmeiden ja silmän liikkeiden välityksellä. Prosodia on 

intonaation, rytmin, keston, nopeuden ja jaksotuksen yhteisnimitys (Karlsson, 

2004). Niin ikään esineet, tila, paikka ja liike voivat edesauttaa osallistujien kes-

kinäisen ymmärryksen saavuttamista vuorovaikutustilanteessa. (Kääntä & Had-

dington, 2011, s. 24–26.) 
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Multimodaalisten resurssien yhteisvaikutusta voidaan tarkastella osallistumiske-

hikon ja osallistujaroolien avulla. Osallistumiskehikko on yläkäsite ja sen voi ly-

hyesti määritellä osallistujien suhteeksi meneillään olevaan vuorovaikutustapah-

tumaan, jossa he kontekstista ja aktiviteetista riippuen kohdistavat puhettaan tai 

asettuvat sen vastaanottajiksi (Goodwin & Goodwin, 2004). Osallistujarooli ku-

vaa osallistujien asemaa vuorovaikutustilanteessa (Seppänen, 1997). Vuorovaiku-

tustapahtumaan osallistujat asettuvat puhujiksi tai vastaanottajiksi käyttäen erilai-

sia modaliteetteja apunaan toimiessaan erilaisissa osallistujarooleissa (Goodwin 

& Goodwin, 2004) 

Sekä katseen että eleiden avulla voidaan säädellä esimerkiksi vuorottelua ja 

pitää yllä vuorovaikutusta (Kääntä, 2010). Charles ja Marjorie Goodwinin (2004) 

mukaan vuorovaikutusmerkitykset rakentuvat kuitenkin aina tilanteisesti ja kul-

loinkin käytettävissä oleviin multimodaalisiin resursseihin orientoidutaan erias-

teisesti. Eleillä voidaan esimerkiksi hakea huomiota tai täydentää jo aloitettua pu-

hetta. Osoittavalla eleellä voidaan valita myös seuraava puhuja. (Kääntä, 2010.) 

Kaiken kaikkiaan näillä modaliteeteilla on merkittävä rooli yhteisymmärryksen 

rakentumisessa ja niillä on selkeästi sosiaalinen funktio (ks. Stivers & Sidnell, 

2005). Puhujaksi asettuminen voi ilmetä esimerkiksi katseen ja kehon suuntaami-

sena, huomion kiinnittämisenä esimerkiksi dialogipartikkelilla ʹʹheiʹ tai puhuttele-

misena nimellä (Lerner, 2003). Oleellista on myös se, että vuorovaikutukseen 

osallistujat jakavat saman fyysisen tilan (Kääntä, 2011). 

Dyadisesta osallistumiskehikosta on kysymys, kun opettaja esimerkiksi antaa 

ohjeita, toteuttaa esittävää opetusta tai vaikkapa johtaa opetuskeskustelua aloit-

taen aina tietynlaisen kolmiosaisen vuoronvaihtorakenteen suljetulla kysymyk-

sellä, johon nimetty oppilas tai oppilasjoukko yhdessä esimerkiksi kuorovastauk-

sena odotuksenmukaisesti reagoi. Sen sijaan monenkeskisissä tilanteissa osallis-

tumiskehikot ovat dynaamisia ja monitasoisia vaihtuen tiheästi ja limittyen sa-

manaikaisesti toisiinsa (Cekaite, 2006, 2007; Lehtimaja, 2012; Karvonen ym., 

2018) erityisesti rinnakkaiskeskusteluissa (Lehtimaja, 2012) ja samanaikaisissa 

pulpettikeskusteluissa (Sahlström, 1999). 

Kahdenkeskisessä, dyadisessa vuorovaikutuksessa osallistujat rakentavat osal-

listumiskehikkoa usein juuri katseen suuntaamisella eri tavoin tilanteesta riippuen. 

(Goodwin, 2000; Goodwin & Goodwin, 2004; Kääntä & Haddington, 2011). Pu-

heen tai puheenvuoron vastaanottajuudesta neuvotellaan ja kilpaillaan jatkuvasti. 

Oppilaat voivat asettua vastaajaksi yksin tai kollektiivisesti, ja lukuisin eri tavoin. 

Oppilaat saattavat kilpailla vastausvuoroista esimerkiksi ottamalla vuoron itseva-

lintaisesti. Toisaalta oppilaat voivat rakentaa yhdessä vastaanottajuutta. Lehtimaja 

(2012) mainitsee vastaajaksi asettumisen keinoina esimerkiksi toistot ja toisen 

vuoron kierrätykset, toisen vuoron täydennykset ja jatkamisen. Oppilaat saattavat 

tällaisissa tilanteissa osoittaa samanmielisyyttä, tai toisaalta erimielisyyttä, ja tii-

miytyä toistensa kanssa opettajaa vastaa tai toisiaan vastaan. (Lehtimaja, 2012; ks. 

myös Tainio, 2007.) Sahlströmin (1999, s. 86) mukaan vastaanottajuutta voidaan 
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osoittaa kolmella tavalla: oppilas asettuu selkeästi vastaanottajaksi, hän suuntau-

tuu pois osallistuen yksityiseen puheeseen eli niin sanottuun pulpettipuheeseen, ei 

osallistu näkyvästi lainkaan tai reagoi sopimattomalla tavalla opettajan nimetessä 

hänet vastaanottajaksi (ks. myös Thornborrow, 2002, s. 131). Eksplisiittistä vas-

taanottajuutta voidaan osoittaa useilla eri tavoilla: viittaamalla (Sahlström, 1999), 

suuntaamalla katse ja vartalo puhujaan (Kääntä, 2011), oma-aloitteisilla vuoroilla 

(Cekaite, 2007) sekä prosodisesti (Stevanovic, 2016). 

Thornborrowin (2002) mukaan institutionaalisessa asymmetrisessä keskuste-

luasetelmassa multimodaalisista puheenvuoroista rakentuu väistämättä valtasuh-

teiden sävyttämä suhdeverkosto. Thornborrow kyseenalaistaa kuitenkin käsityk-

sen siitä, että valta olisi vain opettajan yksinoikeus luokkahuoneessa. Hänen mu-

kaansa oppilaat saattavat vastustaa opettajan toimijuutta esimerkiksi jättämällä 

vastaamatta tämän kysymykseen tai tekemällä odottamatta selvityspyyntöjä. Val-

tarakenteita voidaan joka tapauksessa rikkoa, tai ainakin hetkellisesti horjuttaa, 

tarjoamalla osallistujille tasapuolinen mahdollisuus osallistua (Kumpulainen & 

Wray, 2002, s. 137–139). 

Kieliluokassa osallistujien välillä vallitseva epäsymmetrinen valtasuhde perus-

tuu erityisesti kielelliseen asiantuntijuuteen (Lehtimaja, 2012; Nikula, 2008, s. 

62–65) ja myös vuorottelun hallintaoikeuteen (Tainio, 2007; Walsh, 2011). Tästä 

asetelmasta johtuen pysyvät opettajan ja oppilaan roolit tulevat näkyviksi (ks. ku-

vio 1). 

 

 

Kuvio 1. Luokkahuoneen pysyvät ja tilannekohtaiset roolit. 

Olen kolmannessa osatutkimuksessani (Kaunisto, 2018) käyttänyt vastakohtapa-

ria staattiset ja dynaamiset osallistujaroolit. Yhteenvedossa olen päätynyt suomen-

tamaan nämä termit pysyviksi ja tilannekohtaisiksi rooleiksi. Pysyvät osallistu-

jaroolit ohjaavat väistämättä osallistujien käyttäytymistä. Opettajaa pidetään am-

matillisen pätevyytensä vuoksi tiedollisena auktoriteettina, ensisijaisena tietäjänä 
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ja oppilasta vastaavasti toissijaisena tietäjänä (Kleemola, 2007, s. 61). Opettaja 

myös säätelee puheenvuoroja, organisoi toimintaa ja pitää yllä työrauhaa ja yleistä 

järjestystä. Puheenvuorojen säätelemisellä tarkoitetaan esimerkiksi opettajan oi-

keutta keskeyttää, antaa tai ottaa puheenvuoro, suunnata keskustelua haluamaansa 

suuntaan ja vaihtaa aihetta (Tainio, 2007, s. 30; Walsh, 2011, s. 4–5). Toisin sa-

noen opettaja määrää ainakin opettajajohtoisessa vuorovaikutustilanteessa, mitä 

puhuu, kuka milloinkin puhuu, missä tilanteessa, kenelle ja kuinka pitkään. Kou-

lulaitos instituutiona määrittää myös oppilaan roolissa toimimisen tapoja (Tainio, 

2007, s. 17; Lehtimaja, 2012, s. 32), johon kuuluu opettajan antamien ohjeiden 

noudattaminen ja oppimisen tavoittelu. Oppilaan oletetaan reagoivan opettajan 

yleensä aloittamiin keskustelualoitteisiin lähinnä vastaamalla (Lehtimaja, 2012; 

Tainio, 2007; Thornborrow, 2002; vrt. kuitenkin Karvonen ym., 2018). Oppilaan 

ja opettajan roolien lisäksi pysyvyyttä luo osallistumisen oikeutus. Vuorovaiku-

tustilanteen osallistuja voi olla samassa tilassa muiden osallistujien kanssa ja olla 

siten oikeutetusti osallinen, mutta vetäytyä tai pysytellä etäällä varsinaisesta koh-

taamisesta. Goffmanin (1981, s. 130–135) mukaan luokkahuoneessa kaikki ovat 

oikeutettuja, ratifioituja osallistujia. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikilla osallistujilla 

on lähtökohtaisesti oikeus saada vahvistettu puheenvuoro. 

Pysyvien roolien lisäksi monenkeskisessä vuorovaikutuksessa osallistumiske-

hikko rakentuu tilannekohtaisista rooleista. Ne tulevat esiin tilanteissa, joissa op-

pilaat pääsevät ohjailemaan luokkahuoneen vuorovaikutusta. Oppilaat voivat esi-

merkiksi vastustaa opettajan agendaa tai ottavat puheenvuoron itsevalintaisesti. 

Vastaavasti opettaja voi päätyä tahallisesti tai tahattomasti vastaajan rooliin. (Leh-

timaja, 2012; Niemelä, 2008; Tainio, 2007.) Oppilaat voivat saada puheenvuoron 

joko opettajan myöntämänä tai oma-aloitteisesti. Opettajajohtoisessakin aktivitee-

tissa opettaja voi antaa vuoron oppilaille eri tavoin ja oppilas voi tuottaa oma-

aloitteisia vuoroja erilaisissa tilanteissa ja näin toteuttaa erilaisia puheen funkti-

oita. (Candela, 1999, s. 146; Tainio 2007, s. 137.) Monet tutkijat (Ellis, 2012, s. 

102–103; Seedhouse, 2004, s. 73–75; Thornborrow, 2002, s. 109) suosittelevat-

kin, että opettaja voisi rikastaa ja elävöittää opetustaan asettumalla välillä oppilaan 

rooliin, vastaajaksi. Kysymys on siis ekspertin ja noviisin paikanvaihdosta, mikäli 

vuorovaikutustilanne sen sallii. 

CLIL-luokassani, jossa oppilaiden käytössä on kohdekielisiä resursseja vielä 

niukasti, on vuorovaikutusta pidettävä yllä multimodaalisin keinoin. Tästä syystä 

tukeudun eri moodien yhteisvaikutuksesta rakentuvan osallistumiskehikon käsit-

teeseen tarkastellessani osallistujarooleja opettajajohtoisessa vuorovaikutuksessa 

(ks. luku 4.4, myös Kaunisto, 2018). 
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3 TUTKIMUKSEN TAVOITE JA TUTKIMUSKY-
SYMYKSET 

Tämän laadullisen vuorovaikutustutkimuksen tieteellisenä tavoitteena on kuvata, 

analysoida ja tulkita (Tuomi & Sarajärvi, 2018) venäjänkielisen CLIL-alkuope-

tusluokan kahden vuoden aikana kehittyvää kohdekielen käyttöä ja oppimista 

luokkahuonevuorovaikutuksessa. Tutkimuksen teoreettisena lähtökohtana on so-

siokulttuurinen lähestymistapa, joka pohjautuu näkemykseen oppimisen sosiaali-

sesta luonteesta. Tässä tutkimuksessa tukeudutaan epistemologiseen oletukseen 

tiedon sosiaalisesta rakentumisesta, joka edellyttää vuorovaikutusta arjen tilan-

teissa (Risjord, 2014, s. 62). Tästä syystä on perusteltua tarkastella oppilaiden ke-

hittyvää kielenkäyttöä ja osallistumista nimenomaan vuorovaikutuksessa. Tutkit-

tuun tietoon pyritään kuvaamalla sosiaalista todellisuutta mahdollisimman seik-

kaperäisesti (Berger & Luckmann, 1966; Miles & Huberman, 2002; Pring, 2004, 

s. 61–63). 

Luokkahuoneen osallistujien väliset suhteet tulevat näkyviksi multimodaali-

sessa toiminnassa. Edellisessä luvussa (ks. luku 2) esitellyn teoreettisen viiteke-

hyksen valossa vuorovaikutus luokassa voi olla monitahoista, tilannekohtaista ja 

dynaamista, mutta myös säännönmukaista, pysyvää ja jäsenneltyä. Tutkimalla 

mikroanalyyttisesti vuoronvaihtoa opettajan ja oppilaiden välillä sekä oppilaiden 

kahden vuoden aikana kehittyvää ja muuttuvaa osallistumista CLIL-alkuopetus-

luokassa, voidaan luoda yksityiskohtainen kuva siitä, millaisia kohdekielen oppi-

misen mahdollisuuksia syntyy luokkahuoneen erilaisissa vaihtuvissa tilanteissa. 

  

Päätutkimuskysymykseni on: 

 
Mitä vuoronvaihtorakenteita ja osallistujarooleja CLIL-alkuopetusluokan 

vuorovaikutuksessa esiintyy, ja miten ne muuttuvat? 

 

Tähän päätutkimuskysymykseen vastasin kolmessa osatutkimuksessa (Kaunisto, 

2016; 2018; 2019), joihin sisältyi yhteensä seitsemän alakysymystä. Ensimmäinen 

osatutkimus julkaistiin vuonna 2016, toinen vuonna 2019 ja kolmas vuonna 2018. 

Osatutkimusten aineistoina olivat kahdesta erilaisesta vuorovaikutusaktiviteetista 

kahden vuoden aikana kerätyt videotallenteet. Aktiviteetit olivat opettajajohtoisia 

opetuskeskusteluja sekä puheoikeuksien suhteen hieman vapaampia itsenäisen 

työskentelyn mahdollistavia käsityötunteja. (Ks. Taulukko 3.) 
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3.1 CLIL-opetuskeskusteluvuorovaikutuksessa esiintyvät 
vuoronvaihtorakenteet ja niiden muuttuminen  

Ensimmäisessä opetuskeskusteluvuorovaikutukseen suuntautuvassa osatutkimuk-

sessa etsin vastausta seuraaviin kysymyksiin: 

 

1. Mitä aloitevuoroja oppilaat tuottavat? 

2. Mitä vastausvuoroja oppilaat tuottavat? 

3. Mitä tukimuotoja oppilaiden aloite- ja vastausvuorojen yhteydessä esiin-

tyy?  

 

Kysymysten asettelu perustuu aiempaan tutkimustietoon siitä, että ennustettava ja 

mekaaninen kielenkäyttö on tyypillistä erityisesti kaksikielisen opetuksen alku-

vaiheessa (ks. Nikula & Järvinen, 2013). Jos kielitaito ei riitä kuin korkeintaan 

lyhyisiin vastauksiin opettajan esittämiin rutiininomaisiin ja helppoihin kysymyk-

siin, muodostuu vuorovaikutuksesta väistämättä kaavamaisten ja useimmiten kol-

miosaisten vuoronvaihtorakenteiden (IRF) sävyttämää (ks. luku 2. 3.1). Etsin ai-

neistosta näitä IRF-syklejä ja lisäksi kuvasin luokkahuoneen lähivuorovaikutuk-

sessa opettajana tarjoamaani tukea.  

