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Tiivistelmä 
 
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa aapisten ja aapisten opettajan oppaiden ensimmäisen luokan opettajille 
tarjoamasta tuesta lukemaan opetuksen eriyttämisessä. Tutkimuksen tarve nousi yhtäältä lukemaan opetuksen 

eriyttämisen tarpeellisuudesta ja haasteellisuudesta sekä toisaalta oppikirjojen keskeisestä asemasta alkuopetuksen 
lukemaan opettamisessa. Molemmat näkökulmat asettavat tietynlaisia odotuksia oppimateriaalin laadulle ja 
monipuolisuudelle. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ja verrata, miten lukemaan opetuksen eriyttäminen 

näyttäytyy aapisissa ja aapisten opettajan oppaissa sekä miten aapiset ja aapisten opettajan oppaat tukevat opettajia 
eritasoisten oppilaiden lukemaan opetuksen eriyttämisessä perusopetuksen ensimmäisellä luokalla. 
 

Tutkimuksessa hyödynnettiin aineistotriangulaatiota ja se koostui kahdesta osasta. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa 
perehdyttiin neljään aapiseen ja niihin kuuluviin opettajan oppaisiin, jotka kaikki pohjautuvat vuoden 2004 
opetussuunnitelmaan. Oppikirja-analyysin avulla etsittiin vastausta ensimmäiseen tutkimuskysymykseen eli millä tavoin 

aapisissa ja aapisten opettajan oppaissa eriytetään lukemaan opetusta. Tutkimuksen toisessa osassa suoritettiin 
käyttäjäarviokysely aapisia kuluneena lukuvuotena (2013–2014) käyttäneille ensimmäisen luokan opettajille. Kyselyyn 
osallistui 30 opettajaa, jotka kaikki olivat naisia ja suurin osa heistä oli toiminut ensimmäisen luokan opettajana alle 

kolmen vuoden ajan. Vastausten avulla selvitettiin miten opettajat hyödyntävät ja arvioivat aapisia ja aapisten opettajan 
oppaita lukemaan opetuksen eriyttämisen näkökulmasta. Tutkimus oli otteeltaan kvalitatiivinen kuvaileva ja vertaileva 
tutkimus. Metodina käytettiin sisällönanalyysia, jota tuettiin kvantifioinnilla. 

 
Kaikissa tutkimuksessa analysoiduissa aapisissa ja opettajan oppaissa eriytettiin lukemaan opetusta monin tavoin. Kolme 
aapista antoi perusteellisempia ohjeita eriyttämiseen ja yksi aapinen oli ohjeistuksissaan viitteellisempi. Eriyttävinä 

materiaaleina käytettiin aapista, monistettavia lukuharjoituksia, tehtävämonisteita, toiminnallisia lukuharjoituksia ja 
kirjallisuutta. Keskeisimmässä asemassa olivat aapiset. Aapiset sisälsivät samanlaisia harjoituksia, mutta poikkesivat 
toisistaan sen suhteen, miten nämä harjoitukset jakautuivat kaikille yhteisiin ei-eriyttäviin ja eriytyviin sekä vain osalle 
suunnattuihin eriyttäviin harjoituksiin. Kaikissa aapissarjoissa oli erotettavissa kolme tavoitetasoa: aloittelevat, 

harjoittelevat ja sujuvat lukijat. Syyslukukauden osalta lukemaan opetuksen eriyttäminen painottui syvyyseriyttämiseen 
ja kevätlukukauden osalta laajuuseriyttämiseen. Eriyttämisessä hyödynnettiin erilaisia työtapoja sekä lukemaan 
opettamismenetelmiä. Eriyttämisen toteuttamista helpotettiin organisoinnin keinoin esim. oppilaiden ryhmittelyllä. 

 
Aapissarjoja käyttävät opettajat olivat kokeneet lukuvuoden aikana tarvetta lukemaan opetuksen eriyttämiseen. 
Valtaosa opettajista eriytti lukemaan opetusta joka oppitunti. Yleisemmin käytetty eriyttämistapa oli oppiaineksen 

laajuuden ja syvyyden säätely. Opettajat pitivät aapisia ja opettajan oppaita pääosin hyödyllisinä, mutta osa olisi toivonut 
hyödyn olevan suurempi. Opettajat hyödynsivät oppaiden eriyttämisohjeita vaihtelevasti: osa tukeutui ohjeisiin vahvasti, 
osa käytti niitä soveltaen ja osa vain harvoin. Eriyttämisessä hyödynnettiin runsaasti valmiita materiaaleja, lähinnä oman 

harkinnan mukaan. Opettajan oppaiden ulkopuolisten eriyttämisvinkkien etsiminen oli vähäistä, mutta lisämateriaalien 
hyödyntäminen yleistä. Opettajat olivat keskimäärin jokseenkin tyytyväisiä sekä aapisiin että opettajan oppaisiin. 
Opettajat kiinnittivät arvioissaan etupäässä huomiota materiaaliin. 

 
Opettajat painottivat erilaisia ominaisuuksia ja piirteitä aapisia ja opettajan oppaita arvioidessaan. Samakin asia voitiin 
nähdä hyvin eri tavoin. Arvioihin vaikuttivat opettajien asenteet, mieltymykset, opetustottumukset ja opetettavan 

luokan tarpeet. Tutkimuksen perusteella aapisiin tulisi lisätä nykyistä monipuolisemmin sekä ylöspäin että alaspäin 
eriyttäviä harjoituksia. Etenkin syvyyseriyttämisen huomioiminen aapisen kertomusosiossa olisi tärkeää, jotta jokainen 
oppilas voisi jatkaa opiskelua omalla tasollaan. Tutkimustulokset palvelevat aapisten ja opettajan oppaiden 

kehittämistyötä eriyttämisen näkökulmasta. 

Asiasanat aapiset, eriyttäminen, lukeminen, opetusoppaat 
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1 JOHDANTO 

”Höh! Se ope pittää mua ihan tyhymänä!” oli tuttavaperheeni koulun aloittaneen kuusivuo-

tiaan tytön ensimmäinen kommentti, kun tiedustelin häneltä, miten hänen koulun alkunsa 

on sujunut. Keskustelussa kävi ilmi, että jo esikoulun aikana lukemaan oppinut uusi eka-

luokkalainen kaipasi vaativampia tehtäviä. Kommentti paljastaa, että tyttö ajatteli opettajan 

aliarvioivan hänen taitonsa, koska teetti tällä liian helppoja tehtäviä. 

 

Luokanopettaja ei tietenkään voinut lukuvuoden alussa vielä tuntea uusia oppilaitaan hy-

vin. Uskon, että hän tämän vuoksi oli valinnut oppilaille tehtäviä, joista kaikki varmasti sel-

viytyisivät. Käymäni keskustelu tytön kanssa sai minut kuitenkin pohtimaan oppilaan tun-

temuksen ja opetuksen eriyttämisen tärkeyttä, mikä vaikutti olennaisesti tämän tutkielman 

aihevalintaan. 

 

Kahdenkymmenen oppilaan peruskoululuokassa on tasan tarkkaan kaksikymmentä eri-

laista lasta ja oppijaa (Linnakylä, 1980, s. 22). Jokainen oppilas on oma persoonansa, 

omine vahvuuksineen ja heikkouksineen. Tämä tulisi jokaisen opettajan pitää visusti mie-

lessään. Lukemaan opettaminen nähtiin ennen yksinomaan koulun tehtävänä. Näin ei 

enää ole. Jo esiopetuksessa oppilaat tutustuvat kirjaimiin ja harjoittelevat kirjain-

äännevastaavuuksia. Osalla lapsista on jo tällöin vahva kiinnostus kirjaimiin ja lukemi-

seen, jolloin heidän on ikätovereitaan helpompi omaksua uutta tietoa. Tämä voi näkyä 

ensimmäisellä luokalla oppilasaineksen heterogeenisyytenä, vaikka yleisesti esiopetuksen 

tarkoituksena nimenomaan on pienentää lasten välisiä kehityseroja. 

 

Tutkimusten mukaan noin kolmas osa koulutulokaista osaa lukea jo ennen koulun alkua ja 

tavallisesti kahdenkymmenen oppilaan luokassa on ainakin yksi oppilas, jolle lukemaan 

oppiminen tuottaa suuria vaikeuksia. Osuus koko ikäluokasta on noin 5 prosenttia. (Linni-

lä, 2011, s. 111.) Lukutaidon kehitys tapahtuu hyvin yksilöllisesti, jonka vuoksi ensimmäi-

sen luokan oppilaat ovat hyvin erilaisissa vaiheissa lukemaan oppimisessaan. Yksi oppi-

las voi lukea jo kokonaisia kirjoja, kun toinen vasta tunnistaa muutamia helpoimpia kirjai-

mia omasta nimestään. Tämän vuoksi opetusta on eriytettävä siten, että se vastaa jokai-

sen oppilaan tarpeisiin. On sanomattakin selvää, että eri tilanteissa olevat oppilaat eivät 

hyödy samanlaisesta opetuksesta. Mielekkäintä olisi, että jokainen voisi jatkaa oppimista 

suoraan omalta tasoltaan. 
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Suomalaisten lasten ja nuorten lukutaito on PISA-tutkimuksissa osoitettu olevan korkealla 

tasolla. Vuoden 2000 vertailussa Suomi sijoittui osaamistasoltaan ensimmäiseksi ja vuon-

na 2009 OECD-maiden toiseksi. Koska tulokset ovat olleet erinomaisia, voidaan olettaa, 

että suomalainen koulujärjestelmä on onnistunut tehtävässään lukutaidon kehittämisen 

osalta. Yhdeksässä vuodessa on kuitenkin ehtinyt tapahtua muutosta: heikkojen lukijoiden 

osuus on kasvanut ja erinomaisten laskenut. Lisäksi tyttöjen ja poikien väliset erot ovat 

kasvaneet entisestään. (Sulkunen, 2012, s. 13, 15, 20.) Lukutaidon opetuksessa olisi yhä 

parantamisen varaa. Uusimmat tulokset herättävät vääjäämättä ajatuksia opetuksen laa-

dun heikkenemisestä. Osataanko peruskoulussamme suunnata oikeanaikaista tukea hei-

koille lukijoille ja toisaalta, mahdollistaako opetus taitavien lukijoiden tavoitteiden eriytymi-

sen ja kehittymisen erinomaiselle tasolle? Suunnataanko lukutaidon opetus lähinnä keski-

tasoisille, jolloin heikkojen lukijoiden määrä kasvaa ja taitavien edistyminen hidastuu? 

 

Alakoulun luokanopettajilla on käytössään valtaosa peruskoulun äidinkielen tunneista: 32 

viikkotuntia 42 viikkotunnista (Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun ope-

tuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta 422/2012). Opettajien 

on mietittävä huolella, miten he nämä tunnit käyttävät ja miten he opettavat oppilaille pe-

rustaidot, jotka kantavat läpi elämän. Myös lukemaan opetuksen laatuun on tärkeä kiinnit-

tää huomiota. Tärkein peruste on tietenkin oppilaiden etu. Oppilaat käyvät koulua oppiak-

seen uutta. Oppiminen on tehokkainta silloin, kun se tapahtuu omalla tasolla. Alkuopetuk-

sen luokanopettajille on annettu paljon vastuuta, sillä heidän tehtävänä on opettaa oppi-

laat lukemaan. Lukutaito on keskeinen taito koko peruskoulun ja myöhemmän elämän 

kannalta. Nykypäivän yhteiskunnassa ei selviä ilman hyvää lukutaitoa. Lukutaito on tärkeä 

joka aineen opiskelussa. Ensimmäisillä luokilla se on itsessään oppimisen kohde, mutta 

myöhemmin siitä tulee myös oppimisen väline, mitä ilman ei pärjää. Näin lukutaidon taso 

vaikuttaa suoraan myös muiden aineiden oppimistuloksiin. 

 

Opettajan työhön kohdistuu paineita ja odotuksia monelta suunnalta. Opetuksen eriyttä-

minen on opettajille yksi täytettävä vaatimus lisää. Se on haaste mitä tahansa luokka-

astetta opettavalle opettajalle, mutta eniten siihen liittyviä haasteita joudutaan ratkomaan 

ensimmäisellä luokalla (Kananoja, 1999, s. 366). Heinosen (2005, s. 188) mukaan hyvin 

laaditut oppimateriaalit voivat helpottaa olennaisesti eriyttämisen toteuttamista. Opettajat 

kokevatkin juuri alkuopetuksessa tapahtuvan lukemaan opetuksen edellyttävän erityisesti 

oppikirjaan tukeutuvaa opetusta (Heinonen, 2005, s. 188; Magga, 1992, s. 6). Näiden 

seikkojen valossa alkuopetuksen äidinkielen oppikirjojen tutkiminen niiden eriyttämiseen 

tarjoaman tuen näkökulmasta on tärkeää. Tässä tutkimuksessa pyritäänkin vastaamaan 

juuri tähän tutkimuksen tarpeeseen selvittämällä millä tavoin aapisissa ja opettajan op-
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paissa eriytetään lukemaan opetusta sekä miten opettajat hyödyntävät ja arvioivat aapisia 

ja opettajan oppaita lukemaan opetuksen eriyttämisen näkökulmasta? Tutkimus on otteel-

taan kvalitatiivinen kuvaileva ja vertaileva tutkimus, jossa metodina käytetään sisällönana-

lyysia. Tutkimukseen haetaan syvyyttä aineistotriangulaation avulla.  

 

Vaikka luku- ja kirjoitustaidon oppiminen ja opetus etenevät tiivisti rinnakkain, käsitellään 

tässä tutkimuksessa pelkästään lukemaan opettamista. Rajaus on tarpeen, jotta aihetta 

pystytään tarkastelemaan riittävän syvällisesti. Eriyttäminen on tärkeää nimenomaan lu-

kemaan opettamisessa; ei niinkään kirjoittamisessa, jossa oppilaiden taidot ovat selvästi 

lähempänä toisiaan. Kirjoittamisen opetuksen eriyttäminen on ajankohtaista vasta myö-

hemmillä luokilla. (Lerkkanen, 2006, s. 126.) Vaikka johdannon aloittava sitaatti viittaakin 

ylöspäin eriyttämisen tarpeeseen, käsitellee tutkimus yhtälailla myös alaspäin eriyttämistä. 

 

Lukemaan opetuksen eriyttäminen on paitsi merkittävä myös haastava tutkielman aihe, 

koska sitä on tutkittu Suomessa hyvin vähän. Oppimateriaalien näkökulmasta aiheesta ei 

ole tehty lähes ollenkaan tutkimusta. Lukemaan oppimisesta ja opettamisesta löytyy sen 

sijaan valtavasti tutkittua tietoa. Eriyttäminenkin on ollut tutkijoiden kiinnostuksen kohtee-

na, mutta lähinnä 1980-luvulla, jolloin Suomessa oltiin siirtymässä rinnakkaiskoulujärjes-

telmästä kaikille yhteiseen yhtenäiskouluun. Koulujärjestelmän muutos herätti tuolloin 

huolta siitä, kuinka opetus jatkossa palvelisi sekä heikkojen että taitavien oppilaiden tar-

peita. Tästä huolimatta eriyttäminen - etenkin lukemaan opetuksen näkökulmasta - on yhä 

nykypäivänäkin ajankohtainen ja käytännön opetustyön kannalta tarpeellinen aihe, jonka 

parissa tulisi tehdä uutta tarkempaa tutkimusta. 
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2 LUKEMAAN OPPIMINEN JA OPETTAMINEN 

Lukemaan oppiminen on ainutlaatuinen ja merkittävä tapahtuma lapsen elämässä. Meillä 

jokaisella on muistoja, jotka liittyvät lukemaan oppimiseen. Jotkut muistavat hetken, jolloin 

yhtäkkiä oivalsivat lukemisen perusperiaatteen ja pystyivät kokoamaan esimerkiksi maito-

purkin kyljessä olevat kirjaimet sanaksi. Toiset muistavat lukemaan oppimisen systemaat-

tisemman harjoittelun tuloksena, jolloin lukemaan oppiminen tapahtui aivan vaivihkaa. 

 

Nykyään ajatellaan, että lukutaito alkaa kehittyä jo varhaislapsuudessa paljon ennen var-

sinaista lukemaan oppimista tai opettamista. Se on pitkällä aikavälillä tapahtuva prosessi, 

johon vaikuttaa keskeisesti kodin lukuympäristö ja -ilmapiiri. (Merisuo-Storm, 2010, s. 20). 

Ensimmäistä luokkaa aloittavilla oppilailla voi olla hyvin erilaiset kokemukset kirjoitetusta 

kielestä. Vuoden (2015) alusta voimaanastunut lakimuutos takaa jatkossa lapsille tasaver-

taisemmat lähtökohdat, sillä se velvoittaa koko ikäluokan osallistumaan esiopetukseen, 

jossa tutustutaan kirjaimiin, tutkitaan sanoja ja saadaan monipuolisia kokemuksia kielelli-

sen tietoisuuden kehittämiseksi (Opetushallitus, 2010, s. 13; Perusopetuslaki 1998/628). 

Ensimmäisellä luokalla jatketaan jo kotona, varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa al-

kanutta matkaa kirjoitetun kielen saloihin. Opettaja toimii ”matkaoppaana”, joka ohjaa las-

ten kehitystä myönteiseen suuntaan ja huolehtii, että oppiminen tapahtuu opetussuunni-

telman mukaisesti. Hänellä täytyy olla vahva tieto siitä, millaisten vaiheiden kautta luke-

maan oppiminen tapahtuu. 

2.1 Lukemisen ja lukutaidon käsitteiden määrittelyä 

Lukemiskäsitettä voidaan määritellä monella tavalla. Sitä voidaan lähestyä niin psykologi-

an, sosiologian kuin kasvatustieteenkin näkökulmasta. (Sarmavuori, 2007, s. 68.) Tässä 

yhteydessä lukemista keskitytään määrittelemään pääasiassa kasvatustieteen kannalta 

pedagogisena toimintona, koska tutkimuksen näkökulma on nimenomaan kouluopetuk-

sessa ja opettajan mahdollisuuksissa ohjata lukutaidon kehitystä. 

 

Lukeminen ja lukutaito ovat osittain päällekkäisiä ja vaikeasti toisistaan erotettavia käsit-

teitä. Lukemisella viitataan tekemiseen ja prosessiin, kun taas lukutaidolla tarkoitetaan 

harjoittelun tuloksena syntynyttä taitoa ja osaamista. 

 

Ehkä yksinkertaisin tapa määritellä lukemista on esittää se Lundbergin 1989 (viitattu läh-

teessä Sarmavuori, 2003, s. 17) kehittelemässä kaavassa ”lukeminen = dekoodaus x 
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ymmärtäminen”. Challin, Jacobsin ja Baldwinin (viitattu lähteessä Mäkinen, 2002, s. 29) 

määritelmä on perusajatukseltaan samanlainen, mutta he kuvaavat monipuolisemmin 

ymmärtämisen osuutta lukemisprosessissa. Heidän mukaan lukeminen on dekoodaamista 

ja kirjoitetun kielen ymmärtämistä rakenteellisella, tulkitsevalla, kriittisellä ja luovalla taval-

la. Molemmat määritelmät kuvaavat lukemisen koostuvan kahdesta eri elementistä. De-

koodaaminen viittaa tekniseen, toisin sanoen mekaaniseen lukutaitoon, jossa kirjaimet eli 

grafeemit muunnetaan äänteiksi eli foneemeiksi. Tällöin lukija antaa kirjoitetulle tekstille 

puhuttua kieltä vastaavan muodon joko ääneen tai mielessä lukien. (Lehtonen, 1998, s. 

10; Lerkkanen, 2006, s. 10.) Teknisen lukutaidon idean oivaltaminen on kuitenkin vasta 

lukutaidon ensimmäinen etappi (Pynnönen, 1992, s. 35). Luettu teksti on myös ymmärret-

tävä ja pystyttävä tulkitsemaan. Dekoodaustaito ja tekstin ymmärtämistaito muodostavat 

yhdessä peruslukutaidon (Lerkkanen, 2006, s. 10). 

 

Lukemisen kattava määritteleminen on vaikeaa sen monimuotoisuuden vuoksi. Lukemi-

nen muodostuu erilaiseksi toiminnaksi lukijan taidosta ja tarkoituksesta riippuen. Lukemi-

nen voi olla sen perustekniikan opettelua, oppimiseen tähtäävää lukemista, tiedonhankin-

taa, tekstin silmäilyä tai elämyksiä hakevaa kaunokirjallisuuden lukemista. (Sarmavuori, 

2007, s. 71) Korostettaessa tällaista lukemisen funktionaalisuutta ja välineellistä arvoa 

yhteiskunnassa selviämisen ja sen vaatimuksiin sopeutumisen kannalta voidaan käyttää 

käsitettä toiminnallinen lukutaito (Lerkkanen, 2006, s. 10). 

 

Kasvatustieteessä lukeminen nähdään koko eliniän ajan kehittyvänä taitona (Sarmavuori, 

2007, s. 68). Oppilaalle pyritään antamaan sellaiset tiedot ja taidot, joiden varassa hän 

pystyy kehittämään itseään yhä peruskoulun jälkeen. Lukemisen käsitettä ei ole aina näh-

ty yhtä kokonaisvaltaisesti. 1970-luvulle asti lukeminen ymmärrettiin pääosin teknisenä 

suorituksena ja lukija passiivisena vastaanottajana. Suorituksessa oli tärkeintä nopeus ja 

tarkkuus. Myöhemmin alettiin korostaa lukemisen affektiivista puolta, jonka seurauksena 

huomio kiinnitettiin lukijan persoonallisuuteen vaikuttaviin tunnekokemuksiin. Tämän 

asennemuutoksen myötä kouluopetuksen yhdeksi tavoitteeksi nousi lukuhalun kasvatta-

minen ja harrastuneisuuden herättäminen. (Lehtonen, 1998, s. 9–10.) Perusopetuksen 

opetussuunnitelman lukutaidolle asettamat tavoitteet heijastelevatkin yhteiskunnassa ta-

pahtuvia muutoksia. Viimeisimmäksi lukutaidon käsite on laajentunut kattamaan medialu-

kutaidon ja monilukutaidon, jotka ovat tuoneet omat vaatimuksensa peruskoulun opetuk-

seen. Tässä tutkielmassa lukutaidolla tarkoitetaan peruslukutaidon mukaista kykyä. 
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2.2 Lukemaan oppimisen vaiheet 

Ennen kuin lapsi voi oivaltaa dekoodaamisen perusidean, täytyy hänen käydä läpi erilaisia 

lukemista ennakoivia kehitysvaiheita (Sarmavuori, 2003, s. 17). Lapsen lukutaidon kehitys 

alkaa jo ennen kouluikää. Kouluun tulevalla lapsella on pitkä kirjoitetun kielen oppimisen 

historia takanaan. Hän on kerännyt erilaisten arkitilanteiden yhteydessä tietoa siitä, miten 

lukeminen tapahtuu ja miten kirjoitettu kieli toimii. (Korkeamäki, 2001, s. 69.) Esimerkiksi 

satua kuunteleva lapsi on saattanut huomata, kuinka vanhempi on lukiessaan seurannut 

sormellaan tekstirivejä vasemmalta oikealla ja kuinka hän rivin lopussa on siirtynyt seu-

raavalle alemmalle riville. Oikea lukusuunta on aikuisille itsestään selvä asia, mutta lapsel-

ta sen ymmärtäminen vaatii sisäistämistä. 

 

Kun korostetaan lukemaan oppimista pitkänä jo varhaislapsuudessa alkavana kehitysjat-

kumona, puhutaan sukeutuvasta lukutaidosta. Käsitteellä viitataan moniin kognitiivisiin ja 

taitopohjaisiin osa-alueisiin, kuten puhutun kielentaitoon, painetun tekstin tuttuuteen ja 

äänteiden välisen yhteyden ymmärtämiseen. Lapsi kiinnostuu jo varhain kielestä. Hän 

alkaa lukea leikisti ja kiinnittää huomiota ympäristössään olevaan kirjoitukseen. Hän osoit-

telee sanoja ja kyselee aikuiselta, mitä missäkin lukee. Nämä aikuisen silmissä mitättömil-

tä vaikuttavat toiminnot ovat todellisuudessa lukutaidon kehittymisen oleellisia osia. Lapsi 

voi jopa oppia lukemaan ilman varsinaista opettamista oman aktiivisen kielen tutkimisen 

myötä. (Korkeamäki, 2001, s. 69–70; Merisuo-Storm, 2010, s. 18.) 

 

Lukemaan oppimisen vaiheita on kuvattu monin eri tavoin. Eri teoriat poikkeavat toisistaan 

käytettyjen käsitteiden ja kehitysvaiheiden lukumäärän suhteen. Yleisimmin käytettyjä 

vaihekuvauksia ovat 1980-luvun lopun Frithin, Ehrin sekä Hoienin ja Lundbergin teoriat. 

(Lerkkanen, 2006, s. 12; Sarmavuori, 2003, s. 22.) Seuraavaksi kuvataan lapsen luke-

maan oppimisen vaiheita näitä kolmea teoriaa yhdistelemällä. Kuvauksessa painottuu 

Hoienin ja Lundbergin teoria. 

 

Pseudolukemisen vaiheessa lapsi ei osaa vielä lukea oikeasti, mutta hän pystyy leikkilu-

kemaan sanoja kontekstin perusteella. Lukeminen tapahtuu siis muistamalla ja arvaamal-

la. Lapsi lukee esimerkiksi logoja, etikettejä, auton merkkejä ja tuttuja kirjoja. Logografisen 

lukemisen vaiheessa lapsi hahmottaa sanat visuaalisina hahmoina, joita hän oppii ja opet-

telee ulkoa. Sanan tunnistamista helpottavia vihjeitä ovat sanan pituus ja esiin pistävän 

kirjaimen muoto. Lapselle sanat ovat vielä ikään kuin kuvia, koska hän ei ymmärrä niiden 

kirjaimellista periaatetta. Hän näkee sanat kokonaisuuksina, joissa yksittäisillä abstrakteil-
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la kirjaimilla ei ole merkitystä. Lapsen kiinnostus on siis sanoissa, ei niinkään kirjaimissa. 

(Lerkkanen, 2006, s. 14–15; Sarmavuori, 2003, s. 22–23.) 

 

Osittais-alfabeettisessa lukemisen vaiheessa lapsi on oppinut jo joitakin kirjain-

äännevastaavuuksia, joiden avulla hän pystyy arvaamaan tai lukemaan sanoja. Lukemi-

nen alkaa vähitellen muuttua sanan visuaalisesta tarkastelusta kirjainjonojen käsittelyksi. 

Alfabeettisen lukemisen vaiheessa lapsi hallitsee dekoodaamisen eli lukeminen perustuu 

kirjain-äännevastaavuuksiin. Nyt lapsi pystyy lukemaan mitä sanoja tahansa. Lukeminen 

sujuvoituu harjoittelun myötä. (Lerkkanen, 2006, s. 14–15; Sarmavuori, 2003, s. 22–23.) 

 

Viimeisessä ortografisen lukemisen vaiheessa lapsi on oppinut käyttämään lukemisessa 

hyväksi sanojen visuaaliseen hahmoon perustuvaa tunnistustapaa. Pitkien ja vaikeasti 

tunnistettavien sanojen kohdalla hän hyödyntää yhä kirjain-äännevastaavuutta. Ortografi-

sen lukemisen taito kehittyy vähitellen. Aluksi lapsi oppii tunnistamaan kokonaisuuksina 

sanojen pieniä osia, kuten tavuja ja päätteitä. Myöhemmin hän tunnistaa koko sanan yh-

dellä silmäyksellä. Sanojen tunnistamisen sanavarasto kasvaa koko ajan, jolloin lukemi-

nen nopeutuu. Harjoittelun myötä lukeminen automatisoituu ja muuttuu yhä sujuvammak-

si. (Lerkkanen, 2006, s. 14–15; Sarmavuori, 2003, s. 22–23.) 

 

Näin lapsi oppii eri vaiheiden myötä automaattisen dekoodauksen ja lopulta ortografisen 

koodausstrategian käytön. On kuitenkin muistettava, että kehitys on yksilöllistä. Kaikki 

lapset eivät välttämättä käy läpi jokaista edellä kuvattua vaihetta. (Takala, 2006, s. 22.) 

Samassa luokassa olevat oppilaat voivat olla aikaisemmasta oppimishistoriastaan johtuen 

hyvin eri vaiheissa. Opettajan on tärkeä tuntea oppilaidensa lukutaidon kehityksen vai-

heet, jotta hän osaisi tukea ja ohjata heitä oikealla tavalla (Lerkkanen, 2006, s. 12). 

2.3 Lukemaan opettaminen ja lukutaitotavoitteet 1. luokalla 

Lukemaan opettaminen tapahtuu pääosin äidinkielen ja kirjallisuuden tunneilla, jota opete-

taan 1. ja 2. luokalla yhteensä 14 vuosiviikkotuntia. Tavallisesti tunnit jaetaan tasaisesti 

kahden ensimmäisen kouluvuoden kesken, jolloin ensimmäisen luokan oppilailla on äidin-

kieltä seitsemän oppituntia viikossa. (Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoite-

tun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta 1435/2001 ja 

422/2012.) Osa äidinkielen tunneista voi olla jakotunteja, jolloin vain puolet luokasta osal-

listuu opetukseen. 
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Ensimmäisellä luokalla jatketaan kotona, varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa alka-

nutta kielen oppimista. Luokanopettajan olisi hyvä tehdä yhteistyötä esiopettajan kanssa 

oppilaiden saumattoman oppimispolun turvaamiseksi. Perusopetuksen opetussuunnitel-

man perusteissa määritellään vuosiluokkia 1–2 koskevat lukutaitotavoitteet. Niiden mu-

kaan oppilaan tulee oppia lukemisen perustekniikka ja sen opettelussa tarvittavia käsittei-

tä, kuten äänne, kirjain, tavu, sana, lause, lopetusmerkki ja otsikko. Oppilaan tulee kehit-

tää jatkuvasti lukutaitoaan ja oppia tarkkailemaan itseään lukijana. Lisäksi hänen odote-

taan ymmärtävän harjoittelun ja säännöllisen lukemisen merkitys lukutaidon kehittämisen 

kannalta. Oppilaan tulisi myös lukea lukutaitoaan vastaavia kirjoja. (Opetushallitus, 2004, 

s. 46–47.) 

 

Opetussuunnitelman mukaan lukemista tulee olla ensimmäisillä vuosiluokilla monipuoli-

sesti päivittäin. Lukemaan opetukseen yhdistetään kirjainten opettelua, äänne-kirjain-

vastaavuuden harjoittelua sekä sanojen tunnistamista edeten helpoista lyhyistä sanoista 

vaikeampiin. Lukemaan opettelu aloitetaan ääneen lukemisesta ja taitojen karttuessa siir-

rytään vähitellen äänettömään lukemiseen. Luetun ymmärtämistaidot kehittyvät, kun oppi-

laiden kanssa keskustellaan luetusta tai kuullusta tekstistä. Myös tekstin ymmärtämistä 

parantaviin strategioihin on syytä tutustua oppilaiden kanssa. (mt., 47.) Tällaisia luetun 

ymmärtämisstrategioita ovat esimerkiksi ennakoiminen, selventäminen ja takaisin palaa-

minen (Lerkkanen, 2006, s. 118). 

 

Opetussuunnitelmaan on laadittu kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 2. luokan päätty-

essä. Sen mukaan oppilas on edennyt alkavan lukemisen vaiheesta perustekniikan vah-

vistumisen vaiheeseen. Hänen lukemisensa on jo sujuvaa ja hän selviää ikätasolleen tar-

koitettujen tekstien lukemisesta. Hyvän osaamistason oppilas pystyy jo tekemään päätel-

miä luetun tekstin pohjalta ja on oppinut tarkkailemaan luetun ymmärtämistään. (Opetus-

hallitus, 2004, s. 48.) 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2004) määrittelevät opetuksen tavoitteet 

ja keskeiset sisällöt hyvin suurpiirteisesti. Suomessa opettajalla on pedagoginen vapaus 

päättää, millaisia opetusmenetelmiä tai -tapoja hän käyttää opettaessaan ja ohjatessaan 

oppilaita tavoitteiden suuntaisesti. Opettaja voi itse valita luontevimmalta tuntuvan ja mie-

leisimmän lukemaan opettamismenetelmän tai yhdistellä eri menetelmiä valiten niistä 

omaan luokkaansa sopivimmat toimintatavat. Valinnan varaa on runsaasti, koska luke-

maan opettamismenetelmiä on hyvin paljon. 
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Menetelmät voidaan jakaa kahteen pääkategoriaan: synteettisiin ja analyyttisiin menetel-

miin. Synteettisissä menetelmissä opetuksen ja oppimisen lähtökohtana on kirjain, äänne 

tai tavu. Lukemaan opitaan näitä yhdistelemällä. Synteettisissä menetelmissä edetään 

kielen pienistä osista kohti suurempia kokonaisuuksia. Tähän ryhmään kuuluvat mm. kir-

jaintavaus-, äännetavaus-, liukumis-, oivallus- ja KÄTS-menetelmä. Analyyttisissä mene-

telmissä lähdetään puolestaan liikkeelle merkityksellisistä kokonaisuuksista ja edetään 

vasta sen jälkeen pienempiin yksiköihin. Oppiminen tapahtuu analysoimalla sanoja, lau-

seita ja tekstejä. Analyyttisiä menetelmiä ovat esimerkiksi kokosana-, lause- ja LPP-

menetelmä. Menetelmiä, jotka sisältävät piirteitä molemmista ryhmistä, kutsutaan seka-

menetelmiksi.  Molempien ryhmien menetelmissä on omat hyvät ja huonot puolensa. Syn-

teettiset menetelmät sopivat hyvin kirjain-äännevastaavuudeltaan lähes täydelliseen suo-

men kieleen. Analyyttisissä menetelmissä taas korostuu luetun ymmärtäminen. Lisäksi 

jokaisella yksittäisellä menetelmällä on omat heikkoutensa ja etunsa, joihin opettajan tulee 

perehtyä sopivaa menetelmää valitessaan. (Lerkkanen, 2006, s. 59–74.) 

 

Lukemaan opettamismenetelmästä huolimatta opetuksella tulee alusta lähtien pyrkiä har-

joittamaan neljää keskeistä taitoa: dekoodaamistaitoa, ymmärtämisen taitoa, tekstien toi-

minnallista käyttötaitoa ja tekstien analysointitaitoa. Äänteet ja kirjainmerkit on hyvä käydä 

opetuksessa läpi huolella aloittaen helpoimmista ja yleisimmistä äänteistä, edeten vaike-

ampiin ja harvinaisempiin. (mt., 75, 97.) 

 

Dekoodaamistaidon harjoittelu vaatii aluksi paljon oppilaan ajattelun kapasiteettia ja vir-

heet ovat yleisiä (Korkeamäki, 2001, s. 78). Teknisen lukutaidon automatisoiduttua lapsi 

pystyy suuntaamaan voimavarojaan paremmin luetun ymmärtämiseen. Tämän jälkeen 

hän hyötyy opetuksessa eniten luetun ymmärtämisharjoituksista, sanavaraston laajenta-

misesta, erityyppisiin teksteihin tutustumisesta ja tekstien käsittelystä keskustelun avulla. 

(Lerkkanen, 2006, s. 35, 108.) Luetun ymmärtämisellä on kuitenkin tärkeä merkitys jo sa-

nojen dekoodaamisvaiheessa. Samalla tavalla kuin dekoodaamisvaikeudet heijastuvat 

sanan merkityksen ymmärtämiseen, luettavan sanan merkityksen outous voi näkyä on-

gelmina sen dekoodaamisessa. Luetun ymmärtäminen ja dekoodaaminen ovat siis kes-

kenään vastavuoroisessa suhteessa. (Korkeamäki, 2001, s. 76.) Luetun ymmärtämistaito-

jen kehittämisen ohella lasten kanssa tulee analysoida erilaisia tekstejä kriittisesti ja poh-

tia, miten tekstin tarkoitus vaikuttaa sen rakenteeseen (Lerkkanen, 2006, s. 75). Oppilaille 

tulisi alusta asti painottaa, että lukemisessa on kysymys kirjoitetun viestin ja siihen kätkey-

tyvien ajatusten selville saamisesta (Korkeamäki, 2001, s. 78). 
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Opettajan luokkaan rakentamalla oppimisympäristöllä on keskeinen rooli oppilaiden kiin-

nostuksen herättämisessä lukemista kohtaan. Pelkät aapisen tarinat eivät useinkaan riitä 

pitämään oppilaiden mielenkiintoa yllä. Siksi luokassa tulee olla monentasoisia ja oppilaita 

kiinnostavia tekstejä, kuten nimikylttejä, tavaroiden paikkaa ilmaisevia lappuja, tiedotteita, 

lehtiä, sarjakuvia, satuja ja tietokirjoja. Lukemisen ohella oppilailla tulee olla mahdollisuus 

nauttia kirjoitetusta kielestä opettajan lukemana ja äänikasetteja kuuntelemalla. Samalla 

he saavat mallin sujuvasta lukemisesta ja laajentavat sanavarastoaan. (Korkeamäki, 

2001, s. 78–79; Lepola, 2006, s. 53.) Tällä on erityisen suuri merkitys lukemaan opettelun 

alkuvaiheessa. 

 

Vaikka lukeminen edustaa perinteistä koulumaista pulpetin ääressä tapahtuvaa opiskelua, 

on opettajan tärkeää ottaa opetukseensa sellaisia elementtejä, jotka mahdollistavat toi-

minnallisen leikin kautta tapahtuvan oppimisen. Esimerkiksi äänteisiin ja kirjaimiin voidaan 

tutustua monien laulujen avulla. Äänne-kirjain vastaavuuden harjoitteleminen taas onnis-

tuu muodostamalla kuultua äännettä vastaava kirjain omalla keholla. Sanojen kokoamista 

voidaan harjoitella erilaisilla kirjain- tai tavulapuilla sekä erilaisilla peleillä. Luetun ymmär-

tämiseen saadaan puolestaan aivan uudenlainen näkökulma, kun oppilaat tulkitsevat kuu-

lemaansa kertomusta draaman keinoin (Korkeamäki, 2001, s. 80). Vain opettajan oma 

luovuus ja mielikuvitus ovat rajana. Opetuksen ollessa monikanavaista ja erilaiset oppi-

mistyylit huomioivaa, jokaisella oppilaalla on mahdollisuus saavuttaa lukutaito (Takala, 

2006, s. 30). 
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3 ERIYTTÄMISEN MONINAISUUS 

Perusopetuksen järjestämisen lähtökohtana toimiva arvoperusta edellyttää oppilaiden 

tasa-arvon ja erilaisten oppilaiden huomioimista opetuksessa (Opetushallitus, 2004, s. 

14). Nämä arvot näkyvät perusopetusasetuksen ja opetussuunnitelman vaatimuksissa 

oppilaiden yksilöllisten kehityserojen ja taustojen huomioon ottamiseksi opetuksen suun-

nittelussa ja toteutuksessa. Jokaisella oppilaalla on siis oikeus oman kehitystasonsa ja 

tarpeidensa mukaiseen opetukseen, ohjaukseen ja tukeen. (Opetushallitus, 2004, s. 19; 

Perusopetusasetus 852/98.) Mahdollisen tuen tarpeen ilmetessä oppilaan tulee saada 

viipymättä riittävää oppimisen tukea (Perusopetuslaki 628/98). Lisäksi opetuksessa tulee 

huomioida oppilaiden erilaiset oppimistyylit sekä tyttöjen ja poikien väliset erot ja valita 

työtavat siten, että ne tukevat oppimista. (Opetushallitus, 2004, s. 19; Perusopetusasetus 

852/98.) 

 

Perusopetus perustuu konstruktiiviseen oppimiskäsitykseen, jonka näkemyksen mukaan 

oppiminen on yksilöllinen ja yhteisöllinen tietojen ja taitojen rakennusprosessi. Se koros-

taa yksilön aktiivista roolia ja hänen aiempien käsitysten, kokemusten ja valmiuksien 

huomioon ottamista opetuksessa. (Opetushallitus, 2004, s. 18.) Tehtävä ei ole yksinker-

tainen, koska oppilaiden aiemmat tiedot ja taidot voivat olla hyvinkin erilaisia ja toisistaan 

poikkeavia. 

  

Perusopetuslaissa, -asetuksessa ja perusopetuksen opetussuunnitelmassa esille tuotujen 

oppilaiden kehityserojen ja erilaisten tarpeiden sekä konstruktiivisesta oppimiskäsitykses-

tä nousevien oppijan aiempien tietojen ja taitojen merkityksen huomioiminen edellyttää 

koululta ja opettajalta toimia opetuksen eriyttämiseksi. 

3.1 Eriyttämisen tasot 

Viljanen (1975, s. 9) kuvaa eriyttämisen eli differoinnin olevan opetuksen tekemistä erilai-

seksi suuntaamalla oppilaisiin erilaisia opetusärsykkeitä sekä kohdistamalla heihin erilai-

sia opetusjärjestelyjä ja toimenpiteitä. Tässä määritelmässä painottuu aikakaudelle tyypil-

linen behavioristinen oppimiskäsitys. Runsaan (1991, s. 239–240) mukaan eriyttämisellä 

tarkoitetaan sekä koulutukseen että opetukseen liittyviä erityisjärjestelyjä, joiden avulla 

pyritään ottamaan huomioon oppilaiden yksilölliset ominaisuudet. Myös Linnakylä (1980, 

s. 23) kuvaa eriyttämisen olevan pääasiassa oppilaiden yksilöllisyyden ja kehitysmahdolli-

suuksien tiedostamista ja huomioon ottamista opetuksessa. 
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Eriyttämistä voidaan tarkastella monen eri tason näkökulmasta. Alla oleva kuvio pyrkii 

helpottaa eriyttämisen tasojen ja niiden keskinäisten suhteiden ymmärtämistä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Eriyttämisen tasoja (Lahdes, 1992, s. 330). 

 

Kuvion tarkastelu osoittaa, että laajimman eriyttämisen tason muodostaa yhteiskunnalli-

nen eriyttäminen. Sen mukaan eriyttäminen ja eriytyminen voidaan nähdä yhteiskunnan 

tasolla tapahtuvana toimintana. Jo Suomen entisajan sääty-yhteiskunta oli vahvasti eriy-

tynyt. Nykyäänkin eriytyminen näkyy yhteiskunnassamme erilaisina ammatteina ja eriyty-

neinä yhteiskunnallisina tehtävinä, joissa toiminen vaatii yksilöiltä spesifistä osaamista. 

Tästä syystä tarvitaan koulutuksellista eriytymistä. (Lahdes, 1992, s. 329.) Kaikkiin tehtä-

viin ei tarvita samanlaista tai yhtä pitkää koulutusta (Lahdes, 1977, s. 236). 

 

Koulutuksellinen eriyttäminen voi olla joko tarkoituksellista tai ei-tarkoituksellista eriyttä-

mistä. Osa eriytymisestä tapahtuu sattumanvaraisena ajautumisena mahdollisten piilovai-

kuttajien vaikutuksesta, mutta eriyttäminen voi olla myös tarkoituksellista opiskelijavirtojen 

ohjaamista. (Lahdes, 1992, s. 329.) Esimerkiksi yhteiskunta pyrkii tarkoituksellisesti oh-

jaamaan eri elämänaloille riittävästi pätevää väkeä (Lahdes, 1997, s. 199) ja suuntaa-

maan tätä eriytymistä opiskelijavalinnoilla sekä säännöstelemällä aloituspaikkojen mää-

rää. 

 

Tarkoituksellinen eriyttäminen voi toteutua koulutuksen tai opetuksen eriyttämisenä. Näi-

den rinnalla käytetään myös termejä organisatorinen ja didaktinen eriyttäminen. (Runsas, 
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1991, s. 240.) Molemmissa on kysymys kouluopetuksen eriyttämisestä. Lyhyesti määritel-

tynä koulutuksen eriyttäminen on ulkoista oppilaiden ryhmittelyyn perustuvaa eriyttämistä. 

Opetuksen eriyttäminen taas tapahtuu luokan sisällä. (Viljanen, 1975, s. 13.) Nämä kaksi 

eriyttämisen tasoa koskettavat luokanopettajan työtä kaikista vahvimmin, jonka vuoksi 

niitä käsitellään yksityiskohtaisemmin omina lukuinaan. 

 

Koulujärjestelmämme on rakentunut tasa-arvon vaatimuksen pohjalle, mutta mitä oppilai-

den tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus käytännössä merkitsevät? Onko tasa-arvoisuutta 

se, että kaikille oppilaille opetetaan samat asiat, samassa ajassa, käyttäen heidän ope-

tukseensa sama määrä resursseja vai se, että jokaisen oppilaan ominaispiirteet ja kyvyt 

otetaan huomioon tasapuolisesti, jolloin opetusta on eriytettävä? Lainsäädännön ja ope-

tussuunnitelman perusteiden valossa näyttää ehdottomasti siltä, että tasa-arvon toteutu-

minen merkitsee jokaisen oppilaan oppimisedellytysten huomioimista ja opetuksen järjes-

tämistä niiden pohjalta silläkin uhalla, että kaikki oppilaat eivät tule saamaan opetusta 

samalla mitalla annosteltuna. 

3.2 Koulutuksen eriyttäminen 

Lahdes (1997, s. 199) kuvaa koulutuksen eriyttämisen tarkoittavan organisatorista, ulkois-

ta eriyttämistä. Tähän ominaisuuteen perustuen Viljanen (1975, s. 13) käyttää koulutuk-

sen eriyttämisestä termiä organisatorinen eriyttäminen ja määrittelee sen sellaisiksi järjes-

telyiksi, joissa tiettyjä kriteerejä käyttäen muodostetaan oppilaista erikseen opetettavia 

ryhmiä. Lahdeksen (1977, s. 236) määritelmässä eriyttäminen toteutetaan perusluokkien 

oppilaita jakamalla. Viljasen määritelmää tulkiten eriyttäminen voi tapahtua myös jakamal-

la oppilaat suoraan luokkiin tietyn ominaisuuden perusteella. Lahdeksen ja Viljasen määri-

telmien ero tulee ilmi vertailtaessa erilaisia opetusryhmiä: onko organisatorinen eriyttämi-

nen lähinnä sukupuolen mukaan muodostettuja liikuntatunti- ja valinnaisaineryhmiä vai 

pitääkö se sisällään myös musiikki- ja erityisluokat? Näkemykseni mukaan koulujen käy-

tännöt ovat muuttuneet moninaisimmiksi, jonka vuoksi koulutuksen eriyttäminen tulisi 

nähdä Viljasen laajemman määritelmän mukaisena ryhmittelynä. Tässä tutkielmassa kou-

lutuksen eriyttäminen tarkoittaa oppilaiden ryhmittelyä luokkiin sekä näiden luokkien oppi-

laiden jakamista erikseen opetettaviin suhteellisen pitkäaikaisiin ryhmiin tiettyjä opetuksen 

kannalta perusteltuja kriteerejä noudattaen. 

 

Määrittelemistä hankaloittaa myös se, että koulutuksen ja opetuksen eriyttämisen välinen 

raja on hyvin häilyvä. Pääpiirteissään koulutuksen eriyttämisen voidaan kuvata olevan 

voimakkaampaan ja periaatteessa koko lukuvuoden kestävään ryhmäjaotteluun sitoutu-
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nutta. (mt., 245.) Luokan sisällä tapahtuva lyhytaikainen oppilaiden ryhmittely on siis ope-

tuksen eriyttämistä, mutta kumpaan kuuluvat tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus? 

Tässä tutkimuksessa tukiopetus luetaan väliaikaisena toimenpiteenä opetuksen eriyttämi-

seen, mutta intensiivisempi osa-aikaisen erityisopetus organisatoriseen eriyttämiseen. 

 

Koulutuksen eriyttäminen hahmottuu ehkä selvemmin lyhyellä katsauksella koulujärjes-

telmämme historiaan, jolloin koulutuksen eriyttäminen oli näkyvämpää ja vahvempaa. 

Vielä 1970-luvun alkupuolella Suomessa oli rinnakkaiskoulujärjestelmä. Oppilaat jakautui-

vat neljännen kouluvuoden jälkeen kahteen erilliseen opinahjoon. Koulussa pärjänneet 

taloudellisesti hyväosaisten perheiden lapset siirtyivät oppikouluun loppujen jäädessä 

opiskelemaan kansakouluun. Tämä jako rajoitti oppilaiden myöhempiä jatkokoulutusmah-

dollisuuksia ja aiheutti eriarvoistumista. (Uusikylä & Atjonen, 2005, s. 95.) Myös peruskou-

lun alkuaikana silloinen yläaste oli vahvasti eriytetty. Tasokursseista ja valinnaisaineista 

johtuen oppilas opiskeli noin puolet viikoittaisista tunneista perusryhmänsä ulkopuolisissa 

ryhmissä. (Lahdes, 1997, s. 203.)  

 

Kriteerit, joiden perusteella opetettavia ryhmiä muodostetaan, ovat tiukasti sidoksissa ky-

seisen aikakauden yhteiskunta- ja kasvatusfilosofiaan. Aikojen saatossa ryhmiä on muo-

dostettu hyvin erilaisin perustein. Yleisimpiä kriteerejä ovat olleet oppilaiden yhteiskunta-

luokka, kansallisuus, kieli, uskonto, sukupuoli, ikä ja oppimisedellytykset. (Viljanen, 1975, 

s. 22–23.) Koulutus on kulkenut nykypäivänä tasa-arvoisempia koulujärjestelyjä kohti ja 

osa näistä ryhmittelyn taustalla olevista kriteereistä on jo poistettu käytöstä suomalaisessa 

yhteiskunnassa vallitsevien arvojen muuttumisen myötä. Osa näistä kriteereistä vaikuttaa 

yhä nykypäivänäkin koulutuksen eriyttämiseen. On silti huomattava, että nykyisin oppilai-

den jaottelua ohjaa yksilön etu – ei yhteiskunnassa vallitsevat ennakkoluulot ja erilaiseksi 

leimattujen eristäminen. Arvojen muutos tulee esille mm. verrattaessa, kuinka sukupuoli 

on eri aikoina toiminut perusteluna koulutuksen eriyttämiselle. Nykyisin tämä näkyy esim. 

tyttöjen ja poikien omina liikuntatuntiryhminä. Ennen tämän kriteerin toteuttaminen merkit-

si tyttöjen sulkemista koulutuksen ulkopuolelle. 

 

Eräät näistä kriteereistä ovat niin keskeisiä, että koulujärjestelmämme on jopa organisoi-

tunut niiden mukaan. Tärkeimpänä voitaneen mainita oppilaiden ikä, sillä tavallisesti ope-

tusryhmät muodostetaan oppilaiden syntymävuoden mukaan. (Viljanen, 1975, s. 41; Pe-

rusopetusasetus 852/1998.) Poikkeuksellisesti oppilaita voidaan opettaa myös yhdys-

luokissa tai vuosiluokkiin sitomattomassa opetuksessa, jossa jokainen oppilas voi edetä 

omaan tahtiin, omien oppimisedellytystensä mukaisesti. 

 



15 
  

 

Oppilaiden iänmukaisiin vuosiluokkiin jakaminen ei silti useinkaan tarkoita sitä, että oppi-

laat muodostaisivat homogeenisen ryhmän. Samanikäisten oppilaiden oppimisedellytykset 

voivat olla hyvinkin erilaiset. Samassa ryhmässä voi opiskella lahjakkaita, keskitasoisia 

sekä paljon ohjausta ja tukea tarvitsevia oppilaita. Rinnakkaisluokkien oppilaita voidaan 

jaotella joidenkin oppiaineiden osalta erikseen opetettaviin ryhmiin, jotka koostuvat sa-

mantasoisista oppilaista. Oppilasjaot voivat perustua vaihtoehtoisesti oppilaiden oppimis-

tyyleihin, kuten Kuopion Pirtin koulussa, jossa yhdistetyn yleis- ja erityisopetuksen luokan 

oppilaat on jaettu sinisiin, punaisiin, keltaisiin ja vihreisiin heidän oppimistyyliensä perus-

teella (Rimpiläinen & Bruun, 2007, s. 44). 

 

Kun oppilas tarvitsee tukea lievien oppimisvaikeuksiensa vuoksi, tarjotaan hänelle muun 

opetuksen ohella osa-aikaista erityisopetusta (Opetushallitus, 2004, s. 28). Jos osa-

aikainen erityisopetus toteutetaan pienryhmäopetuksena, voidaan se laskea kuuluvaksi 

koulutuksen eriyttämiseen. Nykypäivänä pyritään siihen, että myös erityisopetuspäätök-

sen saaneet oppilaat voisivat opiskella yleisopetuksen luokkiin integroituina. Integroiminen 

ei kuitenkaan ole aina oppilaan edun mukaista. Tällöin opetus voidaan järjestää osittain tai 

kokonaan erityisluokalla (Perusopetuslaki 628/1998). Myös maahanmuuttajataustaisille 

oppilaille, joiden oppimisvalmiudet eivät riitä perusopetuksen ryhmässä opiskelemiseen, 

voidaan järjestää kielitaitoa, kotoutumista ja oppimisvalmiuksia tukevaa valmistavaa ope-

tusta (Opetushallitus, 2009, s. 4, 6). Näissä molemmissa on kyse koulutuksen eriyttämi-

sestä. 

