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Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee musiikinopetuksen eriyttämistä. Tutkielman tavoitteena 

on selvittää ja kuvata niitä tekijöitä, joita musiikinopetusta eriyttäessä tulee ottaa huomioon. 

Lisäksi tutkielma esittelee Anssi Roihan ja Jerker Polson (2018) Viiden O:n mallin eriyttämi-

sestä ja tutkii, millä tavoin kyseinen malli on sovellettavissa musiikinopetuksen eriyttämiseen. 

Olemme myös luoneet oman ehdotelmamme eriyttämisen mallista musiikinopetukseen. Mal-

limme pohjautuu Roihan ja Polson (2018) Viiden O:n malliin, laajentaen sitä musiikinopetuk-

seen sopivaksi. 

Tutkielman teoreettinen viitekehys koostuu kahdesta luvusta. Teoriaosan ensimmäisessä lu-

vussa tarkastelemme eriyttämisen taustalla olevia tekijöitä. Eriyttämisen taustalla olevista teki-

jöistä käsittelemme oppimiskäsityksiä sekä oppilasryhmien moninaisuutta. Teoriaosan toisessa 

luvussa syvennymme tarkemmin siihen, mitä aikaisemmassa kirjallisuudessa sekä tutkimuk-

sissa on kerrottu eriyttämisestä yleisesti sekä nimenomaisesti musiikinopetuksen osalta. 

Tämä tutkielma on laadullinen tutkimus, joka ottaa vaikutteita fenomenologiasta. Tutkielman 

aineisto on kerätty puolistrukturoidulla teemahaastattelulla. Tutkimusjoukko koostuu neljästä 

(N = 4) musiikinopettajasta, jotka ovat opettaneet musiikkia peruskoulussa. Kahdella haastatel-

tavista oli kokemusta myös opettajaopiskelijoiden opettamisesta. Haastateltavien työkokemus 

vaihteli yhden ja kolmenkymmenen vuoden välillä. Haastattelujen litteroinnin jälkeen analy-

soimme aineiston aineistolähtöistä sisällönanalyysiä käyttäen. Tutkielmamme toiseen tutki-

muskysymykseen vastataksemme reflektoimme lisäksi Roihan ja Polson (2018) mallia analyy-

simme havaintoihin. Musiikinopetuksen eriyttäminen on laaja kokonaisuus, jossa huomiota 

täytyy kiinnittää niin käytännön toimintoihin, opettajan osaamiseen kuin oppilaslähtöisyyteen-

kin. Oppilastuntemuksen merkitys korostuu opetusta eriyttäessä, kun oppilaiden yksilölliset 

ominaisuudet, kyvyt ja tarpeet halutaan huomioida opetuksessa. Tutkielman perusteella voi-

daan sanoa, että Roihan ja Polson (2018) Viiden O:n malli soveltuu suurelta osin myös musii-

kinopetuksen eriyttämiseen. 

Avainsanat: eriyttäminen, musiikinopetus, oppilastuntemus 
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The aim of this master’s thesis is to describe the factors that must be taken into account when 

differentiating music teaching. In this thesis we present Anssi Roiha and Jerker Polso’s (2018) 

model of differentiation and examine whether it also can be applied to the context of music 

education. We also present our own proposal for a model on differentiating music education. 

Our model is based on Roiha and Polso’s model expanding it to suit music education. 

The theoretical framework of the thesis consists of two chapters. In the first chapter of the 

theory section, we look at the factors surrounding differentiation. Among these factors, we dis-

cuss perceptions of learning and the diversity of student groups. In the second chapter of the 

theoretical part, we delve deeper into what has been said in literature and studies about differ-

entiation in general and also specifically with regard to teaching music. 

This is a qualitative study that takes influence from phenomenology. The material of this thesis 

was collected through a semi-structured interview. We interviewed four music teachers (N = 4) 

with a varying degree of practical experience in teaching music at elementary school level. The 

range of experience varied from a music teacher in their first year of teaching to a teacher with 

over thirty years of expertise in the subject. The material was analyzed with data-driven content 

analysis. To answer the research questions, we also reflected Roiha and Polso’s model to the 

findings of our study. Differentiation in music education is a broad entity, where attention must 

be paid to practical activities, teacher competence and student orientation. The importance of 

teachers’ awareness of student learning is emphasized when the individual characteristics, abil-

ities and needs of students are taken into account in differentiated teaching. Based on this thesis, 

it can be said that Roiha and Polso’s model for differentiating is largely suitable for differenti-

ating music teaching as well. 

Keywords: differentiation, music education, teachers’ awareness of student learning 
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1 Johdanto 

Jokainen oppilas ansaitsee saada laadukasta opetusta taustastaan, kyvyistään, sekä erilaisista 

oppimiseen liittyvistä haasteistaan huolimatta. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

(Opetushallitus, 2014) korostetaan tasa-arvoa ja yksilölähtöisyyttä opetuksessa ja koulunkäyn-

nissä. Oppilaiden yksilöllisyys ja sen kautta opetuksen yksilöllistäminen korostuu erityisesti 

niiden oppilaiden kohdalla, jotka tarvitsevat lisätukea oppimiseensa. Näitä asioista herää kysy-

mys: kuinka huomioida erilaisten oppijoiden tarpeet siten, että jokainen oppilas saa tarvitse-

mansa tuen taitotasostaan riippumatta? 

Jokaisen musiikinopettajan tulee työssään pyrkiä löytämään ratkaisuja siihen, millä tavalla voisi 

saada jokaisen oppilaan oppimaan, osallistumaan ja onnistumaan musiikintunneilla. On ole-

massa laaja yhteisymmärrys siitä, ettei yhdenmukainen opetus palvele optimaalisesti kaikkia 

oppilaita (Roiha & Polso, 2019). Opetushallituksen julkaisemassa perusopetuksen opetussuun-

nitelman perusteissa (tästä eteenpäin lyhenne POPS, 2014) korostetaan, että jokaisen oppilaan 

oikeus on saada hyvää opetusta ja onnistumisia koulutyössään. Koska jokaisella oppilaalla on 

yksilölliset tavat oppia ja omaksua tietoa, on opettajan osattava tarjota erilaisia tapoja oppimi-

selle, jotta jokainen oppilas voi oppia ja saada onnistumisen kokemuksia oppitunneilla. On siis 

osattava eriyttää opetusta erilaisiin tarpeisiin sopien. 

Eriyttäminen ei ole oma teoriansa, vaan siinä on piirteitä sekä vaikutteita monista teorioista ja 

teoreettisista käsitteistä (Roiha & Polso, 2018, s. 12). Eriyttämiseen perehtyneiden yliopisto-

lehtori Anssi Roihan ja erityisopettaja Jerker Polson (2020) mukaan eriyttäminen voidaan 

nähdä joko kapeasti pelkästään opetuksen tukikeinona tai laajemmin kokonaisvaltaisena lähes-

tymistapana, jossa oppilaiden tarpeet huomioidaan ennakoivasti. Tässä tutkielmassa tarkaste-

lemme eriyttämistä jälkimmäisen näkemyksen mukaan, eli kokonaisvaltaisena lähestymista-

pana ja opetusta monipuolistavana tekijänä. Valitsimme tutkielmamme aiheeksi eriyttämisen, 

sillä se on asia, joka tulee väistämättä vastaan koulumaailmassa. Opiskelemme musiikkikasva-

tusta, minkä vuoksi halusimme tuoda tutkielmassamme eriyttämisen juuri musiikinopetuksen 

kontekstiin. Halusimme selvittää, miten kentällä töitä tehneet musiikinopettajat eriyttävät ope-

tustaan ja millaisena tekijänä he kokevat eriyttämisen osana opetustaan. 

Eriyttämisen tarve on lisääntynyt inkluusion myötä. Inkluusiolla tarkoitetaan Takalan (2016a) 

mukaan sitä, että erityisen tuen oppilas saa kaiken tarvitsemansa tuen yleisopetuksen puolella. 

Takala, Lakkala ja Äikäs (2020) esittävät, että inkluusio perustuu pyrkimykselle tasa-arvoon. 
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Heidän mukaansa inkluusio tarkoittaa kaikkien lasten tasavertaisuutta sekä oikeutta osallisuu-

teen ja hyvään opetukseen. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo on yksi POPS:n (2014, s. 28) mukai-

nen arvoperusta ja toimintakulttuurin periaate koulussa. POPS:n mukaan yhdenvertainen koh-

telu edellyttää yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamista. Kaikkosen ja Laeksen (2013) mu-

kaan inkluusio tarkoittaa opetuksen monipuolistamista ja kaikkien oppilaiden huomioimista 

opetustapoja eriyttämällä ja yksilöllistämällä. Heidän mukaansa niin lisätukea tarvitsevien kuin 

nopeasti etenevienkin oppilaiden tulisi saada yksilöllisiin tarpeisiin soveltuvia tehtäviä ja haas-

teita. Bordersin, Woodleyn ja Mooren (2014) mukaan inklusiivisen opetuksen tulisikin olla ai-

dosti inklusiivista, huomioiden myös lahjakkaat oppilaat. 

Tässä tutkielmassa perustamme eriyttämisen yhdysvaltalaisen eriyttämisen asiantuntijan ja pio-

neerin Carole Ann Tomlinsonin (2014) teorisoimaan laajaan määritelmään eriyttämisestä, 

jonka mukaan opetuksessa tulee lähtökohtaisesti huomioida jokaisen oppilaan yksilöllisyys ja 

tarpeet. Perehtyessämme eriyttämisen teorioihin ja malleihin, esille nousi Roihan ja Polson 

(2018) kehittämä Viiden O:n malli eriyttämisestä, joka myös perustuu Tomlinsonin (2014) 

määritelmään eriyttämisestä. Mallissa eriyttäminen jaetaan viiteen osa-alueeseen, jotka ovat 

opetusjärjestelyt, oppimisympäristöt, opetusmenetelmät, oppimisen tukimateriaali ja oppimisen 

arviointi. Roihan ja Polson (2018) mukaan malli ei ole tieteellinen, vaan se on tehty käytännön 

apuvälineeksi eriyttämisen käsitteellistämiseen ja toteuttamiseen. Mallia ei ennen olla tarkas-

teltu musiikinopetuksen kontekstissa tutkimuksissa, minkä vuoksi halusimme tutkia, voidaanko 

mallia hyödyntää myös musiikinopetuksessa. 

Tutkielmassamme halusimme selvittää musiikinopettajien kokemuksia eriyttämisestä heidän 

työssään voidaksemme tutkia, mitä asioita musiikinopettajien tulee huomioida opetusta eriyt-

täessään. Tutkielman tutkimusotteena on fenomenologiasta vaikutteita ottava laadullinen tutki-

mus. Keräsimme tutkielman aineiston puolistrukturoidulla teemahaastattelulla. Haastatteluihin 

osallistui neljä musiikinopettajaa (N = 4) eri puolilta Suomea. Tutkielmaamme muodostui kaksi 

tutkimuskysymystä: 

1. Mitä tekijöitä musiikinopettajan tulee huomioida eriyttäessään musiikinopetusta? 

2. Onko Roihan ja Polson (2018) Viiden O:n malli eriyttämisestä sovellettavissa musiikinope-

tuksen eriyttämiseen? 
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Laadimme haastattelukysymyksemme ensimmäisen tutkimuskysymyksen perusteella. Toista 

tutkimuskysymystä emme ottaneet huomioon haastattelukysymyksiä laatiessamme, jotta vas-

taukset eivät olisi johdateltuja tutkiessamme Roihan ja Polson (2018) mallin mahdollista toimi-

vuutta musiikinopetuksen eriyttämiseen. 

Lähestymme tutkielman teoriaosiossa eriyttämistä kahdesta eri näkökulmasta: eriyttämisen 

taustalla olevista tekijöistä sekä siitä, mitä opetuksen eriyttäminen on. Eriyttämisen taustalla 

oleviin tekijöihin olemme rajanneet oppimiskäsityksen, joka vaikuttaa eriyttämisen taustalla 

sekä oppilasjoukon heterogeenisyyden. Käsittelemme oppilasjoukon heterogeenisyyttä, sillä 

ajattelemme sen olevan eriyttävän opetuksen tarpeen pohjana. Tämän jälkeen esittelemme, mitä 

opetuksen eriyttäminen pitää sisällään. Käsittelemme aluksi opettajan roolia ja tehtäviä eriyttä-

misessä, sillä opettajan pedagogiset taidot ovat lähtökohtana opetukselle ja sen eriyttämiselle. 

Tämän jälkeen esittelemme Roihan ja Polson (2018) kehittelemän Viiden O:n mallin, jota tu-

lemme peilaamaan tulososiossa tutkielmamme tuloksiin. Kolmannen luvun lopuksi tuomme 

eriyttämisen musiikinopetuksen kontekstiin. Neljännessä luvussa keskitymme tutkimusotteen 

ja metodologian tarkasteluun, sekä esittelemme aineiston analyysin vaiheet. Viidennessä lu-

vussa esittelemme tutkielman tulokset, ja kuudennessa luvussa pohdimme tulostemme suhdetta 

aiempaan teoriaan. Lisäksi esittelemme oman mallimme musiikinopetuksen eriyttämiseen. Lo-

puksi esittelemme tutkimuksen luotettavuuteen ja eettisyyteen liittyvää pohdintaa sekä jatko-

tutkimusmahdollisuuksia. 
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2 Eriyttämisen taustalla olevat tekijät 

Jotta voisimme ymmärtää, miksi eriyttämistä tarvitaan opetuksessa, meidän täytyy aluksi pe-

rehtyä eriyttämisen taustalla oleviin tekijöihin. Suomen perusopetusta säätelevät keskeisimmät 

asiakirjat ovat perusopetuslaki (628/1998), laki perusopetuslain muuttamisesta (642/2010) ja 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014). Nämä asiakirjat luovat pohjan, johon 

Suomessa kaikki opetus ja sen myötä opetuksen eriyttäminen perustuu. 

Perusopetuslain mukaan jokaisella oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista 

opetusta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä (Perus-

opetuslaki 628/1998; Laki perusopetuslain muuttamisesta, 642/2010). Perusopetuslaki on sää-

tänyt opetuksessa tarjottavan tuen kolmiosaiseksi malliksi (Laki perusopetuslain muuttami-

sesta, 642/2010). Vuonna 2011 voimaan tulleen oppimisen tukea koskevan lakimuutoksen tar-

koitus oli vahvistaa esi- ja perusopetuksen oppilaan oikeuksia saada tukea riittävän varhain ja 

joustavasti opetuksen yhteydessä. Sillä haluttiin myös tehostaa tukitoimia, niiden suunnitelmal-

lisuutta sekä moniammatillista yhteistyötä oppilaiden oppimisen tukemisessa (Opetus- ja kult-

tuuriministeriö, 2014). Kolmiportaiseen tukeen kuuluu yleinen, tehostettu ja erityinen tuki (Laki 

perusopetuslain muuttamisesta, 642/2010). Tukea on annettava oppilaalle niin kauan ja sen ta-

soisena, kuin hän sitä tarvitsee (POPS, 2014). 

Takalan (2016b) mukaan kolmiosaisella tuen mallilla pyritään yhä laadukkaampaan ja oppilas-

lähtöisempään perusopetukseen. Kolmiportaisen tuen malli toimii käytännössä niin, että jos op-

pilaalla ilmenee koulussa oppimisen vaikeuksia, hänelle tarjotaan aluksi yleistä tukea. Yleisim-

miksi tukimuodoiksi POPS (2014) nimeää tukiopetuksen ja eriyttämisen. Jos yleinen tuki ei 

riitä vastaamaan oppilaan tuen tarpeisiin, siirrytään tehostetun tuen vaiheeseen. Viimeistään 

tehostetussa tuessa oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma. Henkilökohtaisella oppimissuun-

nitelmalla voidaan tarkentaa ja rajata oppilaan oppimistavoitteita karsimalla opetussuunnitel-

man tavoitteita oppiainekohtaisesti. Jos tehostetun tuen keinotkaan eivät ole riittäviä oppilaan 

tukemiseen, siirrytään erityiseen tukeen (Laki perusopetuslain muuttamisesta, 642/2010; 

POPS, 2014; Takala, 2016b). Erityistä tukea pyritään ensisijaisesti antamaan oppilaan omassa 

lähikoulussa ja opetusryhmässä, kun se on mahdollista (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2014). 

Tehostetun tai erityisen tuen päätökset eivät ole pysyviä, vaan oppilas pyritään palauttamaan 

yleisen tuen piiriin aina mahdollisuuksien mukaan (Takala, 2016b). 
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POPS:ssa (2014) korostetaan opettajan vastuuta tukea tarvitsevan oppilaan ohjaamisessa sekä 

tuen tarpeen varhaisessa tunnistamisessa. Kaikkosen ja Laeksen (2013) mukaan oppilaiden eri-

tyistarpeisiin pystytäänkin vastaamaan yksilöllisesti opettajien vahvan pedagogisen ammatti-

taidon ansiosta. Kolmiportaisen tuen mallin tuleekin toimia opettajan tukena hänen toiminnas-

saan sekä pedagogisia ratkaisuja tehdessä (Laki perusopetuslain muuttamisesta, 642/2010). 

POPS (2014) on laadittu yhteisen arvoperustan pohjalle. Arvoperustassa korostetaan muun mu-

assa oppilaiden ainutlaatuisuutta ja sitä, kuinka jokainen oppilas on arvokas juuri sellaisena, 

kuin hän on. Kasvaakseen täyteen mittaansa ihmisenä ja yhteiskunnan arvokkaana jäsenenä 

oppilas tarvitsee kokemuksia siitä, että häntä arvostetaan ja hänen oppimisestaan ja hyvinvoin-

nistaan välitetään (POPS, 2014, s. 15). POPS:n (2014) arvoperustassa korostetaan myös oppi-

misen sekä elinikäisen oppimisen merkitystä hyvän elämän rakentumisessa. Oppiessaan oppilas 

rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa sekä paikkaansa maailmassa 

(POPS, 2014, s. 15). POPS:n (2014) mukaan oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksia ehkäis-

tään ennakolta esimerkiksi eriyttämällä opetusta. Seuraavaksi esittelemme tekijöitä, jotka vai-

kuttavat eriyttämisen tarpeeseen. 