3.2 CLIL-käsityötuntien vuorovaikutuksessa esiintyvät vuo-
ronvaihtorakenteet ja niiden vaihtelevuus  

Toisessa osatutkimuksessa käsittelin vuoronvaihtorakenteita CLIL-käsityötun-

neilla. Käsityötunnit olivat puheoikeuksiltaan vapaamuotoisempia kuin opetus-

keskusteluvuorovaikutuksessa. Niiltä kootussa aineistossa oli tyypillistä oppilai-

den opettajalleen suuntaamat aloitteet, jotka olivat tietyssä tilanteessa opittuja 

pyyntöjä tai pyynnön sisältäviä formuloita (ks. luku 2.3.2). Tutkimuskysymyk-

siksi muotoutuivat seuraavat: 

 

4. Millä kielellä pyynnöt esitetään? 

5. Mitä rakenteita pyynnön sisältävissä vuoronvaihtojaksoissa esiintyy? 

 

Tässä osatutkimuksessa korostuu erityisesti oppimisen sosiaalinen alkuperä tilan-

teisessa (ks. Lantolf & Poehner, 2008; Lave & Wenger, 1991) viitekehyksessä. 

Vaikka pyynnöt olivat yksittäisen oppilaan tuottamia, ne esiintyivät aina koko op-

pivan yhteisön sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Tarkastelin vuorovaikutuksessa 

opettajana tarjoamaani tukea ja aineistosta esiin nousevia pyyntöjä sekä rakenteel-

lisesti että funktionaalisesti. 
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3.3 CLIL-opetuskeskusteluvuorovaikutuksessa esiintyvät 
osallistujaroolit ja niiden vaihtelevuus 

 

Kolmannessa osatutkimuksessa käytin aineistona samaa, tosin tarkemmin litteroi-

tua opetuskeskusteluvuorovaikutusta kuin ensimmäisessä osatutkimuksessa. Lit-

teroinnin tarkentuminen suuntasi analyysiä erityisesti multimodaalisuuden tarkas-

teluun. Tutkimuskysymyksiksi muotoutuivat seuraavat: 

 

6. Mitä osallistujarooleja luokkahuoneessa esiintyy? 

7. Miten roolit näyttäytyvät? 

 

Institutionaalisessa luokkahuonevuorovaikutuksessa tyypillinen epäsymmetria 

(ks. McHoul, 1978) näkyy muun muassa dyadimaisessa eli kahdenvälisessä osal-

listuja-asetelmassa, jossa opettaja ja oppilas asettuvat toimijoiksi eri tavoin omista 

pysyvistä rooleistaan käsin. Tässä osatutkimuksessa pyrin selvittämään, miten 

epäsymmetrinen osallistuja-asetelma voi kuitenkin muuttua hetkellisesti tasa-ar-

voisemmaksi, jos oppilaat saavat vapaampia puheoikeuksia. Tästä syystä vuoro-

vaikutuksessa esiintyvät valtarakenteet, ja myös niiden horjuvuus, nousivat esiin 

yksityiskohtaisemmin kuin pelkästään sanallisen ilmaisun perusteella. Osatutki-

muksessa kuvasin paitsi erilaisia osallistujarooleja myös niiden ilmenemismuo-

toja. 

Yllä mainitut tutkimusongelmat olivat lähtökohtana tutkimusmetodologisille 

valinnoilleni, joita kuvaan seuraavassa luvussa. 
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4 METODOLOGISET LÄHTÖKOHDAT 

Tämän tutkimuksen metodologiset ratkaisut nousevat mikrotason diskurssintutki-

muksesta. Ensimmäisessä alaluvussa pohdin ensin kaksoisroolistani aiheutuvia 

ongelmia, sen mukanaan tuomia hyötyjä ja siihen liittyviä eettisiä kysymyksiä. 

Sen jälkeen tarkastelen tutkimukseni mikroetnografista viitekehystä ja multimo-

daalista keskustelunanalyysiä metodisena ratkaisuna. Kolmannessa alaluvussa 

kuvaan tutkimusasetelmani ja aineistoni, ja selostan aineiston analyysin vaiheet. 

Lopuksi pohdin tutkimuksen etiikkaa oppilaiden yksityisyyden ja anonymiteetin 

suojelemisen ja tutkimuksen toteuttamisen näkökulmasta. 

4.1 Opettaja työnsä tutkijana 

Toimintani luokkahuoneessa heijastaa henkilökohtaista pedagogista ajatteluani, 

joka kumpuaa sekä kansallisesta opetussuunnitelmasta (Opetushallitus, 2014) että 

oman kouluni CLIL-opetukselle asetetuista tavoitteista, lukemastani tutkimuskir-

jallisuudesta ja historiastani opettajana. Koko tutkimusprosessin ajan pohdin 

omaa rooliani pedagogisen vallan käyttäjänä peilaten tätä roolia käsityksiini vie-

raan kielen varhaisesta oppimisesta vuorovaikutuksessa. Institutionaalisen roolini 

suoma opettajan auktoriteettiasema tarjosi minulle mahdollisuuden asettaa peda-

gogiseksi tavoitteeksi oppilaiden kohdekielen taidon kehittymisen.  Puolimatka 

(1997) pitää pedagogisen vallan käyttöä olennaisena ja väistämättömänä osana 

opetusta, jota on toteutettava tahdikkaasti vallan väärinkäytöltä välttymiseksi. 

Harjusen (2002) mukaan opettajan vallankäyttö rakentuu molemminpuoliseen 

luottamukseen perustuvalle positiiviselle auktoriteettisuhteelle, jota ohjaavat ja 

sävyttävät opettajan omat arvot ja asenteet. Koin kohdekielen käyttöä painottavan 

pedagogiikkani oikeutetuksi, vaikka siihen liittyi oppilaiden palkitsemisen lisäksi 

myös velvoittamista. Minulla oli kuitenkin vuosien kokemus kohdekielen käyt-

töön perustuvasta kielenopetuksen pedagogiikasta, ja olin saanut siitä positiivista 

palautetta sekä oppilailta että heidän vanhemmiltaan. 

Etäännytin itseni opettajan roolista tutkijaksi tarkastelemalla videotallenteita, 

jotka edustavat osallistujien todellista käyttäytymistä vuorovaikutustilanteissa 

(ks. Laakso, 2008). Vaikka pyrin analysoimaan tallenteita neutraalisti ja ilman en-

nakkokäsityksiä, täyttä objektiivisuutta ei oman työn tarkastelussa ole kuitenkaan 

mahdollista saavuttaa. Fokusointi tiettyihin mikrohetkiin ja niiden tarkastelu jäl-

kikäteen mahdollisti kuitenkin etääntymisen tilanteista, joista minulla oli runsaasti 

tausta- ja kontekstitietoa. Kontekstitietoni vaikutti valintoihini tutkimusprosessin 

eri vaiheissa. Vaikka tutkimusongelmat nousivat pääsääntöisesti vuorovaikutus-

aineistosta, valitsin tutkittavat ilmiöt ja aineistoesimerkit oman esiymmärrykseni 

perusteella (ks. Bagayoko & Tawah, 2018, s. 188). Tällä tarkoitan CLIL-opettajan 
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kokemukseni ja oppilastuntemukseni sekä kertyvän tutkimustietämykseni muo-

vaavaa ymmärrystäni.  

Tutkivana opettajana roolini videokameran edessä oli olla toimija, kun taas vi-

deokameran takana olin tutkija. Opettajankokemuksestani oli hyötyä siinä, että 

nauhoittavasta kamerasta huolimatta toiminta luokassa toteutui luonnollisesti – 

olinhan vuosien varrella aiemminkin kohdannut opettaessani monenlaisia erityis-

tilanteita (ks. van Lier, 1988, s. 4–5). Elin tutkittavieni kanssa normaalia luokka-

huoneen arkea ja osallistuin täysipainoisesti kaikkeen sen toimintaan. Kameran 

saapuminen luokkaan herätti oppilaissani aluksi uteliaisuutta, mutta parin ensim-

mäisen nauhoituskerran jälkeen siitä tuli osa CLIL-luokan arkea. 

Vaikka tutkimustulokset perustuvat lähtökohtaisesti vuorovaikutusaineistoon, 

on väistämättä niissäkin mukana oman subjektiivisen roolini mukanaan tuomaa 

tulkinnallisuutta. Tämä näkyy muun muassa siinä, että tutkimuskysymykset ja vi-

deoimani vuorovaikutusaineiston analyysi muokkautuivat ja kehittyivät samanai-

kaisesti koko prosessin edetessä. Tutkimustulosten raportointivaiheessa mietin 

myös tapaani esittää huomioitani ja johtopäätöksiäni. Vaikka analysoin videotal-

lenteilta mahdollisimman objektiivisesti myös omaa toimintaani ja kielimallejani, 

päädyin lopulta kirjoittamaan tämän yhteenvedon pääosin ensimmäisessä persoo-

nassa. 

4.2 Tutkimusmetodit 

4.2.1 Mikroetnografia 

Olen kerännyt tutkimukseni aineiston pitkittäisesti, ja analysoinut sen mikroetno-

grafisesti. Mikroetnografiaa kutsutaan myös fokusoituneeksi etnografiaksi (Kno-

blauch, 2005; Streeck & Mehus, 2005), joskus videografiaksi (Knoblauch & 

Schnettler, 2012). Mikroetnografinen tutkimus ei ole muodostanut tiiviitä koulu-

kuntia (Streeck & Mehus, 2005), mutta sillä on yhtymäkohtia perinteiseen etno-

grafiaan, etnometodologiseen keskustelunanalyysiin ja multimodaaliseen vuoro-

vaikutuksen analyysiin (ks. seuraava alaluku). Vaikka mikroetnografinen tapaus-

tutkimus kuvaa parhaiten metodologista viitekehystäni, on metodisissa ratkaisuis-

sani elementtejä myös multimodaalisesta keskustelunanalyysistä. 

Tutkimukseni alkoi omasta opettajuudestani. Tutkimusprosessini aikana olin 

intensiivisesti mukana tutkimani CLIL-yhteisön jäsenenä. Olin siellä tietyllä tapaa 

etnografi, joka osallistuu täysipainoisesti tutkittaviensa arkeen (Knoblauch, 

2005). Mikroetnografia tarjoaa kokonaisvaltaisen viitekehyksen, ja siinä nojaudu-

taan vahvasti kontekstitietoon. Toisin sanoen vuorovaikutuksen ymmärtäminen 

pohjaa usein taustatietoon toiminnasta ja sitä ohjaavista käytänteistä. (Knoblauch 

& Schnettler, 2012; Streeck & Mehus, 2005.) Käytin tätä taustatietoa valikoides-

sani vuorovaikutusjaksoja tarkemman analyysin kohteeksi. Myös tulosten tulkin-

nassa hyödynsin oppilaantuntemustani ja tietoa CLIL-luokkani toimintatavoista. 
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Opettajana toimiessani en voinut samaan aikaan kuitenkaan havainnoida itse vuo-

rovaikutuksen rakentumista luokkahuoneessa. Mikroetnografisesti toteutettu vi-

deointi mahdollisti pysäytyksen meneillään olevasta ohikiitävästä hetkestä. Tal-

lenteiden avulla pystyin opetustilanteen jälkeen tekemään katkelmista tiheästi ku-

vattuja syväanalyysejä, joissa tarkastelin kaikkien osallistujien, itseni mukaan lu-

kien, kielellistä ja kehollista käyttäytymistä. (Knoblauch & Schnettler, 2012; ks. 

myös Bagayoko & Tawah, 2018, s. 208; Dörnyei, 2007, s. 185.) Analysoimalla 

videoaineistoa, joka on kerätty porautumalla syvälle luokkahuoneen vuorovaiku-

tukseen tiettynä lyhyenä aikana, pystyin kuvaamaan yksityiskohtaisesti, millaisia 

sosiaalisia suhteita ja osallistujarooleja osallistujien välille syntyy sekä mitä ilmai-

sukanavia käytetään (Goodwin, 2000). 

Kuten keskustelunanalyyttinen, myös mikroetnografinen aineisto koostuu ai-

dosta vuorovaikutuksesta. Aitoudella tarkoitetaan sitä, että aineisto on koottu ti-

lanteista, joita ei ole luotu tutkimusta varten. Vuorovaikutustilanteiden aitous tu-

lee esiin osallistujien ääninä ja näkökulmina, joita mikroetnografista analyysiä 

varten valikoidut hetket ja niistä laaditut mahdollisimman yksityiskohtaiset litte-

raatiot heijastavat (Knoblauch, 2005). Vaikka videoaineiston keruu käy melko 

helposti, vaatii videotallenteiden analyysi usein ilmausten sekventiaalista eli pe-

räkkäisen jäsentymisen käsittelyä (Knoblauch, 2005; Streeck & Mehus, 2005). 

Lisäksi on tarkasteltava simultaanista eli samanaikaista multimodaalisuutta. Tällä 

tarkoitetaan puheen lisäksi esimerkiksi eleiden, kasvojen ilmeiden ja katseen 

suuntaamisen tarkastelua (Knoblauch, 2005). Analyysissäni hyödynsinkin monia 

keskustelunanalyysin välineitä, kuten puheen peräkkäisyyden erittelemistä ja huo-

mioin tilanteesta riippuen myös puheen kanssa samaan aikaan esiintyvän multi-

modaalisuuden. Seuraavassa alaluvussa kuvaan näitä keskustelunanalyyttisiä me-

todisia ratkaisujani tarkemmin. 

4.2.2 Keskustelunanalyysi 

Keskustelunanalyysi tarkastelee vuorovaikutuksessa jaettua läsnäoloa ja sosiaali-

sen toiminnan organisoitumista erilaisten sosiaalisten resurssien avulla (ks. luku 

2.3.3). Toiminnan ajatellaan järjestäytyvän samanaikaisesti tai peräkkäisesti. Ke-

hollisuus on useimmiten samanaikaista ja sekventiaalisuus kielellisen vuorovai-

kutuksen peräkkäistä jäsentymistä, joka on ominaista erityisesti keskustelulle. 

(Peräkylä & Stevanovic, 2016.) Keskustelunanalyysissä vuorovaikutusta jäsenne-

tään analyyttisesti sekvenssijäsennyksen, vuorottelujäsennyksen ja korjausjäsen-

nyksen avulla (esim. Tainio, 1997). Työssäni hyödynnän sekvenssi- ja vuorotte-

lujäsennystä. Sekvenssijäsennys kuvaa puheenvuorojen välisiä yhteyksiä ja niiden 

jaksottumista. Vuorot kiinnittyvät toisiinsa muodostaen peräkkäisiä sekvenssejä. 

(Schegloff, 2007.) Vuorottelu on yksi keskeisimmistä sosiaalisen järjestäytynei-

syyden muodoista. Jokainen puheenvuoro on muodostettu niin, että se sopii edel-

liseen lausumaan. Vuorojen lausumat voivat rakentua yhdestä sanasta, sanaliitosta 
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tai laajemmasta syntaktisesta kokonaisuudesta. Vuorottelujäsennys tarjoaa kes-

kustelun tarkasteluun keinoja, joiden avulla voidaan analysoida vuorojen välisiä 

kytköksiä. Jos vuorojen välinen kytkös on erityisen vahva, muodostavat kahden 

puhujan peräkkäiset vuorot toisiinsa liittyvän vierusparin. (Schegloff & Sacks, 

1973; Schegloff, 2007, s. 13–27.) 

Konventionaalistunut IRF-vuoronvaihtorakenne (ks. luku 2.3.1) tarjoaa myös 

tämän tutkimuksen vuorovaikutusaineiston tarkasteluun analyyttisen työvälineen. 

Tyypillisesti IRF-syklin aloittava opettajan kysymys on vierusparin etujäsen ja 

sitä seuraava oppilaan tai oppilaskollektiivin (Sahlström, 1999) vastaus vieruspa-

rin jälkijäsen. Vieruspareiksi rakentuvat selkeimmin esimerkiksi tervehdys ja vas-

tatervehdys. Myös löyhemmin kiteytyneitä kahden toiminnan kokonaisuuksia, 

kuten pyyntöä ja sen hyväksymistä tai torjumista, voidaan kutsua vieruspareiksi. 

(Schegloff & Sacks, 1973.) Vieruspari voi myös laajentua eri tavoin. Luokkahuo-

nevuorovaikutuksessa ne saavat usein seurakseen kolmannen jäsenen, opettajan 

palautteen tai evaluoivan vuoron (Nikula 2007b; Tainio, 2007). 

Vaikka luokkahuoneen vuorovaikutus on lähtökohtaisesti institutionaalista ja 

siellä vuorottelu on säännönmukaisempaa ja systemaattisempaa (ks. luku 2.1.1) 

kuin arkikeskustelussa, myös siellä esiintyy päällekkäispuhuntaa, keskeyttämistä 

ja taukoja, jotka ovat ominaisia erityisesti monenkeskiselle vuorovaikutukselle. 