 

Edellä mainittujen tukitoimien ohella oppimisedellytyksiin perustuva koulutuksen eriyttämi-

nen voi tarkoittaa lahjakkaiden oppilaiden tarpeiden huomioimista erityisjärjestelyjen avul-

la. Heidän motivaatiotaan voidaan tukea mm. tarjoamalla heille mahdollisuus haasteelli-

sempaan työskentelyyn pienryhmässä. Esimerkiksi Hämeenlinnan normaalikoulussa on 

toiminut yhdeksän lahjakkaan oppilaan pienryhmä, jossa he ovat tehneet tutkimuksia itse 

valitsemistaan aiheista pääosin oppituntien aikana pari kertaa viikossa (Lehtonen, 1994, 

s. 5, 57, 63). 

 

Kieli ja uskonto ovat eräät yleisesti hyväksytyt organisatorisen eriyttämisen kriteerit, joiden 

huomioon ottaminen edellyttää kokonaan tai osittain erikseen opetettavia ryhmiä. Kielen 

osalta näillä toimenpiteillä halutaan varmistaa oppilaalle mahdollisimman hyvät oppi-

misedellytykset. Uskonnon osalta eriyttämisjärjestelyt perustuvat vuoden 1999 perustus-

lakiin ja vuoden 2003 uskonnonvapauslakiin, jotka edellyttävät oppilaiden uskonnollisen 

vakaumuksen huomioimista opetuksen järjestämisessä. (Viljanen, 1975, s. 32, 37; Suo-

men perustuslaki 731/1999; Uskonnonvapauslaki 453/2003;) 
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Viimeinen Viljasen (1975, s. 22) mainitsema ja yhä nykypäivänä käytetty koulutuksen 

eriyttämisen kriteeri on sukupuoli. Opetussuunnitelmassa vaaditaan sukupuolten välisten 

erojen huomioimista. Tytöillä ja pojilla on oltava tasa-arvoiset mahdollisuudet oppimiseen. 

(Opetushallitus, 2004, s. 19.) Joskus tasa-arvon toteutuminen voi edellyttää erillisten ope-

tusryhmien järjestämistä. Esimerkiksi 5–9 vuosiluokkien liikunnanopetus toteutetaan taval-

lisesti tyttöjen ja poikien erillisinä ryhminä. Ratkaisu pohjautuu liikunnan opetussuunnitel-

maan, jonka mukaan tässä kehitysvaiheessa korostuvat tyttöjen ja poikien erilaiset tarpeet 

tulee ottaa huomioon opetuksessa (mt., 249). Peruskoulua on syytetty siitä, että se edel-

lyttää oppilailta opiskelussa taitoja, joihin tavallisesti tytöt pystyvät vastaamaan paremmin. 

On mm. tutkittu, että erityisesti äidinkielen osalta tyttöjen osaaminen on poikia vahvempaa 

(Opetushallitus, 2007). Tasaantuisivatko oppimistulosten erot jos äidinkielessä ja kirjalli-

suudessa hyödynnettäisiin erillisiä tyttöjen ja poikien opetusryhmiä? Tällöin opetuksessa 

voitaisiin helpommin huomioida sukupuolten väliset erot ja kiinnostuksen kohteet. 

 

Myös valinnaisaineet ja koulun järjestämä kerhotoiminta edustavat koulutuksen eriyttämis-

tä (Lahdes, 1997, s. 200), mutta eivät välttämättä pohjaudu edellä mainittuihin eriyttämi-

sen kriteereihin. Kerhotoiminta voi olla kaikille avointa tai se voi olla suunnattu oppilaille, 

jotka tarvitsevat tukea jollakin tai joillakin osa-alueilla. Kerhotoiminnan järjestäminen voi 

pohjautua myös muihin kriteereihin. Sekä valinnaisaineet että kerhotoiminta voivat tukea 

oppilaiden harrastuneisuutta. 

 

Yllä olevista esimerkkitilanteista käy ilmi, että opetuksen ulkoiset kehykset luodaan or-

ganisatorisella eriyttämisellä. Luokanopettajan tehtävänä on toimia näiden asettamissa 

rajoissa. (Laakkonen, 1991, s. 55.) Organisatorisella eriyttämisellä voidaan vähentää ope-

tusryhmässä tapahtuvan opetuksen eriyttämisen määrää, sillä tiettyjen kriteerien mukaan 

muodostetut ryhmät ovat muodostuneet homogeenisemmiksi eikä opetuksesta vastaavan 

opettajan tarvitse huomioida ihan niin monia asioita opetuksen toteuttamisessa. 

3.3 Opetuksen eriyttäminen 

Viljasen (1975, s. 74) mukaan opetuksen eriyttäminen tarkoittaa ”kaikkia koululuokan tai 

muun yhdessä opetettavan oppilasryhmän sisällä tapahtuvia järjestelyjä ja toimenpiteitä, 

joiden avulla pyritään luomaan mahdollisimman suotuisa ärsykeympäristö oppilaiden yksi-

löllisten persoonallisuuden piirteiden kehittymiselle”. Nykypäivänä määritelmän vanhahta-

van ärsykeympäristö käsitteen sijaan on perustellumpaa puhua oppimisympäristön käsit-

teestä. Lahdes (1997, s. 199) puolestaan määrittelee opetuksellisen eriyttämisen tarkoit-
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tavan oppilasryhmän sisäistä eriyttämistä, joka voi tapahtua ryhmä- tai yksilömuotoisena. 

Opetuksen eriyttäminen eroaa koulutuksen eriyttämisestä nimenomaan siinä, että se ta-

pahtuu luokan tai oppilasryhmän sisällä ja sen toteuttajana toimii opettaja. (Viljanen, 1975, 

s. 73–74.) Yhteen oppilaaseen kohdistuvaa opetuksen eriyttämistä kutsutaan yksilöimi-

seksi (Lahdes, 1992, s. 330). Eriyttämisen onnistuminen on vahvasti sidoksissa opettajan 

ammattitaitoon, esimerkiksi siihen, kuinka hän hallitsee erilaiset työtavat ja osaa soveltaa 

niitä (Laakkonen, 1991, s. 55).  

 

Viljanen (1975, s. 10–11) kuvaa eriyttämätöntä ja eriytettyä opetusta erilaisilla malleilla. 

Eriyttämättömässä opetuksessa kaikille samassa luokassa työskenteleville oppilaille ase-

tetaan samat tavoitteet, joihin ohjattaessa käytetään samoja menetelmiä ja annetaan sa-

mat tehtävät. Opettajalla on tällöin oletus, että oppilaat ovat oppimisvalmiuksiltaan ja -

tavoiltaan samanlaisia. Hän voi odottaa, että jokainen oppilas saavuttaisi samat tavoitteet, 

mutta näin ei useinkaan ole. Todellisuudessa saman luokan oppimistulokset ovat hyvin 

erilaisia, jos opetus toteutetaan näin. Kaikki oppilaat eivät pääse samoihin tavoitteisiin. 

Tätä kuvataan seuraavassa kuviossa. 

 

  A 

samanlaiset  B   erilaiset 

oppimisedellytykset C   oppimistulokset 

  D 

samanlainen opetus 

 

KUVIO 2. Eriyttämätön opetus käytännössä (Viljanen, 1975, s. 11.) 

 

Eriytetyssä opetuksessa opettaja on tietoinen oppilaiden välisistä eroista. Hän ymmärtää, 

että jokaisella oppilaalla on erilaiset oppimisvalmiudet, jotka riippuvat hänen aiemmasta 

kehityksestään ja oppimishistoriastaan. Opettajan ensimmäisenä tehtävänä on etsiä ja 

selvittää nämä oppilaiden väliset erot, jotta hän osaisi opetuksessaan ottaa tasavertaisesti 

huomioon kunkin oppilaan yksilölliset tarpeet. Oppilaiden erilaisuuden huomioiminen joh-

taa opetuksen eriyttämiseen ja variointiin. Kaikki eivät hyödy samanlaisista tehtävistä tai 

harjoituksista. Erilaisista oppimisvalmiuksista ja varioidusta opetuksesta johtuen myös 

oppilaiden oppimistulokset muodostuvat erilaisiksi. Jokaisella oppilaalla on omat tavoit-

teensa, joiden saavuttaminen riippuu oppilaan ponnisteluista sekä opettajan ja vanhempi-

en tarjoamasta avusta ja ohjauksesta. (mt., 12.) Tämä ilmenee seuraavasta kuviosta. 
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  A 

erilaiset  B   erilaiset 

oppimisedellytykset C   oppimistulokset 

  D 

erilainen opetus 

 

KUVIO 3. Eriytetyn opetuksen malli (Viljanen, 1975, s. 11.) 

 

Viljasen eriytetyn opetuksen mallia kuvaavan kuvion esitystapa herättää allekirjoittanees-

sa kritiikkiä. Nuolien pituudet viittaavat implisiittisesti siihen, että oppimisvalmiuksiltaan 

heikompien oppilaiden oppimistulokset jäisivät automaattisesti alhaisemmiksi kuin oppi-

misvalmiuksiltaan hyvien oppilaiden. Opettajan ei sovi unohtaa hyvän oppimismotivaation 

merkitystä ja eteenpäin puskevaa voimaa. Jos oppilas innostuu opiskeltavasta asiasta ja 

hän saa oikeanlaista tukea oppimisessaan, voivat hänen oppimistuloksensa hyvinkin yltää 

lähtötasoltaan taitavampien oppilaiden edelle. Opettajan tulee optimistisesti uskoa jokai-

sen oppilaan kykyihin. 

 

Viljanen (1975, s. 12) esittää teoksessaan vielä tavoiteoppimisen ihannemallin, jonka mu-

kaan erilaisista oppimisvalmiuksista riippumatta jokainen oppilas voi saavuttaa miltei sa-

mat oppimistavoitteet. Väite perustuu siihen, että erot lähtötasossa johtuvat oppilaiden 

erilaisista ympäristötekijöistä. Tästä syystä erot voidaan myös poistaa ympäristötekijöiden 

eli opetuksen avulla. Se, että kaikki oppilaat saavuttaisivat samat oppimistulokset, ei vai-

kuta realistiselta päämäärältä – ainakaan jos käytettävissä olevia resursseja ei lisätä. Tar-

vitseeko jokaisen oppilaan edes yltää kaikkien oppiaineiden oppimistuloksissa kiitettävälle 

tasolle? Oppilaat ovat kuitenkin yksilöitä, joilla on omat vahvuutensa ja kiinnostuksen koh-

teensa. 

 

Viljasen mukaan opetuksen eriyttämisen dimensioita ovat oppimistavoitteet, oppiaines ja 

opetusjärjestelyt. Myös Lahdes (1997, s. 201) erottaa opetuksen eriyttämisessä kolme 

ulottuvuutta, jotka ovat tavoitteet, aika ja työtavat. Näkemyksissä on selkeitä yhtymäkoh-

tia. Seuraavissa alaluvuissa kuvataan yksityiskohtaisemmin opetuksen eriyttämistä Vilja-

sen jaottelujen näkökulmasta, mutta niiden yhteydessä tarkastellaan myös Lahdeksen 

esittämiä ulottuvuuksia. 

3.3.1 Oppimistavoitteiden eriyttäminen 

Eriytetyssä opetuksessa oppimistavoitteet täytyy asettaa kunkin oppilaan oppimisedelly-

tysten pohjalta (Viljanen, 1975, s. 93). Voidaan kuitenkin katsoa, että kaikkien oppilaiden 
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tulisi saavuttaa tietyt perustavoitteet. Tällöin heikoimpia oppilaita pyritään tukemaan yhte-

näistävän eriyttämisen avulla. Perustavoitteet saavutettuaan oppilaat pyrkivät eritasoisiin 

lisätavoitteisiin. (Lahdes, 1977, s. 248.) Näihin tavoitteisiin ohjaaminen on erilaistavaa 

eriyttämistä, joka voi tapahtua laajuuden (määrä) tai syvyyden (laatu) suunnassa (Lahdes, 

1997, s. 201). Yhtenäistävän ja erilaistavan eriyttämisen rinnalla voidaan puhua arkisem-

min alaspäin ja ylöspäin eriyttämisestä (Lerkkanen, 2006, s. 124). 

 

Tavoitteiden eriyttäminen toteutetaan valtakunnalliseen opetussuunnitelman perusteisiin 

kirjattujen tavoitteiden linjassa. Tavoitteet voidaan asettaa yksilölle tai oppilasryhmälle. 

Yksilölliset oppimistavoitteet asetetaan erikseen jokaiselle oppilaalle heidän arvioitujen 

oppimisvalmiuksiensa perusteella. Tavoitteista käy ilmi, millaista osaamista oppilaalta 

odotetaan opetuksen päätyttyä. Oppilaan oppimisvalmius vaihtelee motivaation ja osaa-

mistason muuttuessa. Siksi opettaja pystyy arvioimaan oppilaan todellisen oppimisval-

miuden vasta opetustilanteen alussa ja asettamaan lopulliset oppituntia koskevat tavoit-

teet tämän jälkeen. (Viljanen, 1975, s. 93–94.) 

 

Käytännössä yksilöllisten oppimistavoitteiden asettaminen on vaikeaa, koska luokkien 

oppilasmäärät ovat usein suuria. Siksi opettajan on helpompi asettaa tavoitteet ryhmille, 

esimerkiksi jakamalla oppilaat oppimisvalmiuksien perusteella 2-4 tavoiteryhmään. Jokai-

sella ryhmällä on siis oma tavoitetasonsa. Ryhmistä huolimatta opettajan on nähtävä oppi-

laat yksilöinä ja annettava heille tarvittaessa yksilöllistä ohjausta sekä seurattava heidän 

oppimistaan. Oppilaan saavuttaessa tietyt tavoitteet, opettaja siirtää hänet seuraavaan 

ryhmään, jossa tavoitteet on asetettu hieman korkeammalle. Tarvittaessa oppilas voi siir-

tyä myös tavoitteiltaan alempaan ryhmään. (mt., 95–97.) 

 

Tavoiteryhmiä voidaan hyödyntää kahdella tavalla. Eriytetyllä opetuksella voidaan pyrkiä 

siihen, että kaikki oppilaat siirtyisivät vähitellen opetuksen edetessä viimeiseen tavoite-

ryhmään (yhtenäistävä eriyttäminen). Toisaalta tavoiteryhmien avulla voidaan pyrkiä 

mahdollistamaan oppilaiden erilaisten tavoitteiden saavuttaminen (erilaistava eriyttämi-

nen). (mt., 95 - 97.) Jaottelu ei välttämättä edellytä oppilaiden jakamista konkreettisiin 

ryhmiin, vaan esimerkin mukainen jaottelu voi tapahtua myös opettajan mielessä ja näin 

selkiyttää hänelle oppilaiden erilaisia tarpeita. Yksilö- ja ryhmätavoitteiden lisäksi joissakin 

tilanteissa koko luokalla voi olla yksi yhteinen tavoite. Näin on esimerkiksi koko luokan 

yhteisessä opetuskeskustelussa. (mt., 93.) 
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3.3.2 Oppiaineksen eriyttäminen 

Oppilaiden erilaiset tavoitteet edellyttävät sisällöltään ja määrältään erilaista oppiainesta 

sekä oppilaiden erilaisuuden huomioivia oppimateriaaleja. Tavoitteiden eriyttäminen joh-

taa siis väistämättä oppiaineksen eriyttämiseen. (Viljanen, 1975, s. 101.) Esimerkiksi, jos 

opetustavoitteita nostetaan korkeammalle, tulee myös oppisisältöjä rikastuttaa. Rikastut-

taminen voi olla horisontaalista (em. laajuuseriyttäminen) tai vertikaalista (em. syvyyseriyt-

täminen). Horisontaalisessa rikastuttamisessa oppilaalle annetaan lisää saman vaikeusta-

son tehtäviä, kun taas vertikaalisessa rikastuttamisessa tehtävät vaikeutuvat. (Runsas, 

1991, s. 242–243.) Molempia tapoja tarvitaan. Oppisisällöissä ei kannata kiirehtiä eteen-

päin ennen kuin oppilas on sisäistänyt ja ymmärtänyt opiskeltavan asian oikeasti. Kiireellä 

valmiiksi tehdyt tehtävät eivät merkitse sitä, että oppimistavoite olisi vielä saavutettu. 

 

Opettajalla on pedagoginen tietämys ja omaa luokkaansa koskeva oppilaantuntemus. 

Niiden varassa hänen tulee suorittaa ainesanalyysi ja etsiä oppiaineksen ymmärtämisen 

ja hallinnan kannalta keskeisin sisältö. Viljanen esittää, että suuri osa oppilaiden oppimis-

vaikeuksista johtuu nimenomaan siitä, että opettajat eivät ole tehneet ainesanalyysiä huo-

lella ja selkiyttäneet itselleen, mikä oppisisällöstä on tärkeää. Kun opettaja yrittää mahdut-

taa oppituntiin liikaa opittavaa, oppilaille ei jää riittävästi aikaa perustaitojen oppimiseen. 

(mt., 101 - 102.) Myös koulutuksen arviointineuvoston tekemässä pedagogiikkaa koske-

vassa tutkimuksessa eräs tutkimukseen osallistuneista opettajista korosti ”vähemmän on 

enemmän” -periaatteen toimivuutta ja turhan aineksen karsimista opetuksesta. Hänen 

mukaansa jo perusasioiden ymmärtäminen avaa oppijalle uusia mahdollisuuksia. (Atjonen 

ym., 2008, s. 271.) Opettajan tulee kuitenkin pitää mielessään, että osa oppilaista kaipaa 

opiskelussaan suurempia haasteita. 

 

Oppilaiden erilaisuuden huomioon ottaminen sujuu joustavasti, kun opettaja jakaa op-

piaineksen kolmeen ryhmään: perus-, keski-, ja laajaan kurssiin. Alimpaan peruskurssiin 

hän valikoi oppiaineksen, jonka omaksuminen on välttämätöntä riittävän tavoitetason saa-

vuttamiseksi. Laajaan kurssiin hän valikoi oppisisältöjä, jotka syventävät oppilaan tietoja ja 

taitoja. Suurin osa luokan oppilaista opiskelee näiden välimaastoon sijoittuvaa keskikurs-

sia. (Viljanen, 1975, s. 102.) Näin samassa luokassa opiskelevat oppilaat voivat perehtyä 

oppiainekseen omien edellytystensä mukaisesti. 

 

Opetussuunnitelmaan on listattu kutakin oppiainetta koskevat keskeiset sisällöt vuosi-

luokille 1–4 ja 5–9. Opetussuunnitelma toimii apuna opettajan suorittamassa ainesanalyy-

sissa, mutta on siinä määrin viitteellinen, että opettaja pystyy eriyttämään oppisisältöjen 
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käsittelyn syvyyttä ja laajuutta oppilaiden edellytysten mukaisesti. Oppisisällöissä voi olla 

myös päällekkäisyyttä, jonka huomaaminen mahdollistaa niiden yhdistelyn ja toistuvien 

asioiden karsimisen. (Atjonen ym., 2008, s. 139.) 

3.3.3 Opetusjärjestelyjen eriyttäminen 

Koulutuksen arviointineuvoston pedagogiikkaa koskevan tutkimuksen mukaan opettajat 

kokevat oppilaiden oppimiskykyjen ja -valmiuksien vaikeuttavan opetuksen onnistumista. 

Kun luokat ovat suuria ja heterogeenisia, opettajat kokevat joutuvansa muuttamaan perin-

teisiä toimintatapojaan. (Atjonen ym., 2008, s. 135.) Miten oppilaiden erilaisuuden huomi-

oiminen sitten vaikuttaa opetusjärjestelyihin ja työtapoihin? 

 

Opetusjärjestelyt ovat keinoja ja toimenpiteitä välittää valikoitu ja muokattu oppiaines oppi-

laille. Ei riitä, että opettaja hallitsee opetettavan oppiaineen sisällöt. Häneltä vaaditaan 

myös monipuolisten opetus- ja työtapojen hallintaa. Opetuksessa voidaan hyödyntää mm. 

oppilaiden ryhmittelyä. (Viljanen, 1975, s. 104–105.) Vuoden 2009 PISA-tutkimuksessa 

saatujen tulosten mukaan 43 %:ssa Suomen kouluista hyödynnetään joissain oppiaineis-

sa oppilaiden pedagogista ryhmittelyä eli oppilaiden ryhmittelyä luokan sisällä. Organisa-

toriseen eriyttämiseen kuuluvaa oppilaiden ryhmittelyä luokkiin tai opetusryhmiin heidän 

kyvykkyytensä perusteella toteutetaan joidenkin oppiaineiden osalta 35 %:ssa kouluista. 

(Välijärvi, 2012, s. 91 - 92.) 

 

Viljasen mukaan opetuksessa käytettävät ryhmät voivat olla joko suur- tai pienryhmiä. 

Hän ehdottaa, että tunti aloitettaisiin yhteisellä suurryhmäopetuksella, jonka jälkeen oppi-

laat jaettaisiin pienryhmiin ja päädyttäisiin lopulta yksilölliseen opetukseen. (Viljanen, 

1975, s. 104–105.) Lahdes (1997, s. 206) tuo esille, että ryhmät voivat olla joko tasa- tai 

sekakoosteisia ja pysyviä tai väliaikaisia. Ryhmät voivat olla tasakoosteisia mm. oppimis-

tason tai -tyylin näkökulmasta. 

 

Uusikylä ja Atjonen (2005, s. 119) eivät näe tasoryhmiä joka tilanteessa hyvänä ratkaisu-

na, koska ne lisäävät oppilaiden keskinäistä vertailua. He kannattavat ryhmiä, joita ei ole 

jaettu oppilaiden kykyjen perusteella. Myös sosiaalisten taitojen kehittymisen ja erilaisuu-

den arvostamisen näkökulmasta on hyvä, että oppilaat opiskelevat ainakin osan ajasta 

sekaryhmissä (Lahdes, 1997, s. 206). Jos opetuksessa suositaan erilaisia ryhmiä, on se 

huomioitava luokkatilan suunnittelussa ja järjestämisessä. 
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Kahden opettajan samassa tilassa toteuttama samanaikaisopetus on eriyttämisen kannal-

ta toimiva ratkaisu. Tällöin opettajat voivat opettaa koko luokkaa yhdessä tai jakaa oppi-

laat kahteen erilliseen opetusryhmään. (mt., 206.) Oppilaiden yksilöllisyyden huomioon 

ottaminen tehostuu, kun heidän autonomiaansa pyritään lisäämään. Tehtävät voi pyrkiä 

mm. laatimaan siten, että ne jättävät oppilaalle valinnan varaa, jolloin hän voi kehittää niitä 

omien tarpeidensa ja mieltymystensä mukaan (Atjonen ym., 2008, s. 272). 

 

Oppilaiden erilaisuudesta johtuen oppiminen ja oppimistehtävien tekeminen ei tapahdu 

samassa ajassa. Tästä johtuen aikaa on eriytettävä. (Lahdes, 1997, s. 201.) Oppitunnilla 

opettaja voi kerrata uutta asiaa muutamien oppilaiden kanssa loppujen tehdessä itsenäi-

sesti tehtäviä. Oppitunnin kesto on kuitenkin rajallinen. Jos oppilas ei ehdi tunneilla tiettyi-

hin tavoitteisiin, hän voi saavuttaa ne yhä kotitehtävien tai tukiopetuksen avulla. (Lahdes, 

1977, s. 247.) Kulttuurissamme on perinteisesti arvostettu nopeaa oppimista, mikä on 

outoa, koska syvällinen oppiminen vaatii ajattelua ja ajan kanssa uppoutumista opiskelta-

vaan asiaan. Oppilaille on annettava riittävästi aikaa ja painotettava, että nopea oppimi-

nen ei ole tärkeää. (Linnilä, 2011, s. 26, 102.) 

 

Opetuksessa käytettäviä työtapoja ei voida asettaa keskenään paremmuusjärjestykseen. 

(Atjonen ym., 2008, s. 131). Kaikissa niissä on omat hyvät ja huonot puolensa. Sopiva 

työtapa valitaan sen mukaan, millaisiin tavoitteisiin halutaan pyrkiä. Myös oppilaiden op-

pimisedellytykset, oppiaineen ominaislaatu ja resurssit ohjaavat valintaa. (Viljanen 1975, 

s. 107.) Keskeistä on, miten toimien oppilas oppii ja voi parhaiten. Viimeaikoina opetuk-

sessa on pyritty suosimaan oppilaskeskeisiä työtapoja. (Atjonen ym., 2008, s. 131.) 

 

Opetuksessa tulee käyttää viikoittain monipuolisesti erilaisia opettajakeskeisiä, oppilas-

keskeisiä ja yhteistoiminnallisia työtapoja. (Myyrä, 1996, s. 137; Uusikylä & Atjonen, 2005, 

118–127.) Opettaja voi hyödyntää koko luokan opettamisessa yhtä ainutta työtapaa tai 

käyttää eri oppilaille erilaisia työtapoja (Linnakylä, 1980, s. 27). Jotkut opetus- ja työtavat 

mahdollistavat eriyttämisen paremmin ja tukevat oppilaiden pääsemistä yksilöllisiin tavoit-

teisiin. Ne tavallaan eriyttävät itse itseään. Esimerkiksi ylempien vuosiluokkien kanssa 

voidaan hyödyntää itsenäiseen tiedonhakuun ohjaavia selkeitä yksilö- tai paritehtäviä. 

Oppilaiden työskennellessä opettaja pystyy antamaan ohjausta tukea tarvitseville ja asias-

ta kiinnostuneille oppilaille. Työtapa toimii erityisesti ryhmässä, jossa on paljon oppilaita. 

(Atjonen ym., 2008, s. 139.) 

 

Yhteisen sopivan työtavan valintaa vaikeuttaa se, että sama työtapa ei välttämättä sovellu 

jokaiselle oppilaalle yhtä hyvin. Joku oppilaista saattaisi hyötyä aivan toisenlaisesta toi-
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mintatavasta. (Lahdes, 1977, s. 249.) Opettaja voi mahdollisuuksien mukaan antaa oppi-

laiden valita itse mieluisin työtapa rajatuista vaihtoehdoista. Tarjolla olevien ja käytettävien 

työtapojen monipuolisuudella taataan, että jokainen oppilas pääsee hyödyntämään oppi-

misessa omimpia tapojaan. 
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4 ERIYTTÄMINEN LUKEMAAN OPETTAMISESSA PERUSOPETUKSEN 

1. LUOKALLA 

Perusopetuksen ensimmäistä luokkaa aloittavat oppilaat muodostavat monessa suhtees-

sa hyvin heterogeenisen ryhmän. Oppilaat poikkeavat toisistaan jo ikänsä puolesta. Osa 

oppilaista on voinut syntyä varhain alkuvuodesta, kun taas osa on voinut syntyä vasta 

vuoden viimeisimpinä päivinä. Loppuvuodesta syntyneihin verrattuna alkuvuonna synty-

neillä lapsilla on melkein vuoden etumatka, jonka aikana he ovat voineet kiriä pitkän kau-

lan kehityksen kilpajuoksussa. Toisaalta oppilaiden joukossa voi olla vuoden vanhempia 

koululykkäyslapsia tai oppilaita, jotka aloittavat koulun vuoden tavallista aikaisemmin. 

 

Koulutulokkaiden taidot ja lukemaan oppimisen lähtötaso vaihtelevat paljon. Tavallisesti 

oppilaat oppivat lukemaan virheettömästi ennen toiselle luokalle siirtymistä. Noin viidelle 

prosentille oppilaista lukemaan oppiminen tuottaa suuria vaikeuksia, kun taas kolmasosa 

koulutulokkaista lukee jo kouluun tullessaan. (Linnilä, 2011, s. 111.) Lukutaidon kehitys 

tapahtuu yksilöllisesti, jonka vuoksi oppilaiden oppimispolut voivat muodostua hyvin erilai-

siksi. Kehitys voi edetä vakaasti tai hyppäyksittäin. Kehityksessä voi myös tapahtua not-

kahduksia tai se voi olla aaltomaista tai jopa laskevaa. (Lerkkanen, Rasku-Puttonen, Au-

nola & Nurmi, 2004, s. 123–125.) Oppilaiden ääripäitä edustavat lukivaikeuksiset ja kielel-

lisesti lahjakkaat oppilaat, joiden molempien tarpeisiin tulisi opetuksen avulla vastata. On 

siis sanomattakin selvää, että lukemaan opetusta on eriytettävä. 

4.1 Lukemaan oppimisen edellytykset ja oppilaan lukemisvalmiuksien tukeminen 

Lukemaan oppimiseen tarvitaan monia taitoja, joita voidaan pitää sen oppimisen edelly-

tyksinä. Oppilaan perustaidot ja muut oppimiseen vaikuttavat tekijät luovat oppimiselle 

pohjan, josta käytetään nimitystä oppimisvalmius. (Wäre, Töllinen, Huovi & Louhi, 2002, s. 

258.) Oppilaan oppimisvalmius riippuu siis edellytystekijöistä. Sen vuoksi sitä voidaan 

pitää eräänlaisena kokoavana yläkäsitteenä. (Viljanen 1975, 91.) Usein oppilaan oppimis-

valmiudesta puhuttaessa on haluttu korostaa myös koulun valmiutta ottaa vastaan erilai-

set oppilaat (Huolila ym., 1999, s. 8). Tästä näkökulmasta oppimisvalmiutta tulee tarkas-

tella suhteessa opetukseen: onko opetusta eriytetty siten, että tavoitteiden saavuttaminen 

on oppilaalle mahdollista? Tällöin oppimisvalmius ei tarkoita pelkästään oppilaan kykyjä ja 

osaamista, vaan siinä kiinnitetään huomio myös oppimisympäristöön. (Mäkinen, 2009.) 
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Lapsi oppii jo varhaislapsuudessaan runsaasti sellaisia taitoja, jotka auttavat häntä myö-

hemmin lukemaan oppimisen polulla. Kouluun tullessaan lapsella on jo pitkä oppimisen-

historia takanaan. (Korkeamäki, 2001, s. 69–70.) Lukemisvalmiuksien kehittymiseen vai-

kuttavat monet erilaiset tekijät. Osa tekijöistä on geneettisiä, jolloin ne periytyvät lapselle 

vanhemmilta. Geneettisten tekijöiden ohella myös kasvuympäristöllä on hyvin suuri vaiku-

tus lapsen lukemisvalmiuksien kehittymisessä. Se, onko tämä vaikutus kehitystä akti-

voivaa vai lamauttavaa, riippuu täysin ympäristöstä, jossa lapsi kasvaa. Lisäksi lapsen 

yksilölliset tekijät, kuten persoona, aktiivisuus ja omat valinnat ovat suuntaamassa kehi-

tyksen kulkua. (Lehtovirta, Kuokkanen, Peltola & Tuohimaa-Kirveskari, 1999, s. 94.) 

 

Lukemaan opettavan opettajan on tärkeä tuntea lukemaan oppimiseen ja lukutaidon kehi-

tykseen vaikuttavia tekijöitä, jotta hän osaisi tunnistaa kunkin oppilaan oppimisedellytyk-

set, seurata heidän edistymistään ja tukea heitä parhaalla mahdollisella tavalla (Lerkka-

nen, 2006, s. 12). Hänen on tärkeä havainnoida oppilaan kehitystä ja ymmärtää, millaisia 

erityispiirteitä kehitysvaiheisiin liittyy. Tällöin hän voi käsittää lapsen tekemien virheiden 

takana vaikuttavat syyt. (Ikonen, 2001, s. 11.) Lukemisvalmiudet voidaan jakaa karkeasti 

kognitiivisiin, sosio-emotionaalisiin ja fyysisiin valmiuksiin (Takala, 2006, s. 14). Seuraa-

vaksi tarkastellaan yksityiskohtaisemmin näitä lukutaidon edellyttämiä valmiuksia ja niiden 

kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä kyseistä jakoa noudattaen. 

4.1.1 Kielellis-kognitiiviset lukemisvalmiudet 

Lukutaidon kehittyminen edellyttää monia kognitiivisia taitoja. Kognitiolla tarkoitetaan ih-

misen tiedollisia toimintoja, joiden avulla hän prosessoi informaatiota. Prosessoiminen 

pitää sisällään sekä tiedon vastaanottamisen, käsittelyn että tallentamisen. Kognitiivisiin 

toimintoihin lukeutuvat mm. ajattelu, havaitseminen, muisti, kieli ja oppiminen. (Peltonen, 

2002.) Näiden toimintojen kehittymisellä on selkeä yhteys lukutaidon oppimiseen ja kehit-

tymiseen. Mahdolliset ongelmat heijastuvat lukemaan oppimisessa. (Lerkkanen, 2006, s. 

24.) 

 

Ajattelutaidot. Lukemaan oppiminen on kietoutunut lujasti ajattelun kehittymiseen. Jotta 

opettaja voisi onnistuneesti opettaa luokkansa lukemaan, tulee hänen olla tietoinen oppi-

laidensa ajattelutaidoista ja niissä tapahtuvista muutoksista. (Julkunen, 1993, s. 48.) Toi-

sen ihmisen mielikuvista, sanoista ja käsitteistä muodostuvan monimutkaisen ajatusmaa-

ilman ymmärtäminen ei ole helppo tehtävä. Opettaja ei voi lukea oppilaansa ajatuksia 

suoraan, vaan hänen on keskustelun ja kysymysten avulla ylitettävä kuilu oman ja oppi-
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laansa mielen välillä ymmärtääkseen hänen ajattelutapaa erilaisissa tilanteissa. (Lehtovir-

ta ym., 1999, s. 61, 65.) 

 

Tunnettu sveitsiläisen psykologi Piaget on laatinut ajattelun kehityksestä teorian, jonka 

mukaan lapsen ja nuoren kehitys etenee neljän toisiaan seuraavan kehitysvaiheen kautta. 

Hänen mukaansa 7-vuotiaan lapsen ajattelun kehitys sijoittuu esioperationaalisen (n. 2-7 

v) ja konkreettisten operaatioiden (n. 7-11 v) vaiheiden väliin. Teorian valossa ensimmäi-

sen luokan oppilaat muodostavat ajattelun taidoiltaan heterogeenisen joukon. Koska kehi-

tys etenee yksilölliseen tahtiin, osa oppilaista voi olla saavuttanut konkreettisten operaati-

oiden tason, osan ollessa vasta vähitellen siirtymässä sille esioperationaaliselta tasolta. 

(Piaget & Inhelder, 1977, s. 91–92; Lehtovirta ym., 1996, s. 115–116.) Kehittyminen ta-

pahtuu vähitellen. Muutos ei suinkaan synny silmän räpäyksessä. Siirtymäkohdissa on 

miltei mahdotonta sanoa, milloin lapsi on ylittänyt kehityksessään tietyn raja-aidan ja siir-

tynyt seuraavaan vaiheeseen. 

 

Piaget´n mukaan lapsi oppii konkreettisten operaatioiden vaiheen myötä muutamia uusia 

ajattelutaitoja. Tähän vaiheeseen siirtyvän lapsen ajattelun kehityksessä on mm. tapahtu-

nut muutos, jonka seurauksena hän kykenee irtautumaan välittömistä aistihavainnoista. 

Hänen ajatteluunsa tulee joustavuutta eikä lapsen päättely ole enää sidoksissa pelkkään 

näköhavaintoon, vaan hän kykenee ratkaisemaan ongelmia päässään. (Piaget & Inhelder, 

1977, s. 97; Nurmi ym., 2009, s. 81.) 

 

Kouluikää lähestyvän lapsen kyky ymmärtää erilaisia malleja ja symboleja kehittyy. Hän 

oppii, että asioita ja esineitä voidaan esittää merkein tai kuvioin. (Nurmi ym., 2009, s. 82.) 

Tässä vaiheessa lienee hyödyllistä todeta, että kirjaimetkin muodostavat visuaalisen 

merkkijärjestelmän (Lehmuskallio, 1983, s. 94). Tällainen lapsen ajattelussa tapahtuva 

muutos merkitsee edistysaskelta lukemaan oppimisen kannalta. Samaan aikaan lapsen 

egosentrisyys vähenee ja hän pystyy tarkastelemaan asioita toisen ihmisen näkökulmasta 

aikaisempaa paremmin. Tämä on tärkeää esim. pyrittäessä ymmärtämään luettua ja ta-

pahtumien merkitystä henkilöhahmojen näkökulmasta. Vaikka Piaget´n ajattelun kehityk-

sen teoria on joutunut kovan kritiikin kohteeksi, sitä pidetään yhä eräänlaisena klassikko-

na. (Piaget & Inhelder, 1977, s. 100–101, 124; Nurmi ym., 2009, s. 82–83.) 

 

Oppilaiden ajattelutaidot on huomioitava käytettäessä opetuksessa abstrakteja käsitteitä, 

kuten äänne, kirjain, tavu, sana tai lause. Näiden ymmärtäminen on lapselle vaikeaa, ellei 

hänelle tarjota niiden opiskelun yhteydessä mahdollisuutta konkreettisiin havaintoihin, 

kokeiluihin ja toiminnallisuuteen. (Nurmi ym., 2009, s. 87.) 
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Tarkkaavaisuus. Muokatessaan tarvitsemaansa tietoa ajattelun edellyttämään muotoon 

lapsi tarvitsee tarkkaavaisuutta ja muistia. Tarkkaavaisuus säätelee yksilön kykyä suunna-

ta energiaansa ympäristön havainnointiin. Kaikkiin aisteihimme saapuu jatkuvasti valtava 

määrä informaatiota, jonka jäsennämme aivoissamme. Reagoiminen kaikkeen informaati-

oon ei ole mahdollista. Siksi kohdistamme tarkkaavaisuutemme vain tarpeelliseen ja vali-

koimme aisteillamme olennaisen. Muut aistiärsykkeet jäävät tietoisuuden ulkopuolelle. 

Tarkkaavaisuuden rooli tiedonkäsittelyssä on nimenomaan tiedon valikoiminen. (Ahvenai-

nen & Holopainen, 2005, s. 47–48; Ahvenainen & Karppi, 1993, s. 29; Lehtovirta ym., 

1999, s. 57.) 

 

Tarkkaavaisuuteen vaikuttaa kaksi eri osa-aluetta: valppaus ja valikoivuus. Valppaus tar-

koittaa vireystilaa, joka ohjaa kykyämme reagoida nopeasti aistiärsykkeisiin. Valikoivuus 

taas vaikuttaa siihen, mitkä aistiärsykkeet saavuttavat tietoisuutemme, ohjaavat toimin-

taamme ja johtavat oppimistuloksiin. Tahdostamme riippuvan tietoisen ja motivoidun va-

linnan ohella toimii tiedostamaton eli esitietoinen valikoivuuden taso, joka voi tarvittaessa 

siirtää tarkkaavaisuutemme uusiin ja poikkeaviin, esimerkiksi biologisen selviytymisen 

kannalta tärkeisiin ärsykkeisiin. (Ahvenainen & Holopainen, 2005, s. 47–48; Lehtovirta 

ym., 1999, s. 58–59.) 

 

Oppiakseen lukemaan lapsi tarvitsee tarkkaavaisuutta. Hänen tulee suunnata tarkkaavai-

suutensa tekstiin ja painaa asioita mieleensä.  (Takala, 2006, s. 18.) Kun tarkkaavaisuus 

suunnataan rajalliselle alueelle, näköhavainto tapahtuu nopeasti. Pystymme siirtämään 

yhden sekunnin aikana tarkkaavaisuuden paikkaa näkökentässä jopa 15–20 kertaa ja 

yhdistämään näköaistitiedon palaset näkötarkkaavaisuuden avulla tunnistettaviksi kuvi-

oiksi, kuten kirjaimiksi. (Ahvenainen & Holopainen, 2005, s. 48.) 

 

Psykologiassa puhutaan skeemoista, joilla tarkoitetaan ihmisen sisäisiä tietorakenteita. 

Valikoiva tarkkaavaisuus on näiden skeemojen ohjaamaa. Tarkkaavaisuuden suuntaami-

nen tehtävän kannalta olennaisiin ja oikeisiin asioihin on yksilölle sitä helpompaa, mitä 

enemmän hän tietää kyseisestä asiasta eli mitä kehittyneempi tätä asiaa vastaava skee-

ma on. (Lehtovirta, 1999, s. 59.) Kehityksen ja harjoittelun myötä lapsi oppii itse erotta-

maan tehtävien kannalta olennaiset elementit entistä paremmin (Linnilä, 2011, s. 62). 

Lapsi, joka on muodostanut harjoittelun myötä lukemisesta ja suomen kielen piirteistä 

monipuolisen kuvan, osaa seurata lukemaansa tekstiä tarkkaavaisesti. Vasta-alkajalta voi 

jotkin asiat jäädä helposti huomaamatta, esimerkiksi pitkien vokaalien ja kaksoiskonso-

nanttien toinen kirjain pääsee usein unohtumaan, jolloin tullista tai tuulesta tulee tuli. 
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Kun tehtävä tai oppimistilanne vaatii lapselta äärimmäistä keskittymistä ja tarkkaavaisuut-

ta, saattaa hän huomata käyttävänsä sisäistä puhetta, jolla hän ohjaa toimintaansa. Ah-

venaisen ja Holopaisen (2005, s. 50) mukaan sisäinen puhe edustaa tarkkaavaisuuden 

korkeinta astetta. Kun lapsen toimintaa ohjaavat nämä tarkkaavaisuuden korkeimmat tie-

toiset asteet, toisin sanoen työskentely vaatii häneltä kovaa pinnistelyä, lukeminen on 

hidasta. Tällöin lapsi voi kiinnittää huomionsa vain yhteen asiaan kerrallaan. Kun lapsen 

tarkkaavaisuutta edellyttämä toiminta taas perustuu osittain tai kokonaan automatisoitu-

neisiin toimintoihin, voi hän keskittyä useampaan asiaan samanaikaisesti. (Lehtovirta ym., 

1999, s. 58.) Tästä johtuu, että vasta teknisen lukutaidon hallinnan ja automatisoitumisen 

myötä lapsi pystyy suuntaamaan tarkkaavaisuutensa tekstin ymmärtämiseen (Lerkkanen, 

2006, s. 108). Lukutaidon automatisoituminen ja nopeutuminen vaatii lukijalta esitietoista 

havaintojärjestelmää, jonka avulla hän tekee tiedostamattomia silmän räpäyksessä tapah-

tuvia havaintoja merkkijärjestelmästä, fonologisista hahmoista, artikulaatiosta tai tekstin 

sisältämistä merkityksistä (Ahvenainen & Holopainen, 2005, s. 50). 

 

Ensimmäisen luokan oppilas pystyy pitämään hetken yllä keskittymistään, jonka jälkeen 

tarkkaavaisuus herpaantuu ja siirtyy oppimisen kannalta epäolennaisiin asioihin, kuten 

ikkunan takana kulkeviin ihmisiin. Suunnittelemalla oppitunnin huolellisesti opettaja voi 

tukea oppilaiden tarkkaavaisuutta. Oppilaiden kehityksen huomioiva opettaja muun muas-

sa rytmittää opiskelua ja kehittelee oppilaita motivoivia työtapoja ja harjoituksia. (Takala, 

2006, s. 18–19.) Myös rauhallisella oppimisympäristöllä voidaan tukea lasten tarkkaavai-

suuden suuntaamista ja ylläpitämistä. 

 

Muisti. Lukeminen edellyttää lapselta riittävää muistia. Hänen täytyy esimerkiksi muistaa 

kirjainten ääntämismallit ja sanahahmot. Muistin rajallinen kapasiteetti johtaa vaikeuksiin 

lukemaan oppimisessa. Perinteisesti muisti jaetaan lyhytkestoiseen työmuistiin ja pitkä-

kestoiseen säilömuistiin. Pitkäkestoinen säilömuisti on ikään kuin rajaton varasto, jonne 

tallennetaan tietoa useiksi minuuteiksi tai jopa vuosiksi. Lyhytkestoisella työmuistilla taas 

tarkoitetaan rajallista vain sekunteja kestävää aktiivista muistia, jota käytetään tiedon pro-

sessointiin. Lisäksi voidaan puhua aistitietoa noin sekunnin ajaksi tallentavasta sensori-

sesta muistista, joka jaetaan kuuloon perustuvaan kaikumuistiin sekä näköön perustuvaan 

ikonimuistiin. (Ahvenainen & Holopainen, 2005, s. 43–44; Linnilä, 2011, s. 64.) 

 

Lukemisprosessissa muistin jokaisella vaiheella on omat tehtävänsä. Teknisen lukutaidon 

opettelussa lyhytkestoisella työmuistilla on keskeinen rooli. Sen avulla lapsi pystyy tallen-

tamaan muistiinsa noin 20–30 sekunnin ajaksi aistihavaintoihin perustuvaa tietoa, kuten 

kirjaimia. Muistiaines säilyy lapsen mielessä vain kerrattaessa ja työstettäessä sitä. Tie-
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don tallentaminen pitkäkestoisempaan säilömuistiin edellyttää lapselta muistiaineksen 

tulkintaa ja muokkaamista sellaiseen muotoon, jossa tallentaminen on mahdollista. Mikäli 

se ei onnistu, tieto unohtuu. (Ahvenainen & Holopainen, 2005, s. 43–44.) Pitkien sanojen 

tavaaminen kuormittaa lapsen työmuistia lyhyitä sanoja enemmän. Mitä pidempi sana on, 

sitä suuremmaksi kognitiivinen kuormitus kasvaa. Suurimmillaan se on sanan lopussa. 

Viimeistä tavua muodostaessaan lapsi joutuu samalla pitämään mielessään jo aiemmin 

selvittämänsä tavut. Työmuistin kuormittuessa virheet yleistyvät. (Ahvenainen & Karppi, 

1993, s. 70.) Lapset, joiden työmuisti on heikko, saattavat esimerkiksi sanan alun unohta-

essaan arvata koko sanan viimeisen tavun perusteella. 

 

Työmuistia tarvitaan myös luetun ymmärtämisessä. Lapsen tulee muistaa lukemansa lau-

seen jokainen sana voidakseen ymmärtää sen. Pitkäkestoinen säilömuisti puolestaan 

vastaa lauseen merkityksen tulkinnasta. Tulkinta tapahtuu säilömuistin alueeseen kuulu-

van semanttisen muistin eli merkitysten muistin avulla, josta lapsi hakee lukemilleen sa-

noille ja koko lauseelle merkityksen. (Ahvenainen & Holopainen, 2005, s. 45; Takala, 

2006, s. 17.) 

 

Jos opettaja huomaa lapsen lukemisongelmien viittaavan heikkoon muistiin, voi hän kehit-

tää oppilaan muistia erilaisten leikkien kuten, kirjainmuistipelin tai kim-leikin avulla. Eten-

kin kim-leikin ohessa on helppo opettaa huomaamattomasti erilaisia muististrategioita. 

Opettajilla on tapana luetuttaa oppilaita ääneen. Myös ääneen lukemisen on todettu aut-

tavan oppilaita muistamaan juuri muodostamansa sanat paremmin (Holopainen & Ahve-

nainen, 2005, s. 18). Kaikki oppilaat eivät kuitenkaan halua tai uskalla lukea ääneen, vaan 

he muodostavat ensin lauseen hiljaa mielessään ja vasta sen jälkeen sanovat sen ää-

neen. Koska ääneen lukeminen helpottaa muistamista, opettajan on tärkeä luoda luok-

kaan ilmapiiri, jossa oppilaat eivät pelkää virheiden tekemistä ja uskaltavat lukea ääneen. 

 

Kielellinen kehitys. Lukemaan oppimisen ehdoton edellytys on, että lapsi tuntee sen 

kielen, jolla kirjoitettua kieltä hän opettelee lukemaan. Voidakseen oppia lukemaan, lap-

sen täytyy ensin ottaa haltuunsa kyseinen kieli. (Julkunen, 1993, s. 64.) Tämä tapahtuu 

aivan huomaamatta ilman tietoista opettamista siinä ympäristössä, johon lapsi syntyy. 

Pienen lapsen varhainen vuorovaikutus vanhempiensa ja lähipiirinsä muiden turvallisten 

ihmisten kanssa toimii perustana kielelliselle kehittymiselle. Vanhemmat voivat tukea lap-

sensa kielellistä kehittymistä ja kommunikaatiotaitoja mm. juttelemalla hänelle, vahvista-

malla varhaista ääntelyä, nimeämällä esineitä, lukemalla hänelle sekä riimittelemällä ja 

leikkimällä rytmileikkejä lapsensa kanssa. (Lerkkanen, 2006, s. 24.) Tämä tapa, jolla lap-
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sen kanssa kommunikoidaan, näyttää ennustavan lasten välisiä vaihteluja kielen kehityk-

sessä (Silvén, 2006, s. 54–55). 

 

Kielen kehityksen ohella myös luku- ja kirjoitustaidon oppimisen edellytyksenä pidetään 

mahdollisuutta vuorovaikutukseen: lapsi saa kuulla, kuunnella ja tulla kuulluksi, hän saa 

puhua ja hänelle puhutaan, lapsen kanssa keskustellaan sekä hänen annetaan esittää 

kysymyksiä ja niihin vastataan (Opetushallitus, 2010, s. 13). Lukutaidon kehittyminen 

muodostaa pitkän jatkumon, joka alkaa jo ensimmäisinä ikävuosina lapsen opetellessa 

puhumaan. Lapsen kielitaito rakentuu vähitellen pala palalta. Jokaisella tämän kehitysku-

lun vaiheella on tärkeä merkitys myös lukutaidon kehittymiseksi. (Lehtonen, 1993, s. 9.) 

Tukemalla lapsen varhaista kielellistä kehitystä tuetaan samalla myös lukutaidon alkeiden 

kehittymistä. 

 

Tutkijat ovat olleet kiinnostuneita kysymyksestä: Ennustaako puheen varhainen kehitys 

lukutaidon varhaista oppimista (Silvén, 2006, s. 57)? Monien tutkimustulosten perusteella 

lapsen kielellinen kehitys ja kielellinen taitavuus näyttäisivät olevan yhteydessä luku- ja 

kirjoitustaidon oppimiseen (Lerkkanen, 2006, s. 24). Muun muassa VUOKKO-

seurannassa, jossa tutkimuksen kohteena oli lasten varhainen vuorovaikutus ja kehitys, 

lukutaidon suotuisiksi ennusmerkeiksi ennen viidettä ikävuotta osoittautuivat sanavaraston 

nopea rikastuminen, varhainen taivutusmuotojen hallinta sekä sanojen äännerakenteiden 

tunnistaminen. Etenkin äännetietoisuus ja varhainen sanataivutusten hallinta näyttivät 

yhdessä ennustavan vahvasti tutkimukseen osallistuneiden lasten lukutaidon tasoa ennen 

koulun alkua ja ensimmäisellä luokalla. (Silvén, 2006, s. 57, 59–60.) 

 

Myös Julkunen (1993, s. 66–67) on todennut tutkimuksessaan laajan sanavaraston hyvin 

merkittäväksi lukutaidon ennustajaksi. Hänen mukaansa lapsen sanavaraston ja lukutai-

don välillä vallitsee selvä yhteys. Hän painottaa erityisesti sen vaikutusta luetun ymmär-

tämistaitojen kehittymiseen. Ennen kouluikää hankittu sanavarasto näyttäisi Julkusen mu-

kaan olevan vielä kuudennella luokallakin tärkein luetun ymmärtämistaitojen selittäjä. Hy-

vä kuullun ymmärtämisen taito on myös osoitettu tärkeäksi luetun ymmärtämistä pohjus-

tavaksi tekijäksi. Nopealla nimeämisellä näyttäisi puolestaan olevan yhteys lukutaidon 

automatisoitumiseen, sujuvuuteen ja lukunopeuteen. (Lerkkanen, 2006, s. 26–27). 

 

Kielellinen tietoisuus. Lehmuskallion (1983, s. 92) mukaan lapsen täytyy lukemaan op-

piakseen hahmottaa kielen foneettinen, sitä vastaava grafeeminen ja semanttinen järjes-

telmä. Toisin sanoen hänen täytyy oivaltaa kirjain-äännevastaavuuden periaate sekä op-

pia analysoimaan sanoja ja niiden osia (Lerkkanen, 2006, s. 30). Vasta tämän avulla hän 
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onnistuu irrottamaan informaation tekstistä (Lehmuskallio, 1983, s. 92). Tällainen prosessi 

edellyttää lapselta kielellistä tietoisuutta, joka kehittyy rinnakkain muun kielen kehityksen 

ja lukutaidon kehittymisen kanssa (Lerkkanen, 2006, s. 30). 

 

Metakognitiivisilla taidoilla viitataan yleensä kaikkeen oman kognitiivisen toiminnan arvi-

ointiin. Se on eräänlainen yläkäsite. Silloin kun puhutaan kielelliseen toimintaan liittyvistä 

metataidoista, voidaan käyttää yksityiskohtaisempaa kielellisen tietoisuuden käsitettä. 

(Ahvenainen & Holopainen, 2005, s. 16.) Sen rinnalla puhutaan myös metalingvistisistä 

taidoista (Lerkkanen, 2006, s. 171; Tornéus, 1991, s. 9). Kielellisellä tietoisuudella tarkoi-

tetaan kykyä kohdistaa huomio sanan merkityksestä sen muotoon ja rakenteeseen. Se on 

ikään kuin ulkopuolista suhtautumista kieleen – kielen ottamista tarkastelun kohteeksi. 

(Tornéus, 1991, s. 8–9.) 

