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1 Johdanto 

Lukutaito on yhteiskunnassamme tärkeä ja arvostettu taito. Lukemaan oppiminen tuottaa 

lapselle iloa, kun taas sen viivästyminen ja epäonnistumisen kokemukset tuottavat lapselle 

usein häpeää, pettymystä ja ahdistusta. (Thuneberg 2006a, 177.) Vaikeudet lukemisessa 

vaikuttavat monella tavalla lapsen koulusuoriutumiseen ja oppimiseen. Ajan mittaan se 

vaikuttaa myös lapsen motivaatioon ja käsitykseen itsestään oppijana. (Siiskonen, Aro & 

Holopainen 2004, 80.) Raeksen (1998) mukaan lapset oppivat usein lukemaan jopa ope-

tuksesta huolimatta, mutta koulu voi pahimmassa tapauksessa tuhota lapsen lukutaidon ja  

-halun. Lukemaan opettamisen tulisikin lähteä siltä tasolta, jolla lapsi on kouluun tulles-

saan. Lukutaidon kehittymiselle on erittäin tärkeää, että oppilaalla on myönteisiä koke-

muksia lukemisesta koulun alusta asti. (Raes 1998, 41.) Takalan (2006a, 13) mukaan opet-

tajan olisi hyvä tuntea monta lukemaan opettamisen menetelmää, joista hän osaa valita 

aina sopivimman lapsen tarpeiden mukaan.   

Jokainen oppilas on yksilö, jolla on omat mielenkiinnon kohteensa ja taitotasonsa. Koska 

oppilaat ovat yksilöitä, tarvitaan lukemaan opettamisen eriyttämistä. Koska lukemaan opet-

tamisen tulee lähteä lapsen tasolta, pitää luokanopettajan osata eriyttää opetustaan oppilail-

le sopivaksi. Jos opettaja opettaa kaikkia lukemaan samalla tavalla, osa oppilaista pitkästyy 

liian helppoihin tehtäviin, kun taas osalle opetus on liian vaativaa. Perusopetuslain mukaan 

oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä 

riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä (Perusopetuslaki 

1998/628, 30 §). 

Kiinnostukseni aiheeseen heräsi aloitettuani esi- ja alkuopetuksen sivuaineen vuonna 2012. 

Sivuaineessa minulle kävi selväksi, että tulen mitä luultavammin opettamaan tulevan työ-

urani aikana useita alkuopetusluokkia, jolloin tietämys lukemaan opettamisesta ja eriyttä-

misestä tulee olemaan tarpeen. Tein aiheesta ensin kandidaatin tutkielmani vuonna 2013, 

jonka jälkeen jatkoin pro gradu -työhön aiheen mielenkiintoisuuden vuoksi. Tämä pro gra-

du -tutkimus lähti liikkeelle halustani kehittää itseäni ammatillisesti, mutta tutkimuksesta 

on toivottavasti hyötyä myös muille luokanopettajille. Luokanopettajien kokemukset lu-

kemaan opettamisen eriyttämisestä ovat mielenkiintoisia, ja heiltä saamiani eriyttämisen 

keinoja voi soveltaa myös muihin oppiaineisiin. Oma käsitykseni eriyttämisestä on, että 
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eriyttäminen ei ole vain erityistä tukea tarvitseville oppilaille, vaan opetuksen eriyttämises-

tä hyötyvät kaikki luokan oppilaat lahjakkaita unohtamatta. 

Oulun yliopistoon on tehty melko vähän opinnäytetöitä lukemaan opettamisen eriyttämi-

sestä. Viimeisin lukemaan opettamisen eriyttämistä käsittelevä työ Oulun yliopistossa on 

Kinnusen ja Taivalkosken pro gradu -tutkielma vuodelta 2001. Eriyttämistä käsitteleviä 

pro gradu -tutkimuksia on tehty vuoden 2001 jälkeenkin, mutta ne eivät käsittele suoraan 

lukemaan opettamista. Esimerkiksi Häikiö ja Kalijärvi ovat tutkineet lahjakkaan oppilaan 

opetuksen eriyttämistä vuonna 2007, ja Lehto ja Tuomaala ovat tutkineet liikunnan opet-

tamisen eriyttämistä vuonna 2013. Näin ollen pro gradu -tutkimus lukemaan opettamisen 

eriyttämisestä on jälleen aiheellinen. 

Seuraavaksi esittelen muutamia omaan tutkimusaiheeseeni liittyviä tutkimuksia. Kauppi-

nen (2010) tutkii väitöskirjassaan perusopetuksen äidinkielen opetusta analysoimalla laa-

dullisella sisällönanalyysilla perusopetuksen opetussuunnitelmia vuodesta 1998 lähtien. 

Tutkimuksessaan hän selvittää, miten lukutaito määritellään, millaisia lukemisen tekstiym-

päristöjä nimetään sekä miten lukemista opetetaan äidinkielessä. Tutkimuksen tuloksina 

Kauppinen löytää kolme linjausta lukutaitoon. Tiivistettynä äidinkielen opetus opetus-

suunnitelmissa heijastaa ensin kognitiivista ja tekstipohjaista lukemista, josta se vähitellen 

alkaa painottaa sosio-kognitiivista, funktionaalista ja tilannesidonnaista lukemisen lähes-

tymistapaa. Kognitiivisista osataidoista alkuopetuksen pohjana on dekoodaamisen oppimi-

nen. 

Mikola (2011) on tutkinut etnografisessa tutkimuksessaan sitä, miten oppilaiden erilaisuus 

otetaan koulussa huomioon. Hän pyrkii tutkimuksessaan kuvailemaan ja tulkitsemaan opet-

tajien pedagogisten ratkaisujen muotoutumista ja merkitystä kaikkien oppilaiden oppimi-

sen ja osallistumisen mahdollistamisessa. Tutkimuksessaan hän löysi viisi erilaista reittiä 

inkluusioon. Eriyttämisen näkökulmasta tutkimusta tarkastellessa olennaista on, että Miko-

lan mukaan koulupedagogiikan pitäisi mukautua huomioimaan oppilasryhmien heterogee-

nisuus. Lisäksi hänen tutkimuksensa opettajat kokivat eriyttämisen vaikeaksi. 

Eskelä-Haapasen (2012) tutkimuksen lähtökohtana on jokaisen oppilaan oikeus saada ta-

sonsa mukaista opetusta ja tukea. Hän esittelee tutkimuksessaan kohdennetun tuen mallin, 

jonka avulla luokanopettaja voi tukea yksilöllisesti ja kohdennetusti oppilaitaan kielellisen 

tietoisuuden harjoitteiden avulla. Tutkimus on laadullinen toimintatutkimus, jossa on myös 

narratiivisia piirteitä, kun Eskelä-Haapanen kuvailee oman opettaja-identiteettinsä muodos-
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tumista yhtenä tutkimuksensa osa-alueena. Hänen tutkimuksessaan koti, koulu, opettaja ja 

työyhteisö auttavat ja tukevat yhdessä ainutkertaisia oppijayksilöitä. 

Sekä Mikolan että Eskelä-Haapasen tutkimuksessa on taustalla inklusiivinen ajattelu. Tässä 

tutkimuksessa olen kiinnostunut opettajien kokemuksista lukemaan ja kirjoittamaan opet-

tamisen eriyttämisessä. Lisäksi haluan selvittää millaisia keinoja opettajilla on lukemaan ja 

kirjoittamaan opettamisen eriyttämiseen. Tutkimuskysymyksikseni muotoutuivat lopulta 

seuraavat kysymykset: 

1. Miten opettajat eriyttävät lukemaan ja kirjoittamaan opetusta? 

2. Millaiseksi opettajat kokevat lukemaan ja kirjoittamaan opetuksen eriyttämisen? 

Pro gradu -tutkimukseni etenee teoreettisen viitekehyksen kautta empiiriseen osaan, jossa 

opettajat kertovat kokemuksiaan ja käsityksiään lukemaan opettamisen eriyttämisestä. Teo-

reettinen viitekehys auttaa lukijaa ymmärtämään paremmin tutkimuksen empiiristä osiota. 

Luvussa kaksi määritellään, mitä eriyttäminen on sekä perustellaan eriyttämisen tarvetta.  

Luvussa kolme keskitytään lukemaan ja kirjoittamaan opettamisen teoriaan. Luvussa esit-

telen lukemisen ja kirjoittamisen kehitysteorioita, lukemaan opettamisen menetelmiä sekä 

lukemista vaikeuttavia tekijöitä. Olennaisimpina lukemaan opettamisen menetelminä lu-

vussa kolme ovat KÄTS- ja LPP -menetelmät, joista myös tutkimukseen osallistuneet opet-

tajat kertovat kokemuksiaan empiirisessä osiossa. Luvussa neljä esittelen kirjallisuuden 

pohjalta löytyneitä eriyttämisen keinoja lukemaan opettamiseen. Luvussa viisi kerron tut-

kimuksen toteuttamisesta esittelemällä tutkimuskysymykset, fenomenologian sekä aineis-

tonhankinta ja -analyysimenetelmäni. Luvussa kuusi esittelen tutkimuksen tuloksia sekä 

vertailen niitä teoriaan. Luvussa seitsemän pohdin tutkimuksen luotettavuutta sekä kokoan 

tutkimuksen tuloksista tiivistetyt vastaukset tutkimuskysymyksiini. Lisäksi esittelen mah-

dollisia jatkotutkimusaiheita.   
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2 Eriyttäminen 

 

2.1 Eriyttämisen määrittely 

Ennen kuin voidaan siirtyä pohtimaan tarkemmin eriyttämistä lukemaan opettamisen yh-

teydessä, täytyy ensin tietää, mitä eriyttäminen tarkoittaa. 

Opetuksen eriyttämisestä on puhuttu jo kauan, sillä Viljanen on jo 1975 määritellyt eriyt-

tämisen käsitettä. Eriyttämisellä tarkoitetaan opetuksen tekemistä erilaiseksi, jolloin oppi-

laisiin suunnataan heidän yksilöllisistä ominaisuuksistaan riippuen erilaisia opetusärsyk-

keitä. Eriytetyssä opetuksessa ei anneta kaikille samanlaista opetusta, toisin kuin eriyttä-

mättömässä opetuksessa. (Viljanen 1975, 9–10.) Eriytetyssä opetuksessa opetus perustuu 

siihen empiiriseen tosiasiaan, että oppilaat ovat oppimisedellytyksiltään erilaisia. Opetusta 

suunniteltaessa opettajan on otettava huomioon nämä oppilaiden yksilölliset erot ja varioi-

tava opetusta niiden mukaan. Eriytetyssä opetuksessa tavoitteet, opetusaines, menetelmät 

ja tulokset vaihtelevat oppilaiden yksilöllisyyden mukaan (Viljanen 1975, 12–13.) Eriyt-

täminen on siis oppilaiden yksilöllisten ominaisuuksien ja kehitysmahdollisuuksien tiedos-

tamista ja huomioonottamista opetuksessa. Teoriassa todellinen yksilöivä eriyttäminen on 

lähes mahdotonta yksilöllisten ominaispiirteiden lukumäärän vuoksi, mutta siihen meidän 

on kuitenkin käytännön työssä pyrittävä. (Linnakylä 1980, 23.)  

Eriyttämisen määritelmä on pysynyt samanlaisena myös viime vuosina. Mikola (2011, 59–

60) kertoo väitöskirjassaan, että eriyttämisestä puhutaan laajana käsitteenä tai suppeana 

käsitteenä. Laajimmillaan eriyttäminen tarkoittaa oppilaiden huomioimista koko oppimis-

prosessin ajan, johon kuuluu opetuksen suunnittelu, arviointi ja opetussuunnitelman toteut-

taminen. Suppeimmillaan eriyttäminen voi tarkoittaa vain oppimisen laajuuden tai ajan 

eriyttämistä. Yksinkertaisesti ilmaistuna eriyttäminen tarkoittaa kasvatuksessa opettajan 

reagointia oppilaan tarpeisiin. (Mikola 2011, 59–60.) 

Laine (2010, 2) kertoo, että eriyttämisen ajatellaan helposti olevan vain erityistä tukea tar-

vitsevien oppilaiden tukemista. Opetuksen eriyttämisellä voidaan kuitenkin tukea kaikkien 

oppilaiden yksilöllisiä tarpeita, mikä kattaa myös lahjakkaiden oppilaiden tarpeiden huo-

mioimisen. Eriyttävässä opetuksessa opettaja muokkaa opetussuunnitelmaa, opetusmene-
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telmiä, resursseja ja oppimistoimintaa vastatakseen oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Ope-

tuksen eriyttämiseen liittyy kiinteästi sisältö, prosessi ja produkti. Tämä tarkoittaa sitä, että 

opettajan pitää miettiä, mitä opettaa, miten opettaa ja millaisia oppilaiden konkreettiset 

tuotokset ovat. (Laine 2010, 2.) 

Kouluopetuksen eriyttämisjärjestelyt jaetaan kahteen pääryhmään: 1) organisatoriseen eli 

ulkoiseen eriyttämiseen, ja 2) opetukselliseen eli sisäiseen eriyttämiseen. Organisatorisella 

eriyttämisellä tarkoitetaan sellaisia järjestelyjä, joissa tiettyjä kriteerejä käyttäen oppilaista 

muodostetaan erikseen opetettavia ryhmiä. Tällaisia kriteerejä ovat esimerkiksi sukupuoli, 

ikä ja äidinkieli. (Viljanen 1975, 13.) Organisatorinen eriyttäminen on hallinnollista eriyt-

tämistä, sillä esimerkiksi ikään perustuvat vuosiluokat pohjautuvat hallinnollisiin päätök-

siin (Koro 1991, 5). Opetuksellisella eriyttämisellä tarkoitetaan koululuokan sisällä tapah-

tuvia järjestelyjä, missä opettaja pyrkii eri metodeja käyttäen ottamaan huomioon oppilai-

den erityispiirteet (Viljanen 1975, 13). Metodeina voi olla esimerkiksi yksilöllisten tavoit-

teiden asettaminen, tukiopetuksen antaminen tai oppilaiden ryhmittäminen tilapäisesti eri-

tasoisiin ryhmiin. Näillä toimenpiteillä pyritään luomaan oppilaille mahdollisimman suo-

tuisat edellytykset yksilölliselle kehittymiselle. (Koro 1991, 5.) 

Eriyttämisellä on kolme dimensiota: 1) laajuusdifferointi, 2) syvyysdifferointi ja 3) no-

peusdifferointi. Laajuusdifferoinnissa tarkastellaan oppilaan omaksumaa oppiaineksen 

määrää. Oppiaines on laadultaan samanlaista, mutta kukin oppilas etenee opiskelussa edel-

lytystensä mukaisesti, eli toiset opiskelevat enemmän oppiainesta ja toiset vähemmän. Sy-

vyysdifferoinnissa oppiaines on laadultaan erilaista. Toiset oppilaat voivat syventyä joihin-

kin opetettaviin asioihin tarkemmin, kun toiset keskittyvät opiskelemaan perusasioita. No-

peusdifferoinnissa erottavana tekijänä on oppimiseen käytetty aika. Toiset oppilaat saavut-

tavat tavoitteet nopeammin kuin toiset. (Viljanen 1975, 14.) Oppimisen nopeutta säädelles-

sä kaikki oppilaat opiskelevat samaa sisältöä omassa tahdissaan (Laine 2010, 3). 

On olemassa yhtenäistävää eriyttämistä ja erilaistavaa eriyttämistä. Yhtenäistävässä eriyt-

tämisessä pyritään saavuttamaan eriyttämistoimenpiteiden avulla yhteinen tavoitetaso. Eri-

laistavassa eriyttämisessä pyritään tietoisesti saamaan oppilaat eriyttämisen avulla eri ta-

voitetasoille. (Koro 1991, 25.) Kun tavoitteita eriytetään, ovat opetussisällötkin tavallisesti 

erilaiset. Joskus taas samaan tavoitteeseen voi päästä hyvin vaihtelevin sisällöin, mikä 

mahdollistaa sisältöjen eriyttämisen. (Linnakylä 1980, 26.) 
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Eriyttää voi tehtävän mukaan, lopputuloksen mukaan ja järjestelyjen mukaan. Eriyttäminen 

tehtävän mukaan rinnastetaan perinteiseen eriyttämiseen tasoryhmien mukaan, missä jo-

kainen ryhmä saa erilaisen tehtävän ydinasian opettamisen jälkeen tai heille annetaan eri-

lainen tehtäväpaperi, lukukirja, matematiikkakortit tai muuta vastaavaa. Eriyttämisessä 

tehtävän mukaan on paljon ongelmia liittyen motivaatioon ja matalaan itsetuntoon.  Lapset 

arvioivat itseään jatkuvasti. Jos toiset lapset tai vanhemmat tekevät väheksyviä komment-

teja lapsen tehtävistä, esimerkiksi lukukirjan helppoudesta, voi lapselle kehittyä matala 

itsetunto, ja hän voi tuntea olevansa huono koulussa. Jos lapsi tuntee itsensä erilaiseksi, 

hän ei ole motivoitunut suorittamaan tehtävää, jonka opettaja on hänen tasolleen huolelli-

sesti valinnut. Tasoryhmiin jaottelusta voi tulla itseään toteuttava ennustus. Jos lapsi huo-

maa, millä tasolla hän on suhteessa muihin oppilaisiin, voi hänelle kasvaa yhdistelmä opit-

tua avuttomuutta ja matalia odotuksia itsestään. Myös opettajilla on tapana kehittää matalia 

odotuksia matalan tason ryhmälle, ja näin lapset siirtyvät itseään toteuttavaan ennustuksen 

kierteeseen, jossa he suoriutuvat opettajan odotusten mukaan, eivätkä linjassa omaan op-

pimiseensa. (McNamara 1996, 2–3.) 

Eriyttämisessä lopputuloksen mukaan lapsille joko annetaan sama tehtävä, jonka jokainen 

tekee parhaan kykynsä mukaan ja tallentaa hänelle sopivalla tavalla, tai he kaikki työsken-

televät monien tehtävien lävitse työpajatilanteessa. Nämä tehtävät on voitu lajitella vaikeu-

den mukaan, tai ne voivat olla perustehtävien toistoja mielenkiintoisilla muunnelmilla, 

jotta harjoittelusta tulisi hauskaa. Jälleen lapset työskentelevät parhaan kykynsä mukaan ja 

tallentavat työnsä heille sopivalla tavalla. Monet opettajat tuntevat olonsa epämukavaksi 

käyttäessään eriyttämistä lopputuloksen mukaan opetettavan aiheen alussa, sillä heistä tun-

tuu, ettei se tarjoa yhtään tukea oppilaille, joilla on erityistarpeita, oppimisvaikeuksia tai 

eroja. On suositeltavaa, ettei eriyttämistä lopputuloksen mukaan käytetä harjoitteluvaihees-

sa, ellei se ole työpajatilanne, jossa lapset voivat valita lukuisista tehtävistä, ja jossa lapset 

uskaltavat kysyä apua toisiltaan tai aikuisilta. Lapset täytyy kuitenkin ensin opettaa kysy-

mään apua. Lopputuloksen mukaan eriyttämisen aikana opettajan on myös tärkeä tehdä 

havaintoja oppilaidensa oppimisesta, jotta hän huomaa taidot, joita oppilaille pitää vielä 

opettaa. 

Eriyttäminen luokkahuoneen järjestelyjen mukaan on lähestymistapa, jolle on tunnus-

omaista yhteistoiminnalliset tehtävät ja ryhmät, joissa on eritasoisia oppilaita. Lopputulok-

set ovat yhteistoiminnallisia ja usein suullisia. Oppilaiden osallisuus ja itseohjautuvuus on 

hyvin korkeatasoista tässä eriyttämisen keinossa. Opettajan tehtävänä on keskittyä helpot-
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tamaan oppimista, tarjoamaan rakenteita ja opettamaan taitoja yhteistoiminnalliseen oppi-

miseen. (McNamara 1996, 5–6.) 

Eriyttäminen on opettamista ja oppimistyylejä, ja opettajien pitäisi käyttää kaikkia kolmea 

edellä mainittua eriyttämisen keinoa, jotta heillä olisi erilaisia opettamisen lähestymistapo-

ja sovittaa oppilaiden erilaiset oppimistyylit luokkaan. Opettajat, jotka käyttävät vain taso-

ryhmiä eriyttämiseen, rajoittavat monien lasten oppimista. Kaikkien lasten tulisi kokea 

kaikki kolme eriyttämisen lajia, jotta opettajat ja oppilaat maksimoivat luokassa tapahtuvan 

opettamisen ja oppimisen. Nämä kolme eriyttämisen muotoa voidaankin yhdistää loogisek-

si prosessiksi opetusta, harjoittelua ja arviointia: 1) luokkahuoneen järjestelyjen mukaan 

eriyttäminen on tapa opettaa ja harjoitella, 2) tehtävän mukaan eriyttäminen on tapa auttaa 

lapsia oppimaan itsearviointia ja harjoittelua ja 3) lopputuloksen mukaan eriyttäminen on 

tapa arvioida opetuksen ja harjoittelun loppuvaiheessa. (McNamara 1996, 9.) Ensin on siis 

keskustelupainoista uuden aiheen opetusta ja harjoittelua, jonka jälkeen harjoitellaan perus-

teita, ja lopuksi siirrytään avoimempiin tehtäviin, joista nähdään, miten kukin oppilas on 

opetettavan asian ymmärtänyt. 

Laine (2010, 3) esittelee Stradlingin ja Saundersin viisi tapaa eriyttää opetusta: tehtävän, 

tuotoksen, oppimisprosessin, oppimisen nopeuden ja dialogin mukaan eriyttämisen. Tehtä-

vän ja tuotoksen mukaan eriyttäminen muistuttavat McNamaran periaatteita tehtävän ja 

lopputuloksen mukaan eriyttämisestä. Tehtävän mukaan eriyttämisessä oppilaat käsittele-

vät samaa asiaa, mutta eritasoisesti. Tuotoksen mukaan eriyttämisessä oppilaat tekevät sa-

maa tehtävää, mutta tehtävän joustavuudesta riippuen jokainen voi tehdä sitä omalla tasol-

laan. Kolmas tapa eriyttää opetusta Stradlingin ja Saundersin mukaan on eriyttää oppimis-

prosessissa. Tällöin opettaja huomioi oppilaiden erilaiset oppimistyylit, jolloin oppilaat 

voivat opiskella samaa asiaa itselle sopivalla tavalla. Oppimisen nopeuden mukaan eriyt-

täminen vaikuttaa olevan sama asia kuin Viljasen nopeusdifferointi, eli oppilaat opiskele-

vat samaa asiaa omaan tahtiinsa. Viides eriyttämisen keino on dialogin avulla eriyttämi-

nen, jolloin opettaja keskustelee oppilaiden kanssa opiskeltavasta asiasta. Tällöin opettaja 

pyrkii saamaan tietoa oppilaiden ymmärryksestä sekä yksilöllisistä tarpeista. (Laine 2010, 

3.) 
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2.1.1 Eriyttämisen osa-alueet 

Eriyttämisessä on Bearnen (1996) mukaan viisi yleisesti hyväksyttyä aluetta, jotka ovat 

opetuksen alustus, tehtävät, resurssit, tuki ja lopputulos sekä siihen reagoiminen. 

Alustus (Input) 

Tässä vaiheessa opettajan pitää päättää, mitä tosiasiallisia tietoja hän ottaa esille oppilaiden 

kanssa, sekä minkälaisia käsitteitä ja sanastoa hän käyttää auttaakseen oppijoita ymmärtä-

mään opetuksen sisällön ja ajatukset. Tässä vaiheessa on hyvä ottaa selville, mitä oppilaat 

jo tietävät aiheesta, jotta voidaan rakentaa uutta tietoa jo olemassa olevan tiedon päälle. 

Päästäkseen tähän opettajan tulee tiedostaa oppilaiden toimintaan tuomat erilaiset koke-

mukset, jotka voivat ilmaista kotoa tuotuja arvoja tai kulttuurista tietoa. Samalla on mah-

dollisuus huomata, mitä uutta tietoa tai käsitteitä yksilöille ja koko ryhmälle on nyt mah-

dollista tuoda esille. (Bearne 1996, 253.) 

Tehtävät (Tasks) 

Tehtävien eriyttämisessä opettajalla on haasteena löytää keinoja muotoilla tehtäviä, jotka 

eivät voi vain aidosti venyä kaikkien oppilaiden tarpeisiin, mutta jotka saattavat tarjota 

monia eri tapoja oppia. Valinnanvapauden lisääminen kannustaa todennäköisesti oppilai-

den itsenäisyyttä oppimisessa. Lisäksi olisi hyvä tarjota oppilaille mahdollisuus työsken-

nellä eri tahtiin. Tehtävien eriyttämisessä voi auttaa, jos valitsee vain yhden aktiviteetin, ja 

keskustelee kollegan kanssa, miten tehtävät ovat tai saattavat olla onnistuneesti eriyttäviä 

ilman, että lapset leimaantuvat hyvien ja huonojen oppilaiden tasoryhmiin. (Bearne 1996, 

253–254.) 

Resurssit (Resources) 

Resurssit voivat olla osa vastausta eriyttämisen haasteeseen. On tärkeää tunnistaa materiaa-

lien valikoima, joka ei ole riippuvainen lukutaidosta, kuten esimerkiksi videot, valokuvat ja 

kartat. Samalla on myös tärkeää tiedostaa ja käyttää ihmisresurssien valikoimaa, joita on 

saatavilla luokassa, koulussa ja kotona. (Bearne 1996, 254.) Esimerkiksi luokassa voi käyt-

tää apuna toisia oppilaita, jolloin oppilailla on mahdollisuus vertaisoppimiseen. Koulussa 

voi tehdä yhteistyötä muiden luokkien kanssa, jolloin saadaan enemmän aikuisia ohjaajik-

si, ja opettaja voi tehdä yhteistyötä kotien kanssa ja kartoittaa, löytyisikö sieltä vapaaehtoi-

sia vanhempia tai isovanhempia auttamaan projekteissa. 
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Tuki (Support) 

Oppilaiden oppimisen tukemisessa saatetaan käyttää saatavilla olevia ihmisresursseja, mut-

ta se voi myös tarkoittaa tietotekniikkaa tai muita oppimisen työkaluja. Ehkä kriittisin ele-

mentti tarkastellessa tämän alueen tarjonnan monimuotoisuutta on opettajan aika. Opetta-

jalla ei ole ikinä tarpeeksi aikaa antaa yksilöllistä tukea, jota opettaja melkein poikkeukset-

ta ja jatkuvasti haluaa tarjota. Siksi tuleekin miettiä, mitä metodeja käytetään oppimisen 

tukemiseen, ja minkälaiset strategiat ja toiminnat auttavat ajankäytön hallinnassa. (Bearne 

1996, 254.) 

Lopputulos ja siihen reagoiminen (Outcome and response) 

Lopputulokset voivat olla sekä konkreettisia että abstrakteja. Tuotteet, kuten tietosivut nuo-

remmille lapsille, sanomalehdet, matematiikkapelit tai -toiminnat, kartat, mallit, nauhoi-

tukset, diagrammit ja käyttöohjeet, tarjoavat mahdollisuuksia arvioida lasten valmiuksia ja 

taitoja konkreettisesti eri alueilla. Abstraktit lopputulokset ovat samalla tavoin avoimia 

havainnoinnille ja arvioinnille. Esimerkiksi oppilaan lisääntynyt itsevarmuus, kyky suorit-

taa tietty toiminta tai esitellä ajatuksia suullisesti ja uudelleen löydetty into opiskeluun ovat 

merkkejä abstrakteista lopputuloksista. Oppimisen päätepisteitä käytetään usein päättä-

mään, kuinka hyvin lapset ovat suoriutuneet. Tällaiselle summatiiviselle arvioinnille on 

paikkansa, mutta jos arvioinnin tarkoituksena on antaa tietoa tulevasta opettamisesta ja 

oppimisesta, niin silloin voi olla tarvetta erilaisille arviointitavoille ja niiden vaihtelulle 

tarpeen mukaan. Oppimisprosessin pitäisi olla selkeä sekä hyväksyä oppilaiden erilaiset 

kyvyt. Opettajan reagoiminen oppimisen lopputuloksiin kannustaa oppilaita arvioimaan 

työtään ja kehittämään toimintaansa. Opettajan on hyvä miettiä, millaisiin toimenpiteisiin 

oppimisen ja aktiviteettien lopputulokset johtavat. (Bearne 1996, 254–255.) 

Eriyttäminen on hyvin toimivaa silloin, kun opetettavat asiat eivät ole lapselle liian helppo-

ja tai liian vaikeita, vaan sopivan haastavia, jotta hän joutuu hieman ponnistelemaan oppi-

misen eteen ja voi kokea siten oppimisen iloa. Oppimisen perustana tulisi olla jo opitut 

taidot ja haasteena uudet, vaativammat taidot. Oppimisen tulisi siis tapahtua lähikehityksen 

vyöhykkeellä, eli sellaisella taitotasolla, johon lapsi on oppimisprosessissaan siirtymässä. 