Lisäksi opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus perustuu olennaisesti ei-kie-

lelliseen toimintaan. Käännän (2011) mukaan multimodaalisuus kätkeytyy usein 

rutiininomaisiin toimintoihin, ja se havaitaan vasta jälkikäteen videotallenteita 

useaan kertaan katsomalla. Videoaineistostani paljastui vasta useamman katselu-

kerran jälkeen kielellisiin ilmauksiin kytkeytyviä kehollisia resursseja. Työssäni 

ei kuitenkaan ole pyritty monimuotoisen kehollisen vuorovaikutuksen (ks. Good-

win, 1981) systemaattiseen kuvaamiseen. Analyysini painottuu osallistujien väli-

siin multimodaalisista resursseista rakentuviin suhteisiin. Näiden suhteiden tar-

kastelussa hyödynnän osallistumiskehikon käsitettä, jonka avulla voin tutkia kul-

loiseenkin vuorovaikutustapahtumaan osallistuvien rooleja ilmausten kohdista-

jina tai niiden vastaanottajina (ks. luku 2.3.3). 

4.3 Tutkimusasetelma ja aineisto 

Tutkimusaineistoni olen kerännyt omasta CLIL-alkuopetusluokastani. Systeemi-

teoreettisen kielenoppimisteorian (ks. luku 2.2.2) mukaan luokkahuone muodos-

taa ekologisen mikromaailman, jossa kielenoppija altistuu tarjoumille ja työstää 

niitä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. CLIL-luokka on osa noin 700 oppilaan yh-

tenäiskoulua, joka sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Kouluun tullaan suurimmaksi 

osaksi lähialueilta, mutta myös pitempien matkojen päästä. Vanhemmat ovat tie-

toisesti valinneet lapsilleen venäjän kielen opiskeluun pitkän oppimäärän ja myös 

venäjänkielisen aineenopetuksen. Tarkoitus on tarjota suomenkielisille oppilaille 

mahdollisimman paljon venäjän kielen suullisia käyttötilanteita ja valmistaa heitä 



Tapaustutkimus venäjänkielisen CLIL-alkuopetusluokan vuorovaikutuksesta 

41 

venäjänkieliseen opetukseen myös jatkossa. Seuraavaksi esittelen tarkemmin 

CLIL-opettajana vuosien aikana kehittelemääni opetusta.  

4.3.1 CLIL-opetus tässä tutkimuksessa  

Kohdekouluni opetussuunnitelmassa CLIL-opetukselle oli määritelty vain yleis-

tavoite: toiminnallinen kielitaito. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi opettajana 

päädyin itse laatimaan kielikylpyopetuksen oppien mukaisesti teemajaksoja (ks. 

Harju-Luukkainen, 2007), joille sisältöjen lisäksi suunnittelin myös kielelliset ta-

voitteet. Opetuksen tueksi laadin kummallekin alkuopetusvuodelle viisi teemaa, 

jotka toteutin kokonaisvaltaisesti oppiaineita integroiden ja kielenkäyttöä syste-

matisoiden. Tällä tarkoitan samankaltaisten ja toistuvien kielenkäyttötilanteiden 

järjestämistä, kuten esimerkiksi yhteinen päivänaloitus kalenteria ja päivän ohjel-

maa tutkien tai uuteen sanastoon leikinomaisesti tutustuen (Taulukko 1 ja Tau-

lukko 2). 

Taulukko 1. Ensimmäisen lukuvuoden 2013–2014 teemat ja sisällöt CLIL-opetuksessa. 

 elokuu 

2013 

syys-lokakuu marras-tam-

mikuu 

helmi-

maaliskuu 

2014 

huhti-tou-

kokuu 

2014 

Teemat Tutustuminen Lähiympäristön 
luonto 

Suomi 

 

Talvi ja vuo-
denajat 

Kevät 

Sisällöt Oma luokka 
ja koulu 

Elollinen ja elo-
ton luonto 

Suomi maail-
mankartalla 
Suomen alueel-
linen monimuo-
toisuus 

Sää, lumi ja 
eläimet tal-
vella 

Kevätseu-
ranta ja lu-
onnon-
suojelu 

 

Taulukko 2. Toisen lukuvuoden 2014–2015 teemat ja sisällöt CLIL-opetuksessa. 

 elokuu 

2014 

syys-loka-

kuu 

marras-tam-

mikuu 

helmi-

maaliskuu 

2015 

huhti-touko-

kuu 2015 

Teemat Sadon-
korjuu 

Kartta Avaruus Ihminen Kevät 

Sisällöt Marjat, 
hedelmät, 
juurekset, 
vihannek-
set, vilja-
tuotteet 

Ilmansuun-
nat, pohja-
piirros ja 
kartan sym-
bolit 

Aika, taivaan-
kappaleita ja 
elämän edelly-
tykset 

Ihmisen elä-
mänkaari, 
luusto, lihak-
set, sydämen 
toiminta ja 
ruuansulatus 

Kevään kas-
veja, muurahai-
sen ja samma-
kon lisääntymi-
nen 
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Suunnittelin jokaisen teeman yksityiskohtaisesti ja integroin siihen kuuluvia sisäl-

töjä eri oppiaineisiin. Laadin myös suunnitelman siitä, millaista sanastoa opettai-

sin ja millä tavalla upottaisin sitä sisältöopetukseen. Ensimmäisen luokan aikana 

CLIL-opetukseni perustui lähes täysin suulliseen kielenkäyttöön. Opetukseeni 

kuului paljon lauluja, leikkejä ja havainnollistavaa materiaalia. Käsi- ja kuvatai-

detyöt liittyivät aina jollakin tavalla meneillään olevaan teemaan, ja tunneilla hyö-

dynsin esimerkiksi ympäristötiedon tunneilla käytettyä sanastoa. Toisen vuoden 

aikana oppilaiden kyetessä jo hieman lukemaan ja kirjoittamaankin venäjäksi, 

käytin joskus myös kirjallista materiaalia. Tosin hyödynsin sitä lähinnä asioiden 

kertaamisessa. Otin käyttöön monipuolisempaa sanastoa ja vaihtelevampia raken-

teita lähinnä suullisessa toiminnassa oppilaiden kanssa. 

CLIL-opetusta oli kaiken kaikkiaan 30–40 % oppiaineista. Opetukseen sisältyi 

ympäristötietoa, kuvataidetta, käsitöitä, musiikkia, liikuntaa ja matematiikkaa. 

Suomeksi opiskeltiin äidinkieltä, matematiikkaa, liikuntaa ja uskontoa tai elämän-

katsomustietoa. CLIL-opetukseni lisäksi oppilailla oli viikossa neljä venäjän kie-

len formaaliopetuksen oppituntia syntyperäisen kielenopettajan johdolla. Näillä 

tunneilla oppilaat opiskelivat venäjää jo silloin varhennetun kielenopetuksen pe-

riaatteita noudattaen eli leikkivät ja lauloivat venäjäksi, tutustuivat venäläisiin 

kansansatuihin ja dramatisoivat niitä (ks. Opetushallitus, 2019). Ensimmäisen 

vuoden keväästä lähtien oppilaani opettelivat formaalin kielenopetuksen yhtey-

dessä jo kyrillisiä kirjaimia, lukemista ja vähitellen myös kirjoittamista. Toisen 

luokan keväällä painopiste näillä tunneilla oli tuttujen sanojen ja lyhyiden lausei-

den lukemisessa ja kirjoittamisessa. CLIL-opetukseni alkoi päivittäin aina rutii-

ninomaisella, esikoulusta tutulla aamupiirillä, jonka aikana kyselin saman kaavan 

mukaisesti viikonpäivän, kuukauden ja vuodenajan sekä teimme yhdessä säähän 

liittyviä huomioita. Lisäksi huomioin oppilaideni syntymä- ja nimipäiviä. Aamu-

rutiineihin kuului myös lähes aina jokin leikki tai laulu sekä johdattelu päivän 

oppisisältöihin ja teemoihin. 

Toimin itse yksikielisesti. Toteutin CLIL- opetusta sillä periaatteella, että aa-

mupäivisin opiskeltiin venäjäksi ja iltapäivällä, lounaan jälkeen, suomeksi. Nou-

datin CLIL-luokassa niin sanottua x/o-lukujärjestystä, jossa x-tunnit olivat venä-

jäksi ja o- tunnit suomeksi. X- ja o-tunnit oli lisäksi merkitty eri väreillä. Oppi-

laille tämä oli selvä viesti siitä, millä kielellä heidän edellytettiin toimivan. Perus-

telen omaa kielenkäyttöäni viidestä pedagogisesta lähtökohdasta käsin. (Kuvio 2) 
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Kuvio 2. Perustelut opettajan yksikieliselle toiminnalle CLIL- luokkahuoneessa. 

Suomenkielisessä ympäristössä kasvavien oppilaiden ensikielen kehittyminen oli 

turvattu, koska he opiskelivat myös suomeksi ja oman äidinkielen opetusta oli 

paljon. Lisäksi arjen kieliympäristö oli suomenkielinen. Oppilaiden kielitausta oli 

homogeeninen eli he olivat kielellisesti samalla lähtöviivalla. Tämä tarkoittaa sitä, 

että kaikilla oli yhteisen ensikielen lisäksi myös yhteinen vieras kieli, jota opis-

kellaan ja omaksutaan vahvan ensikielen lisäksi. Opettajana pystyin tästä syystä 

viemään heidän kielitaitoaan johdonmukaisesti eteenpäin (ks. Moore & Nikula, 

2016). Kolmantena lähtökohtana oli kohdekielen harjoittelun maksimointi. Oppi-

laathan eivät päässeet käyttämään venäjän kieltä missään muualla kuin koulussa 

opettajan kanssa. Pyrin sitomaan kielenkäytön toistuviin tilanteisiin, joissa suppe-

allakin venäjän kielen sanavarastolla selviää itse oppiainesisältöjen kärsimättä. 

Neljäs peruste liittyy ensikielen käyttöön. Puhuin oppilailleni vain venäjää, mutta 

en kieltänyt heiltä mahdollisuutta käyttää ensikieltään suomea. Viimeisenä perus-

teluna nostan esiin tuen. Pidin yksikielistä toimintaani sellaisena tukistrategiana, 

jonka avulla tarjosin oppilailleni mahdollisuuksia osallistua kieliyhteisön toimin-

taan. Mukautin omaa puhettani oppilaideni kielitaitotasolle tarjoten samalla haas-

tetta kielen käytölle. Käytin paljon samoja fraaseja ja kielellisiä rakennekehyksiä 

(ks. luku 2.3.2), joita toivoin heidän vähitellen käyttävän myös itsenäisesti ja luo-

vasti. 

Yksikielisyyden

pedagogiset

lähtökohdat

5. Tukistrategia

1. Ensikielen 
kehitys 
turvattu

2. 
Homogeeninen 

kielitausta

3. Kohdekielen 
käytön 

maksimointi

4.. Kohdekielen 
vaatimus 

käytössä vain  
opetusvuorovaik

utuksessa 
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4.3.2 Osallistujat 

Kaksi vuotta kestäneeseen tutkimukseen osallistuivat kaikki CLIL-alkuopetusluo-

kan oppilaat, 11 poikaa ja 7 tyttöä sekä tutkimusta suorittava venäjän kielellä opet-

tava luokanopettaja. Joskus oppitunneilla oli mukana venäjänkielinen luokka-

avustaja, joka vaihtui neljä kertaa kahden vuoden aikana. Yhdistimme venäjän 

kielen opettajan kanssa samanaikaiset puolikkaalle ryhmälle tarkoitetut tuntimme 

ja tarjosimme CLIL-opetusta yhdessä koko luokalle. Olen koulutukseltani sekä 

venäjän kielen opettaja että luokanopettaja, mutta kielikompetenssini ei sujuvuu-

destaan huolimatta ole syntyperäisen veroinen. CLIL-opettajana käytin kuitenkin 

johdonmukaisesti venäjää, kuten myös luokassa samaan aikaan toimivat muut ai-

kuiset. Tutkimusta aloittaessani olin jo kokenut opettaja myös CLIL-opetuksen 

toteuttajana. 

Lähes kaikki oppilaat tulivat täysin suomenkielisistä perheistä ja heidän yhtei-

nen ensikielensä on suomi. Kaikki oppilaat opiskelivat venäjää vieraana kielenä. 

Ennen kouluun tuloaan oppilaat olivat käyneet tutkimuskoulun yhteydessä toimi-

van esikoulun, jossa oli ollut myös venäjänkielistä toimintaa. Esikoulun aikana he 

olivat oppineet värejä, lukusanoja ja tiettyihin tilanteisiin liittyviä sanoja ja fraa-

seja. Sanaston hallinta oli lähinnä reseptiivistä eli oppilaat ymmärsivät joitakin 

yllä mainittuja sanoja tietyssä tutussa tilanteessa. Kohderyhmän oppilaista 14 oli 

tullut esikouluun ilman minkäänlaista venäjän kielen taitoa. Vanhempien haastat-

telujen ja esikoulun opettajilta saamieni tietojen perusteella heillä kenelläkään ei 

ollut myöskään venäjänkielisiä kontakteja perheessä. Neljä muuta oppilasta oli 

ollut ennen esikoulua kaksi vuotta päiväkodissa, jossa he olivat kuulleet paljon 

venäjää. Nämä neljä oppilasta oli sijoitettu esikoulussa ryhmään, jossa oli muita-

kin samalla kielellisellä tasolla olevia lapsia. Heidän venäjän kielen reseptiiviset 

taitonsa olivat mahdollisesti hieman paremmat kuin muilla lapsilla. Myös heillä 

perheen kielitausta oli täysin suomenkielinen. 

Ennen varsinaisen tutkimuksen aloittamista kävin tutustumassa tuleviin oppi-

laisiini esikoulussa. Sain jo siellä vaikutelman, että lapsilla oli keskenään hyvät 

suhteet. Ymmärsin myös, miten suuri merkitys leikkimisellä ja turvallisella ilma-

piirillä on tilanteissa, joissa lasta houkutellaan toimimaan hänelle vieraalla kie-

lellä. Pyrinkin koko alkuopetuksen ajan motivoimaan oppilaitani keksimällä eri-

laisia leikkimielisiä käytänteitä, jotta kohdekielellä opiskelu olisi mielekästä. Luo-

kassa oli alusta alkaen hyvä ilmapiiri, joka tuntui vain voimistuvan ajan kuluessa. 

Useissa tilanteissa oli mukana naurua ja huumoria. Keskinäistä hauskaa jutustelua 

tuntui riittävän heti ensimmäisenä koulupäivänä. Osittain tämä saattoi johtua siitä, 

että oppilaat tunsivat toisensa jo entuudestaan aika hyvin ja ryhmä oli sopuisa. 
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4.3.3 Aineisto ja aineistonkeruu 

Varsinainen tutkimusaineistoni koostuu kahden vuoden aikana kerätyistä CLIL- 

vuorovaikutuksen videonauhoitteista ja niistä laadituista litteraateista. Oppitun-

tien jälkeen kirjoitin myös muistiinpanoja, mutta en käyttänyt niitä itse analyy-

sissä. Toki ne loivat merkittävää taustatietoa, jota hyödynnän sekä tulosten rapor-

toinnissa että oman kaksoisroolini reflektoinnissa. Ensimmäisessä vanhempainil-

lassa elokuun lopulla kerroin CLIL-opetuksestani ja tutkimuksestani vanhemmille 

sekä keräsin heiltä tutkimusluvat videointiin. Syyskuussa tunnustelin oppilaiden 

reaktioita ja suhtautumista kameraan järjestämällä leikkikuvauksia. Kuvaamiseen 

käytin yhtä jalustallista laadukkaalla mikrofonilla varustettua kameraa, jota ope-

tukseni lomassa siirtelin luokassa eri paikkoihin. Oppilaat istuivat yleensä neljän 

hengen vaihtuvissa pöytäryhmissä, joissa heillä oli näköyhteys luokkatove-

reihinsa. Oppilaita oli ohjeistettu kääntymään opettajaa kohti tämän puhuessa. 