 

”Tässä ja nyt” -tilanteesta irtautuminen on pienen kaikilla aisteillaan elävän ja kokevan 

lapsen olemuksen ja perussuhtautumisen vastaista. Hän ei vielä pysty suuntaamaan aja-

tuksiaan puheen lisäksi kielen muotoon, koska suhteellisen vasta opitun kielen käyttämi-

nen ja ymmärtäminen jo sinänsä vaatii häneltä niin paljon voimavaroja ja tarkkaavaisuutta. 

Kognitiivisten taitojen kehittyminen mahdollistaa vähitellen vaativamman kielen pohtimisen 

sekä sanojen erottamisen niiden merkityksestä ja kohteesta. (mt., 8–10, 12.) Tämän myö-

tä lapsi mm. ymmärtää, että sana ”henkilöauto” on pidempi kuin sana ”juna” eikä enää 

sekoita tähän omia havaintojaan sanojen tarkoittamista kulkuneuvoista (Niemi, 2001, s. 

59). 

 

Jo ennen varsinaista kielellisen tietoisuuden heräämistä, lapsi saattaa leikeissään osoittaa 

hetkittäisiä merkkejä metalingvistisistä taidoista (Tornéus, 1991, s. 9). Kielellisen tietoi-

suuden kehittyessä lapsi oppii, että puhutun ja kirjoitetun kielen välillä on yhteys ja hän 

alkaa tarkkailla enenevässä määrin kielen rakennetta ja muotoa. Lapsi huomaa, että puhe 

voidaan pilkkoa lauseiksi, sanoiksi, yhä pienemmiksi tavuiksi ja erilaisiksi äänteiksi. Vähi-

tellen ymmärrys johtaa taitoon käsitellä itsenäisesti äänteitä yhdistelemällä ja erottamalla 

niitä. Tällöin ollaan jo hyvin lähellä lukemisen taitoa. (Lerkkanen, 2006, s. 30.) Merkittävin 

muutos lasten kielellisen tietoisuuden kehityksessä näyttäisi tapahtuvan ikävuosien 6-8 

välillä – yleisimmin kyseisen ikähaitarin loppupäässä. (Tornéus, 1991, s. 61–62). 

 

Kielellinen tietoisuus voidaan jakaa viiteen osa-alueeseen. Fonologisessa tietoisuudessa 

on kyse sanojen äännerakenteiden hahmottamisesta. Tähän alueeseen liittyvät mm. sa-

nan jakaminen äänteiksi, lyhyen ja pitkän äänteen erottaminen, kirjain-

äännevastaavuuden ymmärtäminen sekä kirjainten muuttaminen äänteiksi ja äänteiden 
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yhdistäminen sanaksi. Morfologinen tietoisuus merkitsee tietoisuutta sanojen rakentumi-

sesta ja taipumisesta. Sen kannalta on tärkeää ymmärtää, että sanat muodostuvat erilli-

sistä osista, joilla jokaisella on oma merkityksensä. Syntaktisen tietoisuuden eli lausetie-

toisuuden myötä lapsi oppii, miten sanat yhdistyvät lauseiksi ja teksteiksi. Hän ymmärtää, 

miten lauseet suomen kielessä rakentuvat ja kuinka lauserakenteet vaikuttavat sanojen 

muotoon. Semanttinen tietoisuus on sanojen merkitysten ja merkityserojen ymmärtämistä. 

Se mahdollistaa mm. leikkimisen homonyymeilla ja sanojen merkityksen muutoksilla. Vii-

meisen kielellisen osa-alueen muodostaa pragmaattinen tietoisuus, joka ilmenee ymmär-

ryksenä kielen käyttötehtävistä ja osaamisena käyttää kieltä tarkoituksenmukaisella vies-

tintätilanteen edellyttämällä tavalla. (Lerkkanen, 2006, s. 31–33.) 

 

Tutkijat vaikuttavat olevan yksimielisiä siitä, että kielellisen tietoisuuden ja lukemaan op-

pimisen välillä vallitsee luja yhteys. Etenkin fonologisen tietoisuuden suhde lukutaitoon on 

saanut paljon huomiota osakseen. Tutkimuksissa ei kuitenkaan ole päästy täysin yhden-

mukaisiin tuloksiin lukutaidon ja fonologisten taitojen kausaliteetista. Yhtäältä tutkijoiden 

tulokset ovat osoittaneet fonologisten taitojen olevan lukemaan oppimisen välttämätön 

edellytys. Toisaalta on tutkimustuloksia siitä, että fonologinen tietoisuus kehittyy vasta 

lukutaidon oppimisen seurauksena. Kolmas näkökulma painottaa näiden suhteen vasta-

vuoroisuutta. Sen mukaan fonologinen tietoisuus ja lukutaito kehittyvät samanaikaisesti, 

jolloin edistyminen yhdellä alueella vie eteenpäin myös toisten alueiden kehitystä. (mt., 

25, 33–34.) 

 

Kun lapselle on kehittynyt jo varhain hyvät kielellisen tietoisuuden taidot, on todennäköis-

tä, että hän oppii lukemaan ikätovereitaan aiemmin. Varhainen kehittyneisyys kielellisen 

tietoisuuden saralla viittaa lapsen omaan vahvaan kiinnostukseen puhutusta ja kirjoitetus-

ta kielestä. (mt., 24–25, 34.) Lapsi on saanut rauhassa tutkia ja ihmetellä häntä ympäröi-

vää kielellistä maailmaa. Kenties aikuinen tai vanhempi sisarus on ollut tukemassa ja 

ruokkimassa hänen kiinnostustaan. On huomattu, että vastaavasti monilla heikoilla lukijoil-

la on ollut kielellisen tietoisuuden alueen ongelmia jo ennen kouluikää. Tämä ei kuiten-

kaan tarkoita sitä, että kaikki ensimmäistä luokkaa aloittavat kielelliseltä tietoisuudeltaan 

heikot oppilaat kokisivat ongelmia lukemaan oppimisessa. (mt., 25). Lukuisten tutkimusten 

valossa voitaneen todeta, että hyvä kielellinen tietoisuus tukee lukutaidon kehitystä – ot-

tamatta kuitenkaan kantaa siihen, tapahtuuko tämä ennen vai jälkeen lukemaan oppimi-

sen (Takala, 2006, s. 15). Lukutaidon oppiminen ja taitavaksi lukijaksi kehittyminen vaati-

vat herkkyyttä kaikista kielellisen tietoisuuden osa-alueista.  Niiden merkitys kuitenkin pai-

nottuu eri tavalla lukemisen eri vaiheissa ja riippuen lukemiselle asetetuista tavoitteista. 

(Tornéus, 1991, s. 63.) Esimerkiksi fonologisen tietoisuuden on havaittu olevan yhteydes-
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sä lukutaitoon vain lyhyen ajan lukemaan oppimisen alkuvaiheessa (Kuikka, Lepola & 

Poskiparta, 2006, s. 121). 

 

Kielellisen tietoisuuden harjaannuttaminen lukemaan opettamisen yhteydessä vaikuttaisi 

olevan tehokasta. Etenkin fonologisen osa-alueen harjoitusten on todettu johtavan hyviin 

oppimistuloksiin. Tornéuksen ja hänen tutkijakollegoidensa tekemien havaintojen mukaan 

fonologisen tietoisuuden harjoituksista hyötyvät eniten lapset, joiden lähtötaso on muuta 

ryhmää heikompi. Heidän suorittamassa tutkimuksessaan heikoimpien lasten suoritukset 

nousivat erilaisten kielileikkien myötä samalla tasolle muun ryhmän kanssa ja lasten väli-

set erot kaventuivat. (Tornéus, 1991, s. 27–28.) 

 

Olisi tärkeää, että vanhemmat saatettaisiin tietoisiksi lukuvalmiuksia tukevista kielellisistä 

tekijöistä. Näin vanhemmat osaisivat kiinnittää huomiota lapsensa kehityksen kannalta 

olennaisiin asioihin. Jokainen vanhempi toivoo lapsensa parasta. Pienillä muutoksilla, 

kuten varhaisella vuorovaikutuksella, päivittäisillä kirjan lukuhetkillä, lapsen huomion 

suuntaamisella kirjaimiin ja kielellisillä leikeillä vanhemmat voisivat edistää lapsensa kehi-

tystä ja mahdollisesti silottaa hänen lukemaan oppimisen polkuaan. Tällaisen ennalta eh-

käisevän toiminnan merkitys korostuu tilanteissa, joissa lapsella on riski lukemaan oppi-

misen ongelmiin. 

 

Lukemaan oppimiseen vaikuttavat siis monet kielellis-kognitiiviset tekijät, jotka luokan-

opettajan on otettava huomioon opetusta suunnitellessaan. Kuikka, Lepola ja Poskiparta 

(2006, s. 95, 122–123) ovat osoittaneet 5-vuotiaiden kielellis-kognitiivisten taitojen ja en-

simmäisen luokan lukutaidon yhteyttä koskevassa tutkimuksessaan, että yleiset kognitiivi-

set valmiudet edesauttavat lukutaidon kehitystä yhtä paljon kuin nopea sarjallinen nimeä-

minen, äännetietoisuus ja kirjaintietoisuus yhdessä. Oppilaiden erot kognitiivisissa kyvyis-

sä voivat mm. johtaa siihen, että osa luokan oppilaista hyötyy lukemaan opetuksesta ja 

ohjaamisesta muita enemmän saavuttaen näin lukutaidon nopeammin. Opettajan on huo-

lehdittava siitä, että myös kognitiivisilta kyvyiltään heikommat oppilaat saavat kykyjään 

vastaavaa opetusta. Myöhemmin erot lukutaidossa selittyvät kognitiivisten valmiuksien 

sijaan kielellisillä, erityisesti fonologisilla valmiuksilla. 

4.1.2 Sosio-emotionaaliset lukemisvalmiudet 

Kehityksen sosiaalinen (sopeutuminen yhteisöön) ja emotionaalinen (tunne-elämää kos-

keva) osa-alue ovat tiiviissä ja vastavuoroisessa suhteessa keskenään. Niistä on miltei 

mahdoton puhua yksittäisinä osa-alueina, koska ne ovat niin vahvasti sidoksissa toisiinsa. 
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Useat sosio-emotionaaliset tekijät vaikuttavat keskeisesti oppilaiden lukutaidon oppimi-

seen. Lukemaan oppimista tukeviin tai vaihtoehtoisesti ehkäiseviin sosio-emotionaalisiin 

tekijöihin kuuluvat mm. oppilaan itsetunto, minäkäsitys, oppimisasenne, motivaatio ja so-

siaalisten taitojen taso. Opettajan on tuettava näitä valmiuksia parhain mahdollisin tavoin 

ja ymmärrettävä niiden vaikutus lukemaan oppimisen kannalta. 

 

Kielellis-kognitiivisilta taidoiltaan samanlaisten lasten oppimispolku voi muovautua täysin 

erilaiseksi sosio-emotionaalisten tekijöiden vaikutuksesta. On tärkeä ymmärtää, että tai-

dollisten syiden ohella vaikeudet lukemaan oppimisessa voivat yhtä hyvin olla seurausta 

huonosta itsetunnosta, heikosta motivaatiosta tai jostakin muusta sosio-emotionaalisesta 

tekijästä. Opettajan on paikannettava oppilaan tuen tarve ja suunnattava ohjauksensa 

nimenomaiselle alueelle ennen kuin oppilaan suhde lukemiseen ehtii kehittyä vaikeuksien 

seurauksena negatiiviseksi. Koska sosio-emotionaalisten tekijöiden kirjo on hyvin laaja, 

seuraavaksi luodaan katsauksen vain muutamaan keskeisimpään ominaisuuteen. 

 

Minäkuva. Minäkuvalla eli minäkäsityksellä tarkoitetaan lapsen muodostamaa kuvaa it-

sestään, kuten millainen oppija ja lukija hän omasta mielestään on (Lerkkanen, 2006, s. 

42). Minäkuva syntyy vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa ja on luonteeltaan ob-

jektiivinen. Siihen vaikuttavat aiemmat kokemukset, uskomukset ja saatu palaute. Yksilön 

minäkuva ei ole välttämättä realistinen. Ensimmäisen luokan oppilaalta ei voida edes olet-

taa todellisuuteen pohjaavaa minäkuvaa, koska tämän ikäisellä lapsella itsetietoisuuden 

taso on vielä heikko. Tällöin lapsen käsitykset itsestään voivat olla joko ylioptimistisia tai 

itsekriittisyyden värittämiä. Minäkuva ohjaa yksilön toimintaa huolimatta siitä, kuinka hyvin 

se vastaa todellisuutta. (Lepola, 2006, s. 39; Viitala, 1993, s. 29.) 

 

Lasten lukemista koskeva minäkuva muotoutuu esikouluvuoden ja ensimmäisen luokan 

aikana. Siihen vaikuttavat etenkin lukutaidon kehittyminen ja sosiaalinen vertailu. (Lepola 

2006, 51.) Minäkuvalla näyttäisi tutkimustiedon valossa olevan yhteyttä lukutaidon oppi-

miseen ja kehittymiseen. Esimerkiksi Lepola (2006, s. 51) teki tutkimuksessaan havain-

non, että esikoulun aikana tai sitä ennen lukemaan oppineiden lasten minäkuva oli positii-

visempi kuin koulussa lukemaan oppineilla. Sen sijaan normaalilukijoiden ja kompastele-

vien lukijoiden lukemisminäkuvien välillä hän ei havainnut merkittävää eroa. 

 

Viitala (1993, s. 133–134) korostaa positiiviseen minäkuvaan liittyvän itseluottamuksen 

merkitystä lukutaidon oppimisessa. Lisäksi hän on tehnyt tutkimuksessaan hyvin mielen-

kiintoisen havainnon, jonka mukaan lukutaidon korkeasta arvostuksesta sekä vanhempien 

ja opettajien odotuksista aiheutuu lapsille paineita. Lapset, jotka muuten suhtautuvat kou-
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luoppimiseen myönteisesti, jännittävät 1. luokalla tapahtuvaa lukutaidon opettelua. Jännit-

täjiin kuului melkein puolet tutkimukseen osallistuneista koulutulokkaista. Viitalan tulos on 

pysäyttävä. Lukutaito on juuri se asia, jonka oppimisesta ekaluokkalaisen sukulaiset ja 

tuttavat ovat kiinnostuneita. Monikaan ei mahda aavistaa, että nämä ystävälliseksi eleeksi 

tarkoitetut kysymykset voivat aiheuttaa oppilaalle paineita. Voiko oppilaiden jännitys joh-

tua myös siitä, että he itse arvostavat lukutaitoa ja kokevat sen erityisen merkittävänä 

asiana? Olisi tärkeää pohtia, mitä opettajat voisivat tehdä toisin, että oppilaat eivät turhaa 

kokisi painetta ja pelkoa lukutaidon oppimisesta. 

 

Joidenkin lasten kohdalla lukutaidon tavoittelu voi asettaa itsetunnon ja positiivisvoittoi-

senkin minäkuvan kovaan koetukseen. Viitala (1993, s. 35) toteaa aiempiin tutkimuksiin 

nojaten negatiivisen minäkuvan olevan yhteydessä heikkoon lukutaitoon. Yhtäältä heikon 

minäkuvan on nähty olevan syynä huonoon lukemismenestykseen, kun taas toisaalta lu-

kemisvaikeuksien on kerrottu johtavan negatiivisen minäkuvan muodostumiseen. Molem-

mat kehityskulut vaikuttavat loogisilta ja mahdollisilta. Ne pätevät erilaisissa tilanteissa ja 

riippuvat yksilöistä. Selityksiä ei pitäisi nähdä toisiaan poissulkevina. 

 

Jos lapsi kokee epäonnistuvansa lukemistilanteissa toistuvasti, seurauksena voi olla itse-

luottamuksen menetys, lamaantuminen ja matala luovuttamisherkkyys. Oppilas laskee 

vaatimustasoaan, jonka vuoksi hänen oppimistuloksensa heikkenevät. (Lepola, 2006, s. 

41; Viitala, 1993, s. 34.) Estääkseen tällaisen kierteen opettajan on huolehdittava, että 

oppilailla on lukuvuoden alusta lähtien mahdollisuus kannustaviin onnistumisen kokemuk-

siin, jotka kasvattavat oppilaan luottamusta omiin taitoihinsa. Opettajan on siis ensiarvoi-

sen tärkeää eriyttää opetusta siten, että jokainen oppilas voi opiskella oman tasonsa mu-

kaisesti. Jos opetus tapahtuu keskitason mukaan, kuilu keskitasoisten ja kompastelevien 

lukijoiden välillä kasvaa entisestään. Tällöin vain keskitasoiset oppilaat voivat nauttia on-

nistumisen elämyksistä. Lisäksi opettaja voi tukea oppilaan myönteisen minäkuvan kehit-

tymistä kiinnittämällä oppilaan huomio lukemisessa tapahtuviin edistysaskeliin, etsimällä 

hänen vahvuuksiaan ja kehumalla. Positiivisen asenteen herättämisen ohella opettajan 

tulee samalla muistaa tukea oppilasta realistisen minäkuvan muodostamisessa. 

 

Motivaatio. Motivaatiolla tarkoitetaan tiedostettujen ja/tai tiedostamattomien motiivien 

aikaansaamaa tilaa. Motiivi on eräänlainen tahdosta ja tarpeesta syntyvä voima, joka yllä-

pitää päämääräsuuntautunutta toimintaa. (Lehtonen, 1993, s. 69.) Motivaatio ohjaa yksi-

lön aktiivisuuden suuntaamista, pitkäjänteisyyttä ja ponnisteluja tavoitteiden saavuttami-

seksi. Lukemistilanteessa siihen vaikuttaa keskeisesti se, mitä lukija ajattelee itsestään, 

suorituksestaan ja annetusta tehtävästä. (Lehtonen, 1998, s. 16.) 
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Kolmijakoinen orientaatiomalli on eräs tapa jäsentää yksilön yleistyneitä motivationaalisia 

taipumuksia ja työskentelyssä ilmeneviä hallintastrategioita. Sen mukaan oppilaan suun-

tautumista tehtävään voi ohjata joko tehtäväorientaatio, sosiaalinen riippuvuusorientaatio 

tai minädefensiivinen eli minää puolustava orientaatio. Motivationaalinen orientaatio voi 

vaihdella oppimistilanteesta riippuen. (Salonen & Lepola, 1994, s. 78.) Esimerkiksi mate-

matiikan tai liikunnan tunnilla rohkeasti haasteisiin tarttuva ja motivoitunut oppilas voi 

osoittaa lukemistilanteissa epävarmuutta ja heikkoa motivaatiota. 

 

Kuinka opettaja sitten voi tunnistaa erilaisia motivaatiotyyppejä edustavat oppilaat? Teh-

täväorientoituneet oppilaat pyrkivät itsenäiseen tehtävän hallintaan ja ymmärryksen muo-

dostamiseen. He työskentelevät oppimistilanteessa intensiivisesti ja sitkeästi, suuntaavat 

voimavaransa tehtävän ratkaisemiseen sekä iloitsevat onnistumisesta. Sosiaalinen riippu-

vuusorientaatio näkyy oppilaan käyttäytymisessä oman toiminnan suotavuudesta ja hy-

väksyttävyydestä kertovien vihjeiden etsimisenä ja seuraamisena sekä pyrkimyksenä 

opettajan odotusten ja toiveiden täyttämiseen. Tällainen oppilas kaipaa paljon opettajan 

tukea ja ohjausta eikä luota omaan osaamiseensa. Oppimisen sijaan päämääräksi on 

muodostunut sosiaalinen mukautuminen ja miellyttäminen, jolloin oppiminen jää pinnalli-

seksi. Minädefensiivisesti orientoituneen oppilaan voi taas tunnistaa tehtävä- ja suoritusti-

lanteessa voimakkaasta vetäytymiskäyttäytymisestä. Tehtävät asettavat lapsen heikon 

itsetunnon kovalle koetukselle, mikä näkyy negatiivisten tunteiden ilmaisuna. Hän pyrkii 

välttelemään tehtäviä keksien verukkeita ja sijaistekemistä. Oppilas aistii herkästi opetta-

jan ja luokkatovereiden arvioivia ilmeitä ja eleitä eikä tunne hallitsevansa tilannetta. Oppi-

minen jää taka-alalle ja oppilas keskittyy pääasiassa epäonnistumisen uhan vähentämi-

seen. (Linnilä, 2011, s. 168–170; Salonen & Lepola, 1994, s. 78, 82–84.) 

 

Salonen ja Lepola (1994, s. 80) ovat selvittäneet LUMO-projektin osatutkimuksessa moti-

vaation yhteyttä lukemaan oppimiseen. Tutkimuksen mukaan esikoulussa tehtäväorientoi-

tuneiksi arvioitujen lasten lukutaito oli 1. luokan keväällä selvästi parempi kuin minädefen-

siivisiksi ja moniongelmaisiksi (piirteitä sekä minädefensiisestä että riippuvuusorientaatios-

ta) arvioiduilla lapsilla. Motivaatioltaan minädefensiiviset lapset edustivat heikoimpien luki-

joiden ryhmää. Riippuvuusorientoituneet oppilaat eivät poikenneet lukutaidon kehityksen 

osalta merkittävästi muista orientaatioryhmistä. Lisäksi tutkijat havaitsivat, että tehtävä-

orientoituneet lapset saavuttivat lukutaidon muita ryhmiä varhaisemmin riippumatta heidän 

kognitiivisista lähtökohdistaan, esimerkiksi heikosta äännetietoisuuden tasosta. Heikoim-

massa asemassa olivat oppilaat, joilla oli sekä heikot kognitiiviset valmiudet, että vahva 

minädefensiivinen orientaatio. Myös Lepola (2006, s. 51) on saanut DeMo-projektin alai-

sessa tutkimuksessaan samansuuntaisia tuloksia ja havainnut oppimismotivaation olevan 
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yhteydessä lukutaidon oppimiseen. Hänen mukaansa jo 1. luokan syyslukukaudella ilme-

nevät lukemisvaikeudet vaikuttavat tehtäväorientaatioon negatiivisesti, mikä näkyy oppi-

laan motivaation laskemisena. 

 

Jokaisessa luokassa lienee edustettuna esitellyn orientaatiomallin kaikki kolme motivaa-

tiotyyppiä. Näiden tutkimusten valossa opettajan kannattaisi kiinnittää erityisesti huomiota 

minädefensiivisesti orientoituneiden oppilaiden motivaation tukemiseen. Positiivisen pa-

lautteen antamisella onnistuneesta suorituksesta tai hyvästä yrityksestä voitaneen vaikut-

taa minädefensiivisen lapsen oppimismotivaatioon myönteisesti. Kun lapsi alkaa uskoa 

omiin kykyihinsä, myös hänen motivaationsa kasvaa ja oppimistulokset paranevat, mikä 

taas tukee entisestään positiivisen minäkuvan muodostumista. Oppilaiden motivaation 

tukeminen onnistuu myös tehtävien ja tekstien mielekkyyteen panostamalla. Opettajan 

tulee huolehtia, että oppilailla on saatavilla paljon erilaisia ja eriaiheisia tekstejä. Lukutai-

toa ja kielellistä tietoisuutta kehittävät harjoituksetkin voivat olla hauskoja, leikinomaisia, 

lasten mielenkiinnonkohteet huomioivia toiminnallisia tehtäviä. 

 

Sosiaaliset taidot. Sosiaalisia taitoja ovat mm. yhteistyökyky, toisen asemaan eläytymi-

nen ja aloitteellisuus (Lepola, 2006, s. 41). Sosiaalisesti kyvykäs lapsi pystyy saavutta-

maan tavoittelemiaan päämääriä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden ihmisten 

kanssa ja ylläpitämään myönteiset suhteet heihin (Linnilä, 2011, s. 48). Lasten erilaiset 

sosiaaliset taidot ovat yhteydessä hyväksytyksi tai torjutuksi tulemiseen. Vertaisryhmässä 

torjutut lapset ovat usein epäsosiaalisia. He voivat esimerkiksi käyttäytyä aggressiivisesti, 

rikkoa sääntöjä ja häiriköidä. (Lepola, 2006, s. 41.) 

 

Joidenkin tutkimusten valossa lapsen sosiaalinen asema ja sosiaaliset taidot näyttävät 

olevan yhteydessä oppimistaitoihin ja koulusuoriutumiseen. Suotuisina ne esimerkiksi 

edistävät kehittyvän lukutaidon omaksumista. (mt. 41.) Lepola (2006, s. 42) kokoaa ulko-

maisten tutkimusten tuloksia. Hän viittaa O’Neilin, Welshin, Parken, Wangin ja Strandin 

(1997) pitkittäistutkimukseen, jonka mukaan esikoulussa sosiaalisissa tilanteissa torjutuksi 

tulleet lapset suoriutuivat 2. luokalle asti heikommin kielellisistä tehtävistä verrattuna suo-

sittuihin, ristiriitaisiin tai huomiotta jätettyihin lapsiin. Tulos herättää ajatuksiani lukutaidon 

ja sosiaalisen statuksen välisestä kausaliteetista. Voisiko sosiaalisesti torjuttujen lasten 

vaikeudet kielellisissä tehtävissä johtua juuri vähäisistä kaverisuhteista, jolloin lapsella on 

heikommat mahdollisuudet kehittää suullista ilmaisuaan ja praktista osaamistaan? Yhtei-

set leikit tarjoavat lapsille oivan tilaisuuden laajentaa sanavarastoaan ja tutustua leikin 

lomassa erilaisiin kielenkäyttömahdollisuuksiin. Tämä voisi olla yksi lukemisvaikeuksien ja 

heikkojen sosiaalisten taitojen yhteyttä selittävä osatekijä. Lisäksi sosiaalisen torjumisen 
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voisi kuvitella näkyvän oppilaan motivaatio-ongelmina ja tästä johtuen heikkoina oppimis-

tuloksina. 

 

Lepola (2006, s. 42, 50) on lähestynyt omassa tutkimuksessaan aihetta hieman toisenlai-

sesta näkökulmasta. Hän on selvittänyt 154 lasta kattavan aineistonsa pohjalta, että onko 

lukutaito yhteydessä oppilaan kokemaan hyväksyntään tai torjuntaan. Lepolan mukaan 

lukutaidon oppimisen varhaisuus tai viivästyminen ei vaikuta oppilaan sosiaaliseen statuk-

seen 1. luokalla. Näiden tutkimustulosten yhteenvetona voitaneen todeta, että sosiaalinen 

torjuminen vaikuttaa negatiivisesti selviytymiseen kielellisistä tehtävistä, kuten lukemises-

ta, mutta heikko lukutaito taas ei johda sosiaaliseen torjumiseen. 

4.1.3 Fyysiset lukemisvalmiudet 

Kolmannen lukutaidon oppimiseen tarvittavan osa-alueen muodostavat fyysiset eli kehon 

anatomiaan ja fysiologiaan liittyvät tekijät. Koska lukeminen on usean aivoalueen yhteis-

toimintaa, aivotoiminnan häiriö voi johtaa siihen, ettei yksilö opi lukemaan (Ahvenainen & 

Karppi, 1993, s. 36, 65). Myös aisteilla on tärkeä merkitys lukemaan oppimisessa. Lapsi 

tarvitsee näköaistiaan kirjoitetun tekstin lukemiseen ja kuuloaistiaan muodostaakseen 

muistikuvia eri äänteistä. (Takala, 2006, s. 14.) Vähäiset häiriöt tai vajavuudet näkökyvys-

sä tai kuulossa eivät ole ratkaisevia lukutaidon oppimisen kannalta, mutta voivat vaikeut-

taa sen saavuttamista (Ahvenainen & Karppi, 1993, s. 53, 55). 

 

Lukemiseen tarvittavia motorisia taitoja ovat mm. katseen kohdistaminen ja kirjan sivun 

kääntäminen (Takala, 2006, s. 14). Puhemotoriikan vaikeudet ja niihin liittyvät äännevir-

heet voivat haitata lukemaan oppimista. Sen vuoksi olisi hyvä, että oppilaiden ääntöliik-

keiden suorittamiseen eli artikulaatioon liittyvät pulmat olisivat ratkenneet ennen ensim-

mäisen luokan aloittamista. Motorisilla taidoilla ja kielellisillä vaikeuksilla näyttäisi olevan 

yhteyttä, josta johtuen lukemisvaikeuksista kärsivällä oppilaalla voi olla myös motorista 

kömpelyyttä (Linnilä, 2012, s. 118, 139). 

 

Vaikka tässä luvussa on tarkasteltu lukutaidon kehitykseen yhteydessä olevia tekijöitä 

yhden kehitysalueen näkökulmasta kerrallaan, halutaan silti korostaa, että lapsi tulee 

nähdä kokonaisena yksilönä, jossa on samanaikaisesti läsnä niin kognitiivinen, sosio-

emotionaalinen kuin fyysinen puoli. Lapsen kohtaamat vaikeudet yhdellä alueella voivat 

heijastua muuhunkin kehitykseen ja toisaalta kehitys yhdellä alueella voi edesauttaa tois-

ta. (mt., 42.) 
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4.2 Oppilaantuntemus opetuksen eriyttämisen lähtökohtana 

Erot oppilaiden valmiuksissa vastaanottaa opetusta ovat suurimmillaan peruskoulun en-

simmäisellä luokalla. Kun koulunkäynti on vielä uutta ja vaatii monilta totuttelua, yksilölliset 

erot ilmenevät korostetusti. (Kananoja, 1993, s. 94.) Oppilaiden erilaisuuden huomioimi-

nen on opetuksen onnistumisen ehdoton edellytys. Kuten edellä on käynyt jo ilmi, opetus-

ta eriyttäessä oppilaiden tavoitteet asetetaan suhteessa heidän oppimisedellytyksiinsä 

(Viljanen, 1975, s. 88). Ilman oppimisedellytysten huomioon ottamista opetuksessa ei voi-

da löytää tasapainoa oppilaiden ponnistelujen ja onnistumisen kokemusten välillä (Mäki-

nen, 2009). Lukemaan opettavan opettajan on siis oltava hyvin perillä jokaisen oppilaan 

lukemista koskevista oppimisedellytyksistä. Ilman tätä tietoa opetus on mahdotonta suun-

nata oppilaan kehitystä edistävällä tavalla. (Ikonen, 2001, s. 10.) 

 

Hyvästä oppilaantuntemuksesta on opettajalle suurta apua oppimisedellytysten arvioin-

nissa (Linnakylä, 1980, s. 31). Juuri se luo perustan ja lähtökohdat eriyttämistoimille. Ei 

riitä, että opettaja tuntee oppilaansa kognitiiviset taidot, vaan hänen tulee myös muodos-

taa monipuolinen kokonaiskuva oppilaan muusta kehityksestä, ominaispiirteistä, tempe-

ramenttitekijöistä, oppimistyylistä ja -tottumuksista, aiemmista tiedoista, kiinnostuksen 

kohteista, harrastuksista ja oppimiseen vaikuttavista taustatekijöistä (Karplund, 1984, s. 

57; Linnakylä, 1980, s. 31). Näin kattavan kuvan luominen jokaisesta luokan oppilaasta 

voi tuntua opettajasta ylivoimaiselta tehtävältä. Perusteellinen tietojen selvittäminen vie 

toki aikaa, mutta on sen arvoista, koska opettaja pystyy jatkossa hyödyntämään keräämi-

ään tietoja opetuksen suunnittelussa ja rakentamaan opetustapahtumat tämän tiedon va-

raan. (Linnakylä, 1980, s. 31.) Tästä syystä isot yli 20 oppilaan opetusryhmät eivät tue 

opettajan oppilaantuntemuksen muodostumista. Kun luokassa on monta oppilasta jaka-

massa opettajan huomion, on itsestään selvää, että opettajalla ei riitä jokaiselle oppilaalle 

yhtä paljon aikaa kuin oppilasmäärältään pienemmissä luokissa. Luokanopettaja viettää 

kuitenkin paljon aikaa oman luokkansa kanssa, sillä hän vastaa kaikkien aineiden opetuk-

sesta. Tästä syystä luokanopettajalla on aineenopettajaan verrattuna paremmat mahdolli-

suudet oppia tuntemaan oppilaansa. (Karplund, 1984, s. 57.) 

 

Opettajan tekemillä havainnoilla on keskeinen sija oppilaantuntemuksen rakentamisessa. 

Opettaja voi myös kerätä tietoja keskustelujen ja haastattelujen avulla. Toisena osapuole-

na voi oppilaan ohella olla oppilaan vanhemmat tai esikouluopettaja. Oppilaantuntemuk-

sen lisäämiseksi on kehitelty monenlaisia testejä ja tehtäviä. Myyrän (1996, s. 135–136) 

mukaan testien hyödyntäminen on loppujen lopuksi turhaa, koska todellisuudessa ”ope-

tustapahtuma on kymmenien yksilöiden jatkuvien vuorovaikutusprosessien joka hetki 
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muuttuva virtaus”. Näin voi olla useimpien oppiaineiden kohdalla. Lukemaan opettamises-

sa lähtötasoa ja edistymistä mittaavien testien hyödyntäminen on kuitenkin perusteltua, 

koska oppilaat ovat tiedoiltaan ja taidoiltaan niin erilaisia, että kartoitusta ei voi jättää te-

kemättä. 

 

Jo esiopetuksen aikana arvioidaan lasten kouluvalmiutta, jolloin kiinnitetään huomiota 

myös lukutaidon taustalla oleviin tekijöihin. Arvioinnissa voidaan käyttää erilaisia testejä, 

tehtäviä ja havainnointilomakkeita, joiden avulla myös luokanopettaja saa arvokasta tietoa 

tulevista oppilaistaan. (Lerkkanen, 2006, s. 142.) Aina koulun ja esikoulun välinen tietojen 

vaihtaminen ei ole mahdollista. Ja toisaalta, vaikka yhteistyötä tehtäisiinkin, tilanne voi 

muuttua kesän aikana (Lerkkanen, Poikkeus & Ketonen, 2006, s. 4). 

 

Alkuopetuksen opettajille on tarjolla runsas valikoima erityyppisiä arviointimateriaaleja 

lukemisvalmiuksien kartoittamiseen (Kananoja, 1993, s. 97). Opettajan on hyvä tehdä jo 

ensimmäisten koulupäivien jälkeen joitakin oppilaiden taitoja mittaavia ryhmätehtäviä 

(Lerkkanen, 2006, s. 144). Alkukartoituksen tärkeimpänä tavoitteena on tunnistaa oppi-

laat, joiden oppimisvalmiudet ovat heikot, koska varhain kohdennettujen tukitoimien avulla 

voidaan välttyä suuremmilta oppimisvaikeuksilta. Tarvittaessa opettaja voi tehdä yhteis-

työtä erityisopettajan ja oppimispsykologin kanssa. Tärkeää olisi löytää myös ne oppilaat, 

joiden oppimisvalmiudet ovat keskivertoa kehittyneemmät. (Kananoja, 1993, s. 96, 102.) 

 

Eräs hyvä ja monipuolinen apuväline lukemisvalmiuksien kartoittamiseen on Lerkkasen, 

Poikkeuksen ja Ketosen laatima ARMI luku- ja kirjoitustaidon arviointimateriaali 1. luokal-

le. Arviointimateriaali on jaettu neljään osaan. Lukuvuoden alussa tehdään alkukartoitus, 

joka koostuu kielellistä ymmärtämistä, kielellistä tietoisuutta, lukemista ja kirjoittamista 

mittaavista tehtävistä sekä työskentelyä, motivaatiota, tarkkaavaisuutta, nimeämistä ja 

työmuistia koskevista havainnointilomakkeista. Arviointimateriaalin toinen osa on tarkoitet-

tu pelkästään oppilaille, joiden tilanne edellyttää alkukartoituksen perusteella lisäselvitte-

lyä. Arvioinnin kolmas osa suoritetaan joulu-tammikuussa, kun kaikkiin kirjaimiin on tutus-

tuttu ja neljäs osa kevätlukukauden lopussa. Molemmissa arvioitavina osioina ovat kirjoi-

tustaidon lisäksi tarkka lukeminen, luetun ymmärtäminen ja lukunopeus. Kyseinen arvioin-

timateriaali mahdollistaa tietojen keräämisen monilta eri osa-alueilta, jotka vaikuttavat lu-

kemaan oppimiseen. (Lerkkanen ym. 2006, s. 4–5, 6, 44–52, 60.) 
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4.3 Eriyttäminen lukemaan opettamisessa 

Oppimisvalmiuksien arvioiminen ja oppilaiden erojen tunnistaminen ei yksistään riitä, vaan 

hankittua tietoa täytyy myös osata hyödyntää opetuksessa (Mäkinen, 2009). Alkuopetuk-

sen luokkia koskevan äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelman mukaan oppilaiden 

yksilöllistä kielenoppimista on tuettava ja opetuksessa on otettava huomioon oppilaiden 

oppimisprosessien erilaiset vaiheet (Opetushallitus, 2004, s. 46). Tämän vaatimuksen 

perusteella äidinkielen opetuksen eriyttämisellä on opetushallituksen tuki. 

 

Mutta miten paljon oppilaat loppujen lopuksi hyötyvät eriyttämisestä lukemaan opetukses-

sa? Eriyttämisen vaikutusta oppilaiden oppimistuloksiin on ollut vaikea osoittaa – ei ole 

yksinkertaista sanoa, missä määrin oppiminen on tulosta opetuksesta ja opiskelusta 

yleensä ja miltä osin tulokset ovat yhteydessä eriyttämiseen. Saadut tulokset näyttävät 

kuitenkin myönteisiltä. (Karplund, 1984, s. 63.) Yksi eriyttämisen tärkeä vaikutus oppimis-

tulosten parantumisen ohella lienee oppilaiden kouluviihtyvyyden lisääntyminen. 

 

Lukemaan opettamisen eriyttäminen edellyttää opettajalta lukemisvalmiuksia koskevan 

pohjatiedon ohella suunnittelua, tietoa oppimisprosessin etenemisestä ja vaiheista, selke-

ää mielikuvaa oppiaineen luonteesta, tilanteen joustavaa arviointikykyä sekä kokeilevaa ja 

luovaa asennetta. (Linnakylä 1980, 36.) Eriyttämisen perusperiaatteen muodostaa oppi-

laiden kykyjen mukainen eteneminen opiskeltavassa aiheessa (Lerkkanen, 2006, s. 124). 

Tämä on lukemaan opettamisessa erittäin tärkeää, koska osa ensimmäistä luokkaa aloit-

tavista lapsista on lukenut jo pienen pinon kirjoja ja osa vasta harjoittelee silmän kohdis-

tamista luettavaan sanaan (Niskanen, 1980, s. 50).  

 

Lukemaan opettamisessa on huomattava, että monet oppilaat voivat tarvita tarkkaavai-

suuteen, motoriikkaan, muistiin, havaintotoimintoihin, nimeämiseen, kielelliseen tietoisuu-

teen tai tiedon prosessointiin liittyvää harjoittelua ennen varsinaista lukemaan opettelua, 

koska näillä taidoilla on niin kiinteä yhteys lukemiseen. Jos lukemaan oppimisen perusta 

ei ole kunnossa, tulee oppilaan lukemaan oppimisen alkutaival olemaan kivikkoinen. (Wä-

re ym. 2002, s. 258.) Lukuvuoden alussa on hyvä pyrkiä kehittämään yleisiä oppimisval-

miuksia yhteisten leikkien avulla. 

 

Eriyttäminen on perusteltua siitäkin näkökulmasta, että lapsen kehityksessä on herkkyys-

vaiheita, jolloin hän on erityisen kiinnostunut opittavasta asiasta. Jos lukutaitoinen oppilas 

ei saa tasoaan vastaavaa opetusta, voi hänen herkkyysvaiheensa kulua hukkaan. Vy-

gotsky käyttää herkkyysvaiheesta toisenlaista nimitystä. (Linnilä, 2011, s. 97.) Vygotskyn 
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(1978, 90, s. 102) mukaan lasten oppiminen tapahtuu lähikehityksen vyöhykkeellä, jolloin 

lapsi pystyy yhteistyössä muiden ihmisten kanssa suoriutumaan sellaisista tehtävistä, 

joista hän ei ilman apua selviytyisi. Kun lapsi harjoittelun myötä sisäistää uuden taidon, 

pystyy hän suoriutumaan tehtävästä itsenäisesti ilman aikuisen tai vertaisen apua. Tuet-

tuna lapsi voi onnistua jopa kehitystasoaan vaativammissa tehtävissä. Linnilän (2011, s. 

97) mukaan opetuksen tulisi perustua juuri lähikehityksen vyöhykkeellä toimimiseen. Ope-

tuksessa tulisi tarttua sellaisiin asioihin, joista lapsi on kiinnostunut ja joihin hänellä on 

herkkyys. Kiinnostuksesta huolimatta hänen omat taitonsa eivät aivan riitä. Siksi hän tar-

vitsee opettajan tai luokkatoverin apua oppimiseen. 

 

Opetuksen tulisi tarjota oppilaille onnistumisen elämyksiä, sillä ne pitävät yllä motivaatiota. 

Jokainen oppilas saa onnistumisen tuntee erilaisista ja eritasoisista asioista (Heiskanen, 

1978, s. 53). Juuri tästä eriyttämisessä on kyse. Eriyttäminen merkitsee lukutaitoisten nä-

kökulmasta mahdollisuutta oppia lisää ja lukutaidottomille mahdollisuutta keskittyä perus-

asioiden oppimiseen (Lerkkanen, 2006, s. 125). Toisaalta se merkitsee myös mahdolli-

suutta oppia itselle ominaisella tavalla. 

 

Lukemaan opettamisessa tavoitteet ovat konkreettisia ja niiden toteutuminen on pitkällä 

aikavälillä helposti arvioitavissa. Tekninen lukutaito ja luetun ymmärtämistaito ovat kes-

keisiä kielellisiä perustaitoja, jotka kaikkien oppilaiden tulee hallita (Linnakylä, 1980, s. 

25). Ne kehittyvät vähitellen yksilölliseen tahtiin, mistä johtuen niitä koskevia osatavoitteita 

voidaan eriyttää. Lukutaidottomien ensisijainen tavoite on oppia tekninen lukutaito. Heidän 

luetun ymmärtämistaidoille luodaan pohjaa kuullun ymmärtämistaitojen kehittämisellä. 

Lukutaitoiset voivat taas pyrkiä tarkempaan ja sujuvampaan lukemiseen sekä luetun ym-

märtämistaitojen kehittämiseen ja eläytyvään lukemiseen. Mikäli tavoitteet on asetettu 

liian matalalle tai korkealle oppilaan oppimisedellytyksiin nähden, hän turhautuu. 

 

Eriyttäminen oppiaineen laajuuden suhteen tarkoittaa lukemaan opettamisessa sitä, että 

oppilaat voivat lukea eri määrän sanoja tai eripituisia tekstejä tai he voivat tehdä eri mää-

rän luettua koskevia tehtäviä (Lerkkanen, 2006, s. 125). Syvyyseriyttämisessä voidaan 

puolestaan varioida luettavien kielen osien, kuten tavujen, sanojen ja lauseiden vaikeus-

astetta, tekstin sisältämän sanaston vaikeusastetta, tekstin tulkinnan astetta ja lukemiseen 

eläytymistä. 

 

Lerkkasen (mt., 125) kuusitoista 1. luokan opettajaa kattavan haastatteluaineiston perus-

teella materiaalin säätely on yleisin eriyttämistapa lukemaan opettamisessa. Hänen tutki-

muksensa mukaan opettajien lukemaan opettamisessa käyttämiä materiaaleja ovat harjoi-
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tuskirjat, lisätehtävät, selkotekstit, puuhavihkot, lisälukeminen ja kirjaston kirjat. Untisen 

vuoden 2003 (viitattu lähteessä Sarmavuori, 2003, s. 77) pro gradu -tutkielman mukaan 

opettajat käyttävät lukutaitoisten eriyttämisessä oppilaan tasoon sopeutettuja tehtäviä (62 

%), opettajien oppaiden mukaisia tehtäviä (58 %), oppikirjan oheismateriaalia (71 %), pe-

lejä (68 %) ja lisätehtäviä (67 %). 

 

Oppimateriaalien valinnassa on hyvä ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon oppilai-

den kiinnostuksen kohteet ja harrastukset (Linnakylä, 1980, s. 29). Lisäksi opettajan on 

arvioitava tarkkaan, sopiiko oppimateriaali oppilaalle (Heiskanen, 1978, s. 53). Esimerkiksi 

harjaannuttaako se niitä taitoja, joita oppilaan tulisi oppia tai vastaako siinä käytetty sa-

nasto lapsen sanavarastoa, jotta hän voisi ymmärtää lukemaansa. 

 

Lukemaan opetuksen eriyttäminen on mahdollista myös menetelmien säätelyn avulla. 

Menetelmien eriyttäminen edellyttää, että opettaja tuntee ja hallitsee useita erityyppisiä 

lukemaan opettamismenetelmiä sekä rohkenee ennakkoluulottomasti kokeilemaan ja so-

veltamaan erilaisia menetelmiä oppilaiden tarpeiden mukaan (Lerkkanen, 2006, s. 125.) 

Oppilaiden lukemaan oppimisen vaiheet ja lukemista koskevat oppimisvalmiudet tulee 

ottaa huomioon menetelmän valinnassa. Esimerkiksi logografisen lukemisen vaiheessa 

olevien lasten kohdalla kannattaa harkita analyyttisen menetelmän käyttöä, koska lapsen 

kiinnostus on vielä suuntautunut yksittäisten kirjainten sijaan kokonaisiin sanoihin. Osit-

tais-alfabeettiseen vaiheeseen ehtineet oppilaat voivat puolestaan hyötyä enemmän ana-

lyyttisesta kirjain-äännevastaavuuteen perustuvasta lukemaan opettamismenetelmästä. 

(Lerkkanen, 2006, s- 14–15; Sarmavuori, 2003, s. 22–23.) 

 

Myös oppilaan muistin huomioiminen asettaa omat vaatimuksensa lukemaan opettamis-

menetelmälle. Esimerkiksi jo vanhahtava kirjaintavausmenetelmä, jossa tavaaminen ta-

pahtuu kirjainten nimillä ja sanan lukeminen on välikokoamisista johtuen sahaavaa, kuor-

mittaa lapsen muistia huomattavan paljon. Kuormittavuus johtuu siitä, että sitä käytettäes-

sä lapsi joutuu tuottamaan lukiessaan tavallista enemmän muistettavia yksiköitä. (Lerkka-

nen, 2006, s. 61.) 

 

Persson (1995, s. 109) korostaa, että ajattelun kehitykseltään erilaiset lapset hyötyvät 

erilaisesta opetuksesta. Hän puhuu esioperationaalisessa vaiheessa olevista minä-

lapsista ja konkreettisten operaatioiden vaiheessa olevista me-lapsista. Näiden lasten 

ajattelutavoissa on tiettyjä eroja. Minä-lapsi ajattelee vielä egosentrisesti, yhden ajatuksen 

kerrallaan. Hän näkee kokonaisuuden, mutta ei vielä osaa jakaa sitä osiin eikä yhdistellä 

uudeksi kokonaisuudeksi. Me-lapsi taas pystyy hallitsemaan yhtäaikaisesti useampia aja-
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tuksia. Hän kykenee myös jakamaan kokonaisuuden osiin ja kokoamaan sen uudelleen. 

Kehityksellisten erojen vuoksi vain me-lapsella on tarvittavat edellytykset ratkaista luke-

miskoodi. 

 

Tästä seuraa omat vaatimuksensa lukemaan opettamiselle: minä- ja me-lapsia ei voida 

opettaa samalla tavalla. Me-lapsella on edellytykset oppia lukemaan analyyttisen mene-

telmän avulla. Minä-lapsen kohdalla kyseiseen ryhmään kuuluvien menetelmien käyttämi-

nen on ongelmallisempaa. Perssonin mukaan minä-lapsi oppiikin lukemaan helpommin 

kokonaisuuksiin keskittyvien lukemaan opettamismenetelmien avulla. Näin ollen yhden 

lukemaan opettamismenetelmän hallinta ei riitä. On kuitenkin otettava huomioon, että 

Persson on ruotsalainen. Ruotsin kieli ei ole kirjain-äännevastaavuudeltaan lainkaan niin 

säännönmukainen kuin suomen kieli, mikä vaikeuttaa kirjain-äännevastaavuuksiin perus-

tuvaa lukemaan oppimista. (mt., 109.) 

 

Koska lukemaan opettamismenetelmillä on omat hyvät ja huonot puolensa, voi opettaja 

niitä yhdistelemällä löytää juuri omaan luokkaansa sopivat toimintatavat (Lerkkkanen, 

2006, s. 59). Esimerkiksi opettaja, joka käyttää lukemaan opettamisessa pääsääntöisesti 

KÄTS-menetelmää, voi edellä esitetyn perusteella tukea lukutaidottomien oppimista ko-

kosanamenetelmän avulla. Lukutaitoisille hän voi puolestaan tuottaa lisää luettavaa teks-

tiä LPP-menetelmää käyttäen. Monenlaiset sovellukset ovat mahdollisia. 

 

Useimmissa lukemaan opettamismenetelmissä opettaminen on suurelta osin yhdessä 

tapahtuvaa toimintaa (Heiskanen, 1978, s. 54). Samaa tahtia etenevä opetus on eriyttä-

misen kannalta ongelmallista. Aapiseen perustuvaa lukemaan opetusta ohjaa tavallisesti 

ennalta määritelty etenemisjärjestys, jossa kirjaimet opitaan. Äänteiden ja kirjainsymbolien 

oppimisessa on kuitenkin yksilöllisiä eroja. Toiset oppilaat tarvitsevat huomattavasti 

enemmän toistoja. (Lepola, 2006, s. 53). Loogisinta olisi, että jokainen oppilas jatkaisi 

ensimmäisellä luokalla kirjainten opettelua siitä, mihin on jäänyt. Tämä on mahdollista 

esimerkiksi jo yllä mainitussa LPP-menetelmässä, jossa oppilailla on omat aakkoslaatikot. 

 

Eriyttäminen voi edellyttää opettajalta opetuksellisen asenteen muuttamista. (Ikonen, 

2001, s. 11). Hänen tulee olla innovatiivinen ja uutta luova, ei vanhoihin tuttuihin käytän-

teisiin jumittunut. Erilaiset eriyttämiseen soveltuvat työtavat vaativat opettajalta aluksi har-

joittelua ja totuttelemista. 

 

Niskasen (1980, s. 52–53) mukaan eriyttämisessä voidaan käyttää apuna luokan seinälle 

ripustettuja oppilaiden henkilökohtaisia pusseja tai hyllyyn asetettuja lokeroita, joista oppi-
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las voi hakea lisätehtäviä, kun muut työt on tehty. Opettaja huolehtii, että jokaisen pussis-

ta löytyy hänen oppimisen tasoaan vastaavaa puuhaa, kuten tehtävämonisteita, kirje opet-

tajalta, oppilasta kiinnostavaa luettavaa tai peli. Pussien sijasta lisätehtävät voidaan jaotel-

la luokan yhteisiin kansioihin vaikeusasteen mukaan, joista oppilaat voivat itse valita 

osaamistaan vastaavaa tekemistä. Opettajan on pidettävä huoli, että myös hitaasti edisty-

vät oppilaat pääsevät osalliseksi hauskoista jutuista. 

 

Heiskasen (1978, s. 56) mukaan kirjastotunnit ovat eriyttäviä tunteja jo sellaisenaan, kos-

ka oppilaat voivat valita itse mieleisiään ja vaikeusasteeltaan sopivia kirjoja. Kirjojen luke-

minen voi tapahtua yksin, pareittain tai pienissä porukoissa. Omaan luokkaankin voi rajata 

pienen lukunurkkauksen, jossa on eriaiheisia ja -tasoisia kirjoja ja lehtiä. Oppilaiden moti-

vaatio ei pysy yllä pelkkiä aapisen tarinoita lukemalla (Lepola, 2006, s. 53). Toiminnalliset 

työtavat tukevat erityisesti tehostettua tukea tarvitsevia oppilaita, mutta yleensä niistä 

nauttivat kaikki oppilaat (Linnilä, 2011, s. 46). Esimerkiksi eri äänteiden tunnistaminen on 

taatusti hauskempaa pienen välijumpan muodossa. 

 

Usein eriyttäminen vaatii käytännön järjestelyjä ja ne sujuvat huomattavasti joustavammin, 

kun luokassa on riittävästi tilaa erilaisille toiminnoille (Lerkkanen, 2006, s. 125). Esimer-

kiksi oppilaiden ryhmitteleminen lukutaidon tason mukaisiin pienryhmiin onnistuu parhai-

ten, kun oppilaat voidaan ohjata eri puolille luokkaa opiskelemaan. Opettaja voi kuunnella 

luokkahuoneen lukupiirissä, kun yksi ryhmä lukee uutta kappaletta aapisesta. Samaan 

aikaan toinen ryhmä voi tehdä itsenäisiä tehtäviä ja kolmannen ryhmän oppilaat voivat 

asettua käytävään lukemaan lukuläksyä pareittain. Hetken kuluttua oppilaat vaihtavat 

paikkoja. Näin opettaja voi rauhassa keskittyä opettamaan yhtä pienryhmää kerrallaan.  

 

Oppilaiden ryhmittely voi tapahtua yhden luokan oppilaiden kesken tai rinnakkaisluokkien 

oppilaita sekoittamalla. (mt., 125.) Ryhmittelyn tarve juontuu oppilaiden erilaisuudesta. 