2.1 Oppimiskäsitys eriyttämisen taustalla 

Oppimiskäsitys ohjaa opettajan työtä. Siljander (2014, s. 181) toteaa yleisesti ajateltavan, että 

oppimiskäsitys muodostaa pohjan pedagogisille toimenpiteille, kuten esimerkiksi opetuksen 

järjestämiselle. Hän esittää, että oppimiskäsityksestä voidaan johtaa tai sillä voidaan perustella 

pedagogisia periaatteita, kuten opetusta tai opetusjärjestelyjä koskevia ohjeita. Myös Partti, 

Westerlund ja Björk (2013) kertovat, ettei oppimiskäsitys ohjaa ainoastaan opetuksen suunnit-

telua, vaan laajemmin sellaisten oppimisympäristöjen suunnittelua, joissa opetus ja oppitunnit 

saattavat olla vain pieni osa oppijan kokemusmaailmaa. He esittävät, että oppimiskäsitysten 

voidaan nähdä ohjaavan opettajan ja oppilaan suhdetta yhtä lailla koulun kontekstissa kuin sen 

ulkopuolella. Heidän mukaansa oppimiskäsitysten kautta voidaan selittää myös oppimisvai-

keuksia, kuten esimerkiksi sitä, miksi oppilas ei ole kiinnostunut musiikin oppimisesta. 

POPS (2014) perustuu oppimiskäsitykseen, jossa oppilas nähdään aktiivisena toimijana. 

POPS:n (2014, s. 17) mukaan oppilas oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia 

niin itsenäisesti kuin yhdessä muiden kanssa. Olennaista oppimisprosessissa on oppilaiden 

tahto ja kehittyvä taito toimia ja oppia yhdessä. POPS:n mukaan oppilaan kiinnostuksen koh-
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teet, työskentelytavat, tunteet, kokemukset sekä käsitykset itsestä oppijana ohjaavat motivaa-

tiota ja oppimisprosessia (POPS, 2014, s. 17). Halinen kollegoineen (2016, s. 20) toteaa, että 

POPS:ssa esitetty kuvaus oppimisesta ei perustu suoraan mihinkään tiettyyn oppimisteoreetti-

seen suuntaukseen, vaan sisältää elementtejä useasta eri lähestymistavasta. 

Roihan ja Polson (2018, s. 12) mukaan eriyttämisen voidaan ajatella pohjautuvan konstruktii-

visesti painottuneeseen käsitykseen oppimisesta. Heidän mukaansa konstruktivistisen oppimis-

käsityksen mukaan oppijan oma aktiivisuus ja motivaatio ovat merkityksellisiä oppimisproses-

sissa. Siljander (2014, s. 175) esittää, että konstruktivistisessa oppimiskäsityksessä oppijan aja-

tellaan olevan aktiivinen subjekti, joka valikoi ja muokkaa oppiainesta, ja tulkitsee sitä edelleen 

sisäisten skeemojensa tai ennakko-oletustensa avustuksella. Konstruktivistisessa pedagogii-

kassa ei kuitenkaan hänen mukaansa ole kyse yhtenäisestä pedagogisesta suuntauksesta, vaan 

pikemmin erilaisten käsitysten kirjosta. 

Partin ja kollegoiden (2013) mukaan tiedon ja taidon omaksumiseen keskittyvät oppimiskäsi-

tykset voidaan jakaa sen mukaan, miten niissä suhtaudutaan oppijaan itseensä. Heidän mu-

kaansa oppija voidaan ymmärtää joko aktiivisena tiedon prosessoijana tai tiedon passiivisena 

vastaanottajana. Siljanderin (2014, s. 175) mukaan konstruktivismin on oletettu merkitsevän 

oppimisteoreettisen ajattelumallin käännettä, jossa oppiminen muuttuu ulkoisesti säädellystä 

sisäisesti säädellyksi. Hänen mukaansa konstruktivismissa oppimista ei nähdä tiedon siirtymi-

senä ulkoisesta kohteesta subjektiin, vaan mielen aktiivisena toimintana eli tiedon konstruoimi-

sena ja luomisena. Myös Partti ja kollegat (2013) esittävät, että kognitiivisen ja yksilökonstruk-

tiivisen oppimiskäsityksen mukaan oppilaan uskotaan tekevän aktiivisesti havaintoja ja omia 

tulkintoja vastaanottaessaan, valikoidessaan ja taltioidessaan tietoa sen sijaan, että oppilas pas-

siivisesti vastaanottaisi opettajan hänelle tarjoamia tietorakenteita. Heidän mukaansa tällaisessa 

oppimiskäsityksessä huomio kiinnittyy oppijoiden yksilölliseen tiedon rakentamiseen ja mer-

kityksellistämisen prosesseihin. 

Siljander (2014, s. 183) esittää, että konstruktivistisessa käsityksessä oppimisesta opettajan teh-

tävänä on organisoida oppilaan oppimisympäristöä tavalla, joka tukee oppilaan konstruointi-

prosessia. Tämän käsityksen mukaan opettaja ei siis opeta, vaan luo edellytyksiä oppimiselle 

(Siljander, 2014, s. 183). Siljanderin (2014, s. 184) mukaan konstruktivistisessa oppimiskäsi-

tyksessä opettajan tehtäväksi muodostuu muun muassa oppimisympäristöjä koskevien järjeste-

lyjen suunnitteleminen ja toteuttaminen, kuten esimerkiksi ohjaaminen tiedonhankintaan tai so-

veliaan oppimateriaalin äärelle. Partti kollegoineen (2013) puolestaan esittää, että nykypäivänä 



11 

 

pelkästään opettajan oma osaaminen ja tuntisuunnitelman tekeminen ei enää riitä, vaan par-

haimmillaan opettaja visioi ja rakentaa oppimisympäristöjä, jotka ottavat huomioon eritasoiset 

oppijat ja tarjoavat erilaisia osallistumisen mahdollisuuksia. He toteavat, että osallistumisen ja 

tiedon luomisen näkökulmat oppimiseen kannustavat opettajaa ottamaan huomioon koko oppi-

jaa ympäröivän elämän kompleksisuuden. 

2.2 Oppilasjoukon heterogeenisyys 

Tässä alaluvussa käsittelemme oppilaiden yksilöllisyyttä ja luokkaryhmän moninaisuutta. Sii-

hen voidaan liittää muun muassa erilaiset oppimistavat, kulttuuri- ja uskontotaustat sekä sosio-

ekonomiset taustat. Näiden lisäksi myös oppimisvaikeudet ja erityislahjakkuus moninaistavat 

luokkahuonetta. Tarkastelemme tässä tutkielmassa oppilasjoukon heterogeenisyyttä oppimis-

tyylien, erilaisten taustojen, oppimisvaikeuksien sekä lahjakkuuden osalta. Emme kuitenkaan 

käsittele yksityiskohtaisesti eri oppimisvaikeuksia, koska suomalaisessa koulujärjestelmässä 

tuen saaminen ei edellytä lääketieteellistä diagnoosia (Ahonen, Aro, Aro, Lerkkanen & Siisko-

nen, 2019). 

Tarve eriyttämiselle muodostuu oppilasryhmien heterogeenisyydestä. Darrow (2015) toteaa, 

että yhdysvaltalaisista koululuokista on tulossa yhä enemmän kulttuurisesti ja kielellisesti mo-

nimuotoisempia. Tilastokeskuksen (SVT) vuoden 2019 kuvauksen mukaan Suomessa asuvien 

ulkomaalaistaustaisten määrä on kasvanut huomattavasti vuosien 1990 ja 2018 välillä. Tämän 

perusteella voidaan päätellä, että myös suomalaisten koululuokkien kulttuurinen ja kielellinen 

monimuotoisuus on lisääntynyt (SVT, 2019). Suprayogi, Valcke ja Godwin (2017) esittävät, 

että nykyään oppilaiden taustat eroavat yhä enemmän toisistaan. Tomlinson ja Imbeau (2010, 

s. 14) puolestaan toteavat, että oppilaat voivat erota toisistaan muun muassa kulttuuriltaan ja 

kieleltään. Westwoodin (2014, s. 62) mukaan maahanmuuttajaoppilaat voivat kohdata kielelli-

siä haasteita koulussa. Hänen mukaansa esimerkiksi kuullun ymmärtäminen voi tuottaa haas-

tetta rajoittuneen sanaston vuoksi. Lisäksi Westwood (2014, s. 53–59) esittää, että opettajan on 

tärkeää ymmärtää muun muassa oppilaan sosioekonomiset taustat, jotka voivat vaikuttaa tämän 

kykyyn oppia. Hänen mukaansa suurella osalla oppilaista, joilla on oppimisvaikeuksia, on ma-

tala sosioekonominen tai muuten haasteellinen tausta. Westwoodin (2014, s. 60) mukaan on 

ensiarvoisen tärkeää, että opettajat eivät laske odotuksiaan sellaisten oppilaiden kohdalla, jotka 
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tulevat esimerkiksi sosioekonomisesti haastavista taustoista. Opettajien tulisi sen sijaan ym-

märtää, että tällaiset oppilaat tarvitsevat huomattavan paljon tukea saavuttaakseen potentiaa-

linsa (Westwood, 2014, s. 60). 

Hudson (2016, s. 11) toteaa, että jokaisessa oppilasryhmässä on laaja joukko erilaisia akatee-

misia taitoja, persoonallisuuksia, vahvuuksia sekä heikkouksia. Suprayogin ja kollegoiden 

(2017) mukaan oppilaat eroavat toisistaan paitsi oppimistyyleissä, myös motivaatiossa, tai-

doissa, tarpeissa sekä kiinnostuksen kohteissa. Borders ja kollegat (2014) vahvistavat tätä ker-

tomalla, että jokaisella oppilaalla on uniikit kyvyt ja taidot. Tomlinson ja Imbeau (2010, s. 14) 

puolestaan esittävät, että oppilaat voivat erota kiinnostuksen kohteiltaan, oppimisvalmiuksil-

taan, oppimistyyleiltään, oppimisvauhdiltaan, oman oppimistapansa tuntemisen suhteen, itse-

varmuudeltaan sekä monen muun tekijän osalta. Standerferin (2011) mukaan eriyttäessä ei tun-

nusteta ainoastaan sitä, että jokaisella oppilaalla on eri tasoiset valmiudet, vaan myös se, että 

jokainen oppilas eroaa toisistaan informaation prosessoimistaidoiltaan sekä kiinnostuksen koh-

teiltaan. Myös Watts-Taffe kollegoineen (2012) esittää tiivistetysti eriyttämisen olevan kes-

keistä oppilaiden erilaisuuden kunnioittamisessa. 

Stenberg (2016, s. 67) toteaa, että kaikki oppilaat ovat erilaisia oppijoita, ja jokainen oppii 

omalla tavallaan ja tyylillään. Tätä ajatusta tukee myös Hudson (2016), jonka mukaan useim-

milla ihmisillä on jokin tietty oppimistyyli, jota suosii. Kaikkosen ja Laeksen (2013) mukaansa 

termi ”erilainen oppija” viittaa laajasti oppilaiden monimuotoisuuteen, eikä pelkästään johon-

kin yksittäiseen piirteeseen tai ominaisuuteen. Kaikkonen ja Laes (2013) esittävät, että erilaiset 

oppijat -termin tavoitteena on artikuloida laajempaa oppijakäsitystä ja oppilaat halutaankin 

nähdä moninaisena joukkona niin, että oppiminen mahdollistuu jokaiselle. Oppilaiden erilai-

suuden kirjo haastaa Suprayogin ja kollegoiden (2017) mukaan koulua sekä opetusta ja vaatii 

oikeanlaisia opetuksen lähestymistapoja. Myös Kaikkonen ja Laes (2013) toteavat, että erilais-

ten oppijoiden huomioiminen edellyttää, että opettajalla ja koululla on kyky huomata ja huomi-

oida oppijoiden yksilöllisistä omanaisuuksista ja piirteistä syntyvät tarpeet. 

Oppilaat eroavat toisistaan hyvin monella eri tasolla. Edellä esitettyjen eroavaisuuksien lisäksi 

muun muassa oppilaan terveysongelmat voivat näkyä koulussa oppilaan poissaolona (West-

wood, 2014, s. 61). Westwoodin (2014, s. 61) mukaan terveysongelmat voivat vaikuttaa myös 

oppilaan energiatasoon sekä kykyyn keskittyä koulussa. Seuraavaksi syvennymme tarkastele-

maan lähemmin oppimisvaikeuksiin liittyviä tekijöitä sekä lahjakkaita oppilaita. 
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2.2.1 Oppimisvaikeudet 

Opettajan on osattava tunnistaa ja ymmärtää oppimisvaikeuksia voidakseen ottaa huomioon 

oppilaiden yksilölliset tarpeet opetuksessa. Westwoodin (2014, s. 53) mukaan termiä oppimis-

vaikeudet käytetään sellaisten oppilaiden kohdalla, jotka eivät edisty odotetusti suhteessa ope-

tussuunnitelmaan. Halinen ja kollegat (2016, s. 217) esittävät, että oppimisvaikeuksien varhai-

nen tunnistaminen ja ennaltaehkäisy on tärkeää. Keinoiksi tähän he esittävät muun muassa ope-

tuksen eriyttämisen, oppimisympäristön pedagogisen kehittämisen sekä opetusryhmien jousta-

van muuntelun. 

Stenbergin (2016, s. 66) mukaan niin sanotusti alisuoriutuvat oppilaat putoavat helposti nega-

tiivisten kokemusten kehälle, jossa opiskelu ei kiinnosta eivätkä oppimistulokset palkitse. Epä-

onnistumiset heikentävät Westwoodin (2014, s. 56) mukaan hyvin nopeasti oppilaan itseluot-

tamusta ja kiinnostusta oppiainetta kohtaan. Oppilas jää helposti epäonnistumisen kierteeseen 

ja alkaa näyttäytymään ulospäin hitaana oppijana, laiskana tai epämotivoituneelta (Westwood, 

2014, s. 56). Silvermanin (2013, s. 11) mukaan alisuoriutumisen kierre täytyy pysäyttää mah-

dollisimman aikaisin, sillä mitä pidempään alisuoriutuminen jatkuu, sitä vaikeampaa tilannetta 

on korjata. Halinen kollegoineen (2016, s. 219) esittääkin, että oppilaalle on tärkeää saada on-

nistumisen kokemuksia oppimisessa ja ryhmän jäsenenä toimimisessa, jotta hänen myönteinen 

käsityksensä itsestään ja koulutyöstä vahvistuisi. 

Ahonen kollegoineen (2019) kertoo, että uusin lähestymistapa oppimisvaikeuksien määritte-

lyyn on Response-To-Intervention -malli. Heidän mukaansa tämän mallin keskeisenä ajatuk-

sena on, että oppilaalla ajatellaan olevan oppimisvaikeuksia vasta silloin, kun häntä on opetettu 

riittävän intensiivisesti menetelmillä, joiden toimivuudesta on tutkimusnäyttöä. Oppimisvai-

keusdiagnooseja onkin usein päädytty määrittelemään sulkemalla pois erilaisia oppimisen on-

gelmia mahdollisesti selittäviä tekijöitä, kuten esimerkiksi aistivammat tai puutteellinen opetus 

(Ahonen ym., 2019). Myös Fletcher (2012) toteaa, että oppimisvaikeuksista ei tulisi puhua, jos 

nähtävillä on muita tekijöitä, jotka voivat selittää oppilaan alisuoriutumisen. Hänen mukaansa 

oppimisvaikeudet ovat vain yksi monista tekijöistä, jotka voivat selittää oppimisen haasteita. 

Westwood (2014, s. 55) puolestaan toteaa, että puutteellinen tai epäsopiva opetus, varsinkin 

alkuopetus, voi olla suuri tekijä oppimisvaikeuksien kehittymisessä. 

Siiskonen, Lerkkanen ja Savolainen (2019) toteavat, että oppimisen vaikeudet ilmenevät yksi-

löllisesti usein eri tavoin ja oppilaalla voi olla useita oppimisvaikeuksia samanaikaisesti. Aho-

nen kollegoineen (2019) lisää, että myös esimerkiksi ongelmat itsesäätelyssä tai sosiaalisessa 
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vuorovaikutuksessa voivat esiintyä yhdessä oppimisvaikeuksien kanssa, mutta niitä ei pidetä 

itsessään oppimisvaikeuksina. Westwood (2014, s. 53) puolestaan toteaa, että oppimisen haas-

teita voi ilmetä yhden oppiaineen kohdalla tai monessa eri oppiaineessa. Myös Hudson (2016, 

s. 11–12) toteaa, että oppilas saattaa olla taitava jossakin osa-alueessa ja suoriutua yllättävän 

heikosti toisessa. 

Siiskonen kollegoineen (2019) esittää viimeaikaisten tutkimusten havainneen oppilaan perhe-

taustan ja kognitiivisten kykyjen selittävän vain osan oppilaan taitojen kehityksestä ja koulu-

menestyksestä. Tämän vuoksi huomio on kiinnittynyt opetusprosessin laatuun sekä oppimis-

ympäristöjen rakenteelliseen laatuun. Myös Westwood (2014, s. 55) esittää, että vaikka oppi-

misvaikeudet voivat joskus liittyä oppilaan heikkouksiin, ovat ne useimmiten seurausta ympä-

ristöstä, kuten opetusmetodeista tai opetussuunnitelmasta. Ahonen kollegoineen (2019) nostaa 

esille, että oppimisen vaikeudet ovat ilmiönä monitasoisia, eikä yksilöön kohdistuva tuki pois-

sulje oppimisympäristöjen ja opetusjärjestelyiden muokkaamista sellaisiksi, että oppimisen vai-

keuksista olisi mahdollisimman vähän haittaa osallisuuden kokemukselle. Westwoodin (2014, 

s. 58) mukaan fyysinen oppimisympäristö voi kärjistää tai pahentaa oppimisvaikeuksia. Esi-

merkiksi valaistus, lämpötila ja ympäröivät äänet voivan hänen mukaansa vaikuttaa oppimi-

seen. 

Hudson (2016, s. 16) huomauttaa, että oppimisvaikeuksia omaavalle oppilaalle voi olla haas-

teellista sisäistää ja muistaa informaatiota, jos informaatio esitetään vain yhdellä tietyllä tavalla, 

esimerkiksi puheella. Tästä johtuen onnistuneimpia oppitunteja hänen mukaansa ovat sellaiset 

tunnit, joilla informaatio esitetään sekä visuaalisesti, auditiivisesti että kineettisesti. Siiskonen 

kollegoineen (2019) toteaakin, että kaikki oppilaat hyötyvät laadukkaasta opetuksesta, jossa 

opettaja havainnoi herkästi oppilaidensa yksilöllisiä tarpeita ja pyrkii tukemaan niin yksilön 

kuin ryhmänkin onnistumista. Heidän mukaansa hyvät opetusmenetelmät, jotka sopivat tukea 

tarvitseville, tukevat myös muiden oppilaiden oppimista. Myös Kaikkonen ja Laes (2013) esit-

tävät, että oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioiminen opetuksen suunnittelussa tukee yk-

sittäistä oppilasta sekä samalla monipuolistaa opetusta ja opetusmenetelmiä. 