(Pitkänen, Dufva, Harju, Latva  & Taittonen 2004, 82.) Vygotskyn kehittämässä lähikehi-

tyksen vyöhyke -teoriassa oppiminen ja opetus pitää sovittaa oppilaan kehitystasolle sopi-

vaksi. Lähikehityksen vyöhyke tarkoittaa tasoa, joka on lapsen nykyisen taitotason ja po-

tentiaalisen taitotason välissä, jolla lapsi pystyy toimimaan ohjauksen avulla, mutta ei vielä 

itsenäisesti. Vygotsky huomasi, että lapsi pystyy toimimaan taitotasoaan korkeammalla 



10  
 

  

tasolla, jos hän saa ohjausta taitavammilta ikätovereiltaan tai aikuiselta. Ohjauksen avulla 

lapsi voi päästä nopeammin potentiaalitasolleen. (Eskelä-Haapanen 2012, 36.) 

2.2 Miksi tarvitaan eriyttämistä? 

Opetusta eriytetään, sillä jokainen meistä on yksilö. Yksilöt eroavat toisistaan sekä somaat-

tisten että psyykkisten piirteiden osalta. Näiden erojen indikaattoreina toimivat yksilön 

rakenne, kehitys, vireystila, elämykset ja sosiaaliset suhteet. (Viljanen 1975, 17.) Oppilai-

den välillä on eroja sekä henkisissä ominaisuuksissa, kykyrakenteissa, persoonallisuuden 

piirteissä että temperamentissa (Uusikylä 2005, 95). 

Eriyttämisen perustana on usko siihen, että 1) kaikilla lapsilla on oikeus päästä kansallisen 

opetussuunnitelman piiriin taidoista riippumatta, ja että lapsilla on oikeus osallistua kaikil-

le opetussuunnitelman alueille, vaikka he eivät osaisi lukea tai kirjoittaa kovin hyvin tai 

ollenkaan. 2) Jokaisen opettajan velvollisuus on huolehtia, että he välittävät opetussuunni-

telmaa niin, että jokainen lapsi tuntee itsensä itsevarmaksi, motivoituneeksi ja luokkaan 

kuuluvaksi. (McNamara 1996, 2.) Myös Suomen perusopetuslain mukaan oppilaalla on 

oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppi-

misen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä (Perusopetuslaki 1998/628, 30 

§). 

Jokainen meistä on erilainen oppija, sillä uusien asioiden oppimiseen vaikuttavat aina ai-

kaisemmat tietomme ja käsityksemme. Oppilaalla tulisi olla aktiivinen rooli opetusta suun-

niteltaessa, ja hänen aikaisemmat tietonsa ja uskomuksensa tulisi hyödyntää oppimistilan-

teissa. (Lonka 2000, 26–30.) Opetusta tulisi eriyttää, jotta jokainen oppilas voisi käyttää 

hänelle sopivinta oppimis- ja ajattelutyyliä sekä harjoitella niitä tyylejä, joissa ei ole niin 

vahva (Uusikylä 2005, 107). 

Nykyään ajatellaan laajasti, että kaikilla oppilailla on oikeus käydä koulua yleisopetukses-

sa, mikä tarkoittaa sitä, ettei oppilaan ensimmäinen sijoituspaikka vaikeuksia kohdatessa 

ole heti pienryhmä tai erityisluokka. Inklusiivista ajattelua ohjaa käsitys siitä, että jokaisel-

la lapsella on oikeus saada opetusta yleisopetuksessa omassa lähikoulussaan (Eskelä-

Haapanen 2012, 176). Inklusiivinen eli osallistava opetus ja osallistava koulu purkavat 

Mikolan (2011, 16–17) mukaan oppilaiden jaottelua erityisoppilaisiin ja muihin oppilai-

siin. Inklusiivinen näkökulma ohjaa opettajien työtä siihen, että heidän täytyy kohdata luo-
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kassaan yhä enemmän heterogeenistä oppilasainesta. Näin ollen opettajan täytyy osata 

eriyttää opetustaan kunkin oppilaan tarpeiden mukaan. Inklusiivinen ajattelu on myös tuo-

nut mukanaan kolmiportaisen tuen mallin, jossa tukitoimia lähdetään tarpeen mukaan vähi-

tellen kasvattamaan yleisopetusluokassa.  

Kolmiportainen tuki koostuu yleisestä, tehostetusta ja erityisestä tuesta. Yleinen tuki on 

tarkoitettu kaikille luokan oppilaille, jolloin luokanopettaja huomioi jokaisen oppilaan hei-

dän erilaisista lähtökohdistaan käsin. Yleisessä tuessa toiminta on eriyttävää, oppilaita vas-

tuuttavaa, motivoivaa sekä oppimaan oppimisen taitoja ja itsetuntoa vahvistavaa. Yleiseen 

tukeen kuuluu myös opettajan antama tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus. Tehostet-

tuun tukeen kuuluu kaikki yleisen tuen keinot, mutta vahvempina ja pitkäjänteisempinä. 

Tehostettuun tukeen voi kuulua tehostettua osa-aikaista erityisopetusta, joustavia opetus-

ryhmiä, tehostettuja oppilashuollon palveluita ja avustajapalveluita. Oppilaan tuen tarvetta 

seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Erityiseen tukeen siirrytään silloin, kun edelliset 

tukimuodot eivät riitä. Erityisen tuen piiriin siirtyvälle oppilaalle pitää tehdä pedagoginen 

selvitys ja kirjallinen päätös, jossa luetellaan kaikki oppilaan tarvitsemat tukimuodot. Li-

säksi tarvitaan erityisen tuen päätös, jos oppilaan oppimääriä yksilöllistetään. Kolmiportai-

sessa tuessa korostuu oppilaan oikeus opiskella omassa luokkayhteisössään. Lisäksi kolmi-

portaisen tuen mallissa voidaan joustavasti siirtyä molempiin suuntiin tuen tasoissa. (Eske-

lä-Haapanen 2012, 24–25.) 

Eriyttäminen tiedon kehittämiseksi ei näytä viittaavan sisällön yleisiin rakenteisiin eriyte-

tyillä vaiheilla, vaan keinoihin, joissa lapset itsenäisesti selvittävät asiasisällön, oppivat 

käsitteitä ja oppivat, kuinka tehdä arviointeja, jotta he ovat kykeneviä lisäämään ymmär-

rystään laajemmassa ja kokonaisvaltaisessa merkityksessä. (Doddington 1996, 42.) Ope-

tusta eriytetään, koska se takaa maksimaalisen määrän lapsen osallistumista. Toisin sanoen 

lapsi pääsee osallistumaan opetuksen suunnitteluun, arviointiin ja päätöksentekoon. 

(McNamara 1996, 9.) 

Sekä humanistinen että kognitiivinen oppimisnäkemys tukevat opetuksen eriyttämistä. 

Humanistinen näkemys korostaa yksilön ainutlaatuista arvoa ja oppivan yksilön auttamista. 

Siinä opettaja toimii empaattisena ohjaajana, joka näkee oppilaat yksilöinä ja auttaa heitä 

saavuttamaan omat oppimistavoitteensa. Kognitiivisessa oppimisnäkemyksessä korostetaan 

oppijoiden kokemusten tärkeyttä oppimisessa. Yksilöiden väliset erot on otettava huomi-

oon niin oppimateriaalien valinnassa kuin opetuksen toteutuksessa, jotta uusien asioiden 
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liittäminen oppilaiden jo olemassa olevaan tietorakenteeseen onnistuisi. Opetuksesta voi 

tulla jokaiselle oppilaalle merkityksellistä ja mielekästä, kun sitä eriytetään oppilaiden tar-

peiden mukaan. (Koro 1991, 17–18.) 

Lisääntyneen psykologian ja aivojen ymmärryksen myötä tiedetään, että yksilöt oppivat 

parhaiten, kun he ovat tilanteessa, joka tarjoaa kohtuullisen haasteen. Kun tehtävä on liian 

vaikea, yksilö tuntee itsensä uhatuksi ja siirtyy itsepuolustustilaan. Uhattu oppija ei jatka 

ajattelua tai tehtävän ratkaisemista. Toisaalta myös helppo tehtävä tukahduttaa oppijan 

ajattelua ja ongelman ratkaisua, ja hän liukuu rentoutumistilaan. Oppijat, jotka jatkuvasti 

epäonnistuvat tehtävissä tai onnistuvat niissä liian helposti, menettävät motivaationsa op-

pia. Jottei näin kävisi, tulisi tehtävien olla sopivan haastavia, ja opettajan tulee muistaa 

muuttaa tehtävien haasteellisuutta oppilaan kasvun myötä. Oppimistehtävien tulee olla 

jokaisen oppilaan lähikehityksen vyöhykkeellä. (Tomlinson 1999, 19–20.) 

Vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelmassa ei määritellä eriyttämistä, eikä sille ole 

siinä omaa osiota, mutta eriyttämisen tarve näkyy siinä silti. Opetuksessa on nimittäin otet-

tava huomioon erilaiset oppijat ja heidän erilaiset oppimistyylinsä, edistettävä sukupuolten 

välistä tasa-arvoa ja otettava huomioon sekä tyttöjen ja poikien väliset että yksilölliset ke-

hityserot. Oppilaan taustat tulee myös ottaa huomioon. Oppiminen riippuu oppijan aiem-

mista tietorakenteista, motivaatiosta sekä oppimis- ja työskentelytavoista. (POPS 2004.) 

Oppimisen tavoitteet määräytyvät osaksi kunkin lapsen yksilöllisistä kehittymisen mahdol-

lisuuksista ja oppimisedellytyksistä (ESIOPS 2010). Opetuksen eriyttämiselle on siis tar-

vetta, jotta jokainen lapsi saavuttaisi itselleen sopivat kasvun, kehityksen ja oppimisen ta-

voitteet.  

Eriyttävän opetuksen toteuttamiseen ei ole olemassa mitään yksittäistä mallia. Tärkeintä 

on, että opettaja keskittyy opetuksessa olennaiseen sekä pitää opetuksen selkeänä. Hyvin 

toimivassa luokassa opettaja ottaa huomioon oppilaat, oppimisympäristön, opetuksen sisäl-

lön sekä opetusmenetelmät. Koska eriyttävän opetuksen lähtökohtana on oppilaiden erilai-

suus, on opetuksen arvioinninkin syytä olla jatkuvaa ja oppilaan kasvun ja oppimisen 

huomioivaa, eikä virheisiin keskittyvää. (Mikola 2011, 60.) 
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3 Lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen 

Koulun tärkeimpiä tavoitteita on opettaa lapselle luku- ja kirjoitustaito. Yhteiskuntamme 

vaatii kirjoitetun kielen hallitsemista niin työelämässä kuin koulutuksessa. Oppiminen kou-

lussa perustuu pitkälti kirjoitettuun kieleen, joten koulutehtävistä suoriutuakseen oppilaan 

on hallittava kirjoitettu kieli. (Kosonen 2006, 26–27.) Länsimaisessa kulttuurissa lukutai-

don saavuttamisen voi ajatella olevan eräänlainen käännekohta lapsen elämässä ja osa ai-

kuisuuteen siirtymistä. Lukutaito on arvostettu taito, jonka myötä lapsi saa aktiivisemman 

roolin yhteiskunnassa. (Koponen 2006, 32.)  

Lukutaito on osallisuuden edellytys ja väline yhteiskunnassa menestymiseen. Lukutaidon 

oppimiseen liittyy paljon iloa ja ylpeyttä, kun taas sen viivästymiseen tai oppimisen vai-

keuteen liittyy paljon häpeää, pettymystä ja ahdistusta. (Thuneberg 2006a, 177.) Puutteet 

lukemis- ja kirjoittamistaidoissa muodostuvat koulutuksen, työssä selviytymisen ja it-

senäistymisen psykologisiksi ja käytännöllisiksi esteiksi (Paloneva 2006, 259). Kehityserot 

ovat vielä alkuopetuksen aikana suuret niin yleisesti kuin lukutaidonkin suhteen, joten on 

vaikea arvioida, onko hitaasti lukemaan oppimisessa kyse kehityksen varianssista, joka 

tasoittuu alkuopetuksen aikana, vai ongelmasta, johon tulisi mahdollisimman nopeasti 

puuttua. (Thuneberg 2006a, 177.) Lukemisen ongelmiin pitäisi puuttua heti vaikeuksien 

ilmettyä, vaikka ne johtuisivatkin kehityksen varianssista. 

3.1 Lukemisen teoriaa 

Nykyään lukutaidon ei ajatella olevan passiivista tekstin vastaanottamista, vaan lukutaito 

on aktiivinen prosessi, jonka aikana tekstin merkitys muodostuu. Tekstin tulkintaan vaikut-

tavat mm. lukijan aiemmat tiedot tekstin aiheesta sekä lukijan lukutaidon taso. (Koponen 

2006, 33.) 

Lukutaidon peruslähtökohtana on kirjain-äännevastaavuuden oppiminen. Kun lapsi oppii 

yhdistelemään äänteitä toisiinsa, on hän saavuttanut lukemisen alkeellisen perustaidon sekä 

dekoodauksen periaatteen. (Kairaluoma 2014, 13.) Dekoodaus tarkoittaa kykyä tulkita kir-

joitettua koodia eli muuttaa kirjain äänteeksi ja äänne kirjaimeksi (Mäkihonko 2006, 5). 

Dekoodaamisen onnistuminen vaatii lapselta riittävää kielellistä tietoisuutta sekä kirjain-

tuntemusta (Uusitalo-Malmivaara 2009, 13). Lapsen kielellisen tietoisuuden heräämisestä 

voidaan puhua Tornéuksen mukaan silloin, kun lapsi kiinnittää huomionsa sanojen merki-
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tyksestä niiden muotoon ja funktioon. Lapsi alkaa leikitellä kielellä ja tehdä kielellisiä oi-

valluksia. Kun lapsi on kognitiivisesti tarpeeksi kehittynyt, hän pystyy huomaamaan, että 

kieli rakentuu pienemmistä yksiköistä eli tavuista ja äänteistä. Kielellinen tietoisuus voi-

daan nähdä kielen perussääntöjen hallintana. (Eskelä-Haapanen 2012, 106–107.) Kielelli-

nen tietoisuus koostuu esimerkiksi äänne-, tavu- ja sanatietoisuudesta (Thuneberg 2006b, 

69). 

Lukutaito koostuu peruslukutaidosta, toimivasta lukutaidosta sekä kriittisestä lukutaidosta. 

Peruslukutaito muodostuu tietyistä kognitiivista ominaisuuksista, jotka ovat universaaleja 

sekä pysyviä. Toimivan lukutaidon omaava henkilö on aktiivinen ja hyödyntää lukutaito-

aan jokapäiväisen elämän haasteissa. Toimivan lukutaidon käyttöön vaikuttaa kulttuuri ja 

yhteiskunnan vaatimukset. Kriittinen lukutaito muodostuu peruslukutaidosta, toimivasta 

lukutaidosta sekä yksilön ajattelusta. (Eskelä-Haapanen 2012, 113.) Alussa lukemaan opet-

telu keskittyy lukutaidon perustekniikan opetteluun ja siten peruslukutaitoon. Lukutaidon 

kehittymisen myötä aletaan painottamaan yhä enemmän toimivaa ja kriittistä lukutaitoa, ja 

sitä kautta sitoutetaan oppilasta lukijaksi sekä oppimaan lukemalla. (Lerkkanen 2013, 10.) 

Tähän kriittiseen lukutaitoon tulee opettajan pyrkiä saadakseen oppilaista itse ajattelevia 

yhteiskunnan jäseniä, mutta kriittinen lukutaito ei synny hetkessä. 

Peruslukutaito koostuu kirjoitetun kielen teknisestä lukutaidosta sekä tekstin ymmärtämi-

sen taidosta (Lerkkanen 2013, 10). Tekninen kirjoitustaito tarkoittaa taitoa kirjoittaa oi-

keinkirjoituksessa äänteitä vastaavia kirjaimia ja yhdistää kirjaimista sanoja (Mäkihonko 

2006, 5). Lukutaidon yksinkertaisen mallin (The Simple View of Reading) mukaan teknistä 

lukutaitoa ohjaa kirjaintuntemus, kielellinen tietoisuus ja äänteiden yhdistämisen taito, kun 

taas luetun ymmärtämisen kehittymiseen vaikuttaa kuullun ymmärtämisen taidot ja sanava-

rasto. (Lerkkanen 2013, 11.) 

Tunnettu lukemisen kaava on Goughin ja Tunmerin esittämä lukeminen = dekoodaus x 

ymmärtäminen. Yksinkertaisuudessaan kaava tarkoittaa sitä, että lukeminen muodostuu 

dekoodaamisen ja ymmärtämisen yhdistelmästä. Jos toinen taidoista on nolla, ei lukemista 

voi tapahtua kertolaskun säännön mukaan. Lukemiseksi ei voi kutsua tapahtumaa, jossa 

dekoodaaminen on täydellistä, mutta lukija ei ymmärrä lukemaansa ollenkaan. Sama pätee 

myös toisin päin. (Trageton 2007, 225.) 
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Vuonna 2004 käyttöön otetussa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa hallitsee 

funktionaalinen lukemiskäsitys, mikä tarkoittaa sitä, että oppilaan kuvataan toimivan mo-

nenlaisissa tekstiympäristöissä ja lukevan tekstejä eri tarkoituksiin (Kauppinen 2010, 249). 

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa kerrotaan, että vuosiluokkien 1–2 äidinkielen ja kir-

jallisuuden opetuksen tulee olla kokonaisvaltaista oppilaan arkeen liittyvää suullista ja kir-

jallista kommunikaatiota, joka tukee oppilaan yksilöllistä kielen oppimista. Tämän lisäksi 

pyydetään kiinnittämään huomiota siihen, että oppilaat voivat olla oppimisprosessissaan 

hyvin eri vaiheissa. (POPS 2004, 46.) Äidinkielen ja kirjallisuuden keskeisiksi sisällöiksi 

vuosiluokilla 1–2 on määritelty vuorovaikutustaidot, lukeminen ja kirjoittaminen sekä kir-

jallisuus ja kieli. Lukemisen ja kirjoittamisen keskeisissä sisällöissä määritellään, että lu-

kemista ja kirjoittamista pitäisi olla monipuolisesti päivittäin sekä painettuja ja sähköisiä 

tekstejä tulisi avata yhdessä keskustellen. Tämän lisäksi äänne-kirjainvastaavuutta pitää 

harjoitella runsaasti sekä harjoitella kirjoitettua kieltä ja yleispuhekieltä. Oppilaan pitää 

tunnistaa sanoja edeten lyhyistä sanoista kohti pitempiä sanoja sekä siirtyä vähitellen ää-

neen lukemisesta äänettömään lukemiseen. Oppilas pitää tutustuttaa tekstinymmärtämisen 

strategioihin, ja oppilaan pitää osata purkaa puhetta osiin sekä harjoitella sanojen kirjoitta-

mista. Oppilaan pitää harjoitella pienten ja isojen tekstauskirjaimien ja kirjoituskirjaimien 

piirtämistä sekä opetella oikea kynäasento ja harjoitella myös tietokoneella kirjoittamista. 

Oppilaalle pitää opettaa oikeinkirjoitusta, kuten esimerkiksi isojen alkukirjaimien paikat, 

sanavälit ja lauseiden lopetusmerkit. Oppilaan pitää osata myös luoda omia tekstejä, joiden 

päähuomio on tekstin sisällössä. (POPS 2004, 47–48.) 

Hyväksi osaamiseksi 2. vuosiluokan päättyessä luku- ja kirjoitustaidossa on määritetty 

opetussuunnitelmassa seuraavat asiat:  

 oppilas on siirtynyt alkavan lukemisen vaiheesta perustekniikan vahvistumisen vai-

heeseen 

 oppilas pystyy tekemään päätelmiä lukemastaan 

 oppilas osaa ilmaista itseään kirjallisesti arkitilanteissa 

  oppilas osaa sitoa käsin kirjoittaessa kirjaimia toisiinsa sekä osaa kirjoittaa tieto-

koneella 

 oppilas osaa kirjoittaa tuttuja sanoja lähes virheettömästi ja on alkanut käyttämään 

lauseen alussa isoa alkukirjainta ja lauseen lopussa pistettä. (POPS 2004, 48.) 
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Kauppinen (2010, 53) kertoo POPS04:n arviointikuvauksen olevan kriteereihin perustuvaa. 

Kriteeriperusteinen arviointi kuvaa oppilaan toimintaa ja oppilaan suoriutuminen suhteute-

taan annettuihin tavoitteisiin. Kriteeripohjaisessa arvioinnissa opettajan ei tarvitse vertailla 

oppilaita toisiinsa eikä asettaa heitä paremmuusjärjestykseen. (Kauppinen 2010, 53–54.) 

3.2 Kirjoittamisen teoriaa 

Äidinkielen perusopetussuunnitelmassa luku- ja kirjoitustaito on nivoutunut tiukasti yh-

teen. Aiemmassa alaluvussa kerroin äidinkielen ja kirjallisuuden keskeiset sisällöt sekä 

hyvän osaamisen kuvauksen 2. luokan päättyessä. Siinä ilmeni lukemaan opettelun sisältö-

jen lisäksi kirjoittamaan opettelun sisällöt ja hyvä osaaminen. 

Sekä luku- että kirjoitustaidon kehittyminen perustuvat puheen kehittymiselle. Lisäksi tai-

dot kehittyvät vastavuoroisesti ollen yhteydessä toistensa kehitykseen. Luku- ja kirjoitus-

taitoja pitäisi opettaa alusta alkaen yhdessä, sillä ne tukevat toistensa kehitystä vastavuo-

roisesti. Teknistä luku- ja kirjoitustaitoa opettaessa pitäisi kiinnittää huomiota myös luetun 

ymmärtämistaidon sekä tuottavan kirjoitustaidon kehittämiseen. (Mäkihonko 2006, 5, 31.) 

Kirjoittamisen tehtävä on viestittää ajatuksia kirjoitetussa muodossa (Lerkkanen 2013, 11). 

Tämä ei ole kuitenkaan helppo tehtävä aloittelevalle lukijalle, sillä kirjoittamisprosessiin 

kuuluu monia erilaisia taitoja vaativia alueita. Esimerkiksi käsinkirjoittaminen on pienelle 

koululaiselle vaativa tehtävä heikon hienomotoriikan vuoksi (Trageton 2007, 24). Kirjoit-

tamisprosessi alkaa kirjoittamisen suunnittelusta, jonka jälkeen kirjoitetaan ja tarkastellaan 

kirjoitusta. Tätä prosessia ohjaavat yksilön metakognitiiviset tiedot ja taidot sekä oman 

toiminnan ohjaus. Kirjoitustaidon yksinkertaisen mallin (The Simple View of Writing) 

mukaan kirjoittamiseen kuuluu teknisen kirjoittamisen taidot sekä tekstin tuottamisen tai-

dot. Teknisen kirjoittamisen taidoissa tarkastellaan kirjainmerkkien tuottamista käsin kir-

joittamalla sekä sanojen oikeinkirjoitusta. Tekstin tuottamisen taidoissa tarkastellaan teks-

tin sujuvuutta, koherenssia ja rakennetta. Myös aloittelevaa kirjoittajaa ohjaa kirjoittamisen 

tavoite, suunnittelu ja seuranta. (Lerkkanen 2013, 11.) Myös lukemaan opettamisen alku-

vaiheessa tulee ohjata oppilaita tavoitteelliseen kirjoittamiseen. Tähän voi ohjata esimer-

kiksi merkityksellisillä tehtävänannoilla. 

Teknisten kirjoittamistaitojen oppimiseen vaikuttavat lapsen kirjaintuntemus, fonologinen 

tietoisuus ja visuo-motoriset taidot. Tekstin tuottamiseen vaikuttaa tietenkin teknisten kir-
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joittamistaitojen osaaminen, mutta siihen on yhteydessä myös sanavarasto, kodin kieliym-

päristö, muisti, lukemisen sujuvuus ja luetun ymmärtäminen. Kirjoittamisprosessiin vaikut-

taa myös oppilaan tapa työskennellä sekä motivaatio. (Lerkkanen 2013, 29.) 

Kirjoittaminen tuotoksena voidaan jakaa muotoon ja sisältöön. Kirjoituksen muoto tarkoit-

taa tekstin ulkoasua, joka muodostuu kirjoitetuista kirjaimista. Sisällöllä tarkoitetaan teks-

tin sanomaa, jonka kirjoittaja haluaa lukijalleen välittää. Kirjoittamaan opettelun alussa 

keskitytään ensin yleensä harjoittelemaan muotoon liittyviä taitoja. Kun kirjoituksen perus-

tekniikka alkaa sujua, keskittyy opetus enemmän tekstin sisältöön. (Ahvenainen & Holo-

painen 2005, 33.) Vertailun vuoksi on kuitenkin syytä mainita, että Tragetonin kehittämäs-

sä lukemaan opettamisen menetelmässä kuitenkin keskitytään alusta asti tekstin sisältöön 

ennen muotoa. 

Tragetonin (2007, 24) mukaan kirjoittaminen on helpompaa kuin lukeminen, mutta käsin-

kirjoittaminen on lukemaan aloittelevalle vaikeaa. Käsinkirjoittaminen on vaativa hie-

nomotorinen suoritus, joka vaatii käden ja silmän yhteistyötä (Ahvenainen & Holopainen 

2005, 33). Heikon hienomotoriikan vuoksi tietokone voisi olla yksi apukeino kirjoittamisen 

opetteluun. Tietokoneen avulla kirjoittaja voi vapauttaa resursseja tekstin sisällön tuottami-

seen, kun hänen ei tarvitse kuluttaa energiaa käsinkirjoittamiseen. 

Kirjoittamisen tulisi olla koulussa sellaista, että se tuottaa mielihyvää, rakentaa kirjoittajan 

minäkäsitystä sekä olisi keksimiseen ja ilmaisun iloon suuntaavaa tekemistä (Pentikäinen 

2006, 113). Tätä varten opettajan tulee miettiä tehtävänantoja, jotka motivoivat ja palvele-

vat jokaisen yksilöllistä oppimista. 

3.3 Lukutaidon kehitysvaiheet 

Lukutaidon kehittymisestä ovat tutkijat muotoilleet erilaisia malleja. Nämä mallit voidaan 

jakaa alhaalta ylöspäin (bottom up) ja ylhäältä alaspäin (top down) eteneviin prosesseihin 

(Mäkihonko 2006, 11). Bottom up -malleissa lukeminen etenee alemmilta tasoilta yhä kor-

keammalle, kunnes lukemisprosessi saavuttaa syvällisen tulkinnan tason. Top down -

malleissa korkeamman tason prosessit ohjaavat alemman tason prosesseja eli lukija toimii 

oman ajattelunsa ohjaamana. (Ahvenainen & Holopainen 2005, 54) Toisin sanoen bottom 

up -malleissa teksti ohjaa lukijaa, kun taas top down -malleissa lukijan aikaisemmat tiedot 

ohjaavat tekstin lukemista (Karjalainen 2000, 8). Nykyään ajatellaan taitavan lukijan käyt-
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tävän molempia malleja joustavasti ja samanaikaisesti. Taitava lukija osaa suhteuttaa tai-

tonsa luettavan tekstin vaatimusten mukaisesti. (Mäkihonko 2006, 11.) Seuraavaksi esitte-

len Suomessa tunnetuimpia lukutaidon kehittymisen malleja.  

Jeanne Chall jakaa lukutaidon kehityksen viiteen eri vaiheeseen. Ensimmäisenä on esilu-

kemisen vaihe, joka päättyy varsinaisen lukuopetuksen alkaessa. Toinen vaihe on alkavan 

lukutaidon vaihe, jossa oivalletaan äänne-kirjainvastaavuus sekä kirjoitetun kielen muut-

tuminen puheeksi. Kolmas vaihe on peruslukutaidon vahvistuminen, jossa harjoitellaan 

lukemisen ymmärtämistä ja sujuvuutta. Neljäs vaihe on lukeminen oppimisen välineenä, 

jolloin oppilas oppii uusia asioita erilaisten tekstien lukemisen avulla. Viidentenä vaiheena 

on konstruktiivinen ja rekonstruktiivinen vaihe, jossa lukutaitoa käytetään kokonaisuuksien 

hahmottamiseen sekä henkilökohtaisiin ja yhteisön tarpeisiin. (Koponen 2006, 35.) 

Torleiv Høien ja Ingvar Lundberg jakavat lukutaidon kehityksen neljälle tasolle. Heidän 

mallissaan seuraava vaihe pohjautuu aina edelliseen vaiheeseen. 

