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1 Johdanto 

Suomen koulutusjärjestelmää kehitetään parhaillaan inkluusioperiaatteen mukaisesti, ja se 

mainitaankin esimerkiksi myös uudessa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2014). Inkluusion myötä koululuokkien 

koostumus on entistä monimuotoisempi, ja opettajien valmiudet vastata erilaisten oppilai-

den yksilöllisiin tarpeisiin tulevat vielä aiempaa tärkeämmiksi.  

Oppilaiden matemaattinen osaaminen on heikentynyt viime vuosina. Tästä kertovat esi-

merkiksi tehdyt PISA-testit, joissa matemaattisen osaamisen tulokset ovat laskeneet selväs-

ti (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2013). Oppilaat kuitenkin tarvitsevat matemaattisia taito-

ja niin arkipäivän toiminnoissaan kuin myös myöhemmässä työelämässään. Esimerkiksi 

rahankäyttökyvyt sekä erilaisten taulukoiden ja graafisten esitysten tulkintataidot ovat vält-

tämättömiä edellytyksiä arkipäivän sujuvuudelle. Matemaattiset taidot vaikuttavat myös 

uramahdollisuuksiin, sillä useimmilla aloilla tarvitaan matemaattista osaamista ainakin 

jossakin muodossa. Yksi keino oppilaiden matemaattisen osaamisen parantamiseksi on 

kehittää matematiikan opetusta niin, että se vastaa oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin.  

Matematiikan luonne oppiaineena lisää yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisen merkitystä, sillä 

matematiikassa aikaisemmat tiedot toimivat syvemmän tietämyksen perustana. Oppilaan 

on siis välttämätöntä ensin oppia perusasiat kunnolla, jotta hän kykenee oppimaan haasta-

vampia sisältöjä. Koska oppilaiden välinen taitotaso vaihtelee oppilasryhmän sisällä, on 

opetusta yksilöllistettävä, jotta jokaisella on mahdollisuus oppia perussisällöt kunnolla. 

Näin kaikille oppilaille mahdollistetaan monipuolisemmat mahdollisuudet yhteiskunnassa.  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan matematiikan kumulatii-

visen oppiaineluonteen takia uusien taitojen oppimiseksi onkin välttämätöntä ensin hallita 

perusasiat. Tämän vuoksi oppilaiden yksilöllisten vahvuuksien sekä kehitys- ja oppimistar-

peiden tulee ohjata tuen ja opetuksen järjestämistä, ja yksilölliset tarpeet tulee ottaa huo-

mioon myös oppimisympäristöjä suunniteltaessa. Opetuksessa täytyy myös käyttää vaihte-

levia työtapoja sekä näkökulmia, ja oppilaille tulee tarjota myös mahdollisuuksia osoittaa 

edistymistään monipuolisesti erilaisilla tavoilla. (Perusopetuksen opetussuunnitelman pe-

rusteet, 2014.)  
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Toisaalta myös matemaattisesti taitavilla oppilailla tulee olla mahdollisuus oppia oman 

tasonsa mukaan. Myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan 

taitaville oppilaille on tarjottava mahdollisuus sisältöjen ymmärtämisen syventämiseen ja 

rikastuttamiseen esimerkiksi vaihtoehtoisten työskentelymuotojen, vaativampien laskutoi-

mitusten, luovan ongelmanratkaisun sekä matematiikan sovellutusten avulla. Tämä hyödyt-

tää myös yhteiskuntaa, sillä on olemassa useita ammattialoja, joissa tarvitaan matemaattista 

huippuosaamista. Matemaattiset huippuosaajat voivat myös kehittää yhteiskuntaa teknisten 

tai tieteellisten innovaatioiden avulla. Jotta näitä matemaattisesti taitavia henkilöitä jatkos-

sakin kehittyisi, on tärkeää, että koulujen matematiikan opetus vastaa myös matemaattisesti 

taitavimpien oppilaiden tarpeisiin.  

Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkitaan, kuinka merkittävinä luokanopettajat pitävät oppi-

laiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaavaa matematiikan opetusta sekä erilaisia keinoja, joita 

voidaan käyttää näihin tarpeisiin vastaamiseksi. Lisäksi tutkitaan, kuinka paljon luokan-

opettajat käyttävät näitä keinoja, kuinka mahdollisena he pitävät näiden keinojen käyttä-

mistä työsään sekä kohtaavatko he työssään joitakin asioita, jotka hankaloittavat oppilaiden 

yksilöllisten tarpeiden huomioimista. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena kyselytutki-

muksena, johon osallistui 200 suomalaista luokanopettajaa.  

Pro gradu -tutkielma alkaa teoriaosuudella, jossa käsitellään tutkimuksen kannalta olennai-

sia käsitteitä sekä tarkastellaan oppilaiden yksilöllisten tarpeiden merkitystä oppimisen 

kannalta. Erityiseen tarkasteluun otetaan näiden tarpeiden merkitys matematiikan oppimi-

sen kannalta. Lisäksi teoriaosuudessa tutustutaan erilaisiin lähestymistapoihin ja opetuksel-

lisiin keinoihin, joita näihin yksilöllisiin tarpeisiin vastaamiseksi on kehitetty. Näitä keino-

ja tarkastellaan myös erityisesti matematiikan opetuksen kannalta. Teoriaosuudessa on 

hyödynnetty tutkijan kandidaatin työtä varten keräämää materiaalia. Teoriaa ja aiheeseen 

liittyvää aiempaa tutkimusta käsitellään luvussa 2 ja 3. Luvussa 4 esitellään tutkimuksen 

tavoite ja tutkimuskysymykset, kun taas luvussa 5 tarkastellaan tutkimuksessa käytettyjä 

menetelmiä. Luvussa 6 esitellään tutkimuksen tulokset, ja luvussa 7 taas esitetään niihin 

pohjautuvat johtopäätökset. Luku 8 sisältää yhteenvedon.  
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2 Teoreettinen viitekehys 

Tässä luvussa tarkastellaan oppilaiden yksilöllisiä tarpeita sekä niiden merkitystä oppimi-

sen kannalta. Aluksi aihetta pohjustetaan Vygotskyn lähikehityksen vyöhykkeen sekä 

Gardnerin moniälykkyysteorian kautta, jonka jälkeen oppilaiden yksilöllisten tarpeiden 

merkitystä tarkastellaan konstruktivistisen oppimiskäsityksen kautta. Tämän jälkeen käsi-

tellään erilaisia oppilaita matematiikassa. Lopuksi tarkastellaan scaffoldingia, eriytettyä 

opetusta sekä monitasoista opetusta keinoina vastata oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin ja 

vertaillaan näiden keinojen yhtäläisyyksiä ja eroja.    

2.1 Oppilaiden yksilölliset tarpeet 

Vygotskyn (1978) mukaan oppilaan todellisen oppimispotentiaalin selvittämiseksi täytyy 

määrittää vähintään kaksi erilaista kehitystasoa. Ensimmäinen taso on lapsen aktuaalinen 

kehitystaso, joka tarkoittaa lapsen jo saavuttamaa kehitystasoa. Toinen taso on taas poten-

tiaalinen kehitystaso, joka tarkoittaa tasoa, jonka lapsi kykenee saavuttamaan joko aikuisen 

tai muun häntä kehittyneemmän henkilön opastukseen ja tuen avulla. Näiden väliin jäävää 

aluetta kutsutaan lähikehityksen vyöhykkeeksi. Lähikehityksen vyöhyke siis tarkoittaa 

taitoja, joita lapsi ei aivan vielä hallitse itsenäisesti, mutta jotka ovat jo kehittymäisillään. 

Tehokas oppiminen edellyttää nimenomaan toimimista lapsen lähikehityksen vyöhykkeel-

lä. Oppiminen, joka taas suuntautuu kohti jo saavutettuja kehityksellisiä tasoja, on tulokse-

tonta lapsen kokonaiskehityksen kannalta. (Vygostky, 1978.) 

Vaikka kaksi lasta vaikuttaisivat ulkoisesti olevan samalla kehitystasolla, voi toinen lapsis-

ta edetä aikuisen tuella ja avustuksella toista lasta huomattavasti korkeammalle kehityksen 

ja oppimisen tasolle. Tämä johtuu siitä, että lasten kehityksellinen dynamiikka on täysin 

eri. (Vygostky, 1978.) Näin ollen siis myös lasten keskinäiset potentiaaliset kehitystasot 

voivat erota toisistaan huomattavasti iästä tai harjoituksen määrästä riippumatta, ja koska 

oppimisen täytyy kuitenkin tapahtua oppilaan lähikehityksen vyöhykkeellä, täytyy jokaisen 

oppilaan saada nimenomaan hänen kehitystasolleen sopivaa tukea ja harjoitusta. Opetus 

tuleekin siis järjestää niin, että jokaisella oppilaalla on mahdollisuus saada juuri hänen yk-

silöllistä potentiaalista kehitystasoaan ja tarpeitaan vastaava harjoitusta ja tukea. 

Gardnerin (1985) mukaan ihmisen tiedollista kyvykkyyttä on yhden ulottuvuuden sijaan 

parempi tarkastella erilaisten kykyjen tai taitojen joukkona. Gardnerin moniälykkyysteori-
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assa ihmisen älykkyys jaetaan yhdeksään eri osa-alueeseen, jotka ovat kielellinen, loogis-

matemaattinen, spatiaalinen, kehollis-kinesteettinen, musikaalinen, intrapersoonallinen, 

interpersoonallinen, naturalistinen sekä eksistentiaalinen älykkyys. Kielellinen älykkyys 

tarkoittaa kykyä ymmärtää ja käyttää kirjoitettua tai puhuttua kieltä, kun taas loogis-

matemaattinen älykkyys on kykyä ymmärtää ja käyttää loogisia sekä numeraalisia symbo-

leita ja operaatioita. Musikaalinen älykkyys puolestaan tarkoittaa kykyä ymmärtää ja käyt-

tää musikaalisia käsitteitä, spatiaalinen älykkyys tarkoittaa kykyä tajuta ja muokata kolmi-

ulotteista tilaa, ja kehollis-kinesteettinen älykkyys taas kykyä koordinoida fyysisiä liikkei-

tä. Interpersoonallinen älykkyys tarkoittaa kykyä ymmärtää muita ihmisiä, kun taas intra-

persoonallinen älykkyys tarkoittaa kykyä ymmärtää ja hyödyntää omia ajatuksia, tunteita 

ja mieltymyksiä. Naturalistinen älykkyys on puolestaan kykyä kategorisoida luonnossa 

esiintyviä asioita ja ilmiöitä, kun taas eksistentiaalinen älykkyys tarkoittaa kykyä ymmär-

tää ilmiöitä, jotka ulottuvat aistien avulla havaittavien ilmiöiden ulkopuolelle, kuten esi-

merkiksi ääretön. (Moran, Gornhaber & Gardner, 2006.)  

Älykkyys on siis joukko kykyjä, jotka mahdollistavat ongelmien ratkaisun. Yksilöt eroavat 

toisistaan älykkyysprofiileiltaan, eli yksi henkilö voi olla taitava yhdellä osa-alueella ja 

toinen taas toisella. Yksilöstä riippuen siis erilaiset älykkyyden alueet korostuvat, ja näin 

ollen yksi henkilö voi omata erittäin korkean älykkyyden yhdessä osa-alueessa, ja olla taas 

hyvinkin heikko toisessa. (Ramos-Ford & Gardner, 1991.) Älykkyyden eri lajit voivat 

myös joko häiritä, kompensoida tai tukea toisiaan. Esimerkiksi heikko kielellinen älykkyys 

voi haitata oppilaan menestymistä matematiikassa, vaikka hänen loogis-matemaattinen 

lahjakkuutensa olisikin korkealla tasolla. Toisaalta taas esimerkiksi vahva spatiaalinen 

älykkyys voi parantaa oppilaan kykyä käsittää matemaattisia ongelmia tai käsitteitä. Oppi-

laan älykkyysprofiilin tunteminen sekä eri älykkyyslajien välisten vaikutusten ymmärtämi-

nen auttaa opettajaa opetuksen ja tuen suunnittelussa. (Moran ym., 2006.) Oppilaiden 

osaamisen taso siis vaihtelee, ja toinen oppilas voi olla taitavampi esimerkiksi matematii-

kassa kuin toinen oppilas. Eri taitotasoilla olevat oppilaat tarvitsevat siis eritasoisia oppi-

mistehtäviä ja -harjoituksia, jotta jokaisen oppilaan on mahdollista toimia omalla lähikehi-

tyksen vyöhykkeellään. He tarvitsevat siis yksilöllistä, juuri heidän taitotasolleen sopivaa 

harjoitusta ja tukea.  

Moniälykkyysteorian huomioiminen ja hyödyntäminen opetuksessa ei kuitenkaan tarkoita 

sitä, että opettajan täytyy valmistella jokaiselle tunnille yhdeksän erilaista lähestymistapaa 

tai jaotella oppilaat ryhmiin erilaisten älykkyyden osa-alueiden mukaan. Opettajien kannat-
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taa kuitenkin tarjota oppilaille sellaisia oppimistilanteita ja -tehtäviä, jotka mahdollistavat 

lähestymisen monen eri älykkyyslajin kautta. Kun oppimistilanteet ovat monipuolisia ja 

mahdollistavat erilaisia lähestymistapoja, oppilaat voivat hyödyntää niissä myös omia vah-

vuuksiaan. (Moran ym., 2006.) Jos opettaja korostaa luokassaan aina vain yhtä tiettyä ope-

tustapaa, on mahdollista, että osalla oppilaista oppiminen on muita tehottomampaa. Ratkai-

suna voi olla se, että opetusmetodit ovat sellaisia, että ne sopivat monenlaisille oppijoille ja 

tukevat monenlaisia oppimistapoja. (Pritchard, 2009.)  

2.1.1 Konstruktivistinen oppimiskäsitys 

Nykyään matematiikan opetuksessa vaikuttaa konstruktivistinen lähestymistapa aiemmin 

vaikuttaneen behavioristisen suuntauksen sijaan (Šapkova, 2011; Cathcart, Pothier, Vance 

& Bezuk, 2011). Konstruktivistisen teorian mukaan ihminen rakentaa eli konstruoi tiedot 

ja merkitykset omien kokemustensa kautta (Bimbola & Daniel, 2010). Näin ollen tietoa ei 

voi vain passiivisesti siirtää oppilaiden mieliin, vaan heidän täytyy aktiivisesti konstruoida 

oma yksilöllinen ymmärryksensä asiasta (Cathcart ym., 2010). Oppijat siis aktiivisesti luo-

vat, tulkitsevat ja uudelleenjärjestävät tietoa yksilöllisin tavoin (Gordon, 2009). Oppijan 

aikaisemmat kokemukset ja käsitykset vaikuttavat siihen, miten tämä havaitsee ja tulkitsee 

tietoa (Karagiorgi & Symeou, 2005).  

Konstruktivistisen käsityksen mukaan oppimisen keskiössä ei siis ole opettaja tiedon välit-

täjänä, vaan oppilaan yksilölliset oppimiskokemukset ja havainnot näistä kokemuksista 

(Boghossian, 2013). Opettajan tehtävänä on järjestää oppilaille sopivia kokemuksia, joiden 

avulla he voivat aktiivisesti konstruoida merkityksiä (Cathcart ym., 2010). Tällaiset koke-

mukset sisältävät esimerkiksi ongelmalähtöistä sekä tutkivaa oppimista, monenlaisille tie-

tolähteille altistumista, keskustelua oppilastovereiden ja opettajan kanssa sekä mahdolli-

suuksia havainnollistaa ymmärrystä monin eri tavoin (Windschitl, 1999). Opetusjärjeste-

lyiden tulee myös vastata kaikkien oppilaiden tarpeisiin, ja näin ollen opettajan täytyy tar-

jota monipuolisesti esimerkiksi erilaisia materiaaleja ja aktiviteetteja (Cathcart ym., 2010).  

Konstruktivistisessa luokkahuoneessa korostuu vuorovaikutus oppilaiden kesken sekä 

opettajan kanssa. Opettaja kannustaa ja auttaa oppilaita esimerkiksi korkeamman tason 

kysymysten avulla, jotka kannustavat oppilaita reflektoimaan omaa tekemistään ja ajattelu-

aan, mikä auttaa heitä konstruoimaan merkityksiä. Kysymykset kannustavat oppilaita esi-

merkiksi analysoimaan, selittämään, perustelemaan ja yleistämään ajatteluaan ja toimin-
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taansa. Näin ollen opettaja voi kysyä oppilailta esimerkiksi millä tavalla jotkin muodot 

eroavat toisistaan tai pyytää häntä selittämään, millä tavalla jokin kaava tai kuvio toistuu 

säännönmukaisena. Oppimista tukeakseen opettajan täytyy myös keskittyä oikeiden vas-

tusten sijaan oppilaiden ajatusprosesseihin. Opettajan tulee myös kannustaa oppilaita kes-

kustelemaan keskenään ajatuksistaan sen sijaan, että he keskittyisivät pelkästään vain oi-

keiden vastausten saamiseen. (Cathcart ym., 2010.)  

Gordonin (2009) mukaan konstruktivistista oppimisteoriaa ei kuitenkaan saa sekoittaa eri-

laisiin oppilaskeskeisiin opetusmalleihin, vaan konstruktivistisessa luokkahuoneessa myös 

opettajien täytyy ottaa aktiivinen rooli oppimisprosessissa. Konstruktivismi ei myöskään 

tarkoita sitä, että oppilaat pelkästään opettaisivat toisiaan, tai että oppilaat oppisivat asiat 

itsestään ilman opettajan apua. (Gordon, 2009.) Esimerkiksi matematiikan opetuksessa on 

kyllä hyödyllistä, että oppilaat työskentelevät ongelmien parissa ja keskustelevat ajatuksis-

ta yhdessä, mutta myös opettaja voi auttaa oppilaita konstruoimaan matemaattisia ideoita 

(Şahin, 2007). Konstruktivistinen lähestymistapa tietoon ei myöskään tarkoita sitä, etteikö 

opettajan tulisi hallita oppisisältöä kunnolla, vaan opettajan tietämys toimii nimenomaan 

pohjana sille, että hän osaa auttaa oppilaita monipuolisesti rakentamaan ymmärrystä asias-

ta. Opetuksen vaatimuksia ei myöskään saa alentaa pelkäksi viihteeksi. (Gordon, 2009.)  

Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan siis oppijoiden aikaisemmat käsitykset ja 

kokemukset vaikuttavat heidän havaintoihinsa ja tulkintoihinsa (Karagiorgi & Symeou, 

2005). Oppijoiden aikaisemmat kokemukset ja käsitykset luonnollisestikin eroavat toisis-

taan, ja näin ollen heillä on aina erilaiset lähtökohdat jonkin tietyn aiheen käsittelyyn. Kos-

ka oppilaiden aikaisemmilla kokemuksilla on kuitenkin suuri merkitys oppimisen kannalta, 

voivat he erilaisten kokemustaustojensa vuoksi tarvita erilaisia lähestymistapoja ja tukea 

oppimiseensa. Näin ollen myös konstruktivistisen oppimiskäsityksen näkökulmasta tarkas-

teltuna oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioiminen on merkittävää oppimisen kannal-

ta. 

2.1.2 Erilaiset oppilaat matematiikassa 

Jos matematiikan opetuksessa ei huomioida oppilaiden erilaisia valmiustasoja, hyödyttää 

se yleensä eniten keskitason oppilaita. Matalan valmiustason omaavat oppilaat eivät opi, 

koska heillä ei ole vaadittavia taustatietoja tai he eivät saa tarpeeksi aikaa edetä oman op-

pimisvauhtinsa mukaisesti. Toisaalta taas matemaattisesti taitavat oppilaat eivät saa tar-
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peeksi haasteita ja ovat epämotivoituneita. Matematiikan opettajien suuri haaste onkin aut-

taa jokaista oppilasta saavuttamaan täydellisen oppimispotentiaalinsa. (Konstantinou-

Katzia, Tsolakia, Meletiou-Mavrotherisb & Koutselinic, 2013.) Kaikilla oppilailla on mah-

dollisuus menestyä matematiikassa, jos heidän opettajansa osaavat mukauttaa opetusta 

vastaamaan heidän tarpeitaan (Cathcart ym., 2011).  

Oppilailla on vaikeuksia matematiikassa useista eri syistä. Syyt voivat olla esimerkiksi 

emotionaalisia, tiedollisia, ympäristöstä johtuvia, fyysisiä tai eri syiden yhdistelmiä. Ei ole 

siis olemassa vain yhtä keinoa tukea sellaisia oppilaita, joilla on vaikeuksia matematiikas-

sa. (Wood, 1996.) Esimerkiksi kielelliset vaikeudet voivat hankaloittaa matematiikan op-

pimista, ja opettaja voikin huomioida tämän opetuksessaan esimerkiksi visuaalisen tuen, 

konkreettisten välineiden, käsitteiden todelliseen elämään liittämisen ja yhteisöllisen op-

pimisen avulla. Oppilaalla voi toisaalta olla myös esimerkiksi matematiikka-ahdistus, jol-

loin taas on tärkeää pyrkiä välttämään opetustilanteita, jotka tuntuvat oppilaasta uhkaavilta. 

(Cathcart ym., 2011.) Opettaja voi myös esimerkiksi pyrkiä kohottamaan oppilaan itseluot-

tamusta sopivilla, mielenkiintoisilla ja relevanteilla tehtävillä sekä luomalla mahdollisuuk-

sia onnistumiseen (Sousa, 2008). Jos oppilas taas käyttäytyy hyvin impulsiivisesti tai hä-

nellä ongelmia itsesäätelynsä kanssa, oppilasta voi auttaa esimerkiksi ajattelunsa ja käyt-

tämiensä strategioiden ajatteleminen ääneen (Gersten ym., 2009). Oppilaan vaikeuksien 

takana olevien syiden tunnistaminen ja sen perusteella oikeanlaisen tuen tarjoaminen on 

siis osa oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaavaa matematiikan opetusta.  