Ahonen kollegoineen (2019) esittää, että suomalaisessa oppimisen ja koulunkäynnin tuen jär-

jestelmässä edellytyksenä tuen saamiselle ei ole muodollinen lääketieteellinen diagnoosi. Dia-

gnostisia termejä käytetään heidän mukaansa kouluissa kuitenkin vaikeuksien kuvaamisen ja 

kommunikaation välineenä. Hudson (2016, s. 12) esittää, että opettajan tulee ymmärtää oppi-

laan oppimisvaikeuksia, jotta hän pystyy tukemaan oppilaan oppimista tehokkaasti. 
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2.2.2 Lahjakkaat oppilaat 

Eriyttäessä opetusta myös lahjakkaat oppilaat on otettava huomioon. Kayan (2022) mukaan 

oppilasta voidaan luonnehtia lahjakkaaksi, kun hänellä on korkeammat kognitiiviset kyvyt, kor-

keampi oppimismotivaatio sekä enemmän luovuutta kuin normaalisti kehittyvällä oppilaalla. 

Hänen mukaansa lahjakkaita oppilaita yhdistää usein energisyys, perfektionismi sekä herkkyys. 

Stenberg (2016, s. 66) toteaa, että myös lahjakkaat oppilaat tulee ottaa huomioon opetuksessa. 

Hänen mukaansa lahjakkaita oppilaita ei saa jättää oman onnensa nojaan, vaan myös he tarvit-

sevat tukea ja kannustusta muutenkin, kuin vain lisämonisteita antamalla. Borders kollegoineen 

(2014) toteaa lisäksi, että lahjakkaiden oppilaiden tarpeet jäävät usein huomaamatta, sillä vir-

heellisenä lähtöoletuksena on, että lahjakkaat oppilaat kyllä pärjäävät. Heidän mukaansa pitäisi 

irrottautua ajatuksesta, että lahjakkaat oppilaat pärjäävät ja jatkavat oppimista, vaikka heidän 

tarpeitaan ei huomioitaisi. Lahjakkaiden oppilaiden tarpeiden sivuuttaminen voi johtaa oppi-

laan haastavaan käytökseen (Borders ym., 2014). Albun (2015) mukaan opettajat saattavat kui-

tenkin päivittäisistä kiireistään johtuen helposti ohittaa ja olla huomaamatta lahjakkaita oppi-

laita. 

Abramo ja Natale-Abramo (2020) esittävät, että jos oppilas ei saa tarpeeksi haastetta, tulisi 

opettajan muokata opetustaan riippumatta siitä, onko oppilas lahjakas tai taitava vai ei. Silver-

man (2013, s. 5) puolestaan toteaa, että lahjakkaat oppilaat harvoin paljastavat todelliset ky-

kynsä, jos ympäristö ei ole tarpeeksi stimuloiva. Kayan (2022) mukaan opettajan tulisi olla 

tietoinen lahjakkaiden oppilaiden ominaisuuksista. Hän esittää, että jos lahjakkaan oppilaan 

ominaisuuksia ei huomioida opetuksessa, saattaa tämä alisuoriutua potentiaalinsa vastaisesti. 

Bordersin ja kollegoiden (2014) mukaan inkluusion päämääränä on huomioida kaikkien oppi-

laiden tarpeet, myös lahjakkaiden oppilaiden. Usein lahjakkaat oppilaat jäävät heidän mukaansa 

kuitenkin eriyttämisen ulkopuolelle. Myös Silverman (2013, s. 6) toteaa, että kaikkein taitavim-

pia oppilaita harvoin huomataan tai tuetaan. Tällaisten oppilaiden motivaatio usein kärsii jat-

kuvien toistojen, loputtoman odottamisen sekä liian helppojen materiaalien vuoksi (Silverman, 

2013, s. 6). Osmanović ja Akay (2018) esittävät, että jos lahjakkaan oppilaan saavutusten ole-

tetaan olevan välttämättömiä oppilaan positiivien minäkuvan rakentamisessa, täytyy oppilaalle 

myös tarjota mahdollisuuksia osoittaa potentiaalinsa. Silverman (2013, s. 10) toteaa lisäksi, että 

oppilaat, jotka pärjäävät koulussa ponnistelematta ja vaivatta, eli joille ei tarjota tarpeeksi haas-

tetta, eivät opi oppimistapoja, joita he tulevat tarvitsemaan korkeammilla asteilla. 
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Abramon ja Nalate-Abramon (2020) mukaan opettajien tulisi olla tietoisia siitä, kuinka he käyt-

tävät oppilaista esimerkiksi termejä lahjakas tai taitava. Nämä termit ovat heidän mukaansa 

avuksi vain, jos niitä käytetään voimaannuttamaan kaikkia oppilaita, ei rajoittamaan heitä. Bor-

ders kollegoineen (2014) jaottelee lahjakkaat oppilaat kolmeen eri luokkaan. Ensimmäisessä 

(1) luokassa he nostavat esille sellaiset oppilaat, joiden vahvuuksia ovat muun muassa kyky 

ottaa uutta informaatiota haltuun nopeasti, hyvä ongelmanratkaisukyky sekä kärsivällisyys. 

Opettajat tunnistavat tällaisten oppilaiden lahjakkuuden helposti. Toisessa (2) luokassa ovat 

sellaiset oppilaat, jotka ovat lahjakkaita, mutta joiden vahvuudet opettaja näkee negatiivisena 

käytöksenä luokassa. Esimerkiksi tällaisesta tilanteesta he nostavat tilanteen, jossa oppilas on 

luova tai kekseliäs ja haluaa kokeilla uusia tapoja tehdä asioita, mutta opettaja näkee toiminnan 

häiritsevänä. Kolmanneksi (3) luokaksi Borders ja kollegat (2014) nostavat sellaiset oppilaat, 

jotka ovat lahjakkaita, mutta tuntevat itsensä ulkopuolisiksi tai erilaisiksi, ja joilla saattaa olla 

merkittäviä sosiaalisia tai emotionaalisia tarpeita. Osmanović ja Akay (2018) toteavat tutki-

muksessaan, että lahjakkaiden oppilaiden kognitiivisten kykyjen kehitys on voimakkaampaa 

kuin heidän sosio-emotionaalisten taitojensa kehitys. Kaya (2022) esittää, että positiivisen il-

mapiirin luominen vaikuttaa lahjakkaisiin oppilaisiin parantamalla heidän akateemisia saavu-

tuksiaan ja motivoimalla heitä. Hänen mukaansa myös oppilaiden kognitiivinen kehitys sekä 

sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen kehitys voi parantua positiivisen ilmapiirin myötä. 

Kaya (2022) esittää, että jos opettaja ei hallitse luokkaansa tehokkaasti, saattavat lahjakkaat 

oppilaat käyttäytyä epätoivotulla tavalla. Tällaisia tapoja voivat hänen mukaansa olla muun 

muassa auktoriteetin vastustaminen, heikkous sietää epäonnistumisia, itsepäisyys tai tunneilla 

uneksiminen. Silverman (2013, s. 8) toteaa, että luovasti ajattelevat oppilaat saatetaan nähdä 

enemmin outoina, kuin lahjakkaina. Hänen mukaansa lahjakkaita oppilaita ei saisi arvottaa pel-

kästään sillä perusteella, mitä he tuottavat. Heitä tulisi sen sijaan vaalia sellaisena kuin he ovat 

sekä arvostaa tapaa, jolla he ajattelevat. Albu (2015) toteaa lahjakkaiden oppilaiden olevan en-

nen kaikkea lapsia, ja sellaisina heitä tulisi myös kohdella. Hänen mukaansa lahjakkaita oppi-

laita ei tule huomioida ja kohdella pelkästään heidän suoritustensa perusteella. 

Abramo ja Natale-Abramo (2020) esittävät, että oppilas voi olla taitava tai lahjakas jossakin 

tietyssä osa-alueessa ja heikompi toisessa. Silverman (2013, s. 13) puolestaan toteaa, että myös 

lahjakkailla oppilailla voi olla oppimisvaikeuksia. Myös Amran ja Majid (2019) tunnistavat 

lahjakkuuden ja oppimisvaikeuksien mahdollisen samanaikaisuuden. Silvermanin (2013, s. 13) 

mukaan rinnakkain ilmenevät lahjakkuus ja oppimisvaikeudet saattavat peittää toisensa, jolloin 

oppilas näyttäytyy vähemmän lahjakkaana, eivätkä oppimisvaikeudet näy yhtä selkeästi. 
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3 Opetuksen eriyttäminen 

Tässä luvussa keskitymme tutkimaan, mitä opetuksen eriyttäminen tarkoittaa, mitä se vaatii ja 

mitä se tarjoaa. Alaluvussa 3.1 tutkimme opettajan roolia ja tehtäviä eriyttämisessä. Alaluvussa 

3.2 syvennymme tarkastelemaan Roihan ja Polson (2018) Viiden O:n mallia eriyttämisestä. 

Viimeisenä alaluvussa 3.3 keskitymme eriyttämiseen nimenomaisesti musiikinopetuksessa. 

Tomlinsonin (2001, s. 1) mukaan opetuksen eriyttäminen on yksinkertaisimmillaan sitä, että 

oppilaille annetaan useita vaihtoehtoja sisäistää, ymmärtää ja ilmaista oppimaansa. Eriyttävä 

opetus antaa siis erilaisia vaihtoehtoja hankkia, ymmärtää ja prosessoida tietoa, sekä tehdä tuo-

toksia. Näin jokainen oppilas pystyy oppimaan tehokkaasti (Tomlinson, 2001, s. 1). Roiha ja 

Polso (2018, s. 15) puolestaan esittävät, että eriyttäminen tulisi ymmärtää suunnitelmallisena, 

tavoitteellisena ja proaktiivisena prosessina, jonka lähtökohtana on oppilaan ominaisuudet ja 

oppilastuntemus. Heidän mukaansa eriyttämiseen on lähestulkoon yhtä monta näkökulmaa kuin 

kentällä on toimijoita (Roiha & Polso, 2018, s. 10). 

Watts-Taffe ja kollegat (2012) esittävät, että eriyttäminen ei ole vain yksittäinen strategia, vaan 

ohjeistusta koskeva lähestymistapa, joka sisällyttää laajan joukon eri strategioita. Roiha ja Polso 

(2018, s. 10) puolestaan esittävät, että eriyttäminen määritellään laajimmillaan kokonaisval-

taiseksi tavaksi lähestyä opetusta huomioiden jokaisen oppilaan yksilöllisyys. Tällöin eriyttä-

minen voi heidän mukaansa kohdistua lukuisiin opetuksen ja koulunkäynnin osa-alueisiin. 

Myös Mäki-Havulinna ja Kydén (2020, s. 10) esittävät, että eriyttämistä voidaan tehdä opetuk-

sen eri osa-alueilla. Lisäksi he toteavat, että oppilas voi tarvita eriyttämistä yhdessä oppiai-

neessa, ja pärjätä hyvin muissa. Mäki-Havulinnan ja Kydénin (2020, s. 10–11) mukaan opetusta 

voidaan eriyttää esimerkiksi oppisisältöjen määrää rajaamalla, mutta usein voi riittää pelkästään 

panostaminen tehtävien selkeyden ja havainnollisuuden lisäämiseen. Myös oppilaan arvioinnin 

tapoja voidaan heidän mukaansa suhteuttaa oppilaalle asetettuihin tavoitteisiin. He kertovat, 

että arviointi voidaan toteuttaa eri tavoin, kuten esimerkiksi suullisella näytöllä tai keskuste-

luilla (Mäki-Havulinna & Kydén, 2020, s. 10–11). 

Roihan ja Polson (2018, s. 11) mukaan eriyttäminen jaotellaan arjessa tyypillisesti alaspäin ja 

ylöspäin eriyttämiseen. Heidän mukaansa alaspäin eriyttämisellä tarkoitetaan heikkojen oppi-

laiden opetuksen tukemista ja ylöspäin eriyttämisellä puolestaan lahjakkaiden oppilaiden huo-

mioimista opetuksessa. Mäki-Havulinna ja Kydén (2020, s. 9) esittävät, että jos opetusta ei 
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eriytetä oppilaan lähtökohtien mukaiseksi, heikot oppilaat eivät saa tarvitsemaansa tukea oppi-

akseen. Heidän mukaansa opetusta tulee eriyttää myös hyvin pärjäävien oppilaiden kohdalla. 

Hyvin pärjäävä oppilas voi turhautua, jos tälle ei anneta mahdollisuutta vaativampiin tavoittei-

siin (Mäki-Havulinna & Kydén, 2020, s. 9). Standerfer (2011) esittää, että antamalla oppilaalle 

hänen tarpeensa mukaisia haasteita, maksimoidaan mahdollisuudet oppilaan kasvuun ja onnis-

tumiseen. Westwood (2014, s. 57) puolestaan toteaa, että jos oppilaalle annetaan suoritettavaksi 

tehtäviä, jotka ovat oppilaan pystyvyyden kannalta liian haastavia, ei oppilas kykene liittämään 

uutta tietoa aikaisempaan informaatioon. Pirstoutunut oppiminen johtaa hänen mukaansa nope-

aan unohtamiseen. Myös Darrow’n (2015) mukaan eriyttämisessä keskeistä on tarjota oppilaille 

eri tasoisia tehtäviä. Silloin yksittäiset oppilaat oppivat opetuksen sisällöt eri haastavuustasoilla, 

vaikka opetettava sisältö on sama kaikille oppilaille (Darrow, 2015). Tomlinson (2014, s. 3) 

puolestaan esittää, että opetustilanteessa on kaksi vakiota, jotka ovat aina läsnä. Yksi näistä 

hänen mukaansa on se, että opetukselle on tietyt sisältövaatimukset, jotka toimivat opetuksen 

standardeina ja ovat tavoitteina oppilaille. Toinen on se, että oppilaat eroavat vääjäämättä toi-

sistaan oppijoina (Tomlinson, 2014, s. 3). 

Stenbergin (2016, s. 67) mukaan eriyttäminen lähtee oppilastuntemuksesta. Myös POPS:n 

(2014) mukaan eriyttäminen perustuu oppilastuntemukseen ja toimii kaiken opetuksen pedago-

gisena lähtökohtana. Mäki-Havulinna ja Kydén (2020, s. 9) kertovat, että eriyttämisessä otetaan 

huomioon oppilaiden kiinnostuksen kohteet, oppilaiden kehityserot ja taustat, opetusryhmien 

tarpeet, vaikutetaan oppimismotivaatioon, tuotetaan oppilaalle sopivia haasteita ja tarjotaan op-

pilaalle mahdollisuuksia kehittyä ja oppia omien vahvuuksien mukaisesti. Lisäksi eriyttämi-

sessä voidaan heidän mukaansa hyödyntää oppilaiden erilaista osaamista ja harrastuneisuutta. 

Halinen kollegoineen (2016, s. 50) esittää, että kehityksellisten erojen huomioon ottaminen 

koulutyössä on tärkeää, sillä ajattelun taitojen kehittäminen on heidän mukaansa kaikkein te-

hokkainta silloin, kun toiminta on haastetasoltaan sopivaa oppilaan kehitystasoon ja taitoihin 

nähden. Roiha ja Polso (2018, s. 10) puolestaan esittävät, että eriyttäminen toimii opetuksen 

tukikeinona, jolla vastataan erilaisuuden haasteeseen. Myös Mäki-Havulinnan ja Kydénin 

(2020, s. 9) mukaan eriyttävä opetus ottaa oppilaan huomioon yksilönä, jolla on oma persoo-

nallisuus, valmiudet, kyvyt, oppimistyylit ja kehitystaso. Opetuksessa tulee myös POPS:n 

(2014) mukaan ottaa huomioon sekä ryhmän että yksittäisen oppilaan tarpeet. Darrow’n (2015) 

mukaan eriyttäminen varmistaa, että oppilaat saavat mahdollisuuden oppia tavalla, joka parhai-

ten soveltuu heidän yksilöllisille tarpeilleen. 
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Watts-Taffe kollegoineen (2012) toteaa, että eriyttäminen on oppilaiden tarpeisiin reagoivaa 

ohjeistuksen muokkaamista. Roiha ja Polso (2018, s. 11–12) esittävätkin, että eriyttäminen voi-

daan jakaa reaktiiviseen ja proaktiiviseen eriyttämiseen. Reaktiivisessa eriyttämisessä opetusta 

aletaan yksilöllistää heidän mukaansa vasta siinä vaiheessa, kun haasteita ilmenee. Reaktiivinen 

eriyttäminen on Roihan ja Polson (2018, s. 12) mukaan tyypillisin opettajien käyttämä eriyttä-

misen muoto. He kuitenkin esittävät, että ideaalitilanteessa eriyttämisen tulisi kuitenkin olla 

proaktiivista, jolloin jo lähtökohtaisesti otetaan huomioon oppilaan yksilöllisyys. Roihan ja Pol-

son (2018, s. 12) mukaan proaktiivisen eriyttämisen ajatuksena on ennakoida oppilaiden tarpeet 

ja ottaa nämä huomioon jo opetuksen suunnitteluvaiheessa. 

POPS (2014) esittää, että eriyttämällä tuetaan oppilaan itsetuntoa ja motivaatiota. Roiha ja 

Polso (2018, s. 13) esittävätkin, että eriyttämiseen liittyy olennaisena osana motivaatio. Heidän 

mukaansa eriyttämisessä korostuu oppilaiden kiinnostus opiskeltavaa asiaa kohtaan. Roihan ja 

Polson (2018, s. 20) mukaan eriyttäminen mahdollistaa onnistumisen kaikille. Heidän mu-

kaansa yksi koulun tärkeimmistä tehtävistä on luoda oppilaalle positiivista kuvaa itsestään op-

pijana. Eriyttämisellä opettaja voi tarjota jokaiselle oppilaalle onnistumisen kokemuksia, jotka 

tukevat kokonaisvaltaista kasvua (Roiha & Polso, 2018, s. 20). Myös Mäki-Havulinna ja Kydén 

(2020, s. 9) toteavat, että eriyttäminen on yksi tärkeimmistä pedagogisista keinoista tukea op-

pilasta. Heidän mukaansa eriyttämällä opetusta, huomioon otetaan muun muassa oppilaan itse-

tuntoon ja motivaatioon kytkeytyvät emotionaaliset tarpeet sekä tuotetaan onnistumisen koke-

muksia. POPS:n (2014) mukaan eriyttämisellä pyritään lisäksi ehkäisemään oppimisen ja kou-

lunkäynnin vaikeuksia sekä tuen tarpeen syntymistä. Myös Roiha ja Polso (2018, s. 19) esittä-

vät, että eriyttäminen ehkäisee oppimisvaikeuksia. 