1. Pseudolukemisen vaihe 

Tässä vaiheessa lapsi ”lukee” ympäristöään enemmän kuin tekstiä ja välillä vaikuttaa-

kin siltä, että lapsi osaisi lukea. Lapsi tunnistaa ja ”lukee” logoja, jotka ovat hänelle tut-

tuja arjesta ja lähiympäristöstä, kuten esimerkiksi kauppojen ja lelujen logoja. Tässä 

vaiheessa lapsi ei ole oivaltanut äänne-kirjainvastaavuutta, joten kyse ei ole varsinai-

sesta lukemisesta. Lapsi osaa ”lukea” logoja vain, jos ne on kirjoitettu logon mukaises-

ti. (Koponen 2006, 36.) Lapsella ei siis ole vielä taitoa kirjoitetun ortografisen koodin 

purkuun. Tämän vuoksi pseudolukemista kutsutaan myös valelukemiseksi. (Ahvenai-

nen & Holopainen 2005, 29.) 

2. Logografinen vaihe 

Vaihetta kutsutaan myös logografis-visuaalisen lukemisen vaiheeksi, jossa lapsi tunnis-

taa sanat lähinnä kuvina (Ahvenainen & Holopainen 2005, 29). Lapsi ei ole vielä oppi-

nut äänne-kirjainvastaavuutta. Sanat tunnistetaan niiden visuaalisten vihjeiden sekä sa-

nojen tarkoitusten assosiaationa. Lapsi ei tunnista sanaa kirjainten järjestyksen tai kir-

jainten perusteella, vaan sanassa on jokin tietty ärsyke, jonka avulla lapsi tunnistaa sa-

nan. Yleensä tämä ärsyke on kirjaimen muoto. Muotojen avulla lapsi voi tunnistaa 

useita sanoja, mutta sanamäärien kasvaessa strategia ei ole toimiva. Sanantunnistami-

nen helpottuu, kun lapsi oppii kirjaimet. (Koponen 2006, 36.) 
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3. Alfabeettinen vaihe 

Vaihetta kutsutaan myös alfabetis-fonologiseksi lukemiseksi. Tällä tasolla lapsi on 

aiempaa yksityiskohtaisemmin kiinnostunut kirjaimista ja sanahahmoista. (Ahvenainen 

& Holopainen 2005, 29.) Lapsella pitää olla analyyttisia valmiuksia sekä kyky ymmär-

tää äänteen ja kirjaimen yhteys. Lapsen pitää osata erotella kielen pienempiä ja suu-

rempia yksiköitä kyetäkseen äänne-kirjainvastaavuuden tunnistamiseen. Jos lapsella on 

hyvä kielellinen tietoisuus, erityisesti fonologinen tietoisuus, on lukemaan opettelu hä-

nelle todennäköisesti helpompaa. Hyvän fonologisen tietoisuuden omaava lapsi kyke-

nee erottelemaan sanasta tavut ja äänteet. Alfabeettinen vaihe on välttämätön lukemaan 

opettelun kannalta. Dekoodaaminen on kuitenkin vielä hidasta, mikä kuormittaa työ-

muistia ja hankaloittaa tekstin ymmärtämistä. (Koponen 2006, 37.)  

4. Ortografinen vaihe 

Lukeminen on automatisoitunut ja dekoodaaminen tapahtuu nopeasti ilman, että lukijan 

tarvitsee sitä tietoisesti ajatella. Lapsi tunnistaa sanan kokonaisena välittömästi pystyen 

kuitenkin huomiomaan sekä sanan että sen pienimmän merkityksellisen yksikön eli 

morfeemin erillisinä yksiköinä, mutta silti yhtenäisenä kokonaisuutena. Kun lapsen ei 

tarvitse enää miettiä dekoodaamista, vapautuu resursseja tekstin ymmärtämiseen ja si-

sältöön keskittymiseen, jolloin teksti voi tarjota elämyksiä. (Koponen 2006, 37.) Ahve-

nainen & Holopainen (2005, 31) kutsuvat vaihetta ortografis-morfeemiseksi luke-

miseksi. Kun lapsi kohtaa uusia tai pitkiä sanoja, hänen pitää tunnistaa sanat riittävän 

nopeasti tavujen avulla. Lapsi voi myös palata takaisin kirjain-äänne–vasteiden analy-

sointiin, mikä kuitenkin hidastaa lukemista. (Ahvenainen & Holopainen 2005, 31.) 

Sekä Høienin ja Lundbergin että Challin teorioissa lukeminen nähdään kokonaisvaltaisena 

tapahtumana. Vaiheet voivat mennä osittain päällekkäin, ja lukija voi aina palata edelliseen 

strategiaan tarvittaessa. Vaiheiden kestot riippuvat yksilöstä, sillä lukijat kehittyvät eri tah-

tiin. (Koponen 2006, 38.) 

Frith (1985) kuvaa mallissaan lukemisen kehittymistä prosessina, jossa on kolme vaihetta. 

Ensimmäisessä eli logografisessa vaiheessa lapsi tunnistaa sanoja yhteydestä riippuen sa-

nahahmoina tai logoina graafisten vihjeiden perusteella. Prosessin toiseen eli alfabeettisen 

vaiheeseen lapsi siirtyy, kun kirjain-äänneyhteys alkaa löytyä. Viimeiseen eli ortografiseen 

vaiheeseen lapsi siirtyy, kun hän pystyy tunnistamaan tavuja ja kokonaisia sanoja. (Uusita-

lo-Malmivaara 2009, 16.) 
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Ehri jakaa lukemisen kehitysvaiheet kirjaintuntemuksen mukaan viiteen vaiheeseen: esial-

fabeettiseen, osittais-alfabeettiseen, alfabeettiseen, vahvistuvaan alfabeettiseen ja automati-

soituneeseen alfabeettiseen. Esialfabeettisessa vaiheessa lapsi tunnistaa sanoja niiden visu-

aalisten vihjeiden perusteella, koska kirjaimen ja äänteen välinen yhteys ei ole hänelle vie-

lä tuttu. Lapsi selvittääkin sanojen sisällön kontekstisidonnaisesti ympäristöään ”lukien”. 

Osittais-alfabeettisessa vaiheessa lapsi osaa yhdistää joitakin kirjaimia niiden äänteisiin. 

Sanojen tunnistaminen tapahtuu tässä vaiheessa osittain kirjaimen, mutta myös visuaalisen 

tunnistamisen vahvistumisen avulla. Alfabeettisessa vaiheessa lapsi tuntee kirjain-

äännevastaavuudet ja pystyy dekoodaamaan hänelle vieraitakin sanoja. Dekoodaaminen on 

kuitenkin aluksi hidasta. (Uusitalo-Malmivaara 2009, 16–17.) Alfabeettisen vahvistumisen 

vaiheessa dekoodaus on nopeampaa. Lapsi pystyy myös hahmottamaan sanahahmoja nii-

den osien, kuten tavujen perusteella, ja voi muistaa usein toistuvia sanoja kokonaisina sa-

nahahmoina. Automatisoituneessa alfabeettisessa vaiheessa lukeminen on sujuvaa ja lapsi 

osaa muuttaa lukustrategiaansa tarpeen mukaan. (Lerkkanen 2013, 12.)  

Eri tutkijoiden tekemissä lukemisen kehittymisen malleissa painotukset vaihtelevat, mutta 

pääperiaate on kuitenkin kaikissa malleissa sama, eli lukeminen kehittyy kuvalukemisesta 

äännelukemisen kautta kokonaisten sanojen tunnistamiseen (Uusitalo-Malmivaara 2009, 

16). Koska suomalaiset lapset saavuttavat mekaanisen lukutaidon nopeasti muihin maihin 

verrattuna, voivat jotkut mallien vaiheista olla suomalaislapsilla hyvin lyhytkestoisia tai 

lähes huomaamattomia (Lerkkanen 2013, 13). 

Esitellyistä malleista Challin malli on ainut, joka ottaa kehitysvaiheisiin mukaan ymmärtä-

vän lukemisen harjoittamisen. Muut mallit keskittyvät teknisen lukutaidon saavuttamisen 

kuvaamiseen. On hyvä huomata, että lukemaan opettelu ei pääty teknisen lukutaidon saa-

vuttamiseen, vaan jokainen voi jatkuvasti kehittää luetun ymmärtämistään. Adamsin (1990, 

7) mukaan lukeminen on taito, joka kehittyy jatkuvasti koko ihmisen elämän ajan. 

3.4 Lukemaan opettamisen menetelmiä 

Lukemaan opettamisen alkeismenetelmät jaetaan synteettisiin ja analyyttisiin menetelmiin. 

Synteettiset menetelmät perustuvat suomen kielen rakenteeseen ja lapsen kielen kehityksen 

teoriaan, kun taas analyyttiset menetelmät pohjautuvat epäsäännöllisten kielten rakentee-

seen ja sukeutuvan lukutaidon teoriaan. Näiden lisäksi on olemassa sekamenetelmiä, joissa 

yhdistetään synteettisiä ja analyyttisia menetelmiä. (Lerkkanen 2013, 59.) 



21 
 

 

Opetuksen lähtökohtana synteettisissä menetelmissä on kirjain, äänne tai tavu, joita yhdis-

telemällä opitaan lukemaan sanoja. Harjoittelu ja opetus etenevät näin pienistä osista kohti 

suurempia kokonaisuuksia. Suomen kielessä kirjoitus on hyvin lähellä puhuttua kieltä, jo-

hon tarkkaan lukemiseen ohjaavat synteettiset menetelmät sopivat hyvin. Synteettisten 

menetelmien avulla saavutetaan virheetön mekaaninen peruslukutaito nopeasti. Lisäksi 

niiden on havaittu tukevan oikeinkirjoituksen oppimista ja sopivan hyvin hitaasti edistyvil-

le lapsille. Epäkohtina synteettisissä menetelmissä ovat pitkään samanlaisena toistuva me-

kaaninen harjoittelu ja oikeinlukemisen vaatimus, jotka ovat ongelmia erityisesti motivaa-

tion säilyttämisen kannalta. Luetun ymmärtäminen voi myös jäädä helposti toissijaiseksi 

harjoittelun keskittyessä lukemisen virheettömyyteen. (Lerkkanen 2013, 60.)  

Analyyttisten menetelmien mallit ovat tulleet Suomeen lähinnä Ruotsista ja Englannista. 

Nämä kielet ovat lyhytsanaisia, eikä sanan vartalo yleensä muutu taivutettaessa. Näissä 

kielissä tarvitaankin sanahahmojen tunnistamistaitoa puhutun ja kirjoitetun kielen välisen 

heikon yhteyden takia. Opetuksen lähtökohtana analyyttisissa menetelmissä on jokin mer-

kitystä kantava kielen osa, kuten kokonainen sana, lause tai teksti, jota ryhdytään tarkaste-

lemaan lähemmin eli analysoimaan. Opetus etenee siis merkityksellisistä kokonaisuuksista 

kielen pienempien yksiköiden tarkasteluun. (Lerkkanen 2013, 66.) Ongelmana analyytti-

sissa menetelmissä pidetään esimerkiksi niiden epäsäännöllisiin kieliin perustuvaa suhdetta 

kirjoitetun kielen tarkasteluun, mikä voi aiheuttaa sen, ettei lapsi hahmota kirjain-

äännevastaavuutta. Analyyttisten menetelmien vahvuuksina on nähty hyvä lukemismoti-

vaatio, lasten tuottelias kirjoittaminen ja luetun ymmärtämisen pohjan vahvistaminen. 

(Lerkkanen 2013, 67.) 

Lukemaan opettamisen menetelmästä riippumatta tulee lukijan kuitenkin hallita seuraavat 

taidot:  

1. Tekstikoodin purkaminen (dekoodaustaito) 

Lukijan tulee hallita kirjain-äännevastaavuus eli yhdistää kuultu äänne kirjoitettuun 

symboliin ja osata käyttää taitoa tekstiä lukiessaan. 

2. Tekstin ymmärtäminen (ymmärtämisen taito)  

Lukija osaa taidon käyttää, tulkita ja arvioida tietoja ja kokemuksia aiemmin lue-

tuista teksteistä ja ympäröivästä maailmasta pohtiessaan uuden tekstin merkitystä. 
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3. Tekstien funktionaalinen käyttö (toiminnallinen käyttötaito) 

Lukija on tietoinen kirjoitetun tekstin tarkoituksesta ja siitä, että tekstien eri käyttö-

tarkoitukset vaikuttavat tekstin rakenteeseen. 

4. Tekstin kriittinen analysointi ja muuntaminen (analysointitaito).  

Lukija osaa tarkastella tekstiä kriittisesti keskustelun ja kysymysten avulla. (Lerk-

kanen 2013, 75.) 

Seuraavaksi esittelen Suomessa yleisopetuksessa käytettäviä synteettisiä ja analyyttisiä 

lukemaan opettamisen menetelmiä. 

3.4.1 Synteettisiä menetelmiä 

Suomessa on synteettisinä lukemaan opettamisen menetelminä käytetty muun muassa kir-

jaimen nimeen perustuvaa tavausmenetelmää sekä äänteen mukaista tavausmenetelmää. 

Nämä menetelmät ovat kuitenkin nykyään harvinaisia, ja niitä enemmän synteettisistä me-

netelmistä käytetään KÄTS-alkeismenetelmää. (Koponen 2006, 45–46.)  

Kirjainmenetelmässä tavataan kirjaimien nimillä eikä kirjaimia vastaavilla äänteillä. Tä-

män vuoksi menetelmä on hidas ja tavujen muodostaminen on epäloogista. Ongelmana on 

myös se, etteivät kirjainten nimet vastaa puheen äänteitä. (Sarmavuori 2003, 43.) 

Äännemenetelmässä kirjaimet luetellaan niiden äänteiden mukaisesti. Opetus lähtee liik-

keelle äänteen kuuntelemisesta ja tuottamisesta. Lukeminen tapahtuu tässä menetelmässä 

äänteillä tavaten, jolloin ensin luetellaan ensimmäisen tavun äänteet esim. k, i, s. Tämän 

jälkeen äänteet yhdistetään tavuksi eli saadaan kis. Sitten luetellaan seuraavan tavun ään-

teet s, a ja yhdistetään ne tavuksi sa. Lopuksi yhdistetään tavut, jolloin saadaan sana kis-sa. 

Menetelmä on looginen, sillä siinä lapsi näkee äänteen ja kirjaimen välisen yhteyden. Se 

tukee myös kirjoittamaan oppimista. Ongelmallista menetelmässä on se, että se kuormittaa 

jonkin verran muistia, kun tavuja yhdistellessä pitää muistaa edelliset tavut. Myös konso-

nanttien ääntäminen on ongelmallista. (Sarmavuori 2003, 44–45.) 

Tavuittain liukuminen on menetelmä, jossa sanat luetaan äänteitä liu´uttamalla. Menetel-

mässä ajatellaan, että konsonantit ovat helpompia oppia vokaaleihin yhdistettynä kuin yk-

sinään. Menetelmä voi edetä esimerkiksi seuraavasti:  

1. Opetetaan lapselle useita vokaaleja ja jokin konsonantti.  

2. Opetetaan kirjaimia vastaava ääntöliike.  
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3. Venytetään ääntöliikettä liukumalla äänteestä toiseen: kiiis-ssssa.  

4. Yhdistetään tavut sanaksi: kis-sa. (Sarmavuori 2003, 45.) 

KÄTS oli alun perin Sakari Karpin kehittämä menetelmä lukemisvaikeuksien korjaamista 

varten, joka on kuitenkin vakiintunut yhdeksi käytetyimmistä lukemaan opettamisen mene-

telmistä (Koponen 2006, 46). KÄTS-menetelmässä lukemistekniikan harjoittelu koostuu 

neljästä osaprosessista:  

1. Kirjaimen ja äänteen yhteyden löytäminen (K) 

2. Äänteiden yhdistäminen (Ä) 

3. Tavun hahmottaminen (T) 

4. Sanan hahmottaminen (S) 

Menetelmän alussa opettajan tulisi selvittää jokaisen oppilaan osaprosessien hallinta, jonka 

jälkeen mahdollisiin ongelmakohtiin puututaan välittömästi korjaavien toimenpiteiden 

avulla. KÄTS korostaa kuulohavainnon merkitystä sekä lukemisen ja kirjoittamisen yhtä-

aikaista opettamista. KÄTS-menetelmässä on kolme eri tasoa, joissa opetus ja oppiminen 

tapahtuvat tunnistamisen, kirjoittamisen ja lukemisen kautta. (Koponen 2006, 46–47.) 

1. Kirjain–äänne-taso  

Tunnistamisvaiheessa haetaan ensin äänne aapisen kehyskertomuksen avulla. Sen 

jälkeen tuotetaan harjoiteltava äänne, ja lopuksi tutkitaan, missä harjoiteltava äänne 

syntyy havainnoimalla kielen asentoa ja ilmavirtaa. Lukemisvaiheessa ensimmäise-

nä harjoitellaan visuaalisen kirjaimen ja äänteen välistä yhteyttä ja luetaan äänne. 

Sen jälkeen opetellaan äänteen ja kirjaimen nimen ero, ja kolmanneksi opetellaan 

pitkän ja lyhyen äänteen ero. Lopuksi lukemisvaiheessa liitetään äänne aiemmin 

opittuihin äänteisiin. Kirjoittamisvaiheessa äännettä vastaava kirjain tunnistetaan ja 

kirjaimen piirtämistä harjoitellaan.  

2. Tavutaso 

Tunnistamisvaiheessa ensimmäisenä harjoitellaan lyhyen ja pitkän äänteen eroa, 

jonka jälkeen erotellaan tavun äänteet. Lopuksi erotellaan äänteiden järjestys tavus-

sa. Lukemisvaiheessa liitetään tavun äänteet toisiinsa joko lihottamalla tavua äänne 

kerrallaan (t ta tal) tai ääntöasennosta liukumalla (t…a…l). Kirjoittamisvaiheessa 

kuunnellaan ja toistetaan tavu (tal), jonka jälkeen erotellaan tavusta äänteet ja nii-

den järjestys (t…a…l). Tämän jälkeen luetellaan tavun äänteet, ja lopuksi kirjoite-

taan tavu. 
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3. Sanataso 

Tunnistamisvaiheessa sana sanotaan ääneen ja hahmotetaan sana ääneen tavutta-

malla. Lukemisvaiheessa luetaan sana ensin tavu kerrallaan, jonka jälkeen hahmote-

taan koko sana. Kirjoittamisvaiheessa sanotaan ensin kirjoitettava sana ääneen, 

jonka jälkeen sana tavutetaan. Oppilas sanoo ensin ääneen sanan ensimmäisen ta-

vun ja luettelee tavun kirjaimet tai äänteet järjestyksessä. Tämän jälkeen oppilas 

kirjoittaa ensimmäisen tavun ylös ja tarkistaa sen. Sama toistuu sanan toisen tavun 

kohdalla, eli oppilas sanoo toisen tavun ääneen, luettelee tavun kirjaimet tai äänteet 

järjestyksessä ja kirjoittaa tavun ja tarkistaa sen. Lopuksi oppilas lukee kirjoitta-

mansa sanan kokonaan. Tätä kirjoittamisen kaavaa toistetaan, kunnes oppilas osaa 

ohjata itse suoritustaan. Myöskin tarpeettomat välivaiheet jäävät pois oppilaan tai-

tojen kehittyessä. (Koponen 2006, 47–49.) 

Yksi KÄTS-menetelmän vahvuuksista on, että se tukee hyvin suomen kielen rakenteiden 

oppimista. Monet aapiset pohjautuvatkin KÄTS-menetelmään. KÄTS-menetelmän avulla 

saadaan yleensä vankka teknisen lukutaidon pohja, joka on sujuvan lukemisen edellytys. 

KÄTS tukee hyvin myös oikeinkirjoituksen kehittymistä. (Koponen 2006, 54.) 

KÄTS-menetelmän heikkoutena on sen keskittyminen kielen pieniin yksiköihin, jolloin 

alkuvaiheessa unohtuu kielen kokonaisvaltaisuus. Alussa oppilaiden kanssa läpikäytävät 

tekstit ovat sisällöttömiä, lyhyitä ja täynnä merkityksettömiä tavuja ja tehtävät ovat tavujen 

kanssa puuhaamista merkityksellisten kokonaisuuksien sijaan. (Koponen 2006, 54.) 

3.4.2 Analyyttisiä menetelmiä 

Analyyttisia lukemaan opettamisen menetelmiä ovat esimerkiksi Downingin menetelmä, 

lausemenetelmä ja LPP-menetelmä. Seuraavaksi esittelen lyhyesti Downingin menetelmän 

ja lausemenetelmän, jotta lukija saa hieman kokonaiskäsitystä analyyttisistä menetelmistä. 

Sen jälkeen kerron tarkemmin LPP-menetelmästä, joka on analyyttisistä menetelmistä ylei-

sin lukemaan opettamisen menetelmä Suomessa.  

Downingin menetelmän mukaan lukutaidon perustana pitäisi olla kognitiivinen selkeys, 

sillä hänen mukaansa lukemisen vaikeuden taustalla on erityisesti kognitiivinen sekavuus 

(Sarmavuori 2003, 55). Luettavat tekstit tulisi liittyä lapsen kokemusmaailmaan ja hänelle 
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merkityksellisiin asioihin. Kirjain-äännevastaavuutta ei opeteta heti alussa. (Lerkkanen 

2013, 67.) 

Lausemenetelmässä opetuksen lähtökohtana on lause, sillä lauseen ajatellaan olevan mie-

lekkäämpi kokonaisuus kuin sanojen tai tavujen. Opetuksessa kiinnitetään huomiota sano-

jen merkitykseen lauseessa. Lauseita voidaan lihavoida, eli pidentää uusilla sanoilla, jol-

loin lauseen merkityskin voi muuttua. (Lehmuskallio 1983, 174–175.) 

Suomessa eniten käytetty analyyttinen menetelmä vaikuttaisi olevan LPP-menetelmä, joka 

perustuu Ulrika Leimarin Ruotsissa kehittämään menetelmään (Koponen 2006, 46). LPP 

tulee sanoista lukemaan puhumisen perusteella. Se on lapsen yksilöllisyyttä kunnioittava 

lukemaan opettamisen menetelmä, jossa opetuksen lähtökohtina ovat lapsen oma puhe, 

ajattelu ja kokemukset. (Järvinen 1993, 6.) Niin sanotusti ”puhtaassa” LPP-menetelmässä 

ei käytetä aapista, vaan lasten lukemaan opettelu koostuu kirjainvihkosta, yhdessä tehdyis-

tä saneluista sekä aakkoslaatikosta. Aakkoslaatikko on laatikko, johon oppilas kirjoittaa 

sanelutekstistä valitsemiaan sanoja kortteihin ja kuvittaa ne. Yhdessä kortissa on aina vain 

yksi sana. (Järvinen 1993, 14, 43.) Opettajan on kuitenkin mahdollista myös aapista käyt-

täessään hyödyntää opetuksessaan LPP-menetelmää. KÄTS- ja LPP-menetelmän yhdistä-

minenkin on mahdollista. (Koponen 2006, 58.) 

LPP-menetelmässä on viisi vaihetta: keskustelu, sanelu, laborointi, uudelleenluku ja jälki-

käsittely. Keskusteluvaiheessa keskustellaan aiheesta, joka on kaikille oppilaille tuttu ja 

yhdessä koettu, kuten esimerkiksi luokan yhteinen retki. Saneluvaiheessa opettaja kirjoit-

taa ylös lasten sanelun mukaan yhden lauseen kerrallaan aiemmin keskustellusta aiheesta. 

Laborointivaiheessa lapset analysoivat sanellun tekstin äänteitä ja kirjaimia esimerkiksi 

KÄTS-menetelmän avulla. Uudelleenlukuvaiheessa opettaja on monistanut kaikille yhtei-

sesti sanellun tekstin. Jokainen oppilas lukee vuorollaan opettajan kanssa tekstin kahdes-

taan sekä valitsee tekstistä sanoja, jotka hän haluaa opetella. Jälkikäsittelyvaiheessa oppi-

laat työskentelevät itsenäisesti tekstistä valitsemiensa sanojen parissa. (Järvinen 1993, 9–

10.) 

LPP-menetelmän vahvuutena ovat sen mahdollisuudet opetuksen eriyttämiseen ja oppilai-

den yksilöllisyyden tukemiseen. Tämän lisäksi LPP-menetelmän käyttö parantaa oppilai-

den vuorovaikutustaitoja sekä lisää lauserakenteiden monimuotoisuutta ja sisällön runsaut-

ta luovassa kirjoittamisessa. (Koponen 2006, 54–55.) 
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LPP-menetelmän heikkoutena on, ettei se perustu suomen kielen rakenteeseen, vaan mene-

telmä on kehitelty Ruotsissa. Tämän vuoksi LPP-menetelmässä pitää muistaa, että suomen 

kielen äännerakenteet pitää tehdä oppilaille tutuiksi. (Koponen 2006, 55.) 

3.5 Lukemaan oppimista vaikeuttavat tekijät 

Yleinen syy alaspäin eriyttämiseen on oppilaan vaikeudet lukemaan oppimisessa. Lukemi-

sen vaikeuksien taustalla voi olla jonkinasteinen lukihäiriö, joten opettajan on syytä tuntea 

lukihäiriöiden piirteitä osatakseen tunnistaa ne ja tukea lukivaikeuksista oppilasta mahdol-

lisimman hyvin. Tietämys lukemista vaikeuttavista tekijöistä voi auttaa opettajaa alaspäin 

eriyttämisessä.  

Yksi lukemista vaikeuttava tekijä on kuulemisen ongelmat. Kuulohavainto on kielen op-

pimisen edellytys, jolloin ongelmat kuulemisessa voivat vaikeuttaa kielellistä tiedonkäsit-

telyä. Ongelmat kuuloaistissa eivät kuulu kehityksellisiin kielihäiriöihin. (Ahonen, Aro & 

Siiskonen 2004, 18.) Puheen ja kielen kehitystä ja sitä kautta myös lukemisen oppimista 

voivat hidastaa myös monikielisyys, virikkeettömyys, lapsen tai vanhemman mielenter-

veysongelmat tai selvät puutteet perusturvallisuudessa (Marttinen, Ahonen, Aro & Siisko-

nen 2004, 21). 

Vaikka oppilaalla olisi vaikeuksia lukemisessa ensimmäisenä kouluvuotenaan, se ei tarkoi-

ta automaattisesti lukivaikeutta. Vaikeudet lukemisessa voivat johtua myös siitä, ettei lapsi 

ole ollut tarpeeksi tekemisissä kirjoitetun kielen ja kirjaimien kanssa. Lukemaan oppimista 

voi vaikeuttaa myös erilaiset motivationaaliset tekijät. Kairaluoman (2014, 16) mukaan 

lukivaikeus voidaan todeta kaikista luotettavimmin sitten, kun lukemaan opettamisen vaihe 

on takana, äänteellinen, kokoava lukutaitovaihe on ohitettu ja opetuksessa on siirrytty har-

joittelemaan sujuvaa lukutaitoa.  (Kairaluoma 2014, 16.) 

Dysfasia on kielen kehityksen häiriö, joka vaikeuttaa lukemaan oppimista. Lapsi, jolla on 

dysfasia, ei omaksu kieltä siten, kuten hänen olettaisi oppivan muuten normaalisti etenevän 

kehityksen perusteella. Kouluikäisellä kielihäiriöisellä lapsella voi olla ongelmia esimer-

kiksi puheilmaisussa ja kuullun ymmärtämisessä, sosiaalisissa taidoissa, lukemaan ja kir-

joittamaan oppimisessa, luetun ymmärtämisessä, luetun ja kuullun mieleen painamisessa, 

matematiikassa, motoriikassa ja tarkkaavaisuudessa. Dysfasia ei ole kuitenkaan sama asia 

kuin dysleksia eli lukivaikeus. Sekä dysfasiassa että dysleksiassa lapsella on neurobiolo-
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gispohjaisia poikkeavuuksia, ja molemmat häiriöt liittyvät kielen hallintaan. Häiriöt voivat 

ilmetä myös yhtäaikaisesti. Dysleksia eli lukivaikeus rajataan kuitenkin vain lukemisen ja 

kirjoittamisen oppimisen vaikeuteen. Dysleksiassa ei myöskään havaita arkipuheessa mer-

kityksellistä kielenkehityksen poikkeavuutta. Dysleksiaan liittyviä tyypillisiä kielellisiä 

vaikeuksia ovat sanaa pienempien yksiköiden havaitsemisen, muistamisen ja fonologisen 

prosessoinnin vaikeudet. Myös asioiden mieleen palauttaminen voi olla vaikeaa. (Martti-

nen et al., 2004, 21–23.) Vaikka lapsi ei oppisi helposti lukemaan, se ei tarkoita, että hänel-

lä olisi dysleksia. Lukemisvaikeudella ei siis aina tarkoiteta dysleksiaa, sillä dysleksia on 

erikseen diagnisoitava neurobiologispohjainen poikkeama. (Takala 2006b, 67.)  