Opetuskeskustelussa pyrin suuntaamaan itsekseen nauhoittavan kameran pää-

sääntöisesti oppilaisiin, ja tästä syystä kamera oli useimmiten sijoitettuna luokan 

etuosaan. Välillä siirsin kameraa kuvaamaan myös osittain itseäni ja vain osaa 

oppilaista. Itsenäisen työskentelyn aikana sijoitin kameran aluksi kuvaamaan aina 

yhtä pöytäryhmää kerrallaan. Itsenäisen työskentelyn tunneilla parhaaksi kameran 

paikaksi osoittautui kuitenkin oma opettajan työpisteeni. Siellähän oppilaat tois-

tuvasti kävivät asioimassa luonani. Näissä kuvaustilanteissa oppilaideni kanssa 

käymieni keskustelujen lisäksi nauhalle tallentui myös kuvattavien kehollista toi-

mintaa. Kameran laadukas mikrofoni tallensi myös kauempana olevien oppilaiden 

pöytäkeskusteluja. 

Kahden kuukauden välein yleensä kahtena peräkkäisenä päivänä keräämäni 

videoaineisto koostuu kahdesta erilaisesta vuorovaikutustilanteesta: opettajajoh-

toisesta opetuskeskustelusta ja itsenäisestä ja vapaammasta työskentelystä pöy-

täryhmissä. Viimeksi mainittuun aktiviteettiin sisältyi myös paljon opettajan ja 

oppilaan välisiä kahdenkeskisiä keskusteluja, jotka syntyivät lähinnä oppilaan 

aloitteesta tämän lähestyessä opettajaa tai avustajaa pyytäen näiltä joko apua tai 

materiaalia itsenäisesti tehtävää käsityötään varten. Vaikka opettajana ohjasin tä-

täkin aktiviteettia voimakkaasti tiettyjen kielikäytänteiden suuntaan, sitä sävytti 

oppilaiden suomenkielinen yksityinen puhe. 

Kaiken kaikkiaan kahden vuoden aikana kuvattua videoaineistoa on neljä tun-

tia, joista tarkasti litteroitua 145 minuuttia. Tästä aineistosta keräsin kokoelman 

aineistoesimerkkejä, joiden avulla vastasin kaikkiin tutkimuskysymyksiin (ks. 

luku 3). Osallistumisen ja kehittymisen muutoksen kuvaaminen perustui neljään 

tasaisin väliajoin havainnoitavaan ajankohtaan, joissa toteutui samantyylinen ak-

tiviteetti (ks. Ortega & Iberri-Shea, 2005, s. 39–40).  
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4.4 Aineiston analyysi 

Työssäni aineiston kerääminen, sen litterointi ja analyysi limittyvät (ks. Kuvio 3). 

 

 

Kuvio 3. Tutkimusaineiston keruu- ja analysointiprosessi. 

  

2013-2014

Videoaineiston 
keruu 

Aineiston karkea 
litterointi (yht. 4 
tuntia)

Alustava analyysi 
opetuskeskustelu
-
vuorovaikutukses
ta (IRF-syklin 
pohjalta)

2014-2015

Videoaineiston 
keruu

Aineiston tarkempi 
litterointi, myös 
multimodaalisuud
en kuvaaminen

Neljä sekvenssiä 
opetuskeskusteluv
uorovaikutuksesta 
ja viisi sekvenssiä 
käsityötuntien 
vuorovaikutuksest
a varsinaisen 
analyysin 
kohteeksi

Opetuskeskustelun 
ja käsityötuntien 
vuorovaikutuksen 
alustava  
aineistolähtöinen 
analyysi

2015-2019

Osatutkimus I: 

Aineisto: 
opetuskeskusteluvu
oro-vaikutus, yht. 55 
min,

Tutkimuksen 
kohde:vuoronvaiht
ora-kenteet, 
opettajan tarjoama 
tuki 
lähivuorovaikutukse
ssa

Osatutkimus III:

Aineisto:

käsityötuntien 
vuorovaikutus, yht. 
90 minuuttia, 85 
esimerkin kokoelma

Tutkimuksen 
kohde:

pyynnöt sosiaalisina 
resursseina ja 
vuoronvaihtorakent
eina

Osatutkimus II:

Aineisto: sama 
aineisto kuin 1. 
osatutkimuksessa, 
mutta tarkemmin 
litteroituna

Tutkimuksen 
kohde:

osallistujaroolit
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Aloitin tutkimusaineistoni keruun videoimalla luokkani vuorovaikutusta. Purin 

nauhat yleensä melko nopeasti kuvaamisen jälkeen ja siirsin karkean litterointita-

van mukaan myös tekstiksi. Tässä yhteydessä anonymisoin aineiston muuttamalla 

osallistujien nimet. Katselin videoaineistoja useaan kertaan ja litteroin aluksi 

niistä lähinnä kielellisen sisällön, jotta voisin kuvata tarkasti keskustelun kulun. 

Keskityin erityisesti opetuskeskusteluvuorovaikutukseen etsien sieltä kolmiosai-

sia vuoronvaihtorakenteita. Tutkimuskysymykseni olivat tässä vaiheessa vielä 

osittain ennalta asetetut eli tarkastelin aineistosta löytyneitä kolmiosaisia vuoron-

vaihtorakenteita (ks. luku 2. 3. 1). Tutkimusprosessin edetessä litteroin opetuskes-

kusteluaktiviteeteista kuvaamiani videotallenteita tarkemmin. Siirryin käyttämään 

keskustelunanalyysiin vakiintunutta Gail Jeffersonin (2004) kehittelemää puheen 

litterointijärjestelmää (ks. myös Stevanovic & Lindholm, 2016). Puheessa esiin-

tyvät tauot laskin vain kokonaisten sekuntien tarkkuudella. Litteroin puheen ja 

siihen liittyvät korvakuulolta havaitsemani prosodiset piirteet (kuten sävelkorkeu-

den vaihtelu, painotus ja tempo) mahdollisimman tarkasti. Pyrin kuvaamaan mul-

timodaalisuutta, mutta yhden kameran käyttö esti sen systemaattisen havainnoimi-

sen. Mahdollisuuksien rajoissa laskin havaitsemani kehollisuuden keston suh-

teessa samaan aikaan tapahtuvaan puheeseen. Kehollista vuorovaikutusta kuvasin 

sanallisesti liittäen sen puhunnoksen alle kaksoissulkeisiin. 

Samaan aikaan kun litteroin opetuskeskusteluvuorovaikutusta, tallensin aineis-

toa myös tuntiaktiviteeteista, joissa oppilaat saivat keskustella vapaammin itse-

näisen työskentelynsä lomassa. Pyrin litteroimaan näitäkin vuorovaikutustilan-

teita aluksi pääpiirteittäin. Vapaamuotoinen työskentely aiheutti paljon päällek-

käispuhuntaa ja osoittautui tästä syystä litteroinnin kannalta haasteelliseksi. Pyrin 

siirtämään paperille mahdolliset päällekkäispuhunnat hidastaen tallenteiden esi-

tysnopeutta. Kaiken kaikkiaan tallensin ja tein karkean litteroinnin vapaamuotoi-

semmasta käsityötuntien vuorovaikutuksesta ensin kokonaan ja vasta sen jälkeen 

valikoin tietyt sekvenssit tarkemman analyysin kohteeksi. 

Ensimmäisen osatutkimuksen (Kaunisto, 2016) aineiston litterointikonventiot 

seurailevat väljästi keskustelunanalyysin konventioita (ks. Dalton-Puffer, 2007). 

Varsinaisen analyysin kohteiksi valikoin tästä opettajajohtoisesta aineistosta neljä 

sekvenssiä, joista kaksi sijoittuu ensimmäiselle alkuopetusvuodelle ja kaksi toi-

selle alkuopetusvuodelle.  Sekvenssien valikoitumisen perusteena oli paitsi tasai-

nen ajallinen etäisyys, myös niissä toteutuva samankaltainen tuntiaktiviteetti. 

Kunkin sekvenssin kesto on noin 10–15 minuuttia. Kokonaiskuvan hahmotta-

miseksi etsin aineistosta aluksi kolmiosaisia IRF-syklejä ja tarkastelin niitä sen 

jälkeen tarkemmin syklin eri positioista. Tällä tarkoitan vuorojen aloituksia ja nii-

hin esitettyjä kielellisiä vastauksia tai muita ei-kielellisiä reaktioita. IRF-syklit ha-

jotin pienempiin ilmauksiin, joista erottelin opettajan ja oppilaiden tekemät aloit-

teet ja vastaukset. Laskin määrällisesti osallistujien suomenkieliset ja venäjänkie-

liset ilmaukset, ja laadin tämän pohjalta havainnollistavia kuvioita vuoronvaihto-

rakenteiden muuttumisesta ja kehittymisestä kahden vuoden aikana.  
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Luokittelin oppilaiden vastauksia erilaisiin ryhmiin sillä perusteella, olivatko ne 

yksittäisiä vastauksia vai kuorovastauksia. Lisäksi analysoin opettajan ilmauksia 

ja etsin niistä vuorovaikutustilanteissa oppilaiden tuottamista mahdollisesti edis-

täviä tukistrategioita, kuten johdattelevia kysymyksiä ja erilaisia prosodisia re-

sursseja (ks. luku 2. 2. 1). 

Lehtimajan (2012, s. 19) mukaan yhdellä ja samalla vuorolla voi olla erilaisia 

vuorovaikutusfunktioita. Luokkahuonevuorovaikutuksen tutkijat (Seedhouse, 

2004; Sert, 2015) ovat niin ikään kritisoineet sitä, että vuorovaikutusta luokassa 

pyritään sovittamaan pelkästään ennalta määriteltyihin rakenteisiin (kuten esimer-

kiksi Sinclair & Coulthard, 1975; Keravuori, 1988). Kolmannessa osatutkimuk-

sessa (Kaunisto, 2018) tutkimuskysymykset syntyivät ja muokkautuivat aineisto-

lähtöisesti litteroinnin pohjalta. Katsoin videonauhoitteita useita kertoja pyrkien 

havaitsemaan aineistosta nousevia ilmiöitä. Esittelin litteroitua aineistoa myös 

kahdesti datasessiossa ulkopuolisille tutkijoille. Tämän jälkeen litteroin tarkem-

min opetuskeskusteluaktiviteetista samat neljä sekvenssiä kuin ensimmäisessä 

osatutkimuksessa. Tutkimuksen kohteeksi tarjoutuivat osallistujaroolit ja niiden 

muuttuminen. Lähestyin aineistoa myös määrällisesti. Laskin opettajan ja oppilai-

den puheenvuoroissa esiintyneet tekstisanat ja laadin tämän laskennallisen tiedon 

perusteella taulukon äänessä olijoiden prosentuaalisista määristä jokaisessa tutki-

tussa sekvenssissä. Sama sana saattoi esiintyä useamman kerran yhden sekvenssin 

aikana. Ryhdyin tämän jälkeen tutkimaan puheen suuntaamisen ja vastaanottami-

sen tapaa tarkemmin (Lehtimaja, 2012; Sahlström 1999). Tarkastelin osallistujia 

puhujina ja kuulijoina, aloitteentekijöinä ja vuorojen vastaanottajina. Aineistosta 

nousi esiin erilaisia tilannekohtaisia osallistujarooleja nopeasti vaihtuvissa kon-

teksteissa, joita tarkastelin osallistumiskehikon käsitteen avulla (ks. luku 2. 3. 3). 

Analyysin tuloksena pystyin hahmottamaan aineistosta institutionaalisessa luok-

kahuonevuorovaikutuksessa tyypillisten asymmetristen valtasuhteiden (Tainio, 

2007) horjumista ja esittämään sen aineistoesimerkkien avulla kolmella eri ta-

solla. 

Toisessa osatutkimuksessa (Kaunisto, 2019) analysoin itsenäisen työskentelyn 

sallivaa ja puheoikeuksiltaan vapaampaa itsenäisen työskentelyn vuorovaikutusta 

edelleen melko tarkasti multimodaalisen keskustelunanalyysin työkaluja hyödyn-

täen. Käsityötuntien vuorovaikutustilanteissa esiintyi paljon suomenkielistä ja ve-

näjänkielistä samanaikaista puhetta sekä monenlaista sosiaalista toimintaa. Ai-

neistosta nousi vahvasti esiin oppilaiden esittämä sanallinen pyyntö, jota tarkas-

telin sekä lingvistisenä rakenteena että osana rakennekehystä (Kauppinen, 1998; 

Tanner, 2012; Wong-Fillmore, 1979). Sekvenssien yhteiskesto oli 90 minuuttia, 

ja ne jakaantuivat tasaisesti kummallekin alkuopetusvuodelle. Tästä videoaineis-

tosta laadin analyysiä varten 85 esimerkkiä käsittävän pyyntökokoelman. Analyy-

siyksikkönä käytin vierusparia, jossa oppilaan esittämä pyyntö esiintyy positio-

naalisesti sekä etujäsenenä että opettajan johdattelun tuloksena jälkijäsenenä. Tut-
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kin pyyntöjä myös osallistumisen tapana. Rakenteellisesti luokittelin pyynnöt ky-

syviksi, väitteiksi, käskyiksi tai nominilausekkeiksi huolimatta siitä, kummalla 

kielellä ne esitettiin. Laskin äidinkieliset ja kohdekieliset pyynnöt ja vertailin nii-

den esiintymistä eri sekvensseissä. 

4.5 Eettiset kysymykset 

Tässä luvussa käsittelen eettisiä kysymyksiä sekä osallistujien suojelemiseen että 

tutkimuksen suorittamiseen ja tutkimusaineiston käsittelyyn liittyvästä näkökul-

masta. Eettisyys sinänsä merkitsee monia valintoja jo ennen varsinaista aineiston-

keruuta ja myös sen aikana. Tästä syystä eettisyyteen kietoutuvat etenkin tutkijan 

kaksoisrooliini liittyvät kysymykset. Näitä kysymyksiä pohdin aiemmin (luku 

4.1) ja sivuan niitä lisäksi myöhemmin tutkimuksen luotettavuusluvussa (luku 

6.2). Tutkimuseettisiä valintojani ohjaavat tiedon luotettavuuteen ja tarkistetta-

vuuteen liittyvät tekijät aineiston hankinnassa, käsittelyssä ja säilytyksessä (ks. 

Kuula, 2006; TENK, 2009). Kun tutkimuksen kohteena ovat alaikäiset lapset, on 

eettisiä kysymyksiä tarkasteltava erityisesti myös siitä näkökulmasta, kenen suos-

tumuksella heitä tutkitaan (Lastensuojelulaki, 20 §; Vehkalahti, Rutanen, Lag-

ström & Pösö, 2010, s. 16) ja miten aineistoa käsitellään tuottamatta harmia ja 

vahinkoa tutkittaville (TENK, 2009). 

Pyysin alaikäisten tutkittavieni huoltajilta kirjallisen suostumuksen heidän las-

tensa luokkahuoneessa tapahtuvan vuorovaikutuksen kuvaamiseen. Luvan ehtona 

oli, että aineistoa käytetään vain tämän tutkimuksen tekemiseen. Vaikka en kerän-

nyt minkäänlaisia henkilötietoja, edellä mainittu sopimus edellyttää aineiston hä-

vittämistä tutkimuksen suorittamisen jälkeen. (Kuula, 2006.) Myös muilta satun-

naisesti luokassa työskenteleviltä aikuisilta pyysin kirjallisen suostumuksen ku-

vaamiseen. Lupalomakkeessa oli maininta myös siitä, että suostumuksen antajilta 

pyydettäisiin aina erikseen lupa, jos videoaineistoa käytettäisiin muuhun kuin tut-

kimustarkoitukseen. 

Oppilailta en kuitenkaan kysynyt lupaa videoimiseen. Tutkittavien ollessa ala-

ikäisiä voidaan lastensuojelulaista hakea vahvistusta sille, että vain yli 12-vuoti-

aalla on oikeus tulla kuulluksi. Lain mukaan lapsen toivomukset ja mielipide on 

kuitenkin otettava huomioon iän ja kehitystason edellyttämällä tavalla. (Lasten-

suojelulaki, 20 §.) Informoin huoltajia tutkimuksestani vanhempainilloissa. Tut-

kimuksen tavoitetta valotin heille hyvin yleisellä tasolla kertoen sen suuntautuvan 

venäjän kielen oppimiseen ja käyttämiseen CLIL-tunneilla. Korostin myös, että 

huoltajat voisivat vetää lapsensa tutkimusprosessista pois milloin tahansa eikä las-

ten henkilöllisyys tulisi ilmi missään vaiheessa tutkimusta. Esittelin huoltajille 

myös keräämääni videoaineistoa vanhempainilloissa. Kukaan ei vetänyt lastaan 

pois tutkimuksesta aineistonkeruun aikana. 
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Käytin tutkimusraportissa osallistujista peitenimiä, joita myös vaihtelin litteraa-

teissa (ks. Nikkanen, 2019; TENK, 2009, s. 13). Tutkimusaineisto ei ole millään 

tavalla arkaluontoista eikä siinä esiinny sellaista toimintaa, mistä olisi koitunut 

osallistujille haittaa. Kuvauksethan suuntautuivat tavalliseen CLIL-arkeen nosta-

matta sieltä erityisesti esille yksittäisiä oppilaita. Syrjäläinen (1994) näkee kuiten-

kin myös ongelman tutkittavien anonymiteetin varmistamisessa. Tutkittavien ano-

nymiteetin turvaaminen on eettisesti oikein, mutta samalla pitäisi kuvata heitä tar-

kasti. Tämä taas voi paljastaa tutkittavien henkilöllisyyden. Vaikka tässä tutki-

muksessa osallistujien henkilöllisyyden tunnistaminen minimoitiin, lukija pystyy 

päättelemään kohdekoulun. 