Toisaalta myös taitavat oppilaat tarvitsevat erilaisia tuen muotoja, kuten esimerkiksi opet-

tajan tukea, teknologiaa, neuvoja ja apuvälineitä edetäkseen oppimisessaan seuraavalle 

taitotasolle (Peterson & Hittie, 2010). Matemaattisesti taitavien oppilaiden onkin tärkeää 

saada tasolleen tarpeeksi haastavia tehtäviä, sillä heidänkin tulee saada kokemusta haasta-

vista tehtävistä, jotta he pystyvät kehittämään ongelmanratkaisustrategioitaan tehokkaasti. 

Ilman tarpeeksi haastavia tehtäviä vaarana on, että oppilaat tottuvat tehtävien helppouteen 

ja heistä voi tulla laiskoja ratkaisemaan vaikeita tehtäviä. Tämä voi olla suuri ongelma 

etenkin myöhemmissä opinnoissa, jolloin oppilas luultavasti kohtaa myös haastavampia 

tehtäviä. (Wood, 1996.) Liian helpot tehtävät ovat myös usein epämotivoivia (Konstan-

tinou-Katzia ym., 2013).  

Matemaattisesti taitavia oppilaita voidaan innostaa esimerkiksi tarjoamalla riittävän haas-

tavia tehtäviä sekä opettajan tarjoamalla tuella (Shayshon, Gal, Tesler & Ko, 2014). Taita-
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vien oppilaiden eriyttämiskeinoja ovat esimerkiksi opetuksen nopeuttamien ja rikastutta-

minen. Rikastuttamisessa oppilas voi opiskella laajempaa ja syvempää tietämystä vaativia, 

esimerkiksi vanhemmille oppilaille tarkoitettuja tai opetussuunnitelman ulkopuolisia sisäl-

töjä. Suomessa matemaattisesti lahjakkaiden oppilaiden opetus on vaihdellut opettajasta ja 

koulusta riippuen. Yleisimpiä käytettyjä eriyttämiskeinoja ovat olleet esimerkiksi samanai-

kaiseriyttäminen normaaliluokassa, projektit, valinnaiset ryhmät sekä kerhotoiminta. (Ruo-

kamo, 2000.) 

2.1.3 Scaffolding 

Käsite scaffolding liittyy Vygostkyn (1978) lähikehityksen vyöhykkeeseen, ja se voidaan 

määritellä tueksi, joka auttaa oppijaa saavuttamaan potentiaalisen kehitystasonsa (Van de 

Pol, Volman, Oort & Beishuizen, 2014). Scaffolding tarkoittaa väliaikaista tukea, jota op-

pijalle tarjotaan sellaisen tehtävän ratkaisemiseen, jota hän ei välttämättä kykenisi itsenäi-

sesti ratkaisemaan. Tätä tukea voidaan tarjota monin eri tavoin, esimerkiksi vaikkapa mal-

liesimerkkien tai kysymysten avulla. (Van de Pol, Volman & Beishuizen, 2010.) Tarjottu 

tuki ei pelkästään auta oppijaa ratkaisemaan käsillä olevaa tehtävää, vaan tärkeää on, että 

hän samalla myös oppii prosessin aikana, ja hänen taitonsa ratkaista samankaltaisia tehtä-

viä tulevaisuudessa kehittyvät (Reiser, 2004).    

Termin scaffolding kehittivät alun perin Wood, Bruner ja Ross (1976). Heidän mukaansa 

scaffolding tarkoittaa prosessia, jonka avulla lapsen tai muun noviisin oppijan on mahdol-

lista ratkaista taitavamman ohjaajan avulla sellaisia ongelmia ja tehtäviä, jotka olisivat il-

man apua hänelle liian vaativia. Scaffoldingissa olennaista on se, että aikuinen kontrolloi 

tehtävän sellaisia osia, jotka alun perin ylittävät lapsen taitotason. Näin hän mahdollistaa 

lapsen keskittymisen niihin tehtävin osiin, joihin hänellä on jo pätevyyttä. Prosessin avulla 

oppijan taitotaso voi lopulta kehittyä huomattavasti korkeammaksi kuin silloin, kun oppija 

työskentelee ilman tukea. (Wood ym., 1976.) Opettaja tai joku muu taitavampi ohjaaja siis 

rajoittaa siis oppijalle tuntemattomien tekijöiden määrää kontrolloimalla niitä tehtävän 

elementtejä, jotka ovat oppijalle haastavia. Olennaista on se, että scaffoldingissa yksinker-

taistetaan oppijan roolia, ei itse tehtävää. (Engin, 2013.)  

Scaffolding-prosessissa ohjaajalla on kuusi tehtävää. Ensinnäkin ohjaajan on saatava lapsi 

kiinnostumaan ja sitoutumaan tehtävään. Toiseksi ohjaajan on säädeltävä tehtävän vapaus-

astetta, eli ”supistettava” tehtävää sellaiselle tasolle, että lapsi pystyy työskentelemään sen 
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parissa. Ohjaajan täytyy siis yksinkertaistaa tehtävää vähentämällä tehtävän ratkaisuun 

vaadittavien prosessien määrää. Kolmanneksi ohjaajan täytyy huolehtia siitä, että oppija 

pysyy tehtävän parissa. Ohjaajan täytyy myös osoittaa innostusta ja sympatiaa, jotta oppija 

pysyy motivoituneena. Jotta tehtävän lopullinen päämäärä voidaan saavuttaa, ohjaajan täy-

tyy huolehtia myös siitä, että oppija siirtyy jo osaamastaan vaiheesta seuraavaan, haasta-

vampaan vaiheeseen. (Wood ym., 1976.) 

Neljänneksi ohjaajan tehtävänä on myös osoittaa ja korostaa tehtävän kriittisiä ja olennai-

sia vaiheita. Hänen osoittamansa asiat antavat tietoa epäjohdonmukaisuuksista lapsen suo-

rituksen sekä oikean suorituksen välillä. Viidenneksi ohjaajan on kontrolloitava oppijan 

turhautumisen tunteita, mutta kuitenkin samalla varottava, ettei oppija tule liian riippu-

vaiseksi ohjaajasta. Ohjaajan kuudes tehtävä on demonstroida oppijalle tehtävän ratkaisua. 

Tämä tapahtuu usein niin, että ohjaaja jäljittelee tehtävän ihanteellista ratkaisua. Ratkaisun 

jäljittely tai selostus voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun oppija on jo kyennyt osittain suo-

rittamaan tehtävän. Tarkoituksena tässä on se, että oppija jäljittelee tämän jälkeen ohjaajan 

suoritusta aikaisempaa osuvammalla tavalla. Jäljiteltävien suoritusten tulee kuitenkin olla 

sellaisia, että oppija osaa tehdä ne jo melko hyvin. (Wood ym., 1976.) 

Van de Pol ja kumppanit (2010) puolestaan erottavat toisistaan scaffolding-prosessiin liit-

tyvät tarkoitukset ja keinot. Scaffoldingin tarkoituksiin sisältyy esimerkiksi suuntautumi-

sen ylläpitäminen, johon kuuluu oppimisen ja oppijan toiminnan ylläpitäminen tavoitteen 

mukaisena. Tämä tarkoitus on siis luonteeltaan metakognitiivinen. Toinen scaffolding-

prosessin tarkoitus on kognitiivinen jäsentäminen, mikä sisältää opettajan oppijalle tarjoa-

mat selitys- ja käsitysmallit, jotka auttavat oppijaa järjestämään ja perustelemaan havainto-

jaan. Kolmas tarkoitus on tehtävän vapausasteen rajoittaminen, jossa opettaja hallinnoi 

niitä tehtävän osia, jotka ovat oppijalle vielä liian haastavia, ja näin yksinkertaistaa tehtä-

vää. Kaksi edellä mainittua scaffolding-prosessin tarkoitusta tukee oppijan kognitiivisia 

toimintoja. Neljäs tarkoitus, rekrytointi, taas sisältää oppijan kiinnostuksen herättämisen 

tehtävää kohtaan sekä tuen, joka auttaa häntä kiinnittymään tehtävän vaatimuksiin. Vii-

meinen scaffoldingin tarkoitus on puolestaan epävarmuuden hallinta ja turhautumisen 

kontrollointi, jossa opettaja helpottaa oppijan suoritusta palkintojen ja rangaistusten avulla 

sekä motivoi häntä ehkäisemällä ja vähentämällä turhautumista. (Van de Pol ym., 2010.)  

Scaffolding-prosessin kuusi keinoa taas sisältävät esimerkiksi palautteenannon, jossa opet-

taja antaa oppijalle tietoa hänen suorituksestaan. Toinen keino, vihjeiden antaminen, taas 
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sisältää ehdotukset ja vihjeet, joita opettaja antaa oppijalle auttaakseen häntä etenemään 

tehtävässä. Kolmannessa keinossa, ohjeistamisessa, opettaja kertoo oppijalle mitä hänen 

täytyy tehdä ja miksi. Neljäs keino, selittäminen, taas sisältää opettajan antamat yksityis-

kohtamaisemmat selitykset ja tiedot. Viidennessä keinossa, mallintamisessa, opettaja puo-

lestaan demonstroi tai mallintaa jotakin tehtävään tarvittavaa taitoa. Viimeinen keino, ky-

seleminen, taas sisältää opettajan kysymät kysymykset, jotka vaativat oppilailta aktiivista 

kielellistä ja kognitiivista vastausta. Opettaja voi siis yhdistää yllämainittuja tarkoituksia ja 

keinoja, ja näin muodostaa scaffolding-strategioita oppijoiden tueksi. Esimerkiksi mallin-

tamista voidaan siis käyttää scaffoldingin keinona, jonka tarkoituksena on kognitiivinen 

jäsentäminen tai tehtävän vapausasteen rajoittaminen. (Van de Pol ym., 2010.) Van de Po-

lin ja kumppaneiden esittämä malli siis sisältää useita yhteneviä piirteitä Woodin kumppa-

neiden (1976) esittämän mallin kanssa, mutta siinä on esimerkiksi tuotu esille tarkoitusten 

ja keinojen erottelu sekä joitakin uusia piirteitä.  

Vaikka Wood ja kumppanit (1976) liittivät termin scaffolding alkujaan ohjaajan oppijalle 

tarjoamaan tukeen kasvokkain tapahtuvassa oppimistilanteissa, on termiä myöhemmin 

laajennettu käsittämään myös muitakin tuen muotoja, kuten esimerkiksi tietokoneohjelmis-

toja, opetussuunnitelmia, oppilaiden välistä kanssakäyntiä sekä koko luokalle suunnattua 

keskustelua. Scaffolding ei siis enää rajoitu tarkoittamaan pelkästään yksilöiden välistä 

kanssakäymistä tai yksittäisen henkilön tarjoamaa tukea, vaan myös esineet, työvälineet, 

oppilastoverit, lähteet tai oppimisympäristö itsessään voivat toimia tukena. (Puntambekar 

& Hübscher, 2005.)  

Esimerkiksi virtuaaliset oppimisympäristöt voivat tukea oppilaita kompleksisten ongel-

mien ymmärtämisessä (Zydney, 2010).  Ohjelmistotyökalut voivat auttaa oppilaita komp-

leksisissa tehtävissä esimerkiksi tarjoamalla rakenteita, joihin oppilaat voivat järjestää ar-

gumentteja ja tieteellisiä selityksiä, säätelemällä itse tehtävää tai tekemällä tieteellisen pro-

sessin läpinäkyvämmäksi. Ohjelmistot voivat tukea oppimisprosessia esimerkiksi useiden 

erityyppisten vihjeiden, käsitteellisen tuen, visualisoinnin sekä visuaalisen mallintamisen 

avulla. Ne voivat myös tarjota opettajalle tukea, sillä hän ei voi työskennellä jokaisella 

hetkellä jokaisen luokan oppilasryhmän kanssa. Kun ohjelmistotyökalu jäsentää tehtävää, 

oppilaat voivat työskennellä työkalun avulla ja edetä prosessissa itsenäisemmin. Näin opet-

tajalle jää aikaa auttaa sellaisia oppilaita, jotka tarvitsevat enemmän tukea. (Puntambekar 

& Hübscher, 2005.) Opettajille on myös kehitetty valmiita opetusmalleja, joiden avulla he 

voivat kehittää oppilaiden saamaa tukea oppimisprosessien aikana (Van de Pol ym.,2014). 
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Koska scaffolding on dynaaminen interventio, joka on säädetty hienovaraisesti oppijan 

käynnissä olevan edistyksen mukaan, opettajan scaffoldingin aikana antama tuki riippuu 

vahvasti tilanteen luonteesta, kuten esimerkiksi tehtävän laadusta ja oppijan reaktioista. 

Näin ollen scaffolding ei koskaan toistu samanlaisena eri tilanteissa, eikä sitä voida sovel-

taa samalla tavalla jokaisessa tilanteessa. (Van de Pol ym., 2010.) Scaffoldingin tarkoituk-

sena on siis tukea tiettyjä oppijoita jollakin tietyllä hetkellä (Sharpe, 2006). Vaikka scaf-

foldingista onkin olemassa useita erilaisia määritelmiä, on siitä silti löydettävissä joitakin 

yleisiä piirteitä. Ensimmäinen piirre on ennustamattomuus. Tällä viitataan siihen, että tar-

jottu tuki on mukautettu ja sovitettu oppilaan tason mukaan, ja sen pitää olla samalla tai 

hieman oppilaan nykyistä osaamistasoa korkeammalla tasolla. Tällaisen sopivan tuen mah-

dollistamiseksi täytyy ensiksi määritellä oppilaan nykyinen taitotaso. (Van de Pol ym., 

2010.) Tässä voi hyödyntää diagnostisia strategioita, joita voivat olla esimerkiksi diagnos-

tiset kysymykset. Diagnostiset kysymykset ovat tyypillisesti avoimia kysymyksiä, jotka 

eivät itsessään anna mitään vinkkiä oikeasta vastauksesta ja joilla pyritään selvittämään 

oppijan todellinen tietämys aiheesta. Opettajan kannatta myös tarkistaa esimerkiksi kysy-

mysten avulla, onko hän käsittänyt oppijan ymmärryksen asiasta oikein. (Van de Pol ym., 

2014.) 

Toinen scaffoldingin yleinen piirre on tuen vähittäinen poistuminen. Tuen poistuminen 

riippuu lapsen kehitys- ja taitotasosta, ja opettaja poistaa tukea niin, että tuen määrä ja taso 

vähenevät ajan kuluessa. Tähän liittyy scaffoldingin kolmas piirre, vastuun siirtäminen. 

Tuen vähittäisen poistumisen kautta vastuu tehtävän suorittamisesta vähitellen siirretään 

oppijalle. Oppija siis ottaa kasvavaa vastuuta oppimisestaan. (Van de Pol ym., 2010.) Li-

säksi scaffoldingiin kuuluu intersubjektiivisuus tai jaettu ymmärrys tehtävästä, eli aikuinen 

ja lapsi yhdessä märittelevät uudestaan tehtävän, jolloin tehtävän omistajuus on yhteinen ja 

näin myös lapsi ymmärtää tavoitteet, jotka hänen tulee saavuttaa (Puntambekar & Hüb-

scher, 2005).  

Joidenkin tutkijoiden mielestä termiä scaffolding on kuitenkin sovellettu jopa liian laajasti 

kasvatustieteissä ja psykologiassa (esim. Pea, 2004; Puntambekar & Hübscher, 2005). 

Esimerkiksi Puntambekarin ja Hübscherin (2005) mukaan osassa kehitetyissä työvälineis-

sä, lähteissä ja ohjelmistoissa on jätetty huomioitta joidenkin scaffoldingin merkittävien 

ominaispiirteiden, kuten jatkuvan diagnosoinnin, tarpeiden mukaan säädetyn tuen sekä 

tuen vähittäisen poistamisen merkitys. Etenkin joissakin kehitellyissä ohjelmistotyökaluis-

sa tuki voi olla samanlaista kaikille oppilaille, ja tuki saattaa olla usein myös pysyvää ja 
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muuttumatonta. Esimerkiksi pelkkää visuaalista käyttöliittymää tai prosessin jäsentämistä 

ei voi suoraan kutsua scaffoldingiksi, vaan vihjeiden ja neuvojen tulee olla riippuvaisia 

oppilaan oppimisen jatkuvasta diagnosoinnista. (Puntambekar & Hübscher, 2005.) Kimin 

ja Hannafinin (2011) mukaan jokapäiväisessä opetuksessa tapahtuvan scaffoldingin tulee 

sisältää sekä opettajan, oppilastovereiden että teknologian välittämää tukea, jotka tukevat 

ja täydentävät toisiaan. 

2.1.4 Eriytetty opetus 

Tomlinsonin (2003) mukaan eriytetyn opetuksen (differentiated instruction) tarkoituksena 

on vastata oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Eriytetty opettaminen perustuu ajatukseen 

siitä, että oppilaat eroavat toisistaan esimerkiksi kokemus-, kieli- ja kulttuuritaustoiltaan, 

mielenkiinnonkohteiltaan, oppimisvalmiuksiltaan, -tavoiltaan ja -nopeudeltaan sekä myös 

itsetuntemukseltaan ja -luottamukseltaan sekä itsenäisyydeltään oppijana (Tomlinson & 

Imbeau, 2010).  Eriytetty opettaminen on oppilastietoista opettamista, ja sen perusajatuk-

sena on maksimoida jokaisen oppilaan oma yksilöllinen oppimispotentiaali. Tällöin siis 

jokaisen oppilaan opetus ei voi edetä yhtäaikaisesti samalla vaatimustasolla. (Tomlinson, 

2008.) Eriytetty opettaminen siis tarkoittaa sitä, että oppimisen sisällöt ja tavat sopivat op-

pilaan valmiustasoon, kiinnostuksenkohteisiin sekä hänen suosimiinsa tapoihin oppia 

(Tomlinson, 2004). Eriyttämisen onnistuminen vaatii näin ollen opettajalta hyvää oppilaan-

tuntemusta (Tomlinson, 2008).   

Eriytetty opettaminen perustuu oppimisen sisällön, prosessin sekä tuotoksen mukauttami-

seen oppilaiden valmiuksien, mielenkiinnonkohteiden ja oppimisprofiilien mukaan (Tom-

linson & Imbeau, 2010). Oppilaan valmiuksilla tarkoitetaan oppilaan tietämystä, ymmär-

rystä ja taitoja liittyen johonkin tiettyyn oppimissisältöön (Tomlinson, 2003). Se on väliai-

kainen tila, joka muuttuu säännöllisesti laadukkaan opetuksen avulla. Kehittyäkseen oppi-

laiden tulee työskennellä sellaisten tehtävien parissa, joiden vaatimukset ovat hieman kor-

keampia kuin heidän nykyinen valmiustasonsa. (Tomlinson & Imbeau, 2010.) Näin ollen 

siis jos oppilaiden valmiudet vaihtelevat, täytyy myös oppimissisältöjen vaikeustason 

vaihdella (Tomlinson, 2003).  

Oppilaan mielenkiinnonkohteet taas ovat asioita, jotka pitävät yllä oppilaan tarkkaavaisuut-

ta, osallisuutta ja uteliasuutta, ja nämä vaikuttavat oppilaan motivaatioon. Mielenkiinnon-

kohteet voivat liittyä esimerkiksi oppilaan vahvuuksiin, kokemuksiin tai hänessä herääviin 
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kysymyksiin. (Tomlinson & Imbeau, 2010.) Opettajan kannattaa hyödyntää sekä oppilaan 

jo valmiiksi löytämiä kiinnostuksenkohteita että myös auttaa häntä löytämään uusia mie-

lenkiinnonkohteita. Oppimisprofiilin avulla taas pyritään selvittämään, millä tavalla oppi-

las oppii parhaiten. Siihen liittyy esimerkiksi oppilaan suosima oppimistapa, älykkyyspro-

fiili ja kulttuuritausta. (Tomlinson, 2003.) Opettajan ei tule pelkästään tarkkailla oppilaiden 

käyttäytymistä, vaan hänen täytyy myös ymmärtää oppimisen takana olevia tunteita, jotka 

ohjaavat oppilaiden käyttäytymistä (Tomlinson & Imbeau, 2010). Oppilaiden tunteet heitä 

itseään, työskentelyään sekä luokkaa kohtaan voivat vaihdella, ja asia, joka saa toisessa 

oppilaassa aikaan onnistumisentunnetta, voi lamauttaa toisen oppilaan. (Tomlinson, 2003.)  

Opettajan tehtävänä on auttaa oppilaita saamaan positiivisia kokemuksia (Tomlinson & 

Imbeau, 2010).  

Sisällön mukauttamisella tarkoitetaan oppilaalta vaaditun tiedon, ymmärryksen ja taitojen 

mukauttamista oppilaan tarpeiden mukaan. Tämä tulee kyseeseen esimerkiksi silloin, kun 

oppilas tarvitsee vielä lisäharjoitusta jossakin jo aiemmin käydyssä sisällössä, joka toimii 

esitietovaatimuksena uuden sisällön oppimisille. Sisältöä voidaan mukauttaa myös edisty-

neiden oppilaiden kohdalla, jotta he voivat siirtyä haastavampiin sisältöihin ennen muita 

oppilaita. Sisältöjä voidaan mukauttaa myös oppilaiden yksilöllisten oppimissuunnitelmien 

mukaan. (Tomlinson & Imbeau, 2010.)   

Oppimisen prosessilla taas tarkoitetaan tapaa, jonka avulla oppilas luo ymmärrystä sisäl-

löstä (Tomlinson & Imbeau, 2010). Esimerkiksi jokin tietynlainen luokassa tapahtuva op-

pimisaktiviteetti tai kotitehtävä ovat tällaisia tapoja (Tomlinson, 2003). Tavan tulee olla 

sellainen, että se auttaa oppilasta hallitsemaan sisällön, tekee sen hänelle mielekkääksi ja 

ymmärrettäväksi sekä auttaa heitä näkemään, miten sisällön oppiminen voi olla hyödyksi 

myös luokkahuoneen ulkopuolella (Tomlinson & Imbeau, 2010).  Oppimisprosessia voi 

mukauttaa esimerkiksi tarjoamalla joustavia ajankäyttömahdollisuuksia, eritasoisia tehtäviä 

sekä mahdollisuutta valita työskenteleekö esimerkiksi yksin vai pareittain (Tomlinson & 

Imbeau, 2010).  