Lukivaikeuksisella lapsella on pääasiallisesti ongelmia mekaanisessa lukutaidossa eli sanan 

tunnistamisessa. Heikko mekaaninen lukutaito vaikeuttaa tekstin ymmärtämistä ja tekstistä 

oppimista. (Siiskonen et al., 2004, 58.) Myöhäistä dekoodamisen oppimista ennustavat 

seuraavat tekijät: puutteellinen kirjaintuntemus, epäsanojen toistamisen vaikeus, ongelmat 

visuaalisessa päättelyssä, lyhytaikaisen muistin ongelmat ja hidas nimeäminen (Takala 

2006b, 81).  Lukemisvaikeudet eivät ilmene kaikilla samanlaisina, sillä luku- ja kirjoitus-

taidon oppimiseen vaikuttaa kielellisten häiriöiden luonne. Tämän vuoksi opetuksen pitäisi 

perustua yksilölliseen arviointiin ja opetussuunnitelmaan, ja koulunkäyntiä pitäisi helpottaa 

yksilöllisillä ratkaisuilla. Selkeä käsitys lukemaan oppimisen edellytyksistä auttaa opetta-

jaa tukemaan lukemisvaikeuksista oppilasta. (Siiskonen et al., 2004, 58.)   



28  
 

  

4 Eriyttäminen lukemaan opettamisessa 

Jokainen oppilas on yksilö, joten tätä oppilaiden erilaisuutta tulisi kunnioittaa eriyttämällä 

myös äidinkielen opetusta. Olemme jo aiemmin huomanneet, että lapsen lukutaito etenee 

yksilöllisesti erilaisten kehitysvaiheiden kautta. Tämä taas tarkoittaa sitä, että jokaisen lap-

sen aiemmin opitut taidot ja tiedot pitäisi olla oppimisen ja opettamisen lähtökohtana (Ko-

ponen 2006, 38). Kehitysvaiheiden teoriaa tuntemalla opettaja voi tunnistaa, missä vai-

heessa kukin oppilas on luku- ja kirjoitustaidon kehityksessään, ja siten tukea ja auttaa hei-

tä siirtymään vaiheesta toiseen opetuksen eriyttämisen avulla. 

Äidinkielen opetus voi olla oppilaan luonnollista kehitystä tukevaa ja vahvistavaa, oppija-

keskeistä. Tällaisessa opetuksessa oppilaalle halutaan tarjota samanlaisia oivalluksia kielen 

parissa, kuin lapsi on saanut kotona pienenä ilman, että hänelle on mitään erikseen opetet-

tu. (Kosonen 2006, 21.) 

Tekstin ymmärtäminen ja tekstistä oppiminen on vaikeaa, jos oppilaan mekaaninen luku-

taito on heikko. Sen vuoksi lapsen koulutyötä tulee voida helpottaa yksilöllisillä ratkaisuil-

la. Hidas tai virheellinen kirjoittaminen hankaloittaa omien ajatusten tai opitun tiedon esiin 

tuomista. Lukivaikeudet saattavat näin ollen vaikeuttaa paitsi äidinkielen myös muiden 

oppiaineiden oppimista. (Siiskonen et al., 2004, 58, 79.) 

Vaikeudet lukemisessa vaikuttavat monella tavalla myös lapsen koulusuoriutumiseen ja 

oppimiseen. Ajan mittaan se vaikuttaa myös lapsen motivaatioon ja käsitykseen itsestään 

oppijana. Tämän vuoksi pitää pyrkiä alusta asti antamaan mahdollisimman tasavertaiset ja 

oikeudenmukaiset mahdollisuudet oppimiseen ja osaamisensa näyttämiseen myös lukion-

gelmaiselle oppilaalle. (Siiskonen et al., 2004, 80.) 

Lapset oppivat usein lukemaan jopa opetuksesta huolimatta, mutta koulu voi pahimmassa 

tapauksessa tuhota lapsen lukutaidon ja -halun. Opitun lukutaidon unohtaminen on harvi-

naista, mutta on tavallista, että kehitys pysähtyy koulun alkaessa ja lukemaan opettelu koe-

taan vastenmieliseksi. Lukemaan opettamisen tulisikin lähteä siltä tasolta, jolla lapsi on 

kouluun tullessaan. Lukutaidon kehittymiselle on erittäin tärkeää, että oppilaalla on myön-

teisiä kokemuksia lukemisen alkutaipaleelta asti. (Raes 1998, 41.) 

Koulutulokkaat ovat yleensä innokkaita oppimaan lukemaan. Jotta oppiminen sujuisi hyvin 

ja motivaatio säilyisi, on hyvin tärkeää, että opettaja tuntee monta lukemaan opettamisen 
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menetelmää ja osaa valita niistä sopivimman lapsen tarpeiden mukaan. (Takala 2006, 13.) 

Näiden tietojen myötä on selvää, että lukemaan opettamisen eriyttäminen oppilaiden yksi-

löllisten ominaisuuksien mukaan on äärimmäisen tärkeää, jotta kaikilla olisi yhtäläiset 

edellytykset nauttia lukemisesta.  

4.1 Eriyttämisen keinoja lukemaan opettamisessa 

Millaisia keinoja opettajalla on sitten eriyttää lukemaan ja kirjoittamaan opetustaan? Tar-

kastelen tätä kysymystä kirjallisuuden pohjalta, jonka pohjalta sovellan löydettyjä eriyttä-

miskeinoja lukemaan opettamisen kontekstiin. 

Hyvässä lukemaan oppimisessa ja opettamisessa tarvitaan paljon toistoja, kertausta, rauhal-

lista etenemistä, monikanavaista opetusta ja tietenkin eriyttämistä (Takala 2006a, 15). 

Opettajan tulee ottaa selville, mitä oppilas ennestään osaa, mutta se ei yksistään riitä ope-

tuksen eriyttämiseen. Eriyttämistä suunnittelevan opettajan pitää tuntea myös tavoitteena 

olevan tiedon tai taidon oppimisprosessin osavaiheet. Näiden tietojen pohjalta voidaan 

suunnitella oppilaalle osatavoitteet, opetuksen etenemisen päälinjat ja niihin sopiva arvi-

ointi. (Linnakylä 1980, 32.) 

On tärkeää osata valita lapselle hänen tasolleen sopivat harjoitukset ja tietää, mihin tavoit-

teisiin pyritään niitä teettämällä. Yhtenä tavoitteena voi olla vaihtelun saaminen harjoitte-

luun, sillä lapset väsyvät helposti aina samanlaisina toistuviin harjoituksiin. (Paloneva 

2006, 265.) 

Koska oppilaat ovat luku- ja kirjoitustaidossaan eri tasoilla, on heillä teetettävien tehtä-

vienkin oltava eritasoisia. Kenenkään oppimista ei palvele se, jos kaikki oppilaat tekevät 

täsmälleen saman tason tehtäviä, jolloin tehtävät ovat osalle aivan liian helppoja ja toisille 

taas liian vaikeita. Onkin järkevämpää valita tehtävistä oppilaalle sopivimmat kuin teettää 

niistä kaikki. (Pitkänen et al., 2004, 88.) 

Tietokone 

Tietokone on myös osoittautunut hyväksi lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen apuväli-

neeksi, jota voi hyödyntää myös opetusta eriyttäessä. Tietokone motivoi oppilaita, ja oppi-

laat kokevat sen käytön myönteiseksi, sillä sen käytössä he eivät ole yleensä epäonnistu-

neet toisin kuin paperimuotoisissa tehtävissä. Tietokoneella jaksavat yleensä työskennellä 

hyvin sellaisetkin oppilaat, jotka tuskailevat paperimuotoisten harjoitusten kanssa. Tieto-
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kone onkin hyvä ottaa tehokkaasti käyttöön yhtenä lukemaan opettamisen välineenä. (Pa-

loneva 2006, 276.) Tragetonin (2007, 24) mukaan tietokoneella kirjoittaminen on oppilaal-

le helpompaa kuin käsinkirjoittaminen oppilaiden heikon hienomotoriikan vuoksi. Tieto-

kone kirjoittamisen välineenä helpottaa oppilaiden prosessikirjoittamista. Oppilas on alusta 

asti tiedon tuottaja, kun hän saa kirjoittaa omia tekstejään. Tragetonin kehittämässä luke-

maan opettamisen menetelmässä oppilas oppii lukemaan kirjoittamalla eikä kirjoittamaan 

lukemalla. (Trageton 2007, 24, 46.) 

Pari- ja ryhmätyöt 

Tutkimukset osoittavat, että opettajat eriyttävät usein lukemaan opettamistaan pari- tai 

ryhmätyön keinoin. Opettaja voi eriyttää opetusta käyttämällä esimerkiksi vihkotyöskente-

lyä, parilukemista, lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen tietokoneohjelmia ja oppimispele-

jä. Sillä aikaa kun muut oppilaat tekevät jotain edellä mainituista tehtävistä yksin, parin 

kanssa tai ryhmässä, voi opettaja järjestää aikaa yksittäisen oppilaan kanssa. Kahdenkeski-

sessä tuokiossa opettaja voi luetuttaa jokaisen oppilaan, jolloin hän saa selvemmän kuvan 

lapsen lukutaidosta. Nämä lukutuokiot ovat myös lapselle tärkeitä, sillä niissä hän saa 

osoittaa taitonsa ja tuntea olevansa opettajalle tärkeä. (Kiiveri 2006, 170.) 

Erilaiset tekstit 

Lukemiseen ei sisälly ainoastaan tavallisten printtikirjojen lukemista, vaan myös kaikki 

kuvalliset tekstit, kuten sarjakuvat, aikakauslehdet, kuvakirjat, tietokonepelit ja television 

näytöt, kuuluvat lukemiseen. Kuvien ”lukeminen” voi olla yhtä hyödyllistä ja merkittävää 

lapsen oppimiselle kuin mikä tahansa kirjoitettu teksti, ja monissa tapauksissa sitä on myös 

opettajan helpompi ohjata lapsen kokemusten, taitojen ja ilmiselvän nautinnon vuoksi. Ku-

vat antavat täysin erilaisen viestin sanoista. Tukemisen sijaan ne väittävät niitä vastaan. 

Viestistä, joka välittyy sanojen ja kuvien välistä, lukija oppii, kuinka tekstiä tulee lukea – 

sanoja ei tule ottaa yksinkertaisena nimellisarvona, vaan ne tulee lukea huumorilla. Monet 

lasten kirjat valitsevat tämän monikerroksisen lähestymistavan. Ne leikkivät sanoilla ja 

kuvilla ja näyttävät, että yksinkertaisen sanojen täydentämisen sijaan kuvat ovat kykeneviä 

ristiriitoihin, poikkeavuuksiin, laajentamaan ja huolittelemaan riippuen suhteesta, jonka 

kirjoittaja tai taiteilija on tekstille valinnut. Sujuvalle, kokeneelle lukijalle on olemassa 

laaja valikoima kuvakirjoja, joita voi käyttää erilaisiin oppimistavoitteisiin. Kuvia voi käyt-

tää parantamaan lapsen kirjallisuuden käytäntöjen ymmärrystä, erityisesti rakenteita, eri 

kirjallisuuden lajien käytön arvostusta ja helpottaakseen lukijaa tuntemaan klassisia kirjai-

lijoita. Kirjallisuuden käytänteissä kuvien tarkoituksena on lujittaa aiheen rakennetta. Nii-
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den selkeä viesti sallii suurempaa vaihtelua pääjuonesta ilman pelkoa siitä, että lapsi eksyy 

monimutkaisuuteen, minkä vaara on aina tekstissä ilman kuvia. Kuvat auttavat lapsia tun-

nistamaan piilossa olevan suhteen tekstin tyylin, aiheen ja tunnelman välillä. (Pearson & 

Thompson 1996, 65–67.) Kuvakirjat tarjoavat runsaasti kiinnostusta kaiken tason lukijoil-

le, sillä kuvalliset ja sanalliset elementit toimivat erikseen ja yhteistyössä esittääkseen mo-

nenlaisia merkityksiä ja usein enemmän kuin yhden juonen. Heikkotasoinen lukija ja suju-

vampi lukija voivat lähestyä samaa kirjaa ja saada nautintoa siitä eri tavoin. Kielen yksin-

kertaisuus voi tarjota helpon pääsyn yhdelle, samalla kun kuvalliset ominaisuudet ja niiden 

vuorovaikutus tekstin kanssa varmistavat itsevarmemman oppilaan myös valitsevan kuva-

kirjan palkitsevana kokemuksena. (Hunt 1996, 76.) 

Puhuminen ja kuunteleminen 

Opetuksen tulisi olla mahdollisimman multisensorista ja tasapainoista, jossa mukana ovat 

puhuminen, kuunteleminen, katseleminen ja koskeminen, sillä tällainen opetus tarjoaa eri 

tavoilla oppiville lapsille vaihtoehtoja valita oman tapansa. Tasapainoisen ja monikanavai-

sen opetuksen tulee olla selkeää, rauhallista, kertaavaa sekä myös mielenkiintoista oppi-

laalle, jolloin mahdollisimman moni oppilas saavuttaa lukutaidon. (Takala 2006a, 30.) 

Puhuminen ja kuunteleminen oppimisen välineenä voi auttaa opettajaa ottamaan huomioon 

yksilölliset tarpeet opetussuunnitelman kaikilla alueilla. Kun lapset keskustelevat keske-

nään, saatu ja jaettu tieto muodostaa tukevan perustan tulevaisuuden yksilölliselle oppimi-

selle. Puhuminen ryhmätehtävissä tarjoaa myös lapsille mahdollisuuden ajatella ääneen ja 

vahvistaa heidän uuden opitun tiedon omistajuuttaan. Joten kun opettaja suunnittelee kes-

kustelua, hän myös automaattisesti suunnittelee yksilöllisen tiedon jakamista ja lasten aja-

tusten uudelleen käyttöä ja arviointia. (Reynolds 1996, 169.) Puhumista ja kuuntelemista 

voi hyödyntää aktiviteetilla, jossa lapset muokkaavat yksilöinä heidän ryhmässä tekemiään 

kirjallisia tekstejä kirjoittamalla itsenäisesti uuden version tekstistä. Tehtävän tarkoitukse-

na on, että lapset lisäävät kuvailua, tietoa ja välimerkkejä alkuperäiseen ryhmänä kirjoitet-

tuun tekstiin. Opettaja viettää aikaa jokaisen lapsen kanssa, kun he lukevat ja kirjoittavat 

uudelleen heidän ensimmäisiä yrityksiään kirjoitetusta tarinasta. Samaan aikaan muut lap-

set lukevat ryhmissä tavallisten ryhmälukukirjojen sijaan toistensa kirjoittamia tarinoita. 

Koska jokaisen lapsen uudelleen kirjoittamisprosessi sisällyttää heidän koko kieliryhmän, 

se tarjoaa paljon kielioppityötä välimerkeissä, oikeinkirjoituksessa ja kuvailevassa kirjoit-

tamisessa. Opettajan rooli ei ole yhtä aikaa vievää kuin tavallisessa ryhmäluvussa, mikä 

antaa hänelle mahdollisuuden työskennellä jokaisen lapsen kanssa yksilöllisesti. Kun mu-



32  
 

  

kana on koko kieliryhmä, lapset oppivat ja vahvistavat uusia taitojaan yhdessä. (Reynolds 

1996, 171.) 

Valinnanvapaus 

Valinnanvapaus oppimistavoissa ja tehtävissä motivoi ja auttaa oppilaita oppimaan. Oppi-

laat tulisikin välillä ottaa mukaan oppitunnin tai -tuokion suunnitteluun. Tämä voi tapahtua 

esimerkiksi niin, että opettaja kertoo oppilaille, mitä tunnilla on tarkoitus oppia, ja esittelee 

harjoitukset ja toiminnot, jonka jälkeen oppilaat päättävät, mitä niistä tehdään, ja missä 

järjestyksessä. (Nevalainen, Juvonen-Nihtinen & Lappalainen 2004, 139–140.) Eriyttävää 

opetusta on myös se, jos kaikki oppilaat eivät tee täsmälleen samoja harjoituksia, vaan jo-

kainen saa itse valita, mitkä tehtävät hän haluaa tehdä, mikä motivoi oppilasta enemmän 

kuin se, että joku on tehtävät hänelle ennalta määrännyt.  

On hyvä kuitenkin muistaa, että pieni oppilas ei välttämättä tiedä, mitä hänen on helpompi 

oppia, ja mikä on erityisen hankalaa, jolloin voi käydä niin, että oppilas valitsee jatkuvasti 

liian helppoja tai liian vaikeita tehtäviä, mikä turhauttaa lasta. Opettajalla onkin velvolli-

suus etsiä lapselle sopiva oppimistapa ja ohjata hänen oppimistaan kokeilemalla erilaisia 

pedagogisia lähestymistapoja ja menetelmiä. Oppilaalle tulee välittää pätevyyden tunne 

mahdollisesta lukivaikeudesta huolimatta. (Takala & Kontu 2006, 281.) 

Valinnanvapaus on tärkeä eriyttämisen elementti kirjoittamista opettaessa. Lapsille voi 

antaa kirjoittamistehtävän, jossa heillä on täysi vapaus kirjoittamisensa suhteen. Siten se 

poistaa riskin motivaation laskemisesta, kun oppilaita ei pyydetä käsittelemään asioita, 

joista he eivät ole kiinnostuneita. Ennen kaikkea lapset ovat iloisimpia kirjoittaessaan ai-

heista, joista he tietävät eniten, ja siten he ovat kykeneviä kirjoittamaan täysin kehittyneitä 

tekstejä, varsinkin kun heille annetaan mahdollisuus keskustella ja vastata kysymyksiin 

heidän aiheestaan aikuisten ja vertaisten kanssa. (Eyres 1996, 181.) 

Avoimet tehtävät 

Oppimisen yksilöllistämistä voidaan lisätä käyttämällä ”suljettujen” tehtävien sijaan 

”avoimia” tehtäviä, joissa perustavoitteet on määritelty, mutta joiden sisällä jokainen voi 

edetä oman tasonsa mukaan. ”Suljetuissa” tehtävissä on vain yksi oikea ratkaisu, kun taas 

”avoimissa” tehtävissä ratkaisuja voi olla useita ja tehtävää voi jatkaa, vaikka yksi ratkaisu 

olisikin jo löytynyt. (Lehtonen 1994, 147.) Lukemaan ja kirjoittamaan opettamisessa avoin 

tehtävä voisi olla esimerkiksi sellainen, jossa lapsen tulee kirjoittaa tai piirtää k-kirjaimella 

alkavia sanoja, sillä siinä ei ole vain yhtä oikeaa vastausta. Tällaisessa tehtävässä jokainen 
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voisi myös edetä oman tasonsa mukaan, sillä taitavimmat voivat kirjoittaa ja piirtää halu-

tessaan paljon sanoja, kun taas heikommat voivat rauhassa keskittyä muutamaan sanaan. 

Eriyttää voi myös seuraavilla keinoilla, joissa oppilaiden lopputulokset ovat erilaisia: 

1) Avoimet tehtävät, joihin oppilaat vastaavat tasonsa mukaan 

2) Vaihtelevat tehtävät, joissa oppilaat joko suorittavat lukuisia tehtäviä omaan tahtiinsa tai 

he valitsevat tehtävät, jotka ovat heidän nykyisellä ja siitä seuraavalla tasolla. 

3) Oppitunnit, joissa eri tiedotusvälineitä käytetään aiheen esittelyyn mieluummin kuin 

riippuvaisuutta kirjoitettuun tekstiin, ja joissa lapset käyttävät erilaisia keinoja havainnol-

listaakseen oppimansa. 

4) Tehtävät, joissa lopullinen tuotos on pala palalta laadittu jokaisen oppilaan työstäessä 

niitä näkökulmia, jotka ovat hänelle merkityksellisiä. 

5) Ryhmätyöt tai tehtävät, joissa jokainen oppilas voi olla osallisena omien kykyjensä mu-

kaan. 

6) Tilanteet, joissa eri tasojen resurssit ovat kaikkien oppilaiden saatavilla ja he valitsevat 

niistä tarkoituksenmukaisimman. (McNamara 1996, 5–6.) 

Target-malli 

Epsteinin Target-mallilla, joka muodostuu ryhmittelystä, vastuusta, tehtävistä, ajankäytös-

tä, tunnustuksesta ja arvioinnista, voi vaikuttaa oppilaiden motivaatioon (Uusikylä & Atjo-

nen 2005, 111). Mallista saa myös hyviä vinkkejä opetuksen eriyttämiseen. 

Oppilaiden ryhmittelyä tulisi käyttää vaihtelevasti, sillä opetusmuotojen monipuolinen 

käyttö on opetuksen yksilöimisen perusvaatimus. Jokaisen oppilaan tulee kyetä työskente-

lemään niin oppilaskeskeisillä, yhteistyöhön perustuvilla, kuin opettajakeskeisilläkin ope-

tusmuodoilla. Jokaisella oppilaalla on omat työtapamieltymyksensä ja yksilölliset taipu-

muksensa, joita tulee kunnioittaa. Erityislahjakkaita lapsia ei tule laittaa aina työskentele-

mään ryhmän tai sen heikompien oppilaiden hyväksi, vaan jokaisella on oikeus kehittää 

itseään myös yksilöllisesti. (Uusikylä & Atjonen 2005, 112.) 

Vastuunkantoa tulisi opettaa oppilaille jo alkuopetuksesta lähtien, ja lisätä sitä heille iän ja 

kokemusten karttuessa. Päätösvallan rajojen tulee olla selkeät, eikä oppilaiden päätöksiä 

saa mitätöidä. (Uusikylä & Atjonen 2005, 112.) Oppilaiden osallisuus ja kiinnostus oppi-
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miseen kasvaa, kun hekin saavat olla mukana suunnittelemassa omaa opetustaan. Oppilaat 

sitoutuvat myös paremmin tehtäviin, kun he ovat saaneet niihin vaikuttaa. 

Opiskelutehtävät olisi hyvä valita oppilaiden yksilöllisten tavoitteiden mukaan. Jokaisen 

oppilaan tavoitteet tulisi olla hänen kykyihinsä nähden realistisia ja sopivan haasteellisia. 

Kun tehtävät ja tavoitteet eriytetään, vältetään negatiivinen sosiaalinen vertailu, joka laskee 

väkisin joidenkin lasten motivaatiota. (Uusikylä & Atjonen 2005, 112.) Tehtävät tulisi siis 

lukemaan opettamisen yhteydessäkin eriyttää oppilaiden taitojen mukaan. 

Myös ajankäyttöön pitää kiinnittää huomiota. Oppilaat oppivat eri nopeudella, jolloin ope-

tuksen yksilöinti vaatii, että jokaisella on riittävästi aikaa opiskelutehtäviinsä, eli ei liikaa 

eikä liian vähän. (Uusikylä & Atjonen 2005, 113.) 

Lisäksi Target-malliin kuuluu tunnustus ja arviointi. Tunnustuksia pitää antaa oppilaille 

oikeaan aikaan ja oikeissa määrin. Jatkuva mekaaninen kiittely menettää nimittäin pian 

tehonsa. Oppilaan arvioinnin tulisi kohdistua jokaisen yksilölliseen edistymiseen. Sen tuli-

si olla kannustavaa ja realistista ja suunnata motivaatiota seuraaviin tehtäviin. (Uusikylä & 

Atjonen 2005, 113.) 

Eriyttämisen dimensiot 

Eriyttämisen dimensioon kuuluu viisi opetuskäytännettä: haaste, yksilöllistäminen, inkluu-

sio, vaihtelu ja yhteys. Opettaja tunnistaa lukuopetuksen tehtävien mahdollisuudet laajen-

taa ja edistää korkeatasoista ajattelua antaen siten haastetta oppilaille. Hän yksilöllistää 

opetustaan ottaen huomioon oppilaiden yksilölliset erot. Yksilöllistämistä toteuttava opet-

taja ottaa oppilaiden erilaiset piirteet huomioon jaksosuunnitelmia tehdessään ja toteuttaes-

saan. Tehokkaat opettajat tunnistavat ja toimivat yksilöllisten eroavaisuuksien pohjalta 

tuottamalla tarkoituksenmukaisia sekä haasteellisia lukutehtäviä, jotka ottavat huomioon 

oppilaiden väliset kognitiiviset, kielelliset ja kulttuuriset erot. Yksilöllisten tarpeiden tun-

nistaminen on kriittinen osa varhaista lukutaitoa. Tarkoituksenmukaisen tuen antaminen 

yksittäisille oppilaille voi estää myöhempiä lukemaan oppimisen vaikeuksia. Opettaja hel-

pottaa kaikkien lasten inkluusiota lukuopetuksessa. Tehokas opettaja tekee mukautuksia 

opetukseen yksittäisten oppilaiden muuttuvien tarpeiden mukaan samalla, kun he rakenta-

vat lukemaan oppimistaan erilaisten strategioiden ja ryhmittelyjen kautta. Vaihtelevuutta 

opettaja toteuttaa järjestäen lukuopetuksen ryhmien tai yksilöiden ympärille ottaen huomi-

oon lasten oppimistarpeet. Opettaja sovittaa lukuopetustehtävän ryhmän tarpeiden mukaan 

samalla, kun hän mukauttaa ohjeita ja tukea yksilöllisten tarpeiden mukaan, mikä määrittää 
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ryhmätyön tehokkuuden. Yhteyksiä luodaan luokan ja yhteisön lukutaitoon liittyvän tiedon 

välillä, jotta oppilaat voivat laajentaa lukutaitoaan. Tehokkaiden opettajien opetus pohjau-

tuu tunnettuun tietoon ja laajentaa uuteen tietoon vanhan pohjalta. (8. Literacy teaching 

practice: Differentiation 2005, 225–226.) 

Opettajan on hyvä tietää, että lapset oppivat tehokkaimmin, kun opettaja tunnistaa, mitä 

oppilaat jo tietävät opetettavasta asiasta, ja rakentaa uuden tiedon vanhan tiedon päälle. 

Lisäksi opettajan pitää hyväksyä, ettei oppiminen ole vain faktojen keräämistä, vaan se on 

tekemisissä itsevarmuuden, turvallisuuden ja arvostuksen tunteen kanssa. Opettajan pitää 

luoda ympäristö, jossa kaikki oppijat voivat ottaa aktiivisen osan oman oppimisensa suun-

nittelussa ja järjestelyssä. Opettajan pitää myös tarjota lapsille mahdollisuuksia yhteistyöl-

le, reflektoinnille ja arvioinnille sekä tarjota malleja ja esimerkkejä, kuinka oppia ja puhua 

oppimisesta. (Bearne 1996, 245–246.) Nämä ohjeet mielessä opettaja voi suunnitella eriyt-

tävää opetusta. 
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5 Tutkimuksen toteuttaminen 

Tämä tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Kvalitatiivisen tut-

kimuksen tiedonintressi on ymmärtävä, jolloin tutkimuksen päämääränä on hahmottaa niitä 

merkityksiä, joita tutkittavat asettavat omalle toiminnalleen. Kvalitatiivinen tutkimus on 

riippuvainen teoriasta, mikä näkyy tässäkin tutkimuksessa, koska teorialla pohjustetaan 

empiirisen osion ymmärtämistä. Laadullisessa tutkimuksessa on myös tyypillistä, että tut-

kimuskohteeksi valitaan tutkimusaiheen kannalta mielenkiintoinen kohderyhmä satunnai-

sen otannan sijaan. Tässä tutkimuksessa kohderyhmäksi valikoituivat alkuopettajat. (Pyö-

rälä 1995, 13–14.) Laadullisessa tutkimuksessa tieteellisyyden kriteerinä ei ole aineiston 

määrä vaan laatu. Laadullisessa tutkimuksessa on usein pieni määrä tapauksia, joita pyri-

tään analysoimaan hyvin kattavasti. (Eskola & Suoranta 1998, 18.) Tutkimusintressistäni 

johtuen oli hyvin luonnollista valita menetelmäksi kvalitatiivinen tutkimus. Olen kiinnos-

tunut luokanopettajien kokemuksista eriyttämisestä lukemaan opettamisessa, jolloin ilmiö-

tä ymmärtävä tutkimusote on luonteva. Laadullisen tutkimuksen metodologiaksi valikoitui 

fenomenologia, jossa tutkitaan ihmisen subjektiivista kokemusta. 