Seuraavaksi siirrymme käsittelemään opettajan roolia eriyttämisessä. Tarkastelemme, mitä 

opetuksen eriyttäminen vaatii opettajalta ja millaisena osana eriyttäminen tulisi nähdä opetta-

juudessa. Tarkastelemme, mitä olemassa olevien kirjallisuuden ja tutkimusten mukaan opetta-

jan tulee huomioida opetuksen eriyttämisen suunnittelussa ja toteutuksessa, sekä miten oppi-

lasjoukon heterogeenisyys vaikuttaa opettajan työhön. 

3.1 Opettajan rooli ja tehtävät eriyttämisessä 

Opettajan rooli eriyttämisessä on merkittävä. Tomlinsonin (2014, s. 2) mukaan opettajat ovat 

jo kauan törmänneet työssään ongelmaan ja kysymykseen siitä, miten jakaa aika, resurssit ja 
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itsensä tukeakseen oppilaiden kehitystä parhaalla mahdollisella tavalla. Perusopetuksen ope-

tussuunnitelman perusteissa (2014) korostetaan opettajan vastuuta tukea tarvitsevan oppilaan 

ohjaamisessa sekä tuen tarpeen varhaisessa tunnistamisessa. Tukea on annettava niin kauan ja 

sen tasoisena kuin oppilas sitä tarvitsee (POPS, 2014). Halinen kollegoineen (2016, s. 218) 

esittääkin, että mitä tarkemmin opettaja tunnistaa oppilaan vaikeudet, sitä paremmin pystytään 

pohtimaan oppilasta tukevia ja ongelmia ehkäiseviä tai vähentäviä toimintatapoja, opetusjärjes-

telyjä ja oppimisympäristöjä. Abramo ja Natale-Abramo (2020) puolestaan esittävät, että mu-

siikin opettaja voi luoda turvallisen ja palkitsevan oppimiskokemuksen tunnistamalla oppilaan 

vahvuudet sekä yksilölliset tarpeet ja eriyttämällä opetusta. Heidän mukaansa oppilaan vah-

vuuksien tunnistaminen auttaa opettajaa muovaamaan opetustaan. Lisäksi he esittävät, että 

eriyttämällä ohjeistusta, voidaan auttaa oppilasta onnistumaan ja tarjota tälle haastetta sekä pal-

kitsevan ympäristön. Myös Bordersin ja kollegoiden (2014) mukaan opettajan tulisi oppia tun-

nistamaan oppilaiden vahvuudet. He toteavat, että voidakseen eriyttää opetusta, on opettajan 

mukautettava ohjeistustaan vastaamaan oppilaan tarpeita ja valmiutta. Eriyttämisen tulisi olla 

opettajan ja oppilaan välinen yhteinen kokemus (Borders ym., 2014). Mäki-Havulinnan ja 

Kydénin (2020, s. 10) mukaan opettajalla tulee olla vahva oppilaantuntemus ja oppiaineen ope-

tussuunnitelman tavoitteiden tietämys, jotta tämä onnistuu opetustilanteiden suunnittelussa ja 

toteuttamisessa. 

Opettaja voi kartuttaa oppilastuntemustaan muun muassa arvioinnilla. Halinen kollegoineen 

(2016, s. 220) esittää, että koulutyön suunnittelun lähtökohtana tulisi olla systemaattisella arvi-

oinnilla saatu ymmärrys oppilaiden lähtötilanteesta, sillä opetus ja työskentely onnistuvat hei-

dän mukaansa parhaiten silloin, kun menetelmät ja sisällöt ovat haastetasoltaan sopivia oppi-

laille. Halisen ja kollegoiden (2016) mukaan opettajan olisi tärkeä pyrkiä hahmottamaan, mikä 

on oppilaan lähtötilanne kussakin oppimistilanteessa, millaiset tavoitteet ovat oppilaalle oikea 

kokoisia sekä millaiset työskentelymenetelmät tuottavat onnistumisen kokemuksia. Myös Péter 

(2011) esittää nimenomaisesti musiikinopetuksen osalta, että opettajan täytyy arvioida oppilai-

den musiikilliset kyvyt ennen opetusmetodien valintaa. Siiskonen ja kollegat (2019) toteavat 

puolestaan oppimisen vaikeuksien osalta, että arvioinnin tarkoituksena on kasvattaa ymmär-

rystä oppimisen vaikeuksien luonteesta sekä niihin parhaimmin sopivasta tuesta. Opettajan te-

kemän jatkuvan arvioinnin voidaan siis myös todeta olevan tärkeä työkalu eriyttämisessä. Jun-

tunen ja Westerlund (2013) esittävät lisäksi, että musiikkikasvatuksen kentällä voidaan tunnis-
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taa kasvatusalalla yleinen pyrkimys suorituskeskeisestä arvioinnista kohti oppilaskeskeistä ar-

viointiajattelua. Heidän mukaansa oppilaskeskeinen arviointiajattelu pyrkii oppilaan kokonais-

valtaisen kasvun ja kehityksen tukemiseen. 

Suprayogi kollegoineen (2017) esittää, että eriyttäminen voi mahdollisesti vaikuttaa jokaiseen 

päätökseen, jonka opettaja tekee koskien ohjeistusta, tavoitteita, sisältöä, opetusmenetelmiä, 

median käyttöä, arviointia sekä opetusympäristöä. Péter (2011) puolestaan esittää, että nykype-

dagogiikassa täytyy huomioida jokaisen oppilaan yksilölliset piirteet. Hänen mukaansa positii-

visia tuloksia voidaan saavuttaa vain, jos opettaja pystyy kiinnittämään huomiota jokaiseen yk-

silöön tunnin aikana ja opettamaan opetettavan materiaalin ottaen huomioon jokaisen oppilaan 

yksilölliset piirteet. Lopes ja Do Céu Neves Roldão (2014) esittävät, että monet opettajat luot-

tavat ohjaavaan opetustapaan, jolla kaikkia oppilaita opetetaan ja ohjataan samalla tavalla. 

Kaikkien oppilaiden opettaminen samalla tyylillä ei kuitenkaan toimi suurimman osan kanssa 

(Tomlinson & Imbeau, 2010, s. 8). Tomlinsonin (2014, s. 3–4) mukaan opettajan täytyy ope-

tusta eriyttäessään hyväksyä se lähtökohta, että hänen täytyy olla valmis ohjeistamaan oppilaita 

erilaisten lähestymistapojen kautta. Tämä tapahtuu hänen mukaansa vetoamalla oppilaan kiin-

nostuksen kohteisiin sekä säätämällä ohjeistuksen hankaluutta.  

Bordersin ja kollegoiden (2014) mukaan opettajilla on suuri rooli inkluusiossa ja opettajien 

tulee olla valmiita eriyttämään opetustaan oppilaiden tarpeiden mukaisesti. Tomlinsonin ja Im-

beaun (2010, s. 14) mukaan opettajan tulisi jatkuvasti kysyä itseltään, mitä ovat oppilaan tarpeet 

sekä mitä opettajan tulee tehdä, että oppilaan tarpeisiin vastataan. Heidän mukaansa joustava 

lähestyminen opetusta kohtaan antaa tilaa oppilaiden erilaisuudelle. Lopes’n ja Do Céu Neves 

Roldãon (2014) mukaan opettajan työn suurin haaste onkin löytää tapa esittää myös monimut-

kaisempiakin asioita sellaisella tavalla, että oppilaat pystyvät ne ymmärtämään, oppilaiden eri-

laisuudesta ja eroavista lähtökohdista huolimatta. Myös Darrow (2015) kertoo, että eriyttämisen 

lähtökohtaisena oletuksena on, ettei kaikkia oppilaan tarpeita voida huomioida ennakoivasti, 

vaan ohjeistusta täytyy pystyä muokkaamaan ja muovaamaan oppilaan vaihtuvien tarpeiden 

mukaan. Tomlinson ja Imbeau (2010, s. 14) esittävät, että opettajan vastuulla on varmistaa, että 

oppilaat sisäistävät oppisisällön. Tämä vaatii heidän mukaansa sitä, että opettajat tekevät tark-

koja ja koko ajan muovautuvia suunnitelmia opetuksensa suhteen. Lisäksi he esittävät vaati-

mukseksi opettajille, että nämä ymmärtävät jokaisen oppilaan luonteen yhtä lailla kuin opetet-

tavan sisällön luonteen.  
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Tomlinsonin (2014, s. 15) mukaan eriyttäessä opettajat auttavat oppilaita ymmärtämään, että 

jokainen on tervetullut ja arvokas omana itsenään, sellaisena kuin on. Lisäksi oppilaat oppivat 

hänen mukaansa työskentelemään yhdessä vahvistaakseen toistensa kasvua. Oppilaat oppivat 

ymmärtämään, että onnistumiset ja epäonnistumiset ovat välttämätön osa oppimisprosessia 

(Tomlinson 2014, s. 15). Siiskonen kollegoineen (2019) nostaa esille opettajan ja oppilaan vä-

lisen keskinäisen suhteen merkityksen. Heidän mukaansa opettajan ja oppilaan välinen suhde 

vaikuttaa vuorovaikutukseen ja sitä kautta oppilaan motivaatioon, kouluun kiinnittymiseen ja 

oppimistuloksiin. Myös Tomlinsonin ja Imbeaun (2010, s. 16) mukaan tunteet vaikuttavat op-

pimismotivaatioon, kykyyn työskennellä toisten kanssa sekä ajatukseen itsestä oppijana. Tämän 

vuoksi tunteet ovat heidän mukaansa olennainen osa opetussuunnitelmaa. He esittävät, että kun 

oppilaalla on positiiviset tunteet oppimista sekä itseään oppijana kohtaan, tukee se akateemista 

kasvua. Taitava opettaja ei heidän mukaansa vain seuraa oppilaiden käytöstä, vaan työskentelee 

ymmärtääkseen niitä tunteita, jotka ohjaavat oppilaiden käyttäytymistä. Näin opettaja pystyy 

ohjaamaan oppilasta positiiviseen suuntaan (Tomlinson & Imbeau, 2010, s. 16). Siiskonen kol-

legoineen (2019) toteaa, että opettajan uskomukset oppilaan menestymisestä ovat yhteydessä 

siihen, miten opettaja kannustaa, rohkaisee ja antaa positiivista palautetta oppilaalle. Lisäksi he 

esittävät olevan mahdollista, että kun opettajan ja oppilaan välinen suhde on myönteinen, aistii 

opettaja herkemmin oppilaan yksilöllisiä tarpeita ja osaa tukea oppilasta paremmin.  

Suprayogin ja kollegoiden (2017) mukaan opettajan ammatillinen identiteetti koostuu substans-

sin, didaktiikan ja pedagogiikan yhdistelmästä. Heidän mukaansa opettajan kokemus ja koulu-

tus voidaan nähdä kriittisinä muuttujina eriyttämisen omaksumisessa ja käytössä. Tomlinson 

(2001, s. 16) puolestaan kertoo, että eriyttävän opettajan tulisi irrottautua roolistaan tiedon hal-

tijana ja jakelijana, ja sen sijaan omaksua rooli oppimismahdollisuuksien järjestäjänä. Eriyttä-

vät opettajat keskittyvät siis vähemmän niin sanottuun kaikkitietävyyteen, ja keskittyvät enem-

män opiskelijoidensa ymmärtämiseen ja lukemiseen. Näin he omaksuvat tapoja saada oppilai-

den huomio, mikä johtaa asian ymmärtämiseen (Tomlinson, 2001). Tomlinson (2001, s. 17) 

muistuttaa, että eriyttävä opettaja ei tietenkään voi olla kaikkea ja tarjota kaikkea kaikille koko 

ajan. Eriyttävä opetus kuitenkin vaatii, että opettaja luo kohtuullisen määrän erilaisia lähesty-

mistapoja oppimiseen useimmiten, jotta suurin osa oppilaista löytäisi useimmiten sopivan op-

pimistavan itselleen (Tomlinson, 2001, s. 17). 

Suprayogin ja kollegoiden (2017) mukaan opettajan ammatillisella kehityksellä on selvä yhteys 

eriyttämisen hyödyntämiseen opetuksessa. Myös Roiha ja Polso (2018, s. 10) esittävät, että mitä 

laajemmin ja monipuolisemmin opettajat ymmärtävät eriyttämisen, sitä monipuolisemmin he 
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myös käyttävät erilaisia eriyttämiskeinoja opetuksessaan. He toteavat, että opettajien olisi tär-

keää tiedostaa eriyttämisen moninaisuus ja laaja-alaisuus, jotta oppilaiden yksilöllinen huomi-

oiminen lisääntyy opetuksessa. Tomlinsonin (2001, s. 16) mukaan opetustaan eriyttävät opet-

tajat oppivat 1) arvioimaan oppilaidensa valmiuksia erilaisin keinoin, 2) lukemaan ja tulkitse-

maan oppilaiden mielenkiintoa ja tapoja oppia, 3) luomaan erilaisia tapoja tiedon hankkimiseen 

4) tuottamaan erilaisia tapoja oppilaille tiedon etsimiseen ja omaksumiseen, 5) tarjoamaan eri-

laisia väyliä, joilla oppilas voi ilmaista ja syventää oppimistaan. 

Roiha ja Polso (2018, s. 15) listaavat asioita, joita eriyttäminen ei saisi olla. Heidän mukaansa 

eriyttäminen ei saisi olla vain irrallinen osa opetusta, vain tehtävien ja ajan eriyttämistä, vain 

reaktiivista, vain tiettyihin oppilaisiin keskittyvää, pelkästään opettajalähtöistä tai satunnaista. 

Lisäksi Tomlinson ja Imbeau (2010, s. 13) toteavat, että eriyttämiseen liittyy useita eri väärin-

käsityksiä. Heidän mukaansa eriyttäminen saatetaan ymmärtää esimerkiksi joukkona ohjeis-

tusta koskevia strategioita. He esittävät, että eriyttäminen on kuitenkin filosofia, joka ohjaa ta-

paa ajatella opettamista ja oppimista. Opetustaan tehokkaasti eriyttäville opettajille eriyttämi-

nen ei ole vain joukko strategioita, vaan välttämätön, pedagogisesti valveutunut ja empiirisesti 

testattu tapa ajatella opetustyötä (Tomlinson & Imbeau, 2010, s. 10–13). 

3.2 Roihan ja Polson Viiden O:n malli 

Roiha ja Polso (2018) ovat kehittäneet Viiden O:n mallin eriyttämisestä. Malli ei ole tieteelli-

nen, vaan se on luotu käytännön apuvälineeksi opettajille. Roihan ja Polson (2019) mukaan 

Viiden O:n malli on suomalaiseen koulujärjestelmään perustuva malli, jossa eriyttäminen huo-

mioidaan viidessä eri osa-alueessa. Nämä viisi osa-aluetta ovat opetusjärjestelyt, oppimisym-

päristöt, opetusmenetelmät, oppimisen tukimateriaalit sekä oppimisen arviointi. Seuraavaksi 

esittelemme nämä viisi keskeistä asiaa Roihan ja Polson (2018) mallista. 

3.2.1 Opetusjärjestelyt 

Opetusjärjestelyt ovat olennainen osa koulupäivää ja opetusta. Roihan ja Polson (2018, s. 46) 

mukaan tukiopetuksen antaminen on yksi keskeisimmistä opetuksen eriyttämiskeinoista. Myös 

POPS (2014) ja perusopetuslain §16 velvoittavat antamaan tukiopetusta sitä tarvitseville oppi-

laille. Roiha ja Polso (2018, s. 34) esittävät, että opetusta voidaan eriyttää myös erilaisten käy-
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tännön järjestelyiden avulla. Joskus järjestelyt vaativat rakenteellisia toimia ja resursointia ku-

ten oppituntien palkitus, samanaikaisopettajuus tai koulunkäynninohjaajien resurssit, mutta jos-

kus eriyttämistä voidaan tehdä pienelläkin vaivalla (Roiha & Polso, 2018, s. 34). 

Roiha ja Polso (2018, s. 35) esittävät, että suuret ryhmäkoot tuovat haastetta yksilölliseen ope-

tukseen, mutta toisaalta myös haastavat opettajia eriyttämään opetustaan. Heidän mukaansa 

yksi tapa eriyttää opetusta on joustava ryhmittely. Myös POPS:ssa (2014) mainitaan joustava 

ryhmittely yhtenä pedagogisena ratkaisuna sekä tehostettua että erityistä tukea annettaessa 

(POPS 2014, s. 65, 68). Roiha ja Polso (2018, s. 36) esittävät, että joustavalla ryhmittelyllä 

voidaan kohdentaa opetusta ryhmälle sopivaksi. Myös Mäki-Havulinnan ja Kydénin (2020, s. 

11) mukaan luokassa voidaan tehdä ryhmiä, joilla on ryhmän tarpeen mukaan eri tavoitteita tai 

työtapoja. He esittävät, että vaihtoehtoisesti voidaan myös järjestää oppimispisteitä, joissa on 

eritasoisia tehtäviä. Oppilaita voidaan ohjata näihin oppimispisteisiin taitojen tai tavoitteiden 

mukaan. (Mäki-Havulinna & Kydén, 2020, s. 11.) Roihan ja Polson (2018, s. 36) mukaan on 

tärkeää tehdä ryhmittely niin, ettei se leimaa oppilaita tai vaikuta negatiivisesti oppilaan käsi-

tykseen itsestään oppijana. Heidän mukaansa sopivalla ryhmittelyllä voidaan mahdollistaa op-

pilaille onnistumisen kokemuksia, mikä puolestaan voi parhaimmillaan vaikuttaa positiivisesti 

oppilaan käsityksiin itsestään oppijana. 

3.2.2 Oppimisympäristöt 

Oppimisympäristö on Roihan ja Polson (2018, s. 50) mukaan hyvin laaja käsite. POPS:n (2014, 

s. 29) mukaan oppimisympäristöllä tarkoitetaan kaikkia niitä tiloja, paikkoja sekä yhteisöjä, 

joissa oppimista ja opiskelua tapahtuu. Oppimisympäristö voi siis olla fyysinen luokkahuone 

tai virtuaalinen oppimistila, mutta myös luokan ja koulun psyykkinen sekä sosiaalinen ympä-

ristö. Roihan ja Polson (2018, s. 50) mukaan oppimisympäristön merkitys koulunkäynnissä voi 

olla suuri, minkä vuoksi sen huomioiminen eriyttämisessä on tärkeää. Jokin asia tai tapa, mikä 

voi olla yhdelle oppilaalle eduksi, voi toiselle oppilaalle olla häiritsevä ärsyke tai jopa este op-

pimiselle. Myös Tomlinsonin (2014, s. 15) mukaan oppimisympäristö on oleellinen osa onnis-

tunutta eriyttämistä. Valtioneuvoston asetuksessa määrätään, että oppimisympäristöjen tulee 

huomioida yksilöllisten oppilaiden tarpeet (Valtioneuvosto, 422/2012). Oppimisympäristössä 

voi kuitenkin olla mahdotonta ottaa jokaisen oppilaan yksilölliset tarpeet huomioon, joten 

Roiha ja Polso (2018, s. 51) esittävät, että niissä tapauksissa oppimisympäristöä tulisi muokata 

eriyttämistä eniten tarvitsevan oppilaan lähtökohdista. 
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Fyysisessä oppimisympäristössä tulee huomioida oppilaiden tarpeet. Tärkeää on Roihan ja Pol-

son (2018, s. 51) mukaan ensin huolehtia niin sanotut perusasiat kuntoon. Näihin kuuluu esi-

merkiksi luokan ilmanvaihto, lämpötila ja valaistus. Lisäksi luokan istumajärjestys, teknologian 

toimivuus ja luokan yleinen turvallisuus ovat tärkeitä asioita huomioida. Westwoodin (2014, s. 