Lerkkanen ja kumppanit (2004, s. 125) ovat tutkimuksessaan tunnistaneet kolme erilaisten 

lukijoiden joukkoa, joihin ensimmäisen luokan oppilaat jakautuvat yksilöllisen kehityksensä 

perusteella. Nämä ryhmät ovat taitavat lukijat (competent reader), tekniset lukijat (techni-

cal reader) ja heikot lukijat (poor reader). Ryhmät poikkeavat toisistaan peruslukutaidoil-

taan siten, että heikot lukijat ovat heikkoja sekä mekaanisessa lukemisessa että luetun 

ymmärtämisessä, tekniset lukijat hallitsevat mekaanisen lukemisen, mutta heidän luetun 

ymmärtämisensä on heikkoa ja taitavat lukijat ovat hyviä sekä mekaanisessa lukemisessa 

että luetun ymmärtämisessä. Oppilaiden erilaisten taitojen vuoksi lukuvuoden alussa tarvi-

taan kaksi tai kolme eri opetusryhmää tukemaan oppilaiden taitojen kehitystä. Opetus on 

helpompi toteuttaa, kun oppilaat on jaettu hieman homogeenisempiin ryhmiin. (Linnilä, 



46 
 

 

2011, s. 131.) Oppilaiden lukutaito muuttuu koko ajan, joten ryhmiä on pystyttävä muut-

tamaan tilanteen edellyttämällä tavalla (Lerkkanen, 2006, s. 125). 

 

Ryhmittelyjen hyödyllisyys perustuu siihen, että eritasoisten ryhmien kanssa voidaan pyr-

kiä erilaisiin tavoitteisiin erilaisin opetuksellisin keinoin. Oppilaiden välisen vertailun vält-

tämiseksi heille ei tule korostaa, että ryhmät on jaettu tasoerojen mukaan. Jos ryhmät 

jaetaan joka oppiaineessa erilaisin perustein, eivät oppilaat tule kiinnittäneeksi huomiota 

siihen, että toisinaan satunnaisen ryhmän sijaan he opiskelevatkin tasoryhmässä. (Niska-

nen, 1980, s. 54.) 

 

Tiimiopettajuus ja oppilaiden ryhmittely rinnakkaisluokkien kesken on toimiva ratkaisu 

(Linnilä, 2011, s. 131). Sen sijaan yhden luokan sisällä muodostettujen pienryhmien yhtä-

aikainen opettaminen ja ohjaaminen on huomattavasti hankalampaa. Tällöin vaaditaan 

oikeastaan jo mahdollisuutta kahden opettajan yhteiseen samanaikaisopetukseen. Toinen 

vaihtoehto on hyödyntää äidinkielen opetuksessa jakotunteja, jolloin opetukseen osallistuu 

kerrallaan vain puolet oppilaista. Jakotuntiryhmät on mahdollista jakaa suoraa lukevien ja 

ei-lukevien ryhmiksi. (Lerkkanen, 2006, s. 125) Tällöin oppilaiden siirtäminen ryhmästä 

toiseen on kuitenkin vaikeampaa, koska jakotuntiryhmän vaihtaminen vaikuttaa todennä-

köisesti oppilaan koulun alkamis- ja päättymisaikaan. 

 

Opetuksen järjestämistavasta riippumatta opettajan on huolehdittava, että oppilaat saavat 

tasoaan vastaavaa opetusta. Hänen tulee opettaa riittävästi hitaasti edistyviä lukijoita ja 

järjestää tarvittaessa tukiopetusta. Hänen tulee myös varmistaa, että taitavat lukijat saavat 

tarpeeksi huomiota ja ohjausta. Taitavienkaan lukemaan opetus ei voi olla pelkästään 

itsenäiseen työskentelyyn ohjaamista tai pulpettikirjan lukemista. (mt., 126.) He eivät 

myöskään jaksa aina toimia luokkatovereita neuvovina apuopettajina, vaan he kaipaavat 

uusia haasteita. Vaikka opetuksen eriyttäminen voi tuntua työläältä, opettajan tulisi pyrkiä 

näkemään oppilaiden erilaisuus mahdollisuutena ja rikkautena – ei ongelmana! (Uusikylä, 

1996, s. 137, 140.) Kokemuksiltaan erilaiset oppilaat tarjoavatkin hyvät puitteet luettujen ja 

kuultujen tekstien parissa työskentelyyn, kun jokainen oppilas voi rikastuttaa luokan yh-

dessä rakentamaa käsitystä ja tulkintaa omilla näkemyksillään. 
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5 AAPINEN OPPIKIRJANA JA TUTKIMUKSEN KOHTEENA 

Oppikirjat ja opettajan oppaat ovat oppimateriaaleja eli oppiainesta sisältäviä tietolähteitä. 

Oppimateriaalit voivat olla hyvin monimuotoisia. Ne voidaan jakaa kirjalliseen, visuaali-

seen, auditiiviseen, audiovisuaaliseen, digitaaliseen ja muuhun oppimateriaaliin. Oppikirjat 

ja opettajan oppaat kuuluvat ensimmäisenä mainittuun kirjallisen oppimateriaalin ryh-

mään. (Uusikylä & Atjonen, 2007, s. 163–164.) Ne voivat kuitenkin pitää sisällään myös 

muihin oppimateriaalien ryhmiin kuuluvaa ainesta. Opettajan oppaissa saattaa olla muka-

na esim. opetuksessa hyödynnettäviä äänitteitä tai oppilaille kopioitavia oppimispelejä. 

5.1 Aapinen 

Aapinen on ensimmäisen luokan äidinkielenoppikirja. Aapisten ensisijaisena tavoitteena 

kautta aikain on ollut opettaa lukemaan (Kotkaheimo, 1989, s. 309). Aapisella on oppikir-

jana erityisluonne. Siinä ei ole samalla tavalla opiskeltavaa asiasisältöä kuin muissa oppi-

kirjoissa. Toki aapinenkin sisältää hyvin paljon lukemaan oppimisen kannalta tärkeää asi-

aa, mutta tämän lisäksi sen kansien välistä löytyy myös paljon fiktiivisiä tarinoita, satuja, 

loruja, riimejä, tapahtumarikkaita kuvia ja muuta sisältöä, jonka tavoitteena asiatiedon 

opettamisen ohella on herättää lapsen kiinnostus ja saada hänet innostumaan lukemisen 

harjoittelusta. Muiden oppikirjojen tavoin nykypäivän aapiset koostuvat jaksoista ja yhden 

tai kahden aukeaman pituisista kappaleista. Viihdyttävä sisältö ei missään nimessä sulje 

pois oppimista – päinvastoin. Luettavat tekstit on suunniteltu ja laadittu harkiten, jotta ne 

tukisivat mahdollisimman hyvin oppilaan oppimista. Aapinen on myös siinä mielessä poik-

keuksellinen oppikirja, että sillä on muihin oppikirjoihin verrattuna suuri tunnearvo useim-

mille ihmisille. Monet muistavat yllättävänkin elävästi oman aapisensa tekstejä ja kuvia. 

 

Ensimmäinen suomenkielinen aapinen eli Mikael Agricolan ABCkiria ilmestyi arvioiden 

mukaan vuonna 1543. Se oli samalla ensimmäinen suomenkielellä kirjoitettu teos. Tämä 

aapinen poikkesi suuresti nykypäivän aapisista. ABCkiriaa ei oltu suinkaan kirjoitettu lap-

sille, vaan suomenkielisille papeille ja heidän oppilailleen. Suurimmaksi osaksi aapinen 

käsitteli uskonopinalkeita, kun taas lukemaan opettamiseen tähtäävä osuus jäi kirjassa 

suppeaksi. Tämän ajan aapinen sisälsi mm. kirjain-, äänne-, vokaali- ja konsonanttilistoja, 

kirjainmerkkien ääntämisohjeita, äännejonoja, kymmenen käskyä, uskontunnustuksen, 

Ave Marian ja muita rukouksia. (Häkkinen, 2002, s. 23–24.) Agricolan aapinen perustui 

ulkoluvun periaatteeseen ja muistamisen helpottamiseksi siinä hyödynnettiin runomuotoa. 

(Lappalainen, 1992, s. 83.) 
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Sadut ja tarinat ilmestyivät aapisiin 1600–1700-luvulla. Niiden tarkoituksena oli innostaa 

lapsia lukemaan (Welin, 2003, s. 30). Tuolloin painettiin eräs toinen tunnettu aapinen: 

Juhana Gezelius vanhemman Lasten Paras Tavara (Stenberg, 2007, s. 42). Myöhemmin 

1800-luvulle tultaessa uskonnollinen aines katosi aapisista ja korvautui toisenlaisella sisäl-

löllä. Aapiset mm. opastivat lapsia nuhteettomaan elämään ja tarjosivat moraalista kasva-

tusta. Aapisiin ilmestyi vähitellen kuvia ja aapiset muuttuivat värikkäämmiksi kansakoulun 

perustamisen aikoihin. (Welin, 2003, s. 30.) 

 

Aapiset ovat käyneet läpi suuren muutoksen vuosien saatossa. Ohuet vihkoset ovat muut-

tuneet kovakantisiksi paksuiksi kirjoiksi. (Welin, 2003, s. 31.) Alkuajan aapiskatekismukset 

ovat askel askeleelta muuttuneet värikkäiksi ja kiehtoviksi satukirjaa muistuttaviksi aapi-

siksi, joiden lehdillä yhdistyvät mielikuvitusmaailma ja lasten arkielämä. Aapinen on kul-

loinkin heijastanut yhteiskunnan henkeä, kulttuuria ja ilmiöitä. Niinpä vanhempien aapisten 

tapahtumapaikkana on toiminut maaseutu ja aapisissa on näkynyt selkeästi perinteiset 

sukupuoliroolit. Ajan saatossa maaseutu on vaihtunut kaupunkilaiskulttuuriin ja aapisten 

perheet ovat muuttuneet moninaisimmiksi. (Stenberg, 2007, s. 44; Welin, 2003, s. 31.) 

Nykyaapisissakin käsitellään yhteiskunnassa pinnalla olevia teemoja, kuten luonnonsuoje-

lua. Myös kristinopin sisältöjen oppimiseen tähtäävä ulkoluku (Lappalainen, 1992, s. 83) 

on vaihtunut ymmärtämistä korostavaan lukemaan oppimiseen ja aapisten opetusmetodit 

ovat kehittyneet monipuolisemmiksi uuden tutkimustiedon myötä. 

 

Aapisen tekeminen on haastava ja monimutkainen prosessi. Aapisentekijöiden on hallitta-

va kieli, pedagogia ja lukemaan opettamista koskeva uusin tieto sekä yhdistettävä tämä 

kaikki taitavaan ja houkuttelemaan tarinan kerrontaan. Hyvä aapinen on mm. selkeä, 

helppokäyttöinen ja viihdyttävä. Lisäksi sen tulisi mahdollistaa erilaisten lukemaanopetta-

mismenetelmien hyödyntäminen, jotta opettaja voisi valita käyttämänsä menetelmät lasten 

tarpeista käsin. Hyvässä aapisessa on rikas ja runsas kuvitus, joka samalla viihdyttää, 

tukee luetun ymmärtämistä ja tarjoaa opettajalle paljon mahdollisuuksia hyödyntää kuvia 

opetuksessa ja erilaisissa harjoituksissa. (Stenberg, 2007, s. 44; Welin, 2003, s. 31) Kuvi-

tuksen merkitys on erityisen tärkeä aapisen alkuvaiheessa, sillä kuvien tarkastelun ja nii-

hin liittyvien pienten leikkien ja harjoitusten avulla voidaan tukea monien lukemisvalmiuk-

sien (esim. kielellinen tietoisuus, muisti, tarkkaavuus) kehittymistä. 

 

Aapiset ovat ajan saatossa saaneet osakseen kritiikkiä. Esimerkiksi Trageton (2007, s. 

240–241) kyseenalaistaa valmiit kaupalliset aapiset pohtien, onko aapisen puoleensave-

tävällä ulkoasulla mitään tekemistä lukemaan oppimisen kanssa. Hänen mielestään aapi-

set ovat sisällöltään epäjohdonmukaisia ja ne sisältävät irrallisia lapsen kannalta merki-
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tyksettömiä lauseita. Hän ei myöskään näe aapiseen perustuvaa opetusta tärkeänä, kos-

ka saman aapisen kappaleen lukeminen ei hänen mukaansa mahdollista lukemisen vai-

keusasteen variointia eikä näin ollen eriyttämistä. Trageton on kritiikissään melko ka-

peakatseinen ja jyrkkä. Kritiikissä on osittain todenperää, mutta perehtyminen suomalai-

siin aapisiin kumoaa hänen väitteensä monin paikoin. Esim. lauseiden muodostaminen jo 

opituilla kirjaimilla rajaa mahdollisuuksia siinä määrin, että osa luettavista lauseista on 

jokseenkin kömpelöitä. Lauseet kuitenkin liittyvät olennaisesti vuoden mittaan etenevään 

kehyskertomukseen, aukeaman kuviin ja hahmojen seikkailuihin, jolloin niitä ei voida pitää 

ainakaan täysin irrallisina tai merkityksettöminä. 

 

Nykypäivänä kustantajat ja aapisentekijät ovat perillä oppilasaineksen heterogeenisyydes-

tä ja pyrkivät parhaansa mukaan vastaamaan lukemaan opetuksen moninaisiin haastei-

siin aapisissaan. Eriyttämisen huomioiminen aapisessa vaikuttaa esimerkiksi sen raken-

teeseen. Eriyttämisen merkitys korostuu erityisesti aapisen alkuosassa, koska kouluun 

tulessaan oppilaiden väliset taitoerot ovat suurimmillaan. Aapisten opettajan oppaat ovat 

hyvä tuki opettajille, sillä ne sisältävät alas- ja ylöspäin eriyttävää materiaalia. (Welin, 

2003, s. 31.) Kustantajat ovat aina ymmärtäneet aapisten merkityksen ja panostaneet 

aapisten tekemiseen. Julkaistujen aapisten teossa ovat olleet mukana monet tunnetut 

kirjailijat ja kuvataiteilijat. Uusia aapisia ilmestyy oppikirjamarkkinoille kiitettävän usein. 

(Stenberg, 2007, s. 45.) 

5.2 Oppikirja ja opettajan opas opetuksen tukena 

Kulttuurissamme kirjat liitetään tiiviisti osaksi kouluopetusta (Karvonen, 1995, s. 11). Yhä 

nykypäivänäkin teknologian kehittymisestä ja sähköisten oppimateriaalien saatavuudesta 

huolimatta, oppikirjat edustavat kouluopetuksen yleisintä oppimateriaalin muotoa (Mikkilä-

Erdmann, Olkinuora & Mattila, 1999, s. 436). Oppikirjalla tarkoitetaan yleisesti jotakin tiet-

tyä opinalaa käsittelevää opetus- ja oppimistarkoitukseen tehtyä teosta. Oppikirjan tarkoi-

tuksena on toimia oppilaan näkökulmasta oppimisen ja opettajan näkökulmasta opettami-

sen apuvälineenä. (Häkkinen, 2002, s. 11.) Häkkisen (2002, s. 11) mukaan oppikirjat 

muodostavat erään tietokirjojen lajin, joissa sisältö on tyypillisesti paloiteltu ja jaksoteltu 

melko lyhyisiin, helposti omaksuttaviin osiin oppijan ikä, kehitystaso ja oppimistavoitteet 

huomioiden. Myös Karvonen (1995, s. 11) määrittelee oppikirjan samansuuntaisesti esi-

neeksi, jolla on rajallinen laajuus ja tyypillinen, tunnistettavissa oleva ulkoasu. Oppikirja 

viestii lukijalleen kirjoitetun kielen avulla ja sille on tunnusomaista lineaarinen eteneminen. 

Oppikirjat ovat perinteisesti sekä oppiaine- että luokka- tai kurssikohtaisia ja ne on laadittu 

valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden pohjalta (Sarmavuori, 2007, s. 259). 
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Oppikirja voi olla yksittäinen nide tai, kuten nykypäivänä on tavallista, se voi kattaa laajan-

kin esim. tekstikirjasta, työkirjasta, vastauskirjasta, opettajan oppaista, arviointimateriaalis-

ta ja erillisestä lukemistosta koostuvan sarjan. Oppikirjat tehdään nykyisin lähes poikkeuk-

setta useamman asiantuntijan muodostamassa tekijäryhmässä. Lisäksi työskentelyyn 

osallistuu teksti- ja kuvatoimittajia. (Karvonen, 1995, s. 12.) Vuoteen 1991 asti kouluhalli-

tus eli nykyinen opetushallitus tarkasti ja hyväksyi uudet oppikirjat (Sarmavuori, 2007, 

259). Valvonnalla haluttiin aluksi varmistaa uskonnollinen puhdasoppineisuus. Myöhem-

min valvonta kohdistui enemmänkin opetuksen sisältöön. (Lappalainen, 1992, s. 171.) 

Nykyisin oppikirjojen tekemistä ja julkaisemista ei enää valvota viranomaisten taholta, 

vaan oppikirjojen kriittinen arviointi on jäänyt kirjavalintoja tekevien opettajien tehtäväksi. 

(Häkkinen, s. 2002, s. 78). 

 

Vaikka oppikirjoja tehtäessä pyritäänkin neutraaliin ja objektiiviseen ilmaisuun ja faktojen 

toteamiseen, oppikirjat ovat silti nähtävissä vallitsevan pedagogisen ajattelun materialisoi-

tumina. Oppikirja henkii aina sitä oppimisen ja opettamisen perinnettä, jonka varaan se on 

rakennuttu. Tämän vuoksi oppikirjat voivat yhtäältä välittää vanhahtavaa, jo ohitettua ajat-

telua opetuksesta ja oppimisesta, kun taas toisaalta on havaittu, että uudet tuulet voivat 

virrata opetuksen käytäntöön nimenomaan oppikirjojen välityksellä. (Mikkilä-Erdmann 

ym.,1999, s. 437.) Jo pelkästään oppikirjan rajallinen laajuus asettaa omat haasteensa 

oppikirjojen objektiivisuudelle. Oppikirjan laatijat joutuvat nimittäin väistämättä priorisoi-

maan ja tekemään valintoja, jotka vaikuttavat olennaisesti oppikirjan sisällön muotoutumi-

seen – kaikkia asioita ei voi mahduttaa yhteen kirjaan. (Mikkilä-Erdmann ym., 1999, s. 

437.) On kuitenkin hyvä huomata, että oppikirja ei useinkaan välity sellaisenaan oppilaille, 

vaan jokainen opettaja tulkitsee ja hyödyntää oppikirjaa omalla tavallaan omista oppimis-, 

opetus- ja tietokäsityksistään käsin (Heinonen, 2005, s. 245). 

 

Syitä oppikirjojen vankkaan asemaan koulussa ja opetuksessa voidaan hakea monista 

tekijöistä. Oppikirjan asemaa vahvistavia tekijöitä menneinä vuosia ovat olleet mm. kou-

luille yhteisen valtakunnallisen standardoidun opetussuunnitelman toteuttaminen, koulujen 

välinen yhdenmukaistamispyrkimys ja kirjallista opetusta korostava perinne, joka näyttää 

säilyneen nykypäivään asti. (Mikkilä-Erdmann ym., 1999, s. 437.) Uudet opettajat vaikut-

tavat siirtävän omana kouluaikanaan tutuksi tullutta oppikirjoihin perustuvaa oppimiskult-

tuuria uusille sukupolville, jotka sitten vuorostaan jatkavat tätä myöhemmin valitessaan 

opettajan uran. Vasta viime aikoina opettajat ovat uskaltautuneet enimmässä määrin irrot-

tautumaan oppikirjoista ja hyödyntämään joissakin oppiaineissa oppikirjatonta opetusta. 

Esimerkiksi ei ole aivan tavatonta, että ensimmäisen luokan opettaja hylkää valmiit aapi-
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set ja luetuttaa oppilaillaan heidän osaamistasolleen sopivia tavallisia kuva- ja helppolu-

kuisia kirjoja tai jättää aapisen tehtäväkirjat kokonaan pois opetuksestaan. 

 

Vähitellen tapahtuneesta opetuskulttuurin muutoksesta huolimatta, opettajien on tutki-

muksissa edelleen havaittu olevan hyvin oppikirjasidonnaisia ja tukeutuvan opetukses-

saan vahvasti oppikirjoihin (esim. Olkinuora, Mikkilä & Laaksonen, 1995, s. 89, 98; Uusi-

kylä & Atjonen, 2007, s. 166). Opetus on nähty ja nähdään edelleenkin pitkälti oppikirjan 

opettamisena (Kanaoja, 1999, s. 28). Opettajat hyödyntävät oppikirjaa runsaasti niin ope-

tuksen suunnittelun, toteutuksen kuin arvioinninkin apuna (Ekola, 1978, s. 46). Oppikirja 

on myös usein tärkeä osatekijä oppilaiden ja opettajan välille muodostuvassa opetus-

oppimisprosessin vuorovaikutuksessa (Mikkilä-Erdmann ym., 1999, s. 436). 

 

Heinonen (2005, s. 67, 184, 188, 190–191) havaitsi oppimateriaalien ja koulukohtaisten 

opetussuunnitelmien välistä yhteyttä selvittävässä tutkimuksessaan, että oppimateriaalien 

rooli muodostuu oppiaineittain hyvin erilaiseksi. Lähes kaikki luokanopettajat etenivät äi-

dinkielen ja matematiikan opetuksessa oppikirjan mukaan, mutta reaaliaineissa oppikirjan 

rooli ei ollut niin keskeinen, vaan opetus perustui koulukohtaiseen opetussuunnitelmaan. 

Samaisessa tutkimuksessa hän myös havaitsi, että luokanopettajat noudattavat aineen-

opettajia vähemmän oppikirjan esittämää etenemisjärjestystä opetuksessaan ja hyödyntä-

vät monipuolisemmin oppikirjan ulkopuolista materiaalia oppimisen ja opetuksen tukena. 

Tulos on yllättävä, sillä oppikirjojen ja opettajan oppaiden korostetaan olevan suureksi 

hyödyksi juuri luokanopettajille, jotka opettavat samanaikaisesti kaikkia tai lähes kaikkia 

oppiaineita (esim. Uusikylä & Atjonen, 2007, s. 168). Eittämättä luokanopettajat hyödyntä-

vätkin paljon oppikirjoja ja opettajan oppaita opetuksessaan, mutta jatkavat ideointia rikas-

taen opetusta muulla materiaalilla ja uusilla ideoilla. 

 

Kun tarkastelee uusia nykyaikaisia opettajan oppaita, joissa on mietitty valmiiksi tavoitteet, 

sisällöt ja listattu aiheeseen sopivia käsittelyvihjeitä, opettajien vahva oppikirjoihin tukeu-

tuminen ei juurikaan kummastuta. (Heinonen, 2005, s. 35). Oppikirjat ja muut valmiit ma-

teriaalit ovatkin hyvä tuki kiireisille opettajille, mutta niiden käyttöön liittyy omat haasteen-

sa (Mikkilä-Erdmann ym., 1999, s. 437). On tärkeä oivaltaa, että opettajan oppaat ja oppi-

kirjat tarjoavat yhden mahdollisen tavan lähestyä opetettavaa ja opiskeltavaa asiaa, mutta 

se ei suinkaan ole ainoa vaihtoehtoa. Luokat, oppilaat ja opettajat ovat erilaisia. Suunni-

telma, mikä sopii erinomaisesti jollekin luokalle ja opettajapersoonalle, ei välttämättä sovi 

ollenkaan jollekin toiselle. 
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Oppikirjojen runsas käyttäminen ei sinänsä ole huono asia. Ovathan oppikirjat ja opettajan 

materiaalit laadittu nimenomaan helpottamaan opettajan työtä. Olennaista on se, millä 

tavalla oppikirjoja käytetään. Opettaja voi hyödyntää oppikirjaa opetuksessaan joko me-

kaanisesti tai luovasti. Ei ole tarkoituksenmukaista, että valmiit materiaalit alkavat ohjata 

oppitunnin kulkua ja muodostavat rungon opetukselle. Niiden käyttäminen ei saisi johtaa 

opetuksen kaavamaisuuteen, oppilaiden passivoitumiseen ja tylsistymiseen tai opettajan 

pedagogisen ajattelun vähenemiseen. (Uusikylä & Atjonen, 2007, s. 164–169.) 

 

Koska oppikirjat rakennetaan valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta, 

ne eivät välttämättä vastaa kunta- ja koulukohtaisesti laadittuja opetussuunnitelmia. Siksi 

opettajan on tärkeää osata arvioida opetuksessa käyttämäänsä oppikirjaa kriittisesti poh-

tien, mahdollistaako se koulun opetussuunnitelman toteutumisen ja vastaako se monipuo-

lisesti juuri tämän luokan oppilaiden tarpeisiin. Suunnittelun lähtökohdaksi on aina otetta-

va opetussuunnitelmasta johdetut tavoitteet sekä oppilaiden valmiudet ja tarpeet. Käytet-

tävissä olevan oppimateriaalin sopivuus ja sovellettavuus on arvioitava näistä lähtökohdis-

ta käsin ja sopivat oppimateriaalit ja aiheen käsittelytavat on valittava harkintaa käyttäen. 

Ammattitaitoinen opettaja osaa hyödyntää opetuksessaan myös muuta oppimateriaalia. 

Oikein käytettyinä oppikirjat ovat opettajalle hyvä apuväline sovellettaessa kirjoitettua ope-

tussuunnitelmaa käytännön tasolle (Uusikylä & Atjonen, 2007, s. 164–168). 

 

Tutkimuksissa on selvinnyt, että opettajien tavassa käyttää oppikirjoja olisi parantamisen 

varaa. Olkinuoran ym. (1995, s. 88–89) selvityksessä ainoastaan 11–14 % opettajista oli 

irrottautunut oppikirjasta. Loput opettajista sitoutuivat opetuksessaan oppikirjaan joko si-

sällöllisesti 36–57 % tai mekanistisesti 29–53 %. Heinosen (2005, s. 164) tekemä tutkimus 

puolestaan osoittaa, että opettajat eivät osaa kyseenalaistaa oppikirjan sitoutumista valta-

kunnalliseen opetussuunnitelmaan, vaan opettajat luottavat oppikirjoihin jopa niin vahvas-

ti, että he rakentavat koulukohtaiset opetussuunnitelmat niiden pohjalta. 

 

Etsittäessä ratkaisuja opetuksen oppikirjasidonnaisuuteen, on oltava maltillinen.  Esimer-

kiksi Olkinuora ym. (1995, s. 99) eivät näe oppikirjojen totaalista hylkäämistä järkevänä 

ratkaisuna tilanteeseen. Oppikirjaton opetus voi heidän mukaansa johtaa samansuuntai-

siin ongelmiin kuin vahva oppikirjasidonnaisuuskin. Häkkisen (2002, s. 88) mukaan eräs 

oppikirjan tärkeä ominaisuus on, että se muodostaa rungon ja antaa kiinnekohdan opis-

keltavalle asialle, mihin on helppo myöhemmin palata. Ilman oppikirjaa on vaarana, että 

opiskeltavat asiat jäävät ”ilmaan leijumaan”, jolloin ne vääristyvät ja katoavat ennen kuin 

oppija on ehtinyt muodostaa niistä mieleensä selkeän kokonaisuuden. 
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Oppikirjan tekeminen on vaativa tehtävä, jossa tarvitaan monenlaista osaamista. Oppikir-

jan tekijöihin luotetaan ja heidän odotetaan löytävän oppikirjassaan ratkaisu moneen pul-

maan. Oppikirjojen tulee mm. olla psykologisesti oikein rakennettuja, vastata oppijan kehi-

tystasoa, motivoida ja houkutella syvälliseen oppimiseen, edetä asiasisällöltään järkevästi, 

painottaa keskeisiä asioita, aktivoida oppilasta ja mahdollistaa tavoitteiden mukainen op-

piminen, soveltua erilaisiin tuntijärjestelyihin sekä uudistaa opetusta (Uusikylä & Atjonen, 

2007, s. 167–168). Oppimateriaalia koskevien odotusten lista on loputon. Opettajat myös 

odottavat oppikirjoilta erilaisia asioita, joten on selvää, että kaikkia ei yhdessä oppikirjassa 

tehdyt ratkaisut voi miellyttää. Sen vuoksi onkin hyvä, että oppikirjasarjoja on useita, joista 

jokainen opettaja voi tilaisuuden tullen valita mieluisimman. 

 

Eräs usein esiin nostettu hyvän oppikirjan kriteeri on opetuksen eriyttämisen huomioon 

ottaminen materiaalissa. Mm. Uusikylä ja Atjonen (2005, s. 167) listaavat oppilaiden eriyt-

tämistarpeet yhdeksi keskeiseksi elementiksi, jota oppimateriaalin tekijöiden olisi mietittä-

vä, jotta oppimateriaali voisi tukea opettajien suunnittelutyötä ja opetusta riittävällä tavalla. 

Oppimateriaalia laadittaessa tulisi heidän mukaansa pohtia, kuinka se soveltuu samanai-

kaisesti lahjakkaille ja oppimisvaikeuksista kärsiville sekä hitaasti ja nopeasti oppiville op-

pilaille. 

 

Heinosen (2005, s. 128–131) selvittäessä opettajien käsityksiä hyvän oppimateriaalin 

ominaisuuksista tärkeimmiksi tekijöiksi nousivat ylivoimaisesti oppimateriaalin selkeys ja 

oppimateriaalin tarjoamat hyvät opetuksen eriyttämismahdollisuudet. Opettajien mielipi-

teet oppimateriaalin sopivasta vaativuustasosta vaihtelivat: osa opettajista korosti oppima-

teriaalin tarjoamia eriyttämismahdollisuuksia nimenomaan lahjakkaille oppilaille, kun taas 

osa oli sitä mieltä, että oppimateriaalin olisi tuettava erityisesti heikompien oppilaiden op-

pimista ja oppimateriaalit olisi rakennettava mieluummin heikompien kuin lahjakkaiden 

oppilaiden edellytysten mukaan. Mielipiteet jakautuivat luokanopettajien kesken tasan. 

Heinonen (2005, s. 245) toteaakin, että eriyttämisen tarpeen lisääntyessä hyvin laaditut 

oppimateriaalit ovat entistä tärkeämpi tuki ja apu opettajan työssä. 

 

Nikkanen ja Atjonen (1988, s. 43) ovat pyrkineet löytämään keinoja ratkaista oppimateri-

aaleista mahdollisesti aiheutuvia eriyttämisongelmia. Heidän mukaansa eriyttämisongel-

missa voisi auttaa 1) kustantajien oppimateriaalintuotannon lisääminen, 2) oman oppima-

teriaalin tekeminen sekä yksin että yhteistyössä opettajakollegoiden kanssa ja 3) jo ole-

massa olevan materiaalin tehokas ja valikoiva käyttäminen. Listan laatimisesta on vieräh-

tänyt jo aikaa ja ainakin ensimmäisenä mainittu keino eli kustantajien oppimateriaalituo-

tannon lisääminen vaikuttaisi toteutuneen. Esimerkiksi lukemaan opettamisen kontekstista 
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tarkasteltuna erilaisia oppikirjasarjoja on tarjolla kiitettävästi ja tavallisten oppikirjojen ohel-

la koulujen on mahdollista hankkia käyttöönsä monipuolisesta valikoimasta lisämateriaa-

lia, kuten esimerkiksi tukiopetus- tai ylöspäin eriyttävää materiaalia. Myös oman oppimate-

riaalin tekeminen näyttäisi tehostuneen. Alkuopettajat ovat mm. luopuneet käsityksestä, 

että opettajan työ on yksinäistä puurtamista ja he ovat perustaneet sosiaalisen median 

avulla ryhmiä omien ideoiden jakamista varten. 

5.3 Aapiset ja aapisten opettajan oppaat tutkimuksen kohteena 

Oppikirjatutkimuksen tarpeellisuudesta huolimatta peruskoulun alaluokkien oppikirjoja 

koskevaa tutkimusta on tehty vain vähän eikä äidinkielen oppikirjatutkimusten osuus tästä 

joukosta ole kovin kummoinen (Aitakari, 2011, s. 10). Oppikirjoja voidaan tarkastella use-

asta näkökulmasta käsin, jonka vuoksi ne mahdollistavat monenlaisen tutkimuksen teke-

misen. Yleiskasvatustieteellinen tekstilingvistinen tutkimus on ollut vallitseva oppikirjatut-

kimuksen suuntaus 1900-luvulla. Opetustieteellinen tutkimus, jossa oppikirjaa tarkastel-

laan oppiaineen kannalta, on jäänyt vähemmälle huomiolle. (Sarmavuori, 2000, s. 123; 

Sarmavuori, 2007, s. 271.) 

 

Vaikka äidinkielen oppikirjoja koskenut tutkimus on yleisesti ottaen ollut vähäistä, aapiset 

ovat houkutelleet tekemään oppikirja tutkimusta jokseenkin paremmin. Aapisia on tarkas-

teltu tehdyissä tutkimuksissa monesta eri näkökulmasta käsin. Alla muutamia tutkimuksia 

esimerkin omaisesti. 

 

Heinonen (2005, s. 188) on havainnut yleisesti oppimateriaalien ja koulukohtaisten ope-

tussuunnitelmien välistä yhteyttä tutkiessaan, että opettajien käsitysten mukaan lukemaan 

opettaminen alkuopetuksessa edellyttää oppikirjaan tukeutuvaa opetusta ja hyvin opetta-

jajohtoisia opetusmenetelmiä. Oppikirjan mukaan etenevän opetuksen ja opettajajohtois-

ten opetusmenetelmien nähdäänkin olevan yhteydessä toisiinsa. 

 

Kotkaheimo (1989, s. 31, 126, 272–273, 306, 309) on tutkinut kasvatushistoriallisessa 

tutkimuksessaan vuosina 1500–1950 julkaistujen n. 500 aapisen sisältöä, rakennetta ja 

funktiota suomenkielisessä kansanopetuksessa. Hän pyrki selvittämään ”mistä muutoksia 

aiheuttavat virikkeet ja esikuvat ovat lähtöisin ja miten ne ilmenevät aapisissa”. Lisäksi 

hän pyrki tarkastelemaan aapisia lukemaan opettamisen metodien kehittymisen kannalta. 

Hän jakaa aapiset tutkimuksessaan kolmeen luokkaan: uskonnollisen tiedon aapisiin, re-

aaliaapisiin ja taitoaapisiin. Uskonnollisen tiedon aapiset sisälsivät Vähän katekismuksen 

ja Raamatun tekstejä ja niiden tehtävänä oli välittää uskonpuhdistuksen tavoitteita. Reaa-
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liaapiset olivat yleisoppikirjoja, joiden avulla välitettiin yleissivistävää maallista tietoainesta 

ja niissä näkyi kansallisuusaatteen vaikutus. Taitoaapisille oli ominaista lapsinäkökulma ja 

ne olivat aiempaa monikäyttöisempiä kirjoja, ns. kokonaisopetusaapisia. Kotkaheimo tote-

aa aapisen pyrkineen aina välittämään aikakautenaan arvostettua kulttuuria. Opetusme-

todit ovat vaihdelleet aikojen saatossa. 

 

Palmu (1992, s. 304–306, 311) on tutkinut aapisten sukupuoli-ideologiaa ja selvittänyt, 

millaisia merkityksiä aapisissa liitetään tyttöihin ja poikiin sekä naisiin ja miehiin. Palmu 

havaitsi tutkimuksessaan, että aapisten tekstit sisältävät pääosin enemmän viittauksia 

maskuliinisiin hahmoihin. Tutkituissa aapisissa oli kuvia tytöistä ja pojista samassa mää-

rin, mutta kuvia maskuliinisista fiktiivisistä hahmoista on huomattavasti enemmän kuin 

feminiinisistä fiktiivisistä hahmoista. Feminiiniset hahmot esiintyivät lähinnä kodissa ja 

niille tyypillisinä piirteinä korostuivat lempeys ja huolenpito. Aapisten maskuliiniset hahmot 

kuvataan aapisissa moniulotteisimmin. Palmu kertoo aapisten ylläpitävän ja uusintavan 

vallitsevaa sukupuoli-ideologiaa. 

 

Grünthal (2002, s. 329) on puolestaan tutkinut aapisrunoutta, etenkin sen identiteettiä ja 

maailmankuvaa rakentavia elementtejä kymmenessä 1900-luvun aapisessa. Grünthal 

toteaa tuloksiensa osalta, että runojen rooli aapisissa on aina ollut merkittävä ja aapisten 

runous on pääosin ollut kotimaista. Uusissa aapisissa kansanrunous ja lasten runouden 

vanhat klassikot ovat korvautuneet uusilla, usein aapistentekijöiden omilla runoilla. 

 

Myös äidinkielen opetuksen eriyttäminen oppimateriaaleissa on ollut kahden pro gradu -

tasoisen tutkielman aiheina. Österberg (2005, s. 45, 75–78) on pyrkinyt selvittämään tut-

kielmassaan, ”miten oppimateriaali pyrkii rakentamaan oppilaan edellytysten mukaista 

opetusta alkuopetuksen äidinkielessä”. Tutkimuksessaan Österberg on haastatellut kol-

mea alkuopetuksen äidinkielen oppimateriaalisarjan tekijää ja hän kuvaa heidän käsityksi-

ään omista oppimateriaaleistaan suhteessa oppilaiden edellytysten mukaiseen opettami-

seen äidinkielessä. Tutkimustulokset perustuvat siis tekijöiden haastatteluihin, ei oppikirja-

analyysiin. Huolehtiakseen haastateltavien anonymiteetistä, Österberg ei kerro, mitä kol-

mea oppimateriaalisarjaa hänen tutkimuksensa käsittelee. Tutkimuksessaan Österberg on 

havainnut, että oppimateriaalit ovat välttämättömiä oppilaiden edellytysten mukaisessa 

opetuksessa. Haastateltavien mukaan kaikissa kolmessa oppimateriaalisarjassa on huo-

mioitu selkeästi opetuksen menetelmällisen eriyttämisen tarve (tutkimuksessa viitataan 

menetelmällisellä eriyttämisellä opetukselliseen eriyttämiseen). Oppimateriaalisarjoista 

kaksi antaa opettajalle konkreettisia ohjeita ja neuvoja oppilaiden edellytykset huo-
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mioivaan opetukseen. Kolmas oppikirjasarja luottaa opettajan ammattitaitoon eikä näin 

ollen anna ohjeita edellytysten huomioimiseen. 

 

Renkonen (2010, s. 43, 105–108) on puolestaan tutkinut ensimmäisen luokan äidinkielen 

oppimateriaaleja, kuten opettajan oppaita, aapisia, harjoituskirjoja ja erillisiä lisämateriaa-

leja selvittääkseen ”millaista eriyttämistä ensimmäisen luokan äidinkielen oppikirjoissa 

on”. Renkosen mukaan äidinkielen opetuksen eriyttäminen on huomioitu materiaaleissa 

hyvin. Etenkin ylöspäin eriyttävää materiaalia on hänen aineistossaan tarjolla runsaasti. 

Renkonen toteaakin, että analysoiduissa oppimateriaaleissa eriyttäminen on lähinnä eri-

laistavaa eriyttämistä ja että eriyttäminen on huomioitu vahvemmin syyslukukauden oppi-

materiaaleissa. 

 

Lisätutkimukselle on kuitenkin yhä tarvetta. Molemmat aikaisemmat tutkimukset ovat käsi-

telleet kokonaisvaltaisesti eriyttämistä joko alkuopetuksen tai ensimmäisen luokan äidin-

kielen oppimateriaaleissa. Tämä tutkimus on aiheeltaan rajatumpi, sillä siinä keskitytään 

ainoastaan lukemaan opettamisen eriyttämiseen ja näin ollen tarkastelun kohteena ovat 

ainoastaan aapiset ja aapisten opettajan oppaat. Tarkasti rajattu aihe mahdollistaa syväl-

lisemmän analyysin tekemisen, jolloin tutkimuksen tuloksissa ja johtopäätöksissä on mah-

dollisuus nousta korkeammalle tasolle. Tutkimus ei rajaudu pelkkään oppikirja-analyysiin, 

vaan sitä täydennetään vielä ensimmäisen luokan opettajien käyttäjäarviolla. 

 

Karin (1987, s. 9) mukaan oppimateriaalitutkimuksessa toteutuu parhaimmillaan koko pe-

dagoginen ketju: oppikirjan tekijä – oppikirja – opettaja – oppilas. Tällaisen tutkimuksen 

tekeminen olisi todella antoisaa, mutta pro gradu -tutkielman rajallinen laajuus ei miten-

kään mahdollista koko ketjun tarkastelua. Myös Kari (1987, s. 9) toteaa, että ihanteelli-

seen oppimateriaalitutkimukseen riittää kahden elementin yhdistelmä esim. oppilas – op-

pikirja. Tarkasteltaessa aiempia tutkimuksia Karin jaottelun näkökulmasta, selviää, että 

Österbergin tutkimus sijoittuu ”oppimateriaalin tekijä – oppimateriaali” -akselille (painottu-

en ensimmäiseen elementtiin) ja Renkosen tutkimus käsittelee pelkästään oppimateriaa-

lia. Tässä tutkimuksessa olisi puolestaan tarkoitus laajentaa aapisen oppikirjatutkimuksen 

kenttää pureutumalla syvällisesti pedagogisen ketjun ”oppikirja – opettaja” -osioon. 
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Tämä tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, jossa hyödynnetään tutkimusme-

netelmänä sisällönanalyysiä. Tutkimus käsittelee lukemaan opetuksen eriyttämistä aapi-

sissa ja niihin kuuluvissa opettajan oppaissa. Tutkimuksen aineisto koostuu sekä valmiista 

dokumenteista eli aapisista ja opettajan oppaista että ensimmäisen luokan opettajille 

suunnatun käyttäjäarviokyselyn vastauksista. 

6.1 Tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa aapisten ja aapisten opettajan oppaiden 

ensimmäisen luokan opettajille tarjoamasta tuesta lukemaan opetuksen eriyttämisessä ja 

näin saavuttaa sovellettavaa tietoa oppikirjakustantajien käyttöön. Ideaalitilanteessa tämä 

tutkimus auttaa osaltaan kustantajia kehittämään oppimateriaalejaan opettajien tar-

peidenmukaisiksi, jolloin opettajat pystyvät entistä tehokkaammin vastaamaan oppilaiden 

erilaisiin tarpeisiin lukemaan opetuksessa. 

  

Idea tutkimukseen nousee yhtäältä lukemaan opettamisen eriyttämisen tarpeesta perus-

opetuksen ensimmäisellä luokalla ja toisaalta oppikirjojen keskeisestä asemasta koulu-

opetuksessa. Kuten edellä on käynyt ilmi, opettajien käsitysten mukaan juuri lukemaan 

opettaminen alkuopetuksessa edellyttää oppikirjaan tukeutuvaa opetusta. Tämän tiedon 

valossa voisi olettaa, että ensimmäisellä luokalla tapahtuva lukemaan opettaminen ja sa-

malla sen eriyttäminen saavat vahvoja vaikutteita luokassa käytössä olevasta oppimateri-

aalista. Mikäli oppikirjojen rooli opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on todella näin 

keskeinen, luo tämä valtavia odotuksia ja paineita oppikirjoja kohtaan. 

 

Vaikka oppimateriaalit luodaan valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden pohjalta, 

oppikirjoja tekevillä työryhmillä voi olla hyvinkin erilaiset näkemykset eri tavoitteiden ja 

sisältöjen välisistä painotuseroista. Näin ollen eri oppimateriaalisarjojen oppikirjat ja opet-

tajan oppaat voivat muotoutua hyvinkin erilaisiksi teoksiksi. Tekijöillä voi olla mm. toisis-

taan poikkeava käsitys eriyttämisen tai eriyttämisohjeiden tarpeellisuudesta tai vähintään-

kin erilaisia ehdotuksia opetuksen eriyttämisen toteuttamiseksi. Alkuopetuksen äidinkielen 

oppikirjojen keskeisestä asemasta johtuen niiden kriittinen arviointi ja tutkimus nousevat 

entistä keskeisempään rooliin. Tämä tutkimus pyrkii osaltaan vastaamaan tähän oppikirja-

tutkimuksen tarpeeseen. 

 



58 
 

 

Lukemaan opettamisen eriyttämistä koskevaa tutkimustietoa on niukasti. Tämän vuoksi 

tutkimusaihe mahdollistaa lähinnä kuvailevan tutkimuksen tekemisen. Tutkimuksen tarkoi-

tuksena on kuvata ja verrata, miten lukemaan opetuksen eriyttäminen näyttäytyy aapisis-

sa ja aapisten opettajan oppaissa sekä miten aapiset ja aapisten opettajan oppaat tukevat 

opettajia eritasoisten oppilaiden lukemaan opetuksen eriyttämisessä perusopetuksen en-

simmäisellä luokalla. Tutkimuksessa pyritään löytämään vastaukset seuraaviin tutkimus-

kysymyksiin: 

 

1. Millä tavoin aapisissa ja aapisten opettajan oppaissa eriytetään lukemaan opetusta? 

2. Miten opettajat hyödyntävät ja arvioivat aapisia ja aapisten opettajan oppaita lukemaan 

opetuksen eriyttämisen näkökulmasta? 

 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen pyritään löytämään vastaus tarkastelemalla neljän 

eri kirjasarjan aapisia ja niihin kuuluvia opettajan oppaita. Toiseen tutkimuskysymykseen 

etsitään vastausta analysoimalla lukuvuotena 2013–2014 ensimmäistä luokkaa opettavien 

opettajien käyttäjäarviokyselyn vastauksia aapisia koskien. Näitä tuloksia vertaamalla voi-

daan saada arvokasta tietoa aapisten ja aapisten opettajan oppaiden merkityksestä luke-

maan opetuksen eriyttämisessä perusopetuksen ensimmäisellä luokalla. 

6.2 Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi 

Laadullinen tutkimus on vaikeasti määriteltävissä yksiselitteisesti, sillä laadullisen tutki-

muksen kenttä on hyvin moninainen. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että laadullisessa 

tutkimuksessa pyritään kuvaamaan tai tulkitsemaan jotain ilmiötä ja ymmärtämään siihen 

liittyviä tapahtumia. Olennaista on tavoittaa ilmiötä koskeva ymmärrys tutkittavien näkö-

kulmasta. Näin ollen laadullisessa tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita laaduista määrien 

sijaan. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 85, 150.) 

 

Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (1997, s. 152–155) mukaan kvalitatiivinen tutkimus 

on tyypillisesti todellisen elämän kuvaamista ja kohteen kokonaisvaltaista tutkimista. Siinä 

käytetään tavallisesti ihmistä tiedonkeruun välineenä. Aineistonkeruumenetelminä suosi-

taan haastatteluja, havainnointia ja valmiita dokumentteja. Kohdejoukko valitaan harkitusti 

ja tarkoituksenmukaisesti. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään antamaan ääni aineistol-

le, jonka vuoksi analyysi on perinteisesti induktiivista. Tilastollisia yleistyksiä laadullisessa 

tutkimuksessa ei tavoitella (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 85). 
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Vilkan (2005, s. 97–98) mukaan laadullisessa tutkimuksessa on kyse merkitysten ja mer-

kityskokonaisuuksien tarkastelusta, jotka ilmenevät esim. toimintana ja ajatteluna. Hänen 

mukaansa kyseisessä tutkimustyypissä pyritään saavuttamaan ihmisten toiminnasta tai 

tuottamista kulttuurituotteista sellaista tietoa, joka ei aina ole välittömän havainnon tavoi-

tettavissa. Tästä näkökulmasta laadullinen tutkimus on nähtävissä arvoituksen ratkaise-

misena, tulkintana tai merkitysvyyhtien selvittämisenä, joiden avulla pyritään luomaan 

erilaisia malleja, ohjeita tai kuvauksia tutkittavasta ilmiöstä.   

 

Perinteisesti laadullista tutkimusta on määritelty vastakohtana määrälliselle tutkimukselle. 

Vertailun yhteydessä laadulliseen tutkimukseen on yhdistetty mm. seuraavia piirteitä ja 

termejä: subjektiivinen, induktiivinen, teleologinen, ihmistieteet, aristotelinen perinne, her-

meneutiikka, fenomenologia, konstruktivismi, ymmärtäminen ja kertomukset. Tällaiset 

vastakkain asetteluun perustuvat sanaluettelot eivät kuitenkaan pysty ottamaan huomioon 

laadullisen tutkimuksen monimuotoisuutta, jonka vuoksi ne antavat siitä liian yksipuolisen 

kuvan. (Eskola & Suoranta, 1998, s. 13–14; Heikkinen, Huttunen, Niglas & Tynjälä, 2005, 

s. 341) 

 

Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen vastakkain asettelun sijaan laadullisen tutkimuk-

sen kenttää voisi osuvammin hahmottaa jatkumona tai skaalana, sillä tutkimuksen käy-

tännöt ovat harvoin näin mustavalkoisia. Näin ovat tehneet Heikkinen ym. (2005, s. 347–

348), jotka ovat kuvanneet tutkimuksen kenttää karttana, jonka toisessa päässä on kvali-

tatiivinen ja toisessa päässä kvantitatiivinen tutkimustapa. Tieteenfilosofiset periaatteet 

sijaitsevat kartan reunoilla heijastaen vaikutteitaan kuvion keskellä sijaitseviin tutkimusme-

todeihin saaden aikaan erilaisia painotuksia ja näkemyksiä tutkimuksen tekemisestä. Tä-

män tutkimuksen metodin eli sisällönanalyysin he ovat sijoittaneet kvantitatiivisen ja kvali-

tatiivisen tutkimustavan välimaastoon, kohtaan, johon on sijoitettu mahdollisuus yhdistellä 

kvantitatiivista ja kvalitatiivista tutkimustapaa (mixed methods). Mallissa sisällönanalyysiin 

heijastuu kirjava joukko erilaisia filosofisia lähtökohtia: jälkipositivismi, kriittinen realismi, 

fenomenologia ja konstruktivismi. Kyseistä metodia soveltaessaan tutkijan päätäntäval-

taan jää, mistä näkökulmasta käsin hän metodia lähestyy ja hyödyntää. 

 

Myös Tesch (1990, s. 59–61) on hahmotellut eräänlaista karttaa laadullisen tutkimuksen 

tyypeistä. Hän luokittelee tässä kartassaan tutkimustyyppejä sen mukaan, mistä asioista 

niissä ollaan kiinnostuneita. Hän erottaa neljä tutkimuksen päätyyppiä, joissa kiinnostus 

kohdistuu joko kielen piirteisiin, säännönmukaisuuksien löytämiseen, tekstin/toiminnan 

merkityksen ymmärtämiseen tai reflektioon. Techin mukaan tutkimustyypit muuttuvat vai-

heittain vähemmän strukturoiduiksi ja enemmän kokonaisvaltaisemmiksi siten, että en-
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Aapisen ja opettajan 
oppaiden sisältö eriyt-

tämisen osalta  

 

Oppikirja-analyysi 
Käyttäjäarviokyselyn 
vastausten analyysi 

 
Kustantajat ja 

oppikirjan tekijät  

 

Vaikutukset opetus- ja 
oppimistapahtumaan 
opettajien kuvailema-

na  

simmäinen kielenpiirteistä kiinnostunut tutkimustyyppi edustaa strukturoiduinta ja vähiten 

kokonaisvaltaisuuteen pyrkivää tutkimusta. Sisällönanalyysi on sijoitettu tähän ensimmäi-

seen tyyppiin. Techin mukaan se on relevantti metodi, kun ollaan kiinnostuneita kielen 

piirteistä kommunikaationa, ei kulttuurina, ja kun kommunikaatioprosessin sijaan halutaan 

tarkastella kommunikaation sisältöä. 

 

Kyngäksen ja Vanhasen (1999, s. 4) mukaan kommunikaatiotapahtuman perusrunko 

koostuu viestin lähettäjästä, sanomasta ja vastaanottajasta. Heidän mukaan kommunikaa-

tiotapahtumasta voidaan siis tarkastella sisällönanalyysin avulla: kuka sanoo, kenelle, 

mitä, miten ja millä vaikutuksella – edellyttäen, että analysointi kohdistuu kommunikaation 

ilmisisältöön. Tämän tutkimuksen kontekstissa kommunikaatiotapahtuma muodostaa seu-

raavan ketjun: 

 

KUVIO 4. Kommunikaatiotapahtuman runko tämän tutkimuksen kontekstissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tämän tutkimuksen metodiksi valikoitui siis pitkän pohdinnan jälkeen sisällönanalyysi. 

Sopivan tutkimusotteen tai metodin valinta osoittautui yllättävän ongelmalliseksi. Myös 

Sarmavuori (2000, s. 24–28, 124) kohtasi saman ongelman tehdessään tutkimusta yläas-

teen, lukion ja ammatillisen asteen äidinkielen oppikirjoista. Hän totesi, ettei yksikään lä-

hestymistapa vastannut täysin hänen oppikirjatutkimuksensa tarpeisiin. Tästä syystä hän 

päätyi tutkimuksessaan kehittämään kokonaan uuden tutkimusmenetelmän: sisäl-

lönanalyyttisen käyttäjäarviotutkimuksen. Hänen tavoitteenaan oli kehittää lähestymistapa, 

joka mahdollistaa oppikirjan perimmäisen tarkoituksen ja funktion huomioon ottamisen. 

Samalla menetelmän tuli olla sellainen, ettei se sivuuta kirjan käyttäjää keskittymällä aino-

astaan määrällisten tai laadullisten analyysien tekemiseen oppikirjan tekstinäytteistä. 