5.1 Tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää luokanopettajien eriyttämisen keinoja luke-

maan opettamisessa, sekä millaiseksi luokanopettajat kokevat lukemaan opettamisen eriyt-

tämisen. Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

1. Miten opettajat eriyttävät lukemaan ja kirjoittamaan opetusta? 

2. Millaiseksi opettajat kokevat lukemaan ja kirjoittamaan opetuksen eriyttämisen? 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää luokanopettajien eriyttämisen keinoja lukemaan ja 

kirjoittamaan opettamisessa. Eriyttämisen keinoja on selvitetty luvussa 4 kirjallisuuden 

avulla. Opettajilta saaduilla kirjoitelmilla ja haastatteluilla kerätään opettajien käyttämät 

eriyttämisen keinot, ja verrataan niitä kirjallisuuden esittämiin keinoihin. Lisäksi tutkimuk-

sen tarkoituksena on selvittää opettajien kokemuksia eriyttämisestä, kuten kokevatko opet-

tajat eriyttämisen haastavaksi, mitä mieltä opettajat ovat eriyttämisestä, ja miten heidän 

lukemaan opettamisen eriyttäminen on toiminut. 
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5.2 Fenomenologia 

Fenomenologia on filosofian haara, joka on kiinnostunut ilmiöistä ja ilmiöiden tulkitsemi-

sesta. Myöhemmin filosofisesta suuntauksesta kehitettiin myös fenomenologinen metodo-

logia, jota noudattaen voidaan kuvata ja ymmärtää ilmiöitä. (Metsämuuronen 2006, 92.) 

Fenomenologisessa tutkimuksessa tutkitaan ihmisen subjektiivista kokemusta, joka pyri-

tään saamaan esille mahdollisimman aitona fenomenologisten metodien avulla (Virtanen 

2006, 167). 

Fenomenologisten tutkimusten keskeisin tutkimuskohde on ihmisen kokemus. Fenomeno-

logian perustaja Husserlin mukaan kaikki tieto perustuu kokemukseen, joten todellista 

maailmaa on tutkittava kokemusten kautta. Husserlin fenomenologia edustaa ns. puhdasta 

fenomenologiaa. Hänen fenomenologiassaan ollaan kiinnostuneita ulkoisen maailman ra-

kentumisesta ihmisen tajunnassa. Tämä ulkoinen maailma välittyy ihmisen tajunnalle ko-

kemuksen kautta. Husserlin mukaan tajunnallinen toiminta suuntautuu aina johonkin. Hus-

serlin käyttämä käsite ”merkitysrakenne” kuvaa niitä mekanismeja, joiden kautta ihmisen 

tietoinen toiminta tapahtuu ihmisen tajunnassa. (Virtanen 2006, 152–154.) Husserlin mu-

kaan fenomenologia onkin tiedettä näistä erityisistä merkitysrakenteista, noemoista, joiden 

avulla ihmisen tietoisuus suuntautuu kohteisiinsa (Niiniluoto & Saarinen 2002, 40). Hus-

serl ei ole kiinnostunut tietoisuuden subjektiivisista erityispiirteistä, vaan niistä säännöistä, 

jotka järjestävät ja organisoivat kokemusta. Fenomenologiassa siis subjektiivinen tietoi-

suus toimii lähtökohtana, josta henkiset toiminnot suuntautuvat kohteisiinsa. Päämielen-

kiinto on kuitenkin niissä rakenteissa ja säännönmukaisuuksissa, joihin tuo suuntautunei-

suus perustuu, ei yksilöllisessä kokemuksessa. (Saarinen 2002, 239.) Fenomenologisen 

tutkimuksen lähtökohtana on kuitenkin subjektiivinen kokemus eli ihmisen mielessä raken-

tuneet merkitykset. Tutkija pystyy tavoittamaan tämän subjektiivisen merkitysmaailman 

vain, jos tutkittava kertoo tai muulla tavoin kuvailee mielensä kokemuksia. (Virtanen 2006, 

157.) 

5.3 Aineiston hankinta 

Tutkittavat opettajat ovat 1. luokan opettajia. Tutkittavien yksityisyyden turvaamiseksi 

heidän nimensä on muutettu. Milla oli tutkimuksen tekovaiheessa ensimmäistä vuotta työ-

elämässä. Enni oli lähes valmis luokanopettajaopiskelija, joka oli tutkimuksen tekovai-

heessa 1. luokan sijaisena viikon ajan. Ritva on ollut 15 vuotta työelämässä ja siten koke-
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nein tutkittavista opettajista. Luokissa oli oppilaita 16–19. Lukemisen taso oli jokaisella 

luokalla vaihtelevaa, mikä vaati opettajilta opetuksen eriyttämistä.  

Tutkimuksen aineisto hankittiin pyytämällä tutkimukseen osallistuneilta opettajilta vapaa-

muotoinen 1–2 sivun mittainen kirjoitelma. Kirjoitelman lisäksi jokainen opettaja antoi 

myös haastattelun. Haastattelujen pituudet vaihtelivat 47 minuutista 61 minuuttiin. Yksi 

tutkittavista osallistui tutkimukseen toukokuussa 2014. Loput kaksi tutkittavaa osallistuivat 

tutkimukseen syksyllä 2014 lokakuun aikana. Kahdella aineistonkeruumuodolla tutkimuk-

seen saatiin triangulaatiota, kun aineistoja verrattiin toisiinsa. Triangulaatio tarkoittaa eri-

laisten teorioiden, menetelmien ja/tai aineistojen käyttöä tutkimuksessa. Triangulaation 

käytöllä pyritään saamaan kattavampaa kokonaiskuvaa tutkimuksesta. Sen avulla tutkija 

pyrkii parantamaan tutkimuksen luotettavuutta paremmaksi kuin mitä se olisi yhdestä nä-

kökulmasta. Tässä tutkimuksessa käytettiin aineistotriangulaatiota, joka tarkoittaa useam-

man aineiston yhdistelyä keskenään. (Eskola & Suoranta 1999, 69.) 

Tutkimusaineiston keräyksessä noudatettiin fenomenologisen tutkimuksen periaatteita, 

joista ensimmäinen on, että tutkija vaikuttaa mahdollisimman vähän kokemuksiin, joita 

tutkittavat tuovat esille. Toiseksi haastattelun kysymykset pyrkivät olemaan mahdollisim-

man avoimia eli strukturoimattomia, jotta haastateltavilla olisi tilaa liittää vastaukseensa 

omia kokemuksiaan ja näkemyksiään aiheesta. Myös kirjoitelman ohjeistus oli mahdolli-

simman avoin. (Virtanen 2006, 170.) Haastattelu eteni teemahaastattelurungon avulla, ja 

lisäksi opettajilta kysyttiin tarkentavia kysymyksiä heidän kirjoitelmistaan. Näin varmistet-

tiin fenomenologian periaatteiden mukaisesti, että tutkija on ymmärtänyt, mitä haastatelta-

va on kirjoitelmallaan tarkoittanut. Tarkentavien kysymyksien avulla saatiin myös syvem-

pää tietoa tutkittavien kokemuksista. 

5.4 Aineiston analyysi 

Aineistoa on analysoitu Amadeo Giorgin menetelmällä, jonka Virtanen (2006) kuvailee 

selkeästi vaihe vaiheelta Metsämuurosen toimittamassa Laadullisen tutkimuksen käsikir-

jassa. Giorgin menetelmä muodostuu viidestä vaiheesta: 1) pyrkimys kokonaisnäkemyk-

seen, 2) jako merkitysyksikköihin, 3) käännös tutkittavan yleiselle kielelle, 4) yksilökoh-

taisen merkitysverkoston luominen ja 5) yleisen merkitysverkoston luominen. Vaikka 

Giorgin analyysi metodi muodostuu selkeistä vaiheista, voi menetelmää muuttaa aina tut-
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kittavan ilmiön ehdoilla, jotta se tavoittaa parhaiten tutkittavan ilmiön. (Virtanen 2006, 

175.) 

Analyysin ensimmäisessä vaiheessa olen lukenut aineiston huolella läpi useamman kerran 

pyrkien siten kokonaisnäkemykseen. Samalla olen pyrkinyt rajaamaan ennakkokäsitykseni 

aiheesta pois ja kohtaamaan aineiston sellaisenaan eläytyen tutkittavan kokemuksiin. Vir-

tasen (2006, 175) mukaan Giorgin menetelmän ensimmäinen vaihe toimii perustana seu-

raavalle vaiheelle. 

Giorgin menetelmän toisessa vaiheessa aineisto jaettiin merkitysyksikköihin. Aineistosta 

erotetut merkitysyksiköt ilmaisevat tutkittavan ilmiön kannalta olennaisen, sellaisenaan 

ymmärrettävän merkityksen. Erotetut merkitysyksiköt liittyvät kuitenkin aina kuvauksen 

kokonaisuuteen. Tässä vaiheessa tutkittavan kieli pidetään vielä muuttamattomana. (Virta-

nen 2006, 177.) Toisessa vaiheessa jaoin sekä kirjoitelman että haastattelut merkitysyksik-

köihin. Seuraava esimerkki havainnollistaa, miten aineisto on jaettu merkitysyksikköihin. 

Kyseisessä katkelmassa Milla pohtii oppimisympäristön vaikutusta eriyttämiseen. 

Milla:  

1.61 Ja sitten kyllä siellä on paljon merkitystä sillä, miten lapsi sijoitetaan sinne luokkaan, 
että ja vieruskaveri, että on vähän miettinyt, 

1.62 että on laitettu, välillä on laitettu kaks heikointa vierekkäin, että ne on tosissaan jou-
tunut töihin 

1.63 tai sitten on, on ne kyllä välillä ollu, sitten että ne on ollu joittenkin semmosten oikein, 
joitten mä tiiän, että ne auttaa, niin semmostenkin vieressä. 

Merkitysyksiköt on numeroitu ja eri vastaajien aineistot on numeroitu eri numeroilla. Mil-

lan merkitysyksiköt numeroitiin 1.1, 1.2, 1.3 jne., kun taas Ennin merkitysyksiköt numeroi-

tiin 2.1, 2.2, 2.3… ja Ritvan 3.1, 3.2., 3.3. jne.  

Giorgin menetelmän kolmannessa vaiheessa merkitysyksiköt muutetaan tutkittavan kieleltä 

tutkijan tieteenalan yleiselle kielelle. Tutkijan käännöksen ja tutkittavan kielen välinen 

yhteys jätetään kuitenkin näkyville. (Virtanen 2006, 178.) Seuraavaan esimerkkiin olen 

merkinnyt näkyville haastateltavan sitaatin sekä laittanut sen viereen sitaatin muutettuna 

tutkijan kielelle. 
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Milla: 

1.61 Ja sitten kyllä siellä on paljon merkitystä sillä, miten lapsi sijoitetaan sinne luokkaan, 
että ja vieruskaveri, että on vähän miettinyt, Hänestä on myös paljon merkitystä sillä, mi-
ten lapsi sijoitetaan luokkaan, ja kuka on kenenkin vieruskaverina. 

1.62 että on laitettu, välillä on laitettu kaks heikointa vierekkäin, että ne on tosissaan jou-
tunut töihin Hän on laittanut välillä kaksi heikointa oppilasta vierekkäin, jotta he joutuvat 
tekemään tosissaan töitä. 

1.63 tai sitten on, on ne kyllä välillä ollu, sitten että ne on ollu joittenkin semmosten oikein, 
joitten mä tiiän, että ne auttaa, niin semmostenkin vieressä. Hän on myös välillä laittanut 
heikkoja lukijoita sellaisten oppilaiden viereen, joiden hän tietää auttavan vieruskaveriaan. 

 

Esimerkistä huomataan, että merkityksistä on poistettu puhekielisyydet tieteenalan yleisel-

le kielelle muutettaessa.  

Giorgin menetelmän neljännessä vaiheessa tutkijan kielelle käännetyistä merkitysyksiköis-

tä muodostetaan yksilökohtainen merkitysverkosto. Virtanen muistuttaa, että tässä vaihees-

sa on tärkeää säilyttää kokemuksen erilaiset yksiköt yhteydessä niiden laajempaan yh-

teyteensä ettei niiden alkuperäinen merkitys katoa, sillä kokemus on merkitystihentymä, 

jota ei ole luontevaa tutkia sirpaleina. (Virtanen 2006, 179.) Tässä vaiheessa siirsin toisiin-

sa liittyvät merkitysyksiköt saman teeman alle säilyttämällä kuitenkin asiayhteydet toisiin-

sa, jottei kokemuksen alkuperäinen merkitys muuttuisi. Neljännessä vaiheessa kokosin 

seuraavan esimerkin mukaisesti jokaisesta tutkittavasta yksilökohtaisen merkitysverkoston. 

Ote Millan yksilökohtaisesta merkitysverkostosta: 

Hänestä on myös paljon merkitystä sillä, miten lapsi sijoitetaan luokkaan ja kuka on ke-
nenkin vieruskaverina. Hän on laittanut välillä kaksi heikointa oppilasta vierekkäin, jotta 
he joutuvat tekemään tosissaan töitä. Hän on myös välillä laittanut heikkoja lukijoita sel-
laisten oppilaiden viereen, joiden hän tietää auttavan vieruskaveriaan. 

 

Aineiston käsittelyä helpotti aineiston hankinta teemahaastattelulla, jolloin samaan tee-

maan liittyvät asiat löytyivät helposti teemaan liittyvistä kysymyksistä (Liite 1). Teema-

haastattelun teemoja käytettiin myös analysointi vaiheessa, mikä helpotti aineiston käsitte-

lyä. Jokaisen haastateltavan kirjoitelmasta sekä haastattelusta tehtiin omat yksilökohtaiset 

merkitysverkostonsa. Kirjoitelmien yksilökohtaiset merkitysverkostot olivat keskimäärin 

706 sanaa pitkiä. Haastattelujen yksilökohtaisten merkitysverkostojen pituudet vaihtelivat 

2700 sanasta 3523 sanaan. Yksilön kirjoitelmaa ja haastattelua verrattiin sitten toisiinsa, ja 
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yhdistettiin merkitykset yhteen luomalla näin kokonaisvaltaisempi yksilökohtainen merki-

tysverkosto. Näin saatiin triangulaatiota, mikä lisää aineiston luotettavuutta. Kaikkien kol-

men haastateltavan kirjoitelmista ja haastatteluista muodostetut yksilökohtaiset merkitys-

verkostot yhdistettiin toisiinsa luomalla niistä yleinen merkitysverkosto.  

Giorgin menetelmän viides vaihe on yleisen merkitysverkoston luominen. Yleinen merki-

tysverkosto luodaan yksilökohtaisista merkitysverkostoista esiin nousseista, tutkimukseen 

keskeisesti liittyvistä sisällöistä. Yleisessä merkitysverkostossa asioita käsitellään yleisellä 

tasolla säilyttäen kuitenkin yhteys yksilökohtaisiin merkitysverkostoihin. (Virtanen 2006, 

180.) Yleiseen merkitysverkostoon yhdistettiin kaikki ilmiöön liittyvät asiat, ei vain jokai-

sella tutkittavalla esiintyneet merkitykset, vaan myös merkitykset, jotka ovat voineet esiin-

tyä vain yhdellä tutkittavalla. Näin tavoitellaan kokonaisvaltaista näkemystä eriyttämisen 

ilmenemisestä lukemaan opettamisessa. Yleisessä merkitysverkostossa pyritään pitämään 

asiat sellaisina kuin tutkittavat ovat ne kokeneet, kuitenkin yhdistellen tutkittavien merki-

tyksiä toisiinsa, mikäli tutkittavat puhuvat samasta asiasta. Yleisessä merkitysverkostossa 

ei näy tutkijan mielipiteet asiaan, vaan kaikki merkitysverkostossa olevat asiat ovat tutkit-

tavien kokemusta.  

Esimerkki yleisestä merkitysverkostosta: 

Oppimisympäristöllä on opettajien mielestä vaikutusta opetuksen eriyttämiseen. Oppimis-
ympäristöjen hyödyntäminen riippuu kouluista ja opettajista. Opettajilla on perinteiset pul-
pettiluokat. Osaan luokista on tullut jumppapallot käyttöön tuoleina. Osa opettajista haluai-
si pulpettien tilalle työpöydät ja lokerot. Osa opettajista pitää luokan virikkeellisyyttä tär-
keänä. Osalla opettajista on erilaisia tekstejä esillä luokassa oppilaiden lukemisen tuke-
miseksi. Opettajat tarjoavat oppilaille virikkeellisyyttä lelujen, kirjojen, askartelutavaroi-
den ja tehtävien avulla. Toimettomuus luo luokkaan levottomuutta. Yhdellä opettajalla on 
luokassa kaksi lukunurkkaa, joihin hän voi sijoittaa oppilaita tekemään tehtäviä. Yksi opet-
tajista miettii, miten saisi luokkaan luotua erillisiä tiloja. Opettajien mielestä oppilaiden 
luokkaan sijoittamiselle on paljon merkitystä opetuksen eriyttämisen kannalta. 
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6 Tutkimuksen tulokset 

Tässä luvussa tarkastellaan yleisestä merkitysverkosta löytyneitä tuloksia eriyttämisestä ja 

lukemaan opettamisesta sekä tarkastellaan löydöksiä teorian avulla. Tulokset esitetään ai-

neiston analyysissä käytettyjen teemojen avulla, jotta lukijan olisi helpompi saada aiheesta 

kokonaiskuvaa. Vaikka tuloksia esitellään yleisen merkitysverkoston pohjalta, nostan esille 

myös yksilökohtaisia näkemyksiä yksilökohtaisten merkitysverkostojen pohjalta sekä tut-

kittavien sitaattien avulla.  

Tutkittavat ovat yksilöitä, jotka ovat eri vaiheissa luokanopettajan uraansa sekä eri koke-

muksin varustettuja, mikä tuottaa variaatioita lukemaan opettamisen eriyttämisen keinoihin 

ja kokemuksiin. Tutkimuksen tarkoituksena ei ole kuitenkaan vertailla luokanopettajien 

eriyttämisen keinoja ja kokemuksia toisiinsa, vaan saada yleisempää tietoa aiheesta yhdis-

tämällä heidän keinojaan ja kokemuksiaan toisiinsa. 

6.1 Oppilaantuntemus 

Opettajat kokevat oppilaantuntemuksen tärkeäksi osaksi eriyttämistä. Enni ja Ritva perus-

televat oppilaantuntemuksen tärkeyttä sillä, että jokaisella oppilaalla on oma oppimistyyli, 

persoona ja jaksamisen taso. Ilman oppilaantuntemusta opettajat eivät pysty eriyttämään 

opetustaan oppilasta tukevalla tavalla. Kaikilla opettajilla on ollut mielestään aikaa tutustua 

oppilaisiinsa. Opettajat pystyvät kertomansa mukaan hyödyntämään hyvää oppilaantunte-

musta eriyttämistoimissaan, sillä he tietävät, mikä kutakin oppilasta motivoi sekä minkälai-

sista opetusmetodeista kukin oppilas voisi hyötyä. Hyvän oppilaantuntemuksen muodosta-

nut opettaja pystyy yksilöllistämään opetustaan. Milla kertoi tuntevansa parhaiten oppilaat, 

joilla on ollut vaikeuksia oppimisessa tai luokkaan sopeutumisessa. Ritvan mielestä ope-

tussuhdetta ei voi muodostua ilman oppilaantuntemusta. Millan mielestä oppilaantunte-

muksen muodostumiseen ei riitä ainoastaan tehtävien tekeminen ja tarkistaminen. Seuraava 

kuvio esittelee asioita, jotka opettajien mielestä vaikuttavat oppilaantuntemuksen muodos-

tumiseen. 
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Kuvio 1. Oppilaantuntemuksen muodostuminen. 

 

Opettajien mukaan hyvän oppilaantuntemuksen muodostuminen vaatii opettajalta vaivan-

näköä, lukujärjestyksissä joustamista, tutustumisleikkejä ja luokan kohtaamista, monipuo-

lisia ja vuorovaikutuksellisia työtapoja sekä vanhempien tapaamista ja esitietokaavakkei-

den täyttämistä. Opettajan vaivannäöllä haastateltavat tarkoittivat sitä, että opettajalla täy-

tyy olla aito halu tutustua oppilaisiinsa ja halu järjestää tutustumiselle aikaa. Oppilaan koh-

taaminen on Ritvan mielestä tärkeää, samoin kuin oppilaiden laittaminen kohtaamaan 

myös toisiaan. Ritva järjestää joka päivä aikaa sille, että lapset saavat kertoa omia koke-

muksiaan. Hän pyrkii järjestämään myös kahdenkeskisiä hetkiä oppilaiden kanssa, esimer-

kiksi lukuläksyn tarkistamisen yhteydessä. Milla jousti lukujärjestyksessä laittamalla oppi-

kirjat syrjään viikon ajaksi tutustuakseen paremmin oppilaisiinsa. Millan mukaan moni-

puoliset ja vuorovaikutukselliset työtavat tukevat opetussuhdetta. Opettajien mukaan oppi-

laiden vanhemmat tuntevat lapsensa parhaiten. Vanhempien täyttämistä esitietokaavakkeis-

ta opettaja saa tärkeää tietoa oppilaasta, kuten oppilaan vahvuuksia ja harjoiteltavia asioita. 

6.2 Eriyttäminen 

Opettajat kertovat eriyttävänsä lukemaan opetustaan, koska oppilailla on yksilöllisiä eroja 

luku- ja kirjoitustaidoissa. Opettajien mukaan oppilailla on oikeus saada opetusta omalla 

tasollaan. Enni kertoo, että opetusta on eriytettävä, jotta opetus olisi jokaiselle oppilaalle 

Oppilaantuntemus
opettajan 

vaivannäkö

lukujärjestyksessä 
joustaminen

tutustumisleikit kohtaaminen

monipuoliset ja 
vuorovaikutukselliset 

työtavat

vanhempien 
tapaaminen ja 

esitietokaavakkeet
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mielekästä ja tarpeeksi haastavaa. Jokainen opettaja määritteli eriyttämisen olevan opetuk-

sen muuttamista oppilaille sopivaksi eli yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamista. Opet-

tajat määrittelivät eriyttämisen haastatteluissa esimerkiksi seuraavilla tavoilla: 

”No, jotenkin, että tehä siitä opetuksesta sen tasoista ja sen muotoista, et kuka vaan pystyy 

tarttumaan siihen tai niinkö, että se ko… jotenkin niinkö, että tämä lapsi ymmärtää sen 

tällä tavalla, mutta mun pittää käydä se tälle selittään eri tavalla tavallaan se sama asia  

[– –] Oisko se et opetuksen muuttaminen niin, että kaikki saa onnistumisen kokemuks... 

onnistumisen elämyksiä.” (Milla)  

”Mutta ehkä sillain nyt jos kiteytettynä sanois niin sen erilaisten niinku oppijoiden huomi-

oon ottamista siinä opetuksessa.” (Enni) 

”Eriyttäminen on lapsen tarpeen huomioimista opetuksen järjestämisessä mun mielestä, 

että se on sitä, että [– –] jokaisella lapsella on oikeus oppia tavallaan sillä oman tasoisella 

ja omasta lähtökohdasta nousevilla keinoilla ja konsteilla ja sitten tavallaan se, että eriyt-

täminen on myöskin sitä lapsen kunnioittamista sillä, että että mä nään sen vaivan, että mä 

yritän järjestää sen oppimistilanteen semmoseksi, että se palvelee sitä lasta, et se on myös-

kin sitä sellasta, siis mehän ollaan palveluammatissa, että onhan se toki myöskin sitten sitä 

kotien ja perheiden kunnioittamista ja palvelemista, että yritetään löytää se sopiva, mut se 

lapsen persoonan… huomioon ottamista siinä opetuksen järjestämisessä.” (Ritva) 

Sitaateista huomataan, että opettajien käsitykset eriyttämisestä vastaavat hyvin eriyttämi-

sen määritelmiä, eli eriyttäminen on opetuksen tekemistä erilaiseksi oppilaiden yksilöllisis-

tä ominaisuuksista riippuen (Viljanen 1975, 9–10). Haastattelujen ja kirjoitelmien perus-

teella kaikki tutkittavat tietävät, mitä eriyttäminen on, ja miksi opetusta eriytetään. Eriyt-

täminen käsitteenä tuntuu kuitenkin nuorista opettajista laajalta ja haastavalta uran alku-

vaiheessa. Kokemuksen karttuessa eriyttäminen muodostuu luonnolliseksi osaksi opettajan 

työtä Ritvan mukaan. Ritvan sitaatista näkyy hyvin, miten opettajan suhde eriyttämiseen 

voi muuttua kokemuksen myötä: 

”…jossakin vaiheessa niinku tän uran aikana niin se oli mulle semmonen hahmoton peik-

ko, et mä en tajunnu, että mitä se on, et se oli jotenkin semmonen. [– –] Mä tiesin teoriassa 

mitä se on, mutta se oli semmonen ehkä niinku ahistavin asia sillä ekaluokalla, ku ei niinku 

tavallaan tajunnu sitä, että kaikki se mitä minä oikeasti teen niin se on jo sitä eriyttämistä, 

että tavallaan sitä sellasta, sellasta kirkasta viisasten kiveä tähän ei oo tähän eriyttämis-
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asiaan, että se vaan, että se oppilaantuntemus ja se tavallaan se semmonen tietynlainen 

sormien läpi katsominen siinä opetustilanteessa niin se ku siinä vaiheessa ku pääsee sen 

yli, että että sen ei tarvitse olla mitään semmosta akateemisesti huippua sen eriyttämisen 

niin [– –] se on luonnollinen osa sitä, sitä arkea.” (Ritva) 

6.3 Eriyttämisen suunnittelu 

Kaikki opettajat eivät ehdi ajatella lukemaan opettamisen eriyttämistä etukäteen, kuten 

Millan sitaatista huomataan: 

”…sen koko luokan tuntien suunnittelussa en käytä yhtään aikaa sen eriyttämisen mietti-

miseen.” (Milla) 

Milla kertoi kuitenkin suunnittelevansa jakotuntien opetuksen eriyttämistä. Myöskään Enni 

ei sijaisena ollessaan suunnittele opetuksen eriyttämistä, mutta hän kertoo eriyttävänsä 

oppitunneilla reagoimalla oppilaiden tarpeisiin. Eriyttämisen suunnittelussa näkyy eriyttä-

misen määrittelyn tavoin kokemuksen tuoma varmuus. Luokanopettajan uran alussa ja 

varsinkin sijaisena ollessa ei nuorelta opettajalta löydy välttämättä aikaa ja voimaa suunni-

tella eriyttämistä etukäteen opetuksen suunnittelun lisäksi, koska kaikki on vielä uutta. 

Kokenut opettaja suunnittelee opetuksen eriyttämistä keräämällä valmiiksi opetusmateriaa-

lia sekä eritasoisia tehtäviä. Ritva kertoo myös miettivänsä etukäteen, miten opetusmene-

telmät sekä käytettävät välineet palvelisivat jokaista lasta parhaiten.  

Eriyttämisen suunnittelusta voidaan johtopäätöksenä sanoa, että opetuksen suunnitteluvai-

heessa voisi entistä paremmin yrittää huomioida myös opetuksen eriyttämisen näkökulmaa. 

Eriyttämisen näkökulman mielessä pitäminen jo suunnitteluvaiheessa voisi lisätä opetuk-

sen eriyttämistä sekä tehdä eriyttämisestä tiedostetumpaa. 

6.4 Asenteet eriyttämistä kohtaan 

Kaikki tutkimukseen osallistuneet opettajat pitävät eriyttämistä tärkeänä, ja heillä on 

myönteinen asenne eriyttämistä kohtaan. Osalle opettajista eriyttäminen on luonnollinen 

osa arkea. Hyvä eriyttäminen ei ole Ritvan mukaan oppilaiden eriarvoistamista. Ritvan 

mukaan opetuksen eriyttäminen on myös ainut keino, jolla kaikki oppilaat saadaan oppi-

maan. Eriyttäminen on hänen mukaansa myös käytännön määrittämä pakko, jotta voi saa-

vuttaa edes osan opetussuunnitelman tavoitteista. Nuoret opettajat eivät ole kertomansa 
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perusteella täysin tyytyväisiä eriyttämistoimiinsa, vaan haluaisivat oppia eriyttämään entis-

tä paremmin opetustaan. Nuoret opettajat kaipasivat myös enemmän rohkeutta toteuttaa 

omannäköistään eriyttävää opetusta. Ritvan mukaan eriyttäminen on oppilaan perusoikeus. 

Opettajien mukaan hyvässä eriyttämisessä opetusta eriytetään sekä alas- että ylöspäin. Hy-

vässä eriyttämisessä oppilaat saavat tarkoituksenmukaisia, sopivan haastavia ja kiinnosta-

via tehtäviä. Jotta eriyttäminen olisi toimivaa, pitää eriyttämisen tarvetta myös arvioida 

teettämällä kaikille samantasoisia tehtäviä, jolloin nähdään oppilaiden tason vaihtelut ja 

tarpeet ylös- tai alaspäin eriyttämiselle. 