58) mukaan oppilaiden istumajärjestyksellä on vaikutusta tehtävien tekemiseen, motivaatioon 

sekä osallistumiseen. Myös Darrow (2008) esittää, että oppilaiden istumisjärjestys voidaan 

määrittää niin, että se tukee oppilaan tarpeita. Oppilas, joka tarvitsee roolimallia, voidaan si-

joittaa istumaan sellainen oppilaan viereen, joka tarjoaa sopivan mallin. Puolestaan oppilas, 

jonka toiminta häiritsee oppituntia, voidaan sijoittaa opettajan läheisyyteen (Darrow, 2008). 

Perusasioiden jälkeen voidaan alkaa huomioimaan oppilaita yksilöllisesti (Roiha & Polso, 

2018, s. 51). Yksilöllistä huomioimista voi Roihan ja Polson (2018, s. 52) mukaan olla esimer-

kiksi sermien käyttö ärsykkeiden vähentämiseksi, kuulosuojaimien käyttö tai musiikin kuunte-

lun salliminen oppilaan keskittymisen helpottamiseksi. Myös Darrow (2008) toteaa, että opet-

tajan on oltava tietoinen luokkahuoneen ärsykkeistä, jotta tämä voi luoda ympäristön, jossa 

oppilaat pystyvät keskittymään. 

Psyykkiseen ja sosiaaliseen oppimisympäristöön liittyy Roihan ja Polson (2018, s. 57) mukaan 

ilmapiiri, ihmissuhteet ja tunnelma. Heidän mukaansa tärkeää on luoda hyvä, turvallinen ja 

luottamuksellinen tunnelma kouluympäristöön. Myös Tomlinson (2014, s. 15) esittää, että 

luokkaympäristö tulee olla turvallinen ympäristö niin onnistumisille kuin epäonnistumisillekin. 

Roiha ja Polso (2018) toteavat, että hyvän ilmapiirin eteen täytyy tehdä töitä. Opettajan tehtävä 

on puuttua kiusaamistilanteisiin ja esimerkiksi muiden vastauksille naureskeluun jo pienissäkin 

asioissa. Systemaattinen pieniinkin negatiivisiin tilanteisiin puuttuminen toimii viestinä oppi-

laille (Roiha & Polso, 2018. s. 57–58). 

3.2.3 Opetusmenetelmät 

Opetusmenetelmillä Roiha ja Polso (2018) tarkoittavat erilaisia keinoja ja tapoja oppilaan op-

pimisen tukemiseen. Heidän mukaansa opettajat saattavat usein käyttää vain oman mukavuus-

alueensa opetusmenetelmiä, eivätkä mieti muita keinoja opettamiseen. Opettajan mukavuus-

alueen menetelmä ei kuitenkaan välttämättä sovi oppilaalle (Roiha & Polso, 2018, s. 65). Myös 

Kaikkosen ja Laeksen (2013) mukaan opettajan tulee huomioida, että kaikki oppivat eri tavoin, 
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ja opettajan tapa opettaa ei ole aina se oikea. Roiha ja Polso (2018, s. 66) nostavat keskeisim-

miksi eriyttävän luokkahuoneen elementeiksi opiskelutaidot, ohjeiden annon, yksilöllisen ete-

nemisen, kotitehtävät, struktuurin, palkkiot sekä oppimateriaalin.  

Roiha ja Polso (2018, s. 66) esittävät, että eriyttävässä opetuksessa korostuu oppilaiden strate-

giat ja tekniikat, joita he hyödyntävät oppimistilanteissa. Näitä strategioita ja tekniikoita voi-

daan kutsua yhteisesti opiskelutaidoiksi. Kaikkonen ja Laes (2013) esittävät, että opettajan tu-

lisi löytää oppilaan voimavarat ja hyödyntää niitä. Aina oppilas ei kuitenkaan ole tietoinen 

omista taidoistaan, vaan oppilas voi olla jumittuneena toimintamalleihin, jotka eivät palvele 

oppilaan tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla. Roiha ja Polso (2018, s. 66) esittävätkin, että 

tämän vuoksi erilaisia opiskelutaitoja tulisi harjoitella koulussa. 

Roihan ja Polson (2018) mukaan opettajan ohjeiden annon tulee aina olla selkeää. Selkeät ja 

kirjallisesti tai kuvallisesti tuetut ohjeet auttavat kaikkia oppilaita, myös lahjakkaita, sillä silloin 

resursseja vapautuu muuhun työskentelyyn (Roiha & Polso, 2018, s. 66–67). Darrow (2015) 

puolestaan toteaa, että harvoin eriytetyt ohjeet hyödyntävät vain oppilasta, jolle ne on suunni-

teltu. Hänen mukaansa jokainen oppilas hyötyy, kun ohjeistusta voidaan muokata ja oppimi-

selle tarjotaan erilaisia vaihtoehtoja. 

Roihan ja Polson (2018) mukaan eriyttämisen käytäntöjen sanallistaminen on tärkeää, jotta op-

pilaat tietävät, mitä erilaisia vaihtoehtoja opiskelulle ja oppimiselle on. Vaikka nämä asiat voi-

vat olla opettajalle itsestään selviä, ne eivät välttämättä ole sitä oppilaille. Tämän vuoksi sanal-

listaminen ja eriyttävien menetelmien esille tuominen on tärkeää, jotta niistä tulisi oppilaillekin 

automaatio (Roiha & Polso, 2018, s. 52). Myös Mäki-Havulinnan ja Kydénin (2020, s. 10) 

mukaan eriyttäminen on järjestettävä tavalla, joka ei aiheuta kiusallisia tilanteita luokassa tai 

leimaa oppilasta. Roihan ja Polson (2018, s. 70) mukaan eriyttämiseen kuuluu sellaisen kult-

tuurin luominen, joka sallii ja normalisoi oppilaiden yksilöllisen etenemisen ja eri asioiden te-

kemisen eri aikaan. Myös Tomlinsonin (2014, s. 4) mukaan opetusta eriyttäessään opettajien 

tulisi tarjota vaihtoehtoisia tapoja oppia niin syvästi ja nopeasti kuin mahdollista, tekemättä 

oletusta siitä, että oppilaiden oppimistavat olisivat samanlaisia.  

3.2.4 Oppimisen tukimateriaali 

Oppimisen tukimateriaalit ovat olennainen osa eriyttävää opetusta. Roiha ja Polso (2018, s. 86) 

esittävät, että opetusvälineistön ja oppimateriaalin tulisi aina palvella oppilaan tarpeita ja niitä 
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tulee hyödyntää yksilöllisesti ja joustavasti. Jos opettaja käyttää tiettyä oppimisen tukimateri-

aalia opetuksessa, on oppilaan myös helppo hyödyntää sitä omassa oppimisessaan ja itsenäi-

sessä työskentelyssä. Opettajan kannattaa myös itse muokata oppimateriaaleja omille oppilail-

leen sopiviksi (Roiha & Polso, s. 86). POPS:n (2014) mukaan erityisesti tukiopetuksen järjes-

tämisessä käytettäväksi tulee valita monipuolisia menetelmiä ja materiaaleja, joiden avulla voi-

daan löytää uusia tapoja opittavan asian lähestymiseen. 

Roihan ja Polson (2018) mukaan eriyttämisessä työläimmäksi koetaan usein materiaalin val-

mistus. Heidän mukaansa yhteiset materiaalipankit voivat helpottaa työmäärää eriyttämisen 

osalta. Tukimateriaalia voi löytyä myös nettisivustoilta tai sosiaalisen median ryhmistä, jonne 

opettajat jakavat omia materiaalejaan yhteiseen käyttöön. Tällaisen jakamisen myötä kehittyvä 

ja leviävä avoin kulttuuri voi helpottaa materiaalien hankkimista (Roiha & Polso, 2018, s. 86–

88). 

3.2.5 Oppimisen arviointi 

Roiha ja Polso (2018, s. 100) esittävät, että oppimisen arviointi antaa opettajalle tietoa oppilaan 

oppimisen edistymisestä. Myös Darrow’n (2015) mukaan arviointi on olennainen osa eriyttä-

mistä. Arviointia hyödynnetään tarkasteltaessa oppilaan valmiutta oppia ja omaksua uutta tie-

toa. Roihan ja Polson (2018, s. 101) mukaan arvioinnin tulisi olla jatkuvaa päivittäisessä ope-

tuksessa, eikä pelkästään irrallinen osa opetusta. Perusopetuslain (628/1998) 22 §:n 1 momentin 

mukaan oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua. 

Arvioinnin voi Roihan ja Polson (2018, s. 101) jakaa karkeasti kolmeen osa-alueeseen, joita 

kaikkia tulisi toteuttaa opetuksessa. Nämä osa-alueet ovat ennakoiva arviointi, oppimista tu-

keva arviointi sekä osaamisen arviointi. Oppimisen arvioinnissa tulisi toteuttaa kaikkia näitä 

osa-alueita (Roiha & Polso, 2018). Myös Luostarisen ja Niemisen (2019, s. 26) mukaan par-

haimmillaan opettajan arviointityö huomioi kaikki edellä mainitut arvioinnin tehtävät. Myös 

Juntunen ja Westerlund (2013) toteavat, että arvioinnin avulla opettajat voivat saada arvokasta 

palautetta siitä, miten opetus ja opetusjärjestelyt ovat tukeneet oppimista. Heidän mukaansa 

arvioinnin tehtävänä ei ole arvostella, vaan lähtökohtaisesti sen tavoitteena on tuottaa havain-

toja, johtopäätöksiä ja kehittämissuosituksia. 

Roiha ja Polso (2018, s. 101) kertovat, että ennakoivaa arviointia käytetään silloin, kun halutaan 

selvittää oppilaan osaamista uuteen oppilaaseen tutustuttaessa tai ennen uuden opetettavan 
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asian aloitusta. Ennakoivaa arviointia käyttämällä voidaan tunnistaa oppilaan aiempi osaami-

nen ja tietämys asiasta, jolloin opetusta on helpompaa yksilöllistää oppilaan tarpeisiin. Enna-

koivaa arviointia voidaan tehdä esimerkiksi lähtötasotestien muodossa (Roiha & Polso, s. 101–

102). Luostarisen ja Niemisen (2019, s. 27) mukaan lähtötason arviointi antaa opettajalle käsi-

tystä siitä, millaisia erilaisia tietoja ja taitoja oppilailla on. Lähtötason arvioinnin tulokset voivat 

siten ohjata opetusta ja opetuksen eriyttämistä (Roiha & Polso, 2018, s. 102). Takala ja Kjäld-

man (2016) kertovat, että opettaja tarvitsee arvioinnin antamaa tietoa voidakseen entistä parem-

min suunnitella opetustaan ja arvioida toimintansa vaikutusta. 

Oppimista tukevaa, tai formatiivista arviointia käytetään puolestaan silloin, kun arviointi kes-

kittyy oppimisprosessiin ja tapahtuu itse työskentelyn aikana. Sen tarkoituksena on seurata, mi-

ten oppilaan oppiminen edistyy (Roiha & Polso, 2018, s. 102). Luostarinen ja Nieminen (2019, 

s. 28) toteavat, että formatiivisessa arvioinnissa luodaan kuvaa oppimisen edistymisestä ja työs-

kentelystä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Myös Toivolan (2019, s. 41–43) mukaan forma-

tiivisen arvioinnin keskiössä on oppilaan oppimisen edistäminen. Hänen mukaansa formatii-

vista arviointia tarvitaan oppilaskeskeisen oppimiskulttuurin rakentamiseen. Roihan ja Polson 

(2018) mukaan jatkuva palautteen antaminen on keskeistä oppimista tukevassa arvioinnissa. 

Oppimista tukevan arvioinnin metodeja ovat muun muassa erilaiset reflektointitehtävät, kuten 

itsearvioinnit tai oppimispäiväkirjat. Juuri eriyttämisen kannalta oppimista tukeva arviointi on 

merkityksellistä, sillä sen avulla voidaan huomata yksittäisten oppilaiden tarpeet paremmin 

(Roiha & Polso, 2018, s. 102). 

Kun jonkin oppimisjakson loputtua mitataan oppilaiden osaamista, puhutaan summatiivisesta 

tai osaamisen arvioinnista (Roiha & Polso, 2018, s. 103). Luostarisen ja Niemisen (2019, s. 29) 

mukaan osaamisen arvioinnilla kuvataan oppilaan osaamista tietyllä hetkellä suhteessa asetet-

tuihin tavoitteisiin.  Roiha ja Polso (2018, s. 103) esittävät, että osaamisen arvioinnin tavoit-

teena on tehdä oppiminen näkyväksi. Arvioinnin tulee heidän mukaansa sopia yhteen oppimis-

tavoitteiden, oppisisältöjen ja opetusmenetelmien kanssa. Luostarinen ja Nieminen (2019, s. 

29–30) toteavat, että oppimisen aikaisen arvioinnin ja osaamisen arvioinnin tulisi muodostaa 

kokonaisuus, jolloin lukuvuoden päättyessä oppilaiden saamien arvosanojen ei pitäisi tulla 

heille yllätyksenä. 
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3.3 Eriyttäminen musiikinopetuksessa 

Eriyttävä musiikinopetus antaa mahdollisuudet onnistumisen kokemuksille niin heikosti suo-

riutuville, lahjakkaille, kuin luokka-astetason mukaisesti suoriutuville oppilaille (Standerfer, 

2011). POPS:n (2014) mukaan musiikin opetuksessa ja työskentelyn suunnittelussa tulee ottaa 

huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet, edellytykset sekä kiinnostuksen kohteet. Vuosiluokilla 

7–9 huomioon otetaan myös oppilaan aikaisempi oppiminen. POPS (2014) esittää, että näiden 

tarpeiden, edellytysten ja kiinnostuksen kohteiden pohjalta tehdään työtapoja, erilaisten väli-

neiden käyttöä ja oppilaiden ryhmittelyä koskevat ratkaisut niin, että myös oppilaita kuullaan. 

Darrow (2015) kertoo, että musiikkiluokassa on oppilaita, jolla on erilaiset valmiudet, oppimis-

tyylit, taidot sekä mieltymykset. Myös Bernard ja Cayari (2020) esittävät, että musiikintunneilla 

oppilaiden taidot, kiinnostuksen kohteen sekä uskallus osallistua musisointiin eroavat toisis-

taan. Lisäksi oppilaiden musiikilliset taustat ja kokemukset ovat eroavaisia. Oppilaiden musii-

killiseen osaamiseen voi vaikuttaa aikaisempi musiikinopetus sekä oppilaiden harrastuneisuus 

koulun ulkopuolella. Musiikinopettajan täytyy miettiä, miten huomioi kaikkien oppilaiden tar-

peet eroavaisuuksista huolimatta (Bernard & Cayari, 2020). Darrow’n (2015) mukaan eriyttä-

minen on opettamisen ja oppimisen lähestymistapa, jonka avulla huomioidaan jokaisen yksi-

lölliset eroavaisuudet. Standerferin (2011) ajatukset musiikinopetuksen eriyttämisestä perustu-

vat Tomlinsonin (2014) ajatukseen siitä, että opettajan tulisi muokata opetustaan vastaamaan 

oppilaiden tarpeita, eikä oppilaiden muokata itseään opetuksen mukaiseksi.  Bernard ja Cayari 

(2020) toteavatkin, että vain yhtä opetusmenetelmää käyttämällä ei voida tavoittaa kaikkia op-

pilaita. 

Péter (2011) esittää kolme eri perustetta musiikin opetuksen eriyttämiselle. Ensimmäisenä (1) 

näistä hän nostaa esille oppilaiden erilaiset musiikilliset kyvyt. Osalla oppilasta on esimerkiksi 

tarkka rytmitaju, ja toisilla puolestaan voi olla hyvin heikko rytminen ymmärrys. Opettajan 

tehtävänä on Péterin (2011) mukaan saada selville jokaisen oppilaan kyvyt ja kehittää niitä. 

Toisena (2) Péter (2011) esittää, että monet oppilaat saattavat harrastaa musiikkia koulun ulko-

puolella, käymällä esimerkiksi soittotunneilla. Tällaisilla oppilailla on hänen mukaansa kehit-

tyneempi ymmärrys musiikista ja musiikin teoriasta, ja opettajan tulee muokata opetustaan 

myös näiden oppilaiden taitotasolle. Viimeiseksi (3) Péter (2011) esittää, että musiikkikasvatus 

auttaa älyllistä kehitystä sellaisilla oppilailla, joilla on kehitysvamma tai psykologinen häiriö. 

Péterin (2011) kolme perustetta eriyttämiselle osoittavat oppilasaineksen moninaisuuden näky-

misen myös musiikintunneilla.  
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Musiikinopetusta voidaan eriyttää sisällön, oppimisprosessien ja lopputuloksen osalta (Stan-

derfer, 2011; Knapp, 2020). Standerferin (2011) mukaan musiikinopetuksessa opetuksen sisältö 

koskee usein opetettavaksi valittuja kappaleita. Hänen mukaansa hyvä musiikinopettaja käyttää 

opetuksessaan useita eri strategioita, jotta oppilaiden erilaiset tavat prosessoida uutta tietoa ja 

harjoitella tulevat huomioiduksi. Knapp’n (2020) mukaan musiikinopettaja voi huomioida op-

pilaiden erilaiset oppimistyylit esimerkiksi uuden kappaleen opettelussa. Oppilaat voivat oppia 

kappaleen kuuntelemalla äänitettä, matkimalla opettajaa tai lukemalla erilaisia nuotinnuksia 

(Knapp, 2020). Lopputuloksella Standerfer (2011) tarkoittaa tapaa, jolla oppilaat demonstroivat 

oppimaansa. Hänen mukaansa oppilaat voivat oppia saman sisällön samoilla oppimisproses-

seilla, mutta tapa, jolla he esittävät oppimaansa voi erota. Tämä voi vähentää suorituksiin liit-

tyvää stressiä ja antaa oppilaille mahdollisuuden loistaa (Standerfer, 2011). 