Tuotoksella tarkoitetaan tapaa, jolla oppilas havainnollistaa oppimaansa oppijakson päät-

teeksi (Tomlinson & Imbeau, 2010). Tässä yhteydessä tuotoksella ei tarkoiteta sellaisia 

oppilaiden työn tuloksia, jotka he ovat valmistaneet yhden tai kahden päivän aikana, vaan 

pidemmän aikavälin tuotoksia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi erilaiset projektit, testit, 

ongelmanratkaisutehtävien ratkaisut, näyttelyt ja portfoliot. (Tomlinson, 2003.) Tuotoksia 
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voidaan mukauttaa esimerkiksi tarjoamalla oppilaille eritasoisia vaihtoehtoja tai lähteitä 

työskentelyn perustaksi, liittämällä tuotokset oppilaiden kiinnostuksenkohteisiin sekä tar-

joamalla erilaisia mahdollisuuksia opittujen asioiden ilmaisemiseen (Tomlinson & Imbeau, 

2010).  

Eriytetty opettaminen vaatii opettajalta hyvää oppilaantuntemusta. Opettajalla tulee olla 

esimerkiksi tietoa oppilaan kiinnostuksenkohteista sekä oppimistavoista, joilla oppilas ko-

kee oppimisen mielekkääksi. Opettajan on myös tarkkailtava jatkuvasti oppilaan edistymis-

tä koko oppimisjakson ajan, sillä opetuksen suunnittelun onnistumiseksi opettajan on tie-

dettävä, mitä jokainen oppilas tietää ja mihin tämä pystyy tietyllä hetkellä. (Tomlinson, 

2008.) Toimivan eriyttämisen edellytys onkin jatkuva oppilaan tarpeiden arviointi (Tom-

linson, 2004). 

Oppisisällön hallitsemisen lisäksi oppilaan tulee oppia myös oppimaan oppimisen taitoja.  

Opetusjärjestelyiden tulee olla sellaisia, että niiden avulla oppilaiden tietoisuus omasta 

oppimisestaan kasvaa, ja he oppivat esimerkiksi hyödyntämään omia vahvuuksiaan sekä 

kompensoimaan heikkouksiaan.  Jotta oppiminen tehostuu, oppilaan täytyy myös ottaa 

kasvavassa määrin vastuuta omasta oppimisestaan. Opetuksen onnistumisen kannalta tär-

keää onkin saada oppilas sitoutumaan oppimiseensa. Tähän auttaa se, että oppilaalta vaadi-

taan asioita, jotka sopivat hänen valmiustasolleen.  Jos työskentely tapahtuu jatkuvasti liian 

haastavien sisältöjen parissa, voi oppilas oppimisen sijaan kehitellä välttelykeinoja vaaran 

tai nöyryytyksen välttämiseksi. Jos työskentely taas on liian helppoa oppilaalle, oppimis-

prosessien sijaan hän voi keskittyä kehittelemään erilaisia ajankulutusstrategiota. Kum-

massakin tapauksessa oppilaan halukkuus sitoutua oppimistilanteeseen pienenee. (Tomlin-

son, 2008.)  

Myös Gregoryn ja Chapmanin (2013) mukaan eriytetty opetus perustuu oppilaiden yksilöl-

lisiin tarpeisiin. He lähestyvät opetuksen eriyttämistä sisällön, formatiivisen arvioinnin 

keinojen, opittujen asioiden esittelyn sekä opetusstrategioiden kautta. Sisältöä eriytetään 

oppilaiden valmiustasojen sekä kiinnostuksenkohteiden mukaan, ja sen tulee olla sopivan 

haastavaa. Jatkuva formatiivinen arviointi taas mahdollistaa oppilaiden yksilöllisiin tarpei-

siin vastaamisen, sillä sen avulla kerätyt tiedot toimivat opetuksen suunnittelun pohjana.  

Opettajan tulee myös tarjota oppilaille monipuolisesti erilaisia vaihtoehtoja opitun havain-

nollistamiseen. Myös opetusstrategioita täytyy vaihdella monipuolisesti, jotta voidaan vas-

tata oppilaiden erilaisiin älykkyysprofiileihin ja oppilaiden suosimiin oppimistapoihin, 
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sekä myös auttaa oppilaita harjoittelemaan oppisisältöjä sekä vahvuuksiensa että heikom-

pien osa-alueidensa parissa. (Gregory & Chapman, 2013.) 

Sekä Tomlinsonin (2003) että Gregoryn ja Chapmanin (2013) eriytetyn opetuksen mallien 

mukaan opetusta tulee eriyttää oppilaiden yksilöllisten valmiustasojen mukaan, ja oppilail-

le tulee antaa heidän tasonsa mukaisesti riittävän haastavia tehtäviä. Tomlinsonin (2003) 

mallin mukaan oppilaiden tuleekin kehittyäkseen työskennellä sellaisten tehtävien parissa, 

joiden vaatimukset ovat hieman korkeampia kuin heidän nykyinen valmiustasonsa. Käy-

tännössä eriytetyn opetuksen tarkoituksena on siis mahdollistaa oppilaiden toimiminen 

omalla lähikehityksen vyöhykkeellään.  

Mallit liittyvät myös Gardnerin moniälykkyysteoriaan, sillä kummankin mallin mukaan 

opetuksen suunnittelussa ja eriyttämisessä tulee ottaa huomioon oppilaan älykkyysprofiili 

sekä vahvuudet ja heikkoudet (Gregory & Chapman, 2013; Tomlinson, 2003). Gregoryn ja 

Chapmanin (2013) mallin mukaan monipuoliset opetusstrategiat ovat tärkeitä, jotta niillä 

voidaan harjoittaa sekä oppilaiden vahvuuksia että heikkouksia. Opettajan onkin tärkeää 

huomioida monipuolisten oppimis- ja opetustapojen merkitys ainakin siksi, että kaikilla 

oppilailla on mahdollisuus ajoittain hyödyntää omia vahvuuksiaan sekä toisaalta myös har-

joittaa ja oppia monipuolisesti erilaisia taitoja ja työskentelytapoja. 

Parsonsin, Dodmanin ja Burrowbridgen (2013) mukaan tämänhetkiset käsitykset eriyttä-

västä opetuksesta painottavat liikaa suunnittelun merkitystä, eivätkä keskity riittävästi sii-

hen, mitä itse opettamisen aikana voi tapahtua. Vaikka mallit tarjoavat opettajille hyödyl-

listä tukea esimerkiksi sisällön ja erilaisten tuotosten monipuoliseen tarjoamiseen sekä op-

pilaiden sitoutumisen tukemiseen, ne eivät kuitenkaan juuri ota esille opetuksen aikana 

tapahtuvan mukauttamisen tai soveltamisen merkitystä. Vaikka suunnittelu onkin opetuk-

sen eriyttämisen perusta, ei opettajan ole mahdollista huomioida kaikkea suunnittelun yh-

teydessä. Jotta eriyttäminen on tehokasta, täytyy opettajan siis huolellisen suunnittelun 

lisäksi muokata opetustaan myös ennustamattomien, opetustilanteen aikana esiin nouse-

vien tarpeiden mukaan. Opettajan täytyy siis pystyä reflektoimaan suunnittelemaansa ope-

tusta myös opetustilanteiden aikana, jotta hän tarvittaessa voi muokata sitä välittömästi.  

(Parsons ym., 2013.)  
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2.1.5 Monitasoinen opetus 

Monitasoisen opetuksen (multilevel teaching) tarkoituksena on tarjota oppilaille mahdolli-

suuksia toimia erilaisilla taitotasoilla ilman, että opettaja suunnittelee jokaiselle taitotasolle 

erilliset tuntisuunnitelmat. Opettaja suunnittelee oppitunnit siis siten, että oppilaat voivat 

toimia niiden aikana automaattisesti eri tasoilla. (Peterson & Hittie, 2010.) Monitasoisen 

opetuksen avulla oppilaat saavat haasteita heidän omalla tasollaan (McGhie-Richmond & 

Sung, 2013). Monitasoisen opettamisen tarkoituksena on mahdollistaa oppilaan työskente-

leminen hänen lähikehityksen vyöhykkeellään. Jokaiselle oppilaalle siis tarjotaan tukea ja 

apua, jotta hän voi toimia sellaisella tasolla, jolla hän ei vielä kykene itsenäisesti työskente-

lemään. Näin ollen jokaista oppilasta haastetaan valmiustasostaan riippumatta tekemään 

parhaansa. (Peterson & Hittie, 2010.)   

Monitasoinen opettaminen lähtee liikkeelle sopivan teeman valitsemisesta. Teeman tulee 

mielellään olla sellainen, että se on oppilaista kiinnostava ja se on mahdollista liittää usei-

siin oppiaineisiin. Tämän jälkeen opettajan tulee suunnitella oppitunnin tai -jakson koko-

naistavoitteet, joiden pohjalta hän kehittää optimaaliset oppimisodotukset sekä korkeim-

man, matalimman että keskitason osaamisen oppilaille. Sen jälkeen opettaja suunnittelee 

oppijakson aikana tehtävät tuotokset, arvioinnin sekä käytettävät oppimisaktiviteetit. Op-

pimisaktiviteetit ovat sellaisia, että oppilaat voivat niiden aikana hankkia ja käyttää heidän 

tasolleen sopivaa tietoa samalla kun he toimivat yhteisöllisesti muiden oppilaiden kanssa. 

Monitasoisten oppimisaktiviteettien ja -materiaalien avulla oppilaan on mahdollista lähes-

tyä opittavaa asiaa hänelle sopivalla tasolla multimodaalisesti eri lähestymistapojen kautta. 

Tällaisia voivat olla esimerkiksi avorakenteiset yksilö- tai ryhmäprojektit sekä aktiviteetit, 

joissa opeteltavia taitoja sovelletaan käytäntöön. Esimerkiksi matematiikassa tällainen voi-

si olla harjoitus, jossa oppilaat suunnittelevat ja johtavat yritystä. Harjoituksen aikana oppi-

laat voivat toimia erilaisissa rooleissa taitotasojensa mukaan. (Peterson & Hittie, 2010.) 

2.1.6 Yhteenvetoa 

Sekä scaffoldingin että eriytetyn ja monitasoisen opetuksen tarkoituksena on vastata oppi-

laiden yksilöllisiin tarpeisiin sekä tarjota niiden mukaista tukea. Ne kaikki myös liittyvät 

läheisesti Vygostkyn (1978) teoriaan lähikehityksen vyöhykkeestä. Kaikkien mukaan op-

pimisen tulee siis tapahtua oppilaan lähikehityksen vyöhykkeellä, ja oppilaalle tulee tarjota 

nimenomaan hänen yksilölliselle tasolleen sopivaa, riittävän haastavaa tukea ja harjoitusta 
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oppimisprosessin edistämiseksi. Lisäksi kaikki lähestymistavat myös vaativat opettajalta 

hyvää oppilaantuntemusta sekä jatkuvaa arviointia, jotta hän voi tunnistaa yksilölliset tar-

peet ja osaa tarjota niihin sopivaa tukea. (Tomlinson, 2003; Tomlinson, 2008; Peterson & 

Hittie, 2010; Van de Pol ym., 2010; Van de Pol, ym., 2014.) Sekä scaffoldingissa että 

Tomlinsonin eriytetyn opetuksen mallissa tavoitteena on myös siirtää vähitellen vastuuta 

oppimisesta oppijalle itselleen (Tomlinson, 2008; Van de Pol ym., 2010). 

Scaffolding taas eroaa eriytetystä ja monitasoisesta opetuksesta siinä, että se liittyy oppi-

laalle suoraan tilanteessa tarjottavaan tukeen, ja sitä voidaan antaa oppilaille monissa eri 

muodoissa (Puntambekar & Hübscher, 2005). Scaffoldingissa tuki on siis hyvin tilanne-

kohtaista, ja siihen vaikuttavat myös esimerkiksi oppilaan reaktiot tilanteen aikana (Van de 

Pol ym., 2010). Eriytetyn opetuksen malleja on taas puolestaan kritisoitu siitä, että ne eivät 

painota riittävästi itse opetustilanteen aikana tapahtuvaa reflektointia ja opetuksen muok-

kaamista sen mukaisesti (Parsons ym., 2013). Eriytetty ja monitasoinen opetus siis painot-

tavat enemmän etukäteen suunniteltuja opetuksellisia keinoja ja lähestymistapoja, jotka 

mahdollistavat oppilaiden yksilölliseen tukemisen, kun taas scaffolding liittyy pikemmin-

kin näiden suunniteltujen lähestymistapojen aikana ilmenevien, tilannekohtaisten tuentar-

peiden tarjoamiseen.  Oikeastaan voikin siis ajatella, että näitä lähestymistapoja käytetään 

symbioosissa toistensa kanssa ja ne täydentävät toisiaan oppilaiden yksilöllisessä tukemi-

sessa.  

Eriytetty opettaminen ja monitasoinen opettaminen eroavat toisistaan siinä, että eriytetyssä 

opettamisessa tarkoituksena on suunnitella oppilaille erilaisia aktiviteetteja ja oppimismah-

dollisuuksia riippuen oppilaan tasosta, kun taas monitasoisessa opettamisessa oppitunnit ja 

oppimisprojektit suunnitellaan niin, että oppilaat voivat automaattisesti toimia niissä eri 

tasoilla (Tomlinson & Imbeau, 2010; Peterson & Hittie, 2010). Nämä kuitenkin jakavat 

paljon samoja perusperiaatteita, ja niiden toteuttamisessa käytetään suurimmalta osin sa-

moja menetelmiä. Näin ollen tässä pro gradu -tutkielmassa näitä kahta eri keinoa käsitel-

lään jatkossa samassa yhteydessä. 

2.2 Oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaava matematiikan opetus 

Tässä luvussa tarkastellaan eriytettyä ja monitasoista opetusta sekä scaffoldingia tarkem-

min nimenomaan matematiikan opetuksen näkökulmasta. Luvussa myös käsitellään erilai-
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sia toimintakeinoja eriytetyn ja monitasoisen opetuksen sekä scaffoldingin tarjoamiseksi 

matematiikan opetuksessa.  

2.2.1 Scaffolding ja matematiikan opetus 

Nykyään matematiikan opetuksessa scaffolding liitetään vahvasti ongelmanratkaisuun sekä 

avoimien kysymysten käyttämiseen oppijan konstruktion helpottamiseksi (Holton & Clar-

ke, 2006). Tällaisia kysymyksiä voidaan esittää ongelmanratkaisun eri vaiheissa. Työsken-

telyn alussa oppilailta voi pyytää esimerkiksi muotoilemaan ongelman uudestaan omin 

sanoin tai kysyä, ovatko he ennen nähneet samankaltaista ongelmaa. Heitä voi myös esi-

merkiksi pyytää miettimään ideoita siihen, kuinka tehtävässä voisi lähteä liikkeelle. Työs-

kentelyn lomassa opettaja taas voi esimerkiksi kysyä oppilailta mitä he tekevät ja miksi, 

miksi he ovat käyttäneet jotakin keinoa tai pyytää esimerkiksi perustelemaan jonkin vai-

heen käyttöä. Työskentelyn jälkeen oppilailta voi taas esimerkiksi kysyä, ovatko he mieles-

tään vastanneet ongelmaan ja miettineet kaikkia vaihtoehtoja. Heitä voi myös pyytää selit-

tämään vastauksensa muille tai keksimään uusi, samankaltainen ongelma. (Holton & Clar-

ke, 2006.)  

Tällaiset yleiset kysymykset toimivat opettajan tarjoaman tuen perustana, vaikka luonnolli-

sestikin jokin tietty ongelma voi vaatia jonkin tietynlaisen tuen tarjoamista oppilaille ja 

oppilasryhmille. Scaffoldingilla on kaksi tarkoitusta: Ensinnäkin sen tarkoituksena on aut-

taa oppilasta välittömien ongelmien kanssa ja näin tukea oppilasta oppimaan uusia käsityk-

siä, tietoa ja taitoja tai mahdollisesti palauttamaan mieleen unohdettuja asioita. Toisena 

tavoitteena on, että oppilaat tulevat vähitellen tietoisiksi scaffolding-prosessista. Näin he 

voivat lopulta sisäistää prosessin tulevaisuutta varten, ja pystyvät rakentamaan tietoa sekä 

ratkaisemaan ongelmia myös ilman opettajan apua. (Holton & Clarke, 2006.) Kun siis esi-

merkiksi opettaja kysyy toistuvasti samankaltaisia kysymyksiä, oppilaat voivat vähitellen 

alkaa kysymään niitä myös itseltään samankaltaista tilanteissa ja sisäistää sen osaksi omaa 

ongelmanratkaisuaan (Polya, 1945/1973). 

Anghileri (2006) lähestyy scaffoldingia matematiikan opetuksessa kolmitasoisen mallin 

kautta. Ensimmäinen taso, ympäristöön liittyvät varusteet, mahdollistaa oppimisen jo ilman 

opettajan suoraa väliintuloa. Siihen kuuluvat esineiden, kuten esimerkiksi toiminnallisten 

välineiden, työvälineiden ja esitysten valitseminen sekä luokkahuoneen järjestäminen, jo-

hon kuuluu paitsi esimerkiksi istumajärjestyksen ja oppilaiden ryhmittelyn, myös asioiden 
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käsittelyjärjestyksen ja -vauhdin valinta. Vaikka tason yksi scaffolding ei vielä sisällä suo-

raa kanssakäymistä oppilaiden ja opettajan välillä, siihen kuuluu kuitenkin emotionaalinen 

palaute, joka ei liity suoraan opittavaan matemaattiseen sisältöön. Tällainen palaute sisältää 

esimerkiksi huomautukset ja toiminnot, joiden tarkoituksena on herättää huomioita, roh-

kaista ja vahvistaa oppilaan toimintaa. Kaikki tutkijat eivät laske ensimmäiseen tasoon 

liittyvää tukea scaffoldingiksi, mutta sillä voi olla kuitenkin joka tapauksessa suuri merki-

tys oppimiselle. (Anghileri, 2006.)  

Toinen taso, selittäminen, arviointi ja uudelleenjärjestely, sisältää sellaiset suorat kanssa-

käymiset opettajan ja oppilaiden välillä, jotka liittyvät nimenomaan parhaillaan käsiteltä-

vään matemaattiseen sisältöön. Siihen kuuluvat esimerkiksi keinot, joilla oppilas saadaan 

käsittelemään, selittämään ja perustelemaan näkemäänsä ja ajattelemaansa. Opettaja voi 

esimerkiksi pyytää oppilaita ilmaisemaan sanoilla omia ajatusprosessejaan, mikä auttaa 

heitä huomaamaan mahdolliset virheet ajattelussaan ja he voivat korjata ajatteluaan. Opet-

taja voi myös tukea ja laajentaa oppilaiden ajatusprosessia johdattelevien kysymysten avul-

la sekä esimerkiksi käyttää samansuuntaista mallintamista. Samansuuntaisen mallintamisen 

avulla opettaja ei suoraan näytä tai kerro käsiteltävän tehtävän tai ongelman ratkaisua, vaan 

näyttää esimerkin jonkin sellaisen ongelman tai tehtävän ratkaisusta, jossa on samoja piir-

teitä kuin käsiteltävässä tehtävässä. Opettaja voi myös auttaa matemaattisen ymmärryksen 

muodostumista esimerkiksi järjestämällä sellaisia pienryhmäaktiviteetteja, joissa oppilaat 

pääsevät ilmaisemaan ajatuksiaan, kuuntelemaan toistensa selityksiä sekä kysymään toisil-

taan tarkentavia kysymyksiä. Tämä auttaa myös opettajaa tarkkailemaan oppilaiden ym-

märrystä. Opettaja voi myös tukea oppilaiden ajattelua tuomalla abstraktit matemaattiset 

käsitteet merkitykselliseen arkipäivän kontekstiin ja jakamalla ongelmia yksinkertaisem-

piin osioihin. (Anghileri, 2006.) 

Matematiikan oppiminen vaatii muutakin kuin kykyä toistaa opittuja menettelytapoja ja 

ratkaista yksittäisiä ongelmia. Oppilaiden tulee lisäksi osata esimerkiksi yleistää ja ekstra-

poloida, eli jatkaa kuvaajia, sekä abstrahoida, eli muodostaa yleiskäsitteitä pelkistämällä. 

Kolmas taso, oppilaiden käsitteellisen ajattelun kehittäminen, liittyy tällaisiin taitoihin. 

Oppilaiden käsitteellistä ajattelua voi kehittää muun muassa tarjoamalla oppilaille havain-

nollistavia apuvälineitä esimerkiksi liittämällä käsitteitä oppilaille entuudestaan tuttuihin 

asioihin (kuten esimerkiksi liittämällä prisman muodon katon muotoon) tai strukturoimalla 

käytännön esimerkkejä, jotka herättävät vahvoja visuaalisia kuvia. Opettaja voi myös pyr-

kiä kehittämään oppilaiden matemaattista ajattelua luomalla asioiden välille yhteyksiä esi-
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merkiksi ottamalla esille prosenttien ja murtolukujen välisen yhteyden. Opettaja voi myös 

pyrkiä luomaan pelkkiä selityksiä syvempää käsitteellistä keskustelua. Esimerkiksi sen 

jälkeen, kun on tunnistettu pyöriviä kappaleita, opettaja voi pyrkiä herättämään keskustelua 

siitä, miksi kappale pyörii, jonka aikana oppilaiden käsitteellinen ymmärrys voi syventyä. 

(Anghileri, 2006.)  