6.5 Eriyttäminen keinoja lukemaan opettamiseen 

Opettajat käyttävät haastatteluiden ja kirjoitelmien perusteella monenlaisia eriyttämisen 

keinoja. Analysointivaiheessa kokosin opettajien yksityiskohtaisten merkitysverkostojen 

tiedot yleiseen merkitysverkostoon. Kun sain kokonaisvaltaisen kuvan eriyttämisen kei-

noista, kokosin alla olevan taulukon. Taulukkoon on koottuna opettajien käyttämiä eriyt-

tämisen keinoja lukemaan opettamisessa. Eriyttämisen keinot on koottu yleisestä merkitys-

verkostosta, jonka tulokset jaoteltiin eri kategorioiden alle. Yleisiin eriyttämisen keinoihin 

pääsivät ne keinot, jotka sopivat sekä ylös- että alaspäin eriyttämiseen ja siten sopivat kai-

kille oppilaille käytettäviksi. Alaspäin eriyttämisen laatikossa ovat keinot, joita opettajat 

mainitsivat käyttävänsä alaspäin eriyttämisessä. Ylöspäin eriyttämisen laatikossa ovat kei-

not, joita opettajat mainitsivat käyttävänsä eriyttäessään opetustaan ylöspäin. Materiaalit-

sarakkeeseen tulivat eriyttämisen keinot, jotka olivat oppimateriaaleilla ja -välineillä eriyt-

tämistä. Kaikki opettajat eivät kertoneet käyttäneensä kaikkia taulukosta löytyneitä eriyt-

tämisen keinoja. Tähän taulukkoon on koottuna vain ne keinot, joita opettajat mainitsivat, 

kun heiltä kysyttiin millaisia keinoja heillä on lukemaan opettamisen eriyttämiseen (Liite 

1). Eriyttämisen keinoissa voisi olla tarkemmin alaspäin ja ylöspäin eriyttämisen keinoista, 

mutta niitä käsittelevät luvut tulevat myöhemmin. Tästä taulukosta näemme keinot, jotka 

opettajilla tuli yleisesti eriyttämisestä mieleen ilman, että heiltä kysyttiin vielä tarkemmin 

alaspäin tai ylöspäin eriyttämisen keinoista. 
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jaksaa vääntää sen, vaikka vartinkin niitä kirjaimia niin hän saa sitten tehä, mutta sitten 

jos joku väsyy tai ei jaksa niin sitten voi tehä jonkun muun asian siinä siinä tuota 

niin..siinä sen, sen jälkeen tai sen sijaan ja sitten jatkaa sitä kirjoittamista.” (Ritva)  

Ritvan sitaatista huomataan, että hyvä oppilaantuntemus auttaa opettajaa eriyttämään ope-

tustaan. Oppilaantuntemuksen avulla opettaja tietää, miten paljon kukin oppilas jaksaa teh-

dä tehtäviä. 

Opettajat kertoivat pyrkivänsä saamaan kaikki oppilaat osallistumaan opetukseen. Tässä 

heillä olivat keinoina esimerkiksi peukkukysymykset, jolloin jokainen oppilas pystyy vas-

taamaan kysymykseen nostamalla peukun ylös (oikein) tai peukun alas (väärin). Toisena 

keinona mainittiin yksilöllisten kysymysten tekeminen oppilaille. Eli opettaja eriytti ope-

tuskeskustelussa kysymällä jokaiselta oppilaalta hänen tasolleen sopivan kysymyksen. Yk-

silöllisillä kysymyksillä jokainen oppilas saa osaamisen kokemuksia. 

Yleiseksi luokittelemani eriyttämisen keino on myös se, etteivät opettajat vaadi oppilailta 

samaa osaamisen tasoa. ”Siis se suurin osa siinä lukemaan opettamissa toki on se, että [– –

] kaikilta lapsilta mä en voi vaatia sitä samaa osaamisen tasoa, koska heillä ei oo siihen 

vielä valmiuksia” (Ritva). Opettaja ymmärtää eriyttämisen ytimen eli sen, että kaikki oppi-

laat ovat yksilöitä, jolloin oppilailta ei voi vaatia samantasoista osaamista. Yleisenä keino-

na eriyttämisessä on opettajien mukaan myös sallia oppilaiden edetä omaan tahtiinsa. Tä-

mä käsitys myötäilee eriyttämisen teoriaa, sillä eriyttämisellä on Viljasen (1975, 14) mu-

kaan kolme dimensiota: laajuusdifferointi, syvyysdifferointi sekä nopeusdifferointi. Oppi-

laiden eteneminen omaan tahtiin on laajuusdifferointia, sillä siinä oppilaat etenevät edelly-

tystensä mukaisesti opiskelemalla samaa oppiainesta, jolloin osa opettelee enemmän ja osa 

vähemmän oppiainesta. Omaan tahtiin eteneminen kuuluu myös nopeusdifferoinnin di-

mensioon, sillä siinä oppiaineksen määrän sijaan tarkastellaan oppimiseen kuluvaa aikaa, 

eli osa oppilaista saavuttaa oppimisen tavoitteet nopeammin kuin toiset. 

Yleisenä eriyttämisen keinona on myös antaa oppilaille valinnanvapautta. Valinnanvapaut-

ta opettajat toteuttavat taulukon mukaan antamalla oppilaiden valita tehtävien tekojärjes-

tyksen sekä antamalla oppilaiden valita joskus itse lukuläksynsä. Ritva mainitsee tässäkin 

yhteydessä vastuun jakamisen myös vanhemmille: 

”Lapsihan saa joskus jopa itse valita, että minkä verran teen läksyä ja sitten vanhemmille 

on ilmoitettu wilmassa, että jos näyttää siltä, että on ihan kauheesti lapsi ottanut sitä läk-
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syä niin sitten tehdään sen verran mitä kotona jaksetaan, että myöskin sitä vastuuta eriyt-

tämisestä vanhemmille, että he näkee sen jaksamisen tason sitten siellä kotona.”  

Valinnanvapauden lisääminen oppimistavoissa ja tehtävissä on hyvä asia, sillä se lisää op-

pilaiden motivaatiota sekä auttaa oppilaita oppimaan (Nevalainen et al., 2004, 139–140). 

On kuitenkin muistettava, että pienten oppilaiden on vaikea arvioida osaamisensa tasoa, 

jolloin he voivat valita liian vaikeita tai liian helppoja tehtäviä (Takala & Kontu 2006, 

281).  

Yleisiksi keinoiksi eriyttämisessä määrittelin myös oppituntien palkittamisen sekä taso-

ryhmät. Kahdella tutkittavien opettajien kouluista palkitettiin oppitunteja, ja heillä oli käy-

tössään myös tasoryhmät. Oppituntien palkittaminen tarkoittaa, että saman luokka-asteen 

äidinkielen tunnit on laitettu alkamaan samaan aikaan. Esimerkiksi luokalla 1A, 1B ja 1C 

voi olla aina maanantaisin klo 9 äidinkielen tunnit samaan aikaan, mikä mahdollistaa oppi-

laiden jakamisen tasoryhmiin. Tasoryhmissä luokanopettajat jakavat oppilaat keskenään 

eritasoisiin ryhmiin, kuten aloitteleviin lukijoihin, keskitason lukijoihin ja hyviin lukijoi-

hin. Tasoryhmien käytöstä kerrotaan lisää opettajien yhteistyöstä kertovassa luvussa. 

Lisätehtävien antamisen laitoin yleisiin eriyttämisen keinoihin, sillä lisätehtäviä voi antaa 

sekä alaspäin eriyttävästi että ylöspäin eriyttävästi. Lisätehtäviä antaessa opettajan on hyvä 

huomioida tehtävien määrä ja laatu, jotka on myös merkitty taulukkoon yleisinä eriyttämi-

sen keinoina. Oppilaille pitää tarjota heidän tasonsa mukaisia laadukkaita tehtäviä. Taulu-

kossa mainitaan myös, että oppilaille pitää tarjota sopivasti haastetta. Liian helpot tehtävät 

vaikuttavat negatiivisesti motivaatioon, samoin liian vaikeat. 

Osa opettajista eriyttää opetustaan antamalla eritasoisia lukuläksyjä. Osa opettajista antaa 

lukuläksyjä muistakin kirjoista kuin aapisesta. Yleisenä eriyttämisen keinona opettajilla on 

myös erilaisten suoritustapojen tarjoaminen.  

Yleisiin eriyttämisen keinoihin tuli myös pari- ja ryhmätyöt. Milla kertoo teettävänsä oppi-

lailla pari- ja ryhmätöitä: ”Parien pohtiminen on minusta osa eriyttämistä ainakin omassa 

opetuksessani, sillä niin voidaan jakaa lukutaakkaa omien vahvuuksien mukaan”(Milla). 

Kirjallisuuden mukaan opettajat eriyttävät yleensä opetustaan pari- ja ryhmätöiden avulla. 

Opettajat voivat eriyttää opetustaan käyttämällä esimerkiksi vihkotyöskentelyä, pariluke-

mista, lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen tietokoneohjelmia ja oppimispelejä. (Kiiveri 

2006, 170.) Milla kertoi hyödyntävänsä ainakin pari- ja ryhmälukemista. 
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Osan opettajien kertomista eriyttämisen keinoista määrittelin alaspäin eriyttämisen katego-

riaan. Alaspäin eriyttäviä keinoja olivat seuraavat: vähemmän tehtäviä, ei vaadi kaikilta 

oppilailta kirjoitus- ja huolellisuusvirheiden korjaamista, kaikkien ei tarvitse kirjoittaa mal-

lin päälle, kaikkien ei tarvitse kirjoittaa yhtä paljon, tukiopetuksen tarjoaminen ja erityis-

opettajan tunnit. Alaspäin eriyttämisen keinoista kerrotaan tarkemmin alaspäin eriyttämi-

sestä kertovassa luvussa 6.9. 

Eriyttämisen keinoista yleisesti kysyessä taulukkoon tuli opettajilta vain yksi keino, jonka 

voi kategorisoida juuri ylöspäin eriyttämiseen. Opettajat antoivat oppilaille, jotka osasivat 

jo lukea, lisätehtäviksi luetun ymmärtämistä harjoittavia tehtäviä. Ylöspäin eriyttämisen 

keinoista kerrotaan tarkemmin ylöspäin eriyttämisestä kertovassa luvussa 6.10. 

Neljäs taulukkoon määrittelemäni kategoria on materiaalit, johon kokosin eriyttämisen 

keinot, joissa opettajat hyödyntävät erilaisia opetusmateriaaleja sekä apuvälineitä. Haastat-

telujen ja kirjoitelmien perusteella opettajat hyödyntävät eriyttämisessä aapisia ja opetta-

janoppaita, älytauluja, tietokoneita, tablet-tietokoneita, sähköisiä opetusmateriaaleja, Eka-

peliä ja Word-kirjoitusohjelmaa, Papunet-internetsivustoa sekä lukemisen apuvälineitä, 

kuten lukutikkua tai sormea.  

Tietokoneen käyttöä Milla perustelee seuraavasti: 

”Se antaa ehkä sitä suoraa palautetta, että ku sä kirjoitat sinne kirjaan niin se kirja ei moi-

ti sitä sun tekstiä vaan… Sitten toisaalta jos joillekin on se hienomotoriikka niin kehittymä-

tön niinkö meilläkin on aika monta, että se… Sä kirjoitat jotakin, mut sää et saa edes ite 

selvää siitä mitä sä oot kirjoittanut ja se on hirveä työ saada se joku koira sana sinne. Niin 

ehkä se energia säilyy siihen luke[misen] tarkistamiseenkin sitten, ku saadaan näppäimet 

siihen.. kirjaimiin. Ja toki kirjainhahmotkin tulee vähä eri.. no en mää tiiä harjottaaks se 

sitä. No voi se ehkä vähä harjoittaa sitäkin. Ku joillekin tuntuu, et ei oo vakiintunut edes 

niinkö ässät ja koot. Niitä oikeesti mietitään välillä yhessä, et mitähän sä oot tähän kirjoit-

tanut.”  

Tietokoneen on todettu motivoivan oppilaita ja olevan hyvä apuväline lukemaan ja kirjoit-

tamaan opettamisessa. Tietokoneella työskentelystä motivoituvat yleensä sellaisetkin oppi-

laat, joille käsinkirjoittaminen on haastavaa. (Paloneva 2006, 276.) Tragetonin (2007, 24) 

mukaan oppilaiden on helpompi kirjoittaa tietokoneella kuin kynällä. Milla kertoi pysty-
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vänsä tietokoneella antamaan oppilaantasoisia tehtäviä, eli tietokoneella työskentely sopi 

kaikille oppilaille. 

6.6 Oppimisympäristö 

Jokaisen tutkimukseen osallistuneen opettajan mielestä oppimisympäristöllä on vaikutusta 

opetuksen eriyttämiseen. Seuraava kuvio havainnollistaa opettajien esittämiä mielipiteitä 

oppimisympäristön vaikutuksesta lukemaan opettamisen eriyttämisen tukemiseen. 

 

 

Kuvio 2. Oppimisympäristön vaikutus lukemaan opettamisen eriyttämiseen. 

 

Jokainen opettaja mainitsi oppilaan sijoittamisen luokkaan olevan tärkeää.  

”Ja sitten kyllä siellä on paljon merkitystä sillä, miten lapsi sijoitetaan sinne luokkaan, 

että ja vieruskaveri, että on vähän miettinyt, että on laitettu, välillä on laitettu kaks hei-

kointa vierekkäin, että ne on tosissaan joutunut töihin tai sitten on, on ne kyllä välillä ollu, 

sitten, että ne on ollu joittenkin semmosten oikein, joitten mä tiiän, että ne auttaa, niin 

semmostenkin vieressä. Ja se tavallaan keventää niitten taakkaa jotenkin, että siinä on.. 

säilyis se oppimisen ilo. Ja sitten, että on mahollisimman lähellä opea ja on mahollisim-

eriyttävä 
oppimisympäristö

oppilaan 
sijoittaminen
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tekstit 
esillä
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man lähellä taulua ja tuota mulla ei oo tykkiä vaan mulla on semmonen tvnäyttö, mistä 

aika paljon tehään jotakin tietsikkaan yhdistettynä.. siihen kans lähelle mä oon sijoitta-

nut.” (Milla) 

Millan sitaatista huomataan, että oppilas voidaan sijoittaa luokkaan laittamalla lukemisessa 

kaksi heikkoa oppilasta vierekkäin tai laittamalla heikko oppilas hyvin lukevan tai auttavan 

oppilaan viereen. Oppilas voidaan sijoittaa luokassa myös opettajan lähelle tai lähelle tau-

lua. Uusikylä ja Atjonen (2005, 112) kuitenkin muistuttavat, ettei lahjakasta oppilasta pidä 

laittaa aina heikoimpien oppilaiden avuksi, sillä lahjakkaiden oppilaiden pitäisi saada kes-

kittyä myös omien taitojensa kehittämiseen. 

Toiseksi asiaksi oppimisympäristöstä nousi luokan virikkeellisyys.  

”Oppimisympäristön virikkeellisyys vaikuttaa ihan hirvittävän paljon siihen, että että mi-

ten myöskin on helppo eriyttää, että on oltava paljon.. mä oon toki mä oon tämmönen 

hamsteri, et mul on paljon kaikkea..aina pitää ollakin ympärillä, mutta se, että se on lap-

sellekin helppo, et mä voin sanoo, et hae tuolta ja sillä on aina siellä sitä sellasta joku kes-

keneräinen kirja tai keskeneräinen vanhoja tehtäväkirjoja, joita ne hirveen mielellään te-

kee ja tutkii ite sieltä, että mitä tästä ois kiva tehä, että.. Mun mielestä virikkeellisyys on 

hyvä. Tokihan se voi olla niin, että joku, joka tulee tänne luokkaan niin kattoo, et kauhee 

kaaos, et miten täällä voi tehä, mutta [– –] mä tykkään, että lapsilla pitää olla semmosia 

asioita, joihin ne saa tarttua.”(Ritva)  

Ritvan mielestä oppimisympäristön virikkeellisyys tekee opetuksen eriyttämisestä helpom-

paa, kun hänen on helppo ohjata oppilaita erilaisen tekemisen ääreen. Hän tarjoaa virik-

keellisyyttä esimerkiksi lelujen, kirjojen, askartelutavaroiden ja tehtävien muodossa. Kaksi 

opettajista mainitsi, että oppilaille pitäisi olla jatkuvasti tekemistä, sillä toimettomuus luo 

luokkaan levottomuutta. Esimerkiksi Milla kertoi, että hän ei ehdi huomioida kaikkia oppi-

laita, kun aika menee heikoimpien auttamiseen. Erilaiset tehtävähyllyt tai hiljaisen tekemi-

sen pisteet, joista oppilaat saisivat hakea itsenäisesti tekemistä, voisivat olla ratkaisu toi-

mettomuuteen. 

Kolmas asia oppimisympäristöstä ovat tekstien esillä oleminen. Milla kertoo sitaatissaan, 

kuinka hän haluaisi entistä enemmän laittaa tekstejä luokkaan esille:  

”Erilaisia tekstejä ainakin sinne saa laittaa ja sitten… niitäkin on ollu kyllä minun mielestä 

liian vähän varsinkin sitten näille heikoimmille, että ennemminkin meillä on ollu semmosia 
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isompia tekstejä, mitä me on yhessä luotu sinne, että ne on laitettu sinne seinälle [– –] nyt 

mä niinkö alan ymmärtämään, että miks siellä koululuokassa lukee kir-ja-hyl-ly, o-vi. Että 

jotenkin niitä jotakin tavuja alkais niinkö ja sanahahmoja alkais niinkö niistä alkais tule-

maan niinkö itestäänselvyyksiä semmosia.”  

Millan mielestä luokassa esillä olevat tekstit auttaisivat oppilaita hahmottamaan tavuja ja 

sanoja paremmin. Tekstien esillä oleminen luokassa voisi auttaa lasten lukutaidon kehitty-

mistä, sillä lukutaidon kehitysteorioiden mukaan lukeminen kehittyy kuvalukemisesta ään-

nelukemisen kautta kokonaisten sanojen tunnistamiseen (Uusitalo-Malmivaara 2009, 16). 

Neljäs tärkeä asia oppimisympäristöstä on tilan käyttö ja tilojen jakaminen. Opettajat ko-

kevat, että lukemaan opettamisen eriyttämistä helpottaisi luokka, jossa olisi erillisiä tiloja, 

joihin oppilaita voi ryhmitellä. Millalla on luokassaan kaksi lukunurkkaa, joihin hän voi 

laittaa oppilaita lisätöihin. Ritva on yrittänyt miettiä, miten hän saisi luokkaansa luotua 

erillisiä tiloja. Enni mainitsee, että oppimisympäristön hyödyntäminen riippuu paljon kou-

lusta ja opettajista. Oppimisympäristöllä voidaan tarkoittaa suppeimmillaan pelkkää luok-

katilaa, ja laajimmillaan oppimisympäristö voi käsittää koko lähiympäristön. Oppimisym-

päristö voi siis tarkoittaa pelkästään fyysistä ympäristöä, tai sen voi laajentaa käsittämään 

paikan lisäksi myös yhteisöä ja näiden luomaa toimintaympäristöä. (Kuuskorpi 2012, 62.) 

Koulun ja opettajan käsitys oppimisympäristöstä vaikuttaa siihen, miten hyvin oppimisym-

päristöjä osataan hyödyntää.  

6.7 Lukemaan opettaminen 

Opettajat opettavat oppilaita lukemaan pääasiassa KÄTS-menetelmällä. Jokainen opettaja 

kertoi kuitenkin hyödyntävänsä myös muita lukemaan opettamisen menetelmiä. Milla ker-

toi yhdistävänsä KÄTS-menetelmään leikkilukemista, LPP-menetelmää sekä Tragetonin 

menetelmää. Enni opetti sijaisena ollessaan KÄTS-menetelmällä, jota luokan oma opettaja 

käytti, mutta kokeili myös LPP-menetelmää, josta oppilaat innostuivat. Ritva kertoo opet-

tavansa sekamenetelmällä, mutta pitävänsä eniten KÄTS-menetelmästä:  

”Mä oon tämmönen sekakäyttäjä, mutta tuota niin kyllä mä vannon Sakari Karpin nimeen, 

että kyllä tää KÄTS, KÄTS on semmonen [– –]selkeä. Kirjain, äänne, tavu ja sana, että 

jonkun verran tottakai sanahahmojen kanssa tuota niin pelataan, mutta että kyllä mulle 

niinku LPP on mulle liian työläs, että kyllä mää oon sellanen KÄTSin käyttäjä.”  
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Seuraavaan taulukkoon olen yhdistänyt luokanopettajien käsityksiä KÄTS- ja LPP-

menetelmän heikkouksista ja vahvuuksista eriyttämisessä. 

 

Taulukko 2. KÄTS- ja LPP-menetelmien heikkoudet ja vahvuudet opettajien mukaan. 

 

KÄTS 

 

 

LPP 

 tukee kirjoittamista 
 tukee alaspäin eriyttämistä 
 selkeä ja kronologinen 
 menetelmän vaiheet tukevat eriyttä-

mistä 
 

- tylsä lukevalle oppilaalle 
- ei eriytä hyvin ylöspäin 
- tehtäväkirjapainotteinen 
- jäljentävä kirjoittaminen 
- viivastolle kirjoittaminen ei sovi 

kaikille 

 mielekäs ja innostava opettajalle 
ja oppilaille 

 tukee eriyttämistä 
 oppilaat vertailevat vähemmän 

toisiaan kuin KÄTS-
menetelmässä 

 rento, vuorovaikutusta tukeva 
ilmapiiri 
 

- työläs opettajalle 

 

Vaikka kaikki opettajat käyttivät eniten KÄTS-menetelmää, piti kaksi opettajista LPP-

menetelmää paremmin eriyttävänä menetelmänä. Ritva sen sijaan piti hänelle sopivampana 

menetelmänä KÄTS-menetelmää sen selkeyden vuoksi. Ritvan mukaan KÄTS-

menetelmällä on helppo eriyttää, koska jokainen oppilas on oppimisessaan jossakin KÄTS-

menetelmän tasoista: kirjain-äännetasolla, tavutasolla tai lausetasolla. Näin hän voi antaa 

oppilaalle hänen taitotasoa vastaavia tehtäviä. KÄTS-menetelmä on opettajalle selkeä me-

netelmä tasojensa ja näiden vaiheiden (tunnistamis-, lukemis- ja kirjoittamisvaihe) vuoksi. 

Milla kertoi KÄTS-menetelmän tukevan alaspäin eriyttämistä. KÄTS-menetelmä suunni-

teltiin alun perin lukemisen vaikeuksien korjaamista varten, joten sitä voidaan pitää alas-

päin eriyttämistä tukevana menetelmänä (Koponen 2006, 46). Milla kertoo KÄTS-

menetelmän myös tukevan kaikkien oppilaiden kirjoittamista tavuttamisen runsauden 

vuoksi. KÄTS-menetelmä tukeekin hyvin suomen kielen rakenteiden oppimista ja oikein-

kirjoituksen kehittymistä (Koponen 2006, 54). Milla ja Enni mainitsevat KÄTS-

menetelmän heikkouksina tylsyyden jo lukeville oppilaille. Eriyttämistä hidastavia tekijöi-

tä olivat heidän mielestään myös tehtäväkirjapainotteisuus, jäljentävä kirjoittamisen opetus 

ja viivastolle kirjoittaminen sekä se, ettei menetelmä eriytä hyvin ylöspäin. Koposen (2006, 
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54) mukaan KÄTS-menetelmän heikkoutena on sen keskittyminen kielen pieniin yksiköi-

hin, jolloin alkuvaiheessa oppilaiden kanssa käydään sisällöttömiä, lyhyitä ja merkitykset-

tömiä tavutekstejä. KÄTS-menetelmän tylsyys jo lukeville oppilaille on siten hyvinkin 

mahdollista. Myös toisessa pro gradu -tutkimuksessa opettajat pitävät menetelmän heik-

koutena tylsyyttä. Sirpa Pekkasen pro gradu -työssä (2014, 69) opettajat kokivat KÄTS-

menetelmän heikkouksina, ettei menetelmä ole toiminnallinen, se on yksipuolinen, tylsä 

lukutaitoisille eikä sovi kaikille. 

Millan ja Ennin mielestä LPP-menetelmällä voi eriyttää opetusta paremmin kuin KÄTS-

menetelmällä. LPP-menetelmä on Ennin mukaan mielekäs ja innostava niin opettajalle 

kuin oppilaille. LPP-menetelmässä oppimisessa on rento ilmapiiri ja oppilaat eivät Ennin 

mukaan vertaile toisiaan niin paljon, kun jokaisella on omat tehtävät. LPP-menetelmä tu-

kee Ennin mukaan myös oppilaiden vuorovaikutustaitoja. Seuraavassa sitaatissa Enni ker-

too kokemuksestaan LPP-menetelmän mukaisesta oppitunnista: 

”No se [LPP-tunti]oli sitten tosi erilainen ja siihen ne reagoikin sitten vähän sillain has-

susti, et no mikä tää nyt on. Mutta ne oli sitten siitä tosi innostuneita. [– –]Mä annoin kai-

kille niinku tosiaan sanoa jonkun niinku asian siihen, siihen meidän tarinaan ja silleen 

huomas, et jokainen ootti sitä omaa vuoroa ja sillain olivat siitä innostuneita, et se oli sit-

ten ihan erilainen ja rikko täysin sen kaavan, mikä siellä oli ollut aikasemmin siinä niillä 

tunneilla. Mutta..ymmm.. niin ehkä se on just se semmonen… se perinteinen et opettaja 

näyttää jonkun asian ja sit tehään tehtäviä niin, niin kyllä semmosen tunnin aikana kuulee 

sitä, et ope milloin me mennään syömään? Opettaja milloin alkaa välitunti? Et sitten kato-

taan sitä kelloa…, mut en sitten muista, et sillä tunnilla milloin me tehtiin sitä tarinaa ois 

hirveenä kateltu sitä kelloa, et sitten yhtäkkiä kellot soikin.”  

LPP-menetelmän heikkoutena Ritva mainitsi menetelmän olevan työläs opettajalle. Opetta-

jien kokemukset LPP-menetelmästä vastaavat hyvin teoriaa. Koponen (2006, 54) kertoo 

LPP-menetelmän vahvuuksina olevan hyvät opetuksen eriyttämisen ja yksilöllisyyden tu-

kemisen mahdollisuudet. Menetelmä tukee myös oppilaiden vuorovaikutustaitoja. LPP-

menetelmän heikkoutena on se, ettei se perustu suomen kielen rakenteeseen. (Koponen 

2006, 55.) Opettajat ovat kokeneet LPP-menetelmän työläänä myös Pekkasen tutkimukses-

sa. Pekkasen pro gradu -työssä (2014, 69) opettajat pitävät LPP-menetelmän heikkouksina 

juuri menetelmän työllistävyyttä sekä kielellä leikittelyn puutetta. 
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Kokoamani opettajien käsitykset lukemaan opettamisen menetelmistä vastaavat hyvin 

myös Pekkasen saamia tuloksia. Hänen tuloksissaan KÄTS-menetelmän vahvuuksina oli-

vat menetelmän yksinkertaisuus, tehokkuus, selkeys, johdonmukaisuus, nopeus, perusteel-

lisuus, tuttuus, eriyttäminen ja opettajan saama tuki. LPP-menetelmän vahvuuksia ovat 

menetelmän motivoivuus, lapsilähtöisyys, oppimisen kokonaisvaltaisuus ja eriyttäminen. 

(Pekkanen 2014, 69.) Myös tässä tutkimuksessa molempia menetelmiä pidettiin eriyttämi-

sen mahdollistavina. Lukemaan opettamista voi eriyttää, käytti opettaja sitten LPP- tai 

KÄTS-menetelmää. Tärkeintä on, että opettaja tuntee käyttämänsä lukemaan opettamisen 

menetelmän itselleen luontevaksi, jolloin lukemaan opettamisen eriyttämiseen pystyy kiin-

nittämään enemmän huomiota. 

6.8 Oppilaiden motivoiminen 

Motivaatio on tärkeä osa oppimista. Olemme aiemmin huomanneet, että eriyttämätön ope-

tus yleensä vähentää oppilaan motivaatiota, mikäli oppilas saa jatkuvasti liian vaikeita tai 

liian helppoja tehtäviä. Seuraava taulukko esittelee opettajien käyttämiä motivointikeinoja 

lukemaan opettamisessa. 

Taulukko 3. Opettajien motivointikeinoja lukemaan opettamisessa. 