Kaikkonen ja Laes (2013) esittävät, että musiikinopetuksessa kaikki huomioon ottava opetus 

voi tapahtua helpommin, kuin monessa muussa opetettavassa aineessa ja toiminnassa. Heidän 

mukaansa musiikin opetuksessa haasteelliset ja taiteellisesti merkitykselliset yksilö- tai yhteis-

soittotehtävät voidaan helposti sovittaa erilaisten oppilaiden valmiudet huomioiden. Standerfer 

(2011) puolestaan esittää, että musiikinopettajat saattavat tajuamattaankin eriyttää opetustaan 

esimerkiksi tarjoamalla eri soittostemmoja eritasoisille soittajille. Bernard ja Cayari (2020) to-

teavat, että musiikintunneilla jokaisen oppilaan ei tarvitsekaan osallistua samalla tyylillä. Hei-

dän mukaansa esimerkiksi musisointiin osallistuminen voi vaihdella rytmimunan soittamisesta 

improvisoidun soolon soittamiseen. Knapp’n (2020) mukaan musiikintunneilla jokainen oppi-

las voi osallistua yhteiseen tekemiseen, vaikka oppilaalla olisi minkälaisia haasteita.  

Musiikinopetuksen eriyttäminen vaatii Standerferin (2011) mukaan opettajalta hyvää oppilas-

tuntemusta. Voidakseen määrittää oppilaan valmiudet, oppimisprofiilin ja kiinnostuksen koh-

teet, on opettajan tunnettava oppilaansa. Oppilaiden kiinnostuksen kohteet voidaan Knapp’n 

(2020) mukaan musiikin tunneilla huomioida muun muassa ottamalla ohjelmistoon kappaleita, 

joista oppilaat pitävät. Tällaisella oppilaslähtöisellä lähestymistavalla hälvennetään koulussa ja 

koulun ulkopuolella tapahtuvan musiikin tekemisen välistä eroa. Musiikintunneilla luodaan 

musisointikokemuksia, jotka peilaavat koulun ulkopuoliseen musiikilliseen toimintaan (Knapp, 

2020). 
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4 Tutkimuksen metodologia ja toteutus 

Tässä luvussa esittelemme tutkimuksemme metodologiaa ja sen toteutusta. Aluksi esittelemme 

tutkielmassamme käyttämäämme lähestymistapaa sekä perusteluita lähestymistavan valinnalle 

alaluvussa 4.1. Tutkielman aineistonkeruumenetelmästä kerromme alaluvussa 4.2. Alaluvussa 

4.3 esittelemme aineiston keräämiseen liittyvää raportointia sekä esittelemme tutkimusjouk-

komme. Tämän jälkeen käymme läpi aineiston analyysiä alaluvussa 4.4. 

4.1 Tutkimuksen lähestymistapa 

Tämän tutkielman lähtökohtana on laadullinen tutkimus ja tutkielmassa käsitellään musiikin 

opettajien kokemuksia musiikin opetuksen eriyttämisestä. Koska kyseessä on ihmistieteellinen 

tutkielma, oli luonnollista tehdä tutkielma laadullisena tutkimuksena. Kiviniemen (2018) mu-

kaan laadullista tutkimusta voidaan luonnehtia prosessiksi, jossa aineistoon liittyvät näkökul-

mat ja tulkinnat kehittyvät tutkijan tietoisuudessa vähitellen tutkimuksen edetessä. Eskola ja 

Suoranta (1998) kuvaavat laadullista tutkimusta aineiston ja analyysin muodon kuvaukseksi.  

Metsämuurosen (2011) mukaan niin laadullisen kuin määrällisenkin tutkimuksen tekemisessä 

oleellista on kysyä, mikä on totuus. Juuti ja Puusa (2020) puolestaan esittävät, että laadullisen 

tutkimuksen ominaispiirteenä on sen perustuminen ihmisten subjektiivisten kokemusten ja nä-

kemysten tarkasteluun. Metsämuuronen (2011) kertoo, että laadullinen tutkimusprosessi on tut-

kijan omaan tulkintaan, järkeilykykyyn tai yhdistämis- ja luokittamisvalmiuksiin perustuvaa. 

Hänen mukaansa samasta aineistosta voidaan tehdä monella eri tavalla päätelmiä, jotka voivat 

olla toisiinsa nähden jopa ristiriitaisia. Kiviniemen (2018) mukaan laadullisessa tutkimuksessa 

tutkimusmenetelmälliset ratkaisut täsmentyvät ja kehittyvät vähitellen tutkimuksen edetessä. 

Puusa ja Juuti (2020) puolestaan esittävät, että tutkimuksen laadullinen lähestymistapa korostaa 

todellisuuden sekä siitä saatavan tiedon subjektiivisuutta. Heidän mukaansa tämä on yksi laa-

dullisen tutkimuksen keskeisistä tunnuspiirteistä. 

Tutkielmassamme haluamme selvittää, mitä musiikinopetuksen eriyttämiseen vaaditaan ja ha-

luamme tietää sen musiikinopettajien näkökulmasta. Tämän vuoksi meillä tulee olla käsitys 

siitä, millaisista olennaisista osista eriyttäminen musiikinopettajien kokemusten mukaan raken-

tuu ja millä tavalla musiikinopettajat ymmärtävät eriyttämisen merkityksen. Koska selvitämme 

musiikinopettajien kokemuksia, lähestymistapamme ottaa vaikutteita fenomenologiasta. Virta-

nen (2011) toteaakin, että fenomenologisen tutkimuksen keskeinen tutkimuskohde on ihmisen 
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kokemus. Laine (2018) puolestaan esittää, että fenomenologia rajoittuu tarkastelussaan siihen, 

mikä ilmenee meille itse koettuna, elettynä maailmana. Koska tutkimme musiikinopettajien ko-

kemuksia eriyttämisestä, fenomenologiasta vaikutteita ottava lähestymistapa on perusteltua. 

Laineen (2018) mukaan kokemukset rakentuvat merkityksistä. Hän esittää, että maailma, jossa 

henkilö elää, näyttäytyy tälle merkityksinä. Hänen mukaansa kokemuksia tutkittaessa tutkitaan 

kokemusten merkityssisältöä ja sen rakennetta. Vilkan (2021, s. 94) mukaan laadullisella tutki-

musmenetelmällä toteutettavaan tutkimukseen sisältyykin aina kysymys siitä, mitä merkityksiä 

tutkimuksessa tutkitaan. Huhtisen ja Tuomisen (2020) mukaan fenomenologisessa tutkimuk-

sessa pyrkimyksenä on päästä tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden maailmaan. Vilkka 

(2021, s. 75) kuitenkin toteaa, että tutkittavan kokemukset eivät koskaan tule tyhjentävästi ym-

märretyiksi. Tässä tutkimuksessa pyrkimyksenä on siis selvittää, minkälaisia kokemuksia opet-

tajilla musiikin opetuksen eriyttämisestä ja tutkia, mitä merkityksiä kokemuksiin sisältyy.  

Fenomenologiassa korostetaan Laineen (2018) mukaan yksilön perspektiiviä, mutta yhteiskun-

nallista tai yhteisöllistä näkökulmaa ei kuitenkaan väheksytä, sillä yksilöt ovat yhteiskunnallisia 

yksilöitä. Laine (2018) esittää, että vaikka jokainen kokee itse omaa maailmaansa, ovat saman 

yhteisön jäsenet hyvinkin samanlaisia suhteessaan maailmaan. Tutkittavat ihmiset ovat hänen 

mukaansa osa jonkin yhteisön luomaa merkityksen perinnettä, jonka vuoksi jokaisen yksilön 

kokemusten tutkimus paljastaa myös jotakin yleistä. Voidaan siis todeta, että vaikka tämä ra-

portti keskittyy yksittäisten tutkittavien, yksilöiden kokemuksiin, voidaan tuloksista saada sel-

ville myös jotain yleistä.  

Perttulan (2000) mukaan fenomenologinen tutkimus keskittyy siihen, millaisista kokemuksista 

rakentuu se todellisuus, jossa ihmiset elävät. Tässä tutkimuksessa tutkitaan, millaisista koke-

muksista opettajien todellisuus eriyttämisestä rakentuu. Käytettävissä olevassa aineistossa ko-

rostuu vahvasti opettajien itse kokema, eletty maailma, joten yhteys fenomenologiaan on sel-

keä. Tämä tutkimus ei kuitenkaan ole puhtaasti fenomenologiaa noudattava, sillä tutkimusta 

tehdessä meillä on ollut tietynlaisia ennakko-oletuksia ja teoriatietoa tutkittavasta asiasta. Lai-

neen (2018) mukaan fenomenologisessa lähestymistavassa onkin merkityksellistä tutkimus-

kohdetta ennalta selittävien teoreettisten mallien tiedostaminen. Koska tutkimme aihetta, jota 

olemme opiskelleet pitkään ja johon olemme syventyneet erityisellä tavalla, on selvää, että 

meillä on ennakkoajatuksia aiheeseen liittyen. Tiedostaen tämän, pyrimme tutkimaan ja tulkit-

semaan aineistoa mahdollisimman puhtaasti, ilman omien ennakko-oletustemme ohjausta. 
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Laine (2018) korostaakin, että kun tiedostaa omat ennakko-oletuksensa tutkimusta tehdessä, 

voi pyrkiä tarkkailemaan tietoisesti niiden vaikutusta omiin tulkintoihinsa. 

Vaikka tutkielmamme lähestymistapa ottaa vaikutteita fenomenologiasta, emme tee tutkielmaa 

kokonaan fenomenologisella otteella. Fenomenologiaan kuuluu olennaisesti merkityskokonai-

suudet, merkityssuhteiden rakentaminen tai merkityssuhteiden samankaltaisuuksien etsiminen 

(Laine, 2018). Tämän tutkielman tarkoituksena ei kuitenkaan ole tutkia kokemuksia tai merki-

tyksiä itsessään, vaan saada kokonaiskuvaa musiikinopetuksen eriyttämisestä ja sen toimivuu-

desta musiikinopettajien kokemusten kautta. 

4.2 Puolistrukturoitu teemahaastattelu 

Tutkimusmenetelmää valittaessa täytyy aluksi miettiä, mikä menetelmä palvelisi tutkimuksen 

tarkoitusta parhaiten. Tutkielmassamme lähdimme liikkeelle tutkimuskysymyksestä, joka oli 

”Mitä tekijöitä musiikinopettajan tulee huomioida musiikinopetuksen eriyttämisessä?” Saadak-

semme tietoa musiikinopetuksen eriyttämisestä, valitsimme aineistonkeruumenetelmäksi haas-

tattelun. Hirsjärvi ja Hurme (2009, s. 42) esittävät, että haastattelu on ohjattua, ennalta suunni-

teltua keskustelua, jolla tähdätään informaation keräämiseen. Myös Ruusuvuori ja Tiittula 

(2017) esittävät haastattelun olevan keskustelua, jolla kuitenkin on tietty, ennalta määrätty tar-

koitus ja keskustelun osapuolilla tietyt roolit. Eskolan ja Suorannan (1998, s. 63) mukaan haas-

tattelussa molemmat osapuolet vaikuttavat toisiinsa, joten se on vuorovaikutusta. 

Ajattelimme etukäteen aiheemme olevan sellainen, että se voi herättää mielenkiintoista keskus-

telua, ja halusimme voida esittää tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä. Hirsjärvi ja Hurme (2009, 

s. 35) esittävätkin, että haastattelu kannattaa valita aineistonkeruumenetelmäksi silloin kun tie-

detään, että tutkimuksen aihe voi tuottaa vastauksia, jotka ovat monitahoisia ja voivat viedä 

aihetta eteenpäin. Haastattelu luo myös mahdollisuuksia suunnata kysymyksiä tilanteiden mu-

kaan. Haastattelun etuja on myös se, että vastauksia on mahdollista selventää ja syventää tar-

peen mukaan. (Hirsjärvi & Hurme, 2009, s. 34–35). 

Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Puolistrukturoidulle teema-

haastattelulle keskeistä on, että haastattelu etenee keskeisten teemojen mukaan (Hirsjärvi & 

Hurme, 2009. s. 48). Puolistrukturoitu haastattelu viittaa nimensä mukaisesti siihen, että osa 

haastattelusta on strukturoitua, mutta ei kaikki (Hirsjärvi & Hurme, 2009, s. 47). Tässä tutkiel-

massa haastattelukysymysten aiheet eli teemat olivat kaikille samat, mutta kysymystenasettelu 
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ja kysymysten järjestys saattoi vaihdella tilanteen mukaan. Pidimme sitä luonnollisena ja sopi-

vana tapana juuri tähän tutkielmaan. Loimme haastattelua suunnitellessamme valmiit kysymyk-

set haastattelun pohjaksi (ks. Liite 1), mutta annoimme tietoisesti kysymysten elää haastattelun 

lomassa. Koimme jo etukäteen, että aihe saattaa aiheuttaa keskustelua ja monivaiheisia vas-

tauksia, jotka voivat liittyä muuhunkin kuin juuri siihen, mitä kysyimme ja antaa oleellista tie-

toa tutkielmaamme varten. Tämän vuoksi halusimme jonkinlaista vapautta haastatteluun, ja 

siksi puolistrukturoitu menetelmä oli perusteltua tutkielmassamme. 

4.3 Aineiston keräämisen ja tutkimusjoukon kuvaus 

Tutkimuksen kohteena tutkielmassamme ovat musiikkikasvatuksen koulutuksen käyneet mu-

siikinopettajat ja heidän kokemuksensa eriyttämisestä musiikintunneilla. Rajasimme tutkimus-

joukon musiikkikasvatuksen koulutuksen saaneisiin opettajiin, jotka opettavat tai ovat opetta-

neet musiikkia peruskoulussa tai lukiossa. Tutkimusjoukon rajauksen myötä tutkielmamme 

voidaan liittää musiikkikasvatuksen tutkimuskenttään. 

Haimme haastateltavia aluksi avoimella hakemuksella Facebookin ”Mitä tehdä musatunnilla?” 

-ryhmästä (Liite 2). Pidimme alustaa hyvänä paikkana etsiä haastateltavia, sillä kyseinen ryhmä 

on melko aktiivinen Suomen musiikinopettajien keskuudessa, ja sitä käytetään paljon erilaisten 

tutkielmien vastausjoukkojen hankinnassa. Hakemalla haastateltavia julkisesti, ajattelimme 

voivamme helpommin tavoittaa aiheesta kiinnostuneita ihmisiä, joilla voisi olla jaettavaa ai-

heeseen liittyen. Haastateltavia hakiessamme emme etukäteen määrittäneet haastateltavien 

määrää. Suoraan Facebook-ilmoituksesta saimme kaksi yhteydenottoa haastattelua varten. Lo-

put haastateltavat saimme myöhemmin otettuamme suoraan yhteyttä yksittäisiin musiikinopet-

tajiin. Haastateltavat toimivat tai ovat toimineet musiikinopettajina eri puolilla Suomea.  

Lopullisiin haastatteluihin osallistui neljä (N = 4) musiikinopettajaa. Otanta on kohtuullisen 

pieni, mutta Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan laadullisessa tutkimuksessa voidaankin usein 

keskittyä analysoimaan pientä määrää tapauksia tarkasti. Tämä tutkielma ei pyri laajaan yleis-

tettävyyteen, vaan tutkimaan tarkasti pienen, harkitun otannan kokemuksia eriyttämisestä mu-

siikintunneilla. Lisäksi tutkielma pyrkii etsimään mahdollisia yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuk-

sia heidän vastauksistaan. Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2008, s. 177) esittävätkin, ettei kvali-

tatiivisen tutkimuksen aineistosta yleensä pyritä tekemään yleistettäviä päätelmiä. Heidän mu-

kaansa tutkimalla yksittäistä tapausta tarpeeksi tarkasti, voidaan kuitenkin saada tietyn ilmiön 

merkittävät asiat esille, jotka toistuvat myös ilmiössä yleisellä tasolla.  
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Kolme haastattelua toteutettiin etänä Zoom-sovelluksen kautta ja yksi kasvotusten haastatelta-

van toiveesta hänen ehdottamassaan neutraalissa ja rauhallisessa ympäristössä. Etähaastatte-

luissa pidimme videoyhteyden päällä alusta loppuun, jolloin näimme haastateltavien ilmeet ja 

eleet heidän puhuessaan. Kasvotusten haastattelutilanne oli luonteva ja enemmän keskuste-

lunomainen kuin etähaastattelut. Haastattelut olivat kestoiltaan noin 30–60 minuuttia. Haastat-

telutilanteissa yksi tutkijoista toimi päähaastattelijana, ja toinen seurasi haastattelua. Seuraaja 

teki muistiinpanoja ja esitti tarvittaessa täydennyskysymyksiä. Tällä halusimme varmistaa, että 

mitään oleellista ei jää huomaamatta tai kysymättä. Kaikille haastateltaville esitettiin samat, 

ennalta asetetut kysymykset valitsemistamme teemoista, mutta puolistrukturoidun teemahaas-

tattelun tavoin kysymyksenasettelut ja kysymysten järjestys saattoivat vaihdella tilanteeseen 

sopien. Haastateltavien vastausten perusteella saatoimme lisäksi kysyä tilanteeseen sopivia tar-

kentavia tai syventäviä kysymyksiä. Kaikki haastattelut tallennettiin vähintään kahdella lait-

teella tallennuksen varmentamiseksi. Kaikki haastateltavat tiesivät ja hyväksyivät etukäteen 

haastattelun tallentamisen laitteille. Kaikki tallenteet onnistuivat ja haastatteluaineisto oli pää-

osin selkeää. Haastatteluaineistosta, siihen tutustumisesta ja litteroinnista kerromme lisää lu-

vussa 4.4. 

Taustatietoina kysyimme haastateltavilta heidän koulutustaustansa sekä työkokemuksen pituu-

den. Näitä tietoja pidimme tarpeellisena tutkielmamme kannalta, sillä ne voivat antaa muun 

muassa tietoa siitä, onko työkokemuksen pituudella merkitystä musiikinopettajan kokemuksiin 

eriyttämisestä. Emme kysyneet haastateltavien sukupuolta tai ikää, koska emme kokeneet nii-

den tietojen olevan relevantteja tutkimuksemme kannalta. Emme halua olettaa kenenkään su-

kupuolta, emmekä siksi myöskään halua keksiä haastateltaville sukupuolta vihjaavia tai niihin 

viittaavia nimiä tässä esittelyssä. Niin sanotut perinteiset, binääriseen sukupuolijakoon sidotut 

nimet voivat Lampisen (2001) mukaan viitata perinteisiin sukupuolirooleihin, mikä puolestaan 

kertoo kulttuurin asennoitumisesta sukupuoliin. Haluamme antaa lukijalle mahdollisimman 

pelkistetyn kuvan haastatelluista henkilöistä, jotta lukijalle ei muodostuisi tahattomia tai tahal-

lisia sukupuoleen liittyviä stereotyyppisiä mielikuvia haastateltavista. Tämän vuoksi kutsumme 

haastattelemiamme henkilöitä nimillä Haastateltava 1, Haastateltava 2, Haastateltava 3 ja 

Haastateltava 4. Kuviossa 1 esittelemme muodostamamme henkilökuvat haastateltavista. 
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Kuvio 1. Haastateltavien henkilökuvat. 