Myös oppilaille näytin välillä luokasta kuvattuja videoita. He pitivät kamera-

tunteja yleensä normaaliin luokkatoimintaan kuuluvina. Kahden vuoden aikana 

jalustalla seisova kamera vieraili oppitunneilla noin kahden kuukauden välein 

muutaman päivän kerrallaan. Personoin kameran kielipoliisiksi selittäen sen läs-

näoloa sillä, että kamera rakastaa venäjän kieltä ja haluaa oppilaiden käyttävän 

sitä mahdollisimman paljon. Seuraava muistiinpano kertoo kameran tulosta luok-

kaan. 

Aloitin varsinaiset kuvaukset 25.9. yhdellä jalustallisella videokameralla. En-

simmäiset kuvaukset olivat luonnollisesti leikkikuvauksia. Ensimmäisellä ku-

vauskerralla oppilaat selvästi häiriintyivät kameran olemassaolosta luokassa. Oli-

vat hyvin levottomia ja pelleilivät kameralle. Toisella kerralla paria kolmea oppi-

lasta lukuun ottamatta juuri kukaan ei enää kiinnittänyt kameraan huomiota. 

CLIL-opetukseni lomassa tein myös mahdollisuuksien mukaan huomioita oppi-

laiden luokkahuonediskurssista ja sen kehittymisestä. (Ote opettajan muistiinpa-

noista syyskuussa 2013) 

Toki myös niillä tunneilla, kun kamera ei nauhoittanut, ohjailin ja säätelin op-

pilaiden kielenkäyttöä ja vaadin heitä tuottamaan kohdekieltä aina kun siihen ky-

kenivät. Tässä kontekstissa pystyin kuitenkin keksimäni institutionaalisen ”rooli-

leikin” avulla toteuttamaan tavoitteellista ja myös moraalisesti kestävää CLIL-

opettajan työtä (ks. Costley & Gibbs, 2006, s. 91). Tutkimuskirjallisuudessa esi-

tetään erilaisia käsityksiä videoinnin vaikutuksista tutkittaviin. Dörnyein (2007, s. 

185–186; ks. myös Bagayoko & Tawah, 2018) mukaan kameran läsnäolo voi häi-

ritä osallistujia ja aiheuttaa heissä epätavallista käytöstä. Tässä tutkimuksessa ku-

vaukset alkoivat leikkikuvauksilla, ja niiden aikana kameran läsnäolo kiinnostikin 

oppilaita. He tuntuivat kuitenkin tottuvan kameraan melko nopeasti. 

Säilytin videotallenteita ja niiden kopioita lukitussa tilassa kotonani. Tarkoi-

tukseni on hävittää ne tutkimuksen päätyttyä (Tietosuojalaki, HE 9/2018.) Tiedon 

tuhoutumista varjelin tiedostojen varmuuskopioinneilla ja tallensin sitä eri paik-

koihin kuitenkin huomioiden, että tieto oli kotikoneellani suojassa. 
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5 OSATUTKIMUSTEN TULOKSET 

Tämän tutkimuksen kokonaistavoitteena on empiirisen, pedagogisesti suuntautu-

neen tapaustutkimuksen avulla lisätä ymmärrystä alkuopetusikäisten oppijoiden 

kehittymisestä osallistua venäjänkieliseen CLIL-vuorovaikutukseen. Jokainen 

kolmesta osatutkimuksesta lähestyy päätutkimuskysymystä eri näkökulmasta. 

Tutkimuksen pääongelma on: Mitä vuoronvaihtorakenteita ja osallistujarooleja 

CLIL-alkuopetusluokan vuorovaikutuksessa esiintyy, ja miten ne muuttuvat? 

Ensimmäisessä osatutkimuksessa (Kaunisto, 2016) tarkastelin opetuskeskus-

teluvuorovaikutuksen vuoronvaihtorakenteita ja niiden yhteydessä opettajan tar-

joamaa tukea. Etsin vastausta siihen, mitä aloite- ja vastausvuoroja oppilaat tuot-

tavat ja mitä tukimuotoja oppilaiden aloite- ja vastausvuorojen yhteydessä esiin-

tyy. Toisen osatutkimuksen (Kaunisto, 2019) painopiste oli ensimmäisen artikke-

lin tavoin vuoronvaihtorakenteissa, tarkemmin pyyntöformuloissa. Aineistona 

olivat nyt itsenäisen työskentelyn sallivat käsityöaktiviteetit. Tässä osatutkimuk-

sessa tarkastelin sitä, millä kielellä pyynnöt esitetään ja mitä rakenteita pyynnön 

sisältävissä vuoronvaihtojaksoissa esiintyy. Kolmas osatutkimus (Kaunisto, 2018) 

käsitteli luokkahuoneen osallistujarooleja ja niiden ilmenemisen tapaa CLIL-ope-

tuskeskustelussa. Aineisto oli sama kuin ensimmäisessä osatutkimuksessa, mutta 

analyysi perustui tarkemmin litteroituun videomateriaaliin. (Ks. Taulukko 3.) 

Taulukko 3. Osatutkimusten tutkimuskysymykset ja tulokset. 
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5.1 Kohdekieliset ilmaukset lisääntyvät opettajan vuorovai-
kutustuella 

Ensimmäisessä osatutkimuksessani tutkimustavoitteena oli lisätä ymmärrystä op-

pilaiden kohdekielisten ilmausten kehittymisestä ensimmäisen luokan CLIL-ope-

tuksen aikana. Analyysin kohteena olivat oppilaiden aloitteet ja vastausvuorot 

sekä niiden kehittyminen kahden vuoden aikana. Lisäksi kuvasin opettajana tar-

joamaani tukea luokkahuoneen lähivuorovaikutuksessa. 

Aineiston analyysin perusteella havaitsin, että kolmiosainen IRF-opetussykli 

osoittautui tutkittavan luokkahuoneen vuorovaikutuksessa hallitsevaksi. Havain-

not ovat linjassa aiheesta tehdyn aiemman tutkimuksen kanssa (ks. Niemelä, 

2008; Nikula, 2007b; Dalton-Puffer, 2007). CLIL-opetuksen ensimmäisenä 

vuonna suurin osa vuoronvaihtorakenteista olivat kuitenkin hyvin suppeita. Ne 

muodostuivat useimmiten opettajan vastausvaihtoehdon sisältävästä kysymyk-

sestä tai muusta johdattelevasta aloitussiirrosta, yksittäisen oppilaan tai oppilas-

joukon odotuksenmukaisesta kielellisestä vastauksesta tai kehollisesta reagoin-

nista, kuten esimerkiksi nyökkäyksestä. Tämän jälkeen opettaja usein vahvisti res-

ponssin lyhyesti. (Ks. esimerkki 1.) 

 

Esimerkki 1 (22.11.2013) 

 

1 Ope: где финляндия? 

missä suomi on? 

2 Ope: наверху, или внизу? 

ylhäällä, vai alhaalla? 

((tekee kädellä nousevan ja laskevanliikkeen Suomen kartan edessä)) 

3 Tiina ˚наверху˚˚ 

ylhäällä˚ 

4 Ope: наверху да. 

ylhäällä kyllä. 

 

Ensimmäisenä CLIL-alkuopetusvuotena opettaja teki aloitteita huomattavasti 

enemmän kuin oppilaat, jotka puolestaan vastailivat venäjäksi useimmiten vain 

yhdellä lyhyellä sanalla opettajan aloituskysymyksiin. Oppilaiden responssit oli-

vat koko alkuopetuksen ajan sekä yksilö- että kuorovastauksia. Kahden vuoden 

aikana kohdekielisten oppilasaloitteiden määrä kuitenkin kasvoi. Niin ikään IRF-

vuoronvaihtorakenteet alkoivat esiintyä laajentuneina oppilaiden esittäessä jatko-

kysymyksiä tai kommentteja. Lisäksi oppilaiden aloite- ja vastausvuorot pitenivät 

ajan kuluessa. (Ks. esimerkki 2.) 
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Esimerkki 2 (2.4.2015) 

 

1 Tiina: там неправильно написано (x). 

siellä on väärin kirjoitettu. 

((katsoo paperiaan)) 

2 Ope: что неправильно написано tiina [скажи, 

mikä on väärin kirjoitettu tiina     [kerro, 

3 Tiina:пищевод] 

ruokatorvi  

((katsoo opettajaan)) 

4 Tiina: там пишевод, 

siellä on ruokatorvi, 

5 Ope: а там щ молодец, пищевод, там (такие), 

это щ, пищевод, пищевод, 

ja siellä on sh hienoa, ruokatorvi, 

siellä (on sellaisia), se on shj, 

ruokatorvi, ruokatorvi, 

6 Ope: это на машинке (xx), 

se on koneella (xx), 

7 Kerttu: это ты сделал? 

oletko sinä tehnyt sen? 

8 Ope: да 

kyllä 

 

Oppilasaloitteiden lisääntyminen sekä oppilaiden ilmausten muuttuminen täysin 

kohdekielisiksi olivat ensimmäisen osatutkimuksen merkittävimmät muutokset 

CLIL-vuorovaikutuksessa. Samalla oppilaiden suomenkieliset ilmaukset jäivät 

vuorovaikutuksesta lähes kokonaan pois. Huomionarvoista on lisäksi se, että ve-

näjänkielinen vuorovaikutus muuttui sujuvammaksi ja vastaanottavaisemmaksi. 

Tämä näkyi erityisesti siinä, että oppilaat reagoivat opettajan aloitesiirtoihin no-

peammin kuin CLIL-opetuksen alkuvaiheessa. Erityisen selvästi edellä mainitut 

muutokset kielenkäytössä näkyivät toisen CLIL-alkuopetusvuoden keväällä. Tu-

lokset ovat yhteneväisiä tutkimuskirjallisuudessa esiintyvien havaintojen kanssa 

(ks. esim. Cekaite, 2006; Savijärvi, 2011). 

Osatutkimuksen keskeiseksi johtopäätökseksi muodostui, että tarjottu vuoro-

vaikutustuki, jota luonnollisesti myös kolmiosainen ennustettava vuoronvaihto 

edustaa, ruokki oppilaiden kohdekielisiä ilmauksia. Näitä konkreettisia tukikei-

noja olivat esimerkiksi johdattelevat aloitesiirrot, kuten vastauksen sisältävät ky-

symykset. Opettaja tarjosi usein tilaisuuksia vastata kuorossa jättämällä ilmauk-

sen kesken, esittäen sen tasaisella tai nousevalla intonaatiolla tai merkitsemällä 

jälkijäsenen puuttumisen prosodisesti. Opettajan käyttämiä prosidisia merkitsimiä 



Maarit Kaunisto 

54 

aineistossa olivat ilmauksen tai sen osan painottaminen, hidastaminen tai äänen-

voimakkuuden sääteleminen. Oppilaat saivat tukea lisääntyvälle venäjän kielen 

käytölleen myös kulloiseenkin sisältöön liittyvistä rutiininomaisista, mutta oppi-

laille merkityksellisistä tilanteista. Myös nämä opettajan tarjoamat tukimuodot lä-

hivuorovaikutuksessa ovat tutkimuskirjallisuudessa esitettyjen havaintojen mu-

kaisia (ks. Cameron, 2001; Ellis, 2012; Lyster, 2019; Margutti, 2004). 

5.2 Pyyntörakenteet mahdollistavat osallistumisen  

Toisessa osatutkimuksessa tutkimustavoitteena oli lisätä ymmärrystä siitä, missä 

määrin opettajan tuottamat kielelliset mallit vaikuttavat sosiaaliseen vuorovaiku-

tukseen alakoululaisen luokkahuonekontekstissa. Tarkastelin oppilaiden esittämiä 

pyyntöjä, joiden kielenvalintaa sekä funktionaalista ja rakenteellista muutosta ku-

vasin kahden vuoden ajalta. Tutkimuksen fokuksessa olivat erityisesti oppilaiden 

tuottamat vierusparin etujäsenet, pyynnöt. Etujäseneen liittyi aina opettajan tuot-

tama jälkijäsen, jolla hän reagoi pyyntöön kielellisesti. Analyysissä hyödynsin tut-

kimusta kahdesta kysymys- ja imperatiivirakenteisesta pyynnöstä, jotka ovat ve-

näjän kielessä tyypillisimpiä (ks. Bolden, 2017; Yli-Piipari, 2002). Tutkimukses-

sani sovelsin tietoa myös suomen kielen imperatiivirakenteista (ks. Lauranto, 

2015). 

Oppilaat olivat ensimmäisen luokan alusta lähtien tottuneet kuulemaan mallin-

nettuja kiteytyneitä pyyntöjä asioimistilanteita varten (esim. mozno vatu/saako 

vanua, dajte požalujsta vatu/antakaa olkaa hyvä vanua). CLIL-opetuksen alussa 

oppilaat pyysivät opettajalta tarvikkeita ja apua suurimmaksi osaksi suomen kie-

lellä. Yllä mainitut pyyntömallit, formulat, siirtyivät kuitenkin nopeasti oppilaiden 

aktiiviseen käyttöön. Aineiston analyysi osoitti, että ensimmäisen vuoden ke-

väällä suurin osa oppilaiden tuottamista aloitteista oli venäjänkielisiä pyyntöjä. 

Myös Savijärven tutkimuksessa (2011) tuodaan esiin samanlaisia havaintoja kie-

lellisten ainesten vähitellen toistojen kautta tapahtuvasta haltuunotosta. 

Tarkastelin oppilaiden tuottamia pyyntöjä myös rakenteellisesti. Luokittelin 

pyynnöt kysymyksiksi, väitteiksi, käskyiksi tai nominilausekkeiksi (ks. Tanner, 

2012). CLIL-opetuksen alkuvaiheessa suurin osa pyynnöistä oli suomenkielisiä 

väitelauseita (esim. mä tarviin vihreetä). Alkuvaiheessa huomattava osuus pyyn-

nöistä oli joko suomenkielisiä tai kohdekielisiä nominilausekkeita eli yleensä yh-

dellä substantiivilla ilmaistuja pyyntöjä, joilla oppilas halusi joko tiettyä materi-

aalia tai vain huomiota itselleen. 

Aineiston analyysi paljasti, että CLIL-opetuksen edetessä väitteet ja nomini-

lausekkeet vähenivät pyyntöjen rakennusaineina. Pyynnöt kehittyivät ajan kulu-

essa monipuolisimmiksi ja edellä mainittujen väitteiden ja nominilausekkeiden ti-

lalle tulivat mallinnetut rakennekehykset: kohdekieliset kysymyksenmuotoiset 
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pyynnöt (esim. možno igol’ka/saako neulan, možno černyj flamaster/saako mus-

tan tussin) ja kohteliaat imperatiivirakenteiset pyynnöt (dajte požalujsta/antakaa 

olkaa hyvä). 

Keskeinen johtopäätös on, että ennustettavat pyyntöformulat toimivat kohde-

kieltä harjoitteleville oppilaille käyttöresurssina CLIL-vuorovaikutuksessa suo-

riutumiseen. Kahden vuoden aikana oppilaiden osallistumisessa toteutui tilantei-

sen oppimisen (Lave & Wenger, 1991; Wenger, 1998) ja ekologisen systeemiteo-

reettisen kielenoppimisen (ks. esim. van Lier, 2004) mukaisesti siirtyminen CLIL-

yhteisön periferiasta sen keskiöön eli täysivaltaiseen jäsenyyteen. Osallistuminen 

oikeutettiin kohdekielisillä pyynnöillä, joiden korrektia käyttöä harjoiteltiin eks-

pertin kanssa. Tulokset ovat yhteneväiset kieleen sosiaalistumisen tutkimukseen 

suuntautuneen tutkimuskirjallisuuden kanssa (ks. Cekaite, 2006; Savijärvi, 2011). 