 

Opettajien motivointikeinoja 

 

 kannustaminen 
 kiittäminen  
 positiivinen palaute 
 opettajan innostuneisuus opettaessa 
 kannustavat koteja motivoimaan lapsia lukemaan 
 leikin kautta opettaminen 
 oppilaiden huomioiminen ja tehtävien teon seuraaminen 
 tasapuolisuus 
 motivoiva opetuskeskustelu 
 kannustavat lukemaan kaikenlaisia tekstejä 
 lukeminen ja kirjoittaminen läsnä jokaisessa oppiaineessa 
 lukudiplomit ja opettajien omat lukemisprojektit 
 koulukummien kanssa lukeminen 
 palkkiot 

 



57 
 

 

Oppilaiden palkitseminen nousi opettajien kokemuksissa paljon käytetyksi motivointikei-

noksi kannustamisen ja palautteen lisäksi. Opettajat pyrkivät pitämään oppimista itsessään 

motivoivana, mutta se ei ole aina kovin helppoa, kuten Ritva sitaatissaan kertoo: 

”Ja sitten se, että tämän ikäisillä lapsilla yritetään päästä siihen, että se oppiminen palve-

lisi palkintona, mutta se ei ihan vielä sitä oo, että kyllähän nämä näin pienet ihmiset ne 

tarvii sen konkreettisen palkan, että oli se sitten tarra tai leima tai se, että sitten ku teh-

dään tämä niin seuraavalla välitunnilla tai tunnilla saahaan leikkiä tai katotaan joku video 

jostakin.” 

Tutkimukseen osallistuneet opettajat palkitsevat oppilaita esimerkiksi leimoilla, tarroilla, 

leikkituokioilla, videotuokioilla, päästämällä oppilaan tietokoneelle, pelihetkellä opettajan 

kanssa, hama-helmillä rakentelulla, värityskuvilla ja lukemalla oppilaille ääneen kirjaa. 

Kaikki opettajat pitivät lukemista tärkeänä ja halusivat kannustaa ja motivoida oppilaita 

lukemaan monenlaisia kirjoja. Lukemiseen kannustettiin ainakin kahdella koululla luku-

diplomin avulla. Tämän lisäksi Milla oli lukudiplomin päätyttyä aloittanut oman lukemis-

projektin, jossa oppilaat saivat aina kirjan luettuaan värittää yhden tilkun ”lukupeitosta”. 

Oppilaat olivat olleet innostuneita ”lukupeitosta” Millan mukaan. Ritvan koulussa tehdään 

lukudiplomin lisäksi yhteistyötä koulukummien kanssa esimerkiksi pitämällä yhteisiä kir-

jastotunteja, joissa oppilaat voivat lukea kirjoja koulukummien kanssa tai koulukummi voi 

lukea 1. luokkalaiselle ääneen kirjaa. 

Luokassa luettavat tekstit 

Oppilaiden lukemismotivaatioon vaikuttavat suuresti myös luokassa luettavat tekstit. On 

selvää, että oppilas lukee tylsiksi mieltämiänsä tekstejä vastahakoisemmin kuin mielenkiin-

toiseksi kokemiansa tekstejä. Opettajien on syytä kiinnittää huomiota tekstien valintaan. 

Kysyin haastateltavilta opettajilta, millaisia tekstejä he antavat oppilailleen luettavaksi (Lii-

te 1). Vastausten perusteella opettajat tarjoavat monipuolisesti erilaista lukemista oppilail-

le. Oppilaat saavat luettavakseen uusia ja vanhoja aapisia, pieniä kirjoja, kirjastokirjoja, 

sarjakuvia, tietokirjoja, muiden oppiaineiden tekstikirjoja, lauluja ja runoja. Millan luokas-

sa oli käytössä kirjahylly ja Ennin luokassa kirja-arkku, josta oppilaat saivat hakea luetta-

vaa.  

”Kyllä me luettiin sitä aapista oikeestaan aika tiuhaan, että sitten meillä käy tossa kirjas-

toauto niin sitten saattaa olla, että sieltä oon valinnu monen eri tasosta luettavaa ja ku 
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tiiän minkälainen tyyppi on lukija ja mitä mistä se tykkäis lukkee niin oon antanut sitten 

sieltä. Me on ihan koulun kortilla lainattu aina semmonen pikku hyllykkö täyteen niitä kir-

joja niin sieltä oikeestaan.”(Milla)   

Milla kertoi yrittävänsä lukemista antaessaan huomioida oppilaiden mielenkiinnonkohteet 

ja lukemisen tason, mutta hän olisi mielestään voinut olla tekstien antamisessa tarkempi-

kin. Opettajat pyrkivät pitämään oppilaiden lukemat tekstit lapsentasoisessa kerronnassa. 

Opettajat kertoivat lukevansa oppilailleen ääneen kirjoja. Opettajien ääneen lukemat tekstit 

voivat olla kieleltään haastavampia kuin lasten lukemat tekstit. Sarjakuvat palvelevat En-

nin ja Ritvan mukaan monenlaista lukijaa.  

”No mä mietin niitä sarjakuvia valitessa, et onko nää liian hankalia, mut sit toisaalta, ku 

siinä oli tarkoituksena vaan niitä kirjaimia sieltä havaita niistä sanoista ja ottaa selvää 

vähä erilaisesta tekstityypistä, et missä se sana on ja näin niin niin, en mä siihen sitten 

niinku takertunut liiaksi.”(Enni) 

Ennin sitaatista huomaamme sarjakuvien käytön lisäksi sen, että opettajat miettivät tekstien 

haastavuutta ja oppilaille soveltuvuutta etukäteen. Vaikka sarjakuvien teksti voi olla aloit-

televalle lukijalle haastavaa, tukevat kuvat tarinan ymmärtämistä. Opettajan on hyvä muis-

taa, että lukemiseen ei sisälly ainoastaan tavallisten printtikirjojen lukemista, vaan myös 

kuvalliset tekstit, kuten esimerkiksi sarjakuvat, kuvakirjat ja internet-tekstit kuuluvat lu-

kemiseen (Pearson & Thompson 1996, 65–67). Pearsonin ja Thompsonin mukaan nämä 

tekstit voivat olla yhtä hyödyllisiä ja merkityksellisiä lapsen oppimiselle kuin ns. tavallinen 

tekstit. Tämän lisäksi lapsilla on kyseisistä teksteistä kokemusta, ja lapset nauttivat esimer-

kiksi sarjakuvien lukemisesta. (Pearson & Thompson 1996, 65–67.) Opettajan ei kannata 

väheksyä sarjakuvia, vaan hyväksyä ne yhtenä tekstilajina, jolla voi olla positiivinen vaiku-

tus oppilaiden lukemismotivaatioon. 

6.9 Alaspäin eriyttäminen 

Kaikki opettajat eriyttävät lukemaan opetustaan alaspäin. Opettajat arvioivat alaspäin eriyt-

tämistä olevan noin 50–80 prosenttia kaikista heidän toteuttamistaan eriyttämistoimista. 

Ritva kommentoi alaspäin eriyttämisen määrää seuraavasti:  
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”Ehottomasti yli puolet, koska se on se, että tässä vaiheessa me ei päästä tekemään vielä 

niitä asioita kaikkia, mitä me voisimme tehdä jos ei lapset osaa lukea, että se, että nyt var-

sinkin on, on kovasti niinkun tehtävä töitä ennen joulua vielä.”  

Ritvan käsitys on aiheellinen, sillä lukutaito on pohjana kaikelle muullekin oppimiselle, 

joten jos oppilaan mekaaninen lukutaito on heikko, on tekstin ymmärtäminen ja tekstistä 

oppiminen vaikeaa (Siiskonen et al., 2004, 58).  

Ennistä kaikkien oppilaiden opetuksen eriyttäminen tuntui mahdottomalta. Milla kertoi 

yrittävänsä eriyttää kaikkien oppilaiden opetusta, mutta ei usko pystyneensä siihen. Ritva 

kertoo eriyttävänsä kaikkien oppilaiden opetusta, mutta ei joka päivä. Vaikuttaa siltä, että 

kaikkien oppilaiden opetusta on vaikea eriyttää joka päivä. Haastatteluiden perusteella 

opettajat eriyttävät eniten luokan heikoimpien ja taitavimpien oppilaiden lukemaan opetus-

ta. Milla ja Enni jakavat kuitenkin huolen siitä, että heikoimpien oppilaiden auttaminen vie 

huomiota muilta oppilailta.  

”No musta tuntuu, ku tää yks kaveri on saanu siinä [lukemaan opettamisen eriyttämisessä] 

tosi paljon huomiota niin sitten nämä kolme, jotka vähä pikkusen laahaa muita perässä no 

ehkä neljä… semmosta niin ne on jääny niin vähälle huomiolle, että heidän lukeminen ois 

voinu kehittyä jopa.. tai huomattavasti enemmän jos ois saanu niinkö niihinkin käytettyä 

energiaa, mutta tää huoli jo tästä yhestä, jolla on myös matikassa, nää on hirveen lahjak-

kaita matikassa nämä neljä sitten hassua kyllä, niin tää yks on niin heikko matikassakin, 

että se on niinkö ihan koko ajan ollu niinkö hyvä, että me ei olla kainalokkain kulettu tuol-

la päivät niin… että ei varmasti kaikkia.”(Milla) 

Osa opettajista koki alaspäin eriyttämisen luonnollisena asiana, sillä kaikki oppilaat eivät 

pysy luokan oletetussa etenemistahdissa. Opettajat kertoivat eriyttävänsä lukemaan opet-

tamistaan alaspäin silloin, kun oppilas ei kykene vaadittuun tasoon ja jos tehtävät ovat liian 

haastavia oppilaalle. Opettajat eriyttävät opetustaan alaspäin myös siksi, ettei oppilaan tar-

vitse ponnistella koko ajan vaikeiden tehtävien parissa. Ritvan mielestä haasteen lisäksi 

oppilaat tarvitsevat välillä myös tehtäviä, joita voi tehdä nopeasti ja helposti. Seuraava tau-

lukko esittelee opettajien käyttämiä alaspäin eriyttämisen keinoja. 
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Taulukko 4. Alaspäin eriyttämisen keinoja lukemaan opettamisessa. 

 

Alaspäin eriyttämisen keinoja 

 

 asian opettaminen eri tavoilla, monipuoliset opetusmenetelmät 
 vaativat vähemmän 
 haastavan tehtävän pois jättäminen tai muuttaminen  
 tehtävien helpottaminen 
 antaa siirtyä seuraavaan tehtävään jos oppilas on tuskastunut 
 erilaisia ja eritasoisia tehtäviä 
 oppilaan jaksamisen tason huomioiminen 
 edellisen asian osaaminen ennen uuden opettamista 
 tehtävien tekeminen oppilaan kanssa yhdessä 
 annettavien tehtävien määrä ja laatu 
 tukiopetus 
 erityisopettajan tunnit 
 tuki toisilta oppilailta 
 oppilaan tason mukainen lukuläksy 
 oppilaalle sama palkkio vähemmästä työmäärästä kuin muillekin oppi-

laille 
 

Opettajan on hyvä tietää useita opetusmenetelmiä, sillä jokainen oppilas on erilainen oppi-

ja, eivätkä kaikki opi asioita samalla tavalla. Takalan (2006a, 13) mukaan opettajan on 

hyvä tuntea monta lukemaan opettamisen menetelmää ja osata valita niistä sopivimmat 

lasten tarpeiden mukaan, jotta oppiminen sujuisi hyvin ja motivaatio säilyisi. Opettajat 

eivät vaadi alaspäin eriyttämistä tarvitsevalta oppilaalta yhtä hyvää osaamista kuin muilta 

oppilailta. Ritva lisäksi kertoi, että hän voi antaa vähemmän tehtäviä tekevälle oppilaalle 

saman palkkion kuin muillekin. Opettajat pyrkivät huomioimaan oppilaiden jaksamisen 

tason ja antavat oppilaiden siirtyä toiseen tehtävään, jos tehtävä tuntuu oppilaasta tuskas-

tuttavalta. 

”Yhelle oppilaalle, se oli tuota aika kauan hinkuttanut just sitä yhtä kirjainta siellä, ja mä 

sanoin, että että ei tarvi jatkaa tosta, et se oli [– –] huolellisesti tehnyt sitä kirjainta kui-

tenkin niinku monta riviä ja siinä oli vaikka kui semmonen hirveen iso palkki sitä [– –] ja 

sitten se oli tosi jotenkin tuskastunut niin sitten mä, et voit mennä tohon toiseen tehtävään, 

että ei tarvi enää sitä.” (Enni)  

Opettajat hyödyntävät oppilaantuntemustaan ja jättävät antamatta liian haastavat tehtävät 

oppilaille. Opettaja voi myös kesken kaiken muuttaa oppilaan tehtävää, jos hän huomaa, 
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että tehtävä on oppilaalle liian vaikea. Alaspäin eriyttäessään opettajat helpottavat tehtäviä 

osalle oppilaista. Tehtävää opettajat voivat helpottaa esimerkiksi niin, ettei oppilaan tarvit-

se kirjoittaa yhtä paljon kuin muiden oppilaiden.  

Opettajat eriyttävät alaspäin antamalla eritasoisia ja erilaisia tehtäviä oppilaille. Tämä on 

perusteltua, sillä Pitkänen ja kumppanit (2004, 88) kertovat, että oppilailla teetettävien teh-

tävien on oltava eritasoisia, koska oppilaat ovat luku- ja kirjoitustaidossaan eri tasoilla.  

Kaikkien oppilaiden ei tarvitse siis tehdä samanlaisia tehtäviä, vaan oppilaat saavat tehtä-

viä, joissa he tarvitsevat vielä harjoitusta. Opettajat myöskin huomioivat, että alaspäin 

eriyttämistä tarvitsevat oppilaat osaavat edelliset opetetut asiat ennen uuden asian opetta-

mista. Linnakylän (1980, 32) mukaan opettajan on otettava selville, mitä oppilas ennestään 

osaa, jotta hän osaa eriyttää opetustaan oppilaan tarpeiden mukaan. 

Milla tukee alaspäin eriyttämistä tarvitsevia oppilaita tekemällä oppilaan kanssa tehtäviä 

kahdestaan samalla, kun muu luokka tekee itsenäisesti tehtäviä. Kiiveri (2006, 170) suosit-

telee kahdenkeskisiä hetkiä oppilaiden kanssa samalla, kun muut oppilaat tekevät tehtäviä 

parin kanssa, ryhmässä tai itsenäisesti. Kahdenkeskiset lukuhetket ovat lapselle tärkeitä, 

sillä niissä hän saa osoittaa opettajalle taitonsa ja tuntea itsensä tärkeäksi. (Kiiveri 2006, 

170.) Millan mukaan yhtenä alaspäin eriyttämisen keinona on tuki opettajalta, erityisopet-

tajalta tai toisilta oppilailta. Myös muut oppilaat pystyvät tukemaan heikommin lukevaa 

oppilasta, sillä lapsi voi toimia taitavimpien ikätovereidensa tai opettajan avulla lähikehi-

tyksen vyöhykkeellään (Eskelä-Haapanen 2012, 36). Muutkin opettajat mainitsivat alas-

päin eriyttämisen keinoina tukiopetuksen sekä erityisopettajan tunnit. Yksi Ritvan alaspäin 

eriyttämisen keinoista oli antaa oppilaan tasonmukainen lukuläksy:  

”Jos näyttää siltä, että nyt on menny ihan hirvittävän niinku ollu kova päivä ja menny kau-

heen vaikeeksi joku asia niin sitten se lukuläksy tavallaan armahdetaan sillä, että ettei tar-

vikaan tänä päivänä lukea tai, että kun jos joku haluaa aina merkitä ne kaksi sivua luku-

läksyksi niin niin sitten tuota sille heikommalle sitten voi olla, että vaikka joku tekiskin sen 

kaksi sivua lukuläksyä niin joku saattaa saada vaikka vaan viis tavua niin sekin on jo ihan 

hyvä, jos se opitaan kunnolla.” 
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6.10 Ylöspäin eriyttäminen 

Kaikki opettajat eriyttävät ylöspäin. Opettajat kuitenkin arvioivat vain pienen osan kaikista 

eriyttämistoimistaan olevan ylöspäin eriyttämistä. Milla kertoo eriyttävänsä opetustaan 

ylöspäin silloin, kun kirjan tehtävät eivät riitä. Enni kertoo eriyttävänsä opetustaan ylös-

päin silloin, kun oppilas osaa jo opetettavan asian. Milla ja Ritva kertovat, että heidän on 

eriytettävä opetustaan ylöspäin, koska liian helpot tehtävät sekä nopeat tehtävän tekijät, 

joilla ei ole tekemistä, aiheuttavat luokkaan levottomuutta. Ennin mukaan opettajan on 

tärkeä huomata, että myös lahjakkaat oppilaat tarvitsevat tukea, eikä heitä saa jättää yksin 

ilman ohjausta: 

”Mun mielestä tärkeintä on niinku jo tavallaan hoksata se, että että myös niitä niinku lah-

jakkaita oppilaita niinku täytyy tukea, että se.. no on paljon puhetta tästä meidän Suomen 

tasapäistävästä koulusysteemistä, että vähä niinku kaikki pyrkii pyrkii siihen, että saadaan 

ne kaikki vaan suoriutumaan siihen samaan niin, niin ehkä siitä ajattelusta ollaan pääse-

mässä vähän niinku eroon.”  

Seuraava taulukko esittelee luokanopettajien käyttämiä ylöspäin eriyttämisen keinoja lu-

kemaan opettamisessa. 

Taulukko 5. Ylöspäin eriyttämisen keinoja lukemaan opettamisessa. 

 

Ylöspäin eriyttämisen keinoja 

 

 lisätehtävät 
 luetun ymmärtämisen tehtävät 
 oppilaan lukemisen ohjaaminen 
 vaativat enemmän perustehtävissä 
 haastavampien tehtävien antaminen 
 lisälukeminen 
 tietokone 
 erilaista hahmottamista vaativat tehtävät 

 

Kaikki tutkimukseen osallistuneet opettajat kertovat eriyttävänsä lukemaan opetustaan 

ylöspäin antamalla oppilaille lisätehtäviä. Lisätehtävät voivat olla esimerkiksi hyllystä ha-

ettavia tehtävävihkoja, vanhojen kirjasarjojen tehtäviä tai ylemmän vuosiluokan syksyn 

tehtäviä. Milla ja Ritva kertoivat eriyttävänsä lukemaan opettamista ylöspäin antamalla 
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lukutaitoisille oppilaille luetun ymmärtämisen tehtäviä. Ritva kertoi lisäksi ohjaavansa 

mekaanisen lukutaidon hallitsevan oppilaan lukemista esimerkiksi neuvomalla häntä py-

sähtymään aina pisteisiin. Opettajat kertoivat antavansa taitaville oppilaille haastavampia 

tehtäviä sekä vaativansa heiltä enemmän myös perustehtävissä. Opettajat kiinnittävät esi-

merkiksi enemmän huomiota lukutaitoisen oppilaan oikeinkirjoitukseen. Milla kertoo an-

tavansa lukutaitoisille oppilaille enemmän luettavaa esimerkiksi pienten kirjavihkojen 

muodossa. Milla kertoo myös päästävänsä välillä taitavia oppilaita tietokoneella, jossa he 

voivat tehdä tasonsa mukaisia ja motivoivia tehtäviä. Ritva kertoo eriyttävänsä lukutaitois-

ten oppilaiden opetusta antamalla heille erilaista hahmottamista vaativia lisätehtäviä, kuten 

ristikoita ja sanasokkeloita. 

Huomataan, että opettajat kertovat paljon vähemmän ylöspäin eriyttämisen keinoista kuin 

alaspäin eriyttämisen keinoista. Tämä kertoo ehkä siitä, kumpaa eriyttämismuotoa pidetään 

tärkeämpänä. Vaikuttaa siltä, että Suomen kouluissa on tärkeää saada oppilaat samalle ta-

solle, jolloin opettajat keskittyvät tukemaan heikoimpia oppilaita, ja taitavat lukijat jäävät 

helposti huomiotta. 

6.11  Eriyttämisen haasteet ja mahdollisuudet 

Opettajat näkivät eriyttämisessä paljon haasteita, mutta myös paljon mahdollisuuksia. 

Vaikka opettajat kokivat eriyttämisen haastavaksi, he kokivat eriyttämisen tärkeäksi ja 

kaiken vaivan arvoiseksi. Opettajat ymmärtävät lukemaan opettamisen eriyttämisen olevan 

välttämätöntä lasten oppimiselle. Seuraavaan taulukkoon on koottuna opettajien kokemuk-

sia lukemaan opettamisen eriyttämisen haasteista ja mahdollisuuksista. 
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Taulukko 6. Eriyttämisen haasteet ja mahdollisuudet lukemaan opettamisessa. 

 

Eriyttämisen haasteet 

 

 

Eriyttämisen mahdollisuudet 

 aikaa vievää ja työlästä 
 haastavat oppilaat 
 yksin opettaminen 
 kaikkien oppilaiden huomioiminen 
 vähän materiaalia ja keinoja eriyt-

tämiseen 
 hyvän oppilaantuntemuksen muo-

dostuminen ja parhaan oppimista-
van löytäminen oppilaille 

 oppilaiden leimaantuminen hyviksi 
ja huonoiksi tasoryhmissä 

 

 oppimisen ilon säilyttäminen 
 koulussa viihtyminen 
 yksilöiden huomioiminen 
 kaikki voivat oppia 
 oppilaan oppimistavan löytäminen 

ja oppimistapojen tukeminen 
 paremmat oppimistulokset 

 

 

Jokainen opettaja mainitsi eriyttämisen haasteena olevan ajan puute. Milla kertoi, että hä-

nen on hyvin vaikeaa löytää aikaa oppilaiden tukiopetukselle haastavan lukujärjestyksen 

vuoksi. Hänen on myös hankala löytää aikaa yksittäisen oppilaan luetuttamiselle. Ritva 

kertoo kirjoitelmassaan eriyttämisen olevan joskus hyvin aikaa vievää ja työlästä. Haastat-

telussa selviää, että eriyttämisen haasteena Ritva näki myös haastavat oppilaat, joihin ku-

luu paljon energiaa: 

”Tuota.. kaikista suurin haaste mulla oli neljä vuotta sitten. Erittäin suuri haaste… sem-

mosen lapsen kanssa, joka ei ollut koulukypsä. Hän ei ollut käynyt esikoulua ja öö häneltä 

oli siis lykätty eskari. Sitten hän tuli mulle ekaluokalle, koska vanhemmat halusivat hänet 

laittaa ikätovereidensa kanssa samalle luokalle. Ja silloin mä todella löin päätä seinään 

ihan hurjasti, koska tällä lapsella ei ollut ensinnäkään kouluvalmiuksia, minkäänlaisia 

ryhmässä toimimisen valmiuksia, hällä ei ollut minkäänlaista käsitystä siitä, mitä koulu on, 

mitä täällä pitäis tehä niin silloin mulla oli haaste [– –] lukuisten vaiheiden jälkeen itse 

asiassa mulla oli toinen sitten vielä semmonen erittäin erittäin tuota niin äähm.. monion-

gelmainen hahmotuksen kanssa ja ja keskittymisjuttujen kanssa, että oli semmonen hyvin 

haasteellinen luokka. Meillä oli kaks semmosta lasta, mutta tää ehkä enemmän tää asenne, 

tää kypsymättömyys niin se tuotti niitä ongelmia, mut sit oli semmonen.. mul oli semmonen 

eka luokka, että mul oli siellä yks, joka hengaili koko sen vuoden, koska hällä ei ollut niitä 

kouluvalmiuksia. Hän ei pystynyt niinku..hän ei pystynyt oppimaan.”  
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Tällaisessa tilanteessa on myös hyvin vaikeaa huomioida kaikkia luokan oppilaita tasapuo-

lisesti. Milla kertoo eriyttämisen olevan haastavaa, sillä hän ei pysty huomioimaan kaikkia 

oppilaita opetuksessa yksilöllisesti päivittäin. Hän kertoo heikkojen lukijoiden vieneen 

hänen huomionsa, jolloin muut oppilaat jäävät vähemmälle huomiolle. Eriyttäminen yksin 

ainoana aikuisena luokassa on haastavaa. Opettajat olisivatkin kaivanneet luokkiinsa avuk-

si koulunkäynninohjaajia tai kouluavustajia. 

Enni mainitsi eriyttämisen haasteenaan olevan oppilaantuntemuksen muodostumisen sekä 

oppilaiden oppimistapojen tunnistamisen. Myös Ritva kertoo eriyttämisen haasteena ole-

van löytää jokaisella oppilaalle paras tapa oppia. Enni on sijaisena ollessaan luokissa vain 

lyhyitä aikoja, joten on hyvin ymmärrettävää, että oppilaantuntemus tuntuu haastavalta. 

”No ehkä myös se niinku sijaisena sijaisena on niin pihalla siitä missä ne on menossa, että 

kerran oon musiikintunnilla lyönyt musiikinkirjat kätteen ja sanonut, että nyt aletaan lau-

lamaan ja sitten ne on mulle hetken päästä todennut, et ope ei me osata lukea. Sit on ollu 

vaan sillain.. että niin.. että on niitä siis tuntuu, et niin monenlaisia haasteita.” (Enni) 

Milla ja Enni kaipasivat lukemaan opettamisen eriyttämiseen lisää keinoja. He haluaisivat 

enemmän eriyttävää materiaalia. Ennin mielestä opettajanoppaat voisivat ottaa paremmin 

eriyttämisen näkökulman huomioon. Ritvan mielestä nykyinen oppimateriaali on puoles-

taan hyvin eriyttävää. Ritvalla on myös pitemmän opetuskokemuksensa myötä enemmän 

eriyttämisen keinoja hallussa, joten hänellä ei ole samanlaista epävarmuutta eriyttämisen 

keinojaan kohtaan kuin nuorilla opettajilla.  

Enni nosti ainoana tutkimuksen opettajista esille huolen siitä, leimaavatko lukemaan opet-

tamisen tasoryhmät oppilaita hyviin ja huonoihin. Hän sanoi, ettei huomannut oppilaiden 

kiusaavaan toisiaan tasoryhmistä, vaan oppilaat menivät tasoryhmiin luontevasti. Silti hän-

tä mietitytti tasoryhmien vaikutus oppilaiden itsetuntoon eikä ollut vielä varma siitä, pitää-

kö hän tasoryhmiä hyvänä vai huonona asiana. Ennin huoli tasoryhmien vaikutuksesta op-

pilaiden itsetuntoon ja motivaatioon ei ole aiheeton. McNamara (1996, 2–3) varoittaa, että 

oppilaiden jaottelusta tasoryhmiin voi tulla itseään toteuttava ennustus. Mikäli oppilas 

huomaa, millä tasolla hän on muihin oppilaisiin nähden, voi hänelle kehittyä matalia odo-

tuksia itsestään. Myös opettaja saattaa huomaamattaan odottaa vähemmän heikommalta 

tasoryhmältä, jolloin oppilaat suoriutuvat opettajan odotusten mukaan eivätkä todellisen 

tasonsa mukaan. (McNamara 1996, 2–3.) 
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Vastauksena eriyttämisen haasteisiin voisi olla lisäresurssien saaminen koululuokkiin. 

Opettajien eriyttämistoimia voisi helpottaa, jos tarjolla olisi enemmän eriyttävää materiaa-

lia, koulutusta eriyttämisestä sekä avustajia tai koulunkäynninohjaajia opettajan apuna. Jos 

opettajilla olisi luokassa toinen aikuinen, ehtisi opettaja huomioimaan oppilaita yksilölli-

semmin. Apukeinona lukemaan opettamisen eriyttämiseen voi käyttää myös toisia oppilai-

ta sekä oppilaiden vanhempia. (Bearne 1996, 254.) 

Haasteista huolimatta opettajat näkevät lukemaan opettamisen eriyttämisessä myös paljon 

mahdollisuuksia. Opettajien mukaan eriyttämisen avulla voidaan tukea oppilaan oppimisen 

ilon säilymistä sekä kouluviihtymistä.  

”…ja sitten se lapsi viihtyy koulussa paremmin, kun siltä ei tavallaan niinku vaadita liikaa. 

Et se jos se koko ajan se seinä nousee pystyyn, et mulla ei oo taitoa ja tasoa tähän niin niin 

se jossakin vaiheessa nakertaa aika piankin itse asiassa sen kouluilon pois. Jos mulla on 

koko ajan vaikeeta niin en mä halua itekään tehä mittään semmosta, mikä on hirvittävän 

tuskallista.” (Ritva)  

Ennin mukaan opetustaan eriyttävät opettajat voivat huomioida oppilaita yksilöinä. Eriyt-

tämisen avulla kaikki oppilaat voivat oppia, kun he saavat tasonsa mukaista opetusta ja 

pääsevät näin parhaimpaan potentiaaliinsa. Ritvan mukaan eriyttävässä lukemaan opetta-

misessa oppilas voi kehittää itseään tasonsa mukaisesti ja siten kehittyä lukutaidossa ja 

saada parempia oppimistuloksia. Opettajien mukaan eriyttävän opetuksen avulla voidaan 

auttaa oppilasta tunnistamaan oma oppimistapansa sekä tukea kaikkien oppilaiden op-

pimistapoja. 

6.12 Yhteistyö koulun, opettajien ja kotien kanssa 

Koulun yhteisinä eriyttämisen käytäntöinä opettajat mainitsivat erityisopettajan palvelut. 