Sarmavuoren sisällönanalyyttinen käyttäjäarviotutkimus etenee neljän vaiheen kautta, 

jotka ovat 1) oppimateriaalin sisällön yksiköiden valinta ja rajaus, 2) kirjojen vertailu yksi-

köiden ja opetussuunnitelman näkökulmasta, 3) kyselylomakkeella kerätty opettajien arvio 
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kirjasarjan käyttökelpoisuudesta 4) opettajien haastattelu lomakkein kerättyä tietoa syven-

täen. 

 

Myös tähän tutkimukseen sisältyvät sovelletusti em. vaiheet 1-3, joten voitaneen katsoa, 

että eräällä tavalla tässäkin tutkimuksessa käytetään sisällönanalyyttista käyttäjäarviotut-

kimusta. Tämä Sarmavuoren uusi metodi ei kuitenkaan vaikuta poikkeavan sisällönana-

lyysista muuta kuin ennalta määriteltyjen vaiheidensa osalta, jonka vuoksi tämän tutki-

muksen metodina voidaan edelleen nähdä olevan sisällönanalyysi. Eskolan ja Suorannan 

(1998, s. 187) mukaan sisällönanalyysi onkin toimiva ja perusteltu menetelmä etenkin 

silloin, kun mikään muu metodi ei sovi omaan tutkimusasetelmaan. He pitävät kyseistä 

metodi positiivisessa mielessä eräänlaisena kaatoluokkana, joka mahdollistaa luovien 

tutkimusratkaisujen tekemisen silloin, kun muut menetelmät eivät niihin taivu. 

 

Tuomen ja Sarajärven (2009, s. 91) mukaan sisällönanalyysia voidaan pitää vaihtoehtoi-

sesti yksittäisenä metodina tai erilaisiin analyysikokonaisuuksiin liitettävänä väljänä teo-

reettisena kehyksenä. Jälkimmäisen vaihtoehdon näkökulmasta tarkasteltuna useimmat 

laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmät perustuvat enemmän tai vähemmän sisällön-

analyysiin. Tässä tutkimuksessa sisällönanalyysia hyödynnetään omana yksittäisenä me-

todina. 

 

Sisällönanalyysi on laadullisen tutkimusmenetelmän metodi, jonka avulla pystytään ana-

lysoimaan systemaattisesti ja objektiivisesti kirjalliseen muotoon saatettuja dokumentteja, 

kuten haastatteluja, päiväkirjoja, artikkeleita ja kirjoja. Se soveltuu hyvin laajojenkin aineis-

tojen analysoimiseen, sillä sen avulla aineisto saadaan järjestettyä tiiviiseen muotoon joh-

topäätösten tekemistä varten. Sisällönanalyysi on tekstianalyysia, jota hyödyntämällä pys-

tyään muodostamaan kuvaus tutkittavasta ilmiöstä ja löytämään tekstin merkityksiä. (Kyn-

gäs & Vanhanen, 1999, s. 4; Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 103–104.) Sen hyödyntäminen 

voi olla vaativaa, mutta analyysin onnistuessa menetelmän avulla voidaan tuottaa tutkitta-

vaa ilmiötä kuvaavia kategorioita, käsitteitä, käsitejärjestelmiä, käsitekarttoja tai malleja. 

Analyysin tuloksena syntyvä kategorisointi tai käsitejärjestelmä selkiyttää ilmiötä kuvaavi-

en kategorioiden ja käsitteiden välisiä hierarkioita ja suhteita. (Kyngäs & Vanhanen, 1999, 

s. 5, 11.) 

 

Sisällönanalyysista puhuttaessa on syytä nostaa esille myös sisällön erittely siksi, että 

näiden kahden menetelmän termejä käytetään metodikirjallisuudessa ristiriitaisesti. Toi-

sissa lähteissä kirjoitetaan ikään kuin sisällönanalyysi ja sisällön erittely olisivat synonyy-

meja, toisissa niillä tarkoitetaan eri menetelmiä. Tuomi ja Sarajärvi yrittävät hakea joh-
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donmukaisuutta termien käyttöön erottamalla nämä menetelmät toisistaan. Heidän mu-

kaansa sisällönanalyysissa on kyse dokumenttien sisällön kuvaamisesta sanallisesti, kun 

taas sisällön erittelyssä tekstin sisältöä kuvataan kvantitatiivisesti laskemalla esim. aineis-

tossa esiintyviä luokkia. (Tuomi & Sarjajärvi, 2009, s. 105–106.) 

 

Laadullista sisällönanalyysia voidaan tehdä kolmella eri tavalla riippuen käytetystä päätte-

lyn logiikasta. Analyysi voidaan toteuttaa aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai teorialäh-

töisesti. Näistä kaksi ensimmäistä ovat olennaisia tämän tutkimuksen näkökulmasta. Ai-

neistolähtöisen sisällönanalyysin voidaan nähdä perustuvan induktiiviseen päättelyn lo-

giikkaan (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 95, 99.), jossa edetään yksittäisistä havainnoista 

yleisempiin väitteisiin (Eskola & Suoranta, 1998, 83). Siinä tutkimusaineistosta pyritään 

luomaan teoreettinen kokonaisuus siten, että aikaisemmat havainnot, tiedot tai teoriat 

tutkittavasta ilmiöstä eivät vaikuta havaintojen tekemiseen ja analyysiin. Tässä sisällön-

analyysin muodossa analyysi tapahtuu täysin aineiston ehdoilla. Teoria astuu kuvaan vas-

ta tutkimuksen loppuvaiheessa, kun empiirisestä aineistosta tehtyjä havaintoja ja katego-

risointeja suhteutetaan aiempaan tietoon ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 95, 112–

113.) 

 

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi etenee yhdysvaltalaisen laadullisen tutkimuksen perin-

teen mukaan kolmen vaiheen kautta, jotka ovat aineiston redusointi eli pelkistäminen, 

aineiston klusterointi eli ryhmittely ja abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen. 

(Miles & Huberman, 1994, s. 10; Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 108.) Aineiston redusoinnis-

sa kirjallisesta tutkimusaineistosta poimitaan tutkimustehtävän kannalta olennaiset ilma-

ukset pelkistetyssä ja tiivistetyssä muodossa. Aineiston klusteroinnissa toisiinsa liittyvät ja 

samansisältöiset pelkistetyt ilmaukset ryhmitellään omiksi alaluokikseen. Ryhmittelyä jat-

ketaan muodostamalla alaluokista yläluokkia ja yläluokista pääluokkia aineistosta riippuen 

ja nimetään nämä luokat niiden sisältöä kuvaavilla nimillä. Ryhmittely päättyy kaikki luokat 

yhdistävään luokkaan. Viimeinen vaihe eli abstrahointi tapahtuu klusteroinnin lomassa. 

(Kyngäs & Vanhanen, 1999, s. 5–6; Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 109–111.) Siinä edetään 

koko ajan kohti käsitteellisempää näkemystä tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä, sillä 

käsitteellistämisessä alkuperäisinformaation käyttämät ilmaisut liitetään teoreettisiin käsit-

teisiin. Abstrahoinnin myötä syntyy empiirisen aineiston pohjalta rakennettu käsitejärjes-

telmä, teemoittelu tai malli. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 111–113.) 

 

Teoriaohjaava sisällönanalyysi perustuu puolestaan abduktiiviseen päättelyyn. Sitä voi-

daan pitää ratkaisuna aineistolähtöisen analyysin havaintojen teoriapitoisuuden haastei-

siin, sillä objektiiviset ja puhtaat havainnot ovat eräällä tavalla kyseenalaisia. Teoriaohjaa-
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va sisällönanalyysi etenee yhdenmukaisesti aineistolähtöisen analyysin kanssa, mutta 

abstrahoinnissa teoreettiset käsitteet tuodaan valmiina ilmiöstä jo tiedettynä. Tässä ana-

lyysimuodossa voidaan esim. luoda alaluokat aineistolähtöisesti ja yläluokat teoriatiedon 

pohjalta. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 96, 100, 117.)  

 

Riippumatta käytetystä päättelyn logiikasta sisällönanalyysin tekemistä voidaan jatkaa 

vielä kvantifioimalla aineisto (Kyngäs & Vanhanen, 1999, s. 9), jolloin hyödynnetään mää-

rällistä analyysia (Eskola & Suoranta, 1998, s. 164). Tällöin voidaan laskea mm. kuinka 

moni tutkittava ilmaisee jonkin kategorian asian tai montako kertaa se esiintyy aineistossa. 

(Kyngäs & Vanhanen, 1999, s. 9–10.) Eskolan ja Suorannan (1998, s. 164) mukaan kvan-

tifiointi ei ole yksistään riittävä tapa käsitellä laadullista aineistoa, sillä tällöin aineistosta 

jää paljon käsittelemättä ja hyödyntämättä. Sen avulla voidaan kuitenkin saada arvokasta 

lisätietoa laaduin kuvaillusta aineistosta (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 122). 

 

Tässä tutkimuksessa on joitakin viitteitä yhdysvaltalaisen laadullisen tutkimuksen perin-

teeseen. Ensinnäkin tässä tutkimuksessa painottuvat metodit, jotka saavat perustelunsa 

tutkimuksen tarkoituksesta. Myös edellä kuvattu ja tässä tutkimuksessa hyödynnetty tapa 

tehdä sisällönanalyysia kolmivaiheisena prosessina on peräisin yhdysvaltalaisen tutki-

muksen perinteestä (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 43, 101). 

 

Maailmasuhde, johon tämä tutkimus nojaa, on vahvasti esillä yhdysvaltalaisessa perin-

teessä. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 104.) Tutkija voi päättää analysoiko hän ainoastaan 

dokumentissa selvästi ilmaistua sisältöä vain analysoiko hän myös piilossa olevia viestejä 

(Kyngäs & Vanhanen, 1999, s. 5). Tässä tutkimuksessa keskitytään ensimmäiseen vaih-

toehtoon. Tutkimuksessa hyödynnetään sisällönanalyysia näkökulmasta, jonka mukaan 

”totuus on sen tuottamista, miltä kokonaisnäkymä ja tutkittavat oliot suhteessa siihen näyt-

tävät”. Tässä maailmasuhteessa ihminen tarkastelee todellisuutta ikään kuin ulkopuolelta. 

Sisällönanalyysin sanotaankin tarkastelevan kommunikaatiota todellisuuden kuvana. Tä-

mä ajatus istuu hyvin yhdysvaltalaiseen perinteeseen, jonka epistemologiaa koskevan 

näkemyksen mukaan maailma tulee ottaa annettuna eli sellaisena kuin se on. (Tuomi & 

Sarajärvi, 2009, s. 43, 47, 104.) 

 

Lisäksi yhdysvaltalainen laadullisen tutkimuksen perinne suhtautuu myönteisesti metodo-

logiseen triangulaatioon, sillä laadullisen ja määrällisen metodin avulla ilmiöstä voidaan 

kertoa eri asioita. Tässä tutkimuksessa ei suoranaisesti hyödynnetä määrällistä tutkimus-

ta, mutta aineistoa kvantifioidaan sanallisen kuvailun ohella. Kaikki perinteet eivät katso 

tätä toimintatapaa yhtä suopeasti. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 148.) 
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6.3 Aineistonkeruumenetelmät ja tutkimusaineisto 

Tässä tutkimuksessa hyödynnetään aineistotriangulaatiota. Tutkimusaineisto koostuu 

sekä valmiista dokumenteista että kyselyn vastauksista. Tutkimuksessa pyritään tällä ta-

valla saamaan mahdollisimman monipuolinen kuva tutkittavasta ilmiöstä. 

 

On olemassa paljon valmiita aineistoja, jotka soveltuvat laadullisen tutkimuksen tarpeisiin. 

Aineistoina voidaan käyttää mm. aiempien tutkimusten aineistoja, tilastoja, päiväkirjoja, 

kirjeitä, pöytäkirjoja, elokuvia, tv-ohjelmia, lehtiartikkeleja tai oppikirjoja, kuten tässä tutki-

muksessa. (Eskola & Suoranta, 1998, s. 117–118.) Valmiiden dokumenttiaineistojen etu-

na on, että ne ovat syntyneet tutkijasta riippumattomasti. Dokumentteja voidaan hyödyn-

tää tutkimuksessa monella eri tavalla tutkimuksen tarkoituksesta riippuen (Pietilä, 1973, s. 

7). 

 

Pietilän (1973, s. 23–28) jaottelun mukaan dokumentteja hyödyntävissä tutkimuksissa 

voidaan tutkia joko dokumenttien sisältöä ilmiönä sinänsä tai dokumenttien ulkopuolista 

ilmiötä, jota tutkittaessa dokumentteja käytetään ainoastaan apuvälineinä. Tässä tutki-

muksessa ollaan kiinnostuneita dokumenttien eli aapisten ja aapisten opettajan oppaiden 

sisällöstä ilmiönä sinänsä. Pietilä jakaa tämän ryhmän sisällä tehdyt tutkimukset kolmeen 

tutkimustyyppiin, jotka ovat 1) dokumenttien sisällöllisten ominaisuuksien kuvailu, 2) do-

kumenttien sisällön selittäminen muiden ilmiöiden avulla ja 3) dokumenttien vaikutuksien 

tutkiminen eli muiden ilmiöiden selittäminen dokumenttien sisällön avulla. 

 

Tässä tutkimuksessa hyödynnetään osittain kaikkia kolmea tutkimustyyppiä. Ensimmäisen 

tutkimuskysymyksen osalta painottuu ensimmäinen tyyppi eli aapisten sisällön kuvaami-

nen eriyttämisen näkökulmasta. Samalla sivutaan valtakunnallisen opetussuunnitelman 

vaikutuksia oppimateriaalin muodostumiseen, joka edustaa jaottelun toista tyyppiä. Vii-

meinen tutkimustyyppi tulee vahvasti esille etsittäessä vastausta toiseen tutkimuskysy-

mykseen eli selvitettäessä, miten aapiset ja aapisten opettajan oppaat tukevat opettajia 

lukemaan opetuksen eriyttämisen toteuttamisessa käytännön tasolla. Pietilä (1975, s. 27) 

korostaa, että tämän tyyppinen tutkimus edellyttää aina kahdenlaista aineistoa: tietoa do-

kumentin sisällöstä (oppikirja-analyysi) ja tietoa muusta selitettävästä ilmiöstä (kyselyn 

vastaukset). 

 

Tutkimuksessa analysoidaan kaikki vuoden 2004 jälkeen ilmestyneet eli voimassa ole-

vaan valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteisiin pohjautuvat aapiset ja aapisten 

opettajan oppaat, jotka olivat markkinoilla vuoden 2014 alussa. Analysoitava aineisto on 
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saatu kustantajilta Sanoma Prolta ja Otavalta. Analysoitavia aapisia ja opettajan oppaita 

on neljästä eri kirjasarjasta. Pikkumetsän aapisesta analysoidaan myös erillinen ”moniste- 

ja kalvopohjat” -materiaali, joka sisältää opettajan oppaiden liitteet. Muissa aapisissa liit-

teet sisältyvät opettajan oppaisiin. Tehtävä- ja harjoitusvihkot on jätetty tutkimuksen ulko-

puolelle, koska niissä harjoitellaan ensisijaisesti kirjoittamista ja hienomotorisia taitoja. 

Taulukkoon 1 on koottu olennaiset tiedot analysoitavista teoksista. Sanoma Pron teoksis-

sa ilmoitetut julkaisuvuodet on päivitetty sen myötä, kun Wsoy:n ja Tammen oppimateriaa-

lituotanto siirtyi Sanoma Prolle. Taulukossa mainitaan kuitenkin näiden teosten alkuperäi-

nen ensimmäinen julkaisuvuosi. 

 

TAULUKKO 1. Analysoitavat aapiset ja aapisten opettajan oppaat. 
 

Oppimateriaali 

 

Julkaisuvuosi 

 

Kustantaja 

Kirjakuja 1 aapinen 2007 Sanoma Pro 

Kirjakuja 1 aapinen Opettajan opas Syksy 2008 Sanoma Pro 

Kirjakuja 1 aapinen Opettajan opas Kevät 2008 Sanoma Pro 

Pikkumetsän aapinen 2006 Sanoma Pro 

Pikkumetsän aapinen Opettajan opas 1a 2007 Sanoma Pro 

Pikkumetsän aapinen Opettajan opas 1b 2007 Sanoma Pro 

Pikkumetsän aapinen Moniste- ja kalvopohjat 1a 2007 Sanoma Pro 

Pikkumetsän aapinen Moniste- ja kalvopohjat 1b 2007 Sanoma Pro 

Taikamaan aapinen 2010 Otava 

Taikamaan aapinen Opettajan opas Kirjaimet 2010 Otava 

Taikamaan aapinen Opettajan opas Tarinat 2010 Otava 

Vipusen aapinen 2007 Otava 

Vipusen aapisen opettajan opas A 2007 Otava 

Vipusen aapisen opettajan opas B 2007 Otava 

 

Otavan kustantaman Hauska matka aapisen kohdalla aineiston rajaamista täytyi miettiä 

tarkemmin. Aapinen on julkaistu vuonna 2001 eli ennen nykyisten opetussuunnitelman 

perusteiden voimaan astumista. Tämän jälkeen siitä on kuitenkin julkaistu uudistettu laitos 

vuonna 2005. Hauska matka aapinen jätettiin lopulta tutkimuksen ulkopuolelle, sillä sen 

voi olettaa perimmiltään perustuvan edelliseen opetussuunnitelmaan. 

 

Tutkimuksessa pyritään laajentamaan kuvaa ilmiöstä käyttämällä valmiiden dokumenttien 

ohella aineistona opettajille suunnatun kyselylomakkeen vastauksia. Kyselyn perusajatuk-

sena on, että kun halutaan saada tietoa ihmisiä koskevista asioista, kuten mitä he ajatte-
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levat tai miksi he toimivat tietyllä tavalla, asiaa voidaan kysyä heiltä suoraan (Tuomi & 

Sarajärvi, 2009, s. 72).  

 

Kyselyyn liittyy aineistonkeruumenetelmänä joitakin etuja. Sen avulla voidaan kerätä laaja 

tutkimusaineisto, sillä kyselylomakkeet voidaan lähettää suurelle vastaajajoukolle. Kyselyä 

käytettäessä tutkija ei vaikututa olemuksellaan tai läsnäolollaan vastauksien muodostumi-

seen. Kysymykset myös esitetään jokaiselle tiedonantajalle täsmälleen samalla tavalla. 

Kyselyn heikkouksiin puolestaan kuuluu mahdollisesti alhainen vastausprosentti ja epä-

varmuus siitä, miten huolellisesti ja vakavasti vastaajat ovat kysymyksiin vastanneet tai 

miten hyvin vastaajat tuntevat tutkimusta koskevaa aihealuetta. Väärinymmärrykset ovat 

mahdollisia sekä vastaajan että tutkijan taholla. Tästä johtuen kysymykset tulee laatia 

selkeiksi ja yksiselitteisiksi. (Hirsjärvi ym., 2006, s. 184; Valli, 2001, s. 100–102.) 

 

Tässä tutkimuksessa päädyttiin käyttämään kyselyä siksi, että sen avulla uskottiin pystyt-

tävän tavoittamaan helposti tutkimuksen kohdejoukkoon kuuluvia ihmisiä, maantieteelli-

sestä sijainnista riippumatta. Kysely vaikutti järkevältä aineistonkeruutavalta, kun tavoit-

teena oli löytää vähintään 3–5 vastaajaa jokaista aapista kohden. Tutkimuksessa tavoitel-

tiin siis vähintään 12–20 vastaajaa. Tiedonkeruu tältä joukolta esimerkiksi haastattelemal-

la olisi ollut todella työlästä ja aikaa vievää. 

 

Kyselylomake (liite 1) laadittiin Webropol kyselyalustan avulla.  Lomakkeen laadinnan 

yhteydessä on suoritettava aina esitestaus (Hirsjärvi ym., 1997, s. 193.). Ennen varsinais-

ta tutkimusta kyselylomake lähetettiin täytettäväksi kahdelle kohderyhmään kuuluvalle 

opettajalle, jotta kyselylomaketta voitiin arvioida ja muokata tarvittavalla tavalla heidän 

vastaustensa perusteella. Esitestauksen tarkoituksena oli saada tietoa lomakkeen toimi-

vuudesta eli mahdollistaako lomakkeella kerätty aineisto vastaamisen tutkimuskysymyk-

siin. Kyselylomakkeeseen tehtiin pieniä muutoksia esitestauksen perusteella. Kysymyksiä 

tarkennettiin ja selkeytettiin sekä lomakkeeseen lisättiin yksi uusi kysymys. Lopullisen 

muotonsa saanut kyselylomake koostui pääasiassa avoimista kysymyksistä, joita tuettiin 

muutamilla asteikkoon perustuvilla kysymyksillä. Taustakysymyksissä käytettiin lisäksi 

muutamaa valintakysymystä. 

 

Tutkimuksen kohdejoukon muodostivat ensimmäisen luokan opettajat, jotka olivat käyttä-

neet kuluvana lukuvuotena (2013–2014) Kirjakuja 1 aapista, Pikkumetsän aapista, Taika-

maan aapista tai Vipusen aapista. Kysely toteutettiin verkossa ja linkki kyselyyn julkaistiin 

kahdessa aktiivisessa alkuopettajien muodostamassa facebook-ryhmässä. Linkin yhtey-

dessä julkaistiin instruktio eli lähetekirjelmä, jossa kerrottiin tutkimuksesta ja pyrittiin moti-
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voimaan opettajia mukaan tutkimukseen (liite 2). Tarkemmat tiedot tutkimuksesta, kuten 

tutkimuskysymykset sijoitettiin tutkimuslomakkeen alkuosaan. Kysely oli avoinna loppuke-

väästä n. kuukauden ajan (15.4.–13.5.). Kyselyn kolmannella viikolla opettajia muistutet-

tiin kyselystä. 

 

Vastaajia oli yhteensä 30, joista 19 oli Pikkumetsän aapisen käyttäjiä, viisi Kirjakuja 1 aa-

pisen käyttäjiä, kolme Taikamaan aapisen käyttäjiä ja kolme Vipusen aapisen käyttäjiä. 

Kaikki vastaajat olivat naisia. Vastaajien yksityiskohtaisemmat taustatiedot on esitetty liit-

teessä 3. 

6.4 Aineiston analysointi 

Aineiston analysoiminen aloitettiin aapisten ja niihin kuuluvien opettajan oppaiden tarkas-

telulla. Aineiston analyysi oli määrä toteuttaa aineistolähtöisellä analyysillä, jossa aineisto 

pääsee vapaasti kertomaan tutkimuksen aiheena olevasta ilmiöstä kaiken mahdollisen, 

mitä sillä on siitä kerrottavana. Kyngäksen ja Vanhasen (1999, s. 5) mukaan ennen ana-

lyysia tulee määrittää analyysiyksikkö, joka voi olla mm. sana, sanayhdistelmä, lause tai 

ajatuskokonaisuus. Analyysiyksikön valintaan vaikuttavat aineiston laatu ja tutkimustehtä-

vä. Tässä tutkimuksessa analyysiyksiköksi määrittyi ajatuskokonaisuus, joka saattoi muo-

dostua vaihtelevasti lauseen osasta tai useasta lauseesta. 

 

Ensiksi aapisten opettajan oppaat luettiin läpi ja tekstistä alleviivattiin tai merkittiin muulla 

tavoin kaikki ilmaisut, jotka liittyivät lukemaan opetuksen eriyttämiseen. Tämän jälkeen 

opettajan oppaat käytiin uudestaan läpi. Kaikki tutkimuksen kannalta olennaiset ilmaisut 

poimittiin ja kirjoitettiin Word-tekstinkäsittelyohjelmaan analyysitaulukkoon sekä redusoitiin 

eli pelkistettiin ne tiivistäen ja pilkkoen osiin alkuperäisilmauksen sisältöä. Jokaisen alku-

peräisilmauksen yhteyteen kirjattiin tieto, mistä jaksosta ja minkä otsikon alta ilmaisu löy-

tyy opettajan oppaasta, jotta ilmaisun kontekstiin voisi tarvittaessa palata myöhemmin. 

Jokainen aapissarja analysoitiin omaan taulukkoonsa. Lisäksi kunkin aapisen syys- ja 

kevätlukukauden opettajan oppaiden ilmaukset pidettiin erillään toisistaan, jotta niiden 

myöhempi tarkastelu mahdollistaisi vertailun. 

 

Analysointi osoittautui ajoittain hankalaksi, koska opettajan oppaat eivät ole syntyneet 

analysoitaviksi aineistoiksi tutkimuksia varten, vaan opettajien apuvälineiksi. Tästä johtuen 

opettajan oppaiden ohjeistukset ja toimintavinkit olivat paikoittain tulkinnanvaraisia – ne 

saattoi käsittää monella tavalla. Opetustaan suunnittelevan opettajan näkökulmasta tällai-

nen ominaisuus ei haittaa, sillä tulkinnanvaraisuus ainoastaan herättelee häntä ideoimaan 
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ja soveltamaan annettuja ohjeita omalle luokalleen sopiviksi. Sen sijaan tutkijan kannalta 

tällaiset tulkinnanvaraiset ohjeistukset ja vinkit vaikeuttavat puhtaasti aineistoon perustu-

vien tulkintojen tekemistä. Tulkinnanvaraisuutta lisää myös opettajan oppaille tyypillinen 

piirre pelkistää aapisen käyttöä koskevia ohjeistuksia lukuvuoden edetessä. Alla esimerkki 

aapisen kappaletta koskevan ohjeen pelkistymisestä ja muuttumisesta asteittain tulkin-

nanvaraisemmaksi: 

 

”Eriyttäminen: 
- Mopot (eli hitaasti edistyvät): Ensin opettaja lukee ja oppilas seuraa sormel-

la/lukutikulla tekstiä. Sitten opettaja lukee ja pysähtyy joissakin kohdissa, jolloin op-
pilaat täydentävät/lukevat itse loppuun. 

- Hiiret lukevat pareittain. Oppilas opettelee Ossin tai Ansan roolin tai osan rooleista. 
- Varikset lukevat tekstin itse ja tekevät luetun ymmärtämisen tehtävät.” 
(Pikkumetsän aapinen, opettajan opas 1b - 1. jakso: kpl 1 Mitä tässä lukee?) 
 
”Eriyttäminen: Lue yhdessä hitaasti edistyvien kanssa.” 

(Pikkumetsän aapinen, opettajan opas 1b – 1. jakso: kpl 5 Runoja Alaskalle) 
 
”Luetaan tekstiä yksin / opettajan avustamana.” 
(Pikkumetsän aapinen, opettajan opas 1b – 2. jakso: kpl 2 Hiihtokilpailut) 

 

Viimeisestä ilmaisusta on jo vaikea sanoa viitataanko sillä hitaasti edistyvien lukijoiden ja 

edistyneempien lukijoiden lukemaan opetuksen eriyttämiseen vai ehdotetaanko siinä ai-

noastaan kahta erilaista tapaa käsitellä aapisen tekstiä. Aapisten opettajan oppaiden tul-

kinnanvaraisuutta pyrittiin kompensoimaan analysoinnin johdonmukaisuudella, tulkinnan 

minimoimisella, kontekstin huomioon ottamisella ja ilmaisun suhteuttamisella aiemmin 

asiasta sanottuun. 

 

Kun kaikkien opettajan oppaiden eriyttämistä koskevat ilmaukset oli koottu ja redusoitu 

analyysitaulukoihin, analyysia jatkettiin klusteroinnin eli ryhmittelyn ja abstrahoinnin eli 

käsitteellistämisen avulla (analyysin lopputulos ja esimerkki-ilmaisut ovat esillä liitteessä 

4). Kaikki alkuperäisilmaukset ja pelkistetyt ilmaukset luettiin läpi etsien aineistosta sa-

mankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Tässä vaiheessa ajatus aineistolähtöisestä analyysis-

ta alkoi vaihtua teoriaohjaavaan analyysiin. Teoreettiseen viitekehykseen perehtymisen 

jälkeen oli vaikea enää suhtautua aineistoon puhtaasti aineistolähtöisesti. Teoreettinen 

viitekehys muodosti ikään kuin kehykset, joiden läpi aineistoa katsoi ja jonka mukaan sitä 

järjesteli mielessä. Analyysiluokat johdettiin kyllä aineistosta, mutta luokkien muodostumi-

seen vaikutti vahvasti esiymmärrys ilmiöstä. Perehtyminen aineistoon houkutteli mm. lä-

hestymään sitä osittain Lerkkasen (2006, s. 125) lukemaan opetuksen eriyttämistä jäsen-

tävän jaottelun näkökulmasta, jonka mukaan lukemaan opetusta voidaan säädellä 1) ajan, 

2) oppiaineksen syvyyden ja laajuuden, 3) menetelmien ja materiaalien sekä 4) organi-
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soinnin suhteen. Tätä jaottelua hyödynnettiin yläluokkien muodostamisessa kohtien 3) ja 

4) osalta. Myös muut yläluokat syntyivät aineiston ja teorian vuoropuhelussa: kun aineis-

tosta nousi esille jokin eriyttämisen keino/tapa, haettiin aiemmasta teoriasta valmis käsite 

kuvaamaan tätä. Loppujen yläluokkien muodostamisessa on erotettavissa vaikutteita Vil-

jasen (1975) ja Lahdeksen (1997) eriyttämisen dimensioista. Tällä tavoin muodostuivat 

yläluokat: eriyttäminen materiaaleilla, tavoitteiden ja oppisisältöjen eriyttäminen, organi-

sointi eriyttämisessä, menetelmällinen eriyttäminen ja työtavoilla eriyttäminen. 

 

Aineistosta nousi esille myös eriyttämistä sivuavia ilmauksia, jotka liittyivät lukutaidon ar-

viointiin ja lukemisvalmiuksien kehittämiseen. Ne kirjattiin aluksi analyysitaulukkoon, mutta 

klusterointivaiheessa tämänsisältöisten ilmaisujen systemaattinen tarkastelu päätettiin 

jättää analyysin ulkopuolelle. Syynä tähän oli tutkielman laajuuden rajallisuus ja aiheiden 

erillisyys, vaikkakin ne liittyvät olennaisesti lukemaan opetuksen eriyttämiseen, kuten tut-

kielman teoreettinen viitekehys paljastaa. Lukemisvalmiuksien tukemisesta ja oppilaiden 

lukutaidon arvioinnista aapisissa saisi aikaan jopa useampia itsenäisiä tutkimuksia. 

 

Edellä mainittujen yläluokkien alle sijoittuvat alaluokat syntyivät aineistosta käsin lukuun 

ottamatta menetelmällisen eriyttämisen yläluokan muodostamia alaluokkia, jotka nousivat 

teoriasta. Yläluokkia yhdistelemällä syntyivät pääluokat: sisällön eriyttäminen ja prosessin 

eriyttäminen. Aineiston klusterointi muodostui seuraavanlaiseksi: 

 

 
 

KUVIO 5. Oppikirja-analyysin aineiston klusterointi. 
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Aineiston klusterointi ei siis edennyt täysin Tuomen ja Sarajärven (2009) tai Kyngäksen ja 

Vanhasen (1999) kuvauksen mukaan, sillä tässä tutkimuksessa klusterointi aloitettiin ala-

luokkien muodostamisen sijaan yläluokkien muodostamisella, joista sitten johdettiin ai-

neiston sisältöä yksityiskohtaisemmin kuvaavat alaluokat. Tämän jälkeen klusteroinnissa 

edettiin kohti laajempia ja yleisempiä luokkia muodostaen yläluokista kaksi pääluokkaa ja 

vielä nämä luokat kattava yhdistävä luokka. Metodikirjallisuuden perusteella tällainen rat-

kaisu vaikuttaa relevantilta, sillä jokaisella aineistolla on omat yksilölliset piirteensä. 

 

Kyngäksen ja Vanhasen (1999, s. 5) mukaan ajatuskokonaisuuksien käyttäminen ana-

lyysiyksiköinä voi vaikeuttaa analyysin tekemistä, sillä ne saattavat sisältää useamman 

kuin yhden merkityksen. Tämä piirre nousi esiin myös tässä aineistossa. Analyysin yhtey-

dessä havaittiin, että lukemaan opetuksen eriyttämistä jäsentävät ulottuvuudet ovat osit-

tain päällekkäisiä ja lomittaisia. Ei voida esimerkiksi sanoa, että käytännön opetustyössä 

materiaaleilla eriyttäminen sulkisi pois tavoite-eriyttämisen, eriyttämisen organisoinnin 

avulla ja/tai menetelmällisen eriyttämisen. Näin ollen yhden ajatuskokonaisuuden muo-

dostava ilmaus saattoi sisältää useampia eriyttämisen tapoja, kuten alla olevassa esimer-

kissä. Esimerkki-ilmaisuun on merkitty tehostein eriyttäminen materiaalilla, tavoitteiden ja 

oppisisältöjen eriyttäminen sekä työtavoilla eriyttäminen. Tällaisia ilmaisuja on kopioitu 

ja liitetty useampien kategorioiden alle, mutta kussakin kategoriassa niitä lähestytään ja 

tulkitaan vain yhdestä tietystä näkökulmasta. 

 

”Eriyttäminen: Lukemaan opettelevat keskittyvät harjoittelemaan viivalla merkittyä vuo-
ropuhelua. Lukutaitoiset harjoittelevat lukemaan sujuvasti koko tekstin esim. parin 
kanssa vuorotellen lukien.” (Vipusen aapinen, opettajan opas B – Näytelmä: Lukemi-

nen) 
 

Aineiston sanallisen kuvailun rinnalla käytettiin kvantifiointia. (Kyngäs & Vanhanen, 1999, 

s. 9). Laskeminen ja aineiston kuvaaminen numeroin nähdään mahdollisena toimintata-

pana myös laadullisissa tutkimuksissa. Niiden käyttö on perusteltua mm., koska numerot 

auttavat tekemään todenmukaisia aineistoon perustuvia havaintoja ja pitämään analyysin 

tällä tavoin luotettavampana. Ilman aineiston määrällistä tarkastelua on suurempi mahdol-

lisuus, että analyysi perustuu tutkijan intuitioon ja oivalluksiin, jotka saattavat johtaa joi-

denkin havaintojen korostumiseen tai sivuuttamiseen ja unohtumiseen. Lisäksi numerojen 

vahvuutena on, että ne antavat paljon informaatiota aineistosta tiiviissä muodossa. (Miles 

& Huberman, 1994, s. 253–254.) 

 

Kvantifiointia käytettiin yhden materiaaleilla eriyttämisen alaluokan (aapinen) osalta. Ana-

lyysissa laskettiin frekvenssit aapisten lukuharjoitusten a) jakautumisesta eriyttäviin, eriy-
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tyviin ja ei-eriyttäviin harjoituksiin sekä b) jakautumisesta kolmen eri tasoryhmän kesken. 

Molemmat analyysit perustuvat opettajan oppaiden sisältämiin ohjeistuksiin aapisen har-

joituksista. 

 

Kvantifioinnin toisessa osassa käytettiin luokkina aapisten omia tasoryhmiä, mutta en-

simmäisen vaiheen osalta luokittelussa käytetyt luokat muodostettiin itse aapisten sisäl-

tämien ohjeiden perusteella. Näitä luokkia on neljä ja ne ovat ei-eriyttävät, eriytyvät, alas-

päin eriyttävät ja ylöspäin eriyttävät harjoitukset. 

 

Ei-eriyttävät harjoitukset ovat kaikille oppilaille yhteisiä harjoituksia, jotka suoritetaan taito-

tasosta riippumatta samalla tavalla. Eriytyvät harjoitukset ovat suunnattu myös kaikille, 

mutta harjoittelu eriytyy eritasoisille oppilaille tarkoitettujen erilaisten ohjeiden mukaan. 

Eriytyminen tapahtuu joko säätelemällä luettavan määrää tai antamalla luetun pohjalta 

suoritettavia lisätehtäviä. Eriyttävät harjoitukset ovat suunnattu vain osalle oppilaista siten, 

että alaspäin eriyttävien harjoitusten tekemiseen osallistuvat vain lisää perusharjoitusta 

tarvitsevat lukijat ja ylöspäin eriyttävien harjoitusten tekemiseen osallistuvat vain lisähaas-

teita kaipaavat edistyneemmät lukijat. Jos harjoituksesta on tarjolla kahdenlaiset ohjeet, 

jotka mahdollistavat sen vaihtoehtoisen käytön joko yhteisenä ei-eriyttävänä tai eriytyvä-

nä/eriyttävänä harjoituksena, on se laskettu eriytyväksi/eriyttäväksi. Näin on toimittu siitä 

syystä, että tutkimuksessa ollaan nimenomaan kiinnostuneita, kuinka eriyttäminen on 

huomioitu aapisissa ja kuinka ne oppaineen tukevat lukemaan opetuksen eriyttämisen 

toteuttamista käytännön opetustyössä. 

 

Aapisten kertomusosioiden harjoitusten osalta käytettiin lisäksi luokkaa: ei määriteltävissä 

olevat eriyttävät harjoitukset. Nämä harjoitukset on tarkoitettu vain osan luettavaksi, mutta 

niissä eriyttäminen ei perustu lukutaidon tasoon. 

 

Kvantifioinnin ensimmäisessä osassa yksi aapisen harjoitus saattoi kuulua vain yhteen 

luokkaan, mutta toisessa osassa harjoitus saattoi kuulua useampaan luokkaan sen mu-

kaan, minkä tasoryhmien oppilaille se oli suunnattu. Aapisten vertailtavuuden vuoksi kvan-

tifioinnissa ei kiinnitetty huomiota materiaaliin, joka oli luonteensa puolesta erilaista. Täl-

laista materiaalia olivat aloitusaukeamat, laulut, runot, lorut, draamaharjoitusten ohjeet ja 

juhlaosioiden tekstit. 

 

Kyselylomakkeiden analysoinnissa edettiin samojen vaiheiden mukaan kuin aapisten ja 

opettajan oppaiden analysoinnissa. Analysointi aloitettiin tutustumalla kyselyn vastauksiin 

lukemalla ne useaan kertaan läpi. Samalla aineistosta karsittiin pois ilmaukset, jotka eivät 
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liittyneet lukemaan opetuksen eriyttämiseen aapisten ja opettajan oppaiden avulla (esim. 

vastauksiin eksyneet tehtäväkirjoja ja sähköistä materiaalia koskevat ilmaisut). Kyselylo-

makkein kerätyn aineiston analysointi tapahtui vasta aapisten ja opettajan oppaiden ana-

lysoimisen ja tulosten kirjoittamisen jälkeen, jotta opettajien havainnot ja mielipiteet eivät 

pääsisi vaikuttamaan oppikirja-analyysin tuloksiin. Lisäksi oppimateriaaleihin tutustumisen 

jälkeen kyselyn vastausten ymmärtäminen oli loogisesti helpompaa. 

 

Aineiston analysoinnissa käytettiin apuna kyselylomakkeen valmista struktuuria. Tämä on 

Kyngäksen ja Vanhasen (1999, s. 9) mukaan varteen otettava keino, kun käsitellään 

strukturoidusti kerättyä aineistoa. Opettajat kertoivat joihinkin kysymyksiin liittyvistä aiheis-

ta muiden kysymysten yhteydessä, jonka vuoksi kysymyksien alle muodostunut aineisto 

täytyi koota uudelleen. Analyysin myötä syntyi kuviossa 6 esitetty kategorisointi. Ana-

lyysiyksikkönä toimi tämänkin aineiston osalta ajatuskokonaisuus ja analyysia tuettiin pai-

koittain kvantifioinnin avulla. 

 

 

 

KUVIO 6. Kyselyaineiston klusterointi. 
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6.5 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Laadullisen tutkimuksen kentän moninaisuudesta johtuen sen piirissä tehtyjen tutkimusten 

luotattavuutta voidaan pohtia ja perustella hyvin erilaisista näkökulmista käsin. Luotetta-

vuuden arviointi riippuu olennaisesti, miten ja millaisista lähtökohdista tutkimusta on tehty. 

Tämän vuoksi luotettavuuden arvioinnissa ja sen toteuttamisen helpottamiseksi laadituis-

sa luetteloissa painottuvat erilaiset kysymykset ja toisaalta samatkin käsitteet ovat saa-

neet toisistaan poikkeavia tulkintoja. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 134.) Tässä alaluvussa 

pyritään arvioimaan tämän tutkimuksen luotettavuutta siihen parhaiten soveltuvista näkö-

kulmista käsin. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa keskeisin luotettavuuden kriteeri on tutkija itse. Luotettavuus 

on kietoutunut tiiviisti tutkimuksen teon kaikkiin vaiheisiin, jonka vuoksi tutkijan on rehelli-

sesti kuvattava tekemänsä valinnat ja ratkaisut koko tutkimusprosessia koskien. (Eskola & 

Suoranta, 1998, s. 210.) Tässä tutkimuksessa onkin pyritti alusta asti kuvaamaan tutki-

muksen eteneminen ja siihen liittyvät päätökset mahdollisimman perusteellisesti kaikkine 

ongelmineen, jotta lukija voisi muodostaa selkeän kuvan tutkimuksen vaiheista ja ymmär-

tää miten tuloksiin on päästy. Avoin tutkimusprosessi mahdollistaa kenen tahansa arvioida 

tutkimuksen luotettavuutta. Tällaista raportoinnissa huomioitavaa tutkimusprosessin lä-

pinäkyvyyttä peräänkuuluttavat mm. Tuomi ja Sarajärvi (2009, s. 141) sekä Hirsjärvi ja 

kumppanit (1997, s. 217). 

 

Perehtyminen lähteisiin, joissa kuvataan luotettavan ja eettisesti kestävän tutkimuksen 

tekemistä, herättää mielikuvan, että nämä molemmat tekijät rakentuvat sekä tiedostetuista 

että tiedostamattomista ratkaisuista ja toimintatavoista. Tietoisen vilpin välttäminen ei ole 

osoittautunut ongelmalliseksi tai vaikeasti asiaksi, vaan tutkimuksen teossa on pyritty 

noudattamaan systemaattisesti yleisesti hyväksyttyjä tieteeseen kuuluvia periaatteita ja 

normeja esim. puolueettomuutta ja huolellisuutta. Tiedostamattomat luotettavuus- ja eet-

tisyystekijät ovat sen sijaan vaikeammin huomioitavissa. Niitä koskevien virheiden välttä-

miseksi on pyritty omaa toimintaa koskevaan kriittisyyteen, vahvaan itsetietoisuuteen ja 

oman subjektiuden vaikutusten ymmärtämiseen esim. esiymmärryksen osalta. Sivulla 70 

on jo kuvattu, miten kvantifioinnin avulla on pyritty Milesin ja Hubermanin (1994, s. 253–

254) ohjeiden mukaisesti parantamaan tulosten luotettavuutta ja estämään tahatonta tu-

losten vääristymistä. 

 

Laadullisen tutkimuksen yhteydessä voidaan tietyin varauksin käyttää luotettavuuden ar-

vioimiseen määrällisen tutkimuksen piirissä syntyneitä käsitteitä: reliabiliteetti ja validiteet-
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ti. Validiudella viitataan tutkimuksen pätevyyteen (Hirsjärvi ym., 1997, s. 215–216) ja sillä 

tarkoitetaan, että tutkimuksessa on tutkittu sitä, mitä on ollut tarkoitus tutkia (Tuomi & Sa-

rajärvi, 2009, s. 136). Sitä voidaan tarkastella sisäisen ja ulkoisen validiteetin näkökulmis-

ta, joista ensimmäinen tarkoittaa sopusointua teoreettisten ja käsitteellisten määrittelyjen 

välillä ja jälkimmäinen viittaa aineiston sekä tulkintojen ja johtopäätösten suhteen pätevyy-

teen (Eskola & Suoranta, 1998, s. 213). 

 

Sisäisen validiteetin näkökulmasta aapisten (yhteensä 699 sivua) ja opettajan oppaiden 

(yhteensä 2162 sivua) muodostama aineisto osoittautui riittäväksi. Aineistosta ei otettu 

rajallista näytettä, vaan materiaalit tutkittiin kannesta kanteen ja näin voitiin muodostaa 

monipuolinen kokonaiskuva eriyttämisen merkityksestä sekä lukuvuoden eri aikoina että 

yleisissä ohjeistuksissa. Aineiston rajaaminen taustalla vaikuttavan opetussuunnitelman 

mukaan oli onnistunut, koska nyt voitiin varmistaa, että oppimateriaalien erot eivät ole 

riippuvaisia tästä tekijästä. Valmiiden tutkijasta riippumatta syntyneiden dokumenttien 

analysoinnin haasteita on jo arvioitu tarkemmin s. 67–68 ja analyysiyksikön osuvuutta s. 

70. 

 

Lukemaan opetuksen eriyttäminen muodosti vaikeasti tutkittavan ilmiön siinä mielessä, 

että sen yhteydessä käytetyt käsitteet ylöspäin ja alaspäin eriyttäminen määrittyvät suh-

teessa luokan perustasoon, joka voi tarkoittaa eri asioita oppilaiden yleisestä vallitsevasta 

taitotasosta riippuen. Näin ollen, kun oppikirja-analyysin avulla tutkittiin ylöspäin ja alas-

päin eriyttävien harjoituksien osuuksia, niitä ei määritelty suhteessa perustasoon, vaan 

pikemminkin kokonaisuuteen käyttäen apuna oppaiden ohjeita. Mikäli taitavin taso tai tai-

tavin taso ja keskimmäinen taso eivät osallistuneet aapisen harjoitukseen, laskettiin se 

alaspäin eriyttäväksi. Vastaavasti harjoitukset, joita ei oltu tarkoitettu alimmalle tasolle tai 

alimmalle tasolle eikä keskimmäiselle tasolle, laskettiin ylöspäin eriyttäviksi. Näin ollen 

keskimmäinen taso saattoi toimia vaihtelevasti alaspäin eriyttävien ja ylöspäin eriyttävien 

harjoitusten parissa. Käsitys tällä tavalla rakentuvista eriyttämisen tasoista oli yhden mu-

kainen oppaiden jakaman käsityksen kanssa, mutta jokseenkin ristiriitainen teoriassa esi-

tetyn näkemyksen kanssa. Tutkimus ei olisi kuitenkaan ollut mahdollinen ilman tehtyä 

ratkaisua. Ratkaisu saa tukea myös Renkosen (2010) tutkimuksesta, jossa on luokiteltu 

aapisten harjoituksia eriyttämisen näkökulmasta. Renkonen on nimittäin päätynyt samaan 

ratkaisuun opettajan oppaiden ohjeiden perusteella eikä hän ole nähnyt ratkaisua ongel-

mana. 

 

Huomio kiinnittyy sisäisen validiteetin näkökulmasta myös kyselylomakkeen kattavuuteen 

ja kysymysten ymmärrettävyyteen. Kyselylomaketta voitaneen pitää kattavana ja moni-
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puolisena, sillä siinä tarkasteltiin tutkittavaa ilmiötä monista näkökohdista käsin. Aineiston 

muodostumiseen vaikuttivat kuitenkin muutamat aineistonkeruutapaan eli kyselylomak-

keiden käyttöön liittyvät ongelmat. Kyselyitä käytettäessä tutkija ei pääse vaikuttamaan 

vastauksiin ja ohjailemaan vastaajaa. Tämä on yhtäältä luotettavuutta lisäävä tekijä, mutta 

toisaalta se myös vaikeuttaa vastausten ymmärtämistä ja tulkintaa, koska tutkija ei pysty 

vastaamisvaiheessa varmistamaan, onko hän ymmärtänyt ilmaisun oikein eikä hän myös-

kään voi pyytää tarkennusta suppeiksi jääneisiin vastauksiin. (Hirsjärvi ym., 2006, s. 184; 

Valli, 2001, s. 100–102.) Nämä haasteet ilmenivät myös tässä tutkimuksessa, vaikka niitä 

pyrittiin huolellisesti ennakoimaan lomakkeen suunnittelussa. Opettajat käyttivät lomak-

keen täyttämiseen aikaa keskimäärin 24 minuuttia, mutta opettajien vastaamisaikojen 

välillä oli suurta vaihtelua, jonka vuoksi myös vastausten perusteellisuudessa ja syvälli-

syydessä oli havaittavissa selkeitä eroja. Lomakkeen kysymysten pilkkominen pienempiin 

osiin olisi voinut ohjata opettajia pohtimaan annettuja aiheita yksityiskohtaisemmin, mutta 

toisaalta kyselyn piteneminen olisi voinut vaikuttaa negatiivisesti vastaajien määrään. 

 

Hirsjärvi ym. varoittavat, että kattavista vastauksista huolimatta vastaajat ovat saattaneet 

käsittää esitetyn kysymyksen eri tavalla kuin tutkija on sen tarkoittanut. Tällöin vastaukset 

eivät vastaa sitä todellisuutta, jota tutkija on kuvitellut tutkivansa. Tämä otettiin kyselyssä 

huomioon mm. määrittelemällä lyhyesti eriyttämistä koskevia tapoja niiden käyttöä mittaa-

van kysymyksen yhteydessä. Määrittelyssä ei kuitenkaan osattu ottaa huomioon käsitteen 

”menetelmä” monimerkityksellisyyttä, jonka vuoksi tämä aiheutti vaikeuksia vastausten 

analysoimisessa kyseisen kysymyksen osalta. Luotettavuus ongelmaa ei silti sinänsä syn-

tynyt, koska saatuja tuloksia ei pakotettu tutkijan alkuperäiseen ajattelumalliin, vaan niitä 

analysoitiin tietyllä varauksella. Lisäksi erheestä kerrottiin avoimesti tuloskuvauksen yh-

teydessä (s. 114), jolloin lukija voi itse harkita, miten esitettyyn tulokseen suhtautuu. Myös 

tutkimuksessa käytettyä aineistotriangulaatiota voidaan Tuomen ja Sarajärven (2009, s. 

143) mukaan pitää validiutta tuottavana tekijänä. Kaiken kaikkiaan tutkimusaineisto ja 

valitut metodit mahdollistivat vastaamisen tutkimuskysymyksiin ja palvelivat tutkimuksen 

tarkoitusta onnistuneesti. 

 

Validiuden toinen osatekijä eli ulkoinen validiteetti on rinnastettavissa mm. yleistettävyy-

den käsitteisiin (Metsämuuronen, 2011, s. 60). Laadullisessa tutkimuksessa ei kuitenkaan 

voida pyrkiä tilastolliseen yleistettävyyteen, vaan sen puitteissa yleistettävyyttä on lähes-

tyttävä toisenlaisesta näkökulmasta (Eskola & Suoranta, 1998, s. 65, 68). Eskola ja Suo-

ranta (1998, s. 68) luovat mm. kuvaa yleistettävyydestä siirrettävyytenä, jolloin arviointi 

kohdistuu tehtyjen havaintojen sovellettavuuteen toisessa kontekstissa. Päätöksen siirret-

tävyydestä tekee lukija, joten tarkastelun keskiöön nousee jälleen tutkimuskohteen kuva-
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uksen tiheys. Tässä tutkimuksessa saadut tulokset tarjoavat tietoa vuoden 2004 opetus-

suunnitelmaan perustuvista aapisista ja opettajan oppaista. Opetussuunnitelman perus-

teiden keskeisestä vaikutuksessa johtuen tulokset eivät sinänsä ole siirrettävissä toiseen 

aikaan. Niiden pohjalta ei myöskään voida tehdä tulkintoja toisen oppiaineen oppikirjojen 

tilanteesta. Tämän tutkimuksen osalta siirrettävyys perustunee mahdollisuuteen hyödyn-

tää valmista luokittelurunkoa kvantifioitaessa aapisten eriyttävien harjoituksien osuuksia 

tai tulosten hyödynnettävyyteen oppimateriaalien kehittämisessä. 

 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan tarkastella myös reliabiliteetin näkökulmasta, joka 

Eskolan ja Suorannan (1998, s. 213) mukaan tarkoittaa tulkinnan ristiriidattomuutta ja 

Tuomen ja Sarajärven (2009, s. 136) mukaan tulosten toistettavuutta. Määritelmästä huo-

limatta huomio kääntyy tutkimustuloksiin ja niiden muodostamisessa käytettyyn logiik-

kaan. Tässä tutkimuksessa reliaabeliuteen pyrittiin monin keinoin. Kyselylomakkeessa 

mm. kysyttiin kysymyksiä, jotka tukivat toisiaan. Osittain lomittaisten kysymysten avulla 

pystyttiin koettelemaan vastausten pitävyyttä ja näin lisäämään tutkimustulosten luotetta-

vuutta. 

 

Toisaalta reliaabeliutta lisäsi myös rinnakkaisten aineistojen käyttäminen. Tutkimuksen 

ensimmäisessä osassa tutkittavaa ongelmaa eli aapisten ja opettajan oppaiden eriyttämi-

seen tarjoamaa tukea lähestyttiin oppikirja-analyysin avulla. Tämän myötä tutkijalle syntyi 

tietynlainen kuva ilmiöstä. Muodostuneet käsitykset saivat analyysin toisessa vaiheessa 

tukea opettajien vastauksista, mutta paikoittain opettajien vastaukset ohjasivat ajattelua ja 

arviointia uusille urille. Tämä lisää tutkimuksen luotettavuutta, koska arvio ei perustu aino-

astaan tutkijan aapisista tekemiin havaintoihin, vaan huomioi myös käyttäjien näkökulman. 