Osallistumisen muuttumisen lisäksi myös oppilaiden kielellisessä osaamisessa 

tapahtui muutos: oppilaiden pyynnöt muuttuivat täysin kohdekielisiksi. Lisäksi 

oppilaat oppivat käyttämään pyyntörakenteiden yhteydessä toistuvaa kielellistä 

rakennekehystä luovasti sijoittaen siihen omaa tuotosta (esim. dajte požalujsta 

igolʹku/antakaa olkaa hyvä neula; dajte požalujsta ˂vatu ˃ /antakaa olkaa hyvä 

˂vanua ˃). Myös tämä havainto on linjassa varhaisen kielenoppimisen tutkimus-

kontekstista saatujen tulosten kanssa (ks. Cekaite, 2006; Savijärvi, 2011; Wong-

Fillmore, 1979).  

5.3 Osallistujaroolit vaihtelevat ja muuttuvat  

Kolmannessa osatutkimuksessa tutkimustavoitteena oli kuvailla ja ymmärtää 

luokkahuoneen osallistujarooleja ja niihin liittyvän vallankäytön tilannesidonnai-

suutta. Analyysini kohteena oli yksityiskohtaisemmin litteroitu opettajajohtoinen 

vuorovaikutusaineisto. Tarkempi multimodaalisuuden analysoiminen nosti esiin 

vuorovaikutuksessa esiintyvät valtarakenteet, ja myös niiden horjuvuuden. CLIL-

luokassani solmittu sopimus venäjän kielen vapaasta käytöstä ilman puheenvuo-

ron pyytämistä rohkaisi oppilaita ajan kuluessa ottamaan kohdekielisiä puheen-

vuoroja itsevalintaisesti. Tällä oli merkittävä vaikutus osallistumiskehikon ja sii-

hen liittyvien osallistujaroolien vaihtelevuuteen. 

Institutionaalisessa luokkahuonevuorovaikutuksessa tyypillinen epäsymmetria 

(McHoul, 1978) näkyy muun muassa dyadisessa eli kahdenvälisessä osallistumis-

kehikossa, jossa opettaja ja oppilas asettuvat toimijoiksi eri tavoin omista pysy-

vistä rooleistaan käsin. Opettajan ja oppilaan roolit olivat luonnollisesti läsnä tut-

kimuksen kohteena olevan CLIL-luokan vuorovaikutuksessa. Institutionaalisen 

roolin oikeuttamana opettaja ohjaili vuoronvaihtoa haluamaansa suuntaan ja op-

pilaat noudattivat useimmiten ohjeita. Tässä osatutkimuksessa osoitin kahden ai-

neistoesimerkin avulla, miten epäsymmetrinen osallistumiskehikko voi kuitenkin 

muuttua hetkellisesti tasa-arvoisemmaksi, jos oppilaat saavat vapaampia puhe-

oikeuksia. Multimodaalisuuden analyysi vahvisti tutkimuskirjallisuuteen (ks. 
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Kääntä, 2014; Seedhouse, 2004; Sert, 2011) pohjaamia havaintoja puheen ohella 

esiintyvien ilmaisuresurssien ilmeisestä merkityksestä luokkahuonevuorovaiku-

tuksen rakentumisessa. 

Ensimmäisenä alkuopetusvuonna CLIL-vuorovaikutuksessa opettaja toimi 

useimmiten aloitteentekijänä ja oppilas tai oppilaskollektiivi vastaajana. Toisena 

vuonna oppilaiden aloitteellisuus kasvoi ja tilannekohtaiset osallistujaroolit vaih-

telivat. Aineistoesimerkeistä kävi ilmi, miten oppilaat kykenivät horjuttamaan 

epäsymmetristä vuorovaikutusta hetkellisesti osallistumisekehikon muuttuessa 

kahdenkeskisestä monenkeskiseksi. Kielellisten ja sosiaalisten resurssien kasva-

essa oppilaiden osallistumisen tapa muuttui. Tämä näkyi erityisesti siinä, että 

myös oppilaat toimivat välillä asiantuntijaroolissa tiedollisella, kielellisellä ja 

vuorovaikutuksellisella tasolla. Oppilaat siirtyivät käyttämään lähes pelkästään 

kohdekieltä. Tähän oli syynä todennäköisesti myös se, että opettaja tarttui ainoas-

taan venäjän kielellä tuotettuihin puheenvuoroihin, kommentteihin tai sivu-

huomautuksiin. On todettava, että oppilaiden kielenvalinta vaihteli riippuen kes-

kustelukumppanista. Kuten Jakosen (2016) tutkimuksessa, myös tässä CLIL-

luokkahuoneessa opettaja muistutteli jatkuvasti kohdekielellä puhumisesta. Kes-

kenään oppilaat käyttivät lähes aina ensikieltään suomea. 

Oppilaiden tiedollinen asiantuntijuus tuli esille esimerkiksi sivuhuomautuk-

sina tai kommentteina meneillään olevaan aiheeseen. Kommentit olivat sekä suo-

men- että venäjänkielisiä, vaikka näistä ainoastaan venäjänkieliset kommentit sai-

vat välittömän huomioni. Varsinkin CLIL-opetuksen alkuvaiheessa opettajan kie-

lellinen asiantuntijuus oli erittäin pysyvää. Aineistosta nousi kuitenkin esiin myös 

tavanomaisemmasta opetusvuorovaikutuksesta poikkeavaa keskustelua oppilai-

den haastaessa jopa opettajansa kielellistä osaamista. 

Vuorovaikutuksen tasolla epäsymmetria horjui niin ikään monenkeskisessä 

asetelmassa, jolloin luokassa syntyi rinnakkaiskeskusteluja ja tiimiytymistä (ks. 

Lehtimaja, 2011; Tainio, 2007). Erityisesti toisen vuoden keväällä esiintyi useasti 

laajennettuja kolmiosaisia vuoronvaihtorakenteita, joiden muotoutumiseen oppi-

laat yksin tai kuorossa osallistuivat. Oppilaat tekivät huomattavasti enemmän koh-

dekielisiä aloitteita kuin alkuvaiheessa. CLIL-alkuopetuksen loppuvaiheessa osal-

listumiskehikko muutti muotoaan tiheään tahtiin ja niin ikään osallistujaroolit 

muuttuivat ja vaihtelivat nopeasti. 

Tämän osatutkimuksen aineistosta lasketun sanamäärän mukaan opettaja oli 

äänessä suurimmaksi osaksi. Puheenvuoroja aloittaessaan opettaja käytti erilaisia 

tapoja asettua puhujaksi. Näitä olivat katseen suuntaaminen tiettyyn puhujaksi 

mahdollisesti valikoituvaan oppilaaseen tai koko luokkaan, osoittava tai ikoninen 

ele sekä prosodiset tekijät kuten esimerkiksi ilmauksen painotus, hidastus ja sä-

velkorkeuden vaihtelu. Opettaja myös tuki oppilaiden vastaanottajuutta runsailla 

johdattelevilla kysymyksillä ja toistoilla. 
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Analyysi osoitti, että oppilaat asettuivat opettajapuheen vastaanottajaksi vaihtele-

vin tavoin. Aloitevuoron esittäjästä riippuen he suuntasivat katseensa ja vartalonsa 

opettajaan tai kanssaoppijaan ja ilmaisivat kasvojen ilmeillä erilaisia tunnetiloja. 

Erityisesti loppuvaiheen vuorovaikutukselle oli ominaista oppilaiden omat aloit-

teet, jolloin he myös suuntasivat katseensa intensiivisesti opettajaan tai hakeutui-

vat katsekontaktiin muiden monenkeskiseen vuorovaikutukseen osallistuvien 

kanssa. Joskus oppilaat puhuttelivat opettajaa nimeltä ja esittivät ilmauksensa ve-

nyttäen tai painottaen. Oma-aloitteisten kohdekielisten puheenvuorojen sallimi-

nen saattoi vaikuttaa siihen, että vuorovaikutus muodostui paikoitellen arkikes-

kustelua muistuttavaksi dialogiksi osallistujien välillä. 
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6 POHDINTA 

6.1 Tutkimuksen arviointi ja jatkotutkimusmahdollisuudet 

Empiirisellä tapaustutkimuksellani olen tavoitellut ymmärryksen lisäämistä ala-

kouluikäisen vieraan kielen oppijan kielenoppimisesta mutta myös heidän opetta-

jansa toiminnasta CLIL-opetuksessa. Osatutkimukset ovat vahvistaneet käsitystä 

oppimisprosessista, jonka kautta oppilaiden kohdekieliset ilmaukset lisääntyvät ja 

pidentyvät. Tuloksissa nousee esiin mallintamisen merkitys sosiaaliselle vuoro-

vaikutukselle erityisesti spesifien kielellisten muottien, kuten pyyntörakenteiden 

kohdalla. Vuorovaikutuksen yksityiskohtainen analyysi on niin ikään nostanut 

esiin alakoulun luokkahuoneen osallistujarooleihin liittyvät valta-asetelmat ja nii-

den tilannesidonnaisuuden. 

Tutkimukseni tulokset kiteytyvät kahteen päähavaintoon. Ensimmäinen pää-

havainto liittyy oppilaiden kielenoppimiseen. Kahden vuoden aikana kummassa-

kin tutkitussa vuorovaikutusaktiviteetissa oppilaiden ilmaukset muuttuivat lähes 

täysin kohdekielisiksi. Toinen päähavainto liittyy oppilaiden osallisuuteen ja toi-

mijuuteen. Dynaaminen kehittyminen näkyi myös oppilaiden osallistumisessa ja 

sosiaalistumisessa CLIL-luokan toimintakulttuuriin. Harjoitteleva CLIL-toimin-

tayhteisö näytti ruokkivan opettajan johdolla oppilaiden sekä kielellistä että sosi-

aalista toimijuutta. 

Päähavaintojeni perusteella voin esittää seuraavia johtopäätöksiä. Opetuskes-

kustelussa vuorovaikutus oli väistämättä hyvin opettajajohtoista, oppilaiden pu-

heenvuoroja kontrolloivaa ja johdattelevaa. Tämä synnytti mekaanista kielenkäyt-

töä, mikä näkyi varsinkin ensimmäisen kouluvuoden alussa opettajan aloittamina 

vuoronvaihtosykleinä, joissa oppilas oli pääasiassa vastaajan roolissa tuottaen 

joko yksin tai kuorossa niukkoja, usein yksisanaisia ilmauksia tai reagoimalla ei-

kielellisesti. Tulokseni ovat linjassa aiemman toisella ja vieraalla kielellä opetta-

misen tutkimusten tulosten kanssa siinä, että kielitaidon alkutaipaleella kohdekie-

len käyttö on pitkälti opettajan ohjailemaa ja perustuu rutiininomaisuuteen ja en-

nustettavuuteen. Esimerkiksi kolmiosainen vuoronvaihtorakenne edistää tällaista 

ennustettavuutta. Omassa tutkimuksessani pystyin osoittamaan vuoronvaihtora-

kenteiden kehittymisen. Tämä näkyi oma-aloitteisten yksilövastausten lisäänty-

misenä, oppilaiden tekemien aloitteiden kasvuna ja vuoronvaihtorakenteiden mo-

nipuolistumisena erityisesti toisen alkuopetusvuoden keväällä. 

Itsenäisen työskentelyn aktiviteetti tarjosi oppilailleni hieman vapaampia pu-

heoikeuksia ja mahdollisuuden käyttää omaa äidinkieltään, mikäli he tekivät sen 

hiljaisella äänellä. Oppilaat hyödynsivätkin tätä mahdollisuutta saada käyttää vä-

lillä suomen kieltä keskenään jutellessaan ja hengähtää hetken opetukselleni ase-

tetusta tavoitteesta: saada oppilaat käyttämään venäjän kieltä mahdollisimman 
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paljon heille merkityksellisissä tilanteissa käsityötunneilla. Todennäköisesti tar-

joamani kohdekielen käyttömahdollisuudet ja oppilaiden tukeminen luokkahuo-

neen lähivuorovaikutuksessa mahdollistivat muutoksen oppilaiden kielenkäy-

tössä. Käyttökelpoisiksi ilmauksiksi muodostuivat kiteytyneet pyyntörakenteet, 

joita jokainen oppilas hyödynsi asioidessaan kanssani saadakseen haluamiaan tar-

vikkeita tai apua työskentelyynsä. 

Kummassakin aktiviteetissa puheeni oli julkista eli suunnattu aina koko luo-

kalle tarjoten oppilaille kielellisiä malleja CLIL-luokassa toimimiseen. Oppilai-

den oma-aloitteisuus mahdollistui tarjoumien kautta, joita esiintyi kolmiosaisissa 

suppeissa tai laajennetuissa vuoronvaihtorakenteissa sekä kiteytyneissä formu-

loissa. Tehokkainta näiden tarjoumien hyödyntäminen oli noviisioppilaille merki-

tyksellisissä sosiaalisissa tilanteissa ja usein leikin varjolla. Kohdekielen käyttö 

perustui varsinkin alkuvaiheessa imitointiin, joka tutkijoiden mukaan on osoitus 

siitä, että lapsi on lähikehityksensä vyöhykkeellä eli kykenee viestimään ekspertin 

tuella (ks. Lantolf & Poehner, 2008; Vygotsky, 1978). Osoitus venäjän kielen op-

pimisesta näkyi erityisesti pyyntöformuloiden rakenteellisessa kehittymisessä ja 

myös siinä, että oppilaat kykenivät käyttämään niitä myöhemmin itsenäisesti ja 

luovasti. Oppilaiden tuottamien kohdekielisten ilmausten taustalla oli paljon pit-

käjänteistä ja usein toistuvaa vuorovaikutustukea. Itsenäisen työskentelyn aktivi-

teeteissa toistelin pyynnön sisältämiä rakennekehyksiä jatkuvasti. Käytin run-

saasti johdattelevia kysymyksiä, jotka sisälsivät usein valmiin vastauksen. Tässä 

tutkimuksessa lähinnä kuvailin tarjoamiani tukistrategioita. Näiden strategioiden 

todentaminen oikea-aikaisiksi olisi kuitenkin vaatinut laajemman videoaineiston 

(vrt. esim. Hakamäki, 2005). 

Toinen päähavainto kytkeytyy oppilaiden mahdollisuuteen osallistua vähäisel-

läkin venäjän kielen taidolla sosiaaliseen kielenkäyttötilanteeseen. Harjoitteleva 

CLIL-toimintayhteisö näytti ruokkivan opettajan johdolla oppilaiden sekä kielel-

listä että sosiaalista toimijuutta niin opetuskeskustelussa kuin käsityötunneilla. 

Omassa aineistossani osallisuutta tukivat muun muassa monenkeskinen vuorovai-

kutusasetelma ja oppilaiden mahdollisuus siirtyä venäjänkielisten pyyntöformu-

loiden avulla CLIL-yhteisön keskiöön. Opetuskeskustelun monenkeskisessä vuo-

rovaikutuksessa oppilaille tarjoutui tilaisuuksia toimia vaihtelevissa osallistu-

jarooleissa niin vastaajina kuin oma-aloitteisten vuorojen esittäjinä. Tämä on osoi-

tus myös oppilaideni vuorovaikutuskompetenssin kasvusta. Vaikka yllä mainitse-

mani opettajan tuki lähivuorovaikutuksessa oli tärkeä, kielenkäyttötilanteiden au-

tenttisuus ja osallistumisen mahdollisuuksien luominen muotoutuivat vähintään 

yhtä merkittäviksi. Osallistumisen mahdollisuus ruokkii toimijuutta, mikä noste-

taan esiin nykyisissä opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus, 2014). Tut-

kimusten mukaan (Intke-Hernandez, 2020; Rasku-Puttonen, 2006) osallisuus to-

teutuu, kun yksilö kokee kuuluvansa yhteisöön. Tätä ajatusta tuki työssäni myös 

Laven ja Wengerin (1991) tilanteisen oppimisen näkökulma opetukseen. Sekä 

opetuskeskustelussa että käsityötuntien itsenäisen työskentelyn aikana oppilaiden 
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osallistuminen oli aluksi hyvin marginaalista, mutta muuttui ajan kuluessa täysi-

valtaisemmaksi. On kuitenkin korostettava, että tutkin oppilaitani enemmän yh-

teisönä kuin yksilöinä. Hedelmällinen jatkotutkimuskohde voisikin olla erilaisten 

toimijaprofiilien esiin nostaminen ja tarkempi kuvaaminen. 