Lisäksi opettajat saavat antaa oppilailleen tukiopetusta rajoitetun määrän verran. Millan 

koulussa on osalla yleisopetuksen tunneista käytettävissä koulunkäynninohjaaja tai koulu-

avustaja. Millalla on avustaja matematiikan tunneilla, mutta äidinkielen tunneille hän ei saa 

avustajaa. Toisten opettajien kouluissa ei ole mahdollisuutta saada koulunkäynninohjaajaa 

yleisopetuksen tunneille. Ennin ja Ritvan koulut palkittavat rinnakkaisluokkien oppitunte-

ja, jolloin luokat voivat eriyttää opetustaan tasoryhmillä. Millan pienellä kyläkoululla oppi-

tuntien palkittaminen ei ole ollut mahdollista. 
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Opettajat tekevät yhteistyötä toisten opettajien kanssa. Milla kertoo tekevänsä tiiviisti yh-

teistyötä erityisopettajan kanssa. Enni ja Ritva kertovat saman luokka-asteen opettajien 

tekevän yhteistyötä keskenään. Enni kertoo huomanneensa rinnakkaisluokkien opettajien 

olevan hyvin selvillä siitä, missä kukin luokka on menossa. Ritva pitää rinnakkaisluokkien 

opettajien kanssa palavereita, joissa he suunnittelevat tulevia toimintojaan. He myös jaka-

vat ideoita keskenään sekä pyrkivät yhteistoiminnallisuuteen ja yhdessä suunnitteluun. 

Yhteistyötä muiden opettajien kanssa Ritva tekee esimerkiksi jakamalla oppilaita tasoryh-

miin, pitämällä suurryhmäopetusta käsityössä ja joskus liikunnassa sekä retkeilemällä yh-

dessä.  Ritva kertoo yhtenä yhteistyön tavoitteena olevan oppilaiden sosiaalistaminen rin-

nakkaisluokkien oppilaisiin. 

Kaikki opettajat ovat yhteydessä oppilaidensa koteihin, paitsi Ennille ei tullut tarvetta ly-

hyen sijaisuutensa aikana ottaa koteihin yhteyttä. Opettajat ovat yhteydessä koteihin soit-

tamalla, tekstiviesteillä, Wilma-viesteillä ja viestivihkoilla. Opettajat näkivät vanhempia 

kasvotusten vanhempainvarteissa, vanhempainilloissa, kodin ja koulun -päivinä sekä peda-

gogisen arvioinnin palavereissa. Milla kertoi tekevänsä vanhempien kanssa yhteistyötä 

ilmoittamalla vanhemmille oppilaiden lukuläksyt sekä sopimalla vanhempien kanssa oppi-

laiden tukiopetusajoista. Ritva kertoo olevansa tiiviisti yhteydessä koteihin. Ritvan luokan 

vanhemmat ovat erityisen aktiivisia ja kiinnostuneita lastensa koulunkäynnistä. Ritva on 

kertonut vanhemmille lukemaan opettamismenetelmästään sekä siitä, miten toivoo van-

hempien tukevan lastensa lukemista kotona. Ritva on antanut koteihin vanhemmille ja lap-

sille yhteisiä lukemistehtäviä sekä vanhemmille tehtävän valvoa lastensa lukemista. Tehtä-

vinä on voinut olla esimerkiksi antaa lapsen kirjoittaa ostoslista tai lappu, jossa hän kertoo, 

mihin hän on mennyt. Tehtävänä on voinut olla myös lukea automatkan aikana tienvarsi-

viittoja. Vanhemmat ovat olleet hyvin mukana lukutehtävissä. Milla on antanut vanhem-

pien tehtäväksi valvoa kotona, että lapsi on lukenut kirjan ennen kuin hän saa värittää ruu-

dun lukupeitto-monisteestaan. Opettajien kertoman perusteella vanhempien kanssa voi 

tehdä yhteistyötä myös lukemaan opettamisessa.  
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Jaottelin yleisiin eriyttämisen keinoihin keinot, jotka sopivat kaikkien oppilaiden opetuk-

sen eriyttämiseen. Yleisiä keinoja voi käyttää siis sekä alas- että ylöspäin eriyttämiseen. 

Kaikille oppilaille sopivia eriyttämisen keinoja ovat esimerkiksi oppilaiden valinnanva-

pauden lisääminen, omaan tahtiin eteneminen, sopivan haasteen antaminen sekä tasoryh-

mien käyttö. Opettajat kertoivat eriyttävänsä opetustaan myös erilaisten materiaalien avul-

la. Hyvät materiaalit helpottavat opettajan työtä sekä tuovat vaihtelua oppilaan opetukseen. 

Materiaalit voivat helpottaa sekä alas- että ylöspäin eriyttämistä. Materiaalit voivat myös 

motivoida oppilaita lukemaan ja kirjoittamaan oppimiseen, sillä esimerkiksi tietokoneilla ja 

tablet-koneilla työskentely on yleensä lapsille mieluista. Yleisistä eriyttämisen keinoista ja 

materiaalien avulla eriyttämisestä huomataan, että opetusta voi eriyttää hyvin pienilläkin 

keinoilla, kuten lisäämällä oppilaan valinnanvapautta tai tarjoamalla oppilaille erilaisia 

välineitä oppia. Keinoja kaikkien oppilaiden eriyttämiseen löytyy, joten lukemaan opetta-

misen eriyttämisen toteutus riippuu opettajan aktiivisuudesta. 

Alaspäin ja ylöspäin eriyttämisen keinoja tarkastellessa huomaamme, että opettajat kertoi-

vat enemmän alaspäin eriyttämisen keinoja kuin ylöspäin eriyttämisen keinoja. Tutkimuk-

seen osallistuneet opettajat kertoivat myös eriyttävänsä opetustaan enemmän alaspäin kuin 

ylöspäin. Heikompien oppilaiden huomioiminen on tärkeää, mutta myös taitavat lukijat 

tarvitsevat ohjausta taitojensa kehittämiseen. Muut oppilaat jäävät kuitenkin usein vähem-

mälle huomiolle, kun opettaja keskittyy kehittämään heikompien oppilaiden lukutaitoa 

pyrkien saamaan heitä muiden oppilaiden tasolle. Saman tavoitetason saavuttamisen sijaan 

opettaja voisi ohjata oppilaita kehittämään lukemisen ja kirjoittamisen taitojaan heidän 

yksilöllisten edellytysten mukaisesti. Opettajat eriyttivät lukemaan opettamista alaspäin 

esimerkiksi helpottamalla tehtäviä, vaatimalla oppilailta vähemmän sekä antamalla oppi-

laille tukiopetusta. Ylöspäin opettajat eriyttivät esimerkiksi antamalla oppilaille lisätehtä-

viä ja luetun ymmärtämisen tehtäviä sekä vaatimalla oppilailta enemmän myös perustehtä-

vissä. 

Myös oppimisympäristöllä oli vaikutusta lukemaan opettamisen eriyttämiseen. Opettajien 

mielestä eriyttäminen olisi helpompaa, jos luokkaan saa jaettua erillisiä tiloja, joihin oppi-

laita voi jakaa tekemään erilaisia tehtäviä. Opettajien mukaan oppilaan sijoittamisella 

luokkaan on myös merkitystä eriyttämisen kannalta. Lukemista ja eriyttämistä voivat tukea 

myös erilaiset tekstit luokassa sekä luokan virikkeellisyys. Oppilaantuntemus on opettajien 

mukaan tärkeä osa eriyttämistä. Ilman oppilaantuntemusta opettaja ei pysty yksilöllistä-

mään opetusta oppilaalle sopivaksi. Hyvän oppilaantuntemuksen avulla opettaja pystyy 
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myös motivoimaan oppilaita paremmin lukemiseen, kun hän tietää oppilaiden lukemisen 

tason sekä mielenkiinnonkohteita. 

Opettajilla oli haastattelujen ja kirjoitelmien perusteella myönteinen suhtautuminen eriyt-

tämiseen. Jokaisen mielestä lukemaan opettamisen eriyttäminen on tärkeää ja välttämätön-

tä. Myönteisestä suhtautumisesta huolimatta lukemaan opettamisen eriyttäminen on opetta-

jien mielestä käytännössä haastavaa.  

Taulukko 9. Eriyttämisen haasteet ja mahdollisuudet. 

 

Eriyttämisen haasteet 

 

 

Eriyttämisen mahdollisuudet 

 aikaa vievää ja työlästä 
 haastavat oppilaat 
 yksin opettaminen 
 kaikkien oppilaiden huomioiminen 
 vähän materiaalia ja keinoja eriyt-

tämiseen 
 hyvän oppilaantuntemuksen muo-

dostuminen ja parhaan oppimista-
van löytäminen oppilaille 

 oppilaiden leimaantuminen hyviksi 
ja huonoiksi 

 

 oppimisen ilon säilyttäminen 
 koulussa viihtyminen 
 yksilöiden huomioiminen 
 kaikki voivat oppia 
 oppilaan oppimistavan löytäminen 

ja oppimistapojen tukeminen 
 paremmat oppimistulokset 

 

 

Suurimpina haasteina opettajat näkivät eriyttämisen aikaavievyyden sekä työläyden. Opet-

tajat kokivat kaipaavansa luokkaan lisää henkilöitä auttamaan eriyttämisessä. Opettajista 

tuntuu hankalalta eriyttää kaikkien oppilaiden opetusta yksin. Nuoret opettajat kokivat, 

ettei heillä ole tarpeeksi keinoja ja materiaalia eriyttämiseen. Kokemuksen ja oman aktiivi-

suuden myötä hekin luultavasti löytävät lisää keinoja ja varmuutta lukemaan opettamisen 

eriyttämiseen. Haasteista huolimatta opettajat näkivät lukemaan opettamisen eriyttämisessä 

myös mahdollisuuksia. Lukemaan opettamisen eriyttämisen avulla kaikki voivat oppia ja 

oppimisen ilo säilyy, kun oppilaat saavat tasonsa mukaisia, motivoivia tehtäviä. 

Tutkimuksen tuloksista tekemieni huomioiden perusteella opettajat voisivat entistä pa-

remmin huomioida eriyttämisen näkökulman jo opetuksen suunnitteluvaiheessa. Jos opet-

tajat miettisivät eriyttämistä jo opetusta suunnitellessaan, eriyttäisivät he todennäköisesti 

enemmän lukemaan opetustaan ja olisivat tietoisempia eriyttämistoimistaan. Nuoret opetta-
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jat pitivät LPP-menetelmää paremmin eriyttävänä kuin KÄTS-menetelmää, mutta käyttivät 

silti KÄTS-menetelmää. Lukemaan opettamismenetelmästä riippumatta opetusta voi yksi-

löllistää oppilaiden tarpeille sopivaksi. Opettajien välinen yhteistyö lukemaan opettamises-

sa voi helpottaa opetuksen eriyttämistä. Hyvien keinojen jakaminen sekä keskustelu ai-

heesta voi kannustaa opettajia eriyttämään lukemaan opettamistaan entistä paremmin. Tuki 

toisilta opettajilta ja koululta on tärkeää ja auttaa varmasti opettajia jaksamaan työssään 

paremmin. Tämä tutkimus toivon mukaan herättelee opettajia pohtimaan omaa suhdettaan 

eriyttämiseen sekä lisäämään omia eriyttämistoimiaan lukemaan ja kirjoittamaan opettami-

sessa. 

7.1 Tutkimuksen luotettavuus 

Eskolan ja Suorannan (1999, 210) mukaan tutkija on avoin subjektiviteetti, jolloin tutkija 

on tutkimuksensa keskeisin tutkimisväline sekä luotettavuuden kriteeri. Näin ollen kvalita-

tiivisen tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa on arvioitava koko tutkimusprosessia (Es-

kola & Suoranta 1999, 210). Jotta lukija voi arvioida tutkimuksen luotettavuutta, haluan 

kertoa tutkimusprosessin etenemisestä. Lisäksi tarkastelen aineiston kattavuutta sekä tut-

kimuksen luotettavuutta Eskolan ja Suorannan (1999) esittelemien kriteerien mukaan. 

Tutkijana hankin tietoa eriyttämisestä kandidaatin tutkielmaa tehdessäni vuosina 2012 ja 

2013. Kandidaatin tutkielman sain valmiiksi joulukuussa 2013, ja aiheen kiinnostavuuden 

vuoksi jatkoin samalla aiheella pro gradu -työhön tammikuussa 2014. Täydensin kandidaa-

tin tutkielmasta saatuja teoriatietoja lukemaan opettamisen teorialla sekä aloin etsimään 

tutkimukseen osallistujia keväällä 2014. Tutkimukseen osallistujia lähestyin sähköpostilla. 

Keväällä 2014 Milla suostui osallistumaan tutkimukseen kirjoittamalla lyhyen kirjoitelman 

sekä antamalla noin 45 minuutin mittaisen haastattelun. Kesällä 2014 olin saanut suurim-

man osan teoreettisesta osuudesta kirjoitettua. Litteroituani Millan haastattelun aloitin ai-

neiston analysoinnin tekemällä yksilökohtaiset merkitysverkostot kirjoitelmasta ja haastat-

telusta, jonka jälkeen yhdistin ne yhdeksi kokonaiseksi yksilökohtaiseksi merkitysverkos-

toksi. Syksyllä 2014 löysin loput tutkittavani, Ennin ja Ritvan. Hekin kirjoittivat ensin kir-

joitelmat, jonka jälkeen he antoivat haastattelut. Haastatteluiden litteroinnin jälkeen aloitin 

saman aineiston analysointiprosessin kuin Millan kohdalla. Kun kaikista aineistoista oli 

saatu yksilökohtaiset merkitysverkostot tehtyä, yhdistin ne yleiseksi merkitysverkostoksi. 

Yleisen merkitysverkoston luontia minua helpotti yksilökohtaisista merkitysverkostoistani 
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tekemät taulukot, joissa näin jokaisen teeman kohdalta jokaisen haastateltavan näkemykset 

kyseiseen teemaan liittyen. Yleisen merkitysverkoston pohjalta lähdin kirjoittamaan tutki-

mukseni tuloksia ylös lukijan nähtäväksi liittämällä tekstiin kuitenkin myös yksilökohtaisia 

näkemyksiä. Giorgin analysointimetodi sopi mielestäni tutkimukseen hyvin, ja sen avulla 

sain hyvin kokonaiskuvaa ilmiöstä. 

Tutkimukseeni tuli aineistotriangulaatiota, koska aineisto on kerätty kokoamalla kirjoitel-

mia sekä haastatteluita. Saman tutkimushenkilön kirjoitelma sekä haastattelu vastasivat 

näkemyksiltään hyvin toisiaan, joten tutkittavien kokemusten ja käsitysten voidaan ajatella 

olevan siltä osin luotettavia. Haastattelut antoivat kuitenkin laajemmin tietoa asioista kuin 

kirjoitelmat, sillä pystyin esittämään aina tarkentavia kysymyksiä, jos jokin asia jäi epäsel-

väksi. Kirjoitelma antoi kuitenkin hyvin ennakkotietoa tutkittavien käsityksistä, ja haastat-

telulla pystyin kysymään tarkentavia kysymyksiä kirjoitelmassa esiin tulleista asioista. 

Kirjoitelmien kirjoittamisesta oli luultavasti hyötyä myös haastateltaville, sillä kirjoitelmaa 

kirjoittaessaan he ovat joutuneet pohtimaan eriyttämiseen ja lukemaan opettamiseen liitty-

viä näkemyksiään, ja näin he olivat todennäköisesti paremmin valmistautuneita haastatte-

luun kuin ilman kirjoitelman kirjoittamista. Haastattelu eteni teemahaastattelukysymysten 

mukaan (Liite 1), eli kaikkien haastateltavien kanssa kävin samat kysymykset läpi, ellei 

haastateltava ollut jo vastannut aiemmissa kysymyksissä johonkin kysymyksistä.  

Tutkimuksen tarkoituksena oli saada esille luokanopettajien kokemuksia ja käsityksiä 

eriyttämisestä lukemaan opettamisessa. Pienen osallistujamäärän vuoksi tutkittavien ko-

kemuksia ja käsityksiä ei voi ajatella kaikkia opettajia kattavana totuutena, mutta heidän 

näkemyksensä antavat käsitystä siitä, miten ainakin osa opettajista kokee lukemaan opet-

tamisen eriyttämisen. Pienestä osallistujajoukosta huolimatta aineistoa kertyi hyvin kirjoi-

telmien ja haastattelujen muodossa, ja tuloksia löytyi paljon. Tutkimukseen osallistuneet 

opettajat olivat kaikki naisia. Tutkimukseen olisi ollut mielenkiintoista saada myös mies-

opettajien näkökulmia. 

Eskola ja Suoranta (1999, 211–212) käyttävät laadullisen tutkimuksen arvioinnissa käsit-

teitä uskottavuus, siirrettävyys, varmuus ja vahvistavuus. Tutkimuksen uskottavuus tarkoit-

taa sitä, että tutkijan on varmistettava vastaavatko hänen käsitteellistyksensä ja tulkintansa 

tutkittavien käsityksiä. Lukijalle on jätetty näkyville tutkittavien sitaatteja, joiden tarkoi-

tuksena on vahvistaa tekemiäni tulkintoja sekä elävöittää tekstiä. Merkitysverkostoja luo-

dessani pyrin säilyttämään tutkittavien äänen ja olemaan mahdollisimman objektiivinen. 
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Tutkimustulosten siirrettävyys on rajallista sosiaalisen todellisuuden monimuotoisuudesta 

johtuen (Eskola & Suoranta 1999, 211–212). Tässä tutkimuksessa ei ole pyritty yleistä-

mään tuloksia kaikkia opettajia kattavaksi, vaan kuten aiemmin tutkimuksen osallistuja-

määrää pohtiessani totesin, on kyseessä pienen joukon käsitys ilmiöstä. Varmuutta tutki-

mukseen saadaan Eskolan ja Suorannan (1999, 212) mukaan sillä, että tutkija ottaa huomi-

oon ennakko-oletuksensa asiasta. Olen suorittanut esi- ja alkuopetuksen sivuaineen, joten 

minulla on tietämystä nuorista oppilaista sekä lukemaan opettamisesta. Lisäksi olen tutki-

muksen alusta saakka pitänyt opetuksen eriyttämistä tärkeänä, ja mielestäni jokaisella op-

pilaalla on oikeus saada opetusta omalle tasolleen sopivana. Vahvistavuutta arvioitaessa 

tutkimuksessa tehtyjen tulkintojen pitäisi saada tukea toisista vastaavaa ilmiötä tarkastel-

leista tutkimuksista (Eskola & Suoranta 1999, 212). Tutkimustuloksia olen verrannut teo-

riaosion tietoihin, joista ne saivat vastaavuutta.   

7.2 Lopuksi 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää luokanopettajien käsityksiä ja kokemuksia 

lukemaan opettamisen eriyttämisestä. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää, millaiseksi luo-

kanopettajat kokevat eriyttämisen. Teoreettisessa osiossa selvitettiin, että eriyttäminen on 

oppilaiden opetuksen yksilöllistämistä. Perusopetuslain mukaan jokaisella oppilaalla on 

oikeus saada opetusta omalle tieto- ja taitotasolleen sopivasti. Kirjallisuudesta löytämäni 

eriyttämisen keinot olivat tietokoneen avulla eriyttäminen, pari- ja ryhmätöiden hyödyntä-

minen, erilaisten tekstien käyttäminen, puhuminen ja kuunteleminen, valinnanvapauden 

lisääminen, avoimien tehtävien antaminen ja Target-mallin hyödyntäminen. Lisäksi pitäisi 

muistaa antaa oppilaille sopivasti haastetta, yksilöllistää opetusta sekä tarjota oppilaille 

vaihtelua.  

Tietokone on väline, joka motivoi yleensä kaikkia oppilaita. Lisäksi tietokoneella pystyy 

monipuolisesti harjoittelemaan lukemista ja kirjoittamista erilaisten internetsivujen, oppi-

mispelien ja tekstinkäsittelyohjelmien avulla. Lukemaan opettamista voi eriyttää myös 

pari- ja ryhmätöiden keinoin, jolloin oppilaat voivat esimerkiksi yhdessä piirtää ja kirjoit-

taa sanoja tai lauseita tai lukea pareittain. Pari- ja ryhmätöiden avulla opettaja voi hyödyn-

tää lähikehityksen vyöhykettä. Pari- ja ryhmätöiden avulla opetukseen tulee myös vuoro-

vaikutusta, kun oppilaiden pitää keskustella keskenään. Erilaisten motivoivien tekstien 

tarjoaminen oppilaille voi kannustaa oppilaita lukemisharrastukseen. Opettaja voi etsiä 
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oppilaan tasolle sopivia tekstejä tai antaa oppilaan ottaa luettavaksi itseään kiinnostavia 

kirjoja. Eriyttävän opetuksen huomioiva opettaja voi tarjota oppilailleen tilaisuuksia kes-

kustella lukemistaan ja kirjoittamistaan teksteistä, jolloin oppilaat jakavat ja saavat oppia 

toisiltaan. Lukeminen ja kirjoittaminen voivat olla yhteisöllistä toimintaa, jolloin kaikki 

pääsevät osallisiksi yhteistä oppimiskokemusta. Valinnanvapautta lisäämällä oppilaat voi-

vat olla motivoituneempia oppimaan. Avoimet tehtävät, joihin ei ole yhtä oikeaa vastausta, 

ovat luonnostaan eriyttäviä, sillä kaikki oppilaat pystyvät etenemään tehtävän sisällä oman 

tasonsa mukaisesti. Target-mallia hyödyntämällä opettaja voi vaikuttaa oppilaiden moti-

vaatioon.  

Teoriaosiossa esittelemäni eriyttämisen keinot vastasivat melko hyvin tutkimuksessa mu-

kana olleiden opettajien käyttämiä eriyttämisen keinoja. Opettajat antoivat oppilaille valin-

nanvapautta vaihtelevasti. Milla kertoi hyödyntävänsä pareja ja ryhmiä opetuksen eriyttä-

misessä. Opettajat hyödynsivät eriyttämisessä tietokoneita, tablet-tietokoneita sekä muita 

materiaaleja. Avoimia tehtäviä opettajat eivät kertoneet käyttävänsä, joten niitä voisi vielä 

suositella kokeiltavaksi lukemaan opettamisen eriyttämisessä. Avoimia tehtäviä voisi olla 

esimerkiksi kirjoittamisen opettamisessa tehtävät, joissa oppilaan pitää omien taitojensa 

mukaan kirjoittaa tai piirtää k-kirjaimella alkavia sanoja. Tällöin heikoimmat lukijat voivat 

vain piirtää ja kopioida k-kirjainta, kun taas taitavimmat voivat piirtää ja kirjoittaa useita 

sanoja. 

Lukemaan opettamisen eriyttäminen on tarpeellista, koska oppilaat eivät ole samalla tasol-

la lukemisessa kouluun tullessaan. Eriyttämisen merkitys korostuu kaikissa oppiaineissa 

inkluusion myötä, jolloin yleisopetukseen pyritään saamaan myös oppilaat, joilla on erityi-

sen tuen tarvetta. Näin ollen opettajilla pitäisi olla tietämystä eriyttämisestä, eriyttämisen 

keinoista sekä lukemaan oppimisen vaiheista, jotta opettaja osaa tukea oppilaita heidän 

tarvitsemallaan tavalla. Aiemmin opittujen tietojen ja taitojen pitäisi olla oppimisen ja 

opettamisen lähtökohtana, jolloin lukemaan opettamisen pitäisi lähteä siltä tasolta, jolla 

lapsi on kouluun tullessaan (Koponen 2006, 38; Raes 1998, 41). 

Tutkimus voi antaa luokanopettajille keinoja eriyttää omaa lukemaan opettamistaan. Toi-

von mukaan lukija herää myös pohtimaan omaa suhdettaan eriyttämiseen sekä kehittämään 

omia eriyttämisen keinojaan. Tutkimuksen tekeminen on ollut hyvin opettavaista, sillä olen 

saanut paljon tietoa lukemaan opettamisesta ja eriyttämisestä. Lisäksi olen pohtinut, millä 

keinoilla voisin huomioida jokaisen oppilaan yksilöllistä oppimista. Eriyttäminen on haas-
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tava asia, josta voi helposti tulla riittämättömyyden tunne, jos opettaja ei pystykään tuke-

maan jokaista oppilasta haluamallaan tavalla. Eriyttäminen tarjoaa kuitenkin paljon mah-

dollisuuksia. Pienetkin eriyttämistoimenpiteet voivat mahdollistaa oppimisen ilon ja luke-

misen motivaation säilymisen. Aihetta olisi mielenkiintoista tutkia vielä laajemmalla otan-

nalla esimerkiksi lomakekyselyn muodossa, jolloin voisi saada tarkempaa käsitystä opetta-

jien käsityksistä lukemaan opettamisen eriyttämisestä. Myös oppimisympäristöjen vaiku-

tusta lukemaan opettamisen eriyttämiseen olisi mielenkiintoista tutkia tarkemmin. 

Tutkimuksen tulosten perusteella opettajien olisi hyvä huomata, että eriyttäminen ei ole 

pelkästään tehtävien eriyttämistä. Eriyttäminen on kokonaisvaltaista yksilön huomioimista, 

mikä kattaa myös opetuksen suunnittelun ja ennakoinnin, opetuksen sisällön, oppimispro-

sessin sekä oppimisen arvioinnin. Lopuksi haluan vielä todeta Ritvan sanoin: 

”Tätä työtä ei voi tehdä ilman, että eriyttää.” 
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LIITE 1: Tutkimuksen haastattelukysymykset 

 

Luokan taustatiedot 

1. Kerro luokastasi. (montako oppilasta, mikä aste, oppilaiden taso) 

2. Kuinka hyvin tunnet luokkasi oppilaat? 

 

Oppilaantuntemus eriyttämisessä 

3. Onko opettajalla aikaa tutustua oppilaisiinsa? 

4. Miten hyödynnät oppilaantuntemusta lukemaan opettamisen eriyttämisessä? 

 

Mitä eriyttäminen on? 

5. Kuvaile omin sanoin mitä on eriyttäminen 

6. Miten paljon mietit/suunnittelet opetuksen eriyttämistä? 

7. Miten paljon eriytät lukemaan ja kirjoittamaan opetustasi? 

8. Mikä on suhteesi eriyttämiseen? Mitä mieltä olet eriyttämisestä? 

 

Eriyttämisen keinot lukemaan ja kirjoittamaan opettamisessa 

9. Miten eriytät lukemaan ja kirjoittamaan opetustasi?  

10. Miten oppimisympäristö vaikuttaa eriyttämiseen? 

 

Lukemaan opettaminen luokassa 

11.  Mitä lukemaan opettamisen menetelmää luokassa käytetään? 

12.  Kuvaile tavallista oppituntia 

13.  Miten käyttämäsi lukemaan opettamisen menetelmä tukee eriyttämistä? 

14.  Miten motivoit oppilaita oppimaan ja lukemaan? 

15.  Millaisia tekstejä annat oppilaille luettavaksi?  

 



 
 

 

Alaspäin eriyttäminen 

16.  Miten iso osa eriyttämistoimista on alaspäin eriyttämistä? 

17.  Eriytätkö kaikkien oppilaiden opetusta? 

18.  Millaisissa tapauksissa eriytät alaspäin? 

19.  Millaisia eriyttämisen keinoja sinulla on ns. heikoille oppilaille? 

 

Ylöspäin eriyttäminen 

20.  Miten iso osa eriyttämistoimista on ylöspäin eriyttämistä? 

21.  Millaisissa tapauksissa eriytät ylöspäin? 

22.  Millaisia eriyttämisen keinoja sinulla on ns. lahjakkaille oppilaille? 

 

Eriyttämisen haasteet 

23.  Millaisia haasteita olet kokenut lukemaan opettamisen eriyttämisessä? 

24.  Miten haasteista on selvitty? 

 

Eriyttämisen mahdollisuudet 

25.  Millaisia mahdollisuuksia näet eriyttämisessä? 

26.  Miten hyvin luku- ja kirjoitustaidon opetuksen eriyttäminen on onnistunut luokas-
sasi? 

27.  Mitä hyötyä eriyttämisestä on? 

 

Yhteistyö 

28.  Onko teidän koulussanne yhteisiä eriyttämisen käytäntöjä? Millaisia? 

29.  Millaista yhteistyötä teillä on oppilaiden vanhempien kanssa? 

  



 

 

LIITE 2: Kirjoitelman ohjeistus 

 

Kerro yhden viikon lukemaan ja kirjoittamaan opettamisen tunneistasi kirjoittamalla 1–2 

sivun mittainen vapaamuotoinen kirjoitelma. Pohdi kirjoitelmassasi ainakin seuraavia asi-

oita: Miten eriytit opetustasi? Minkä vuoksi eriytit? Millaiseksi koet eriyttämisen? 
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