 

Vilkan (2005, s. 159) mukaan tutkimuksen toistettavuus on jokseenkin ongelmallinen luo-

tettavuuden kriteeri arvioitaessa laadullista tutkimusta, koska sen piirissä tehdyt tutkimuk-

set ovat aina jossakin määrin ainutkertaisia. Laadullisen tutkimuksen yhteydessä on jopa 

hyväksyttyä, että eri tutkijat voivat päätyä tutkimusaineistoa luokitellessaan ja tulkitessaan 

erilaisiin tuloksiin. Näin ollen yksityiskohtaiset kuvaukset luokittelu- ja tulkintasäännöistä 

eivät vielä sinänsä tee laadullisesta tutkimuksesta toistettavaa. Luotettavuuden lisäämi-

seksi ne on kuitenkin kirjoitettava auki ja toistettavuutta on tavoiteltava eräänlaisena ide-

aalina. (Eskola & Suoranta, 1998, s. 216.) Tähän on pyritty myös tässä tutkimuksessa. 

Etenkin analyysin ensimmäinen vaihe on kuvattu varsin seikkaperäisesti aapisten ja opet-

tajan oppaiden muodostaman aineiston julkisuuden ja saatavuuden vuoksi. Reliabiliteetin 

lisäämiseksi liitteisiin on tuotu yksityiskohtaista tietoa harjoitusten luokittelusta ja luokkien 

muodostumisesta (liitteet 5 ja 6), jotta lukija voisi ymmärtää, miten tuloksissa esitettyihin 
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lukuihin ja prosenttiosuuksiin on päädytty. Oppimateriaalien muodostamasta aineistosta 

on myös esillä käytetty sisällönanalyysitaulukko, jossa on esimerkki-ilmaisu kustakin ala-

luokasta (liite 4). Kyselyn osalta aineistositaatit on esitetty tuloskuvauksen lomassa, jossa 

ne tukevat ja kuvaavat tulkintaa. Tällöin lukijalla on myös mahdollisuus kyseenalaistaa 

tulkinta (Eskola & Suoranta, 1998, s. 216–217). 

 

Tutkimuksessa tiedostettiin, että aineistosta voi tehdä havaintoja vain oman ymmärryk-

sensä rajoissa, joten ennen varsinaista tutkimukseen ryhtymistä perehdyttiin kattavasti 

aikaisempaan teoriatietoon ja aihetta sivuaviin tutkimuksiin. Tutkimuksen teoreettinen vii-

tekehys viestiikin vahvasti siitä esiymmärryksestä, jonka tutkija on muodostanut aihealu-

eetta koskevaa tietoa prosessoidessaan. Koska varsinaisesta aiheesta on tehty vain vä-

hän tieteellistä arvostusta nauttivaa tutkimusta (eli pro gradu -tutkimuksia ylempiä selvi-

tyksiä), tutkimustulosten vahvistaminen vertailemalla saatuja tuloksia aiempiin tuloksiin 

tuotti jossakin määrin ongelmia. Lerkkanen lienee keskeisin uran uurtaja lukemaan ope-

tuksen eriyttämisen saralla. Hän on myös ollut mukana laatimassa yhtä tässä tutkimuk-

sessa tutkittua aapista. Tutkimustulosten peilaaminen yhden oppikirjailijan näkemyksiin 

olisi voinut aiheuttaa vinoumaa tulkintaan. Tämä ei kuitenkaan synnyttänyt luotetta-

vuusongelmaa, sillä kaikki aapiset vaikuttavat jakavan yhteisen näkemyksen lukemaan 

opetuksen eriyttämisestä. 

 

Tutkimuseettiset kysymykset liittyvät kaikkeen tieteen tekoon, mutta ne korostuvat erityi-

sesti ihmistieteissä, joissa tutkimuksen kohdejoukkona ovat useimmiten ihmiset. Tutkijalta 

vaaditaan alkumetreiltä asti eettistä sitoutuneisuutta, jotta hänen toimintansa olisi kaikin 

puolin hyvän tutkimuksen ja tieteen teon mukaista. Laajan käsityksen mukaan eettisyys 

on yhteydessä kaikkiin tutkimuksessa tehtäviin valintoihin ja ratkaisuihin mukaan lukien 

mm. aihevalinnan, lähdeviitteiden käytön, aineiston säilyttämisen, tutkittavien anonymitee-

tistä huolehtimisen ja heidän informoimisen sekä tutkimustulosten esittämisen. (Tuomi & 

Sarajärvi, 2009, s. 125, 127–129.) 

 

Tutkittaessa markkinoilla olevia taloudellista hyötyä tavoittelevia oppimateriaaleja, on tär-

keää, että tutkimus tapahtuu puolueettomasti ilman minkäänlaisia sitoumuksia kustantajiin 

tai muihin asianosaisiin. Tämän tutkimuksen yhteydessä aapisia ja opettajan oppaita on 

arvioitu puhtaasti tehtyjen havaintojen pohjalta. Tutkimuksen tavoitteena ei ollut osoittaa 

minkään tietyn oppimateriaalin paremmuutta tai huonommuutta, vaan oppimateriaaleja 

tarkasteltiin samalta viivalta. 
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Opettajien osallistuminen tutkimukseen perustui vapaaehtoisuuteen. Kun kysely järjestet-

tiin verkossa, opettajat saattoivat vastata kyselyyn avoimesti ja anonyymisti. Vastausten 

yhdistäminen johonkin tiettyyn opettajaan olisi ollut mahdottomuus, joten sitä ei vastaajien 

tarvinnut jännittää. Opettajille kerrottiin kyselyn yhteydessä tutkimuksesta ja sen tarkoituk-

sesta. Kerätyt vastaukset olivat ainoastaan tutkijan käytössä ja ne tuhottiin tutkimuksen 

päätyttyä. Tutkimuksen tavoitteena oli saada (mahdollisesti sovellettavaa) tietoa aapisten 

ja niihin kuuluvien opettajan oppaiden ensimmäisen luokan opettajille tarjoamasta tuesta 

lukemaan opetuksen eriyttämisessä. Näin ollen tutkimuksen kautta tavoiteltiin pelkästään 

yleistä hyvää. 
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7 TUTKIMUSTULOKSET 

Tässä luvussa esitetään tutkimustulokset etsien vastauksia kahteen tutkimuskysymyk-

seen: 1) Miten aapisissa ja aapisten opettajan oppaissa eriytetään lukemaan opetusta? ja 

2) Miten opettajat hyödyntävät ja arvioivat aapisia ja aapisten opettajan oppaita lukemaan 

opetuksen eriyttämisen näkökulmasta? Molempia tutkimuskysymyksiä käsitellään omissa 

alaluvuissaan. Luvun lopussa esitetään ensimmäisen ja toisen tutkimuskysymyksen tulok-

set kokoava yhteenveto, jossa tarkastellaan oppikirja-analyysin ja käyttäjäarviokyselyn 

tuloksia suhteessa toisiinsa. Koska analysoitavaa aineistoa on paljon ja tuloksia käsitel-

lään perinpohjaisesti, on selvää, että tämä näkyy tutkielman laajuudessa. Mittava tulosku-

vaus vaikuttaa olevan yhteinen piirre kaikille tutkimuksille, jossa tehdään oppikirja-

analyysia. Tämä on otettu huomioon tulosluvun rakenteessa ja otsikoinnissa jotta, lukija 

löytäisi mahdollisimman vaivatta itseään kiinnostavan tulososuuden. 

7.1 Lukemaan opetuksen eriyttäminen aapisissa ja aapisten opettajan oppaissa 

Tässä alaluvussa perehdytään ensimmäiseen tutkimuskysymykseen kuvaamalla ja ver-

taamalla aapisten ja aapisten opettajan oppaiden sisältöä eriyttämisen näkökulmasta si-

sällönanalyysissa muodostuneen kategorisoinnin pohjalta. Aapisia analysoidaan rinnak-

kain yhdestä näkökulmasta kerrallaan peilaten samalla tehtyjä havaintoja teoriaan. 

7.1.1 Materiaaleilla eriyttäminen 

Kaikissa aapisissa ja opettajan oppaissa materiaaleilla eriyttäminen tapahtuu aapista sekä 

liitteenä olevaa vaihtoehtoista ja/tai lisälukemismateriaalia käyttäen. Lisäksi eriyttävinä 

materiaaleina käytetään vaihtelevasti tehtävämonisteita, pelejä, toiminnallisia harjoituksia 

ja kirjallisuutta. Keskeisimmässä roolissa ovat kuitenkin aapiset. 

 

Aapinen 

 

Kaikki aapiset ovat keskenään erilaisia, mutta niissä on paljon yhteisiä piirteitä. Jokaises-

sa aineistossa olevassa aapisessa on samanlainen rakenne. Syyslukukauden osalta aa-

piset koostuvat kirjainaukeamista, joissa opetellaan kaikki äänteet ja niitä vastaavat kir-

jainmerkit yksi kerrallaan. Äänteiden opetusjärjestys poikkeaa aapisissa hieman. Taulu-

kosta 2 on havaittavissa, että kunkin äänteen opetusajankohta sijoittuu käytettävästä aa-
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pisesta huolimatta melko samaan vaiheeseen syyslukukautta. Suurimmat erot ovat ään-

teiden l, t ja ö opettamisajankohdissa. 

 

TAULUKKO 2. Äänteiden ja kirjainten opetusjärjestys aapisissa. 

 

Äänteiden ja kirjainten opetusjärjestys eri aapisissa 

Kirjakuja 1 
aapinen 

a i u s n o l e m r t ä k p j v y ö h d 

Pikkumetsän 
aapinen 

a i u o n s e t m l k r ä p j y v h ö d 

Taikamaan 
aapinen 

a i s u l n o e m t r p k ä ö h v j y d 

Vipusen 
aapinen 

a i s u n o l e r m ä t k p j v y h ö d 

 

Kirjain kirjaimelta tapahtuvasta opetuksesta huolimatta jokaisessa aapisessa on huomioitu 

myös sellaiset oppilaat, jotka tunnistavat jo paljon äänteitä. He pääsevät aapisen alusta 

asti kokeilemaan lukemista kaikilla kirjaimilla. Tämä on tärkeä piirre aapisissa, koska voi-

massa olevien opetussuunnitelman perusteiden korostama konstruktivistinen oppimiskäsi-

tys edellyttää, että oppilaiden aikaisemmat tiedot ja taidot otetaan opetuksessa huomioon 

ja jokainen oppilas pääsee opiskelemaan omalla taitotasollaan. (Uusikylä & Atjonen, 

2007, s. 153–154; Opetushallitus, 2004, s. 18.) 

 

Otavan kustantamissa aapisissa on yksi aukeama kutakin opeteltavaa kirjainta/äännettä 

kohden, kun taas Sanoma Pron kustantamissa aapisissa aukeamia on kaksi. Kirjakuja 

1:n, Taikamaan ja Vipusen aapisissa kirjainjakson päättää kertausaukeama, jossa on ai-

nakin yksi lukemisharjoitus (huom.! lauluja ei ole huomioitu analyysissa). Ainoastaan Tai-

kamaan aapisen kertausaukeamilla on luettavaa eritasoisille lukijoille, ei pelkästään taita-

ville.  

 

Kirjakuja 1 aapisen kirjainten ja äänteiden opettamiseen keskittyvän aapisen osion kappa-

leet koostuvat kahdesta aukeamasta. Ensimmäinen aukeama sisältää neljä erilaista lu-

kemisharjoitusta, jotka ovat tavutaulut, sanaksi lihottaminen, sanalista ja vuorokeskustelu. 

Nämä harjoitukset ovat tarkoitettu kaikille oppilaille. Äänteiden yhdistämisen osalta opetta-

ja kuitenkin jatkaa työskentelyä sellaisten oppilaiden kanssa, jotka kaipaavat enemmän 

harjoitusta. Aapisen toinen aukeama on lisämateriaalia, jota ohjataan soveltamaan ope-

tuksessa oppilasryhmän ja käytössä olevan ajan mukaan. Opettaja voi päättää käsittelee-

kö hän kappaleen yhdessä koko luokan kanssa vai lukutaitotason mukaan eriyttäen, sillä 

opas tarjoaa ohjeet molempiin vaihtoehtoihin. Aukeamalta löytyy kaksi harjoitusta, jotka 

eriyttävät kolmeen tasoon: 1) aukeaman kuvan yhteyteen sijoitettujen sanalappujen sano-
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KUVA 2. Pikkumetsän aapisen N-kirjainaukeamat (Wäre ym., 2006, s. 20–23). 

 

Taikamaan aapisessa on yhtä kirjainta kohden yksi aukeama ja aukeamalla viisi harjoitus-

ta. Harjoitusten vaikeustason määrittämisessä on hyödynnetty vaihtuvaa fontin väriä: 

mustalla painettu teksti sisältää vain opittuja kirjaimia, kun taas sininen teksti sisältää 

myös vieraita kirjaimia. Aukeaman ensimmäinen harjoitus eli mustalla painetut tavut on 

suunnattu erityisesti lukemaan oppimisen alkutaipaleella oleville, mutta kappalekohtaisten 

ohjeiden perusteella vaikuttaa siltä, että niiden lukemiseen osallistuvat yhtälailla kaikki 

oppilaat. Kolmella ensimmäisellä aukeamalla toisena harjoituksena on sinisellä painetut 

tavut, jotka on tarkoitettu kaikki äänteet tunnistaville lukijoille. Myöhempien kirjainsivujen 

osalta harjoituksen tilalla on mustalla painettuja sanoja – ensin kuvan yhteyteen kirjoitet-

tuna, myöhemmin sanaluettelona. Nämä sanat on tarkoitettu kaikille. 

 

Kirjainaukeamien kolmas harjoitus on suunnattu vain osalle oppilaista. Harjoituksena on 

aapisen alussa sinisellä painetut sanat ja kolmannesta jaksosta lähtien sinisellä painetut 

lauseet. Neljäntenä harjoituksena aukeaman toisella sivulla on sinisellä painettu kertomus, 

joka on tarkoitettu ainoastaan taitavimpien lukijoiden luettavaksi. Harjoitus muuttuu kol-

mannessa jaksossa kaikille yhteiseksi mustalla fontilla painetuksi vuorokeskusteluksi. Vii-

meisenä aukeamalla on alaspäin eriyttävä nimeämisharjoitus, jonka avulla pyritään kehit-

tämään oppilaan sanavarastoa sekä harjaannuttamaan häntä nopeaan nimeämiseen ja 

nimeämistarkkuuteen. Kahden viimeisen jakson osalta harjoituksia on neljä, koska ni-

meämisharjoitus jää tuolloin aukeamilta pois. 

 

Aapisen kertaussivut sisältävät viisi harjoitusta: tekniikka koulun vasen käärö (tavut) ja 

oikea käärö (epäsanat), luen sanoja, luen lauseita sekä luen tarinan. Tekniikka koulun 

molemmat kääröt on suunnattu vaihtoehtoisina vain osalle oppilaista. Oppaan mukaan on 

tulkittavissa, että mustalla painettujen sanojen ja lauseiden lukemiseen osallistuvat kaikki 

oppilaat. Sinisellä painettu tarina on sujuville lukijoille, jotka lukevat tekstin koko luokalle. 
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KUVA 3. Taikamaan aapisen N-kirjainaukeama (Raikunen, Leino & Saramäki, 2013, s. 

22–23). 

 

Vipusen aapisessa on yksi aukeama jokaista opeteltavaa kirjainta/äännettä kohden ja 

näillä aukeamalla on neljä harjoitusta. Tavutaulut harjoituksen lukevat kaikki oppilaat. Sa-

moin toisen harjoituksen ensimmäinen ”kuvataulut” osio on tarkoitettu kaikille, mutta har-

joituksen toinen ”sanalistat” osuus on suunnattu vain osalle oppilaista. Vuoropuhelu ja 

Elsan kirje Niilolle ovat vaihtoehtoisesti luettavia eriyttäviä harjoituksia, joista ensimmäinen 

on tarkoitettu alaspäin eriyttäväksi ja jälkimmäinen ylöspäin eriyttäväksi. Molemmat harjoi-

tukset voidaan lukea joko osittain tai kokonaan lukutaidon tasosta riippuen. Kertausau-

keamalta löytyy Niilon kirje Elsalle, joka on tarkoitettu yhdessä ääneen luettavaksi joko 

opettajan tai lukutaitoisten oppilaiden toimesta. 

 

 

KUVA 4. Vipusen aapisen N-kirjainaukeama (Muhonen, Paavola, Sillanpää, Solastie & 

Vuorento, 2007, s. 24–25). 
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Lukemaan opettaminen tapahtuu kaikissa aapisissa yllättävän samantapaisten harjoitus-

ten avulla. Jokaisesta aapisesta löytyy luettavaksi tavuja, sanoja, vuorokeskusteluja ja 

kertomuksia tai niihin verrattavissa olevia tekstejä. Lausetason harjoituksia on tarjolla vain 

Pikkumetsän ja Taikamaan aapisissa. Eriyttämisen näkökulmasta on olennaista tarkastel-

la, missä määrin aapiset sisältävät luettavaa tavu-, sana-, lause- ja tekstitasolla työskente-

leville oppilaille (kuvio 7). 

 

Eniten luettavia tavuja löytyy Pikkumetsän aapisen tavuharjoituksista, jotka sisältävät yh-

teensä 498 tavua. Toiseksi eniten luettavia tavuja on Taikamaan aapisessa, jonka kirjain- 

ja kertausaukeamilta löytyy yhteensä 450 tavua. Kirjakuja 1 aapisessa ja Vipusen aapi-

sessa luettavien tavujen määrä jää pienemmäksi. Kirjakuja 1 aapisessa on 399 ja Vipusen 

aapisessa 324 luettavaa tavua. 

 

Harjoiteltavien tavurakenteiden osalta aapiset eivät paljon poikkea toisistaan. Kaikissa 

aapisissa opetus aloitetaan kaksikirjaimisista tavuista ja edetään haastavampiin kolmikir-

jaimisiin tavuihin (kons. + pitkä vok. esim. saa ja kons. + vok. + kons. esim. sis) sitä mu-

kaan, kun aapisessa opetetaan ensimmäinen konsonantti. Pikkumetsän ääntei-

den/kirjainten opetusjärjestyksestä johtuen tämä tapahtuu kyseisessä aapisessa muuta-

man kappaleen Otavan aapisia myöhemmin. Pikkumetsän aapisessa edetään kuitenkin 

ensimmäisenä nelikirjaimisiin tavurakenteisiin: kons. + pitkä vok. + kons. esim. leen; kons. 

+ dift. + kons. esim. kiuk sekä kons. + vok. + konsonanttiyhtymä esim. kork. Muut aapiset 

etenevät vaikeampiin tavuihin hieman myöhemmin. Taikamaan aapisen tavuharjoituksissa 

ei harjoitella ollenkaan suomenkielen kons. + pitkä vok. + kons. -tavurakennetta. 

 

Selkeästi suurin määrä kuvallisia sanoja on Kirjakuja 1 aapisessa, jonka sivuilta löytyy 163 

sanaa kuvan yhteyteen sijoitettuna. Taikamaan aapisesta löytyy yli puolet vähemmän ku-

vallisia sanoja (78 kpl). Pikkumetsän aapisessa kuvallisia sanoja on 64 ja Vipusen aapi-

sessa vain 40. Ilman kuvallista tukea luettavia sanoja on aapisissa reilusti enemmän. Pik-

kumetsän, Taikamaan ja Kirjakuja 1 aapinen ovat tässä suhteessa hyvin samantapaiset, 

sillä niissä on luettavia sanoja em. järjestyksessä 348, 327 ja 326. Vipusen aapisessa 

sanoja on 120. Taikamaan aapisesta löytyy lisäksi 74 epäsanaa, joita ei ole laskettu em. 

sanoihin poikkeavuutensa vuoksi. Tavallisimpia luettavia sanoja ovat substantiivit, adjek-

tiivit ja verbit. Harvinaisempia, vain joidenkin aapisten käyttämiä sanoja ovat numeraalit, 

partikkelit ja pronominit. 

 

Luettavia lauseita löytyy vain kahdesta aapisesta Taikamaasta ja Pikkumetsästä. Taika-

maan aapisessa on 104 lausetta (tarkemmin ilmaistuna virkettä) ja Pikkumetsän aapises-
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TAULUKKO 3. Aapisille yhteisten kirjainosion harjoitusten jakautuminen eri harjoitustyyp-

peihin. 

 Kaikki oppilaat lukevat Vain osa oppialaista lukee 

Ei-eriyttävät Eriytyvät Alaspäin 
eriyttävät 

Ylöspäin 
eriyttävät 

K P T V K P T V K P T V K P T V 

Tavut   x  x x x x   x    x  

Kuvalliset sanat x   x*  x x  x        

Sanalistat x x x   x x        x x* 

Lauseet  x     x       x x  

Vuorokeskustelu x  x   x x     x     

Kertomus / kirje 
/ tms. 

            x x x x 

 
*Harjoitusten tarkastelu edellä mainitun jaon mukaisesti vaatii yhden Vipusen aapisen harjoituksen (tavutaulut 
ja sanalistat) jakamisen kahteen osaan, koska harjoituksen ensimmäisessä osassa sanan lukemisessa käyte-
tään apuna kuvaa ja toisessa ei.  Jaosta aiheutuen harjoitustyyppi muuttuu yllä olevassa taulukossa eriytyväs-
tä ei-eriyttäväksi ja ylöspäin eriyttäväksi. 

 

ylöspäin eriyttäviä harjoituksia ovat aapisesta riippuen lauseet, sanalistat, epäsanat ja 

kaikkia kirjaimia sisältävät tavut. Alaspäin eriyttämisessä aapiset käyttävät tavujen, kuval-

listen sanojen ja vuorokeskustelujen lukemista sekä lukemisvalmiuksia kehittäviä nimeä-

misharjoituksia. Alaspäin eriyttämisen osalta aapisissa ei näytä olevan yhdenmukaista 

linjaa, vaan jokainen aapinen on ratkaissut sen omalla tavallaan. 

 

Kaikki aapiset jakavat yhteisen näkemyksen, että tavujen ja kuvallisten sanojen harjoittelu 

kuuluu kaikille oppilaille – joko ei-eriyttäen tai eriytyen. Lisäksi aapisissa voi olla eriyttäviä 

lisäharjoituksia tämäntasoisista lukuharjoituksista. Myös sanalistojen lukeminen nähdään 

tärkeänä kaikille oppilaille kuuluvana harjoituksena kaikissa muissa aapisissa paitsi Vipu-

sessa, jossa sanojen lukeminen ilman kuvallista tukea on vain edistyneempien oppilaiden 

harjoitus. Vuorokeskustelujen lukemisessa ilmenee sama linja: Vipusen aapisessa vuoro-

keskustelut ovat alaspäin eriyttäviä harjoituksia ja muissa aapisissa ne ovat suunnattu 

kaikille. 

 

Kevätlukukauden osalta kaikki aapiset koostuvat kertomuskappaleista. Kirjakuja 1:n, Pik-

kumetsän ja Vipusen aapisen kertomukset on tarkoitettu luettavaksi joko kokonaan tai 

osittain oppilaan lukutaidon tasosta riippuen. Kirjakuja 1:n ja Vipusen aapisessa on ehdo-

tukset sopivista luku-urakoista, mutta Pikkumetsän aapisessa kertomuksen jakaminen 

jätetään muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta opettajalle. Taikamaan aapisessa ei oh-

jata lainkaan aapisen tekstin jakamiseen lukutaidon tason mukaan. Pikkumetsän ja Vipu-

sen aapisessa edistyneemmille lukijoille tarjotaan aapisen kertomuksen ohella lisäluke-

mismateriaalia. Pikkumetsän aapisessa lisälukemismateriaalina on oppaan kertomusten 
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liitemateriaali löytyy Pikkumetsän aapisesta. Tämä selittyy sillä, että kyseisessä aapisessa 

liitteet muodostavat oman erillisen materiaalinsa. Muissa aapisissa liitemateriaali on sijoi-

tettu oppaiden takaosaan. Kaikkien aapisten liitteet tarjoavat ylös- ja/tai alaspäin eriyttä-

vää lukemismateriaalia. Toiminnallisia leikinomaisia lukemisharjoituksia löytyy Kirjakuja 1, 

Pikkumetsän ja Vipusen aapisesta. Sanallisia esim. parin kanssa tehtäviä lukemistehtäviä 

tarjoavat Pikkumetsän ja Vipusen aapinen. Kirjallisia eriyttäviä tehtävämonisteita löytyy 

kaikista muista aapisista paitsi Vipusesta. Taulukossa 4 vertaillaan yksityiskohtaisemmin 

aapisten sisältämiä eriyttäviä liitteitä ja niihin verrattavissa olevia materiaaleja. 

 

TAULUKKO 4. Aapisten kirjain- ja kertomusosioiden eriyttävä liitemateriaali. 
 

Eriyttävät liitteet ja luokassa 
tuotettu materiaali 

Kirjakuja 1 
aapinen 

Pikkumet-
sän aapinen 

Taikamaan 
aapinen 

Vipusen 
aapinen 

LPP-tekstit x   x 

aapisen tekstin selkoversio x x x  

oppaan kertomuksen selko-
versio / muu lisälukemismate-
riaali 

 x  x 

kirjainhissi x x   

liukumäki tavuille/sanoille  x   

sanakortit  x   

lautapeli  x  x 

ohjeet sanallisiin lukutehtäviin  x  x 

eriyttävät tehtävämonisteet x x x  

eriyttävät kertausmonisteet   x  

tukiopetusmonisteet  x   

 

Kirjallisuus 

 

Kaikki aapiset Taikamaan aapista lukuun ottamatta opastavat hyödyntämään kirjallisuutta 

lukemaan opetuksen eriyttämisessä. Kirjakuja 1:n ja Vipusen aapisen opettajan oppaissa 

on listattu eritasoista kirjallisuutta oppilaille luettavaksi. Kirjakujassa aloitteleville ja edis-

tyneemmille lukijoille suunnatut vinkit esitetään jaksoittain ja ne käsittelevät aina tiettyä 

aapisen kehyskertomuksesta tai vuodenkierrosta nostettua teemaa. Vipusen aapisessa 

kirjallisuusvinkit esitetään oppaan A alussa ja ne on jaoteltu neljään tasoon eriyttäen. Pik-

kumetsän aapisessa oppilaita ohjataan lukemaan sekä syys- että kevätlukukaudella luku-

taitoaan vastaavia kirjoja. Taitavat lukijat esim. vertaavat lukemaansa aapisen tekstiä sa-

masta aiheesta kertovaan kuvakirjaan. Taitavia lukijoita ohjataan lukemaan heikompiin 

lukijoihin verrattuna monipuolisempaa kirjallisuutta (mm. tieto-, kuva- ja lastenkirja sekä 

lastenlehti) oppilaille jaettavien eriytettyjen lukupäiväkirja-liitteiden avulla. 
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7.1.2 Tavoitteiden ja sisältöjen eriyttäminen 

Lukemista koskevien tavoitteiden ja sisältöjen eriyttäminen tapahtuu aapisissa hyvin pit-

kälti materiaalisen eriyttämisen kautta. Toisissa opettajan oppaissa annetaan opettajalle 

lisäksi ohjeita, miten lukemisen harjoittelun tavoitteita voidaan eriyttää lukutaidon vaihees-

ta riippuen esim. ohjaamalla äänelliseen/äänettömään lukemiseen tai sujuvaan/eläytyvään 

lukemiseen. 

 

Syyslukukaudella aloittelevat lukijat keskittyvät enimmäkseen kirjain-äännevastaavuuden 

hallinnan eli dekoodaamistaidon vahvistamiseen. Kuullun ymmärtämistaitojen kehittämi-

nen opettajan tai lukutaitoisten oppilaiden lukemien tekstin pohjalta palvelee aapisissa 

luetun ymmärtämistaitojen kehittymistä vaiheessa, jolloin oma lukutaito ei vielä riitä vaike-

ampien tekstien lukemiseen. Tällainen luetun ymmärtämistaitojen ennakoiva kehittäminen 

kuullun ymmärtämistaitojen kautta vaikuttaa toimivalta ratkaisulta lukemisvalmiuksien 

tarkkaavaisuuden osa-alueen näkökulmasta. Teoriatiedon valossa (esim. Lehtovirta ym., 

1999, s. 58; Lerkkanen, 2006, s. 108) vasta teknisen lukutaidon automatisoitumisen myö-

tä oppilaalla vapautuu riittävästi voimavaroja, jotta hän voi suunnata huomionsa kirjoitetun 

kielen koodin purkamisen sijasta tekstin sisältöön ja merkitykseen. 

 

Teknisen lukutaidon jo hallitsevat edistyneemmät lukijat käyttävät harjoittelusta säästy-

neen ajan aapisesta riippuen erilaisin painotuksin sujuvan ja ymmärtävän lukutaidon kehit-

tämiseen, eläytyvän lukemisen ja lukemisen tehokeinojen harjoitteluun, teknisen ja/tai 

tuottavan kirjoitustaidon vahvistamiseen, kirjoitetun kielen (esim. sanojen taipumisen ja 

lauserakenteiden) tarkasteluun sekä esitysten tekemiseen luetun pohjalta. Etenkin Pikku-

metsän ja Vipusen aapisessa taitavimmat lukijat tutustuvat kattavammin erilaisiin teksti-

tyyppeihin esim. runoihin, satuihin, tietoteksteihin, raportteihin ja päiväkirjateksteihin. Li-

säksi Pikkumetsän aapisessa edistyneimmät lukijat harjoittelevat kriittistä lukutaitoa. 

 

Lahdeksen (1997, s. 201) mukaan eriyttäminen voi tapahtua joko laajuuden (määrä) tai 

syvyyden (laatu) suhteen. Kuuselan ja Hautamäen (2001, s. 326) mukaan tavallinen taita-

vien oppilaiden opetuksessa ilmenevä ongelma on, että lisätehtäviä annettaessa eriyttä-

minen tapahtuu lähinnä laajuuden suhteen. Tällöin lisähaasteita kaipaava oppilas saa vain 

lisää samantasoisia tehtäviä ja harjoituksia eikä hän pääse kehittämään todellisia kyky-

jään. Tätä ongelmaa ei ole aapisten kirjainosiossa, sillä niissä on huomioitu hyvin syvyys-

suuntainen eriyttäminen tarjoamalla aukeamilla useamman tasoisia (esim. tavu, sana, 

lause, teksti) lukemisharjoituksia. Myös laajuus-eriyttäminen onnistuu aapisia käytettäessä 

esimerkiksi siten, että opettaja ohjaa heikoimmat lukijat lukemaan vain osan sanoista, 
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mutta edistyneemmille lukijoille hän antaa luettavaksi kaikki sanat. Näin ohjataan toimi-

maan mm. Pikkumetsän aapisessa. On kuitenkin todettava, että kyseisessä esimerkissä-

kään eriyttäminen ei ole puhtaasti pelkästään laajuussuuntaista, sillä aukeaman sanat 

vaikeutuvat asteittain, jolloin heikommat lukijat lukevat vain helppoja sanoja, kun taas 

edistyneemmät lukevat myös vaikeampia sanoja. 

 

Jokaisessa aapisessa on erottavissa kolme tavoite- tai tasoryhmää syyslukukaudelle (vrt. 

em. Lerkkasen ym. 2004 tunnistamat kolme tasoa). Kevätlukukauden osalta Taikamaan ja 

Vipusen aapisessa ryhmät ovat viitteellisemmät kuin Kirjakuja 1 ja Pikkumetsän aapises-

sa. Lukuvuoden alussa kaikissa aapisissa ensimmäisen matalimman tavoiteryhmän muo-

dostavat oppilaat, jotka eivät vielä osaa lukea. Keskimmäisten ryhmien oppilaat puoles-

taan ymmärtävät lukemisen perusidean, mutta lukeminen vaatii vielä runsaasti harjoitte-

lua. Aapisten ylimpien tasoryhmien yhdistävänä ominaisuutena on hyvä pitkälle kehittynyt 

lukutaito. Taulukossa 5 esitetään lukutaidon tasoon perustuvat tasoryhmät eri aapisissa. 

 

TAULUKKO 5. Lukutaidon tasot eri aapisissa. 

 ALIN TASO KESKIMMÄINEN TASO YLIN TASO 

Kirjakuja 1 
aapinen 

aloittelevat lukijat 
sanatason lukijat/ 
harjoittelevat lukijat 

sujuvat lukijat 

Pikkumetsän 
aapinen 

aloittelevat/ 
hitaasti edistyvät luki-
jat (mopot) 

 

harjoittelevat lukijat 
(hiiret) 

 

taitavat lukijat 
(varikset) 

Taikamaan 
aapinen 

lukutaidon alkutaipa-
leella olevat 

haparoivaa lukutaitoa 
vahvistavat 

sujuvat lukijat 

Vipusen 
aapinen 

lukemaan opettelevat 
eli kirjain-tavu-tasolla 
työskentelevät 

hieman lukevat eli 
tavu-sanatasolla työs-
kentelevät 

lukevat eli 
sana-lausetasolla 
työskentelevät 

 

Tavoiteryhmien hyödyntäminen eriyttämisessä on tuttua jo kolmenkymmenen vuoden 

takaa. Ratkaisu on toimiva, sillä eriytettyjen tavoitteiden asettaminen taitotason mukaan 

jaetuille oppilasryhmille on yksilöllisten tavoitteiden asettamista helpompaa. (Viljanen, 

1975, s. 95–97.) 

 

Kun aapisissa muodostettujen tasoryhmien lukutaidon kehitystä tarkastellaan lukemisen 

vaiheteorioiden näkökulmasta, ilmenee, että ensimmäisen tason oppilaat ovat vielä taidoil-

taan logografisen, osittais-alfabeettisen ja alfabeettisen vaiheen välimaastossa. Oppilai-

den taidot vaihtelevat siten, että osa oppilaista tunnistaa joitakin kirjainäännevastaavuuk-

sia, kun taas osa ”lukee” sanoja puhtaasti visuaalisiin hahmoihin perustuen esimerkiksi 

kuvan avulla. Keskimmäisen ryhmän oppilaat sijoittuvat osaamisessaan alfabeettiseen 

vaiheeseen ja ortografisen vahvistumisen vaiheeseen. He osaavat hyödyntää lukemises-
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sa kirjain-äännevastaavuutta ja mahdollisesti osa heistä on jo oppinut tunnistamaan lyhyi-

tä sanoja kokonaisuuksina. Taitavimman tasoryhmän lukijat ovat harjoittelun myötä selvit-

täneet tiensä ortografisen automatisoitumisen vaiheeseen ja he osaavat tarpeen mukaan 

sekä tunnistaa sanoja kokonaisuuksina visuaalisien vihjeiden avulla että käyttää kirjain-

äännevastaavuuksia hankalien sanojen lukemisessa. (Lerkkanen, 2006, s. 14–15; Sar-

mavuori, 2003, s. 22–23.) 

 

Eri aapisten tasoryhmät vaikuttavat olevan keskenään melko samantasoisia, etenkin 

alimpien ja ylimpien tasoryhmien osalta. Alimman tasoryhmän lukijat osallistuvat aina aa-

pisesta riippumatta tavujen, sanojen ja vuorokeskustelujen lukemiseen, kun taas ylimmän 

tasoryhmän lukijoille on tarjolla perusharjoittelun lisäksi pidempiä ja haastavampia teksti-

tason harjoituksia. Aapisten keskimmäiset ryhmät vaikuttavat toimivan jokseenkin eri-

tasoilla. Kirjakuja 1 aapisessa tämän ryhmän lukijat työskentelevät yhtä haastavien harjoi-

tusten parissa kuin muiden aapisten ylimmän tason lukijat. Vipusen aapisessa keskim-

mäiselle tasoryhmälle ei ole tarjolla juuri sen haastavampia harjoituksia kuin alimman ta-

soryhmänkään oppilaille. Myös aapisia verrattaessa vaikuttaa siltä, että syyslukukauden 

osalta Vipusen aapisen keskimmäinen taso on asetettu yhtä matalalle kuin muiden aapis-

ten alin taso. Taulukossa 6 tarkastellaan tavu-, sana-, lause-, ja tekstitasoisten harjoitus-

ten jakautumista eri tasoryhmien kesken analysoitavissa aapisissa. Aapiset on merkitty 

taulukkoon alkukirjaimin. 

 

TAULUKKO 6. Harjoitusten jakautuminen tasoryhmien kesken eri aapisissa.  

 Alin taso Keskimmäinen taso Ylin taso 

K P T V K P T V K P T V 

Tavut x x x x x x x x x x x x 

Kuvalliset sanat x x x x x x x x x x x x 

Sanalistat x x x  x x x x x x x x 

Lauseet - x* x - - x x - - x x - 

Vuorokeskustelu x x x x x x x x x x x  

Kertomus / kirje / 
tms. 

    x    x x x x 

 
* Pikkumetsän aapisessa aloittelevat lukijat osallistuvat lausetason harjoitusten lukemiseen vasta syysluku-
kauden lopulla. 

 

Aapiset poikkeavat näkemyksissään tavoiteryhmien tasojen staattisuudesta ja dynaami-

suudesta.  Kirjakuja 1 ja Vipusen aapisessa ryhmät toimivat suhteellisen samalla tasolla 

alkusyksystä loppusyksyyn. Pikkumetsän ja Taikamaan aapisessa ryhmien lukutavoitteita 

nostetaan lukuvuoden mittaan taitojen kehittyessä siten, että loppusyksystä oppilaille tar-

jotaan vaikeammantasoisia harjoituksia kuin alkusyksystä. Poikkeuksena Taikamaan aa-
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7.1.3 Organisointi eriyttämisessä 

Organisointi osana eriyttämistä näyttäytyy aapisissa lähinnä tasoryhmien muodostamise-

na ja oppilaiden ryhmittelynä oppitunneilla. Tasoryhmien jakoperusteita on käyty läpi jo 

edellä tavoitteiden ja oppisisältöjen eriyttämisen yhteydessä, koska tasoryhmien muodos-

tamisella halutaan aapisissa helpottaa nimenomaan tavoitteiden ja sisältöjen erilaistamis-

ta oppilaiden tarpeiden mukaisiksi. Tasoryhmiin liitetään jotkin tunnukset kolmessa aapi-

sessa. Pikkumetsän ja Vipusen aapisessa tasoryhmiin yhdistetään aapisen hahmot, kun 

taas Kirjakuja 1 aapisessa ryhmiin on yhdistetty värisymbolit. 

 

Oppilaita ryhmitellään aapisissa lukemaan opetuksen eriyttämisen yhteydessä monipuoli-

silla tavoilla. Jokaisessa aapisessa uuteen kirjainkappaleeseen ja äänteeseen tutustutaan 

yhdessä koko luokan kanssa. Tämän jälkeen opetus eriytetään kolmeen tasoon. Taso-

ryhmiä yhdistellään aapisissa erilaisin tavoin. Pikkumetsän aapisessa toisen ja kolmannen 

tasoryhmän oppilaat eli hiiret ja varikset työskentelevät paljon yhdessä. Vipusen aapises-

sa puolestaan toisen tasoryhmän oppilaat työskentelevät pääsääntöisesti ensimmäisen 

tasoryhmän oppilaiden kanssa opettajan ohjauksessa ja kolmannen tasoryhmän oppilaat 

itsenäisesti. Kirjakuja 1 aapisessa oppilaat työskentelevät lukemaan opetusta eriytettäes-

sä lähinnä kolmessa tasoryhmässä ryhmiä yhdistelemättä. Taikamaan aapinen poikkeaa 

muista aapisista, koska se on ohjeistuksissaan viitteellisempi. Tämän vuoksi siitä ei pysty 

sanomaan, millä tavalla oppilaita pääsääntöisesti ryhmitellään. 

 

Kevätlukukaudella tasoryhmiin perustuvat oppilaiden ryhmittelyt eivät ole yhtä merkittä-

vässä asemassa. Tämä johtunee siitä, että oppilaiden lukutaidolliset erot kaventuvat vähi-

tellen ensimmäisen luokan myötä. Erot syyslukukauden alkaessa ovat suurempia kuin 

kevätlukukaudelle tultaessa, sillä suurin osa oppilaista oppii lukemisen alkeet jo ensim-

mäisen puolenvuoden aikana. (Lerkkanen, 2006, s. 20.) 

 

Kustantajien välillä on nähtävissä jonkinlaisia näkemyseroja tasoryhmien ja ryhmittelyjen 

hyödyntämisessä kevätlukukaudella. Otavan kustantamissa Vipusen ja Taikamaan aapi-

sissa oppilaat työskentelevät kevätlukukaudella pääasiassa yhdessä koko luokan kanssa. 

Taikamaan aapisessa eriyttämiseen ei juuri kiinnitetä huomiota, mutta Vipusen aapisessa 

on mietitty tarkasti, miten kaiken tasoiset oppilaat voivat osallistua tekstien yhteiseen kä-

sittelyyn kiinnittämällä huomio erilaisiin osallistumistapoihin ja rooleihin sekä luettavien 

osuuksien jakamiseen. Sanoma Pron kustantamissa Kirjakuja 1 ja Pikkumetsän aapisissa 

hyödynnetään oppilaiden ryhmittelyä vielä kevätlukukaudellakin. Erityisesti Kirjakuja 1 

aapisessa ryhmittely on suuressa roolissa. 
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Sekakoosteisten pienryhmien käyttäminen lukemaan opetuksen eriyttämisessä vaikuttaa 

olevan huomattavasti tasoryhmien käyttöä harvinaisempaa. Sekaryhmiä käytetään eriyt-

täen Kirjakuja 1, Pikkumetsän ja Vipusen aapisissa. Vipusen aapisessa sekaryhmät näh-

dään käyttökelpoisena sosiaalisen oppimisen muotona ”sellaisissa tilanteissa, joissa opet-

taja on selkeästi tehnyt analyysin opetettavasta sisällöstä ja jakanut sitä jokaiselle oppi-

laalle sopiviin palasiin” (Muhonen, Paavola, Sillanpää & Solastie, 2007, s. 8). 

 

Laineen (2010, s. 9–10) mukaan tasoryhmiä käytettäessä tulisi ottaa huomioon muutamia 

olennaisia asioita. Ensinnäkin jokaisen oppilaan tulee pystyä tasoryhmästään huolimatta 

kehittymään ja etenemään opiskelussa. Toisin sanoen ryhmien koostumukset eivät saa 

olla muuttumattomia. Pysyvillä ryhmillä ei ole nähty olevan juuri lainkaan myönteistä vai-

kutusta oppilaiden oppimiseen. Ryhmiä käytettäessä tulisi siis suosia dynaamisia jousta-

via ryhmityksiä ja huolehtia, että oppilaat pääsevät opiskelemaan niiden ohella myös hete-

rogeenisissa ryhmissä esim. koko luokan kesken. Aapiset vaikuttaisivat hyödyntävät taso-

ryhmiä tällä tavalla. Kaikissa aapisissa oppilaat työskentelevät ainoastaan osan ajasta 

tasoryhmissä. Ryhmien jako perusteina ovat oppilaiden erilaiset lukutaidon vaiheet ja hei-

dän lukutaidon kehittymistään seurataan tarkasti. Tämän perusteella voisi päätellä, että 

ryhmien koostumuksia päivitetään, sitä mukaan kuin oppilaat kehittyvät lukemisessa. Täl-

löin ryhmät elävät ja muuttuvat lukuvuoden mittaan useampaan kertaan. Vipusen aapi-

sessa tämä näkemys tuodaan esille suoraan ryhmiä koskevissa ohjeistuksissa. Siltä osin, 

kun ryhmien luonnetta ei tuoda selkeästi oppaan käyttäjälle ilmi, ei voida myöskään soke-

asti luottaa ryhmien muodostuvan tietynlaisiksi. 

 

Luokkatilaa ohjataan järjestelemään eriyttämiselle otolliseksi ainoastaan Vipusen aapi-

sessa, jossa neuvotaan tekemään luokkaan sermeillä muusta tilasta eristettyjä lukunurk-

kauksia lähinnä sujuvien lukijoiden itsenäisen työskentelyn hetkiä varten. Aiheen sivuut-

taminen oppaissa kummastuttaa, koska aapisten ehdotukset eriyttävästä opetuksesta, 

jossa käytetään yhtä aikaa useita eri materiaaleja ja työtapoja, vaativat väistämättä luovaa 

luokkatilan käyttöä, jotta jokainen oppilasryhmä löytäisi rauhallisen opiskelupaikan luokas-

ta tai mahdollisesti luokan ulkopuolelta. 

7.1.4 Työtavoilla eriyttäminen 

Aapiset eroavat toisistaan siinä, missä määrin niissä kiinnitetään huomiota lukemis- ja 

työtapojen valintaan sekä annetaan eriyttäviä toimintavinkkejä. Vipusen ja Pikkumetsän 

aapisessa ohjataan käyttämään selvästi monipuolisimmin erilaisia lukemis- ja työtapoja 

lukemaan opetuksen eriyttämisessä. Taikamaan aapisen opettajan oppaat sisältävät puo-
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lestaan vähiten vinkkejä eriyttävään opetukseen. Sen kevätlukukauden oppaassa ei ohja-

ta eriyttämään lainkaan lukemis- tai työtavoilla. Taulukossa 7 eritellään, mitä työ- ja luke-

mistapoja eri aapiset ohjaavat käyttämään lukutaidoiltaan erilaisten tasoryhmien (1, 2 ja 3) 

opetuksessa. Taulukkoa tarkasteltaessa on syytä muistaa, että eriyttämättömän opetuk-

sen yhteydessä kaikkien tasoryhmien oppilaat lukevat tekstiä myös muita työtapoja hyö-

dyntäen. Jos siis jonkin ryhmän kohdalta puuttuu rasti, se ei suoraan tarkoita, että taso-

ryhmän oppilaat eivät lukuvuoden aikana työskentelisi ollenkaan kyseistä työtapaa käyttä-

en. 

 

TAULUKKO 7. Eriyttämisessä käytetyt työ- ja lukemistavat eri aapisissa. (KK = kirjakuja 1, 

PM = Pikkumetsä, TM = Taikamaa ja VP = Vipunen) 
 

Lukemistavat eriytetyssä opetuksessa KK PM TM VP 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

lukeminen opettajan johdolla    x      x x  

lukeminen opettajan avustamana/ohjauksessa x   x      x x  

lukeminen itsenäisesti  x x  x x     x x 

lukeminen yksilötyöskentelynä x x x x x x    x x x 

parilukeminen (samantasoinen pari) x x x x x x    x x x 

parilukeminen (eritasoinen pari)          x x x 

lukeminen samantasoisessa pienryhmässä    x x x    x x x 

lukeminen sekakoosteisessa pienryhmässä x x x x x x    x x x 

toistava lukeminen/sujuvuuden harjoittelu x x  x x x    x x x 

eläytyvä lukeminen  x x x x x      x 

kuoroluenta          x x x 

kaikuluenta; esilukijana toiminen           x x 

kaikuluenta; esilukijan lukeman osuuden toistaminen    x      x x  

vuoroluenta; esilukijana toiminen (kertojan osuuksien 
lukeminen) 

          x x 

vuoroluenta; (vuorosanaosuuksien lukeminen)          x x  

täydentävä lukeminen; esilukijana toimiminen         x    

täydentävä lukeminen; esilukijan seuraaminen ja 
jatkaminen 

   x   x x     

lukijateatteri x x x x x x    x x x 

luetun esittäminen esim. pöytä-/keppi-/käsinukein     x x       

tekstin esikatselu (kuuntelemalla)    x   x x  x x  

mallin antaminen sujuvasta lukemisesta      x   x   x 

mallin saaminen sujuvasta lukemisesta    x x  x x  x x  

toiminnallinen lukemisen harjoittelu  x   x x x    x x x 

suullisten tehtävien tekeminen luetusta x x x x x x    x x x 

kirjallisten tehtävien tekeminen luetusta  x x x x x x   x x x x 

 

Selkein ero aloittelevien ja edistyneempien tasoryhmien eriytetyssä opetuksessa ilmenee 

opettajan ohjauksen suuntaamisessa. Aloittelevat lukijat työskentelevät usein opettajajoh-

toisesti tai tuetusti opettajan ohjauksessa, kun taas edistyneempien lukijoiden ajatellaan 
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kykenevän jo paremmin itsenäiseen työskentelyyn tekstien parissa. Ennen lukemista ta-

pahtuva tekstin esikatselu eli kuunteleminen opettajan tai taitavamman oppilaan lukemana 

on yleinen käytäntö suurimmassa osassa aapisista. Tekstin kuunteleminen auttaa aloitte-

levaa lukijaa ennakoimaan tekstiä ja selviämään paremmin lukemisesta. Tähän liittyy 

myös mallin antaminen ja saaminen sujuvasta lukemisesta, joita hyödynnetään aapisissa 

kiitettävästi. Aloittelevien lukijoiden lukemisen harjoittelussa käytetään apuna esilukijaa 

melkein kaikissa aapisissa. Eläytyvä lukeminen on aapisissa lähinnä edistyneemmille luki-

joille suunnattu lukemisen tapa. 

 

Työtapoja käytetään aapisissa eriyttäen kahdella tavalla: a) koko luokka työskentelee sa-

maa työtapaa käyttäen, jolloin eriyttäminen tapahtuu roolin mukaan ja b) oppilaat työsken-

televät erillisiä rinnakkaisia työtapoja käyttäen. Esimerkkinä ensimmäisestä tavasta on 

koko luokan yhteinen lukemishetki, jossa edistyneet oppilaat toimivat esilukijoina ja hei-

kommat lukijat seuraavat luettavaa tekstiä toistaen yhteen ääneen kaikuna edistyneiden 

lukeman osuuden. Esimerkkinä toisesta tavasta on oppilaiden jakaminen kolmeen ryh-

mään siten, että aloittelevat lukijat lukevat tekstiä opettajan johdolla täydentävän lukemi-

sen työtapaa käyttäen, harjoittelevat lukijat lukevat tekstiä itsenäisesti pariluentana sa-

mantasoisen oppilaan kanssa ja sujuvat lukijat lukevat tekstiä yksin. Kaikissa aapisissa 

hyödynnetään eriyttäviä työtapoja molemmilla tavoilla, mutta yhteisiä roolien avulla eriyt-

täviä työtapoja käyttävät erityisesti Vipusen ja Taikamaan aapinen, kun taas rinnakkaisia 

työtapoja hyödyntävät erityisesti Kirjakuja 1 ja Pikkumetsän aapinen. 

 

Aapisten opettajan oppaiden perusteella vaikuttaa siltä, että oppilaiden luetuttaminen vuo-

rotellen yksi kerrallaan muiden kuunnellessa ja odottaessa omaa vuoroaan on taakse jää-

nyttä aikaa. Kaikissa aapisissa kiinnitetään huomio siihen, että heikkoja oppilaita ei nolata 

luetuttamalla heitä yksin koko luokan kuullen, vaan heidän lukemisen harjoittelu tapahtuu 

aina turvallisessa tasoryhmässä tai parin kanssa. Opettajan johdolla tapahtuvassa harjoit-

telussa käytetään runsaasti yhteen ääneen lukemista mm. kuoroluentaa ja kaikuluentaa 

käyttäen. Ääneen luettavaa tekstiä on aina harjoiteltu etukäteen tai lukija on niin taidokas, 

että hän selviää hyvin myös vieraan tekstin lukemisesta. Tämän suuntaisella työtapojen 

kehittymisellä voisi kuvitella olevan myönteinen vaikutus oppilaiden lukemista koskevan 

minäkuvan kehittymiseen, mikä omalta osaltaan tukee lukemaan oppimista (Lepola, 2006, 

s. 39, 51; Viitala, 1993, s. 35). Työtapojen muuttuminen yksilötasolla tapahtuvasta vuoro-

tellen lukemisesta oppilasta vahvemmin aktivoivaksi yhdessä lukemiseksi on tärkeää, kun 

mietitään Viitalan (1993, s. 133–134) tutkimustulosta, jonka mukaan lähes puolet 1. luo-

kan oppilaista jännittää lukemaan opettelua ja kokee siitä paineita. On hyvä, että nykyisin 

käytettävät työtavat eivät pahenna tilannetta entisestään. 
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Lerkkasen (2006, s. 54) mukaan lukemaan opettamisen tavat muuttuvat ja muokkautuvat 

käsi kädessä lukutaitoa ja lukemaan opettamista koskevien käsitysten ja yleisten oppimis-

käsitysten kanssa heijastaen yhteiskunnassa pinnalla olevia arvoja. Tarkasteltaessa aa-

pisten opettajan oppaiden luomaa kuvaa lukemaan opettamisen nykytilanteesta vaikuttaa 

siltä, että lukemaan opettaminen on saanut vahvoja vaikutteita (sosio)konstruktivistisesta 

oppimiskäsityksestä sekä lukutaidon ja lukemaan oppimisen sosiokulttuurisesta teoriasta. 

Molemmat käsitykset korostavat yhteisöllisyyttä ja yhdessä oppimista (Lerkkanen, 2006, 

s. 57; Siljander, 2005, s. 203–204), joiden merkitys aapisissa näyttää lisääntyneen. Luke-

minen nimittäin tapahtuu usein yhdessä esimerkiksi parin kanssa ja tekstin pohjalta he-

ränneitä ajatuksia tai tulkintoja jaetaan toisten oppilaiden kanssa keskustellen tai jopa 

esittäen. Myös valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet peräänkuuluttavat työtapo-

ja, jotka opettavat sosiaalisia taitoja ja tarjoavat mahdollisuuksia luovaan toimintaan, elä-

myksiin ja leikkiin (Opetushallitus, 2004, s. 19). 