Perinteisen käsityksen mukaan luokkahuonevuorovaikutus on kahdenvälistä, 

lähinnä opettajan ja oppilasjoukon välistä vuoronvaihtoa, jossa yleensä opettaja 

on aloitteellinen ja ohjaa myös keskustelua haluamaansa suuntaan. Karvosen ja 

Routarinteen (2020, s. 278) mukaan koulunkäynnin alussa opettajajohtoinen vuo-

rovaikutus on ensisijainen tapa opetella sellaisia vuorovaikutustaitoja, joita myö-

hemmin tarvitaan monenkeskisissä vuorovaikutustilanteissa. Myös oma opettajan 

roolini korostui kielenoppimisensa alussa taivaltavien CLIL-oppilaideni kouluelä-

mässä. Vaikka opettaja ja oppilas eivät institutionaalisessa luokkahuoneessa voi 

olla puheoikeuksiltaan täysin tasa-arvoisia, voidaan vuorovaikutusta viedä arki-

keskustelunomaiseen suuntaan. Tutkimuksestani nousi esiin yhtymäkohtia sa-

mantyyppisten kaksikielisten (ks. Savijärvi, 2011) tai suomi toisena kielenä -luok-

kahuoneiden vuorovaikutukseen suuntautuneiden tutkimusten kanssa (ks. Lehti-

maja, 2012). Vaikka opettajana olin äänessä suurimman osan aikaa, myös oppilaat 

osallistuivat kohdekielellä vuoronvaihtoon asettumalla eri tavoin kuulijoiksi, 

kommentoiden opettajaa ja toisiaan ja keskustelemalla samaan aikaan toistensa tai 

opettajan kanssa. Työssäni oppilaiden lupa vastata tai tehdä aloitteita venäjäksi 

pyytämättä puheenvuoroa edisti monenkeskisyyttä. On kuitenkin painotettava, 

että kaikki oppilaat eivät toimineet osallistumisen keskiössä, vaan osallistuivat 

omalla tavallaan ja tasollaan oppivan yhteisön reuna-alueella. 

Pelkästään kielenkäyttöä ruokkimalla ja siihen rohkaisemalla ei synny auto-

maattisesti monenkeskisiä vuorovaikutustilanteita. Lisäksi itse vuorovaikutusti-

lanteen on oltava oppilaille mielekäs. CLIL-opetuksella on mahdollisuus tarjota 

puitteet sellaiselle keskustelulle, jossa kielen käyttöä ei tarkastella suurennuslasin 

alla. Tämä CLIL-metodologialle ominainen kielenoppimisen tapa oppilaille mie-

lekkäissä tilanteissa vaikutti CLIL-luokassani. Oppilaita motivoivat selvästi esi-

merkiksi hieman provosoivat kysymykset, kilpailunomaisuus, opettajan tahalliset 

virheet tai ylipäätään asiantuntijuuden luovuttaminen heille vaivihkaa. 

Luokkahuonevuorovaikutusta on tutkimuksissa luonnehdittu monitasoiseksi ja 

kompleksiseksi (ks. Kääntä & Haddington, 2011), ja siihen liittyy verbaalisten 

ilmausten lisäksi kehollisuutta, äänensävyjä, kosketusta ja fyysisen ympäristön 

ominaisuuksia. Kehollisuus on siis huomattavasti laajempi käsite kuin eleet, il-

meet ja äänensävyt, joita aineistossani pääasiallisesti tarkastelin. Luokkahuoneen 

multimodaalista vuorovaikutusta voitaisiin tutkia tarkemmin monen kameran 

kautta tehdyillä nauhoitteilla. Tutkimusasetelmani oli kuitenkin toisenlainen ja toi 

luokkahuonevuorovaikutustutkimukseen erityisesti opettajan äänen. Huomioin 

kehollisuuden, kun se ilmausten yhteydessä oli tarkoituksenmukaista. 
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Tutkimukseni vahvuus on aineiston pitkittäisyydessä ja luokkahuoneen mikrohet-

kien syvällisessä analyysissä. Mikroetnografisin menetelmin kahden vuoden ai-

kana naturalistisesta luokkahuonevuorovaikutuksesta kerätty aineisto mahdollisti 

muutoksen dokumentoinnin. Samaan aikaan toimiminen sekä opettajana että tut-

kijana loi tilaisuuden tarkastella syvemmin sitä, mitä CLIL-luokassani oikein oli 

meneillään. Opettajan kokemus toi tutkimukseen esiymmärrystä, toki myös asen-

teita ja arvoja. Opettajana arvovalintojani ohjasi paitsi opetussuunnitelma, myös 

henkilökohtaiset arvoni. Tutkijan roolini taas korostui videotallenteiden parissa 

suorittamassani analyysityössä. 

Tutkimuksellani on kaksi yhteiskunnallista kytköstä. Ensimmäinen niistä liit-

tyy yksikielisessä kontekstissa toteutuneeseen CLIL-opetukseeni, jonka tavoit-

teeksi asettamani rohkea venäjän kielen käyttö pienelläkin kielitaidolla toteutui 

ainakin osittain. Luokkahuoneeseen kehittyi eetos, jonka mukaan venäjän kielen 

julkinen käyttö takasi pääsyn oppivan yhteisön keskiöön. Uskon, että tämä oli op-

pilaideni tiedostamaton tavoite. Tiukkaan yksikielisyyteen perustuva kaksikieli-

nen opetus ei saa enää nykyään kannatusta kielenoppimisen tutkimuksen kentällä. 

Tämä johtuu yhteiskunnallisesta muutoksesta, joka heijastuu myös kielenoppimi-

sen toimintaympäristöön. (Creese & Blackledge, 2011; Moore & Nikula, 2016.) 

Olen toisaalla (Kaunisto, 2021) samasta aineistosta kirjoittanut opettajan institu-

tionaalisen ja pedagogisen roolin tuomasta oikeudesta, jolla opettaja voi yksikie-

lisellä toiminnallaan edistää oppilaiden oma-aloitteista kohdekielen käyttöä tie-

tyssä kontekstissa. Opettajan institutionaaliseen rooliin kuuluu myös vuorottelun 

ohjaaminen. Tämä rooli antaa opettajalle paitsi oikeuden, myös pedagogisesti pe-

rustellun velvollisuuden (Tella & Harjanne, 2004) rakentaa ohjailu positiiviseksi 

pedagogiseksi auktoriteettisuhteeksi oppilaisiinsa (Harjunen, 2002). 

Tutkimukseni toinen yhteiskunnallinen kytkös on kielipoliittinen. Nostan tällä 

tutkimuksellani esiin huolen suomalaisten alati kapenevasta kielivarannosta. Tut-

kimusten mukaan valtaosa CLIL-opetuksesta toteutetaan englannin kielellä lähes 

kaikkialla Euroopassa (Nikula, 2008; Sylvén, 2013). Englannin kielen ylivoimai-

sesta suosiosta on tullut itseään ruokkiva kehä. Ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi 

valitaan yhä useammin juuri englanti eikä muille kielille ole tästä syystä enää tilaa. 

(Hilden, 2020, s. 14.) Kielenopetukseen on tosin panostettu varhennetun A1-kie-

len kärkihankkeella (Opetushallitus, 2019), mutta kielivalinnat ovat silti pysyneet 

suppeina (Pyykkö, 2017; Vaarala ym., 2021). Tutkimuksellani haluan herätellä 

päättäjiä ymmärtämään, että oppilaan ensimmäinen vieras kieli ja myös CLIL-

opetuksen kohdekieli voi olla myös venäjän kieli. Vaikka englannin kielen osaa-

minen on välttämätöntä (Pyykkö, 2017, s. 22), myös muiden kielten osaajia tarvi-

taan (EK, 2014). 

Tätä kirjoittaessani kesällä 2022 venäjän kielen status on maailmanpoliittisista 

syistä erittäin alhainen, ja venäjän valitseminen ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi 

vähentynee entisestään. Tämä ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että naapurimaan 

kielen osaajille on varmasti jatkossakin tarvetta. 
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6.2 Tutkimuksen luotettavuus 

Kvalitatiivinen tutkimukseni tuottaa CLIL-luokkahuoneen sosiaalisessa vuoro-

vaikutuksessa syntynyttä tietoa, joka voi olla olemassa vain sosiaalisessa kanssa-

käymisessä, ei itsenäisesti (ks. Berger & Luckmann, 1966). Myös jokainen vuo-

rovaikutustapahtuma luokassa on ainutkertainen ja siksi tutkimukseni luotetta-

vuuskysymyksiä on määriteltävä lähinnä analyysin ja tulosten tulkinnan kautta 

(ks. Bakayoko & Tawah, 2018, s. 208; Dörnyei, 2007). Seuraavaksi tarkastelen 

oman tutkimukseni luotettavuuden osatekijöitä, joita ovat uskottavuus, siirrettä-

vyys, varmuus eli reliabiliteetti ja vahvistettavuus (Lincoln & Guba, 1985, s. 294–

301). 

Tutkimuksen uskottavuutta vahvistaa videoimalla keräämäni aineisto, joka 

mahdollistaa luokkahuoneen vuorovaikutustilanteiden monipuolisen tarkastelun 

hyvin yksityiskohtaisella tasolla. Vaikka analyysissä pääpaino oli sanallisissa il-

mauksissa, tutkimusprosessin edetessä kehollisuuden huomiointi toi tulosten tul-

kintaan uusia merkityksiä ja mahdollisuuksia. Esittelin videoaineistoa ilman yksi-

tyiskohtaista litterointia kahdesti ulkopuolisille tutkijoille, jotka tarkastelivat ai-

neistokatkelmia ilman ennakkoasenteita. Vaikka nämä aineistosessiot lisäävät us-

kottavuutta, on muistettava, että itse litterointi on kuitenkin lähtökohtaisesti aina 

valintaa. Videoaineiston litterointi ei ole myöskään koskaan täysin valmis. (Mar-

kee, 2015, s. 8–9; Tainio, 2007.) Analyysini ei kuitenkaan perustunut pelkästään 

litteraatteihin, vaan lisäksi tositilanteessa tehtyihin havaintoihin ja ensisijaisesti 

useaan kertaan katsottuihin videoihin. 

Tutkimusongelmat nousivat autenttisista vuorovaikutustilanteista. Autentti-

suutta kritisoidaan kuitenkin siitä syystä, että tutkija voi itse koostaa tutkimansa 

kohteen hajanaisista tapahtumista ja yksityiskohdista rakentaen näin haluamansa 

todellisuuden (Risjord, 2014, s. 60). Vaikka videoaineistoni ei ollut laaja, pystyin 

laatimaan siitä kattavat kokoelmat esiin nousseista ilmiöistä. Tutkivana opettajana 

hyödynsin analyysissä pitkäaikaista kokemustani ja käytäntöön perustuvaa tie-

toani ja ymmärrystäni CLIL-alkuopetuksen vuorovaikutuksesta. Tiesin toimintani 

kielellisenä mallina ja venäjän kielen käyttöön ohjaavana ja kannustavana opetta-

jana vaikuttavan oppilaiden pitkän ajan kuluessa tapahtuvaan kielelliseen kehitty-

miseen. Valitsin aineistoesimerkit neljästä, kahdelle vuodelle tasaisesti jakautu-

vasta videointijaksosta, joissa kaikissa toteutui samantyylinen vuorovaikutusti-

lanne ja keskustelullinen jäsennys. Kumpaakin vuorovaikutusaktiviteettia, ope-

tuskeskustelua ja vapaamuotoisempia käsityötunteja, yhdisti opettajan voimakas 

ohjaus venäjän kielen käyttöön. Osallistujina olivat koko kahden vuoden ajan sa-

mat oppilaat ja sama opettaja. Ainoastaan vierailevat avustajat vaihtuivat. 

Syrjäläisen (1994, s. 101) mukaan tutkimuksen uskottavuutta voivat horjuttaa 

tutkijan tekemät väärät tulkinnat ja johtopäätökset. Tässä tutkimuksessa pystyin 

etäännyttämään itseni tutkimuskohteestani tarkastelemalla videotallenteita enem-

män ulkopuolisena, tutkijan silmin (ks. Hammersley & Atkinson, 2007, s. 137). 
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Tutkimukseni uskottavuutta vahvistaa se, että olin oppilaideni kanssa tiiviisti yh-

dessä pitkän ajanjakson, koko kahden vuoden alkuopetusjakson ajan. Tunsin op-

pilaani hyvin, ja se vaikutti luonnollisesti tulkintoihini. Toin tulkintaan myös väis-

tämättä kontekstuaalista tietoa. Tällä tarkoitan esimerkiksi sellaista vuorovaiku-

tustilannetta, jossa osallistujan ilmaus jää tallenteella epäselväksi vaikkapa taus-

tahälyn johdosta. Itse osallistujana saatoin kuitenkin muistaa, mitä tilanteessa ta-

pahtui ja miten jokin asia ilmaistiin. Tällaisen osallistuvan tutkimusotteen katso-

taan lisäävän itse tutkimuksen arvoa (Creswell, 1998, s. 196–201; Grönfors, 1982, 

s. 177). Pitkäkestoinen vuorovaikutus oppilaiden kanssa mahdollisti myös jatku-

van analyysin ja tulkintojen kypsymisen kohti ilmiön syvällistä ymmärrystä. 

Omien taustaoletusten ja arvojen avoin reflektointi sekä oppilaantuntemukseni li-

säävät myös analyysin ja tulkinnan uskottavuutta. 

Kvalitatiivisesti toteutettu tutkimus ei tuota yleistettäviä tuloksia (Dörnyei, 

2007, s. 153). Olen kuitenkin pyrkinyt kuvaamaan tutkimusasetelmani tarkasti ja 

määritellyt aineiston analyysissä käyttämäni analyysiyksiköt (IRF, vierusparit) 

niin, että samoja asioita tarkastelevat toiset tutkijat voivat käyttää niitä tutkiessaan 

institutionaalisen luokkahuonevuorovaikutuksen vuoronvaihtorakenteisiin liitty-

viä asioita (ks. LeCompte & Preissle, 1993, s. 66, 323, 350). Olen kuvannut ai-

neistonkeruuprosessin ja analyysivaiheet yksityiskohtaisesti sekä käyttänyt tar-

koituksenmukaisia suoria lainauksia autenttisista vuorovaikutustilanteista, mikä 

vahvistaa laadullisen tutkimuksen reliabiliteettia (ks. Syrjäläinen, 1994, s. 101). 

Edellä mainituista vahvuuksista huolimatta, tutkimukseni luotettavuutta hor-

juttaa aineiston suhteellisen pieni määrä. Tosin aineiston määrää kompensoi sen 

yksityiskohtainen analyysi (ks. Bakayoko & Tawah, 2018; Dörnyei, 2007). Vi-

deoaineiston analyysi tuotti tietoa tietyn tapauskohtaisen CLIL-yhteisön muuttu-

vasta vuorovaikutuksesta. Vuorovaikutuksen ja oppimisen suoraa yhteyttä en 

tässä väitöstutkimuksessa voi todentaa. Oppilaiden kehittyvässä vuorovaikutus-

osaamisessa formaalilla venäjän kielen opetuksella on todennäköisesti oma roo-

linsa, mutta sitä ei tässä tutkimuksessa pyritty erittelemään. 

Aineisto muodostui laadullisesti yksipuoliseksi. Nauhoittavia kameroita olisi 

pitänyt olla luokkahuoneessa ainakin kaksi. Nyt moni asia jäi näkymättömiin, 

kuolleeseen kulmaan. Savijärvi (2011) on kuvannut päiväkodin arkivuorovaiku-

tusta yhdellä kameralla ja todennut tämän ratkaisun toimivaksi siitä syystä, että 

yhden kameran sijoittelua on helpompi kontrolloida kuin useamman kameran (vrt. 

esim. Lehtimaja, 2012). On kuitenkin todettava, että tässä työssä useammalla ka-

meralla kuvattu aineisto olisi tuonut näkyviin useampia osallistujia ja laajemman 

kuvakulman ja samalla enemmän aineistoa multimodaalisuuden tarkasteluun. 