Myös erilaisia oppimispelejä ja -sovelluksia voi käyttää apuna scaffoldingin tarjoamiseen 

matematiikan opetuksessa. Pelit ja sovellukset voivat tarjota scaffoldingia eri tavoilla. Ne 

voivat esimerkiksi mahdollistaa yksilöllisessä tahdissa etenemisen, antaa oppilaalle väli-

töntä palautetta tai jakaa monimutkaisia matemaattisia toimintamalleja pienempiin ja yk-

sinkertaisempiin osioihin. Esimerkiksi sovellus nimeltä Long Multiplication mahdollistaa 

moninumeroisten lukujen kertomisen vaihe vaiheelta jakamalla ongelman pienempiin 

osiin. (Zhang, Trussel, Gallegos & Asam, 2015.)  

Kuitenkin matematiikan oppimispelien ja -sovellusten tehokkuudesta matematiikan oppi-

miselle on vielä suhteellisen vähän näyttöä (Zhang, ym., 2015). Kaikilla peleillä ei välttä-

mättä ole positiivista vaikutusta oppilaiden matematiikan oppimiseen, ja niiden suunnitte-

lussa on vielä paljon parantamisen varaa. Esimerkiksi pelillisten tavoitteiden ja oppimista-

voitteiden välillä voi olla epäjohdonmukaisuuksia, ja sattumanvarainen arvailu voi olla 

niissä toimiva pelitaktiikka. (Ke, 2008.) Pelit eivät myöskään välttämättä ole houkuttelevia 

tai esimerkiksi tarjoa tietoja, joiden avulla opettajat voisivat tarkastella oppilaiden edisty-

mistä (Zhang ym., 2015). Hyvin suunnitellut sovellukset ja pelit voivat kuitenkin tukea 

oppilaiden matematiikan oppimista (Zhang ym., 2015; Kebritchi, Hirumi & Bai, 2010). 

Luvussa esitetty Anghilierin (2006) scaffolding-malli sisältää paljon samoja piirteitä alku-

peräisen Woodin ja kumppaneiden (1976) mallin kanssa. Esimerkiksi oppijan huomioin 

kiinnittäminen, hänen motivoimisensa, tehtävän mallintaminen ja yksinkertaistaminen sekä 

oppijan ajattelun epäkohtien osoittaminen löytyvät kummastakin mallista (Wood ym., 

1976; Anghilieri, 2006). Anghilierin malli sisältää myös yhteneväisyyksiä Van de Polin ja 

kumppaneiden (2010) mallin kanssa. Näitä ovat esimerkiksi oppilaan ajattelun jäsentymi-

sen sekä havaintojen perustelun tukeminen, tehtävien yksinkertaistaminen ja mallintami-

nen sekä kysymysten esittäminen (Anghilieri, 2006; Van de Pol ym., 2010).  Koska Anghi-

lierin mallin tarkoituksen on kuvata nimenomaan matematiikan opetukseen liittyvää scaf-

folding-prosessia, perustuu tutkimuksessa käytetty kyselylomake erityisesti siitä johdettui-
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hin kysymyksiin. Kyselylomakkeessa on kuitenkin otettu huomioon myös muissakin mal-

leissa esitettyjä scaffoldingin piirteitä.  

2.2.2 Eriytetty ja monitasoinen matematiikan opetus 

Jos matematiikassa ei käytetä eriytettyä opetusta, oppilaiden vaikeuksilla on tapana kasvaa 

sen takia, että he oppivat ainoastaan tekemään tarvittavia laskutoimituksia ilman taustalla 

olevien käsitteiden ymmärtämistä (Konstantinou-Katzi ym., 2013). Tutkimukset toistuvasti 

osoittavat, että opettajilla ei ole valmiuksia opettaa matematiikka tehokkaasti monimuotoi-

sille oppilasryhmälle (Turner, Drake, McDuffie, Aguirre, Bartell & Foote, 2012).  

Oppilaiden vahvuudet sekä kehitystarpeet vaihtelevat matematiikassa. Oppilaat myös lä-

hestyvät matematiikan oppimista eri tavoin. Joidenkin oppilaiden on helpointa oppia vaihe 

vaiheelta tapahtuvan demonstroinnin sekä toistuvan harjoittelemisen avulla. Jotkin oppilaat 

taas oppivat helpoiten sellaisen opetuksen avulla, joka korostaa käsitteitä ja perusteluita 

matemaattisten operaatioiden taustalla. Jotkut oppilaat oppivat helpoiten yhteistyön avulla 

tai sitomalla matematiikan todelliseen elämään ja arkipäivään, kun taas vastaavasti joitakin 

oppilaita auttaa sellainen opetus joka korostaa visualisointia tai tutkimuksellista näkökul-

maa oppimiseen. Vastaavasti myös asiat, joissa oppilaat tarvitsevat eniten harjoitusta, vaih-

televat. Joillekin oppilaille haastavampia voivat olla esimerkiksi abstraktiset käsitteet, itse-

näinen työskentely, perustelut tai ongelmanratkaisu, joka ei ole rutiininomaista, kun taas 

toisille vaikeinta on esimerkiksi rutiininomainen harjoittelu, soveltaminen tai yhteistyön 

tekeminen. (Strong, Thomas, Perini & Silver, 2004.)  

Vaikka oppilaiden vahvuudet ja heidän suosimansa lähestymistavat matematiikan oppimi-

seen vaihtelevat, vaatii matematiikan oppiminen monipuolisten taitojen hallitsemista. Op-

pilaiden tulee osata laskea, selittää, perustella, soveltaa ja ratkaista ongelmia, ja opetuksen 

tulee sisältää näitä kaikkia elementtejä. Esimerkiksi murtolukuja käsitellessä oppilaiden 

tulee osata sekä laskea murtoluvuilla, ymmärtää, kuinka murtoluvut toimivat, soveltaa 

murtolukuja todellisiin ongelmiin että ratkaista murolukujen avulla ongelmia, jotka eivät 

ole rutiininomaisia. Opettajien kannattaakin siis hyödyntää monipuolisia lähestymistapoja 

matematiikan opetuksessa, jotta oppilaat pääsevät hyödyntämään sekä vahvuuksiaan että 

harjoittamaan myös taitoja, joissa tarvitsevat vielä harjoitusta. Erilaisia lähestymistapoja 

voi hyödyntää esimerkiksi kierrättämällä erilaisia strategioita koko luokan kesken, ryhmit-

telemällä oppilaita erilaisiin ryhmiin sekä yksilöllistämällä ja mukauttamalla lähestymista-
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paa yksittäisten oppilaiden tarpeiden mukaan. Myös arvioinnin tulee huomioida monipuo-

lisesti erilaisia taitoja sekä lähestymistapoja. Esimerkiksi oppikirjat ja niiden tarjoamat 

kokeet painottavat yleensä yksipuolisesti vain yhtä tai kahta lähestymistapaa. (Strong ym., 

2004.)  

Jotakin tiettyä matemaattista käsitettä voikin opetuksessa lähestyä useilla eri tavoilla. Sou-

sa (2008) lähestyy matematiikan monipuolista opettamista Gardnerin moniälykkyysteorian 

kautta, ja ehdottaa käytännön esimerkkejä erilaisista opetus- ja lähestymistavoista, joilla 

voidaan harjoittaa monipuolisesti eri älykkyyden osa-alueita. Opittavaan sisältöön liittyen 

voidaan esimerkiksi pitää esitelmiä tai luokka- ja ryhmäneuvotteluja, kirjoittaa kertomuk-

sia tai uutisartikkeleita sekä tehdä piirustuksia, kaavioita tai videoita aiheeseen liittyen. 

Opeteltavasta käsitteestä voidaan myös esimerkiksi etsiä tietoa, luoda siitä todistuksia sekä 

kehitellä pelejä tai konkreettisia malleja käsitteeseen liittyen. Matemaattisia käsitteitä voi-

daan myös esimerkiksi liittää luonnossa esiintyviin ilmiöihin tai keksiä niille arkipäivän 

sovelluksia. (Sousa, 2008.) Matematiikan opetuksen ei siis tarvitse olla yksipuolisesti pel-

kästään oppikirjojen tehtävien tekemistä.  

Sekä eriytetyssä opettamisessa että monitasoisessa opettamisessa korostuu monipuolisten 

lähestymis- ja opetustapojen lisäksi myös havainnollistamismenetelmien monipuolisuus. 

(Tomlinson & Imbeau, 2010; Peterson & Hittie, 2010). Opettaja voikin tarjota oppilaille 

useita erilaisia havainnollistamismenetelmiä matemaattisten käsitteiden ja sisältöjen ym-

märtämiseksi. Opettaja voi hyödyntää opetuksessa esimerkiksi erilaisia toiminnallisia väli-

neitä. (Peterson & Hittie, 2010.) Tällaiset toiminnalliset välineet tarjoavat konkreettisen ja 

käytännöllisen lähestymistavan matemaattisten käsitteiden tutkimiseen ja kuvaamiseen. 

Matematiikassa hyödynnettäviä toiminnallisia välineitä ovat esimerkiksi kymmenjärjes-

telmävälineet, geolaudat, kellot ja rahat. (Rosen & Hoffman, 2009.) Konkreettisten toimin-

nallisten välineiden lisäksi opettaja voi käyttää esimerkiksi internetistä löytyviä virtuaalisia 

välineitä, jotka ovat usein konkreettisten välineiden virtuaalisia jäljennöksiä ja sovellutuk-

sia (Lee & Chen, 2010). Asioiden välisiä suhteita, riippuvuuksia ja järjestystä taas voi ha-

vainnollistaa visuaalisesti esimerkiksi erilaisten kaavioiden, taulukoiden ja diagrammien, 

kuten esimerkiksi Venn-diagrammin avulla (Peterson & Hittie, 2010).  

Lähestymis- ja havainnointitapojen monipuolisuuden lisäksi sekä eriytetyssä että monita-

soisessa opettamisessa myös opetuksen sisältöä ja vaikeustasoa mukautetaan oppilaiden 

valmiuksien mukaan (Tomlinson, 2003; Peterson & Hittie, 2010). Matematiikan oppisisäl-
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töjä voidaankin harjoitella käytännössä esimerkiksi kauppaleikin avulla, jossa oppilaat voi-

vat työskennellä erilaisissa rooleissa harjoitellen erilaisia ja eritasoisia matemaattisia taito-

ja. Mittaamista harjoitellessa tehtävien vaikeustasoa voi taas mukauttaa esimerkiksi niin, 

että osa oppilaista mittaa senttimetrin tarkkuudella, osa millimetrin tarkkuudella ja osa taas 

laskee esimerkiksi ympyrän kehän pituutta halkaisijan mittojen perusteella. (Peterson & 

Hittie, 2010.) Vaatimustasoltaan sopivia tehtäviä voidaan tarjota oppilaiden tarpeiden mu-

kaan myös joustavan, tilannekohtaisesti vaihtelevan ryhmittelyn avulla esimerkiksi hyö-

dyntämällä eritasoisia tehtäviä sisältäviä tehtäväkortteja tai oppilaiden toisilleen laatimia 

tehtäviä (Grimes & Stevens, 2009).  
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3 Aiheesta tehty aikaisempi tutkimus  

Scaffoldingiin liittyvää kansainvälistä tutkimusta löytyy runsaasti. Esimerkiksi Dove ja 

Hollenbrands (2014) tutkivat, millaisia scaffoldingin muotoja kolme matematiikanopetta-

jaa tarjosivat oppilaille näiden opiskellessa geometriaan liittyviä oppisisältöjä. He käyttivät 

tutkimuksensa pohjalla Anghilierin (2006) scaffolding-mallia, ja keskittyivät erityisesti 

havainnoimaan geometrian opetukseen tarkoitetun tietokoneohjelman (The Geometer’s 

Sketchpad) mahdollistamia scaffoldingin muotoja. Tutkimuksen mukaan teknologisesti 

tuettujen oppituntien aikana esiintyi kaikkiin kolmeen scaffolding-tasoon liittyvää tukea, 

kun taas tunneilla, joissa ei käytetty teknologista tukea, esiintyi suurimmaksi osin lähinnä 

tasoon kaksi liittyvää scaffoldingia. Teknologiset välineet auttoivat oppilaita esimerkiksi 

havainnoimaan ja ilmaisemaan asioita yksilöllisillä tavoilla sekä mahdollistivat havainnol-

listavien työkalujen tutkimisen ja kokoamisen. (Dove & Hollenbrands, 2014.)  

Molenaar, Boxter ja Sleegers (2010) taas tutkivat scaffoldingin vaikutusta oppilaiden me-

takognitiivisiin toimintoihin ryhmätyöskentelyssä. Alankomaissa tehdyssä tutkimuksessa 

havaittiin, että niillä ryhmillä, joiden työskentelyä tuettiin scaffoldingin avulla, metakogni-

tiivinen toiminta oli aktiivisempaa. (Molenaar ym., 2010.) Zydney (2010) vuorostaan tutki 

miten virtuaalisen oppimisympäristön oppijoille tarjoamat erilaiset scaffoldingin muodot 

tukivat kompleksisen ongelman ymmärtämistä.  Yhdysvaltalaisen tutkimuksen tulokset 

osoittivat, että eri tukimuodoilla oli erilaisia vaikutuksia oppijoiden ongelmanratkaisuun. 

Esimerkiksi virtuaalisen ympäristön tarjoama järjestelytyökalu, joka auttoi oppijoita järjes-

telemään tietämystään, auttoi merkittävästi ongelmanratkaisussa. Sen sijaan korkeamman 

ajattelun työkalu, joka suunniteltiin auttamaan oppilaita pohtimaan, mitä heidän tulisi op-

pia lisää, jotta voisivat ratkaista ongelman, ei auttanut merkittävästi ongelmanratkaisussa. 

(Zydney, 2010.)  

Roschelle ja kumppanit (2009) tutkivat teknologisesti tuetun scaffoldingin ja yhteistyön 

vaikutusta oppilaiden matematiikan oppimiseen. Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa huo-

mattiin, että teknologinen tuki sekä yhteistyön mahdollistavat oppimisaktiviteetit muodos-

tivat matematiikan oppimiselle suotuisan yhteisvaikutuksen. (Roschelle ym. 2009.) Hsin ja 

Wu (2011) taas tutkivat taiwanilaisten esikouluikäisten oppilaiden tieteellisen ajattelun 

kehittymistä. Interventiotutkimuksessa oppilaille tarjottu scaffolding sisälsi oppilaiden tur-

hautumisen kontrollointia, heidän kiinnostuksensa ylläpitoa, rohkaisemista heitä ilmaise-
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maan ajatuksiaan, heidän ajatustensa ohjaamista tehtävän olennaisiin osiin, ratkaisujen 

demonstrointia, epäkohtien osoittamista oppilaan ajattelussa ja kognitiivisten konfliktien 

luomista sekä oppilaan ymmärryksen ohjaamista.  Tutkimuksen tulosten mukaan tällainen 

tuki tehosti oppilaiden tieteellisen ajattelun kehittymistä. (Hsin & Wu, 2011.) 

Oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista ja opetuksen eriyttämistä on myös kansain-

välisesti tutkittu useissa aikaisemmissa tutkimuksissa. Esimerkiksi Buli-Holmberg, Nilsen, 

ja Skogen (2014) tutkivat, kuinka hyvin norjalaiset opettajat kokivat ottavansa oppilaiden 

yksilölliset tarpeet huomioon opetuksessaan. Kyselytutkimuksen mukaan alle puolet opet-

tajista koki osaavansa ottaa oppilaiden yksilölliset tarpeet suuressa määrin huomioon ope-

tuksessaan. (Buli-Holmberg ym., 2014.) Smit ja Humpert (2012) taas tutkivat opetuksen 

eriyttämistä pienissä sveitsiläisissä kouluissa kyselyiden, testien ja haastatteluiden avulla. 

Heidän tekemänsä survey-tutkimuksen mukaan suurin osa tutkimukseen osallistuneista 

opettajista ei käyttänyt taidokkaita menetelmiä opetuksen eriyttämiseen. Tutkimuksen tu-

lokset osoittivat myös opettajien välisellä pedagogisella yhteistyöllä olevan positiivista 

vaikutusta opettajien itsenäiseen opetuksen eriyttämiseen. (Smit & Humpert, 2012.) 

De Neve, Devos ja Tuytens (2015) taas tutkivat belgialaisten vastavalmistuneiden alakou-

lun opettajien ammatillista kasvua liittyen opetuksen eriyttämiseen. Kyselytutkimuksen 

tulosten mukaan yhteisön tarjoama reflektiivinen dialogi, opettajien minäpystyvyys sekä 

autonomia ennustivat eriytetyn opetuksen toimintamallien kehittymistä. (De Neve ym., 

2015.) Ruys, Defruyt, Rots ja Aelterman (2013) taas tutkivat belgialaisen opettajakoulu-

tuksen tarjoamia toimintamalleja liittyen opetuksen eriyttämiseen etnografisen tapaustut-

kimuksen avulla. Tutkimuksen mukaan opettajaopiskelijoille tarjottiin rajoitetusti malleja 

liittyen opetuksen eriyttämiseen. (Ruys ym., 2013.)  

Santangelo ja Tomlinson (2012) taas puolestaan tutkivat, kuinka itse opettajakouluttajat 

mallinsivat ymmärrystä opetuksen eriyttämisestä sekä erilaisia eriyttämisstrategioita omas-

sa opetuksessaan. Yhdysvalloissa tehdyn kyselytutkimuksen mukaan useilta opettajakou-

luttajilta puuttui kokonaisvaltainen lähestymistapa opetuksen eriyttämiseen sekä erilaisten 

oppijoiden huomioimiseen, ja etenkin opiskelijoiden oppimisprofiileihin pohjautuva eriyt-

täminen, opiskelijoiden tarkoituksenmukainen jaottelu ryhmiin sekä taitavien opiskelijoi-

den huomiointi jäivät vähälle huomioille. (Santangelo ja Tomlinson, 2012.) 

Opetuksen eriyttämistä ja oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioimista on tutkittu myös 

nimenomaan matematiikan opetuksen kannalta. Esimerkiksi Grimes ja Stevens (2009) lä-
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hestyivät tutkimuksessaan matematiikan eriyttämistä oppilaiden valmiustasojen, joustavan 

ryhmittelyn ja opetuksen mukauttamisen kautta. Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa neljäs-

luokkalaiset oppilaat jaettiin ryhmiin, ja ryhmien koostumus vaihteli joustavasti päivittäin 

oppilaiden osaamistason mukaan, joka arvioitiin oppilaiden itsearvioinnin sekä alkutestien 

avulla. Opetuksen apuna käytettiin tehtäväkortteja, jotka sisälsivät erilaisia tehtäviä oppi-

laiden osaamistason ja tarpeiden mukaan. Oppilaat myös auttoivat toisiaan tehtävien teossa 

sekä suunnittelivat toisilleen tehtäviä. Eriyttämisen myötä sekä matalamman että korke-

amman osaamistason oppilaiden matemaattinen osaaminen ja motivaatio kasvoivat, ja he 

myös sitoutuivat oppimiseen paremmin. (Grimes & Stevens, 2009.) 

DaVia Rubenstein, Gilson, Bruce-Davis ja Gubbins (2015) puolestaan tutkivat ennakkoon 

suunnitellun jaksosuunnitelman vaikutusta matematiikan opetuksen eriyttämiseen. Yhdys-

valtalaiset kolmannen luokan opettajat kokeilivat tutkijoiden suunnittelemaa, etukäteen 

eriytettyä jaksosuunnitelmaa matematiikan tunneilla. Suunnitelman tarkoituksena oli vasta-

ta kaikkien oppilaiden tarpeisiin. Tutkimuksen mukaan tutkittavat opettajat käyttivät onnis-

tuneesti oppilaiden valmiuksien ennakolta arviointia sekä oppilaiden ryhmittelyä vastatak-

seen oppilaiden erilaisiin tarpeisiin. Opettajat toivat esille etenkin jaksosuunnitelman tarjo-

amien esitestausvälineiden sekä niihin kytkettyjen eritasoisten aktiviteettien merkityksen 

eriyttämisen onnistumisen kannalta. (DaVia Rubenstein ym., 2015.)  

Myös Suomessa on tehty jonkin verran tutkimusta oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huo-

mioimiseen liittyen. Etenkin aiheeseen liittyviä pro gradu –tutkielmia on löydettävissä, 

mutta viimeaikoina on tehty myös joitakin kansainvälisestikin julkaistuja tutkimuksia. 

Esimerkiksi Ekstam, Linnanmäki ja Aunio (2015) tutkivat, millaisia vaikutuksia kolmipor-

taisen tuen mallilla oli matematiikassa heikosti suoriutuvien oppilaiden oppimiseen sekä 

heille tarjottuja tukimuotoja. Kyselytutkimuksen mukaan erillisessä opetusryhmässä opis-

kelu oli yleisin tarjottu tuen muoto. Tutkimuksen mukaan opettajat olivat myös tyytyväisiä 

heikosti suoriutuvia varten tarjolla oleviin lisäresursseihin. (Ekstam ym., 2015.)  