7.1.5 Menetelmällinen eriyttäminen 

Menetelmällinen eriyttäminen jää aapisissa aika pieneen rooliin, mutta jokaisen aapisen 

oppaissa kiinnitetään kuitenkin siihen huomiota. Kirjakuja 1 aapinen, Pikkumetsän aapi-

nen ja Vipusen aapinen hyödyntävät lukemaan opettamismenetelmänä sekä KÄTS:iä 

(kirjain-äänne-tavu-sana -menetelmä) että LPP:tä (lukemaan puheen perusteella -mene-

telmä). Kirjakuja 1 aapisessa ja Vipusen aapisessa LPP-menetelmän käyttäminen on suu-

remmassa roolissa ja menetelmää käytetään niissä eriyttäen. Menetelmään kuuluu teks-

tien saneleminen yhdessä koko luokan voimin ja näiden kaikille kopioitujen tekstien työs-

täminen oman taitotason mukaan esim. tuttuja kirjaimia ympyröiden tai sanoja/lauseita 

kirjoittaen. Pikkumetsän aapisessa taas ohjataan käyttämään KÄTS-menetelmää yhden 

opeteltavan kirjaimen osalta eriyttäen, sillä H-äänteen opettamisen kohdalla aloittelevien 

lukijoiden kanssa tutkitaan peilin avulla, missä kohdassa suuta äänne syntyy. 

 

Vaikka KÄTS-menetelmää ei sinänsä käytetä aapisissa eriyttämiseen, huomioi se erityi-

sen hyvin oppilaat, joille lukemaan oppiminen tuottaa hankaluuksia. Menetelmä on nimit-

täin kehitetty alun perin lukemisvaikeuksia korjaavaksi menetelmäksi tuki- ja erityisope-

tukseen (Lerkkanen, 2006, s. 63). LPP-menetelmä mahdollistaa puolestaan kaikkien oppi-

laiden yksilöllisen etenemisen ja palvelee tästä syystä hyvin eriyttävää opetusta. 

 

Otavan aapisille yhteisenä piirteenä on eriyttäminen äännetavaus- ja liukumismenetelmillä 

siten, että aloittelevat lukijat harjoittelevat lukemista ja äänteiden yhdistämistä äänneta-

vausmenetelmää käyttäen ja edistyneemmät lukijat liukumismenetelmällä. Liukumismene-
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telmää käytettäessä lukeminen tapahtuu sujuvammin ja nopeammin. Aloittelevilla lukijoilla 

ei kuitenkaan ole vielä edellytyksiä siirtyä tähän menetelmään, koska kirjain-

äännevastaavuuksien heikompi hallinta ja oikean äänteen hakeminen hidastaa lukemista. 

Äännetavaus- ja liukumismenetelmien eriyttävä käyttäminen onnistuu hyvin KÄTS-

menetelmän rinnalla, johon myös kuuluu äänteiden yhdistämisen harjoittelu lihottamalla ja 

liukumalla (Sarmavuori, 2003, s. 50). 

 

Kokosanamenetelmää käytetään Pikkumetsän aapisessa leikkilukemisen sanojen osalta 

ja Vipusen aapisessa aloitusaukeamien sanojen osalta. Eriyttäminen kyseistä menetel-

mää käytettäessä tapahtuu automaattisesti, kun aloittelevat lukijat tunnistavat sanan ku-

van avulla ja kirjain-äännevastaavuuden hallitsevat oppilaat lukevat sanat äänne äänteeltä 

tai jopa kokosanahahmoina. Myös Kirjakuja 1 aapinen hyödyntää tätä menetelmää eriyt-

tävillä aukeamilla olevien sanalappujen sanojen päättelyssä, vaikka ei sitä opettajan op-

paassaan tuokaan selkeästi esille. 

 

Kokosanamenetelmän tuominen aapisiin analyyttisten menetelmien rinnalle on erittäin 

perusteltua ja tärkeää otettaessa huomioon ensimmäisen luokan oppilaiden keskenään 

erilaiset ajattelun taidot ja lukutaidon kehityksen vaiheet. Kokosanamenetelmä pystyy mm. 

vastaamaan analyyttisia menetelmiä paremmin logografisen lukutaidon vaiheen oppilai-

den sekä ajattelun taidoiltaan heikompien oppilaiden tarpeisiin. Koska nämä oppilaat nä-

kevät sanat vielä visuaalisina kokonaisuuksina, on heidän helpompi lähestyä lukemista 

kokonaisuuksiin keskittyvien lukemaan opettamismenetelmien avulla. Ajattelun taidoiltaan 

ja lukutaidon vaiheeltaan edistyneemmät oppilaat hyötyvät eritavalla analyyttisistä mene-

telmistä. (Lerkkanen, 2006, 14–15; Persson, 1995, s. 109; Sarmavuori, 2003, s. 22–23.) 

7.2 Opettajien havaintoja ja kokemuksia aapisten ja opettajan oppaiden hyödyntä-

misestä lukemaan opetuksen eriyttämisessä 

Tässä alaluvussa etsitään vastausta toiseen tutkimuskysymykseen analysoimalla käyttä-

jäarviokyselyyn vastanneiden opettajien vastauksia. Vastaajien taustatiedot löytyvät liit-

teestä 3. Vastaajiin viittaavat lyhenteet on muodostettu siten, että lyhenteen ensimmäinen 

kirjain kertoo käytössä olevan kirjasarjan alkukirjaimen ja toinen kirjain kertoo vastaajan 

opetuskokemuksesta ensimmäisellä luokalla siten, että a tarkoittaa aloittelevaa opettajaa 

(kokemusta 1. lk.:n opettamisesta alle 5 v) ja k kokenutta opettajaa (kokemusta 1. lk.:n 

opettamisesta 5 v tai enemmän). Numerot ovat juoksevia ja niiden tarkoitus on erottaa 

vastaajat toisistaan. Analyysia syvennetään paikoittain tarkastelemalla aloittelevien ja ko-
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keneiden opettajien kokemuksia ja mielipiteitä erillään toisistaan, sillä voisi olettaa, että 

eriävistä lähtökohdista käsin heidän vastauksensa poikkeavat jossakin määrin. 

7.2.1 Lukemaan opetuksen eriyttämisen lähtökohdat 

Kyselyyn vastanneilla opettajilla on kokemusta ensimmäisen luokan opettamisesta 1–23 

vuoden väliltä. Kuitenkin valtaosa vastaajista (23) on toiminut ensimmäisen luokan opetta-

jana alle viiden vuoden ajan. Viidellä opettajista on kokemusta useammasta kuin yhdestä 

tässä tutkimuksessa tutkitusta aapisesta ja kahdella opettajalla muista vanhemmista aapi-

sista. Useampiin aapisiin tutustuneet opettajat ovat pääasiassa kokeneita, kun taas aloit-

televilla opettajilla ei ole vankempaa kokemusta kuin yhdestä, parhaillaan käyttämästään 

aapisesta. Poikkeustapaukset muodostavat opettajat Ka5 (kokemusta kahdesta aapises-

ta) ja Pk18 (kokemusta yhdestä aapisesta). 

 

Kaikki kyselyyn vastanneet opettajat ovat kokeneet lukuvuoden aikana tarvetta lukemaan 

opetuksen eriyttämiseen. Suurin osa (27) vastaajista on kokenut tarvetta sekä ylös- että 

alaspäin eriyttämiseen. Kaksi opettajaa kertoo eriyttäneensä opetusta lähinnä ylöspäin ja 

yksi opettaja alaspäin. Asiaa tarkemmin erittelevät opettajat kuvaavat, että eriyttäminen on 

ollut tarpeen erityisesti syyslukukaudella. 

 

”Molempia. Varsinkin syksyllä kun aloitettiin tarvittiin paljonkin ylöspäin eriyttävää mate-
riaalia. Minulla oli monta hyvin ja paljon lukevaa oppilasta.” Ka4 

 
”On ollut molempiin suuntiin (3 tehostetun tuen oppilasta joille lukeminen teetti ongel-
mia ja puolet luokasta osasi lukea tarinatasolla kouluun tullessaan)” Pa4 

 

Opettajista 22 eriyttää opetusta joka oppitunti ja 7 vähintään kerran viikossa. Jokaisella 

oppitunnilla hyödynnettävistä eriyttämistavoista ovat yleisimpiä oppiaineksen syvyyden ja 

laajuuden (18 opettajaa) sekä oppimateriaalin (10 opettajaa) säätely. Kaksi opettajaa tuo 

esille, että he eivät pysty eriyttämään lukemaan opetusta niin paljon kuin haluaisivat. Mo-

lemmat opettavat yhdysluokkaa, joka jo sinänsä vaatii eriyttämistä ja huomion jakamista 

2-3 vuosiluokan oppilaiden kesken. Toinen opettajista kokee, että eriyttämistä hankaloit-

taa niin käytettävissä olevan ajan vähyys kuin omien taitojen vaillinaisuuskin. Hän työs-

kentelee ensimmäistä vuotta opettajana. 

7.2.2 Aapisten ja opettajan oppaiden hyödyllisyys eriyttämisessä 

Opettajien kokemukset aapisten ja oppaiden eriyttämiseen tarjoamasta tuesta jakautuu 

kolmeen näkökantaan. Osa opettajista kokee, että aapisesta ja opettajan oppaista on 
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vahvasti hyötyä. Osa kokee aapisista ja oppaista olevan hyötyä, mutta toivoisi hyödyn 

olevan nykyistä suurempi ja osa taas kokee, että saatu hyöty on riittämätöntä. Opettajien 

vastauksien jakautuminen näihin luokkiin esitetään taulukossa 8. Aloittelevien ja kokenei-

den ensimmäisen luokan opettajien vastauksia tarkastellaan erillään toisistaan. 

 

TAULUKKO 8. Opettajien kokema hyöty eri aapisista ja opettajan oppaista. 

 ”Kyllä” ”Jonkin verran” ”Ei riittävästi” 

a k a k a k 

Kirjakuja 1 (n=5) 2 1 1 0 1 0 

Pikkumetsä (n=19) 6 2 7 1 3 0 

Taikamaa (n=3) 0 0 1 2 0 0 

Vipunen (n=3) 2 0 0 0 0 1 
 

YHTEENSÄ 10 3 9 3 4 1 

13 12 5 

 

Kun aapisia tarkastellaan yhtenä joukkona, enemmistö sekä aloittelevista että kokeneista 

ensimmäisen luokan opettajista on sitä mieltä, että käytössä olevasta aapisesta ja opetta-

jan oppaista on heille hyötyä vahvasti tai jonkin verran. Erot näihin kahteen luokkaan si-

joittuvien vastausten määrissä ovat hyvin pienet. Ainoastaan kuudesosa kaikista vastaa-

jista ilmaisee, että oppimateriaalista saatu hyöty ei ole riittävää. 

 

Valtaosa Kirjakuja 1 aapisen käyttäjistä kokee hyötyvänsä oppimateriaalista. Enemmistö 

Pikkumetsän aapisen käyttäjien vastauksista sijoittuu tasan vahvan hyödyn ja jonkinastei-

sen hyödyn välille. Yhden vastauksen erolla aloittelevien opettajien vastaukset painottuvat 

jonkin asteiseen hyötyyn ja kokeneiden opettajien vahvaan hyötyyn. Kaikki Taikamaan 

aapisen käyttäjät kokevat, että oppimateriaalista on heille jonkin verran hyötyä. Vipusen 

aapista koskevat vastaukset jakautuvat kahtia siten, että aloittelevat opettajat kokevat 

materiaalista olevan paljon hyötyä, kun taas ainoa kokenut opettaja kokee materiaalin 

erittäin huonoksi ja riittämättömäksi. 

 

Opettajat, jotka kokevat hyötyvänsä aapisista ja opettajan oppaista, perustelevat hyödylli-

syyttä niiden opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen tarjoamalla tuella, kuten valmiilla 

eriyttävillä materiaalilla ja vinkeillä. Lisäksi kolme opettajista perustelee aapisen ja oppai-

den hyödyllisyyttä omalla kokemattomuudellaan lukemaan opetuksessa. 

 

”Kyllä. Aapisen ympärille on helppo rakentaa lukemaan opettelun ympärille ehyt koko-
naisuus, jossa tuetaan monipuolisesti kaikkia keskeisiä lukemaan oppimisen osa-
alueita.” Pa6 

 
”Kyllä, koska siinä on materiaalia eriytetty puolestani. Kaikkea ei tarvitse tehdä itse.” 

Kk2 
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”Ainakin näin työuran alkuvaiheessa ne ovat olleet korvaamaton ja todella suuri pelas-
tus ja apu.” Va1 

 

Aapisista ja opettajan oppaista jossakin määrin hyötyvät opettajat pitävät jotakin oppima-

teriaalin aluetta hyödyllisenä, kun taas jonkin toisen alueen osalta hyöty ei ole ollut riittä-

vää tai se olisi voinut olla merkittävämpi. Vastauksissa korostuvat kahdenlaiset perustelut. 

Osa opettajista kokee materiaalin kaiken kaikkiaan hyödylliseksi, mutta joltakin osin se ei 

ole täysin vastannut heidän luokkansa moninaisin tarpeisiin. 

 
”Kyllä on, erityisesti syksyllä. Aapisessa on kirjainosiossa sopivan eri tasoisia tekstejä, 
kevätosiossa tekstit liian vaikeita heikoille ja liian helppoja taitaville. Keväällä joutuu 
keksimään ja etsimään sopivaa luettavaa niin heikoille kuin taitavillekin.” Pa16 

 

Osa opettajista on täysin tyytyväisiä oppilaille suunnattuun materiaaliin ja kokee sen riittä-

väksi, mutta opettajan oppaat eivät vastaa heidän odotuksiinsa. Oppaat nähdään eriyttä-

misen näkökulmasta joko liian suppeina tai hyödyttöminä.  

 
”On jonkin verran. Aapisesta varsinkin, sillä siinä on parhaimmillaan viidenlaisia luku-
tehtäviä yhdellä aukeamalla (…). Opettajan oppaasta on hyötyä enemmän muuhun 
kuin eriyttämiseen.” Pa12 

 

Opettajat, jotka eivät koe hyötyvänsä riittävästi oppimateriaalista, vetoavat myös liian sup-

peaan eriyttävän materiaalin määrään tai opettajan oppaiden opetusvinkkien vähäisyy-

teen. He kuitenkin kokevat ongelman mittavampana, kuten seuraavat esimerkit paljasta-

vat: 

 
”Olen käyttänyt muiden sarjojen lisämateriaaleja, koska olen kokenut Vipusen erittäin 
huonoksi. Jatkossa en enää käytä sitä ollenkaan!” Vk3 
 
”Ei suuremmin ole ollut hyötyä, Pikkumetsä tallaa keskipolkua, varsinkin ylöspäin eriyt-
tämiseen saisi olla paljon enemmän materiaalia.” Pa4 

7.2.3 Aapisten ja opettajan oppaiden hyödyntäminen eriyttämisessä 

Kolmasosa opettajista hyödyntää kertomansa mukaan oppaiden ohjeita ja vinkkejä eriyt-

täessään opetustaan. He kuitenkin hyödyntävät näitä ohjeita hyvin vaihtelevasti. Muuta-

mat opettajat kuvaavat oppaiden ohjaavan vahvasti heidän opetustaan, kun taas useim-

mat kertovat hyödyntävänsä oppaiden ehdotuksia ainoastaan silloin tällöin tai sovelletusti 

muokaten valmiita ohjeita oman luokkansa tarpeisiin. Oppaasta etsitään mm. vinkkejä 

aapisen eriyttävään käyttöön, erilaisiin harjoituksiin, aloittelevan lukijan ohjaamiseen sekä 

tasoryhmien hyödyntämiseen. Kuusi vastaajista käyttää oppaiden eriyttämisohjeita joko 

hyvin harvoin tai ollenkaan, sillä he eivät koe niiden vastaavan omiin tarpeisiinsa. 
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”Opettajaoppaat ohjaavat täysin opetusta. Mielestäni ne ovat laadukkaita tehtäviä ja 
niiden avulla tulee perusasiat käytyä läpi.” Pa1 

 
”Olen vasta ensimmäistä vuotta 1.luokan opettajana heti valmistumisen, joten olen seu-
rannut aapisen kulkua aika tarkasti. (…) Toivon, että työvuosien karttuessa niihin ei 
tarvitse enää niin paljon nojautua, kun saa kokemusta enemmän ja suunnittelu alkaa 
automatisoitua ja oma ammattitaito lisääntyy.” Va1 
 
”Työtapa- ja opetusvinkkejä en enää nykyisin kaipaa, olen löytänyt oman tyylini ja 
osaan mukauttaa sitä yksittäisten oppilaiden tarpeisiin.” Pk17 

 

Oppaiden ohjeiden käyttämistavassa ei sinänsä ole havaittavissa eroja eri aapisten välillä. 

Todettakoon kuitenkin, että yksikään Taikamaan aapisen käyttäjä ei ilmaise käyttävänsä 

oppaiden ohjeita eriyttämiseen. Oppikirja-analyysin perusteella tämä on luonnollista, kos-

ka Taikamaan aapisen oppaat sisältävät todella vähän eriyttäviä ohjeita. Käytettävän aa-

pisen sijaan opettajan opetuskokemuksella näyttää olevan jonkin verran yhteyttä pedago-

gisten ohjeiden hyödyntämisen yleisyyteen. Kaikki jossakin määrin oppaaseen tukeutuvat 

opettajat ovat aloittelevia ensimmäisen luokan opettajia. Kokeneet opettajat eivät kiinnitä 

vastauksissaan huomiota oppaan käyttöön tai he ilmaisevat oppaiden olevan heille turhia 

(esim. edellinen sitaatti). 

 

Tasoryhmiä ilmaisee hyödyntävänsä yhtälailla kolmasosa kyselyyn vastanneista opettajis-

ta. Tasoryhmien hyödyntäjistä yhdeksän on aloittelevia ja kaksi kokeneita opettajia. Opet-

tajista viisi kertoo eriyttävänsä kolmeen tasoon ja yksi opettaja viiteen tasoon. Loput opet-

tajat eivät tuo esille tasoryhmien määrää. Viiden opettajan kouluissa tasoryhmät on jaettu 

rinnakkaisluokkien oppilaiden kesken, jolloin oppilaat työskentelevät esim. kaksi oppituntia 

viikossa tasoryhmässä ja loput tunnit oman luokkansa kesken. Yksi opettaja kertoo hyö-

dyntävänsä ns. palkkituntien ulkopuolella avustajaa oman luokkansa sisäisten tasoryhmi-

en hallinnassa. Yksikään Taikamaan aapisen käyttäjä ei kerro hyödyntävänsä tasoryhmiä 

opetuksessa. 

 

Aapinen vaikuttaa olevan suosituin lukemaan opetuksen eriyttämisessä käytetty materiaa-

li. Sitä kertoo käyttävänsä 26 opettajaa eriyttäen. Ainoastaan yksi Vipusen aapista käyttä-

vä opettaja tuo ilmi, ettei käytä aapista ollenkaan eriyttäen, vaan hoitaa eriyttämisen mui-

den aapisten materiaaleilla. Opettajat näkevät pääosin käyttämänsä aapiset syyslukukau-

den osalta toimivana eriyttämisen työkaluna, sillä ne sisältävät monentasoisia lukutehtä-

viä. Opettajat jakavat oppilaille luettavaa aapisesta lukutaidon tason mukaan siten, että 

heikoimmat lukevat pääasiassa tavuja ja sanoja, harjoittelevat lukevat sanoja sekä mah-

dollisesti lauseita ja taitavimmat lukevat tekstejä. Osa opettajista eriyttää lähinnä lukuläk-

syjen antamisessa, osa lisäksi oppituntien aikana. Eriytettäessä lukemista oppitunneilla 
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oppilaat toimivat yksin tai pareittain; taitavat lukevat ja aloittelevat kuuntelevat; taitavam-

mat toimivat itsenäisesti kirjallisten tehtävien parissa opettajan opettaessa aloittelevia luki-

joita; osa oppilaista työskentelee avustajan kanssa tai oppilaat on jo valmiiksi jaettu rin-

nakkaisluokkien kesken tasoryhmiin. 

 

Koska aapisen aukeamat mahdollistavat eriyttämisen useammalla tavalla, kaikki opettajat 

eivät hyödynnä oppaiden valmiita ehdotuksia harjoitusten jakamisesta. Ohjeita käytetään 

soveltaen oman harkinnan mukaan. Etenkin Kirjakuja 1 aapista käyttävät opettajat vaikut-

tavat hyödyntävän eriyttävän aukeaman rinnalla myös kaikille yhteiseksi perusaukeamaksi 

tarkoitettua aukeamaa eriyttäen. Lisäksi yksi opettaja kertoo antavansa oppaan ohjeista 

poiketen leikkinurkan runoja lisälukuläksyksi taitaville lukijoille, sillä ne kiehtovat vei-

keydessään oppilaita ja ohjaavat tarkkaan lukemiseen mm. riimien avulla. 

 

Puolet opettajista kuvaa tapaansa käyttää aapista lukemaan opetuksen eriyttämisessä 

kevätlukukaudella. Tällöin opettajat hyödyntävät aapista moninaisemmin tavoin. Näistä 

opettajista 11 ohjaa oppilaat lukemaan aapisen kertomusta, mutta säätelee luettavan 

tekstin määrää oppilaan lukutaidon mukaan. 

 

”Kirjakujassa on tekstiin merkitty aina "hiiri-viiva" ja heikoimmat lukijat saavat lukuläk-
syn aina vain siihen saakka. Korostan heidän opetuksessa näin keväällä sitä, että ly-
hyempi teksti mutta tarkasti ja usein luettuna on parempi kuin se tuskastuttavan pitkä. 
Suurin osa saa lukuläksyksi koko teksti kappaleen.” Ka4 

 

Viisi opettajaa kokee, että aapisen kertomusosio on liian vaikeaa luettavaa heikoimmille 

oppilaille. Nämä opettajat ohjaavat osan oppilaista lukemaan aapisen kirjainosioiden sa-

noja ja osan aapisen kertomusosion tarinoita. 

 
”Oppilaiden, jotka eivät osanneet kirjainten läpikäymisen jälkeen lukea, lähdettiin luke-
maan aapista uudelleen alusta tammikuussa. Nyt (huhtikuussa) yksi oppilas on juuri 
oppinut lukemaan ja lukee nyt aapisesta alkupään lyhyitä vuoropuheluita ja sanoja.” 
Pa8 

 

Aapisen ohella lukemaan opetuksen eriyttämisessä hyödynnetään liitteitä. Opettajista 13 

kertoo käyttävänsä kevätlukukaudella aapisen tekstien selkoversiomonisteita. Aapisen 

tekstin selkoversioita käytetään joko säännöllisesti tai silloin tällöin (joillakin oppitunneil-

la/tukiopetuksessa) opettajasta riippuen. Taitaville lukijoille suunnattuja, vain Pikkumetsän 

aapisesta löytyviä oppaan kertomusten selkoversioita kertoo käyttävänsä yhdeksän opet-

tajaa. Niillä on tärkeä merkitys etenkin syyslukukaudella. Puolet opettajista ilmaisee käyt-

tävänsä eriyttämisessä tehtävämonisteita ja vain kolme toiminnallisiin harjoituksiin (pelit, 
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että opettajan oppaille. Pienimmät arvot saa aapisten osalta Vipunen ja opettajan oppai-

den osalta Taikamaa. 

 

Otettaessa huomioon opettajien opetusvuodet ensimmäisen luokan oppilaiden parissa, 

eriyttämisratkaisuihin tyytyväisimmät aloittelevat opettajat käyttävät Vipusen aapista ja 

opettajan oppaita sekä tyytyväisin kokenut opettaja Kirjakuja 1 aapista ja opettajan oppai-

ta. Tyytymättömin aloitteleva opettaja käyttää Taikamaan aapista ja opettajan oppaita 

sekä kokenut opettaja Vipusen aapista ja opettajan oppaita. Suurimmat näkemyserot 

eriyttämistapojen onnistuneisuudesta aloittelevien ja kokeneiden opettajien välillä on Vi-

pusen aapisen käyttäjäryhmässä. Opettajan oppaat jakavat vahvimmin mielipiteitä Taika-

maan ja Kirjakuja 1:n osalta. 

 

Pikkumetsän ja Taikamaan aapisen käyttäjät ovat eriyttämisen näkökulmasta tyytyväi-

sempiä aapiseen kuin opettajan oppaisiin, kun taas Vipusen aapisen käyttäjät ovat tyyty-

väisempiä opettajan oppaisiin. Kirjakuja 1 aapisen käyttäjät ovat yhtä tyytyväisiä molem-

piin. Kaiken kaikkiaan kokeneet opettajat vaikuttavat olevan aloittelevia opettajia tyytyväi-

sempiä oppimateriaaleihin Vipusen aapista lukuun ottamatta. Taulukossa 9 esitetään 

opettajien tyytyväisyyttä kuvaavat keskiarvot (joissa, 1=erittäin tyytymätön, 2=jokseenkin 

tyytymätön, 3=ei tyytyväinen eikä tyytymätön, 4=jokseenkin tyytyväinen, 5=erittäin tyyty-

väinen) erottaen aloittelevien ja kokeneiden vastaukset toisistaan. 

 

TAULUKKO 9. Käyttäjäryhmien tyytyväisyys aapisiin ja opettajan oppaisiin lukemaan ope-

tuksen eriyttämisen näkökulmasta mitattuna. (a=aloittelevat; k= kokeneet) 

 Kirjakuja 1 Pikkumetsä Taikamaa Vipunen 

a 
n=4 

k 
n=1 

yht. 
n=5 

a 
n=16 

k 
n=3 

yht. 
n=19 

a 
n=1  

k 
n=2 

yht. 
n=3 

a 
n=2 

k 
n=1 

yht. 
n=3 

Aapinen 3.75 5 4 3.38 3.67 3.42 3 4 3.67 4 1 3 

Opettajan oppaat 3.75 5 4 3.31 3.67 3.37 2 3.5 3 4 3 3.67 

Yhteensä 3.75 5 4 3.34 3.67 3.39 2.5 3.75 3.33 4 2 3.33 

 

Seuraavaksi tarkastellaan aapisittain opettajien kokemuksia ja mielipiteitä, jotka vaikutta-

vat heidän tyytyväisyytensä tai tyytymättömyytensä takana. Opettajat tarkastelevat käyt-

tämiään oppimateriaaleja karkeasti jaettuna kahdesta näkökulmasta käsin. He kiinnittävät 

huomionsa pääasiassa aapisen ja opettajan oppaiden sisäisiin ominaisuuksiin, kuten ma-

teriaalien monipuolisuuteen ja oppiaineksen riittävyyteen. Tämän ohella opettajat nostavat 

arvioissaan esille joitakin oppimateriaalin ulkoisia ominaisuuksia, kuten aapisen ja opetta-

jan oppaiden rakenteen, selkeyden ja jäsentelyn. Näillä ominaisuuksilla opettajat viittaavat 

oppimateriaalin käytettävyyteen. 



108 
 

 

Kirjakuja 1 aapista käyttävien opettajien arvioiden mukaan vaikuttaa siltä, että opettajat 

pitävät oppimateriaalin tavasta eriyttää lukemaan opetusta. Ainakin opettajat näyttävät 

löytävän aapisesta ja opettajan oppaista keskinkertaisten ja huonojen ominaisuuksien 

sijaan runsaasti enemmän hyviä ja hyödyllisiä ominaisuuksia. Vastauksissa ilmenee pal-

jon hajontaa (ts. yhden ilmaisun saaneita ominaisuuksia on paljon) pienestä informanttien 

joukosta johtuen. Useampien opettajien vastauksissa toistuvia hyviä ja hyödyllisiä ominai-

suuksia/materiaaleja ovat eriyttävien aukeamien pitkät Tahvo ja Bella -kertomukset, aapi-

sen lukuharjoitusten monipuolisuus, kolmeen tasoon eriyttävät tehtävämonisteet, aapisen 

kertomusten selkoversiot ja oppaiden selkeys. Aapisen kertomusosion hiiriviivan käyttö ja 

taitavien lukijoiden tekstit (Tahvo ja Bella-kertomukset sekä Satunurkan sadut) jakavat 

opettajien mielipiteitä. Opettajien luettelemat ominaisuudet ja asiat on listattu taulukkoon 

10. Suluissa oleva luku kertoo ominaisuutta koskevien viittausten määrän. 

 

TAULUKKO 10. Opettajien (n=5) arviot Kirjakuja 1 aapisesta ja opettajan oppaista. 

 Hyvää ja hyödyllistä Keskinkertaista Huonoa ja tarpeetonta 

Materiaali - aapisen kirjainaukeamil-
la luettavaa kaiken ta-
soisille lukijoille (2) 

- Tahvo ja Bella - kerto-
mukset (4) 

- satunurkan sadut (1) 
- leikkinurkan runot (1) 
- hiiriviiva (1) 
- aapisen kuvien hyödyn-
nettävyys (1) 

- eriyttävät tehtävämonis-
teet (2) 

- aapisen tekstien selko-
versiot (2) 

- paperinuket (1) 
- kirjallisuuden hyödyn-
täminen (1) 

- taitavien lukijoiden teks-
tit (1) 

- hiiriviiva (1) 
 

- jaksoarviointeja kehitet-
tävä (1) 

 

Opetuksen 
järjestäminen 

- eriyttämisohjeet (1) 
- tasoryhmien hyödyntä-
minen (1) 

  

Rakenne - aapisen rakenne (1) 
- oppaan selkeys (2) 
- liitteet osa opasta (1) 

  

 

Pikkumetsän aapisen käyttäjät pitävät parhaimpina ja hyödyllisimpinä ominaisuuksi-

na/materiaaleina suosituimmuusjärjestyksessä aapisen tekstien selkoversioita, oppaan 

kertomusten selkoversioita, kirjainaukeamien leikkilukemisen sanoja, sanalistoja, tavu-

palkkeja ja varistekstejä sekä yleisesti aapisen kirjainaukeamien harjoitusten monipuoli-

suutta. Opettajien luettelemien keskinkertaisten ja huonojen ominaisuuksien joukosta 

nousee vahvimmin esille yksi useammista ilmauksista koostuva teema: lukemaan opetuk-
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sen eriyttämisen hankaluus kevätlukukaudella. Tätä ongelmaa eri näkökulmista tarkaste-

levia ilmauksia on aineistossa yhteensä kahdeksan (merkitty *:llä taulukkoon 11). Ulkois-

ten ominaisuuksien osalta opettajat toivovat oppaiden ja monistepaketin jäsentelyä ja sel-

keyttämistä. Perusteluna toistuu tärkeiden asioiden hukkuminen paljouteen. Mielipiteitä 

jakavat taitaville lukijoille suunnatun lukemisen määrän riittävyys kirjainaukeamilla sekä 

kuvien hyödynnettävyys.  

 

TAULUKKO 11. Opettajien (n=19) arviot Pikkumetsän aapisesta ja opettajan oppaista. 

 Hyvää ja hyödyllistä Keskinkertaista Huonoa ja tarpeetonta 

Materiaali - aapisen kirjainaukeamil-
la luettavaa kaiken ta-
soisille lukijoille (4) 

- tavupalkit (4) 
- leikkilukemisen sanat(5) 
- sanalistat (5) 
- hiirilauseet (2) 
- varistekstit (4) 
- vuorokeskustelut (1) 
- aapisen kertomusten 
vuoropuhelupainottei-
suus (1) 

- kuvien hyödynnettävyys 
(1) 

- liitteet (1) 
- aapisen tekstien selko-
versiot (8) 

- oppaan kertomusten 
selkoversiot (6) 

- moponkatsastus eli 
kertausmoniste (1) 

- sanalistojen kuntokortti 
ns. leimavihko (3) 

- lue ja piirrä -monisteet 
(1) 

- luetun ymmärtämisteh-
tävät kirjainaukeamista 
(2) 

- lukupäiväkirjat (1) 
- paljon materiaalia (3) 

- tavupalkit (1) 
- kirjainaukeamien vuoro-
keskustelut (1) 

- kertomusosion vuoro-
puheluosuudet apuna 
eriyttämisessä (1) 

- keskitasoisille vaikea 
löytää sopivaa lukuläk-
syä aapisen kerto-
musosasta (1)* 

- aapisen kertomusosios-
sa eriyttäminen hanka-
lampaa (1)* 

- luettavan (selkoversiot, 
leikkilukemisen sanat) 
monistaminen ei toimi 
(3)* 

- luetun ymmärtämisteh-
tävät taitaville heikkoja 
(2) 

- luetun ymmärtämisen 
testit keskitasoa (1) 

- valmiit kirjeet vanhem-
mille (1) 

- turhaa materiaalia (1) 

- aapisen kirjainaukeamil-
la ei riittävästi haastetta 
taitaville (6) 

- kertomusosiossa ei 
riittävästi haastetta tai-
taville (2)* 

- aapisen kertomusosios-
sa eriyttäminen hanka-
lampaa (1)* 

- luetun ymmärtämisteh-
tävien edellyttämä tul-
kinta liian vaikeaa 1. 
luokkalaiselle (1) 

- aapisen kuvien hyödyn-
nettävyys ei riittävää (1) 

Opetuksen 
järjestäminen 

- eriyttäminen lukijat/ ei-
lukijat jaon avulla (1) 

- eriyttämisvinkit jakson 
alussa (1) 

- paljon mahdollisuuksia 
eriyttämiseen (2) 

- oppaassa paljon moni-
puolisia harjoituksia (2) 

- oppaan eriyttämisvinkit 
(1) 

- hiiri/mopo jaottelu ei 
anna konkreettisia ide-
oita (1) 

- selkeyttä eriyttämisoh-
jeisiin (1) 

Rakenne - aapisen rakenne (1) - selkeyttä ja jäsentelyä 
oppaaseen ja moniste-
pakettiin (1) 

- selkeyttä ja jäsentelyä 
oppaaseen ja moniste-
pakettiin (5) 
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Kaikki Taikamaan aapisen käyttäjät pitävät aapisen hyvänä ominaisuutena sen harjoitus-

ten monipuolisuutta. Huonojen ominaisuuksien osalta opettajien mielipiteet risteävät, sillä 

kaikki kiinnittävät huomionsa eri ominaisuuksiin. 

 

TAULUKKO 12. Opettajien (n=3) arviot Taikamaan aapisesta ja opettajan oppaista. 

 Hyvää ja hyödyllistä Keskinkertaista Huonoa ja tarpeetonta 

Materiaali - aapisen kirjainosiossa 
luettavaa kaiken tasoi-
sille lukijoille (3) 

- toimiva lukemisen mää-
rä aapisessa (1) 

- nopean nimeämisen 
harjoitus (1) 

- epäsanalistat (1) 

 - aapisen kertomusosios-
sa ei luontevaa eriyttä-
misvaihtoehtoa (1) 

- monisteet (1) 

Opetuksen 
järjestäminen 

  - konsonanttien l ja n 
opettaminen peräkkäin 
ei toimi (1) 

- eriyttämisvinkkien vä-
häisyys/puuttuminen (1) 

 

Vipusen aapisen osalta ei ole muodostettavissa yleistä kuvaa oppimateriaalia käyttäjien 

opettajien mielipiteistä. Opettajat painottavat arvioissaan eri ominaisuuksia tai poikkeavat 

mielipiteissään toisistaan esim. tehtävätyyppien toistuvuus nähdään joko hyvänä tai huo-

nona asiana opettajasta riippuen. Myös oppaan selkeys ja luettavan materiaalin riittävyys 

jakavat käyttäjien mielipiteitä. 

 

TAULUKKO 13. Opettajien (n=3) arviot Vipusen aapisesta ja opettajan oppaista. 

 Hyvää ja hyödyllistä Keskinkertaista Huonoa ja tarpeetonta 

Materiaali - tekstitason harjoituksia 
aapisen alusta alkaen 
(1) 

- monisteet (1) - tehtäviin monipuolisuut-
ta ja vaihtelevuutta (1) 

Opetuksen 
järjestäminen 

- alaspäin eriyttäminen 
helppoa kirjasarjan 
avulla (1) 

- tehtävätyyppien toistu-
vuus (1) 

- hahmojen nimillä eriyt-
täminen (1) 

- eri lukemaan opetta-
mismenetelmien yhdis-
täminen (1) 

  

Rakenne - aapisen aukeaman 
rakenne (1) 

- oppaan selkeys (1) 

- selkeyttä oppaaseen (1) 
- tehtävien tason merkit-
seminen selkeämmin 
(1) 

- liian vähän luettavaa 
eritasoisille, etenkin 
heikoille (1) 
 

 

Opettajien esittämät kehittämisehdotukset koskevat eriyttävän materiaalin monipuolista-

mista ja oppaan eriyttämisohjeiden konkretisointia. Käytettävästä aapisesta riippumatta 11 
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opettajan mielestä aapisiin pitäisi saada pidempiä ja haastavampia tekstejä taitaville luki-

joille. Luettavaa tulisi olla heti aapisen alusta alkaen ja kevätlukukauden osalta tasoa tulisi 

nostaa vielä ylemmäksi. Opettajat pohtivat ja ratkovat ylöspäin eriyttävän materiaalin mo-

nipuolistamista näin: 

 

”Aapisessa voisi olla myös heti selkoversio kertomuksista heti alusta, ei tarvitsisi mo-
nistaa pidempää lukupätkää lukijoille.” Pa5 

 
”Lisää materiaalia alusta alkaen jo lukeville, joita on kummassakin opettamassani eka-
luokassa ollut syksyllä jo noin puolet. Esim. valmis paketti, jonka voi liittää aapiseen 
syksyn alussa.” Pa10 

 
”Ylöspäin eriyttämistä voisi tehdä materiaalin puitteissa enemmän ja helpommaksi. 
Näillekin lapsille on kuitenkin tärkeää, että lukuläksy liittyy aapiseen, eikä ole mikä ta-
hansa. Hukka-Uunon seikkailut (lukutaitoisille suunnattu oheismateriaali) on toki lisäksi, 
mutta se on hankala käyttää, kun kaikkien eriyttäviä tehtäviä ei ehdi tarkastaa 22 oppi-
laan luokassa. Pitäisi olla tavallaan jotenkin samaan asiaan/kappaleeseen liittyvä läksy 
kaikilla.” Pa14 

 

Opettajista 10 tuo puolestaan esille, että aloittelevat/heikot lukijat tarvitsisivat lisää tasol-

leen sopivaa luettavaa. Kirjainosion osalta opettajat näkevät tarpeellisena, että aapiseen 

lisättäisiin luettavia tavuja, kuvallisia sanoja, tikkukirjaimin kirjoitettuja sanoja, drilliharjoi-

tuksia sekä kuvia äänteiden opetteluun ja nopeaan nimeämiseen. Kertausaukeamille ha-

lutaan luettavaa myös aloitteleville lukijoille. 

 

”Aapisessa on aivan liian vähän luettavaa eri tasoisille lukijoille. Tavulaatikot ovat pie-
net ja tavuja on vähän ja helppoja tavuja hyvin vähän!” Vk3 

 
”Tikkukirjaimilla kirjoitettuja tavuja ja lyhyitä sanoja. Etenkin alku sivuille.” Pa3 

 

Korkeamäki (2001, s. 73) ei näe hyvänä ajatuksena suur- ja pienaakkosten yhtäaikaista 

käyttämistä, sillä ne saattavat aiheuttaa ongelmia kirjainten tunnistamiseen ja kuormittaa 

muistia. Toisaalta hän myös korostaa, että lapsen olisi saatava oppia omien edellytysten 

mukaan eli käyttäen itselleen tuttuja kirjaimia. Kirjaimien käyttäminen sekaisin voi kuiten-

kin johtaa oppimisongelmiin. 

 

Kertomusosion osalta opettajat ovat vailla luettavia tavuja ja sanoja tarinoiden rinnalle. 

Näitä ehdotetaan lisättäväksi monisteisiin, lisävihkoon tai suoraan aapisen kerto-

musaukeamille. 

 

”Myös loppuosassa olisi hyvä, että lyhyitä sanalistoja tms. kuljetettaisiin tarinoiden mu-
kana. Tällöin lukuläksyn voisi antaa kaikille samasta kappaleesta. Taitaville koko tarina, 
aloittavalle lukijalle osa tarinasta ja heikolle lukijalle vain tavuja tai sanalistoja jne.” Pa3 
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”Heikoille puolestaan pitempään kappaleisiin liittyviä sanalistoja tms. monistettavaksi l i-
sämateriaaliksi.” Pa14 

 
”Heikoille lukijoille kevääksi oma vihkonen, jossa olisi aapisen tekstin lyhennetty versio 
ja tavu/sanaharjoittelua edelleen.” Pa16 

 

Lisäksi opettajat (5) peräänkuuluttavat monipuolisempia luetun ymmärtämisen tehtäviä 

niin heikoille kuin taitavillekin. Toisaalta opettajat kaipaavat enemmän ja monipuolisemmin 

tehtäviä taitaville lukijoille, toisaalta tärkeänä lisänä olisivat heikommille lukijoille soveltu-

vat tavujen ja sanojen lukemisharjoitukset ymmärtävältä kannalta. Toiminnalliseen harjoit-

teluun soveltuvia erilaisia monistettavia pelejä kaipaa kolme opettajaa ja erilaisia teksti-

tyyppejä kaksi opettajaa. 

 

Kolme aloittelevaa opettajaa haluaa oppaisiin selkeämpiä ja konkreettisempia ohjeita lu-

kemaan opetuksen eriyttämisen toteuttamiseksi. Heillä on mm. seuraavat kehittämisehdo-

tukset: 

 

”Toivoisin opettajaoppaisiin ja muihin materiaaleihin vielä selkeämmin osiot, joissa oh-
jataan ja autetaan eriyttämiseen niin hyville kuin heikoillekin. Ja tyyliin vinkkejä ja mate-
riaaleja, jos oppilaalla on vaikeuksia tavuttamisessa, kaksoiskonsonanteissa, pitkissä 
äänteissä. Toisin sanoen kun havaitsee propleeman oppilaan lukemaan ja kirjoitta-
maan oppimisessa, niin on opeoppaassa paikka mistä löytyy yksinkertaisesti ohjeita ja 
työkaluja opettamiseen.” Pa1 

 
”Riittäisi, että olisi ns. perustunnille pari tärkeää näkökohtaa/harjoitetta/vinkkiä käsitte-
lyn ALOITTAMISEEN- sitten eriyttäminen jaettu esim. 1) ylöspäin ja 2) alaspäin 3) toi-
minnalliset 4) itsenäinen työskentely jne.., josta valita ryhmille sopivat harjoitteet tms.” 
Pa11 

 

Edelliseen sitaattiin liittyen täytyneen todeta, että opettajien oppaiden ei ole myöskään 

hyvä olla liian yksiulotteisia esimerkiksi Mikkilä-Erdmann ym. (1999, s. 447) korostavat, 

että oppaiden pedagogisten vinkkien tulisi olla riittävän monipuolisia ja monitasoisia, jotta 

opettajat eivät voisi hyödyntää niitä mekaanisesti ilman omaa harkintaa. 

7.3 Kokoava yhteenveto tutkimustuloksista 

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä selvitettiin, millä tavoin aapisissa ja opettajan op-

paissa eriytetään lukemaan opetusta. Eriyttämistä näytetään toteutettavan niin materiaali-

sin, organisoinnillisin kuin menetelmällisinkin keinoin. Lisäksi aapisissa ja opettajan op-

paissa hyödynnetään oppilaille asetettujen tavoitteiden ja opiskeltavien oppisisältöjen se-

kä työtapojen variointia. Erilaisten materiaalien tai niiden sisältämien lukemisharjoitusten 

hyödyntäminen sekä oppilaiden tavoitteiden ja oppisisältöjen variointi vaikuttaisivat olevan 
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keskeisimmät eriyttämiskeinot kaikissa aapisissa. Työtapojen ja organisoinnin avulla eriyt-

täminen vaihtelee käytetystä aapisesta riippuen, kun taas menetelmällinen eriyttäminen 

jää aika pieneen rooliin kaikissa aineistossa olevissa aapisissa. 

 

Opettajan oppaiden sisältämät eriyttämisohjeet koskevat pääasiassa aapista, joten se 

nousee merkittävään rooliin toteutettaessa eriyttämistä oppaiden pohjalta – etenkin syys-

lukukaudella. Vuoden 2004 opetussuunnitelmaan perustuvien aapisten kirjainosioissa 

ohjataan eriyttämään lukemaan opetusta 53–100 %:ssa (ka. 74 %) aapisen harjoituksista. 

Näistä harjoituksista 16–56 % (ka. 33 %) on kaikille yhteisiä eriytyviä harjoituksia ja 26–54 

% (ka. 41 %) vain osalle suunnattuja eriyttäviä harjoituksia. Ylöspäin eriyttävien harjoitus-

ten osuus on 20–34 % (ka. 27 %) ja alaspäin eriyttävien 0-23 % (ka. 14 %). Ainoastaan 0-

47 % (ka. 26 %) harjoituksista on tarkoitettu luettavaksi opetusta eriyttämättä. Materiaalis-

ta eriyttämistä koskevat havainnot ovat yhdenmukaisia Renkosen (2010, s. 105–108) tut-

kimustulosten kanssa. Hänkin toteaa, että aapiset sisältävät paljon eriyttävää materiaalia. 

Etenkin ylöspäin eriyttävän ja yhteisen eriyttävän materiaalin osuus muodostuu hänen 

aineistossaan korkeaksi. Tutkimukset eivät kuitenkaan ole keskenään täysin verrattavissa, 

sillä Renkonen kvantifioi aapisten harjoituksia erilaisen luokituksen avulla. 

 

Aapisten ylöspäin ja alaspäin eriyttävien harjoitusten osuudet vaikuttavat olevan melko 

sopivassa suhteessa koulutulokkaiden lukutaidon tasoon nähden, sillä tutkimusten valos-

sa kolmasosa aloittavista ekaluokkalaisista osaa jo lukea ja vain yksi oppilas 20:stä kokee 

vaikeuksia lukemaan oppimisessa (Lerkkanen ym., 2004 s. 125; Linnilä, 2011, s. 111). 

Myös aapisissa painottuvat ylöspäin eriyttävät harjoitukset. 

 

Kyselyn yhteydessä selvitettiin, miten usein aapisia käyttävät opettajat hyödyntävät erilai-

sia eriyttämisen tapoja lukemaan opetuksessa. Erot eri tapojen yleisyydessä ovat pieniä, 

sillä vähiten käytettyäkin eriyttämistapaa hyödynnetään n. kerran viikossa. Yksitäisten 

opettajien käyttämien eriyttämistapojen yleisyydessä on kuitenkin paljon vaihtelua. Selvi-

tyksen perusteella opettajat eriyttävät useimmin oppiaineksen laajuutta ja syvyyttä (tavoit-

teiden ja oppisisältöjen eriyttäminen). Muodostuneen keskiarvon mukaan heidän voisi 

tulkita hyödyntävän tätä tapaa useammalla äidinkielen ja kirjallisuuden oppitunnilla viikon 

aikana. Toiseksi yleisimpiä vähintään kerran viikossa hyödynnettäviä eriyttämisen tapoja 

ovat organisoinnin hyödyntäminen ja materiaalin säätely. Lerkkasen (2006, s. 125) selvi-

tyksessä materiaalin säätely oli kaikkein yleisin tapa eriyttää lukemaan opetusta luokassa. 

Myös tässä aineistossa Taikamaan ja Vipusen aapisen käyttäjät arvioivat materiaalisen 

eriyttämisen useimmin käytetyksi eriyttämisen keinoksi sisällön eriyttämisen rinnalla. 
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Kaikista vähiten opettajat käyttävät menetelmällistä eriyttämistä, johon täytynee tulkita 

kuuluvaksi eriyttäminen eri lukemaan opettamismenetelmillä että työtavoilla. Sitä koskeva 

määritelmä kyselyn yhteydessä jätti siinä määrin tulkinnan varaa, ettei voida sanoa ovatko 

opettajat käsittäneet termin ”menetelmä” laajan (opettajan ja oppilaan käyttämät mene-

telmät) vai suppean (opettajan käyttämät menetelmät) määritelmän mukaisesti. Taulukos-

sa 14 esitetään kokonaisuudessaan, miten usein eri aapisia käyttävät opettajat hyödyntä-

vät erilaisia eriyttämistapoja lukemaan opetuksessa (1=ei koskaan, 2=harvemmin kuin 

kerran kuukaudessa, 3=vähintään kerran kuukaudessa, 4=vähintään kerran viikossa, 

5=joka oppitunti). Taulukosta on havaittavissa, että eriyttämistapojen yleisyysjärjestys 

vaihtelee eri aapista käyttävien opettajien välillä. 

 

TAULUKKO 14. Eriyttämistapojen hyödyntämisen yleisyys opettajien arvioimana.  

Käytössä oleva aapinen Kirjakuja 
1 

Pikku-
metsä 

Taikamaa Vipunen Kaikki 
opettajat 

Oppimateriaalin säätely 4.2 4 4.67 4.67 4.1 

Oppiaineksen syvyyden 
ja laajuuden eriyttäminen 

4.8 4.44 4.67 4.67 4.55 

Menetelmällinen eriyttä-
minen 

3.6 4 3.67 3.67 3.9 

Organisointi 4.2 4.17 4.33 4.33 4.17 

Ajallinen eriyttäminen 4.2 4.06 4.33 3.67 4.07 

Yhteensä 4.2 4.13 4.2 4.2 4.16 

 

Aapisten ja opettajien käyttämien eriyttämistapojen yleisyydessä on nähtävissä jonkinlais-

ta yhteyttä. Oppaissa korostuneet materiaaleilla eriyttäminen sekä tavoitteiden ja oppisi-

sältöjen eriyttäminen sijoittuvat yleisyydessään opettajien vastauksia tarkasteltaessa sijoil-

le 1 ja 3. Myös menetelmällisen eriyttämisen hyödyntäminen on harvinaisinta niin aapisis-

sa kuin käytännön opetustyössäkin. Mahdollisesta kausaliteetista on vaikea esittää arviota 

tämän tutkimuksen puitteissa. Yhtäältä oppaat voivat ohjata opettajia hyödyntämään tiet-

tyjä eriyttämistapoja toisia tapoja vahvemmin, kun taas toisaalta samojen tapojen erottu-

minen voi olla lähinnä sattumaa tai perustua puhtaasti pedagogisiin seikkoihin. Huomion-

arvoista kuitenkin on, että Taikamaan aapista käyttävät opettajat vaikuttavat hyödyntävän 

organisointi eriyttämisessä huolimatta siitä, että oppaat eivät heitä siihen ohjaa. Myös ajal-

lisen eriyttämisen käyttäminen on yleistä, vaikka oppaat eivät siihen suoranaisesti kiinnitä 

huomiota. Kyseinen eriyttämistapa mainitaan ainoastaan Pikkumetsän opettajan oppaas-

sa 1a. 
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Toisessa tutkimuskysymyksessä kartoitettiin, miten opettajat hyödyntävät ja arvioivat aa-

pisia ja aapisten opettajan oppaita lukemaan opetuksen eriyttämisen näkökulmasta. Ylei-

sesti ottaen voidaan todeta, että opettajan oppaiden vinkeillä näyttää olevan enemmän 

merkitystä aloitteleville kuin kokeneille opettajille. Kokeneet opettajat antavat ymmärtää, 

etteivät he enää tarvitse oppaiden ohjeita opetukseen, vaan ovat löytäneet jo omat tapan-

sa toimia. Aloittelevat opettajat kuitenkin hyödyntävät oppaiden vinkkejä enemmän tai 

vähemmän. Eriyttämiseen soveltuvat valmiit materiaalit sen sijaan ovat tärkeitä kaikille 

opettajille opetuskokemuksesta riippumatta. 

 

Sanallisten kuvausten perusteella opettajat hyödyntävät aapisia ja opettajan oppaita vah-

vimmin materiaalisen eriyttämisen kautta, johon ne oppikirja-analyysin tulosten perusteella 

tarjoavatkin parhaiten eväitä. Opettajat eivät kuitenkaan vaikuta hyödyntävän materiaaleja 

(etenkään aapisten kirjainaukeamien harjoituksia) suoraan oppaiden ehdotusten mukai-

sesti, vaan suuntaavat oppilaille harjoituksia sen mukaan, miten taitavia he ovat lukemi-

sessa. Tämän tiedon valossa em. aapisten eriyttävien ja ei-eriyttävien harjoitusten osuuk-

silla ei ole kovin olennaista merkitystä opettajille, koska ne harvoin siirtyvät sellaisenaan 

käytännön tasolle. Eriyttämistä koskevat valmiit ehdotukset kyllä suuntaavat opettajien 

suunnittelutyötä ja auttavat pohtimaan sopivia opetusratkaisuja, mutta niitä kuitenkin hyö-

dynnetään enemmän luovasti kuin mekaanisesti. Mikkilä-Erdmannin ja kumppaneiden 

(1999, s. 447) mukaan opettajan oppaiden käytön tulisikin tapahtua juuri näin oman aktii-

visen tulkinnan ja pedagogisen ajattelun kautta, joten opettajien voidaan nähdä käyttävän 

oppaita järkevällä tavalla. 

 

Opettajat eivät juuri tuo sanallisissa vastauksissaan esille hyödyntävänsä eri lukemaan 

opetusmenetelmiä eriyttämisessä. Vain kaksi opettajaa viittaa aiheeseen vastauksissaan. 