Toisaalta yhdellä kameralla itsekseen taltioitunut aineisto tarjosi spontaanin nä-

kymän aitoon, joskin hyvin fokusoituneeseen mikrohetkeen tai tilanteeseen, jota 

pelkästään havainnoiden ilman videoaineistoa olisi ollut mahdotonta huomata. 
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Tutkimusotteeni tutkivana opettajana on edellyttänyt oman toiminnan analyysiä. 

Tutkijan osallistuva positio voi tuottaa ongelmia. Nikkasen (2019) mukaan kei-

nona liiallisen subjektiivisuuden välttämiseksi ovat avoimuus, läpinäkyvyys ja 

reflektointi. Olen kuvannut aineistoani ja tutkimusprosessia tarkasti ja tuonut esiin 

opettajana toteuttamaani pedagogista ratkaisua, yksikielisyyden vaalimista kaksi-

kielisessä opetuksessa. Vaikka tässä tutkimuksessa olen pyrkinyt objektiivisuu-

teen tarkkailemalla videoaineistoa ulkopuolisin silmin ja analysoimalla sitä kes-

kustelunanalyysin työkaluja hyödyntäen, en varmastikaan ole välttynyt tuomasta 

siihen omaa hiljaista tietoani tulkitsemisen ja kirjoittamisen kautta. Toimiminen 

samaan aikaan opettajana, tutkijana ja omien kielimallieni kuvaajana on sanellut 

erilaisten valintojen tekemistä tutkimusprosessin aikana. 

6.3 Pedagogiset päätelmät  

Tutkimuksellani on merkitystä ensimmäisten kouluvuosien aikaisen kielen oppi-

misen parissa työskenteleville kielikasvattajille. Työni antaa uutta tietoa venäjän 

kielen alkuopetuksen aikaisesta suullisesta oppimisesta. Tutkimukseni tarjoaa 

myös mallin vuorovaikutustutkimusta suunnitteleville ja toteuttaville opettajille. 

Tutkimuksessani osoitin, että oppilaiden tekemät venäjänkieliset aloitteet li-

sääntyivät opettajan määrätietoisen pedagogisen toiminnan seurauksena. Puheen-

vuorojen aloitteiden lisäksi oppilaiden rohkaiseminen omavalintaisiin vastauksiin 

tarjosi heille mahdollisuuksia ja vuorovaikutustaitojen lisääntyessä myös halua 

päästä mukaan CLIL-yhteisön ytimeen. Havaitsin, että tarjoumina toimivat opet-

tajan erilaiset multimodaaliset tukistrategiat. Kielellisen ja kehollisen tuen lisäksi 

oppilaat hyödynsivät pyyntöformuloita sosiaalisina resursseina pyrkiessään osal-

listumaan täysivaltaisesti luokan toimintaan. 

Edellä mainittujen havaintojen perusteella esitän pedagogisen päätelmän, joka 

liittyy nykyisissä opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus, 2014) tähden-

nettyyn oppilaan aktiiviseen toimijuuteen ja osallisuuteen sekä kohdekielen käyt-

töön arjen tilanteita hyödyntäen. Kielenopetuksen pitäisi olla osa laajempaa kieli-

kasvatusta (Opetushallitus, 2014), jossa olennaista on järjestää oppilaiden tar-

peista nousevia kielellisiä ja sosiaalisia tarjoumia, joiden hyödyntäminen edellyt-

tää heiltä aktiivista toimijuutta. Osallisuuden edistäminen vaatii osallistavaa pe-

dagogiikkaa. Kumpulainen, Krokfors, Lipponen ja muut (2010) näkevät aloitteel-

lisuuden ja vastuullisuuden opettamisen muodostavan opettajalle pedagogisen 

haasteen ja edellyttävän vahvaa ammattitaitoa. Oman tutkimukseni tulokset ovat 

osoittaneet, että toimijuuden vaaliminen edellyttää myös kasvamista yhteisölli-

syyteen. Osallistumisen myötä toimija kehittyy oppivassa yhteisössään ja, toisin-

päin, myös itse toimintayhteisö kehittyy toimijuuden kautta. Pedagogiikan onkin 

tästä syystä suuntauduttava oppijoiden aloitteellisuuden, ja myös kasvavan vas-

tuullisuuden, tukemiseen. (Ks. myös Greeno, 2006.) On kuitenkin huomioitava, 
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että kielitoimijuutta on monenlaista eivätkä kaikki hyödynnä edellä mainittuja af-

fordansseja samalla tavalla. 

Toinen pedagoginen päätelmäni liittyy kielitietoiseen opetukseen. Tässä tutki-

muksessa esitellyn CLIL-opetuksen kohdejoukon kehittyvää venäjän kielen käyt-

töä arvostettiin ja oppilaiden tietoisuutta heille vieraasta kielestä ruokittiin. Tämän 

havainnon pohjalta voin väittää opetukseni olleen kielitietoista. Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden (2014) muutos- ja täydennysasiakirjassa (Ope-

tushallitus, 2019) varhennetusta kielenopetuksesta sanotaan, että sen tulee kan-

nustaa oppilasta rohkeaksi kielenkäyttäjäksi sekä tukea hänen kasvuaan kulttuuri-

seen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen. Tämä linjaus on peräisin yleiseuroop-

palaisen viitekehyksen täydennysosasta (CEFR, 2018), jossa kielenoppiminen 

nähdään yksilöllisenä, läpi elämän jatkuvana monikielisyyttä rakentavana proses-

sina. Kun oppilaita rohkaistaan käyttämään kohdekieltä sisältöopetuksen yhtey-

dessä heille mielekkäässä vuorovaikutuksessa, samalla heidän kielellistä tietoi-

suuttaan herätellään. Tällä tavalla kieli tehdään näkyväksi ja sitä arvostetaan. 

(Opetushallitus, 2014; 2017.) Opettajalta tämä edellyttää sitä, että hän ymmärtää 

sisällön ja kielen liittyvän yhteen, havainnoi oman opetuksensa ja oppiaineensa 

kieltä, tekee oppilaat tietoisiksi oppiaineen kielen erityispiirteistä, rakentaa vuo-

rovaikutusta ja takaa kaikkien oppilaiden osallisuuden (Opetushallitus, 2017). 

CLIL-opetuksessani venäjän kieltä opittiin muun toiminnan ohessa. Kohde-

kieli oli läsnä koko ajan, vaikka sitä ei varsinaisesti opetettu. Luonnollisissa vuo-

rovaikutustilanteissa upotin kieltä sisältöopetuksen lomaan erityisesti pyyntöfor-

muloiden avulla. Oppilaat omaksuivat tilannesidonnaisten kielellisten rakenneke-

hysten käytön melko nopeasti ja kohdekielen oppimisprosessi lähti käyntiin. Ve-

näjän kielessä pyynnön kohteena olevaa substantiivia pitää taivuttaa akkusatii-

vissa, jonka muoto määräytyy sanan suvun mukaan. Oppilaan luova substantiivien 

sijoittelu rakennekehykseen ja vähitellen myös sen kieliopillisesti korrekti taivu-

tus oli osoitus siitä, että hän oli kyennyt purkamaan sitä jo analyyttisesti osiin. 

Formuloiden tarkasteluun suuntautuneet tutkijat (Saskia, 2015; Wray, 2002) ko-

rostavat niiden tärkeyttä itseilmaisun ja motivaation rakentajina. Pedagogisesti pe-

rusteltua onkin kytkeä formuloiden käyttö osaksi luonnollista vuorovaikutusta, 

mitä CLIL-opetus parhaimmillaan edustaa. Erityisesti CLIL-alkuopetuksessa, 

jossa oppilaiden kohdekielen taito voi olla vielä hyvinkin niukka, jo muutaman 

käyttökelpoisen kiteytyneen konstruktion avulla selviytyy arkipäivän tilanteista 

kohdekielellä. Tästä syystä kohdekielisiä formuloita kannattaa viljellä mahdolli-

simman paljon eikä antaa niiden sijaan oppilaille mahdollisuutta toimia helpom-

malla ensikielellään. 

CLIL-opetuksen perusajatuksena on aina ollut sekä sisällön että kielen tärkey-

den tunnistaminen (Moore & Nikula, 2016). Kielen ja sisällön suhde nähdään 

myös hyvin tiiviinä. Aineenopetuksessa tämä edellyttää luonnollisesti aineenopet-

tajan ja kielenopettajan välistä yhteistyötä.  
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Oma opettajuuteni sisälsi sekä aineenopetuksen että kielenopetuksen. Tästä syystä 

niiden integrointi oli selkeää ja saumatonta. Yleensä CLIL-opetuksessa aineen-

opettaja ei välttämättä koe olevansa kielen opettaja, mikä kuitenkin olisi suotavaa 

(Moore & Nikula, 2016). Jakonen ja Morton (2016) pohtivat, kuinka paljon CLIL-

opetuksessa voidaan uhrata tarkoitukselliseen kielenopetukseen. Tämä huoli on 

ymmärrettävä, koska aineenopetuksessa sisällöt menevät varmastikin kielen ope-

tuksen edelle. 

Neljäs pedagoginen päätelmäni nivoutuu kielikäytänteisiin ja erityisesti moni-

kielisyysajattelun jalkautumiseen kouluinstituutioon. Vaalin opetuksessani yksi-

kielisyyttä, koska oppilailleni CLIL-tunnit olivat venäjän tuntien lisäksi ainoita 

tilaisuuksia kuulla ja harjoitella kohdekieltä. Rohkaisin oppilaita venäjän kielen 

käyttöön sallimalla esimerkiksi itsevalintaiset kohdekieliset puheenvuorot. Sa-

malla pyrin luomaan sallivan ja hyväksyvän ilmapiirin, mikä takasi mahdollisuu-

den tarvittaessa myös ensikielen käyttöön. 

CLIL-opetus on alun perin toteutettu sellaisessa kontekstissa, jossa kohdekieli 

ei kuulu opetukseen osallistuvien elämään koulun ulkopuolella (Dalton-Puffer & 

Smit, 2013, s. 546). Tästä syystä on ollut perusteltua altistaa CLIL-oppilaat mah-

dollisimman suurelle määrälle kaikille yhteistä kohdekieltä. Nykyään kielenoppi-

miseen suuntautuneessa tutkimuskirjallisuudessa korostetaan monikulttuuri-

suutta, kaksikielisen opetuksen yksikielisyydestä luopumista (ks. Moore & Ni-

kula, 2016) ja mediaatiota eli merkitysten välittämistä vuorovaikutuksessa 

(CEFR, 2018). Todellisuudessa kieltenopettajien kielikäytänteet ovat myös aina 

vaihdelleet, vaikka tutkimusten mukaan he ovat halunneet noudattaa vieraan kie-

len opettamiseen juurtuneita yksikielisyyslinjauksia (ks. esim. Lo, 2015). Ensikie-

len käyttö nähdään nykyään resurssina, jota voi hyödyntää tukistrategiana ja myös 

luonnollisena osana kaksikielistä toimintaa. Toisin sanoen, kohdekielen virheiden 

ja puutteiden ajatellaan kuuluvaksi oppimiseen. Moore ja Nikula (2016) suositte-

levat määrittelemään kielikäytänteet uudelleen erityisesti sellaisissa CLIL-luo-

kissa, joissa on vähemmistökielten puhujia. Tämä tarkoittaa lyhyesti sitä, että tiu-

kasta yksikielisyyslinjasta pitäisi luopua ja sallia sen sijaan CLIL-opetukseen 

osallistujien osaamien kielten käyttö sellaisissa tilanteissa, joissa se on pedagogi-

sesti perusteltua. 

Huolimatta kielikasvatukseen hiipineistä uusista ja kieltämättä erittäin tarpeel-

lisista suuntauksista, voin oman CLIL-opettajan kokemukseni ja tutkimustulos-

teni pohjalta nostaa esiin kielipedagogisen suosituksen kulloisenkin opetuskon-

tekstin huomioimisesta. Olenkin toisaalla (Kaunisto, 2021) tuonut vahvasti esiin, 

että ensikielen ja kohdekielen rinnakkaista käyttöä ei tule soveltaa automaattisesti. 

Myös viimeaikaisessa tutkimuskirjallisuudessa suhtaudutaan kriittisesti kielten 

rinnakkaiskäyttöön missä tahansa tilanteessa ja kontekstissa (Lyster, 2019; Jako-

nen ym., 2018) miettimättä seurauksia laajemmin. On kuitenkin myönnettävä, että 



Tapaustutkimus venäjänkielisen CLIL-alkuopetusluokan vuorovaikutuksesta 

67 

joustavat kielikäytänteet helpottavat CLIL-opettajien työtä. Myös oma käsityk-

seni yksikielisyydestä ihanteellisena CLIL-opetuksena on tutkimukseni edetessä 

muuttunut. 

Lyhyesti voin kiteyttää, että kielen käyttö ja siihen kannustava vuorovaikutuksel-

linen tuki on olennaisinta kielen oppimisessa. Kaksikielisessä opetuksessa opetta-

jan tehtävä on käyttää kieliä suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti sekä tukea 

varsinkin kielipolkunsa alussa kulkevia oppilaita tuottamaan kohdekieltä rohke-

asti. Opettajan rooli tarjoumien rakentajana, systemaattisena ohjaajana ja tukijana 

on ehdottoman tärkeä. Myös oppilailta kielen oppiminen vaatii ponnistelua. Mer-

kitykselliset kielenkäyttötilanteet ja mahdollisuus ilmaista itseään niissä ovat tär-

keitä varsinkin pienille lapsille. Ohjattu tilanteinen kohdekielen käyttö luokkahuo-

nevuorovaikutuksessa mahdollistaa kokemuksen myös osallistumisesta, mikä 

johtaa ajan kuluessa kielen oppimiseen. 
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Tutkimus- ja kuvauslupa 

Huoltajan suostumus: Lapsen osallistuminen tutkimukseen 

Tutkimuksen suorituspaikka: xxx/1 lk (2013-) 

Tutkimuksen ajankohta: syksy 2013-kevät 2015 

Tutkimuksen tekijä: Maarit Kaunisto 

Tutkimuksen ohjaajat: xxx ja xxx/Helsingin yliopisto/OKL 

 

Tutkimusta varten kerätty aineisto käsitellään niin, että osallistujien henkilöllisyys 

ei paljastu. Aineistoa käytetään toistaiseksi vain tutkijan omiin analysointitarkoi-

tuksiin. Jos aineistoa käytetään myöhemmin, siitä tiedotetaan erikseen. Huoltajille 

kerrotaan, milloin ja missä tilanteissa tutkimustietoa kerätään. Huoltaja voi halu-

tessaan perua lapsen osallistumisen tutkimukseen. 

 

1. Suostun siihen, että lapseni vuorovaikutusta (merkitse rastilla) 

-kuvanauhoitetaan (videoidaan) 

-ääninauhoitetaan 

-seurataan nauhoittamatta 

2. Näin kerättyä lastani koskevaa aineistoa saa käyttää 

-tutkijan suorittamassa tieteellisessä tutkimuksessa ja julkaisuissa 

-tieteellisissä esitelmissä 

-opetus- ja koulutustilanteissa 

 

Paikka: 

Aika: 

Allekirjoitus: 

Nimen selvennys: 

Lapsen nimi:  
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Litterointikonventiot  

(Gail Jeffersonia, 2004, mukaillen, ks. myös Stevanovic & Lindholm, 2016, s. 441) 

 

[  päällekkäispuhunnan alku 

]  päällekkäispuhunnan loppu 

=  kaksi lausumaa liittyy toisiinsa tauotta 

(0,5)  hiljaisuus sekunteina 

(.)  0,2 sekuntia lyhyempi hiljaisuus 

.   laskeva sävelkulku 

,   tasainen sävelkulku 

?  nouseva sävelkulku 

sa-  sana jää kesken 

sana  sanan painottaminen 

sa:na  äänteen venyttäminen 

SANA ympäröivää puhetta voimakkaammalla äänellä pu-

huttu jakso 

°sana° ympäröivää puhetta hiljaisemmalla äänellä puhuttu 

jakso 

€sana€  hymyilevällä äänellä puhuttu jakso 

↓ nuolen jälkeinen sana tai tavu lausuttu ympäröivää 

puhetta matalammalla äänellä 

↑ nuolen jälkeinen sana tai tavu lausuttu ympäröivää 

puhetta korkeammalla äänellä 

>sana<  ympäröivää puhetta nopeammin puhuttu jakso 

<sana>  ympäröivää puhetta hitaammin puhuttu jakso 

(sana)  epäselvästi puhuttu sana 

(-)  sana tai tavu, josta ei saatu selvää 

((  ))  kehollinen toiminta 

sana  suomennos 
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