 

4.4 Aineiston analyysi 

Aloitimme aineiston käsittelyn kuuntelemalla ja litteroimalla haastattelunauhoitteet. Vilkka 

(2021) toteaakin, että tutkimusaineiston keräämisen jälkeen tulee aineisto muuttaa muotoon, 

jossa sitä voidaan tutkia. Tämä tarkoittaa hänen mukaansa haastattelujen nauhoitusten muutta-

mista tekstimuotoon (Vilkka, 2021, s. 110). Myös Ruusuvuori (2010) esittää, että kun haastat-

teluaineisto on äänitetty nauhalle, on aineiston ensimmäisenä käsittelyvaiheena litterointi, eli 

puheen muuntaminen tekstiksi.  

Litteroimme haastattelut mahdollisimman tarkasti, mutta jätimme litteroinnin ulkopuolelle kä-

simerkit ja äänteet, joita haastateltavat käyttivät esimerkiksi imitoidessaan eri soittimia. Haas-

tattelunauhoituksissa esiintyi muutamia täytesanoja, jotka olivat epäselviä. Näiden sanojen koh-

dalla päättelimme, mitä haastateltava oli tarkoittanut asiayhteyden mukaan. Tutkimuksellemme 

merkityksellistä on haastattelujen sisältö, eikä se, kuinka haastateltavat ovat vastauksensa esit-

täneet. Vilkan (2021, s. 110) mukaan litteroinnin tarkkuuden vaatimus riippuu siitä, mitä tutki-

muksella tavoitellaan sekä siitä, mitä lähestymistapoja tutkimuksessa käytetään. Hänen mu-

kaansa esimerkiksi fenomenologinen lähestymistapa ei vaadi välttämättä yhtä huolellista ja 

tarkkaa litterointia, kuin muun muassa diskurssianalyysi. Myös Ruusuvuori (2010) toteaa, että 

litteroinnin tarkkuus määritetään tutkimusongelman ja metodisen lähestymistavan perusteella. 



37 

 

Koska tutkimuksemme on laadullinen tutkimus, joka ottaa vaikutteita fenomenologiasta, ei ai-

neiston pikkutarkka litterointi ollut tarpeenmukaista. Nikander (2010) esittää, että haastattelu-

aineistoja purkaessaan tutkija tekee ratkaisuja siitä mitä, miltä osin, ja millä tarkkuudella hän 

materiaalinsa purkaa. Ruusuvuori (2010) puolestaan esittää, että jos haastattelussa kiinnostus 

kohdistuu esiin nouseviin asiasisältöihin, ei kovin yksityiskohtainen litterointi ole tarpeen. Li-

säksi hän toteaa, että litteroidessa tutkija tekee jatkuvasti valintaa sen suhteen, mikä kuultavissa 

tai nähtävissä oleva informaatio on tärkeää vuorovaikutuksen ymmärtämisen kannalta.  

Vilkan (2021, s. 110) mukaan haastatteluaineiston tekstimuotoon muuttaminen helpottaa tutki-

musaineiston analysointia. Nikander (2010) puolestaan esittää, että tekstiksi purettu puhe tuo 

aineiston lähelle lukijaa, lisää analyysin läpinäkyvyyttä sekä mahdollistaa lukijan tekemät tul-

kinnat ja uudelleenanalyysit. Hän kuitenkin huomauttaa, että litteraatio ei koskaan täydellisesti 

tavoita alkuperäistä puhetilannetta tai sisällä tilanteen kaikkia verbaalisia ja ei-verbaalisia ny-

ansseja (Nikander, 2010). On siis huomioitava, että tutkijoiden tekemät tulkinnat litteroidusta 

haastattelusta voivat vaikuttaa tutkielman luotettavuuteen. Litteroinnin jälkeen siirryimme ana-

lysoimaan aineistoa. 

Aineiston analyysin tavoitteena on tutkimuksen kohteena olevan ilmiön kuvaileminen, tulkit-

seminen ja ymmärtäminen (Puusa, 2020). Puusan (2020) mukaan analyysin tarkoituksena on 

luoda kokonaisuus, jolla voidaan muodostaa perusteltu tulkinta ja tehdä johtopäätöksiä tutkit-

tavasta ilmiöstä. Analyysin avulla tutkijat siis lisäävät aineiston sisällön informaatioarvoa tii-

vistämällä ja tulkitsemalla aineistoa niin, että analyysin lopussa on saatu kasaan jotain, joka 

kertoo enemmän kuin aineisto itsessään (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006). Puusan 

(2020) mukaan analyysiprosessi tulee viedä niin pitkälle, että aineiston yksittäistapauksista osa-

taan irtautua ja kertoa niistä jotain yleisellä tasolla. Tämä tarkoittaa, että tutkijan tulee osata 

tehdä yleisiä tulkintoja aineistosta analyysin seurauksena. 

Analyysimenetelmää valitessa tulee miettiä tutkijan suhdetta teoriaan (Eskola, 2018). Käy-

timme tutkielmassamme analysointimenetelmänä aineistolähtöistä sisällönanalyysiä, sillä kiin-

nostuksen kohteenamme ovat nimenomaisesti vastausten sisällöt. Tuomi ja Sarajärvi (2018, s. 

80) esittävät, että aineistolähtöisessä analyysissä pyrkimyksenä on luoda tutkimusaineistosta 

teoreettinen kokonaisuus. Puusa (2020) puolestaan esittää, että jos tutkija on valinnut muun 

kuin teorialähtöisen analyysitavan, tulisi tämän olla avoin aineistolle ja pyrkiä lukemaan sitä 

avoimesti ilman, että jokin teoreettinen, ennalta ajateltu näkökulma rajoittaa aineiston sisällön 
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näkemistä. Eskola ja Suoranta (1998) esittävätkin, että laadullisessa tutkimuksessa voidaan läh-

teä liikkeelle ilman ennakkoasetelmia tai määritelmiä. Tämän tutkimuksen analyysi on aineis-

tolähtöistä, joten analyysin tavoitteena on tutkia aineistoa avoimin mielin ja saada käytettävissä 

olevan aineiston pohjalta teoreettinen ymmärrys eriyttämisestä. Myös fenomenologiasta vai-

kutteita ottava lähestymistapamme tukee aineistoon perehtymistä ilman ennakko-oletuksia ai-

heesta (Laine, 2018). Koska aineisto käsittelee musiikinopetuksen eriyttämistä, on selvää, että 

meillä tutkijoina on jonkinlaisia ennakko-oletuksia aiheesta. Tiedostimme kuitenkin ennakko-

tietomme aiheeseen liittyen ja pyrimme sen vuoksi tietoisesti irrottautumaan omista ennakko-

oletuksistamme aineistoa tutkiessamme. 

Tutkielmamme toiseen tutkimuskysymykseen vastataksemme käytimme osittain teoriasidon-

naista sisällönanalyysiä, sillä halusimme reflektoida Roihan ja Polson (2018) Viiden O:n mallia 

omiin tutkimustuloksiimme. Teimme siis analyysin aineistolähtöisesti, mutta lopulta aineiston 

perusteella tekemämme havainnot sidottiin valmiiseen malliin tarkastelemalla mallia suhteessa 

tuloksiimme. Eskolan (2018) mukaan teoriasidonnaisessa analyysissä on teoreettisia kytken-

töjä, mutta analyysi ei perustu tai nouse teorian pohjalta. Laineen (2018) mukaan fenomenolo-

giassakin analyysin tuloksia voidaan tarkastella ja käsitteellistää pidemmälle teorian tai muiden 

tekemien tutkimusten valossa sen jälkeen, kun analyysi on tehty aineistolähtöisesti. 

Tuomen ja Sarajärven (2018, s. 78) mukaan sisällönanalyysin avulla voidaan tehdä monenlaista 

tutkimusta ja useimmat laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmät perustuvatkin tavalla tai 

toisella sisällönanalyysiin. Tuomi ja Sarajärvi (2018, s. 87–88) toteavat, että sisällönanalyysillä 

pyritään saamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä ja yleisessä muodossa. Heidän mu-

kaansa sisällönanalyysissä etsitään tekstin merkityksiä.  

Analyysimme tutkimusote on induktiivista. Tuomen ja Sarajärven (2018, s. 80–81) mukaan 

induktiivisessa analyysissä yksittäisistä havainnoista voidaan johtaa yleistä tietoa. Myös Eskola 

ja Suoranta (1998, s. 62) esittävät laadullisen tutkimuksen yhden erityisluonteen olevan se, että 

siinä usein edetään aineistolähtöisesti yksittäisestä yleiseen, eli induktiivisesti. Hirsjärvi ja kol-

legat (2008, s. 260) esittävät, että tutkija lähtee liikkeelle tutkimusprosessissaan empiirisistä 

havainnoistaan. Heidän mukaansa tutkija tulkitsee havaintomateriaalia perusteellisesti ja nostaa 

siitä analyysin avulla merkittäviksi katsottavia teemoja. Tämän jälkeen tutkija koodaa teemat 

ja muotoilee sitten yleisemmiksi luokittelukategorioiksi. Tämä prosessi edellyttää heidän mu-

kaansa aineiston perinpohjaista tuntemista. Tämän jälkeen tutkija seuloo esiin tutkittavan asian 
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kannalta merkityksellisiksi nousseet kategoriat, kirkastaa niitä ja päätyy selitysmalleihin ja teo-

reettiseen pohdiskeluun (Hirsjärvi ym., 2008, s. 260–261). 

Aloitimme analysoinnin tutustumalla tarkasti haastatteluaineistoon. Hirsjärvi ja Hurme (2009, 

s. 143) esittävät, että mitä paremmin aineiston tuntee, sitä paremmin aineistoa voi analysoida. 

Aineistoon tutustumisen jälkeen aloimme etsimään haastateltavien vastauksista yhteneväisyyk-

siä sekä jaottelemaan samansisältöisiä vastauksia ryhmiin. Puusa (2020) esittää, että kun tutki-

jalle on muodostunut alustava kokonaiskuva aineistosta, voi aineistoa alkaa pilkkomaan osiin. 

Tuomi ja Sarajärvi (2018, s. 85) puolestaan esittävät, että aineistolähtöisessä analyysissä aineis-

tosta tulee ensin tunnistaa asiat, joista ollaan kiinnostuneita. Haastateltavien vastaukset sisälsi-

vät paljon samankaltaisia ajatuksia, joten muodostimme pelkistettyjä lauseita eri haastateltavien 

samansisältöisten vastausten pohjalta. Kuviossa 2 esitämme esimerkin aineiston pelkistämi-

sestä. Kuvion vasemmassa laidassa on esitetty haastateltavien suorat muokkaamattomat vas-

taukset ja oikealla puolella näistä vastauksista pelkistetty lause. 

 

 

Kuvio 2. Lauseiden pelkistäminen. 
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Redusoimalla vastauksista pelkistettyjä lauseita, karsimme aineistosta pois kaiken epäoleelli-

sen, jolloin jäljelle jäi selkeät, kategorisoitavat lauseet. Lauseiden pelkistämisen jälkeen ke-

räsimme samaa teemaa koskettavat pelkistetyt lauseet yhteen ja muodostimme niistä omia ka-

tegorioitaan. Tuomi ja Sarajärvi (2018, s. 85) esittävät, että aineistosta kiinnostavien aiheiden 

tunnistamisen jälkeen pelkistetään vastauksien lauseita yksittäisiksi ilmaisuiksi, jonka jälkeen 

samaa kuvaavat ilmaisut yhdistetään samaan kategoriaan. Kuviossa 3 kuvaamme esimerkin ka-

tegorioiden muodostamisesta. Kuvion vasemmassa laidassa on kuvattu pelkistetyt lauseet ja 

oikeassa laidassa niistä muodostettu kategoria. 

 

 

Kuvio 3. Pelkistettyjen lauseiden kategorisointi. 

 

Jatkoimme muodostuneiden kategorioiden kategoriointia edelleen keräämällä saman teeman 

alle kuuluvat kategoriat yhteen. Tuomi ja Sarajärvi (2018, s. 85) toteavat, että pelkistetyistä 

virkkeistä muodostuneita kategorioita yhdistetään edelleen yläkategorioihin.  Analyysissä muo-

dostui kolme yläkategoriaa, jotka olivat 1) Eriyttäminen käytännössä, 2) Opettajan osaaminen 

ja ammattitaito sekä 3) Oppilaslähtöisyys. Esimerkiksi yläkategorian ”Eriyttäminen käytän-

nössä” alle kuuluivat muun muassa alakategoriat Materiaalit ja Menetelmät. Kuviossa 4 on 

esitetty kaikki kolme yläkategoriaa sekä niiden alle kuuluvat alakategoriat. 
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Kuvio 4. Yläkategoriat ja niiden alakategoriat. 

 

Haastateltavien vastauksissa nousi lisäksi esille asioita, jotka olivat tutkimuskysymystemme 

kannalta epäoleellisia. Haastateltavat kertoivat muun muassa eriyttämisen tavoitteista. Valtaosa 

tavoitteista kuitenkin nousi esille jo tavalla tai toisella kategorioissamme. Haastateltavilta ky-

syttiin myös eriyttämistä helpottavia ja hankaloittavia tekijöitä. Myös näistä tekijöistä suuri osa 

sisältyy analyysissämme muodostuneihin kategorioihin. Käsittelemme tutkimuskysymysten ul-

kopuolelle jääneitä tekijöitä tarkemmin tutkielman pohdintaosiossa (Luku 6).  

 



42 

 

5 Tulokset 

Tässä luvussa esittelemme aineiston analyysin tuloksia sekä vastauksia asetettuihin tutkimus-

kysymyksiin. Tämän tutkielman tutkimuskysymykset ovat: 

1. Mitä tekijöitä musiikinopettajan tulee huomioida eriyttäessään musiikinopetusta? 

2. Onko Roihan ja Polson (2018) Viiden O:n malli eriyttämisestä sovellettavissa musiikinope-

tuksen eriyttämiseen? 

Tutkimusaineistomme koostuu musiikinopettajien kokemuksista musiikinopetuksen eriyttämi-

sestä. Tutkielmamme osoittaa, että eriyttämisen kannalta huomioon otettavia tekijöitä on paljon 

ja että opetuksen eriyttäminen on suuri osa musiikinopettajan työtä. Tutkimustuloksissa vas-

taamme aluksi ensimmäiseen tutkimuskysymykseemme. Tuomme esiin musiikinopetuksen 

eriyttämiseen liittyviä tekijöitä, jotka olemme jakaneet kolmeen osa-alueeseen analyysissämme 

muodostamiemme yläkategorioiden perusteella. Nämä osa-alueet ovat musiikinopetuksen eriyt-

täminen käytännössä, musiikinopettaja opetuksen eriyttäjänä, sekä oppilaslähtöisyys eriyttä-

misessä. Vastattuamme näiden kolmen osa-alueen kautta ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, 

siirrymme käsittelemään toista tutkimuskysymystä. Siinä peilaamme Roihan ja Polson (2018) 

Viiden O:n mallia ja sen sopivuutta musiikinopetuksen eriyttämiseen tutkielmamme tulosten 

perusteella. Fenomenologisen lähestymistavan mukaisesti tarkastelemme olemassa olevaa mal-

lia suhteessa tuloksiimme, emmekä omia tuloksiamme suhteessa malliin (Laine, 2018). 

Tulkintamme pohjana on kerätty aineisto, jota tutkimalla ja analysoimalla teimme omat johto-

päätöksemme. Tutkielman pohdintaosiossa (luku 6) liitämme tulkintamme ja johtopäätök-

semme aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen ja tutkimukseen. Tulosten tulkinnassa pyrimme tuo-

maan musiikinopettajien kertomat kokemukset selkeästi ja todenmukaisesti esille. Esittelemme 

tuloksissa suoria ja muokkaamattomia lainauksia haastatteluista, jotta voimme osoittaa, mihin 

tulkintamme perustuu. Lainaukset on merkitty kursivoinnilla sekä lainausmerkeillä. Lisäksi jo-

kaisen lainauksen perään on merkitty, kenen haastateltavan lainaus on kyseessä. Merkinnät ovat 

perusteltuja, sillä vastaajia ei voida tunnistaa anonymiteetin vuoksi ja on oleellista, että vas-

tauksia voidaan reflektoida muun muassa musiikinopettajien työkokemuksen pituuteen. 

Koska tutkimusaineistomme koostuu neljästä musiikinopettajan haastattelusta, ei suuria yleis-

tyksiä tuloksista voida tehdä. Tulokset kertovat kuitenkin tutkimukseen osallistuneiden musii-

kinopettajien kokemuksista eriyttämisestä. Hirsjärven ja kollegoiden (2008, s. 177) mukaan 
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yksittäisiä tapauksia tarpeeksi tarkasti tutkimalla voidaan saada tietystä ilmiöstä esille merkit-

täviä tekijöitä, jotka ovat nähtävissä myös yleisesti. Tutkielmassamme esitetyt tulokset musii-

kinopettajien kokemuksista voivat siis toistua myös yleisemmällä tasolla. 

5.1 Musiikinopetuksen eriyttäminen käytännössä  

Opetuksen eriyttäminen ja eriyttämisen tarve on käytännön tasolla jatkuvasti läsnä musiikin-

opettajan arjessa oppilasjoukon heterogeenisyyden vuoksi. Eriyttäminen musiikinopetuksessa 

ei aina tarkoita erillisten, ennalta suunniteltujen eriyttävien tehtävien antamista, vaan musiikin 

oppiaineen toiminnallisuuden vuoksi eriyttämisen keinoja on osattava keksiä hetkessä. Eriyttä-

minen on siis hyvin usein toiminnallista ja se vaatii hetkessä reagointia nopeisiinkin muutoksiin 

ja oppilaiden tarpeisiin. 