Tolppanen ja Tirri (2014) taas tutkivat, kuinka opetusta rikastava kesäkerho vastasi luon-

nontieteissä lahjakkaiden oppilaiden odotuksia. Kyselytutkimuksen mukaan kesäkerho 

vastasi oppilaiden akateemisia odotuksia tarjoamalla syventävää tietoa (Tolppanen & Tirri, 

2014.)  Hyry-Beihammera ja Hascher (painossa) puolestaan tutkivat suomalaisten ja itäval-

talaisten alakoulujen yhdysluokkaopettajien käyttämiä opetusstrategioita sekä niiden te-

hokkuutta oppilaiden yksilöllisten tarpeiden vastaamiseen. Haastattelututkimuksen mukaan 



27 

 

 

molemmissa maissa oli erotettavissa kahta erilaista opetusstrategiaa: Ensimmäisessä stra-

tegiassa oppilasryhmän heterogeenisyys yritettiin häivyttää esimerkiksi opettamalla samaa 

asiaa koko luokalle tai sitten osalle luokasta muiden työskennellessä itsenäisesti. Toinen 

strategia, joka tutkimuksen mukaan vastasi paremmin oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin, 

taas hyödynsi sellaisia opetusmenetelmiä, jotka käyttivät oppilasryhmän heterogeenisyyttä 

hyväkseen. Näitä olivat esimerkiksi vertaistuki, henkilökohtaiset työskentelysuunnitelmat 

sekä eriytetyt tehtävät. (Hyry-Beihammera & Hascher, painossa.)  
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4 Tutkimuksen tavoite 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää opettajien näkemyksiä liittyen oppilaiden yksilöllis-

ten tarpeiden huomioimiseen matematiikan opetuksessa. Tutkimuksen tarkoituksena on 

vastata seuraaviin tutkimuskysymyksiin:  

- Kuinka merkittävänä ja mahdollisena opettajat pitävät oppilaiden yksilöllisten tar-

peiden huomioimista työssään? 

- Kuinka usein he huomioivat näitä tarpeita matematiikan opetuksessa sekä yleisesti 

kaikissa oppiaineissa? 

- Millaisten tekijät hankaloittavat opettajien mielestä oppilaiden yksilöllisten tarpei-

den huomioimista matematiikan opetuksessa?  

- Mitkä keinot auttaisivat opettajien mielestä kehittämään matematiikan opetusta vas-

taamaan paremmin oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin?   

 



29 

 

 

5 Menetelmät 

Edellisessä luvussa esiteltyjä tutkimuskysymyksiä voidaan lähestyä sekä kvantitatiivisten 

että kvalitatiivisten menetelmien kautta. Tässä tutkimuksessa päädyttiin kvantitatiiviseen 

kyselytutkimukseen, sillä se mahdollisti suuremman osallistujamäärän tutkimisen. Näin oli 

siis mahdollista saada kattavampaa kuvaa suomalaisten opettajien näkemyksistä liittyen 

oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen matematiikan opetuksessa. Aineiston 

keruussa päädyttiin sähköiseen kyselylomakkeeseen sen mahdollistaman vaivattoman ja 

tehokkaan levittämisen vuoksi. Tässä luvussa esitellään laaditut mittarit ja muuttujat, ai-

neistonkeruuprosessi sekä aineiston analyysi.  

5.1 Tutkimuksen toteutus 

Aineistoa kerättiin kyselylomakkeella (Liite 1), joka koostui taustatietokysymysten lisäksi 

Likert-asteikollisista kysymyksistä liittyen oppilaiden yksilölliseen huomioimiseen mate-

matiikan opetuksessa. Kyselylomake rakennettiin niin, että se koostui neljästä pääkysy-

myksestä (”Kuinka merkittävänä pidät seuraavien menetelmien käyttöä oppilaan yksilölli-

seen tukemiseen matematiikassa?”, Kuinka mahdollisena pidät seuraavien menetelmien 

käyttöä matematiikan opetuksessasi?”, ”Kuinka usein käytät seuraavia menetelmiä mate-

matiikan opetuksessa?” ja ”Koetko seuraavien asioiden hankaloittavan oppilaiden yksilöl-

listen tarpeiden huomioimista työssäsi?”).  

Kolmen ensimmäisen pääkysymyksen jälkeen lueteltiin 20 erilaista keinoa oppilaiden yksi-

löllisten tarpeiden huomioimiseksi, joiden merkittävyyttä, mahdollisuutta ja käytön ylei-

syyttä vastaajat arvioivat viisiportaisella Likert-asteikolla, joka sisälsi lisäksi myös vaihto-

ehdon ”En osaa sanoa”. Aikaisemmissa luvuissa esitelty scaffoldingiin sekä monitasoiseen 

ja eriytettyyn opetukseen liittyvät teoriat toimivat pohjana kysymysten luonnissa. Mukaan 

pyrittiin ottamaan monipuolisesti keinoja liittyen sekä scaffoldingiin että monitasoiseen ja 

eriytettyyn opetukseen. Scaffoldingin osalta tukeuduttiin erityisesti Anghilierin (2006) 

kolmitasoiseen scaffolding-malliin, ja osa lomakkeessa esiintyvistä keinoista liittyykin 

hyvin suoraan Anghilierin malliin. Kyselylomakkeeseen otettiin monipuolisesti mukaan 

keinoja liittyen jokaiseen mallin kolmeen tasoon. Mukaan otettiin myös muita teoriaisuu-

dessa aiemmin esiteltyjä scaffoldingin keinoja, sekä toisaalta myös läheisemmin eriytet-
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tyyn ja monitasoiseen opetukseen liittyviä keinoja. Alla ovat lueteltuina kaikki nämä ky-

symyslomakkeessa esitetyt yksilöllisen tukemisen keinot.  

- Oppilaiden joustava ryhmittely esim. taitotason mukaan  

- Emotionaalinen tuki ja palaute (esim. rohkaiseminen, oppilaan huomion kiinnittä-

minen tehtävään, motivointi)  

- Oppilaan yksilöllisiä tarpeita vastaava käsittelyvauhti ja –järjestys  

- Joustavien ajankäyttömahdollisuuksien tarjoaminen, mahdollisuus käyttää enem-

män aikaa työskentelyyn tai edetä nopeammin  

- Monipuoliset ja vaihtelevat opetusmenetelmät ja –strategiat  

- Mahdollisuus työskennellä eri tavoin (esim. yksin, pareittain, ryhmässä)  

- Virtuaaliset oppimisympäristöt, oppimissovellukset ja –pelit  

- Oppilaan ajatteluprosessia selvittävät ja tukevat kysymykset/ kehotukset (esim. 

Miksi teit näin? Mitä voisit tehdä seuraavaksi? Kerro omin sanoin.)  

- Mallintaminen/ malliesimerkkien näyttäminen 

- Ongelmien jakaminen yksinkertaisempiin osioihin, tehtävän paloittelu 

- Monipuoliset havainnollistamismenetelmät (esim. toiminnalliset välineet, visuaali-

set esitykset, konkreettiinen demostrointi)  

- Vertaisopetus ja vertaistuki  

- Sellaiset oppimisaktiviteetit, joissa oppilaat voivat luonnostaan toimia eri rooleissa 

ja taitotasoilla  

- Eri aistikanavia (esim. näkö, kuulo) hyödyntävät lähestymistavat  

- Monipuolisten lähestymis- ja työtapojen tarjoaminen (esim. kirjatyöskentely, to-

sielämän ongelman ratkaiseminen, pelit, keskustelu)   

- Mahdollisuus näyttää osaaminen monin eri tavoin (esim. koe, portfolio, tehtävien 

ratkaiseminen, projekti, esitys, suullinen näyttö)  

- Erilaisten vaihtoehtojen tarjoaminen oppilaiden mielenkiinnonkohteiden mukaan 

- Opetusmenetelmien, materiaalien ja tuen muokkaaminen oppilaan kieli- ja kulttuu-

ritaustan mukaan 

- Vaatimustasoltaan erilaisten tehtävien, materiaalien ja aktiviteettien tarjoaminen 

oppilaan valmiuksien ja taitotason mukaan 

- Oppilaan käsitteellisen ajattelun kehittäminen (esim. matemaattisten käsitteiden liit-

täminen tuttuihin asioihin, käytännön esimerkit, yhteyksien luominen asioiden vä-

lille (esim. murtoluvut↔prosentit))  
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Yllä lueteltujen keinojen lisäksi opettajat arvioivat samalla asteikolla myös oppilaiden yk-

silöllisten tarpeiden huomioimisen merkitystä, mahdollisuutta ja käytön yleisyyttä yleisesti 

kaikissa oppiaineissa sekä nimenomaan matematiikassa.  

Neljännen pääkysymyksen jälkeen puolestaan lueteltiin 7 asiaa (monipuolisten materiaa-

lien puute, suuret ryhmäkoot, avustajien puute, koulutuksen tai tiedon puute, suunnittelu-

ajan puute, ajan puute oppituntien aikana ja työrauhaongelmat), joiden mahdollisia haitta-

vaikutuksia opettajat arvioivat liittyen oppilaiden yksilölliseen huomioimiseen. Lisäksi 

jokaisen neljän pääkysymyksen jälkeen oli mahdollisuus myös halutessa listata sanallisesti 

vielä muita mieleen tulevia keinoja ja hankaloittavia tekijöitä. Kyselyn lopuksi oli vielä 

mahdollisuus listata sanallisesti keinoja, joiden avulla matematiikan opetusta voitaisiin 

kehittää vastaamaan paremmin oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin. 

Heikkilän (2008) mukaan huolellisestikin tehdyille kyselylomakkeille kannattaa suorittaa 

esitestaus. Pieni määrä (5-10) henkeä riittää, ja heidän tulee pyrkiä selvittämään ohjeiden ja 

kysymysten selkeyttä ja yksiselitteisyyttä sekä vastaamiseen raskautta ja siihen kuluvaa 

aikaa. (Heikkilä, 2008.) Laaditun kyselylomakkeen ymmärrettävyyttä testattiin pienellä 

joukolla (N=5) Oulun yliopiston luokanopettajaopiskelijoita. Saadun palautteen perusteella 

kyselyn väittämät olivat selkeitä ja helppoja ymmärtää. Kyselyn vastaamiseen testiryhmäl-

tä meni henkilöstä riippuen 10–15 minuuttia, suurimmalla osalla noin 10 minuuttia. Saa-

dun palautteen perusteella kyselylomake säilytettiin samanlaisena lukuun ottamatta muu-

tamaa havaittua kirjoitusvirhettä.  

5.2 Aineiston keruu 

Tutkimusaineistoa kerättiin web-kyselylomakkeen (Liite 1) avulla 10.11.–22.12.2015 väli-

senä aikana sosiaalisen median sekä sähköpostin välityksellä. Kyselylomakkeeseen johta-

vaa linkkiä jaettiin Alakoulun aarreaitta, Oppimisen tulevaisuus, Suomen luokanopettajat 

sekä Luokanopettajien keskustelupalsta -nimisissä opettajien käyttämissä Facebook-

ryhmissä. Alakoulun aarreaitassa linkki ja saatekirje (Liite 2) julkaistiin kaksi kertaa, kun 

taas muissa ryhmissä ne julkaistiin kerran.  

Sosiaalisen median lisäksi aineistoa kerättiin myös sähköpostin avulla. Yhteensä 210:lle 

peruskoulun rehtorille eri puolille Suomea lähetettiin sähköpostiviesti (Liite 3), jossa pyy-

dettiin lähettämään viestiä edelleen heidän koulunsa luokanopettajille. Viesti sisälsi myös 
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saatekirjeen välitettäväksi luokanopettajille (Liite 4). Rehtorit, joille viestiä lähetettiin, va-

littiin niin, että mukaan pyrittiin saamaan mahdollisimman tasaisesti erikokoisia paikka-

kuntia ja kouluja ympäri Suomen. Myös etäisyydet opettajankoulutuslaitoksiin huomioitiin 

niin, että mukaan saatiin kouluja sekä niiden läheltä että pidemmän matkan päästä.  Lopul-

ta vastauksia saatiin kaiken kaikkiaan 200 opettajalta.    

5.3 Aineiston analyysi 

Tässä luvussa esitellään tutkimusaineiston valmistelu ja sen analyysi. Tuloksia ja vastauk-

sia tutkimusongelmiin esitetään tarkemmin vasta seuraavassa luvussa. 

Aineistoa valmisteltiin analyysiä varten uudelleenkoodaamalla havaintomatriisiin Likert-

asteikollisten kysymysten 11, 13 ja 15 vastaukset niin, että ”erittäin merkittävä”, ”erittäin 

mahdollinen” ja ”erittäin usein” -vastaukset koodattiin vastaaman arvoa 5, ”melko merkit-

tävä”, ”melko mahdollinen” ja ”melko usein” -vastaukset arvoa 4,”ei kovin merkittävä mut-

tei merkityksetönkään”, ”ei kovin mahdollinen muttei mahdotonkaan” ja ”ei usein eikä 

harvoin” -vastaukset arvoa 3,”melko merkityksetön”, ”melko mahdollinen” ja ”melko har-

voin” -vastaukset arvoa 2, ja ”erittäin merkityksetön”, ”erittäin mahdoton” ja ”erittäin har-

voin” -vastaukset arvoa 1. Kysymyksen 17 vastausvaihtoehdot puolestaan koodattiin niin, 

että vaihtoehto ”hankaloittaa erittäin paljon” sai arvon 4, vaihtoehto ”hankaloittaa melko 

paljon” sai arvon 3, vaihtoehto ”hankaloittaa jonkin verran” arvon 2, ja vaihtoehto ”ei 

ollenkaan hankaloita” sai arvon 1.  

”En osaa sanoa” –vastaukset (N=99, 0,7% vastauksista) koodattiin yhteen neutraalin (3) 

kategorian kanssa. Siitä, kuinka neutraaleja ja ”en osaa sanoa” –vastauksia tulisi käsitellä, 

ei ole olemassa yksiselitteistä periaatetta, ja käytännöt vaihtelevat tutkimuksesta riippuen 

(DeMars & Erwis, 2004). Aihetta tutkineiden tutkimusten tulokset ovat vaihdelleet, ja tä-

män takia niiden käsittelyä tulisikin pohtia tapauskohtaisesti (DeMars & Erwis, 2004; 

Heikkilä, 2008). Tässä tutkimuksessa kategorioiden yhteenkoodaamiseen päädyttiin siksi, 

että ”en osaa sanoa” -vastausten määrä oli verraten pieni. Tämä käytäntö näyttää myös 

olevan yleinen etenkin pro gradu –tasoisissa töissä.  

Toinen mahdollinen vaihtoehto olisi ollut käsitellä ”en osaa sanoa”-vastaukset puuttuvina 

arvoina, mutta tähän ei ryhdytty, koska aineisto ei muuten sisältänyt puuttuvaa kvantitatii-

visesti analysoitavaa dataa. ”En osaa sanoa” –vastauksen antaneiden havaintoyksiköiden 
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poistaminen (listwise deletion) ei myöskään tullut kyseeseen, sillä vastaajia, joilla oli vä-

hintään yksi ”en osaa sanoa”-vastaus, oli yhteensä 34 (17%), jolloin poistaminen olisi taas 

vähentänyt testien tilastollista voimaa. Havaintoyksiköiden poistaminen on yleensä paras 

tapa vain sellaisissa tilanteissa, joissa poistettava joukko on alle 10% (Allison, 2010).  

”En osaa sanoa” –vastausten koodaaminen yhteen neutraalin kategorian kanssa vaikuttaa 

luonnollisestikin jonkin verran tutkimuksen luotettavuuteen, sillä se vääristää hieman tu-

loksia kohti neutraalia vaihtoehtoa. Tätä valintaa kuitenkin puoltaa myös se, että ”en osaa 

sanoa” -vastauksen antaneet henkilöt yleensä todennäköisimmin valitsevat neutraalin vaih-

toehdon, jos ”en osaa sanoa” –vaihtoehtoa ei tarjota (Gordon, 2016). Esimerkiksi DeMar-

sin ja Erwinin (2005) tutkimuksessa, jossa tutkittiin näiden vastausvaihtoehtojen eroa ja 

niiden saamia merkityksiä, ei merkittäviä eroja löydetty.  

Aineiston analysointiin käytettiin IBM:n SPSS Statistics -tilastonkäsittelyohjelmaa. Taus-

tamuuttujista ikä luokiteltiin viiteen (5) tasaväliseen luokkaan. Lisäksi kysymyksiin 11, 13 

ja 15 liittyvistä vastauksista luotiin yksilöllisen huomioinnin keinojen merkittävyyden 

(kuinka merkittävinä keinoja pidetään), mahdollisuuden (kuinka mahdollisina keinoja pi-

detään) sekä käytön yleisyyden (kuinka usein keinoja käytetään) summamuuttujat. Näihin 

jokaiseen otettiin kaikki kuhunkin kysymykseen liittyvät Likert-asteikolliset muuttujat lu-

kuun ottamatta kahta viimeistä, joilla mitattiin sitä, kuinka merkittävänä ja mahdollisena 

opettajat pitävät oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioimista ja kuinka usein he huo-

mioivat näitä tarpeita yleisesti kaikissa oppiaineissa sekä nimenomaan matematiikan ope-

tuksessa.  

Muuttujien jakaumien normaaliutta testattiin Saphiro-wiikin ja Kolmogrov-Smirnovin tes-

teillä. Lähes kaikkien muuttujien tapauksessa p-arvot olivat alle 0,05, joten jakaumat eivät 

noudattaneet normaalijakaumaa. Ainostaan koetun mahdollisuuden summamuuttujan p-

arvot sekä Saphiro-wiikin että Kolmogrov-Smirnovin testeissä olivat yli 0,05 (0,2 ja 0,061) 

ja näin ollen noudattivat normaalijakaumaa. Koska suurimassa osassa jakaumien normaa-

liuden vaatimukset eivät kuitenkaan täyttyneet, käytettiin analyysissä ei-parametrisia teste-

jä. Ne soveltuvat myös aineistolle, joka ei noudata normaalijakaumaa, sillä ne eivät perustu 

oletukseen jakauman normaaliudesta (Field, 2013; Heikkilä, 2008; Rosenthal, 2012). Jär-

jestyslukuihin perustuvien ei-parametristen testien heikkouksiin kuuluvat niiden tehotto-

muus ja epähavainnollisuus verrattuna parametrisiin testeihin. Niitä kannattaa kuitenkin 
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käyttää tilanteissa, joissa vaatimukset jakauman normaaliudesta eivät täyty. (Pearson, 

2010.)    

Eroja eri taustamuuttujaryhmien välillä tutkittiin ei-parametrisilla Mann-Whitneyn U-

testillä sekä Kruskal-Wallisin testillä. Mann-Whitneyn U-testi soveltuu kahden riippumat-

toman otoksen vertailuun, kun taas Kruskal-Wallisin testi soveltuu useamman riippumat-

toman otoksen vertailuun (Fied, 2013; Heikkilä, 2008; Rosenthal, 2012). Riippumattomat 

otokset ovat sellaisia, joissa jokaisen eri ryhmän vastaajat ovat eri henkilöitä, ja joiden vas-

taukset eivät ole riippuvaisia muista vastaajista (Pearson, 2010). Tässä tutkimuksessa siis 

eri taustamuuttujaryhmien välisiä eroja voitiin tutkia riippumattomien otosten testeillä. 

Mann-Whitneyn U-testin avulla tutkittiin summamuuttujien jakaumien eroja sukupuolten 

välillä, sekä myös niiden ryhmien välillä, joilla on luokanopettajan kelpoisuuss ja joilla ei 

tätä pkelpoisuutta ole, sekä niiden ryhmien välillä, joilla on matematiikan aineenopettajan 

kelpoisuus ja joilla ei ole tätä kelpoisuutta. Lisäksi Mann-Whitneyn U-testiä käytettiin 

myös näiden taustamuuttujaryhmien erojen vertailuun kysymyksessä 17 esitettyjen hanka-

loittavien tekijöiden suhteen. Kruskall-Wallisin testiä taas käytettiin vertailemaan sijainnin, 

opetuskokemuksen, luokitellun iän sekä erityisopetuksen opintojen määrän perusteella 

ryhmiteltyjen taustamuuttujaryhmien eroja sekä summamuuttujien että hankaloittavien 

tekijöiden suhteen.  

Ei-parametrinen Wilcoxonin testi puolestaan soveltuu kahden riippuvan muuttujan ja-

kaumien väliseen vertailuun (Field, 2013, Rosenthal, 2012). Riippuvat muuttujat ovat sel-

laisia muuttujia, joissa on kummassakin testattu samoja henkilöitä (Pearson, 2010). Toisin 

sanoen Wilcoxonin testi siis soveltuu sellaisten muuttujien väliseen vertailuun, jossa samat 

henkilöt ovat vastanneet kahteen eri kysymykseen. Friedman-testi taas puolestaan soveltuu 

useamman eri riippuvan muuttujan jakaumien vertailuun. (Field, 2013.) Tutkimuksessa 

Wilcoxonin testiä siis käytettiin aina kahden summamuuttujan jakaumien vertailuun, kun 

taas Friedman-testiä käytettiin vertailemaan hankaloittavien tekijöiden jakaumia keske-

nään. Friedman-testiä käytettiin myös vertailemaan jakaumia yksilöllisten tarpeiden huo-

mioinnin merkityksen, mahdollisuuden ja yleisyyden välillä erityisesti matematiikan ope-

tuksessa sekä yleisesti kaikissa oppiaineissa.  
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5.4 Tutkimuksen luotettavuus ja yleistettävyys 

Tässä luvussa tarkastellaan tutkimuksen luotettavuutta sekä sen yleistettävyyttä. Kvantita-

tiivisessa tutkimuksessa tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan validiteetin ja reliabilitee-

tin kautta (Fields, 2013; Ketokivi, 2009; Punch, 2009).  

Reliabiliteetti tarkoittaa tutkimuksen toistettavuutta, eli sitä, että samoissa olosuhteissa 

mittauksesta on mahdollista saada samat tulokset (Field, 2013; Ketokivi, 2009; Knapp & 

Mueller, 2010).  Reliabiliteetti jaetaan kahteen osatekijään, stabiliteettiin ja konsistenssiin. 

Stabiliteetti tarkoittaa mittarin pysyvyyttä ajan kuluessa, eli sitä, kuinka samanlaiset tulok-

set saataisiin, jos mittarilla mitattaisiin samoja ihmisiä samoissa olosuhteissa mutta vasta 

jonkin ajan kuluttua. (Punch, 2009.) Stabiliteettia voidaan arvioida niin kutsutun toistomit-

tausreliabiliteetin (test-retest reliability) avulla. Useiden tutkimuskysymysten kohdalla tä-

mä ei kuitenkaan ole relevantti, sillä mitattava suure voi olla esimerkiksi tekijä, joka muut-

tuu ajan kuluessa. (Ketokivi, 2009.) Tässä tutkimuksessa toistomittausten teko ei ole mie-

lekästä. 