Toinen kokee tärkeänä, että hänen käyttämänsä Vipusen aapinen mahdollistaa useampi-

en lukemaan opettamismenetelmien käytön, vaikka hän itse käyttääkin pääasiassa KÄTS-

menetelmää. Toinen opettaja toteaa yleisellä tasolla, että aapiset eivät saa rajoittua yh-

teen tiettyyn lukemaan opettamismenetelmään, vaan niiden tulee huomioida erilaiset oppi-

laat myös menetelmällisen eriyttämisen kautta. 

 

Opettajan oppaista kolme ohjaa opettajaa käyttämään tasoryhmiä opetuksessa. Ainoas-

taan Taikamaan opettajan oppaat eivät ohjaa tähän. Tämä näkyy opettajien vastauksissa 

siten, että kaikki kymmenen opettajaa, jotka kertovat käytävänsä tasoryhmiä, ovat Kirjaku-

ja 1:n, Pikkumetsän ja Vipusen aapisen käyttäjiä. Yksikään Taikamaan aapisen käyttäjä ei 

kerro hyödyntävänsä tasoryhmityksiä opetuksessa. Viljasen jaottelun näkökulmasta 

(1975, s. 13, 74) opettajat hyödyntävät tasoryhmiä niin organisatorisen (oppilaiden jaka-



116 
 

 

minen ryhmiin rinnakkaisluokkien kesken) kuin opetuksellisenkin (tasoryhmien muodos-

taminen yhden luokan sisällä) eriyttämisen kautta. Vuoden 2009 PISA-tulosten mukaan 

oppilaiden pedagoginen ryhmittely on Suomessa yleisesti organisatorista ryhmittelyä ylei-

sempää. Tässä aineistossa ainakin puolet tasoryhmiä käyttävistä opettajista toteuttaa sen 

organisatorisen eriyttämisen kautta. Tältä osin voisi päätellä, että ensimmäisen luokan 

äidinkielen oppitunneilla tapahtuva oppilaiden ryhmittely eroaa jokseenkin yleisestä vallit-

sevasta linjasta ja edellyttää muuta opetusta vahvemmin organisatorista eriyttämistä.  

 

Kaiken kaikkiaan opettajat ovat melko tyytyväisiä sekä tarjolla oleviin aapisiin että opetta-

jan oppaisiin, mutta parannettavaakin niistä löytyy. Eri opettajat painottavat erilaisia omi-

naisuuksia ja piirteitä aapisia ja opettajan oppaita arvioidessaan. Vastauksien perusteella 

tämän voi tulkita johtuvan mm. opettavien luokkien erilaisista tarpeista sekä opettajan 

omista mieltymyksistä ja toimintatavoista. Myös Ekola (1978, s. 46) toteaa, että opettajien 

näkemyksissä hyvästä tai huonosta oppikirjasta painottuvat tietyt ominaisuudet sen mu-

kaan millainen opettaja on kyseessä. Arvioihin heijastuvat hänen mukaansa mm. opettaji-

en arvostukset, opetusasenteet ja -tottumukset. Aineistossa ilmeni, että opettajat saatta-

vat nähdä samankin asian hyvin eri tavoin. Esimerkkinä tästä ovat kahden Kirjakujan aa-

pista käyttävän opettajan ristiriitaiset mielipiteet nykyisen aapisen ylöspäin eriyttävistä 

materiaaleista suhteessa aiemmin käytetyn Pikkumetsän aapisen materiaaleihin: 

 

”Kirjakujan eriyttävät Tahvo ja Bella -tekstit syksyllä ovat olleet loistavaa materiaalia. 
Ne ovat tarpeeksi pitkiä ja lapsista todella motivoivia. Vaihdoin Pikkumetsän pois mm. 
tämän vuoksi. Lukevat oppilaat eivät innostuneet Pikkumetsän ylöspäin erityttävistä 
teksteistä ja ne olivat liian lyhyitä.” Kk2 
 
”Kirjakujan aapisessa on mielestäni se ongelma, että siinä ei ole riittävästi materiaalia 
eriyttää ylöspäin todella taitaville lukijoille esimerkiksi samalla tavalla kuin Pikkumetsän 
materiaaleissa.” Ka5 

 

Opettajien yleinen tyytyväisyys oppimateriaaleihin on aika sopusoinnussa oppikirja-

analyysissa tehtyjen havaintojen kanssa. Esim. oppimateriaaleihin perehtymisen jälkeen 

on helppo ymmärtää, miksi opettajat ovat tyytyväisempiä Taikamaan aapiseen kuin siihen 

kuuluviin muita oppaita viitteellisimpiin opettajan oppaisiin tai miksi Vipusen aapisen opet-

tajan oppaat ovat herättäneet opettajissa enemmän tyytyväisyyttä kuin sarjan aapinen, 

joka on harjoituksiltaan muita aapisia suppeampi. Sen sijaan opettajien suhtautuminen 

Pikkumetsän aapiseen ja oppaisiin herättää jokseenkin ihmetystä. Opettajat vaikuttavat 

arvostavan erityisesti monipuolista materiaalia, jota Pikkumetsän aapinen ja siihen kuulu-

va paksu liitepaketti nimenomaan tarjoavat. Tämä ei kuitenkaan näy tyytyväisyydessä, 

vaan Pikkumetsä saa suhteellisen huonot arvot tyytyväisyydessä, etenkin aloittelevilta 
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opettajilta. Olisikin mielenkiintoista nähdä, millaiset arvot aapiset saisivat sellaisilta opetta-

jilta, jotka ovat tutustuneet kaikkiin aapisiin hyödyntäen niitä opetuksessaan vähintään 

yhden lukuvuoden ajan. Tällöin tyytyväisyyttä koskevat arviot olisivat keskenään vertailta-

vampia. 

 

Koska opettajat asettavat paljon painoarvoa nimenomaan materiaalille, ansaitsee se 

osakseen yksityiskohtaisempaa huomiota. Materiaalin riittävyydestä antaa viitteitä opetta-

jien kokema alaspäin ja ylöspäin eriyttävän lisämateriaalin tarve. Alaspäin eriyttävää lisä-

materiaalia etsivät ja käyttävät eniten (2/3 eli 67 %) Vipusen aapisen käyttäjät. Aapisten 

vertailu paljasti, että Vipusen aapinen sisältää kaikista vähiten luettavia tavuja ja sanoja 

(kuvilla ja ilman). Toiseksi eniten (9/19 eli 47 %) alaspäin eriyttävää lisämateriaalia hank-

kivat Pikkumetsän aapisen käyttäjät, vaikka kyseinen aapinen sisältää kaikista eniten ta-

vuja ja kuvattomia sanoja. Ylöspäin eriyttävää lisämateriaalia hyödyntää kunkin aapisen 

käyttäjistä n. 60 %. Tämän perusteella aapisiin olisi hyödyllistä tuoda vielä nykyistä 

enemmän sekä alas- että ylöspäin eriyttävää materiaalia. 

 

Kolmas osa opettajista esittääkin toiveen, että aapisiin pitäisi saada vielä pidempiä ja 

haastavampia tekstejä taitaville lukijoille. Edes syksyn teksteistä haastavimmat Kirjakuja 1 

aapisen aukeamanpituiset Tahvo ja Bella -kertomukset eivät näytä tuovan riittävästi haas-

teita, sillä haastavampia tekstejä odottaa myös yksi kyseisen aapisen käyttäjä. Muilta Kir-

jakuja 1 aapisen käyttäjiltä Tahvo ja Bella -kertomukset saavat kiitosta. 

 

Myös alaspäin eriyttävän materiaalin lisääminen olisi opettajien mielestä tarpeen niin 

syys- kuin kevätlukukaudellekin. Oppikirja-analyysissa selvisi, että lähes kaikissa aapisis-

sa oppilaiden oletetaan toimivan kevätlukukaudella jo tekstitasolla. Sana- ja lausetason 

harjoituksia tarjotaan ainoastaan Taikamaan selkoversiomonisteella. Opettajien vastauk-

set kuitenkin paljastavat, että yhä kevätlukukaudellakin luokissa on oppilaita, jotka eivät 

selviä aapisen kertomusten tai selkoversioiden lukemisesta, vaan he hyötyisivät enem-

män sanatason harjoituksista. Materiaalin puutteen vuoksi osa oppilaista jatkaa kevätlu-

kukaudella työskentelyä jo kertaalleen läpikäytyjen kirjainaukeamien parissa. Voisi kuvitel-

la, että järjestely ei ainakaan lisää hankaluuksia kokevien oppilaiden lukuintoa – päinvas-

toin. Tämä vuoksi oppikirjailijoiden olisi tärkeä harkita uudelleen helpomman tasoisten 

harjoitusten tarpeellisuutta aapisen kertomusosassa. 

 

Aapisista ja opettajan oppaista ei ole mahdollista valita yhtä eriyttämisessä parhaiten tu-

kevaa oppimateriaalisarjaa, koska sopivuuteen vaikuttavat olennaisesti jo em. opettajan ja 

luokan vaihtelevat tarpeet. Oppikirja-analyysin perusteella Pikkumetsän opettajan opas 1a 
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antaa opettajalle hyvin valmiuksia suunnitella ja toteuttaa eriyttävää opetusta. Se esimer-

kiksi ohjaa seuraamaan systemaattisesti oppilaiden edistymistä ja kiinnittämään huomiota 

myös oppilaiden lukemisvalmiuksiin. Oppaasta löytyy lukuvuoden mittaan vinkkejä, millä 

tasolla oppilaan lukutaidon tulisi vähintään olla. Mikäli näin ei ole, opettajaa ohjataan an-

tamaan tukiopetusta. Tällaiset perusteelliset vinkit ovat ehkä turhia kokeneille, jo monta 

vuotta lukemaan opetusta toteuttaneille opettajille, mutta aloitteleville opettajille tällaisten 

vinkkien voisi kuvitella olevan hyödyllisiä ja helpottavan opetuksen järjestämistä. Mikäli 

vinkit eivät ole tarpeen, oppaan valinnassa painottuvat muut opettajan mieltymyksistä riip-

puvat opetukselliset seikat. 

 

Sopivan aapisen valinta taas riippuu opettavien oppilaiden tasosta. Jos oppilaat ovat hyvin 

taitavia lukijoita jo syksyllä, opetusta hyödyttäisi parhaiten aapinen, jossa on riittävän 

haastavia tehtäviä esim. lukuharjoitusten osalta Kirjakuja 1:n Tahvo ja Bella -kertomukset, 

Pikkumetsän varistekstit ja oppaan kertomusten selkoversiot tai Vipusen aapisen kirjeet ja 

lukukortit. Alaspäin eriyttävien lukuharjoitusten osalta Kirjakuja 1, Pikkumetsän ja Taika-

maan aapinen ovat suhteellisen tasaväkisiä. Keväällä oppimateriaaleja valitessaan opet-

tajilla on harvoin tiedossa seuraavana lukuvuonna opettamansa luokan lukutaidolliset tar-

peet, joten valittavan sarjan tulisi mielellään vastata yhtälailla taitavien ja heikkojen oppi-

laiden tarpeisiin. 
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9 POHDINTA 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa aapisten ja opettajan oppaiden ensimmäi-

sen luokan opettajille tarjoamasta tuesta lukemaan opetuksen eriyttämisessä. Asiaa kar-

toitettiin analysoimalla nykyiseen opetussuunnitelmaan (2004) pohjautuvia aapisia ja opet-

tajan oppaita sekä opettajille suunnatun käyttäjäarviokyselyn vastauksia. Tutkimuksesta 

voidaan katsoa olevan hyötyä oppimateriaaleja valitseville ja arvioiville opettajille sekä 

oppimateriaaleja alati kehittäville ja uudistaville kustantamoille ja oppikirjailijoille. Opettaji-

en arviot ja kehittämisehdotukset kiinnostanevat erityisesti kustantajia, kun taas tarjolla 

olevien aapisten ja oppaiden vertailu ja kuvailu voi auttaa opettajia saamaan monipuoli-

semman kuvan nykyisestä tarjonnasta herätellen heitä samalla oppimateriaalien kriittisen 

arvioinnin tarpeellisuuteen. 

 

Opetussuunnitelmauudistus on parhaillaan käynnissä ja kustantajat ovat muutama kuu-

kausi sitten tuoneet markkinoille upouudet aapiset, jotka pyrkivät vastaamaan uudistettui-

hin syksyllä 2016 voimaanastuviin opetussuunnitelman perusteisiin. Uudet aapiset ovat 

herättäneet kovasti kiinnostusta ja synnyttäneet keskustelua alkuopettajien keskuudessa. 

Opettajien käymää keskustelua seuratessa syntyy vaikutelma, että aapisia vallitessaan 

opettajat asettavat valtavasti painoarvoa oppimateriaalissa toteutetuille eriyttämisratkai-

suille ja niiden taustalla vaikuttaville pedagogisille näkemyksille. Erityisesti tästä näkökul-

masta arvioituna tämä tutkimus osui tärkeään aiheeseen. Samalla se vastasi myös omiin 

ammatillisen kehittymisen tavoitteisiini. 

 

Joka syksy uudet ekaluokkalaiset aloittavat koulutien. Yhtenä heidän keskeisimmistä ta-

voitteistaan on päästä selville lukemisen saloista. Koulun aloittaessaan oppilaat ovat intoa 

täynnä ja valmiina oppimaan uusia tietoja ja taitoja. Kauanko tämä into ja motivaatio pysyy 

yllä riippuu olennaisesti opettajan ammattitaidosta. Liian vaikeat tehtävät saavat oppilaan 

turhautumaan ja lannistumaan, mutta liian helpotkaan tehtävät eivät tue oppilaan motivaa-

tiota. Heinosen (2005, s. 228–229) mukaan opetus rakennetaan hyvin usein kustantamo-

jen laatimien oppimateriaalien varaan, jonka vuoksi myös käytettävissä olevilla oppimate-

riaaleilla on merkitystä oppilaiden luku- ja opiskelumotivaation ylläpitämisessä. Valmiiden 

oppimateriaalien keskeisestä asemasta johtuen niillä on tärkeä rooli opetuksen kehittäjä-

nä. Esimerkiksi Pikkumetsän aapinen näyttää pureutuneen johdannossa esitettyyn huo-

leen poikien heikommasta lukutaidon tasosta mahdollisesti poikia motivoivalla mopotee-

malla, joka liitetään aapisessa erityisesti heikon tasoryhmän harjoitteluun. 
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Oppikirjojen ja opettajan oppaiden runsas käyttäminen opetuksessa nähdään tavallisesti 

negatiivisessa valossa. Jos oppaat merkitsisivät kuvausta toteutuneesta eriytetystä luke-

maan opetuksesta, vaikuttaisi kokonaistilanne hyvältä – onhan eriyttäminen kaikissa op-

paissa keskeisessä osassa. Opetus aloitettaisiin ensin yhdessä, jonka jälkeen oppilaille 

jaettaisiin eritasoisia lukuharjoituksia ja tehtäviä ylös- ja alaspäin eriyttäen. Opetuksen 

eriyttämisessä hyödynnettäisiin toisinaan myös leikinomaisia toiminnallisia harjoituksia. 

Syyslukukaudella, jolloin eriyttäminen on keskeisemmässä osassa, aapisen harjoituksista 

luettaisiin keskimäärin vain 26 % eriyttämättä. Oppaiden perusteella ei kuitenkaan voi 

vetää johtopäätöksiä toteutuvasta tilanteesta, koska opettajat vaikuttavat ratkaisevasti 

siihen, millaisen roolin oppimateriaali lopulta opetuksessa saa (Uusikylä & Atjonen, 2007, 

s. 168). Valmiita ideoita sovelletaan aina oppilaantuntemuksen ja opettajan oman opetus-

tyylin pohjalta. Käytännön opetustyössä lukemaan opetuksen eriyttäminen voi muodostua 

vieläkin merkityksekkäämmäksi tai vaihtoehtoisesti jäädä marginaalisempaan osaan riip-

puen oppilaiden heterogeenisyydestä sekä opettajan asenteista ja taidoista. 

 

Tutkimuksen perusteella eriyttäminen kuuluu hyvin olennaisesti ensimmäisellä luokalla 

tapahtuvaan lukemaan opettamiseen. Opettajat kokevat, että aapiset ja opettajan oppaat 

tukevat heitä kaiken kaikkiaan melko hyvin tässä tehtävässä. Saatu hyöty ja tuki voisi kui-

tenkin olla huomattavampi. Tutkielman nimessä esitetty sitaatti ”materiaalilla JA omalla 

kekseliäisyydellä kyllä pärjää pitkälle” tiivistää osuvasti opettajien tapaa käyttää valmiita 

oppimateriaaleja ja pedagogisia ohjeita lukemaan opetuksen eriyttämisessä. Opettajat 

vaikuttavat hyödyntävän eriyttämisen osalta enemmän materiaaleja kuin oppaiden peda-

gogisia vinkkejä, vaikkakin myös valmiille eriyttämisohjeille tuntuu olevan kysyntää aloitte-

levien opettajien keskuudessa. Aineiston perusteella valmiit ohjeistukset menettävät mer-

kitystään kertyvän kokemuksen myötä, mikä on loogista, koska kokenut opettaja on jo 

uransa aikana ehtinyt kartuttaa tietämystään ja osaamistaan erilaisista eriyttämismahdolli-

suuksista. 

 

Edellä esitetyn perusteella jatkossa aapisten ja opettajan oppaiden käytännön arvoa selvi-

tettäessä, kannattanee oppikirja-analyysissa kiinnittää huomio etupäässä valmiiden mate-

riaalia koskevien eriyttämisehdotusten sijaan harjoitusten monipuolisuuteen eritasoisten 

oppilaiden näkökulmasta tarkasteltuna. Tässä tutkimuksessa kiinnitettiin huomiota mo-

lempiin näkökohtiin. Keskittyminen tarjonnan monipuolisuuteen kuitenkin mahdollistaisi 

resurssien ja voimavarojen keskittämisen, jolloin analyysiin saisi mahdollisesti lisää sy-

vyyttä. 
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Heinosen (2005, s. 188) mukaan erityisesti lukemaan opettaminen alkuopetuksessa edel-

lyttää opettajien mielestä oppikirjaan tukeutuvaa opetusta. Tässä tutkimuksessa tehdyt 

havainnot tukevat Heinosen tulosta. Oppaiden ohjeita opettajat soveltavat pääasiassa 

luovasti, mutta opetuksessa he tukeutuvat vahvasti käytössä olevaan oppikirjaan eli aapi-

seen. Vain kaksi opettajaa kertoo pitävänsä välillä aapisvapaita oppitunteja tai projekteja. 

Opettajat etenevät opetuksessa aapisen mukaan, mutta tukevat ainakin toisinaan opetus-

ta muilla aapisen ja oppaiden ulkopuolisilla materiaaleilla. 

 

Lukemaan opetukseen liitetty oppikirjasidonnaisuus johtunee yhtäältä aapisen erityisluon-

teesta, koska aapinen ei sinänsä sisällä faktatietoa, vaan helpotettuja ekaluokkalaiselle 

räätälöityjä lukemisharjoituksia. Toisaalta myös aapisten kronologisuuden voisi olettaa 

osaltaan tukevan oppikirjasidonnaista opetusta: aapisen aukeamiin liittyvä kehyskertomus 

etenee kirjainten opettelun rinnalla, jonka vuoksi tarinan looginen eteneminen edellyttää 

pitkälti aapisen johdonmukaista käyttöä. Mikäli kehyskertomus jätetään käsittelemättä, 

aapisen harjoitukset ja kuvat jäävät irrallisiksi ja merkityksettömiksi. Etenkin uuden ope-

tussuunnitelman myötä aapisten rakentumiseen olisi kiinnitettävä enemmän huomiota. 

Opetussuunnitelman perusteiden (2014, s. 31) edellyttämien oppiainerajat ylittävien 

eheytettyjen oppimis- ja opetuskokonaisuuksien kannalta olisi nimittäin tärkeää, että jat-

kossa myös aapiset tukisivat tällä tavoin järjestettyä opetusta. 

 

Vaikka opettajat kokevat eriyttämisen tärkeäksi, heillä ei välttämättä ole riittäviä resursseja 

(esim. taidot, tilat, aika) sen toteuttamiseen. Onkin esitetty, että eriyttämisen laiminlyönti 

olisi yksi koululaitoksemme suurimpia ongelmia (Kananoja, 1999, s. 366). Oppaiden val-

miiden ohjeistusten voisi kuvitella helpottavan eriyttävän opetuksen suunnittelua huomat-

tavalla tavalla. Opettajat voivat kuitenkin vieroksua eriyttävien ohjeiden edustamaa vah-

vaa oppilaskeskeistä otetta, joka edellyttää totuttua enemmän vastuunjakamista myös 

oppilaille itselleen. Eriyttäminen vaatii konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaista opet-

tajan roolin muutosta tiedon jakajasta ja opetustapahtuman keskipisteestä sivusta seuraa-

vaksi oppimisen ohjaajaksi sekä oppilaiden tarpeisiin vastaavien oppimisympäristöjen 

luojaksi. 

 

Opettajat voivat kokea eriyttämisen ja oppilaskeskeisten työtapojen merkitsevän astumista 

oman mukavuusalueensa ulkopuolelle, koska heidän on vaikeampi hallita kokonaisuutta 

oppilaiden tehdessä mahdollisesti kolmenlaisia tehtäviä erilaisia työtapoja hyödyntäen. 

Kenties juuri tähän syyhyn nojaten osa tämän aineiston opettajista vaikuttaa jättävän eriyt-

tämisen lähinnä kotitehtävien ja yksilötyöskentelyn varaan, jolloin aapista luettaessa oppi-

laat toimivat heidän tunneillaan yhdessä opettajan johdolla osallistuen opetukseen omien 
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taitojensa mukaan. Rinnakkaisluokkien välisten tasoryhmien suosio perustuneekin mah-

dollisuuteen pysytellä perinteisemmässä luokkaopetuksessa. Riippumatta siitä, perustaa-

ko opetuksensa valmiiseen oppimateriaaliin vai hyödyntääkö oppikirjoja vapaammin, jo-

kaisen ensimmäisen luokan opettajan olisi uskallettava tarttua ennakkoluulottomasti eriyt-

tämisen haasteisiin oppilaiden edun nimissä. Tilanteen edistäminen ei onnistu pelkästään 

opettajien panoksella, vaan vallitsevia olosuhteita olisi muokattava eriyttämiselle suotui-

semmaksi. Eriyttämistä vaikeuttavat mm. suuret luokkakoot ja tässä tutkimuksessa esille 

tuodut yhdysluokkaopetus ja lisäkoulutuksen puute. 

 

Oppikirjailijat onnistuvat aapisten eri osa-alueiden tekemisessä vaihtelevasti. Kaikessa ei 

voi onnistua aivan yhtä taidokkaasti. Tavallisesti opetukseen valitaan kuitenkin yksi yhte-

näinen paketti oppaineen ja oppilaan kirjoineen, jonka vuoksi priorisoiminen ja kompro-

missien tekeminen on tärkeä osa aapissarjan valintaa. Valinnan haasteellisuutta kuvaa 

hyvin opettajan Tk3 ilmaisu ”Parhaiten toimisi yhdistelmä Taikamaan harjoitusvihko ja 

vaikka Pikkumetsän aapinen”. Kyseinen opettaja puntaroi kielitajua kehittävän harjoitus-

vihkon ja tunnetasoltaan vahvan tarinan välillä. Toisaalta kyse on myös puhtaasti maku-

asioista. Oppikirjailijoiden asiakaskuntana nimittäin on monentasoisten oppilaiden ohella 

vähintään yhtä heterogeeniset opettajat, joiden laidasta laitaan vaihtuviin ja osin ristiriitai-

siinkin odotuksiin on mahdotonta vastata. Havainto opettajien mielipiteiden hajaantumi-

sesta ei ole mitenkään poikkeuksellinen, sillä myös Sarmavuori (2000, s. 125) on kiinnit-

tänyt huomion samaan asiaan äidinkielen oppikirjoja arvioivassa tutkimuksessaan. 

 

Joistakin asioista opettajilla vaikuttaa kuitenkin olevan jokseenkin yhteinen näkemys. Kes-

keisimpänä oppimateriaalin kehittämisehdotuksena nousi esille sekä alaspäin eriyttävän 

että ylöspäin eriyttävän materiaalin lisääminen ja monipuolistaminen. Kaikki tässä tutki-

muksessa analysoidut aapiset vaikuttavat rakentuvan teoriasta tutun käsityksen varaan, 

jonka mukaan eriyttäminen on tarpeen erityisesti syyslukukaudella. Myös muutamat tä-

män aineiston opettajat korostivat eriyttämisen merkitystä syksyn osalta. Aapisten syyslu-

kukaudella käsiteltävät kirjainosiot sisältävät monipuolisesti eritasoisia harjoituksia huomi-

oiden näin syvyyseriyttämisen. Kevätlukukauden kertomusosiossa eriyttäminen rajoittuu 

pääasiassa eripituisiin tekstitason harjoituksiin ja luettavan määrän variointiin eli laa-

juuseriyttämiseen. Opettajat toivat esille, että vahvempi syvyyseriyttäminen esim. sanata-

son harjoitusten avulla olisi tarpeen myös kevätlukukaudella, sillä kaikki oppilaat eivät 

vielä tuolloin yllä tekstitasolle. Tämä on perusteltua myös Lerkkasen ja kumppaneiden 

(2004, s. 126) tutkimustuloksen näkökulmasta, jonka mukaan viimeisimmät ensimmäisen 

luokan oppilaat oppivat teknisen lukutaidon kevätlukukauden aikana. 
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Miten oppilaille sitten saataisiin tarjolle mahdollisimman monipuolisesti eritasoisia lukuhar-

joituksia, jotka vastaisivat kaikkien oppilaiden tarpeisiin? Kaikki harjoitukset eivät miten-

kään mahdu yhteen aapiseen ja toisaalta taas merkittävä osa opettajista kokee nykyiset 

monisteet ja monistamisen huonona ratkaisuna niin opettajan (työläys) kuin oppilaidenkin 

(houkuttelemattomuus, säilyttämisen ongelmat) kannalta. Tässä on jälleen uusi haaste 

oppikirjailijoiden ratkaistavaksi tulevaisuuden aapisissa. Auttaisiko ongelmaan esimerkiksi 

aapisen aukeamiin liittyvä valmiiksi painettu lisämateriaalivihko, joka voidaan liittää osaksi 

aapista kuminauhan tai sisäkanteen sijoitetun taskun avulla? 

 

Oppimateriaalin monipuolisuuden ohella useat opettajat kiinnittivät huomion oppaiden 

jäsentelyyn ja selkeyteen. Oppikirja-analyysi paljasti, että oppaiden sivuilla toistuvat pitkäl-

ti samat tehtävänannot ja eriyttämisohjeet sanasta sanaan (tai ajoittain sanajärjestystä 

vaihdellen) kirjoitettuna. Tältä osin oppaisiin olisi edelleen mahdollisuutta tuoda selkeyttä 

toistoa karsimalla. Riittäisikö esimerkiksi, että erilaisia työtapoja ja tehtäviä listattaisiin 

yhdelle aukeamalle oppaan tai jakson alkuun, josta opettaja sitten valitsisi mieleisensä 

vaihtoehdot kunkin kappaleen käsittelyyn? 

 

Opetuksen eriyttäminen on nähty tärkeänä peruskoulun alkuajoista lähtien eikä sen merki-

tys ole ainakaan vähentynyt - paremminkin päinvastoin (esim. Kananoja, s. 365). Vaikka 

tutkimukseeni ei liitykään aapisten tarkastelu historiallisesta aspektista, olen omaksi ilok-

seni vertaillut nykyajan aapisia omaan lapsuuden aapiseeni, jonka sivuja tavaten olen 

oppinut lukemaan. Korpi (2001, s. 95) on eriyttämistä käsittelevässä pro gradu-

tutkimuksessaan sivunnut opettajien käsityksiä kyseisestä Otavan vuonna 1994 kustan-

tamasta ”Satulakka, viestivakka, tietopakka” -aapisesta. Korven mukaan opettajat ovat 

tyytyväisiä aapisen eriyttämismahdollisuuksiin. Nykyisiin aapisiin verrattaessa vanha aa-

piseni vaikuttaa kuitenkin eriyttämisen näkökulmasta yksipuolisemmalta. Sen lukuharjoi-

tusten taitotaso alkaa huomattavasti matalammalta, mutta kasvaa koko ajan lukuvuoden 

aikana. Kertomusosion alkuosasta löytyy tässä tutkimuksessa kaivattuja sanatason harjoi-

tuksia, jonka perusteella kehitys on myös osin vienyt aapisia taaksepäin. 

 

Vastaavasti kahden uuden aapisen ilmestyminen on mahdollistanut niiden ja nykyisten 

aapisten vertaamisen. Kustantajien sivuilla olevat aapisten esittelyt antavat ymmärtää, 

että eriyttäminen olisi nostettu niissä entistä keskeisempään osaan. Pintapuolinen tutus-

tuminen esittelymateriaaliin paljastaa, että Otavan aapiseen on tullut toinen kir-

jainaukeama lisää ja Sanoma Pro:n aapisessa kokeillaan innovatiivisesti kirjaimien opet-

tamista konsonantti ja vokaali -pareina. Aapisen kevätosasta löytyy kaksi vaihtoehtoista 

tekstitason harjoitusta, mutta ei vieläkään sanatason harjoituksia. Uudelle tutkimukselle 
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olisi ehdottomasti tarvetta! Aikojen saatossa esitetyt väitteet aapisten syrjään jäämisestä 

(esim. Magga, 1992, s. 6) eivät vaikuta tämän tutkimuksen valossa kovinkaan uskottavilta. 

Aapiset ovat todennäköisesti osa lukemaan opetusta sitä tiiviimmin, mitä paremmin ne 

vastaavat kentän tarpeisiin. Aapisten kehittämiseen panostetaan nykypäivänä niin paljon, 

että niiden hylkääminen ei tunnu varteenotettavalta vaihtoehdolta. 

 

Kyselyyn vastanneiden opettajien joukko muodostui tutkimuksessa odotettua yksipuoli-

semmaksi. Vastaajien huomattavan enemmistön muodostivat aloittelevat opettajat sekä 

Pikkumetsän aapisen käyttäjät. Tämä viestii jo itsessään jotakin. Aloittelevien opettajien 

aktiivinen osallistuminen voi olla esim. merkki siitä, että aloittelevat ensimmäisen luokan 

opettajat ovat opetuksen eriyttämisessä kokeneita opettajia riippuvaisempia aapisista ja 

opettajan oppaista, jolloin niiden kehittäminenkin näyttäytyy tärkeämpänä. Tätä näkökul-

maa tukee myös tutkimuksessa saadut tulokset. Pikkumetsän aapisen käytön yleisyys voi 

viestiä vaihtoehtoisesti oppimateriaalin paremmuudesta tai onnistuneesta markkinoinnista. 

Todennäköisesti aapinen ei olisi opettajilla aktiivisessa käytössä, mikäli se koettaisiin 

huonoksi. 

 

Tutkimuksen tekeminen on ollut pitkä, mutta antoisa prosessi. Aiheen parissa työskentely 

on sisältynyt monenlaisia vaiheita, jotka ovat vähitellen kuljettaneet tutkimusta eteenpäin. 

Tutkimuksen tekeminen lähti liikkeelle perehtymisestä laajaan teoriataustaan, joka edellyt-

ti kriittistä lukutaitoa etenkin eriyttämistä käsittelevien vanhojen ja osittain vanhen-

tuneidenkin lähdeteosten vuoksi. Prosessin haastavin osuus kuitenkin oli tutkimuksen 

suorittaminen ja sopivan tutkimusotteen valinta. Analysoitava kahdesta erillisestä osasta 

koostuva aineisto muodostui odotetusti hyvin laajaksi. Tässä vaiheessa voi todeta, että 

aineistotriangulaation käyttö on etenkin ensikertalaiselle työläs tapa tehdä tutkimusta. 

Pelkkä oppikirja-analyysi olisi kuitenkin jättänyt tutkimuksen puolitiehen. 

 

Prosessin lomassa on tapahtunut paljon oppimista ja kypsymistä tutkijana. Työskentelyn 

myötä monet asiat ovat selkeytyneet, mikä on mm. mahdollistanut tehtyjen valintojen kriit-

tisen arvioinnin. Päällimmäisenä huomio kiinnittyy kyselyn käyttöön aineistokeruumene-

telmänä. Kyselyn laatiminen ja hyödyntäminen sujunee jatkossa mutkattomammin, kun 

osaa kiinnittää kysymysten asettelussa paremmin huomiota analyysia helpottaviin seik-

koihin. 

 

Sarmavuori (2000, s. 123) kritisoi äidinkielen oppikirjatutkimuksia siitä, että niissä on taval-

lisesti kadotettu oppikirjan perimmäinen funktio. Tässä tutkimuksessa oppimateriaaleja on 

arvioitu nimenomaan opetustyön ja oppimisen näkökulmasta yhteistyössä opettajien 
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kanssa, jonka vuoksi tutkimus voidaan katsoa tältä osin onnistuneeksi. Aihealueen katta-

va tutkiminen ei silti ole mahdollista yhden tutkimuksen puitteissa, joten jatkotutkimuksille 

olisi edelleen tarvetta. Mielenkiintoista olisi syventää tutkimusta havainnoimalla ensimmäi-

sissä luokissa tapahtuvaa lukemaan opetuksen eriyttämistä. Havainnointia voisi tukea 

opettajien haastattelujen avulla. Tällä tavalla saisi syvällisempää, välitöntä ja kenties luo-

tettavampaakin tietoa aapisten ja opettajan oppaiden tarjoamasta hyödystä sekä roolista 

lukemaan opetuksen eriyttämissä. Etenkin eriyttämisohjeiden toimivuuteen ja hyödynnet-

tävyyteen olisi antoisaa perehtyä tarkemmin. 

 

Toisen kiinnostavan ja tärkeän jatkotutkimusaiheen tarjoaisi oppilasnäkökulman selvittä-

minen. Toistaiseksi se on oppikirjatutkimuksen yhteydessä jäänyt varsin tutkimattomaksi 

alueeksi. Tämä on harmi, sillä oppilaat ovat oppikirjojen tärkein kohdejoukko. Eriyttämisen 

ja aapisten näkökulmasta olisi syytä selvittää, kokevatko eritasoiset oppilaat saavansa 

sopivia lukemishaasteita käytössä olevasta aapisesta ja miten tehokkaasti aapisen harjoi-

tukset ja muut sarjan materiaalit motivoivat ja ylläpitävät oppilaan lukuintoa. 

 

Toisaalta tehdyn tutkimuksen voisi uusia myöhemmin myös tässä muodossa perehtyen 

uusiin aapisiin, jotka pohjautuvat vuonna 2016 voimaan astuvaan opetussuunnitelmaan. 

Tällöin uusia ja vanhoja aapisia voisi verrata keskenään selvittäen, miten lukemaan ope-

tuksen eriyttäminen on niissä muuttunut ja ovatko ne onnistuneet vastaamaan paremmin 

opettajien tarpeisiin. Eriyttämisen ei ainakaan uskoisi vähentyneen, koska vuoden 2014 

opetussuunnitelma velvoittaa entistä vanhemmin järjestämään äidinkielen ja kirjallisuuden 

opetuksen oppilaiden yksilöllisten edellytysten pohjalta sekä huomioimaan opetuksessa 

niin kielellisiä vaikeuksia kokevat kuin kielellisesti taitavatkin oppilaat (Opetushallitus, 

2014, s. 104–105). 

 

Panostamalla alkuluokilla tapahtuvaan lukutaidon oppimiseen vaikutetaan samalla myös 

myöhempiin oppimistuloksiin, sillä hyvää lukutaitoa tarvitaan monen aineen opiskelussa. 

Heikko lukutaito voi helposti kumuloitua ja aiheuttaa hankaluuksia. Tämän vuoksi olisi 

ensiarvoisen tärkeää, että joka ikinen oppilas saisi tarvitsemansa tuen lukutaidon alkutai-

paleella. Toivon, että tämä tutkimus auttaisi oppikirjojen kehittämistyötä eriyttämisen nä-

kökulmasta, jotta opettajat saisivat helpotusta ja tukea haastavana koettuun lukemaan 

opetuksen eriyttämiseen ja toisaalta, jotta ekaluokkalaiset voisivat opiskella edellytystensä 

mukaisesti säilyttäen innostuksensa lukemiseen. Joka tapauksessa koen nyt itse olevani 

valmiimpi ottamaan tulevat alkuopettajan työhön kuuluvat lukemaan opettamisen ja eriyt-

tämisen haasteet vastaan. 
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LIITE 3. Kyselyyn vastanneiden opettajien taustatiedot. 
 
TAULUKKO 1. 
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 Ka1 alle 30 3 1 15 1 

Kirjakuja 1 aapinen Kk2 50–59 30 20 18 5 

 Ka3 30–39 8 3,5 15 (1-2 lk.) 3,5 

 Ka4 30–39 3 1 20 1 

 Ka5 30–39 9 2 19 1 

 Pa1 alle 30 1 1 13 (1 lk.: 5) 1 

Pikkumetsän aapinen Pa2 alle 30 1 1 22 1 

Pa3 alle 30 2 2 8 2 

Pa4 alle 30 3 2 17 2 

Pa5 40–49 10 3 18 2 

Pa6 alle 30 3 1 8 1 

Pa7 alle 30 2 2 14 2 

Pa8 30–39 4 2 16 2 

Pa9 30–39 5 3 26 2 

Pa10 alle 30 4 2 13 2 

Pa11 30–39 8 1 17 1 

Pa12 alle 30 4 2 20 2 

Pa13 alle 30 1 1 14 1 

Pa14 30–39 7 3 22 3 

Pk15 50–59 30 14 22 4 

Pa16 30–39 10 2 18 1 

Pk17 50–59 26 18 10 8 

Pk18 40–49 17 5 10 4 

Pa19 alle 30 1 1 23 1 

 Tk1 40–49 20 12 15 3 

Taikamaan aapinen Ta2 30–39 3 1 23 1 

 Tk3 40–49 26 23 18 (1lk.: 9) 2 

 Va1 30–39 10 1 23 1 

Vipusen aapinen Va2 alle 30 1 1 22 1 

 Vk3 40–49 8 6 8 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

LIITE 4. Analyysitaulukko ja luokittain esitetyt ilmaisuesimerkit 
 
TAULUKKO 2. 
 
Alkuperäisilmaus Pelkistetty  

ilmaus 
Alaluokka Yläluokka Pääluokka Yhdistävä 

luokka 

 
Varsinaiset kirjainau-
keamat - tavutaulut: 
Tavutauluilla on tärkeä 
merkitys oppilaan lu-
kemisen alkutaipaleel-
la. 
 

 
tavutaulujen 
harjoittelemi-
nen 
 
 
 

 

tavoiteryh-
mä1 
 

 

 

tavoitteiden 
ja oppisisäl-
töjen eriyt-
täminen 

 

 

sisällön 
eriyttämi-
nen 

 

lukemaan 
opetuksen 
eriyttämi-
nen aapi-
sissa ja 
aapisten 
opettajan 
oppaissa  

Varsinaiset kirjainau-
keamat – sanataulut ja 
sanaluettelot: Sana-
luettelot on tarkoitettu 
ennen kaikkea tavu-
sanatasoisille lukijoille. 
 

 
sanataulujen 
lukeminen 

 

tavoiteryh-
mä 2 
 

 
Vipusen aapisen ra-
kenne – Elsan kirje 
Niilolle: Elsan kirje on 
tarkoitettu jo sujuvasti 
lukeville oppilaille. (…) 
Lukutaitoiset oppilaat 
voivat lukea taitojensa 
mukaan joko koko 
kirjeen tai vain osan 
siitä. 
 

 
Elsan kirjeen 
lukeminen 
kokonaan tai 
osittain 

 
tavoiteryh-
mä 3 
 

 

Opettajalle: Syksyn 
kirjainaukeamilla on 
tavujen, sanojen ja 
lyhyen vuorosanateks-
tin lisäksi vaativampi 
teksti sujuville lukijoille. 
 

 

kir-
jainaukeamilla 
vaativampi 
teksti sujuville 
lukijoille 

 

aapinen 
 

 

eriyttämi-
nen materi-
aaleilla 
 

 

Opettajan oppaan 
rakenne – Pelit ja lei-
kit: 
b) Oppaan liitteenä on 
jaksopelipohja (liite 7). 
Peli on noppapeli, jon-
ka tavoitteena on op-
pia muodostamaan 
tavuista sanoja. Jak-
sopeleillä saa vaihte-
lua oppitunneille ja 
eriyttämiseen muul-
loinkin kun kertaustun-
neilla. 
 

 

jaksopelillä 
vaihtelua eriyt-
tämiseen 

 

liitteinä 
olevat ma-
teriaalit 
 



 
 

 

 
Lukeminen – Koko-
naisteos: 
Ensimmäisellä ja toi-
sella luokalla on ennen 
kaikkea pidettävä huoli 
lukumotivaation syn-
nystä ja kasvusta. 
Siksi jokaiselle on 
tarjottava oman luku-
taidon tason mukaista 
luettavaa. Lapsille pal-
kitsevinta on saada 
kokonainen kirja luet-
tua. 
 

 
oman lukutai-
don tason 
mukainen 
kokonaisteos 

 

oppimateri-
aalin ulko-
puoliset 
materiaalit 
 

 

Eriyttäminen: Eriyttä-
mistä varten oppilaat 
voidaan jakaa ainakin 
ensimmäisen luokan 
syksyn ajaksi lukutai-
don vaiheiden mukai-
siin ryhmiin, jolloin 
uuden asian opetus 
mukautetaan ryhmän 
tarpeisiin ja vaatimuk-
siin 
 

 

oppilaiden 
jakaminen 
lukutaidon 
vaiheiden mu-
kaisiin ryhmiin 

 

oppilaiden 
ryhmittely 

 

organisointi 
eriyttämi-
sessä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

prosessin 
eriyttämi-
nen 

 

A, I, S – Lukeminen: 
Lukutaitoiset: Elsan 
kirje Niilolle 
Luokassa voi olla lu-
kunurkkauksia, joihin 
lukutaitoiset oppilaat 
menevät harjoittele-
maan. Lukunurkkaus 
voi olla esim. sermeillä 
muusta luokkatilasta 
eristetty tila. Sinne 
kerätään lastenkirjoja, 
joita oppilaat lukevat 
sopivan tilaisuuden 
tullen. 
 

 

lukunurkkauk-
set lukutaitoi-
sille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

tilan järjes-
täminen 
 

 

Lukemaan opettamis-
menetelmät – LPP: 
Menetelmä korostaa 
lapsen yksilöllistä ete-
nemistä sekä luokan 
oppilaiden välistä eriyt-
tämistä. 
 
 

 

LPP-
menetelmä 
korostaa yksi-
löllistä etene-
mistä ja eriyt-
tämistä 

 

analyyttiset 
lukemaan 
opettamis-
menetelmät 
 
 

 

menetel-
mällinen 
eriyttämi-
nen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

 
Talvitarinoita Varaste-
leva minkki: Lukemi-
nen: Miten luetaan? 
c) Ryhmä lukee ker-
tomuksen hitaasti pu-
hekuorona. Lukuryh-
män tason mukaan 
luetaan joko tavuittain 
tai liukumalla. Alkavat 
lukijat lukevat omaa 
osuuttaan. 

 
 

lukeminen 
tavuittain tai 
liukumalla (= 
äänne- ja liu-
kumismene-
telmä) 

 

synteettiset  
lukemaan 
opettamis-
menetelmät 
 

 
 
 
 

 

AIS/UNO/LER/MÄT/K
PJ/VYH/ÖD-kertaus – 
Niilon kirje Elsalle 
Kirje käsitellään yh-
dessä koko luokan 
kanssa. 
a) Lukutaitoiset lukevat 
tekstin muulle luokalle. 
 

 

lukutaitoiset 
lukevat muulle 
luokalle = 
mallin antami-
nen sujuvasta 
lukemisesta 

 

yhteiset 
työtavat 

 

työtavoilla 
eriyttämi-
nen 
 
 
 
 
 
 

 

A, I, S - 3. Oppituokio:  
Tavutaulut 
Lukemaan opettelevat 
Lukutaidon alussa ja 
keskivaiheilla olevat 
harjoittelevat opettajan 
ohjauksessa. 
Lukutaitoiset 
Lukutaitoiset ottavat 
osaa tavutaulujen kä-
sittelyyn syksyn alus-
sa, mutta he voivat 
tehdä sen pareittain. 
 

 

harjoittelu 
opettajan oh-
jauksessa – 
lukeminen 
pareittain 

 

rinnakkai-
set työtavat 
 
 

 

Esimerkki-ilmaisut Vipusen aapisen opettajan oppaista A ja B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

LIITE 5. Aapisten harjoitusten jakautuminen eri harjoitustyyppeihin. 

 
TAULUKKO 3. Aapisten harjoitusten jakautuminen eri harjoitustyyppeihin kirjainosioissa. 

 

A) 
 

EI-ERIYTTÄVÄT 
 

ERIYTYVÄT 

 

ALASPÄIN 
ERIYTTÄVÄT 

 

YLÖSPÄIN 
ERIYTTÄVÄT 

Kirjakuja 1 
aapinen 

- sanojen 
lihottaminen 

- sanalista 
- vuorokeskustelu 

- tavutaulut - sanalaput - Bella ja Tahvo -
kertomukset 

- satunurkan sadut 

Pikkumet-
sän aapi-
nen 

- sanalistat 
(11. kirjaimesta al-
kaen) 

- hiirilauseet 
(14. kirjaimesta al-
kaen) 

- leikkilukemisen 
sanat 

- tavupalkit 
- vuorokeskustelut 
- sanalistat 

(10. kirjaimeen 
asti) 

 - hiirilauseet 
(13. kirjaimeen 
asti)  

- varistekstit 

Taikamaan 
aapinen 

mustalla painetut: 
 

- tavupalkit 
- sanapalkit 
- vuorokeskustelut 
 

… joita koskien ei ole 
tehtäviä ylöspäin 
eriyttävällä tehtä-
vämonisteella 

mustalla painetut: 
 

- tavupalkit 
- sanapalkit 
- vuorokeskustelut 
- ”luen sanoja” 
- ”luen lauseita” 
 

… joihin liittyen on 
ylöspäin eriyttäviä 
tehtäviä monis-
teella 

 
- sinistä ja mustaa 

tekstiä sisältävät 
kertomukset ja 
vuorokeskustelut 

- kuvien 
nimeäminen 

- tekniikkakoulun 
vasen käärö 

- tekniikkakoulun 
oikea käärö 

 
sinisellä painetut: 
 

- tavupalkit 
- sanapalkit 
- kertomukset 
- lauseet 
- ”luen tarinan” 

Vipusen 
aapinen 
 

 - tavutaulut 
- sanataulut ja 

sanalistat 

- vuoropuhelu 
 

- Elsan kirje 
Niilolle  

- Niilon kirje 
Elsalle 

 
TAULUKKO 4. Aapisten harjoitusten jakautuminen eri harjoitustyyppeihin kertomusosios-
sa. 

 

B) 
 

EI-ERIYTTÄVÄT 
 

ERIYTYVÄT 

 

EI MÄÄRITEL-
TÄVÄT ERIYT-

TÄVÄT 

 

YLÖSPÄIN 
ERIYTTÄVÄT 

Kirjakuja 1 
aapinen 

- satunurkan sadut   
 

- kaikki kertomus-
kappaleet 

Pikkumet-
sän aapi-
nen 
 

 - Syntymäpäi-
väseikkailu (mi-
nuuttilukemisen 
harjoitus) 

 - kaikki kertomus-
kappaleet (ker-
tomukset, joista 
selkoversio) 

Taikamaan 
aapinen 

- näytelmäjakson 1. 
kpl: Näytelmäkerho 

 

 

 - näytelmäjakson 
vaihtoehtoiset 
näytelmät (5 
kpl), joista ei 
selkoversiota 

- loput kertomukset 
(eli kertomukset, 
joista selkoversio) 

Vipusen 
aapinen 

- Sanalaskuja 
- Niilon kirje Elsalle 

- kertomuskappa-
leet (lukuun otta-
matta Yrmy Kyk-
käsen kaupunki-
tarinoita) 

- vaihtoehtoiset 
Yrmy Kykkäsen 
kaupunkitarinat 
-kertomukset (4 
kpl) 

- Niilon kirje Elsalle 
(2 kpl) 



 
  

 

LIITE 6. Materiaalin jakautuminen tasoryhmien kesken eri aapisissa ja opettajan oppaissa. 

 

TAULUKKO 5. Materiaalin jakautuminen tasoryhmien kesken Kirjakuja 1 aapisessa. 
 

Lukemaan opetusta eriyttävät materiaalit 
Kirjakuja 1 aapisessa 

Aloittelevat 
lukijat 

Harjoittelevat 
lukijat 

Sujuvat 
lukijat 

Syksy Aapinen: 
kirjainsivut 
(1. aukeama) 

tavutaulut x x x 

sanaksi lihottaminen x x x 

sanalista x x x 

vuorokeskustelu x x x 

Aapinen: 
kirjainsivut 
(2. aukeama) 

sanalaput x x  

Tahvo ja Bella -kertomus  (x) x 

Aapinen: 
kertausaukeamat 

satunurkan sadut   x 

Liitteet 
 

tavutalo x   

eriyttävät lisätehtävä-monisteet x x x 

Tahvo ja Bella -kertomukseen 
liittyvä tehtävämoniste 

 x x 

Kevät Aapinen kertomuskappaleet (x) (x) x 

satunurkan sadut x x x 

Liitteet selkoversio x   

lisätehtäviä  x x 

lisätehtäviä   x 

 
 
TAULUKKO 6. Materiaalin jakautuminen tasoryhmien kesken Pikkumetsän aapisessa. 
 

Lukemaan opetusta eriyttävät materiaalit 
Pikkumetsän aapisessa 

Mopot Hiiret Varikset 

Syksy Aapinen: 
perusaukeama 

leikkilukemisen sanat x x x 

tavupalkit x x x 

Aapinen: 
eriyttävä-
aukeama 
 

vuorokeskustelu x x x 

sanalistat 
(perusaukeamalla jaksoissa 4-5) 

(x) x x 

hiirilauseet (x) x x 

varisteksti   x 

Liitteet 
 

kertomusten selkoversiot   x 

leikkilukemisen sanalistat x   

leikkilukemisen sanakortit x   

lue ja piirrä -monisteet  x x 

hiiren tavuleikkejä (kotiin) x x  

hiiren sanaleikkejä (kotiin) x x  

hiiren paritehtäviä   x 

yleistehtäviä varisteksteihin   x 

tavumopo (kirjainhissi) x x x 

koottava mopo x x x 

pikkumetsälautapeli x x x 

mopokoulu (tukiopetus) (x)   

Kevät Aapinen kertomukset (x) x x 

kirjainosion varistekstit  x  

Liitteet aapisen tekstien selkoversiot x   

kertomusten selkoversiot   x 

aapisen teksteihin liittyvät luetun 
ymmärtämistehtävät 

 x x 

Ossin yleistehtävät   x 

tavumopo (kirjainhissi) x   

koottava mopo x x x 

mopokoulu (tukiopetus) (x)   

 
 



 
 

 

TAULUKKO 7. Materiaalin jakautuminen tasoryhmien kesken Taikamaan aapisessa. 
 

Lukemaan opetusta eriyttävät materiaalit 
Taikamaan aapisessa 

Tasoryhmä 1 Tasoryhmä 2 Tasoryhmä 3 

Syksy Aapinen: 
kirjainsivut 

mustalla painetut tavut x x x 

sinisellä painetut tavut  x x 

mustalla painetut sanat x x x 

sinisellä painetut sanat  x x 

sinisellä painetut lauseet  x x 

sinisellä painetut kertomukset ja 
vuorokeskustelut 

  x 

mustalla painetut vuorokeskus-
telut 

x x x 

kuvien nimeäminen x   

Aapinen: 
kertausaukeamat 

tekniikkakoulun vasen käärö 
(tavut) 

x   

tekniikkakoulun oikea käärö 
(epäsanat) 

 x x 

luen sanoja x x x 

luen lauseita x x x 

luen tarinan   x 

Liitteet 
 

ylöspäin eriyttävät lisätehtävät   x 

kertaus, perustaso x   

kertaus, ylöspäin eriyttävä  x x 

Kevät Aapinen kertomuskappaleet (x) x x 

Liitteet alaspäin eriyttävät versiot aapi-
sen kertomuksista 

x   

ylöspäin eriyttävät tehtävät   x 

 
 
TAULUKKO 8. Materiaalin jakautuminen tasoryhmien kesken Vipusen aapisessa. 
 

Lukemaan opetusta eriyttävät materiaalit 
Vipusen aapisessa 

Tasoryhmä 1 Tasoryhmä 2 Tasoryhmä 3 

Syksy Aapinen: 
kirjainaukeamat 

tavutaulut x x x 

sanataulut ja sanaluettelot (x) x x 

vuoropuhelu x x  

Elsan kirje Niilolle   x 

Aapinen: 
kertausaukeamat 

Niilon kirje Elsalle   x 

Liitteet lukukortit   x 

eriyttävä jaksopeli x x x 

Kevät Aapinen kertomuskappaleet (x) x x 

Niilon kirje Elsalle (x) x x 

Liitteet lukukortit   x 

 
(x) = Tasoryhmä osallistuu vain osittain harjoituksen tai tehtävät suorittamiseen. 
 