Konsistenssi puolestaan tarkoittaa mittarin yhteneväisyyttä, eli sitä, kuinka hyvin mittarin 

väittämät mittaavat samaa asiaa (Punch, 2009). Tämä siis vaatii sen, että samaa käsitettä on 

mitattu usean eri kysymyksen avulla. Mittari on siis sitä yhteneväisempi, mitä vahvemmat 

korrelaatiot ovat sen osakysymysten välillä. Mittarin konsistenssia voidaan mitata 

Cronbachin alfan avulla. (Knapp & Mueller, 2010.) Merkittävyyden, mahdollisuuden ja 

käytön yleisyyden summamuuttujiin käytettyjen muuttujien Cronbachin alfa-kertoimet 

laskettiin ennen muuttujien muodostamista. Saadut keroimet olivat kaikki välillä 0,7-0,9 

(α=0,841, α=0,882 ja α=0,877), joten summamuuttujien luominen oli mielekästä.  

Vaikka mittarin konsistenssi olisikin vahva, voi se mitata yhdenmukaisesti väärää asiaa. 

Tämän takia on tärkeää tarkastella myös mittarin validiteettia. (Ketokivi, 2009.) Validiteet-

ti kuvaa siis sitä, kuinka hyvin mittari mittaa sitä asiaa, jota on tarkoitus mitata (Field, 

2013; Heikkilä, 2008). Validiteetti voidaan jakaa kriteerivaliditeettiin ja sisältövaliditeet-

tiin. Kriteerivaliditeetti kuvaa sitä, kuinka hyvin mittari mittaa sitä, mitä sen on tarkoitus 

mitata jonkin ulkoisen kriteerin avulla mitattuna. Kriteerivaliditeetti jaetaan samanaikai-

seen validiteettiin ja ennustevaliditeettiin. Samanaikainen validiteetti tarkoittaa sitä, että 

mittaria verrataan ulkoiseen kriteeriin lähes samanaikaisesti, kun taas ennustevaliditeetissa 

tutkittavaa mittaria käytetään ennustamaan myöhemmin tapahtuvia havaintoja. (Field, 

2013; Punch, 2009.)  Sisältövaliditeetti puolestaan kuvaa sitä, kuinka kattavasti indikaatto-
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rit kuvaavat mitattavaa ilmiötä. Se siis mittaa sitä, kuvaako mittari kattavasti koko teoreet-

tista käsitettä, jota on tarkoitus mitata. (Field, 2013; Ketokivi, 2009; Punch, 2009.)    

Ulkoisella validiteetilla puolestaan kuvataan sitä, kuinka hyvin tutkimus on yleistettävissä. 

Tähän vaikuttaa kohdejoukon otanta; jos se on vino, eli edustaa esimerkiksi vain tiettyä 

osaa perusjoukosta, on tutkimuksen ulkoinen validiteetti heikko. (Heikkilä, 2008.) On 

mahdotonta arvioida tarkkaan sitä, miten hyvin otos vastaa perusjoukon keskimääräisiä 

arvoja. Tutkimuksen otoksen voi kuitenkin ajatella maantieteellisesti edustavan melko hy-

vin perusjoukkoa, sillä otannassa huomioitiin maantieteellinen sijainti niin, että mukaan 

pyrittiin samaan opettajia erikokosilta paikkakunnilta ja kouluilta ympäri Suomen. Vas-

tauksia saatiinkin jokaisesta maakunnasta Ahvenanmaata lukuun ottamatta, mikä voi aina-

kin osittain johtua tutkimuksen suomenkielisyydestä. Lisäksi väkiluvultaan viisi suurinta 

maakuntaa, Uusimaa, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa ja Keski-Suomi 

ovat myös vastaavasti aineistossa suurimmin edustettuina. Aineistoa kerätessä myös etäi-

syydet opettajankoulutuslaitoksiin huomioitiin niin, että mukaan pyydettiin kouluja sekä 

niiden läheltä että kauempaa.  

Naisia vastaajajoukossa oli 82,5 %, kun taas opetushallituksen julkaiseman koulutuksen 

seurantaraportin mukaan suomalaisista luokanopettajista naisia oli 75,4 % (Kumpulainen, 

2014). Luokanopettajan kelpoisuus vastaajajoukossa oli 93 %:lla, kun taas seurantaraportin 

mukaan suomalaisista luokanopettajista 95,2 %:lla oli muodollinen kelpoisuus (Kumpulai-

nen, 2014). Tutkimuksen otokseen saatiin myös monipuolisesti eri-ikäisiä opettajia (23-

63v), eikä minkään tietyn ikäluokan koko ollut muita huomattavasti suurempi. Myös työ-

kokemus jakautui melko tasaisesti. Voidaankin siis olettaa, ettei vastaajajoukko ole aina-

kaan suuresti vinoutunut, vaan vastaa vähintään jollakin tasolla perusjoukkoa, eli suoma-

laisia luokanopettajia.  
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6 Tulokset 

Tässä luvussa käydään ensiksi läpi aineistoa ja tutkimukseen osallistuneita koehenkilöitä 

kuvailevat luvut. Sen jälkeen esitellään analyysissä saadut tulokset alalukuihin jaoteltuina. 

Aluksi käsitellään sitä, kuinka merkittävänä ja mahdollisena opettajat pitävät oppilaiden 

yksilöllisten tarpeiden huomioimista matematiikan opetuksessa sekä toisaalta yleisesti kai-

kissa aineissa. Samassa yhteydessä käsitellään myös sitä, kuinka usein he huomioivat näitä 

tarpeita matematiikassa sekä toisaalta yleisesti kaikissa oppiaineissa. Tämän jälkeen käsi-

tellään erilaisia yksilöllisten tarpeiden huomioimista hankaloittavia tekijöitä sekä sitä, mi-

ten näiden tekijöiden merkittävyys vaihtelee eri taustamuuttujaryhmillä. Lopuksi käsitel-

lään sitä, kuinka merkittävänä ja mahdollisena opettajat pitävät kyselylomakkeessa esitet-

tyjen erilaisten keinojen käyttöä oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioimiseksi mate-

matiikan opetuksessa, ja sitä kuinka usein he käyttävät näitä keinoja matematiikan opetuk-

sessaan. Lisäksi käsitellään myös niitä keinoja, joita opettajat tuovat esille avoimissa vas-

tauksissaan.  

Tutkimukseen saatiin vastauksia yhteensä 200 opettajalta, joiden ikäjakauma oli 23–63 

vuotta.  Vastaajista 165 (82,5 %) oli naisia ja 35 (17,5 %) miehiä, ja 93 % (N=186) vastaa-

jista oli luokanopettajan kelpoisuus.  18 % vastaajista oli toiminut luokanopettajana alle 5 

vuotta, 15,5 % 6-10 vuotta, 20 % 11-15 vuotta, 8,5 % 16-20 vuotta ja 38 % yli 20 vuotta. 7 

% vastaajista (N=14) oli matematiikan aineenopettajan kelpoisuus, ja noin joka kymme-

nennellä vastaajalla (N=21) oli erityisopettajan kelpoisuus. Vastaajista 23 % (N=46) oli 

opiskellut erityispedagogiikkaa lyhyen sivuaineen (25 op) verran. Vastauksia saatiin jokai-

sesta maakunnasta lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Kuviossa 1 on esitetty vastaajien ope-

tusmaakunnat pylväsdiagrammina, ja kuviossa 2 on esitetty vastaajien sukupuolen mukai-

nen ikäjakauma laatikko-jana –kuviolla.    
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Kuvio 1. Tutkimukseen osallistuneet henkilöt maakunnittain.  

Kuviosta 1 nähdään siis tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden prosenttiosuudet maa-

kunnittain. Eniten osallistujia (yli 20 %) on Uusimaalta ja toiseksi eniten (n. 12,5 %) Poh-

jois-Pohjanmaalta. Vähiten osallistujia (n. 1 %) on taas Keski-Pohjanmaalta.  

 

 

Kuvio 2. Tutkimukseen osallistuneiden koehenkilöiden ikäjakauma sukupuolen mukaan.  
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Kuviosta 2 nähdään, että tutkimukseen osallistuneet naispuoliset vastaajat ovat keskimää-

rin hieman nuorempia kuin miespuoliset vastaajat. Nuorimman naispuolisen vastaajan ikä 

on 23v, kun taas nuorimman miespuolisen vastaajan 28v. Naispuolisten vastaajien mediaa-

ni on 44v, kun taas miesten 50v. Vanhin naispuolinen vastaaja on 62v, kun taas vanhin 

miespuolinen vastaaja on 63v.  

 

6.1 Yksilöllisten tarpeiden huomioiminen matematiikassa sekä yleisesti kaikissa ai-

neissa  

Yksilöllisten tarpeiden huomioinnin merkitys, eli se, kuinka merkittävänä opettajat pitävät 

oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioimista nimenomaan matematiikassa, sai keskiar-

von 4,550. Vastaava merkittävyyden keskiarvo yleisesti kaikissa aineissa oli taas 4,505. 

Yksilöllisten tarpeiden huomioinnin mahdollisuus, eli se, kuinka mahdollisena opettajat 

pitävät yksilöllisten tarpeiden huomioimista nimenomaan matematiikassa, sai keskiarvon 

4,305, kun taas vastaava keskiarvo yleisesti kaikkien aineiden osalta oli 4,225. Käytön 

yleisyys, eli se, kuinka usein opettajat toteuttavat yksilöllisten tarpeiden huomioimista ma-

tematiikan opetuksessa, sai keskiarvon 4,330, kun vastaava keskiarvo yleisesti kaikkien 

aineiden osalta oli taas 4,170. Kyselylomakkeessa näille muuttujille pystyi antamaan arvo-

ja välillä 1 ja 5. Kuviossa 3 on esitetty muuttujien keskiarvot pylväsdiagrammina.  
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Kuvio 3. Yksilöllisten tarpeiden huomioimisen merkittävyyden sekä käytön mahdollisuu-

den ja yleisyyden saamat keskiarvot (arvojen vaihteluväli 1-5).  

Kuviosta 3 nähdään, että jokainen muuttuja on saanut keskiarvoksi yli 4. Kyselylomak-

keella muuttujille pystyi antamaan arvoja välillä 1-5, (5=erittäin merkittä-

vä/mahdollinen/usein, 4= melko merkittävä/mahdollinen/usein). Kootusti voidaan siis sa-

noa, että opettajat pitävät oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioimista keskimäärin erit-

täin tai melko merkittävänä, sen käyttöä erittäin tai melko mahdollisena sekä toteuttavat 

sitä erittäin tai melko usein.  

Yksilöllisten tarpeiden huomioimisen merkittävyyden, mahdollisuuden ja käytön yleisyy-

den saamia arvoja verrattiin myös keskenään Friedman-testin avulla. Tässä tutkimuksessa 

käytetyt ei-parametriset testit (Mann Whitneyn U-testi, Kruskall-Wallisin testi ja Fried-

man-testi) perustuvat keskiarvojen sijaan järjestyslukuihin. Testit siis laskevat kaikille ha-

vainnoille järjestysluvut sen mukaan, kuinka suuria arvoja ne ovat saaneet. Havainto, jolla 

on pienin arvo, saa siis järjestysluvun yksi, ja seuraavaksi suurin järjestysluvun kaksi ja 

niin edelleen. Jos useammalla havainnolla on sama arvo, tulee niiden järjestysluvuksi näi-

den havaintojen varaamien järjestyslukujen keskiarvo. Nämä testit siis kertovat sen, miten 
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eri muuttujien saamien järjestyslukujen keskiarvot (”mean rank”) eroavat toisistaan, ja 

onko tällä erolla tilastollista merkitystä. (Pearson, 2010.) Testejä voidaan siis vain käyttää 

eri muuttujien saamien arvojen keskinäiseen vertailuun, mutta niille ilmoitetut järjestyslu-

kujen keskiarvot eivät niinkään suoraan kerro mitään muuttujien saamista arvoista esimer-

kiksi suhteessa niiden mahdollisiin maksimiarvoihin. 

Friedman-testin tulosten mukaan kaikkien muiden muuttujien jakaumien välillä oli tilastol-

lisesti merkittävä ero (p<0,05) lukuun ottamatta yksilöllisen huomioinnin merkittävyyttä 

yleisesti kaikissa aineissa ja nimenomaan matematiikassa (p=0,264), yksilöllisen huomi-

oinnin mahdollisuutta ja käytön yleisyyttä nimenomaan matematiikassa (p=0,545) sekä 

mahdollisuutta ja käytön yleisyyttä yleisesti kaikissa aineissa (p=0,217). 

Toisin sanoen siis opettajat pitivät oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioimista yhtä 

merkittävänä yleisesti kaikissa aineissa sekä nimenomaan matematiikassa. Heidän vastauk-

sissaan eivät myöskään eronneet se, kuinka mahdollisena he pitävät oppilaiden yksilöllis-

ten tarpeiden huomioimista yleisesti kaikissa aineissa ja se, kuinka usein he huomioivat 

yksilöllisiä tarpeita yleisesti kaikissa aineissa. Näin oli myös matematiikan kohdalla, eli se, 

kuinka mahdollisena yksilöllisten tarpeiden huomioimista pidetään nimenomaan matema-

tiikassa, ei eronnut siitä, kuinka usein opettajat huomioivat näitä tarpeita nimenomaan ma-

tematiikassa. Sen sijaan muiden muuttujien kohdalla erot olivat tilastollisesti merkittäviä. 

Taulukossa 1 on esitetty muuttujien järjestyslukujen keskiarvot.  

 

Taulukko 1.  Yksilöllisten tarpeiden huomioinnin merkittävyyden, mahdollisuuden ja käy-

tön yleisyyden saamat arvot matematiikassa ja yleisesti kaikissa aineissa.  
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Taulukossa 1 olevia arvoja voidaan siis verrata keskenään. Kun otetaan huomioon ylempä-

nä esitetyt p-arvot, taulukosta nähdään, että merkittävyys matematiikassa saa suuremman 

arvon kuin mahdollisuus tai käytön yleisyys matematiikassa. Toisin sanoen opettajat siis 

antoivat keskimäärin suurempia arvoja sille, kuinka merkittävänä he näkevät yksilöllisten 

tarpeiden huomioimisen matematiikan opetuksessa kuin sille, kuinka mahdollisena he nä-

kevät sen toteuttamisen tai kuinka usein he toteuttavat sitä matematiikan opetuksessaan. 

Sama tulos saatiin myös yleisesti kaikkien aineiden kohdalla. Opettajat siis antoivat yksi-

löllisten tarpeiden huomioimisen merkitykselle myös yleisesti kaikissa aineissa keskimää-

rin suurempia arvoja kuin sen mahdollisuudelle tai käytön yleisyydelle opetuksessaan.  

Lisäksi mahdollisuus matematiikassa sai suuremman arvon kuin mahdollisuus kaikissa 

aineissa, ja myös käytön yleisyys matematiikassa sai suuremman arvon kuin käytön ylei-

syys kaikissa aineissa. Opettajat siis pitävät yksilöllisten tarpeiden huomioimista mahdolli-

sempana nimenomaan matematiikassa kuin yleisesti kaikissa aineissa. He myös huomioi-

vat yksilöllisiä tarpeita useammin nimenomaan matematiikassa kuin yleisesti kaikissa ai-

neissa. Taulukkoon 2 on vielä koottu nämä tilastollisesti merkittävät erot.  

Taulukko 2.  Tilastollisesti merkittävät erot yksilöllisten tarpeiden huomioimisen merkittä-

vyyden, mahdollisuuden ja käytön yleisyyden välillä matematiikassa ja yleisesti kaikissa 

aineissa.  

merkittävyys matematiikassa > mahdollisuus matematiikassa 

merkittävyys matematiikassa > käytön yleisyys matematiikassa 

merkittävyys kaikissa aineissa > mahdollisuus kaikissa aineissa 

merkittävyys kaikissa aineissa > käytön yleisyys kaikissa aineissa 

mahdollisuus matematiikassa > mahdollisuus kaikissa aineissa 

käytön yleisyys matematiikassa > käytön yleisyys kaikissa aineissa 

 

Taulukosta 2 nähdään siis vielä kootusti ne muuttujat, joiden välillä havaittiin tilastollisesti 

merkittäviä eroja. Opettajat siis antoivat suurempia arvoja sille, kuinka merkittävänä he 

näkevät yksilöllisten tarpeiden huomioimisen matematiikassa, kuin sille, kuinka mahdol-

liseksi he sen toteuttamisen näkevät tai kuinka usein he sitä työssään toteuttavat. Samoin 

oli myös yleisesti kaikissa aineissa. Lisäksi opettajat näkevät yksilöllisten tarpeiden huo-

mioimisen mahdollisemmaksi ja toteuttavat sitä useammin nimenomaan matematiikan kuin 

yleisesti kaikkien aineiden opetuksessa.  
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Edellä käsiteltyjen muuttujien jakaumien eroja sukupuolten, kelpoisten ja ei-kelpoisten 

luokanopettajien sekä kelpoisten ja ei-kelpoisten matematiikan opettajien välillä testattiin 

Mann-Whitneyn U-testillä. Tilastollisesti merkittävä ero (p=0,004) havaittiin ainoastaan 

nais- ja miespuolisten opettajien välillä sen muuttujan kohdalla, joka mittasi yksilöllisten 

tarpeiden huomioimisen merkitystä nimenomaan matematiikassa. Naisilla järjestyslukujen 

keskiarvo (105,18) oli suurempi kuin miehillä (78,41). Toisin sanoen siis naispuoliset opet-

tajat pitivät oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioimista nimenomaan matematiikassa 

merkittävämpänä kuin miespuoliset opettajat. Muiden muuttujien kohdalla ei havaittu tilas-

tollisesti merkittäviä eroja (p>0,05). Eroja opetuskokemuksen, luokitellun iän, sijainnin ja 

erityisopettajan opeintojen määrän perusteella jaettujen ryhmien välillä testattiin Kruskall-

Wallisin testillä. Minkään muuttujan kohdalla ei havaittu tilastollisesti merkittäviä eroja 

(p<0,05).    

6.2 Oppilaiden yksilöllistä huomioimista hankaloittavat tekijät 

Kysymyksessä 17 opettajilta kysyttiin sitä, kuinka paljon he näkevät erilaisten tekijöiden 

hankaloittavan oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioimista. Kuvioon 4 on koottu näi-

den yksilöllisten tarpeiden huomiointia hankaloittavien tekijöiden saamat keskiarvot pyl-

väsdiagrammina.  

 

Kuvio 4. Hankaloittavien tekijöiden saamat keskiarvot pylväsdiagrammina (arvojen vaihte-

luväli 1-4).  
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Kuviosta 4 nähdään, että suuret ryhmäkoot ovat saaneet suurimman keskiarvon (lähes 3).  

Opettajat ovat siis keskimäärin nähneet tämän tekijän hankaloittavan eniten oppilaiden 

yksilöllistä huomioimista työssään. Toiseksi suurin keskiarvo on ajan puutteella oppitun-

tien aikana, kolmanneksi suurin avustajien puutteella, neljänneksi suurin suunnitteluajan 

puutteella, viidenneksi suurin materiaalien puutteella, kuudenneksi suurin työrauhaongel-

milla ja matalin koulutuksen tai tiedon puutteella. Hankaloittaville tekijöille pystyi anta-

maan arvoja välillä 1-4 (ei ollenkaan hankaloita, hankaloittaa jonkin verran, hankaloittaa 

melko paljon, hankaloittaa erittäin paljon). Suuret ryhmäkoot, ajan puute oppituntien ai-

kana sekä avustajien puute siis sijoittuivat lähimmäksi vaihtoehtoa hankaloittaa melko pal-

jon, kun taas loput vaihtoehtoa hankaloittaa jonkin verran.  

Kysymyksessä 17 kysyttyjen oppilaiden yksilöllistä huomiointia mahdollisesti hankaloitta-

vien tekijöiden välisiä eroja testattiin Friedman-testillä. Tulosten mukaan kaikki muut teki-

jät, paitsi materiaalien puute sekä suunnitteluajan puute (p=0,380), erosivat toisistaan tilas-

tollisesti merkittävästi (p<0,05). Taulukossa 3 on esitetty eri tekijöiden järjestyslukujen 

keskiarvot.  

Taulukko 3.  Yksilöllisten tarpeiden huomiointia hankaloittavat tekijät. Luvut kuvaavat 

nähtyä hankaloittavuutta.   

 

Taulukossa 3 näkyviä lukuja voidaan verrata keskenään, ja suurempi arvo kuvaa suurem-

paa nähtyä hankaloittavuutta. Kun otetaan huomioon edellä esitetyt p-arvot, taulukosta 

huomataan, että suurten ryhmäkokojen nähdään hankaloittavan eniten oppilaiden yksilöl-

listen tarpeiden huomioimista. Toiseksi eniten nähdään hankaloittavan ajan puutteen oppi-

tuntien aikana, kolmanneksi eniten avustajien puutteen. P-arvot huomioon ottaen neljän-
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neksi eniten hankaloittavat suunnitteluajan sekä materiaalien puute, näiden jälkeen työrau-

haongelmat, ja viimeiseksi koulutuksen tai tiedon puute. Toisin sanoen siis suuria ryhmä-

kokoja pidetään kaikkein hankaloittavimpana tekijänä, kun taas vähiten hankaloittavana 

tekijänä pidetään koulutuksen tai tiedon puutetta.  

Eri taustamuuttujaryhmien välisiä eroja hankaloittavien tekijöiden suhteen tutkittiin Mann-

Whitneyn U-testin ja Kruskall-Wallisin testin avulla. Eroja hankaloittavien tekijöiden ja-

kaumissa sukupuolten, kelpoisten ja ei-kelpoisten luokanopettajien sekä kelpoisten ja ei-

kelpoisten matematiikan aineenopettajien välillä tutkittiin Mann-Whitneyn U-testillä. Tu-

losten mukaan sukupuolten sekä kelpoisten ja ei-kelpoisten luokanopettajien välillä ei ollut 

tilastollisesti merkittäviä eroja. Sen sijaan kelpoisten ja ei-kelpoisten matematiikan aineen-

opettajien välillä havaittiin tilastollisesti merkittävä ero koulutuksen puutteen (p=0,016), 

suunnitteluajan puutteen (p=0,036) ja työrauhaongelmien (p=0,030) kohdalla. Henkilöt, 

joilla oli matematiikan aineenopettajan kelpoisuus, kokivat koulutuksen tai tiedon puutteen 

hankaloittavan enemmän yksilöllistä huomioimista (järjestyslukujen keskiarvo kelpoisilla 

133,25; ei-kelpoisilla 98,03). Näin oli myös suunnitteluajan puutteen (järjestyslukujen kes-

kiarvo kelpoisilla 130,57; ei-kelpoisilla 98,24) sekä työrauhaongelmien kohdalla (järjestys-

lukujen keskiarvo kelpoisilla 130,86; ei-kelpoisilla 98,22). Taulukkoon 4 on koottu ne 

taustamuuttujaryhmät, joiden välillä havaittiin tilastollisesti merkittäviä eroja.  

 

Taulukko 4.  Hankaloittavien tekijöiden tilastollisesti merkittävät erot taustamuuttujaryh-

mien välillä. 

Hankaloittava tekijä Taustamuuttujaryhmät 

koulutuksen tai tiedon puute ma-ao. kelpoisuus > ei ma-ao. kelpoisuutta 

suunnitteluajan puute ma-ao. kelpoisuus > ei ma-ao. kelpoisuutta 

työrauhaongelmat ma-ao. kelpoisuus > ei ma-ao. kelpoisuutta 

 

Taulukosta 4 siis nähdään siis kootusti se, että opettajat, joilla oli matematiikan aineenopet-

tajan kelpoisuus, näkivät koulutuksen tai tiedon puutteen, suunnitteluajan puutteen sekä 

työrauhaongelmien hankaloittavan oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioimista työs-

sään enemmän kuin ne opettajat, joilla ei ollut matematiikan aineenopettajan kelpoisuutta.  
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Eroja hankaloittavien tekijöiden jakaumissa opetuskokemuksen, luokitellun iän, sijainnin 

sekä erityisopetuksen opintojen määrän perusteella jaettujen taustamuuttujaryhmien välillä 

tutkittiin puolestaan Kruskal-Wallisin testillä. Suoritettujen erityisopetuksen opintojen 

määrän mukaan jaoteltujen ryhmien välillä ei löytynyt tilastollisia eroja minkään hankaloit-

tavan tekijän kohdalla. Tilastollisesti merkittäviä eroja sen sijaan havaittiin eri opetusko-

kemusryhmien välillä avustajien puutteen (p=0,015), koulutuksen tai tiedon puutteen 

(p<0,001) sekä työrauhaongelmien (p=0,011) kohdalla. Taulukossa 5 on esitetty näiden 

hankaloittavien tekijöiden järjestyslukujen keskiarvot opetuskokemusryhmittäin.  

Taulukko 5.  Avustajien puutteen, koulutuksen puutteen ja työrauhaongelmien nähty han-

kaloittavuus opetuskokemusryhmittäin. 

 

 Taulukosta 5 nähdään, että 6-10 vuotta opettaneet näkivät avustajien puutteen hankaloitta-

van eniten oppilaiden yksilöllistä huomioimista, seuraavaksi eniten näkivät sen hankaloit-

tavan 16-20 vuotta opettaneet, sitten 11-15 vuotta opettaneet, sitten yli 20 vuotta opettaneet 

ja viimeiseksi alle 5 vuotta opettaneet. Koulutuksen tai tiedon puutteen kohdalla vastaava 

järjestys oli 16-20 vuotta opettaneet, 6-10 vuotta opettaneet, alle 5 vuotta opettaneet, yli 20 

vuotta opettaneet ja 11-15 vuotta opettaneet. Työrauhaongelmien kohdalla vastaava järjes-

tys puolestaan oli 6-10 vuotta opettaneet, alle 5 vuotta opettaneet, 16-20 vuotta opettaneet, 

yli 20 vuotta opettaneet ja 11-15 vuotta opettaneet. Toisin sanoen siis minkään hankaloit-
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tavan tekijän kohdalla ei ole havaittavissa mitään tiettyä järjestystä, jossa nähty hankaloit-

tavuus nousisi tai laskisi työkokemuksen mukaan.     

Eri ikäryhmien välillä tilastollisesti merkittäviä eroja huomattiin työrauhaongelmien koh-

dalla (p=0,015). Taulukossa 6 on esitetty työrauhaongelma-muuttujan järjestyslukujen kes-

kiarvot eri ikäryhmillä.  

 

Taulukko 6.  Työrauhaongelman nähty hankaloittavuus eri ikäryhmillä. 

 

Taulukosta nähdään, että alle 31-vuotiaat opettajat näkivät työrauhaongelmien hankaloitta-

van oppilaiden yksilöllistä huomioimista eniten, toiseksi eniten 39-46 –vuotiaat, kolman-

neksi eniten 31-38 –vuotiaat, neljänneksi eniten yli 55-vuotiaat ja vähiten 47-54 –vuotiaat. 

Vaikka työrauhaongelma-muuttujan järjestyslukujen keskiarvo ei suoraan laskekaan iän 

noustessa, nähdään taulukosta kuitenkin se, että esimerkiksi alle 31-vuotiaiden kohdalla 

järjestyslukujen keskiarvo (136,05) on selkeästi suurempi kuin muilla ryhmillä. Toisin sa-

noen siis alle 31-vuotiaat näkevät työrauhaongelmien hankaloittavan oppilaiden yksilöllistä 

huomioimista enemmän kuin vanhemmat ikäryhmät. Lisäksi myös 47-54 –vuotiailla ja yli 

55-vuotiailla järjestyslukujen keskiarvot (89,84 & 91,02) ovat selkeästi pienempiä kuin 

nuoremmilla ikäryhmillä. He siis näkevät työrauhaongelmien hankaloittavan oppilaiden 

yksilöllistä huomioimista vähemmän kuin nuoremmat ikäryhmät.   

Myös eri maakuntien välillä havaittiin tilastollisesti merkittävä ero työrauhaongelma-

muuttujan kohdalla (p=0,029). Taulukossa 7 on esitetty työrauhaongelma-muuttujan järjes-

tyslukujen keskiarvot eri maakunnissa.  
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Taulukko 7.  Työrauhaongelman nähty hankaloittavuus maakunnittain.  

 

Taulukon 7 avulla voidaan verrata sitä, kuinka paljon työrauhaongelmien nähdään hanka-

loittavien oppilaiden yksilöllistä huomioimista eri maakunnissa. Mitä suurempi taulukossa 

esitetty järjestyslukujen keskiarvo on, sitä enemmän työrauhaongelmien nähdään hanka-

loittavan yksilöllisten tarpeiden huomioimista. Taulukosta voidaan esimerkiksi siis huoma-

ta se, että työrauhaongelmien nähdään hankaloittavan oppilaiden yksilöllistä huomioimista 

eniten Päijät-Hämeessä (172,50) ja vähiten taas Pohjanmaalla (41,50).    

Kysymyksen 17 jälkeiseen avoimeen kysymykseen, jossa kysyttiin muita yksilöllistä huo-

mioimista hankaloittavia tekijöitä, vastasi yhteensä kahdeksan opettajaa. Kaksi opettajaa 

otti esille ryhmän heterogeenisyyden, kun taas yksi opettaja otti esille oman perheen vaa-

timan ajan. Yksi opettaja toi esille hankalat tilaratkaisut, joissa ei ole mahdollisuutta hyö-

dyntää joustavia ryhmittelyjä, ja toinen opettaja taas luokan ulkopuolisten epäluottamuksen 

esimerkiksi siihen, että kirjan tehtävät ovat osittain tekemättä.  Kaksi opettajaa otti esille 

eri oppisisältöjen suuren määrän, ja toinen näistä opettajista korosti ongelmaa etenkin pien-

ten oppilaiden kannalta, ja toinen taas korosti sitä, että esimerkiksi oppikirjat "vedättävät" 

tekemään yhä enemmän, jolloin oppilaat kuormittuvat. Lisäksi yksi opettajista otti esille 

myös tukiopetusresurssien niukkuuden. 
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6.3  Oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen käytettävät keinot  

Kysymyksissä 11, 13, ja 15 esitettiin erilaisia keinoja oppilaiden yksilöllisten tarpeiden 

huomioimiseksi, ja opettajia pyydettiin vastaamaan siihen, kuinka merkittävinä he näkevät 

nämä keinot yksilöllisten tarpeiden huomioimisen kannalta, kuinka mahdollisena he näke-

vät näiden keinojen käytön sekä kuinka usein he käyttävät näitä keinoja opetuksessaan.  

Näistä keinoista koottiin niiden merkittävyyden, mahdollisuuden ja käytön yleisyyden 

summamuuttujat. Kuviossa 5 on esitetty näiden summamuuttujien saamien arvojen pro-

senttiosuudet piirakka-diagrammeina.  

 

 

Kuvio 5. Merkittävyyden, mahdollisuuden ja käytön yleisyyden summamuuttujien arvojen 

prosenttiosuudet piirakka-diagrammeina (arvojen vaihteluväli 1-5).  

Kuviosta 5 nähdään, miten merkittävyyden, mahdollisuuden ja käytön yleisyyden summa-

muuttujien saamat arvot jakautuvat. Eri muuttujille pystyi antamaan arvoja välillä 1-5. 

Merkittävyyden summamuuttujassa siis 71 %:lla opettajista summamuuttujan arvo oli vä-
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lillä 4-5, kun taas 29 %:lla opettajista arvo oli välillä 3-4. Toisin sanoen siis 71 % opettajis-

ta antoi kysymyksessä 11 esitettyjen eri keinojen merkittävyydelle arvoja niin, että niiden 

keskiarvo oli välillä 4-5 (melko merkittävä – erittäin merkittävä), kun taas 29 % niin, että 

keskiarvo oli välillä 3-4 (ei kovin merkittävä muttei merkityksetönkään – melko merkittä-

vä). Mahdollisuuden summamuuttujassa taas 67,5 %:lla opettajista arvo sijoittui välille 4-5 

(melko mahdollinen – erittäin mahdollinen), 32 %:lla opettajista välille 3-4 (ei kovin mah-

dollinen muttei mahdotonkaan – melko mahdollinen) ja 0,5 %:lla opettajista välille 2-3 

(melko mahdoton – ei kovin mahdollinen muttei mahdotonkaan). Käytön yleisyyden sum-

mamuuttujassa taas 32,5 %:lla opettajista arvo oli välillä 4-5 (melko usein – erittäin usein), 

63,5 %:lla opettajista välillä 3-4 (ei usein eikä harvoin – melko usein), 3,5 %:lla opettajista 

välillä 2-3 (melko harvoin – ei usein eikä harvoin), ja 0,5 %:lla opettajista summamuuttu-

jan arvo oli välillä 1-2 (erittäin harvoin – melko harvoin). Kuviosta voidaan siis nähdä, että 

merkittävyyden ja mahdollisuuden summamuuttujat ovat saaneet melko samankaltaisia 

arvoja, kun taas käytön yleisyyden summamuuttuja on saanut keskimäärin näitä huomatta-

vasti matalampia arvoja.  

Summamuuttujien jakaumien välisiä eroja tutkittiin Wilcoxonin testillä. Tulosten mukaan 

merkittävyyden ja mahdollisuuden summamuuttujien välillä ei ollut tilastollisesti merkittä-

vää eroa (p=0,670). Sen sijaan käytön yleisyyden ja merkittävyyden summamuuttujan vä-

linen ero oli tilastollisesti merkittävä (p<0,001), ja käytön yleisyyden summamuuttuja saa 

keskimäärin pienempiä arvoja kuin merkittävyyden summamuuttuja (Z= -10,098). Myös 

käytön yleisyyden ja mahdollisuuden summamuuttujien välillä tilastollisesti merkittävä ero 

(p<0,001), ja käytön yleisyyden summamuuttuja saa keskimäärin pienempiä arvoja kuin 

mahdollisuuden summamuuttuja (Z= -11,211). Opettajat siis antoivat erilaisten yksilölli-

seen huomioimiseen käytettävien keinojen merkittävyydelle ja käytön mahdollisuudelle 

keskimäärin suurempia arvoja kuin sille, kuinka usein he näkivät käyttävänsä näitä keinoja 

matematiikan opetuksessa.  

Sukupuolten välistä eroa liittyen merkityksen, mahdollisuuden ja käytön yleisyyden sum-

mamuuttujiin tutkittiin Mann-Whitneyn U-testin avulla. Sukupuolten välinen ero oli tilas-

tollisesti merkittävä jokaisessa summamuuttujassa (p<0,001, p=0,009 ja p=0,003). Tulos-

ten mukaan naiset pitivät esitettyjä yksilöllisten tarpeiden huomioimisen keinoja merkittä-

vämpinä, pitivät niiden käyttöä mahdollisempana sekä käyttivät niitä useammin kuin mie-

het (järjestyslukujen keskiarvot naisilla 107,65; 105,45 & 106; miehillä 66,79; 77,14 & 

73,81).  
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Sen sijaan kelpoisten ja ei-kelpoisten luokanopettajien välinen ero summamuuttujien ja-

kaumissa ei ollut tilastollisesti merkittävä (p=0,322, p=0,841 ja p=0,377). Myöskään kel-

poisten ja ei-kelpoisten matematiikan aineenopettajien välillä ei ollut tilastollisesti merkit-

tävää eroa merkityksen ja mahdollisuuden summamuuttujien jakaumissa (p=0,977 ja 

p=0,247). Sen sijaan käytön yleisyyden summamuuttujan kohdalla oli havaittavissa tilas-

tollisesti merkittävä ero kelpoisten ja ei-kelpoisten matematiikan aineenopettajien välillä 

(p=0,039). Opettajat, joilla oli matematiikan aineenopettajan kelpoisuus, vastasivat käyttä-

vänsä harvemmin esitettyjä oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia keinoja matematii-

kan opetuksessa (järjestyslukujen keskiarvo 69,68) kuin opettajat, joilla tätä kelpoisuutta ei 

ollut (järjestyslukujen keskiarvo 102,82).  

Kruskall-Wallisin testillä tutkittiin sijainnin, opetuskokemuksen, luokitellun iän ja erityis-

opetuksen opintojen määrän perusteella jaettujen eri taustamuuttujaryhmien välisiä eroa 

liittyen merkittävyyden, mahdollisuuden ja käytön yleisyyden summamuuttujiin. Eri maa-

kuntien välillä ei havaittu tilastollisesti merkittäviä eroja summamuuttujien jakaumissa 

(p=0,292; p=0,702 ja p=0,77), kuten ei myöskään opetuskokemuksen (p=0,478; p=0,766 ja 

p=0,539), luokitellun iän (p=0,586, p=0,066 ja p=0,125) tai erityisopetuksen opintojen 

määrän välillä (p=0,883; p=0,073 ja p=0,349). Taulukkoon 8 on koottu ne taustamuuttu-

jaryhmät, joiden välillä havaittiin tilastollisesti merkittäviä eroja.  

 

Taulukko 8.  Tilastollisesti merkittävät erot yksilöllisten tarpeiden huomioinnin keinoissa 

taustamuuttujaryhmien välillä.  

tutkittu muuttuja taustamuuttujaryhmät 

Kuinka merkittäviä esitetyt keinot ovat naiset > miehet 

Kuinka mahdollisia esitetyt keinot ovat  naiset > miehet 

Kuinka usein käyttää esitettyjä keinoja naiset > miehet 

Kuinka usein käyttää esitettyjä keinoja ei ma-ao. kelpoisuutta> ma-ao. kel-

poisuus 

 

Taulukosta 8 nähdään siis kootusti se, että tilastollisesti merkittäviä eroja havaittiin suku-

puolten välillä kaikissa kolmessa taustamuuttujassa niin, että naisten järjestyslukujen kes-

kiarvot olivat suurempia kuin miesten. Naiset siis näkivät esitetyt yksilöllisen huomioinnin 



52  

 

  

keinot merkittävimmiksi, mahdollisemmiksi käyttää sekä käyttivät niitä miehiä useammin 

matematiikan opetuksessa. Lisäksi tilastollisesti merkittäviä eroja huomattiin niiden opetta-

jien välillä, joilla oli ja ei ollut matematiikan aineenopettajan kelpoisuutta. Opettajat, joilla 

ei ollut matematiikan aineenopettajan kelpoisuus, käyttivät esitettyjä keinoja useammin 

matematiikan opetuksessa.  

Kyselylomakkeessa oli kysymysten 11, 13 ja 15 jälkeen avoimia kysymyksiä, joihin opet-

tajat saivat halutessaan kirjoittaa lisäkeinoja oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioi-

miseksi. Lisäksi lopussa oli vielä avoin kysymys, jossa kysyttiin asioita, jotka auttaisivat 

kehittämään matematiikan opetusta vastaamaan entistä paremmin oppilaiden yksilöllisiin 

tarpeisiin.  

Kysymysten 11, 13 ja 15 jälkeisiin avoimiin kysymyksiin, joissa kysyttiin lisäkeinoja oppi-

laiden yksilölliseen huomioimiseen, vastasi yhteensä 17 opettajaa. Konkreettiset kokemuk-

set, lapsilähtöisyys, toiminnallisuus, yhteistyö muiden opettajien kanssa sekä yhteistyö 

kodin kanssa tulivat kaikki esille kaksissa eri vastauksissa. Kertaalleen esille tulivat mate-

matiikan tekeminen hauskaksi, kehollisuuus, rutiinit ja toisaalta vaihtelevuus, eteneminen 

abstraktion tietä, sopiva palaute ja oppiaines, joustavat oppimisympäristöt, kirjasidonnai-

suudesta irrottautuminen, integrointi muihin oppiaineisiin sekä turvallinen ja luottavainen 

oppimisilmapiiri.  

Viimeiseen avoimeen kysymykseen, jossa pyydettiin ottamaan esille asioita, jotka auttaisi-

vat kehittämään matematiikan opetusta vastaamaan entistä paremmin oppilaiden yksilölli-

siin tarpeisiin, vastasi yhteensä 91 opettajaa. Useimmin, yhteensä 24 vastauksessa, esille 

tuli monipuolisten, helposti saatavissa olevien lisämateriaalien kehittäminen.  Ryhmäkoko-

jen pienentäminen taas tuli esille 23 vastauksessa, ja avustajien lisääminen taas 22 vastauk-

sessa. Yhteensä 10 vastauksessa esille tuli täydennyskoulutus, kun taas yhdeksässä vas-

tauksessa toivottiin sisältöjen käsittelyyn ja oppimiseen enemmän aikaa. Kahdeksassa vas-

tauksessa esille tuotiin tietotekniikan ja sähköisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen 

sekä myös yhteistyö kollegoiden kanssa. Kuudessa vastuksessa otettiin esille yhteisopetta-

juus, ja viidessä taas irrottautuminen oppikirjoista sekä myös erityisopetuksen lisääminen. 

Monipuoliset ja muunneltavat opetustilat tulivat esiin neljässä eri vastuksessa, kun taas 

tukiopetus kolmessa vastauksessa. Toiminnallisuus, yhteistyö kodin kanssa, opetussisältö-

jen karsiminen sekä tasojaot tuotiin kaikki esille kaksissa eri vastauksissa. Yksissä vas-

tauksissa esille tulivat lisäksi kokemuksellisuus, matematiikan tekeminen kiinnostavaksi, 
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monipuoliset työtavat, opettajien asennemuutos, integraation vähentäminen, oppilaantun-

temus sekä se, että sama opettaja voisi opettaa oppilaita useamman vuoden ajan.  
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7 Johtopäätökset ja yhteenveto 

Tutkimuksen tulosten mukaan opettajat siis pitävät oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huo-

mioimista yhtä merkittävänä sekä nimenomaan matematiikassa että yleisesti kaikissa oppi-

aineissa. He kuitenkin näkevät yksilöllisten tarpeiden huomioimisen mahdollisemmaksi 

sekä huomioivat näitä tarpeita useammin matematiikassa kuin yleisesti kaikissa oppiaineis-

sa. Tuloksista selviää myös se, että opettajat pitävät oppilaiden yksilöllisten tarpeiden 

huomioimista merkittävänä, mutta eivät kuitenkaan jostakin syystä näe sen toteuttamista 

aivan yhtä mahdolliseksi tai toteuta sitä niin usein työssään. Tämä pätee sekä nimenomaan 

matematiikan opetuksessa että yleisesti kaikissa oppiaineissa. 

Kyselylomakkeessa esitetyistä vaihtoehdoista opettajat näkevät suurten ryhmäkokojen 

hankaloittavan eniten oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioimista. Toiseksi eniten 

hankaloittavaksi nähdään ajan puute oppituntien aikana sekä kolmanneksi eniten avustajien 

puute. Vähiten hankaloittavaksi tekijäksi taas nähdään koulutuksen tai tiedon puute. Tulok-

sista voidaan siis nähdä se, että opettajat luottavat omaan ammattitaitoonsa, mutta näkevät 

resurssiongelmat, kuten oppilaiden suuren määrän suhteessa opettajaan ja avustajiin sekä 

ajan puutteen suuremmaksi ongelmaksi. Myös suunnitteluajan ja materiaalien puute näh-

dään merkittävästi suurempana hankaloittavana tekijänä kuin koulutuksen tai tiedon puute 

sekä työrauhaongelmat, jotka nähdään toiseksi vähiten hankaloittavaksi tekijäksi.  

Myös opettajien avoimissa vastauksissa hankaloittavina tekijöinä esille tulivat resurssion-

gelmat: esille otettiin oppisisältöjen suuri määrä käytettävissä olevaan aikaan nähden, 

oman perheen vaatima aika sekä tukiopetusresurssien niukkuus. Lisäksi esille tuli myös 

pari asiaa liittyen perinteisiin opetuskäytäntöihin; hankalat tilaratkaisut, joissa ei ole mah-

dollisuutta hyödyntää joustavia ryhmittelyjä sekä ulkopuolisten epäluottamus siihen, että 

kirjan tehtävät ovat osittain tekemättä.  

Opettajat siis selkeästi pitävät erilaiset resurssiongelmia hankaloittavampina kuin puutteita 

omassa koulutuksessaan tai ryhmänhallintakyvyissään. Tulosten perusteella näyttäisikin 

siltä, että opettajien mielestä ratkaisu yksilöllisten tarpeiden huomioinnin edistämiseksi on 

ulkoisten resurssien, kuten henkilöstömäärän ja ajan lisääminen sekä materiaalien kehittä-

minen varsinaisen täydennyskoulutuksen sijaan. Esimerkiksi De Paolan, Ponzon ja Scop-

pan (2013) tutkimuksen mukaan suuri luokkakoko vaikuttaakin negatiivisesti matematiikan 

oppimiseen, ja erityisesti se heikentää heikosti pärjäävien oppimista. Blatchfordin, Basse-
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tin, Goldsteinin ja Martinin (2003) tutkimuksen mukaan pienempi oppilasmäärä suhteessa 

opettajaan mahdollistaa sen, että opettaja voi kohdata oppilaat yksilöllisemmin ja tarjota 

näille enemmän tukea. Opettajien avoimissa vastuksissa ryhmäkoon pienentäminen tulikin 

usein esille keinona, jonka avulla matematiikan opetusta voitaisiin kehittää vastaamaan 

paremmin oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin.  

Opettajat myös pitävät scaffoldingin (Anghilieri, 2006; Holton & Clarke, 2006; Van de Pol 

ym., 2010; Wood ym., 1976; Zhang, ym., 2015) sekä eriytetyn ja monitasoisen opetuksen 

(Tomlinson, 2003; Tomlinson, 2004; Tomlinson, 2008; Tomlinson & Imbeau, 2010; Peter-

son & Hittie, 2010) teorioiden pohjalta luotuja, kyselylomakkeessa esitettyjä keinoja mer-

kittävinä oppilaiden yksilöllisten tarpeiden vastaamisen kannalta. He myös pitävät niitä 

mahdollisina toteuttaa matematiikan opetuksessa. Voidaan siis sanoa, että tutkimuksessa 

esitetyt keinot nähdään keskimäärin sekä merkittävinä että mahdollisina käyttää oppilaiden 

yksilölliseen tukemiseen matematiikan opetuksessa. Scaffoldingin ja eriytetyn opetuksen 

periaatteisiin perustuvat tukimuodot onkin useissa aiemmissa tutkimuksissa havaittu toimi-

viksi matematiikan oppimisen tukemisessa (mm. Dove & Hollenbrands, 2014; Hsin & Wu, 

2011; Molenaar ym., 2010; Roschelle ym. 2009; Grimes & Stevens, 2009).  

Kyselylomakkeessa esitetyt keinot nähtiin keskimäärin yhtä merkittäviksi kuin myös mah-

dollisiksi toteuttaa. Sen sijaan käytön yleisyys sai tilastollisesti merkittävästi pienempiä 

arvoja kuin merkittävyys tai käytön mahdollisuus. Toisin sanoen opettajat siis pitävät lo-

makkeella esitettyjä yksilöllisen tukemisen keinoja merkittävinä ja myös mahdollisina to-

teuttaa, mutta eivät kuitenkaan jostakin syystä näe käyttävänsä niitä niin usein.  

Tutkituista opettajista 32,5 % vastasi käyttävänsä esitettyjä yksilöllisen tukemisen keinoja 

keskimäärin erittäin tai melko usein. Tämä tutkimus antoi siis samankaltaisia tuloksia esi-

merkiksi Buli-Holmbergin ja kumppaneiden (2014) tutkimuksen kanssa, jossa tutkituista 

opettajista vähemmistö, keinosta riippuen 15–33 %, koki käyttävänsä usein heidän tutki-

muksessaan esitettyjä yksilöllisen tukemisen keinoja. Tälle yhdeksi syyksi esitetään opetta-

jien käyttämiä perinteisiä, suullisen esitelmöintiin ja oppikirjaan perustuvia opetusmene-

telmiä, jotka eivät tutkijoiden mukaan mahdollista joustavasti oppilaiden yksilöllisten tar-

peiden huomioimista (Buli-Holmberg ym., 2014). Myös esimerkiksi Strongin ja kumppa-

neiden (2004) mukaan oppikirjat painottavat usein yksipuolisesti vain joitakin tiettyjä lä-

hestymistapoja.  
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Nyt tehdyn tutkimuksen avoimien kysymysten vastauksissa opettajat toivatkin esille yksi-

löllistä tukemista haittaavina tekijöinä esimerkiksi luokan ulkopuolisten epäluottamuksen 

siihen, että kirjan tehtävät ovat osittain tekemättä sekä monipuolisten materiaalien puut-

teen. Lisäksi oppikirjoista irtautuminen sekä monipuoliset, helposti saatavissa olevat lisä-

materiaalit tulevat esille useassa vastauksessa, jossa kysyttiin asioita, jotka auttaisivat ke-

hittämään matematiikan opetusta vastaamaan paremmin oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin. 

DaVia Rubensteinin ja kumppaneiden (2015) tutkimuksen mukaan valmiit, helposti sovel-

lettavat materiaalit auttavatkin opettajia vastaamaan paremmin oppilaiden yksilöllisiin tar-

peisiin matematiikan opetuksessa.  

Lisäksi useat opettajat toivat avoimissa vastauksissaan esille myös kollegoiden, kuten mui-

den opettajien tai erityisopettajien, kanssa tehtävän yhteistyön tekijänä, joka auttaisi kehit-

tämään matematiikan opetusta vastaamaan paremmin oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin. 

Monissa vastauksissa tuli esille myös yhteisopettajuuden hyödyntäminen. Smitin ja Hum-

pertin (2012) tekemän tutkimuksen mukaan opettajien välisellä pedagogisella yhteistyöllä 

onkin positiivista vaikutusta myös jopa opettajien itsenäisesti toteutettavaan opetuksen 

eriyttämiseen.  

Opettajien avoimet vastaukset, joissa esitetään keinoja siihen, kuinka matematiikan opetus-

ta voitaisiin kehittää vastaamaan paremmin oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin, ovat selkeäs-

ti yhteydessä hankaloittaviin tekijöihin. Esimerkiksi ryhmäkokojen pienentäminen, avusta-

jien lisääminen sekä käsittelyajan lisääminen ovat selkeästi yhteydessä eniten hankaloitta-

viksi nähtyihin tekijöihin, suuriin ryhmäkokoihin, ajan puutteeseen oppituntien aikana sekä 

avustajien puutteeseen. Lisäksi esille tulevat usein monipuoliset, helposti sovellettavat ma-

teriaalit, joiden avulla olisi toisaalta taas mahdollista vastata materiaalien puutteen lisäksi 

myös suunnitteluajan puutteeseen.  Myös täydennyskoulutuksen tarve nousee esille joissa-

kin avoimissa vastauksessa, vaikka se nähdäänkin tutkimuksessa esitetyistä tekijöistä vähi-

ten haittaavana. Monet opettajien esille tuomat asiat, kuten materiaalien monipuolisuus, 

oppilaantuntemus, monipuoliset työtavat sekä joustava ryhmittely, ovat yhdenmukaisia 

myös teoriaosuudessa esiteltyjen Tomlinsonin (2008) sekä Tomlinsonin ja Imbeaun (2010) 

eriytetyn opetuksen mallien kanssa.  

Tutkimuksen tulokset osoittavat tilastollisesti merkittäviä eroja joidenkin taustamuuttu-

jaryhmien välillä. Tulosten mukaan naispuoliset opettajat pitävät oppilaiden yksilöllisten 

tarpeiden huomioimista merkittävämpänä nimenomaan matematiikassa kuin miespuoliset 
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opettajat. He myös pitävät yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen esitettyjä keinoja merki-

tyksellisempinä, pitävät niiden käyttöä mahdollisempana sekä käyttävät niitä useammin 

matematiikan opetuksessa kuin miehet.  

Tulokset osoittavat tilastollisesti merkittäviä eroja myös matematiikan aineenopettajan 

kelpoisuuden kohdalla: opettajat, joilla on matematiikan aineenopettajan kelpoisuus, käyt-

tävät harvemmin oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia keinoja matematiikan opetuk-

sessa kuin opettajat, joilla ei ole tätä kelpoisuutta. Lisäksi opettajat, joilla on matematiikan 

aineenopettajan kelpoisuus, näkevät koulutuksen tai tiedon puutteen, suunnitteluajan puut-

teen sekä työrauhaongelmien hankaloittavan oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioi-

mista työssään enemmän kuin ne opettajat, joilla ei ole tätä kelpoisuutta. Tässä yhteydessä 

on otettava esille se, että kahta opettajaa lukuun ottamatta kaikilla opettajilla, joilla oli ma-

tematiikan opettajan kelpoisuus, oli myös luokanopettajan kelpoisuus. Erot eivät siis luul-

tavasti johdu ainakaan esimerkiksi luokanopettajan kelpoisuuden puutteesta. Luokanopet-

tajan kelpoisuuden tai erityisopetuksen opintojen määrän perusteella jaettujen ryhmien 

väliltä ei löytynytkään merkittäviä eroja. Myöskään maakunnan tai opetuskokemuksen 

perusteella jaettujen ryhmien väliltä ei löytynyt merkittäviä eroja.  

Tutkimuksen tulokset osoittavat tilastollisesti merkittäviä eroja myös eri ikäryhmien välil-

lä. Alle 31-vuotiaat näkevät työrauhaongelmien hankaloittavan oppilaiden yksilöllistä 

huomioimista enemmän kuin vanhemmat ikäryhmät. Tähän tulokseen voisi ajatella vaikut-

tavan opetuskokemuksen, mutta toisaalta tällaista yhtä selkeää trendiä ei tuloksissa ollut 

nähtävissä opetuskokemuksen kohdalla. Tulosten perusteella näyttäisikin siltä, että opetus-

kokemuksen sijaan jokin muu iän mukanaan tuoma elementti, kuten mahdollisesti esimer-

kiksi yleinen elämänkokemus, vaikuttaa siihen, kuinka paljon työrauhaongelmien nähdään 

hankaloittavan yksilöllistä huomioimista.  
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8 Pohdinta 

Oppilasryhmät muuttuvat koko ajan heterogeenisemmiksi inkluusiokehityksen myötä, ja 

oppilaiden erilaiset tuentarpeet lisääntyvät. Opettajat pitävätkin oppilaiden yksilöllisten 

tarpeiden huomioimista merkittävänä ja sekä matematiikassa että yleisesti kaikissa oppiai-

neissa. Vaikka asia nähdään merkittävänä, opettajat eivät kuitenkaan näe näiden tarpeiden 

huomioimista yhtä mahdollisena eivätkä myöskään huomioi niitä työssään yhtä usein.  

Toisaalta opettajat kuitenkin pitävät tutkimuksessa esitettyjä keinoja merkittävinä sekä 

myös mahdollisina käyttää yksilölliseen huomioimiseen matematiikan opetuksessa, vaikka 

eivät kuitenkaan taas käytä näitä keinoja niin usein työssään. Aiheesta olisikin mielenkiin-

toista tehdä lisätutkimusta ja selvittää, vaikuttavatko tuloksen taustalla esimerkiksi jotkin 

muut opettajien useammin käyttämät yksilöllisen huomioinnin keinot tai esimerkiksi tie-

tämättömyys erilaisista käytettävissä olevista keinoja. Tämän tiedon pohjalta voitaisiin taas 

pyrkiä luomaan käytäntöjä, jotka edistäisivät yksilöllisten tarpeiden huomioimista. 

Tulosten mukaan opettajat pitävät yksilöllisten tarpeiden huomioimista mahdollisempana 

ja toteuttavat sitä useammin matematiikassa kuin yleisesti kaikissa oppiaineissa, vaikka 

yksilöllistä huomiointia pidetäänkin yhtä merkittävänä sekä matematiikassa että yleisesti 

kaikissa oppiaineissa. Tämänkin tuloksen taustalla vaikuttavia tekijöitä olisi mielenkiin-

toista tutkia tarkemmin. Saadun tiedon avulla voitaisiin pyrkiä esimerkiksi selvittämään 

sitä, voitaisiinko jotakin matematiikan käytänteitä soveltaa myös muihin aineisiin niin, että 

yksilöllistä huomioiminen nähtäisiin yhtä mahdollisena myös muissakin aineissa.  

Eniten yksilöllistä huomioimista hankaloittavana tekijänä opettajat pitävät luokkakokojen 

suuruutta. Seuraavaksi eniten hankaloittavana pidetään ajan puutetta oppituntien aikana ja 

kolmanneksi eniten taas avustajien puutetta. Nämä tekijät voivatkin kasvaa koko ajan mer-

kittävimmiksi tämänhetkisessä tiukassa taloustilanteessa, jossa esimerkiksi perusopetuksen 

ryhmäkokojen pienentämiseen tarkoitettu määrärahoja ollaan aikeissa pienentää. Opettajat 

tuovatkin avoimissa vastauksissaan usein esille esimerkiksi ryhmäkokojen pienentämisen 

ja avustajien määrän lisäämisen keinoina, jotka auttaisivat kehittämään matematiikan ope-

tusta vastaamaan paremmin oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Vaikka tämänhetkisen ta-

loustilanteen vuoksi näiden keinojen hyödyntäminen voi jäädä hyvin vähäiseksi, olisi kui-

tenkin tärkeää huomioida opettajien niille antama suuri merkitys, eikä ainakaan pienentää 

resursseja entisestään.    
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Edellä mainittujen tekijöiden jälkeen seuraavaksi eniten hankaloittavana tekijänä pidetään 

suunnitteluajan sekä monipuolisten materiaalien puutetta. Materiaalien puutteeseen voi-

daan muita tekijöitä helpommin vaikuttaa myös tiukassa taloustilanteessa, ja tämän takia 

olisikin tärkeää, että opettajille kehitettäisiin helposti saatavilla olevia ja sovellettavia ma-

teriaaleja, jotka auttaisivat yksilöllisten tarpeiden tukemisessa. Helposti saatavissa olevat ja 

sovellettavat materiaalit toisaalta myös samalla helpottaisivat suunnitteluajan puutetta. 

Toive monipuolisista, saatavilla olevista materiaaleista tulikin usein esille kaikkein useim-

min opettajien avoimissa vastauksissa.  

Osa opettajista myös ehdotti erityisesti sähköisten materiaalien ja oppimisympäristöjen 

kehittämistä ratkaisuna oppilaiden yksilölliseen tukemiseen. Sähköisten oppimisympäristö-

jen avulla voisikin olla mahdollista myös paikata edes hieman esimerkiksi henkilökuntare-

surssien puutetta. Useissa tutkimuksissa sähköisten oppimisympäristöjen onkin todettu 

sopivien järjestelyiden avulla kykenevän tarjoamaan oppilaille heidän oppimistaan edistä-

vää tukea (mm. Dove & Hollenbrands, 2014; Roschelle ym. 2009; Zydney, 2010) ja autta-

van opettajaa yksilöllisen tuen tarjoamisessa (Puntambekar & Hübscher, 2005).  

Tulevaisuudessa olisikin siis tärkeää kiinnittää huomiota erityisesti sellaisten materiaalien, 

oppimisympäristöjen ja opetuskäytänteiden kehittämiseen, jotka huomioisivat paremmin 

erilaisia oppilaita, ja joiden avulla oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioiminen tulisi 

entistä helpommin käytännössä toteutettavaksi. Siksi jatkotutkimusta kannattaisikin suun-

nata esimerkiksi yksilöllisen tarpeiden ja niiden tukemisen taustalla vaikuttaviin prosessei-

hin sekä erilaisten yksilöllisiä tarpeita tukevien käytäntöjen ja menetelmien käytettävyy-

teen ja vaikutuksiin.   

Lisäksi esimerkiksi erilaisten yksilöllisen tukemisen keinojen tarkempi tutkimus ja keski-

näinen vertailu voisi tuottaa kiinnostavaa ja hyödyllistä tietoa. Tutkimuksessa voitaisiin 

esimerkiksi keskittyä Anghilierin (2006) kolmitasoisen scaffolding-mallin eri tasoihin sekä 

niiden merkittävyyteen ja käytön yleisyyteen, tai vastaavasti esimerkiksi eriytetyn opetuk-

sen eri keinojen vaikuttavuuteen ja sovellettavuuteen. Lisäksi myös yksilöllisten tarpeiden 

huomioimiseen kytkeytyviä potentiaalisia taustatekijöitä voitaisiin tutkia lisää niin, että 

esimerkiksi taustalla mahdollisesti vaikuttavia ulkoisia tekijöitä otettaisiin laajemmin tut-

kimuksessa huomioon.  

Tutkimuksessa havaitut eri taustamuuttujaryhmien väliset erot myös nostavat esille mie-

lenkiintoisia lisätutkimusmahdollisuuksia. Olisi esimerkiksi mielenkiintoista tutkia lisää 
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sitä, miksi henkilöt, joilla on matematiikan aineenopettajan kelpoisuus, näkivät käyttävänsä 

harvemmin oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia keinoja, sekä näkivät koulutuksen 

tai tiedon puutteen, suunnitteluajan puutteen ja työrauhaongelmien hankaloittavan oppilai-

den yksilöllisten tarpeiden huomioimista työssään enemmän kuin ne opettajat, joilla ei ole 

tätä kelpoisuutta. Myös se, ettei erityisopetuksen opintojen määrän perusteella jaettujen 

ryhmien väliltä löytynyt ollenkaan tilastollisesti merkittäviä eroja, nostaa esille mielenkiin-

toisia jatkotutkimuskysymyksiä.  
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LIITE 2. Facebook-julkaisut. 

 

(julkaistu ti 10.11.2015, to 12.11.2015, ke 18.11.2015 & to 19.11.2015) 

Hei arvoisat luokanopettajat! 

Teen pro gradu –tutkielmaa liittyen oppilaiden yksilölliseen tukemiseen matematiikassa. 

Olisin erittäin kiitollinen, jos voisitte auttaa minua aineiston keräämisessä. Alla olevasta 

linkistä löytyvän kyselyn täyttämiseen menee noin 10 min, ja se on enimmäkseen moniva-

lintaa. Paljon kiitoksia vaivannäöstänne!  

 http://goo.gl/forms/PZKa0W9eLQ 

 

 

(julkaistu ma 16.11.2015)  

Hei arvoisat luokanopettajat! 

Tarvitsisin vielä lisää vastauksia pro gradu –tutkielmaani, joka liittyy oppilaiden yksilölli-

seen tukemiseen matematiikassa. Olisin erittäin kiitollinen, jos voisitte vastata alle olevaan 

kyselyyn. Kyselyn täyttämiseen menee noin 10 min, ja se on enimmäkseen monivalintaa.  

Erittäin paljon kiitoksia vaivannäöstänne!  

http://goo.gl/forms/PZKa0W9eLQ 



 

 

 

LIITE 3. Sähköpostiviesti rehtoreille. 

 

Hei, 

opiskelen Oulun yliopistossa luokanopettajaksi, ja teen pro gradu –tutkielmaa liittyen oppi-

laiden yksilölliseen tukemiseen matematiikassa. Pyytäisin apuanne aineiston keräämisessä, 

ja olisin erittäin kiitollinen, jos voisitte välittää tämän viestin koulunne luokanopettajille. 

Tutkimus on siis suunnattu luokanopettajille, ja aineistoa kerätään alla olevan linkin kautta 

löytyvän kyselyn avulla. Kyselyn täyttämiseen menee vain noin 10 minuuttia, ja tulokset 

käsitellään anonyymisti. Erittäin suuret kiitokset vaivannäöstänne! 

Linkki kyselyyn: http://goo.gl/forms/PZKa0W9eLQ 

Ystävällisin terveisin, 

Katriina Manninen, luokanopettajaopiskelija, Oulun yliopisto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LIITE 4. Saatekirje luokanopettajille.  

 

Arvoisa luokanopettaja! 

Opiskelen Oulun yliopistossa luokanopettajaksi, ja teen pro gradu -tutkielmaa, jossa tutkin 

luokanopettajien käsityksiä ja kokemuksia liittyen oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huo-

mioimiseen matematiikan opetuksessa. Tutkielmani ohjaajana toimii yliopistonlehtori Sari 

Harmoinen. Kerään tutkimusainestoa kyselylomakkeella, joka löytyy alla olevasta linkistä. 

Olisin erittäin kiitollinen, jos voisitte auttaa aineiston keräämisessä ja vastata kyselyyn. 

Kyselyn täyttämiseen menee vain noin 10 minuuttia, ja vastaaminen tapahtuu anonyymisti. 

Erittäin paljon kiitoksia vaivannäöstänne! 

 Linkki kyselyyn: http://goo.gl/forms/PZKa0W9eLQ 

Jos teillä herää kysymyksiä kyselyyn tai tutkielmaan liittyen, voitte ottaa yhteyttä sähkö-

postitse: katriina.manninen@student.oulu.fi 

Ystävällisin terveisin,  

Katriina Manninen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LIITE 5. SPSS-taulukot.  

 

Jakaumien normaaliuden testit: 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Merkittävyyden, mahdollisuuden ja käytön yleisyyden summamuuttujiin käytettyjen muut-

tujien Cronbachin alfa-testit:  

 

 

 

 



 

 

 

Merkittävyyden, mahdollisuuden ja käytön yleisyyden summamuuttujien Wilcoxonin tes-

tit: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Taustamuuttujien Mann-Whitneyn U-testit: 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Taustamuuttujien Kruskall-Wallisin testit:  
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Friedman-testit:  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