”No ehkä musiikin opetuksessa se [eriyttäminen] eroaa niin, että kun se on niin 

toiminnallista, että siinä opetus täytyy miettiä sen toiminnan kautta se eriyttämi-

nen. Että sä et voi antaa vain jotakin valmiita materiaaleja, mitä saattaa olla 

muissa aineissa – niinku, että tässä on nyt helpommat tehtävät tästä samasta ai-

heesta. Vaan koska se on niin toiminnallista, jatkuvasti muuttuvaa ja tilanteessa 

elävää se opetus, niin sitä pitää, ainakin oman kokemuksen, mukaan niin silleen 

hetkessä tehdä niinku näin [napsauttaa sormia].” (Haastateltava 4, 16.1.2022) 

Haastateltava 3 kuvasi eriyttämisen tilannesidonnaisuutta seuraavasti: 

”Et tavallaan, että pystyy lennostaki heittämään tai helpottamaan jotaki, vaikka 

rytmiä rummuilla. Tai jos on vaikka jotaki laattasoittimia, niin toiset soittaa laa-

jempaa asteikkoa ja toiset soittaa kahta säveltä. Että se välillä tapahtuu aika 

spontaanistikin ja välillä se on hyvinki suunniteltua, jos haluaa niinku... tai että 

on semmoset korkeat tavoitteet sovituksellisesti, että saa sen kuulostamaan myös 

hyvältä.” (Haastateltava 3, 21.12.2021) 

Tuloksemme osoittavat, että eriyttämistä tehdään sekä yksilö- että ryhmätasolla. Musiikinopet-

tajien kertomuksista kävi ilmi, että yksilöllinen eriyttäminen musiikinopetuksessa ei oppitun-

tien ja resurssien puitteissa aina ole mahdollista. Silloin eriyttämistä voi musiikinopettajien mu-

kaan tehdä taitotasojen mukaisesti ryhmittäin. Oppilastuntemus korostui tärkeäksi osaksi eriyt-
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tämistä, jotta tehtävien haastavuustasoa voidaan kohdentaa jo tehtävien jakovaiheessa. Taso-

ryhmiä ja -ryhmittelyä voidaan aineistomme mukaan pitää yhtenä ratkaisuna opetuksen eriyt-

tämiselle isossa ryhmässä. 

”Että voihan se olla että joku noheva yksilö, että ”otappa rumpuihin filli”, taikka 

”soitappa pianolla sointukäännökset vaikka mukaan” tai sillain että sitä tapahtuu 

molemmin, mutta onhan se tietysti tuntien puitteissa että jos on vaikka 25 oppi-

laan luokka että kävis jokaisen läpi ja miettis just optimaalisen tason nii ei, ei 

missään nimessä onnistu tuntien puitteissa. Että sitten pitää ajatella vähän niinku 

ryhminä.” (Haastateltava 2, 25.11.2021) 

Välillä eriyttämistä tehdään koko ryhmälle jättämällä jotain kokonaisuudesta pois, tai valitse-

malla yhdelle ryhmälle helpompi kappale kuin muille ryhmille, jos on kyse esimerkiksi erityi-

sen haastavasta ryhmästä. Yhtä lailla joskus yksittäisen ryhmän taitotaso voi olla erityisen kor-

kealla, jolloin voidaan myös eriyttää koko ryhmää ylöspäin. Opettajalla on oltava erilaisia ver-

sioita päässään, jotta ryhmälle kohdennettua opetusta voidaan tehdä, kun oppilastuntemus li-

sääntyy. Oppilastuntemuksen lisääntyessä tuntien ja tarvittavan tukimateriaalin valmistelu hel-

pottuu. Musiikinopetuksessa soittamista voidaan eriyttää niin, että lähdetään liikkeelle yksin-

kertaisista asioista, matalalta tasolta ja tasoa aletaan pikkuhiljaa vaikeuttaa. Tällä halutaan var-

mistaa, että jokainen pääsisi mukaan edes ensimmäiselle tasolle. Välillä ensimmäinen tasokaan 

ei ole tarpeeksi yksinkertainen, jolloin opettajalla täytyy olla edelleen tapoja yksinkertaistaa 

opetusta.  

”-- jos tietää että on remupetteri-porukka, niin jo ennen kuin ne tulee luokkaan 

niin oon saattanu tehdä ratkaisun, että otetaan sama biisi ku kaikkien muidenkin 

kanssa, mut sen sijaan että meillä ois vaikka neljä eri soitinrastia, niin saatetaan 

tehdä koko homma kahdella. Että tuolla tavallakin se eriyttäminen ehkä näkyy. 

Että jos tietää että on haastava porukka, niin eriytetään ennen tuntia. Jo suunnit-

teluvaiheessa saatan eriyttää alaspäin koko porukalle.” (Haastateltava 2, 

25.11.2021) 

Alaspäin eriyttäessä musiikinopettajat kertoivat harventavansa ja vähentävänsä materiaalia. 

Ylöspäin eriyttäessä taas annetaan lisää materiaalia, tehtäviä ja vastuuta. Ylöspäin eriyttämi-

sessä tärkeää on oppilaan innostus ja motivaatio ainetta ja tehtävää kohtaan. Ylöspäin eriyttä-

minen ei tarkoita pelkästään lahjakkaiden oppilaiden huomioimista, vaan ylöspäin voidaan 

eriyttää ketä vain, joka innostuksen kautta kaipaa lisää haastetta tai vastuuta tunnilla. Lisäksi 
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ylöspäin eriyttäessä opettaja voi välillä delegoida ohjaamistehtäviä sellaisille oppilaille, jotka 

tarvitsevat lisähaastetta tai ovat jo oppineet opetettavan asian. Lahjakkaita oppilaita ei kuiten-

kaan tulisi jatkuvasti laittaa apuopettajan rooliin, vaan vastuutehtäviä voi jakaa kenelle vain, 

joka pärjää annetussa tehtävässä. 

”Mut mä yritän miettiä sitä, että mä en liikaa laittais hyviä opettajiks, koska ne 

turhautuu. Kaikkein herkullisin on se, ku on semmonen kaveri, joka ei oo osannut 

yhtään mitään, sit se oppii ja ”voisitsä olla apuopettaja?” Se loistaa.” (Haasta-

teltava 1, 23.11.2021) 

Tulostemme perusteella on tärkeää löytää jokaiselle oppilaalle tai ainakin taitotasolle sopiva 

tehtävä, sillä liian helppo tai liian haastava tehtävä turhauttaa oppilasta. Tärkeänä pidetään, että 

taitotasosta riippumatta jokaiselle saataisiin sopivasti haastetta ja mielekästä tekemistä, jotta 

motivaatio tekemistä kohtaan säilyy. Aineistossamme korostuu taitotasosta riippumaton eriyt-

tämisen tarve. 

”-- niin ideaalitilannehan on, että jokaiselle oppilaalle sais kaiveltua sen hänelle 

sopivan tehtävän, että siinä ois vähän ponnisteltavaa mutta että se kuitenkin on 

saavutettavissa.” (Haastateltava 2, 25.11.2021) 

Musiikinopetuksen eriyttämiseen on monia tapoja ja musiikki oppiaineena tarjoaa hyvin moni-

puolisesti mahdollisuuksia eriyttämiseen. Opetusta, rytmejä ja nuotinnusta voidaan selkeyttää 

muun muassa symbolein, värein, numeroin ja sanarytmein. Myös kehollisuutta käyttämällä voi-

daan eriyttää opetusta. Kehollisuuden avulla voidaan opettaa, vaikka opettajalla ja oppilaalla ei 

olisi yhteistä kieltä. Myös leikillisyys ja pelillisyys opetuksessa mainittiin osaksi eriyttämistä. 

Lisäksi oppilaille voidaan tarjota tukimateriaaleja esimerkiksi videoiden muodossa, joiden 

avulla oppilaat voivat itsenäisesti kerrata ja opiskella. Tämä vapauttaa opettajaa kiertämään 

luokassa. Tulostemme perusteella voidaan todeta, että varsinkin isompien oppilaiden kohdalla 

on tärkeää luottaa oppilaan omaan toimintaan ja ymmärrykseen omasta tasostaan sekä vahvistaa 

oppilaiden itseohjautuvuutta sekä ajattelun taitoa. 

”-- paljon luottaa myös siihen, että valitte ite näistä kolmesta että millä tasolla 

pystyt. Kokeile ensimmäistä ja jos tuntuu että helppoa, nii ota toinen. Että myös 

sitä itseohjautuvuutta.” (Haastateltava 2, 25.11.2021) 

Musiikin tunneilla käytettävä materiaali nousi esille kysyessämme musiikinopettajilta opetuk-

sen eriyttämisen vaikutuksesta työaikaan. Musiikinopettajien kokemusten mukaan opetusta ja 
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eriyttämistä voidaan tehdä alakoulun puolella käyttämällä pelkästään valmiita materiaaleja. 

Vaikka valmiita ja kattavia materiaaleja on alakoulun käyttöön, siitä huolimatta musiikinopet-

taja tekee usein itse materiaaleja esimerkiksi saadakseen käyttöönsä ajankohtaisia kappaleita. 

Silloin koettiin, että eriyttävän materiaalin tekoon voi kulua paljonkin aikaa. Materiaaleja toi-

saalta kertyy työkokemuksen myötä valmiiksi käyttöön, eikä kaikkea tarvitse suunnitella joka 

vuosi uudestaan. 

”-- jos miettii että menis täysin niinku opettajaoppaitten mukaisesti niinku musii-

kinopetusta, mikä periaatteessa on täysin mahdollista. Että ne oppaat on työllä ja 

tuskalla tehtyjä, niissä on ihan valtavan suuri ammattitaito siellä taustalla kun 

semmoset tehdään, että periaatteessa niitä käyttämällä pelkästään pärjäis ja 

siellä on yleensä aika hyvin huomioitu vaikka sovituksellisissa asioissa erilaiset 

eriyttämistavat. Niin sillon ei ehkä [vaikuttaisi työaikaan], mutta ehkä itellä se 

tyyli on ollut sit semmonen että haluaa käyttää semmosta tämän hetken musiikkia 

ja sillain olla niinku ajan hermoilla.” (Haastateltava 3, 21.12.2021) 

Yläkoulun puolella opettava opettaja puolestaan koki, että materiaaleja täytyy tehdä itse, koska 

ajankohtaista materiaalia tai materiaalia ylipäätään ei ole tarpeeksi saatavilla.  

 ”Pääasiassa käytän itse tekemää tai kollegoiden tekemään materiaalia. Syystä 

koska musiikin kirjat, mitä kouluissa on esimerkiksi käytössä, niin mun mielestä 

uusimmat on vuodelta 2007.” (Haastateltava 4, 16.1.2022) 

Materiaaleja ja sovituksia voi suunnitella etukäteen niin, että kappaleen soittamiseen löytyy eri 

tasoisia tehtäviä. Osa eriyttävästä materiaaleista tehdään etukäteen, mutta osa eriyttävistä kei-

noista on opettajalla valmiiksi päässään, eivätkä ne vaadi erillistä suunnittelua ja valmistelua.  

”-- että nyt on vaikka sen verran haastavaa toimintaa, että tässä tulee olemaan 

niinku semmoinen mahdollisuus, että ei ihan mene näin, niin mä teen niinku jon-

kinlaiset backupit itelle valmiiksi, niin että että mun työskentely sitten tunneilla 

on sulavampaa. Mutta hyvin paljon sitä tapahtuu suoraan siellä tunneilla vaan.” 

(Haastateltava 4, 16.1.2022) 

Tutkielmamme tuloksena voidaan sanoa käytännön näkökulmasta, että opetuksen eriyttäminen 

on jatkuvasti läsnä musiikinopettajan työssä. Musiikki oppiaineena tarjoaa useita ja monipuo-

lisia tapoja eriyttää opetusta niin alas tai niin ylös, kun vain opettaja keksii keinoja. Musiikin-
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opetuksen eriyttämistä voidaan suunnitella etukäteen esimerkiksi valmistaen eri tasoisia mate-

riaaleja. Musiikinopetuksen eriyttäminen on kuitenkin useimmiten toiminnallista, jatkuvasti 

muuttuvaa ja tilanteessa elävää, hetkessä reagointia.  

Eriyttämistä voidaan tehdä yksilökohtaisesti, ryhmissä tai koko luokalle. Usein nämä tavat kul-

kevat limittäin ja yhden oppitunnin aikana eriyttämistä täytyy tehdä monella eri tavalla. Alas-

päin eriyttäessä materiaalia yleensä harvennetaan ja vähennetään, jolloin saadaan yksinkertais-

tettua tehtäviä juuri sellaiselle tasolle, että jokainen oppilas pystyy osallistumaan. Ylöspäin 

eriyttäessä materiaalia ja vastuuta lisätään. Jokaiselle oppilaalle tulisi löytää taitotasoa vastaava 

tehtävä. Liian helpot tai liian haastavat tehtävät turhauttavat oppilaita, ja innostus sekä moti-

vaatio tekemistä kohtaan loppuu. Parasta olisi, kun jokaiselle oppilaalle löytyisi sellainen taso, 

joka haastaa oppilasta sopivasti. Oppilastuntemus helpottaa oikean tason löytämistä. 

5.2 Musiikinopettaja opetuksen eriyttäjänä 

Musiikinopettajien kokemuksissa eriyttämisestä näkyi selkeästi, että musiikinopetuksen eriyt-

täminen vaatii opettajalta laajaa ammattitaitoa ja aineenhallintaa. Kysyttäessä, kokeeko haasta-

teltava alaspäin tai ylöspäin eriyttämisessä eroa eriyttämisen haastavuuden suhteen, nousi vas-

tauksissa esille, että musiikinopetuksen eriyttämisen haasteellisuus voi riippua esimerkiksi 

eriytettävästä aiheesta tai soittimesta suhteessa opettajan omaan osaamiseen ja kiinnostukseen. 

Jos oma osaaminen jossakin osa-alueessa on heikompaa, voi kyseisen osa-alueen eriyttäminen 

olla haastavampaa. Haastateltava kuvaavat omia kokemuksiaan ylöspäin ja alaspäin eriyttämi-

sen haastavuuseroista seuraavasti: 

”Itse koen niin, että se onkin myös kyse siitä niinku mun tavallaan musiikillisesta 

osaamisesta - että jos mä en osaa… mulla on esimerkiksi paljon vaikeampi eriyt-

tää sähkökitaralla ylöspäin tai alaspäin, koska se ei ole mun vahvin soitin.” 

(Haastateltava 4, 16.1.2022) 

Toisaalta opettajan ei kuitenkaan tarvitse olla ammattimuusikko voidakseen suunnitella eriyt-

tävää opetusta oppilaan tasoista riippumatta. 

”Et niinku en todellakaan oo kaiken osaava, en. Mä oon pedagogi. Et se, että 

ekspertismi ja pedagiogiikka kohtaa. Et harva ekspertti on huippu pedagogi ja 

harva pedagogi on harvemmin kaikessa ihan huippu hyvä. Et se välimaastossa on 

aika hyvästi tilaa.” (Haastateltava 1, 23.11.2021) 
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Voidaan siis todeta, että vaikka opettajan ei tarvitsekaan olla huippuosaaja jokaisessa aiheessa 

musiikin saralla tai hallita jokaista soitinta täydellisesti, tulisi musiikinopettajalla olla jonkin-

asteinen osaaminen esimerkiksi kaikista bändisoittimista kokeakseen, että voi luottaa ky-

kyihinsä eriyttää opetusta.   

Opettajalla tulee olla musiikillisten taitojen lisäksi pedagogisen ajattelun taitoa. Tutkielman tu-

loksena voidaan lisäksi todeta, että oppilastuntemus on oleellinen osa opettajan pedagogista 

ammattitaitoa ja eriyttämistä. Varsinkin yksilöllisen eriyttämisen toteuttamiseksi, on jokaisen 

oppilaan yksilölliset tarpeet tunnistettava. Koska musiikinopetuksessa lähdetään liikkeelle jo-

kaisen oppilaan omista lähtökohdista ja valmiuksista, on erityisen tärkeää, että opettaja tunnis-

taa jokaisen oppilaan yksilölliset haasteet ja vahvuudet. Haastateltava 3 kertoi oppilastunte-

muksesta seuraavaa: 

”-- oppilaan omista lähtökohdista niinku lähetään liikkeelle ja siihen vaaditaan 

ehkä semmosta oppilaan tuntemusta sitte isostiki, että pystyy eriyttään niinku mo-

lempiin suuntiin.” (Haastateltava 3, 21.12.2021) 

Oppilaiden aito kohtaaminen on tärkeää opettajan työssä ja opettajan onkin kiinnitettävä siihen 

huomiota. Eriyttäminen tuo mukaan oppilaan yksilöllistä kohtaamista ja hänen näkemistään. 

Voidaan siis päätellä, että oppilastuntemus on tärkeä osa eriyttämisen onnistumista, mutta eriyt-

täminen itsessään myös lisää oppilastuntemusta. Eriyttämällä opettaja tutustuu yhä tarkemmin 

oppilaiden taitotasoihin sekä tarpeisiin. Mitä enemmän opettaja eriyttää opetustaan, sitä parem-

min hän oppii tuntemaan oppilaidensa tarpeita ja sitä helpompaa eriyttäminen edelleen on. 

Haastateltava 1 kertoo oppilaiden kohtaamisesta seuraavasti: 

”Nii kyllä se eriyttäminen tuo semmosta yksilöllistä kohtaamista ja toisen näke-

mistä. Ja toinen tulee nähdyks ja kuulluksi.” (Haastateltava 1, 23.11.2021) 

Musiikinopettajan tehtävänä on pitää huolta siitä, että jokaisella oppilaalla on mahdollisuus on-

nistua, jos tämä vain yrittää. Tutkielmamme tuloksena voimme esittää, että opettajan tehtävänä 

on muokata opetustaan jokaisen oppilaan tarpeen mukaan niin, että jokainen oppilas saa onnis-

tumisen kokemuksia, mutta myös niin, ettei yksikään oppilas turhaudu tunnilla liian helppojen 

tehtävien vuoksi. Opettajalla tulee olla valmiina eritasoisia tehtäviä oppilaiden valmiuksien ja 

tarpeiden mukaan. Opettajan ammattitaitoon sisältyy myös kyky valmistaa ja suunnitella erita-



49 

 

soisia tehtäviä tai materiaaleja. Haastateltava 1 nosti esille, että jos oppilas ei yrittämisestä huo-

limatta suoriudu tehtävistä, ei vika ole oppilaassa. Opettajan täytyy tällöin miettiä omaa ope-

tustaan ja metodejaan sekä kehittää omaa ammattitaitoaan. 

”Se on se tärkein se huokasu, joka tulee oppilailta, ku ope sanoo, et se eka taso 

on se, et jos mä en osaa sitä opettaa, ni se on mun vika. Jos et sä pääse siihen 

mukaan, ni sit se on mun vika. Et mun täytyy kehittyä ite opettajana tässä. Jos sä 

yrität, ni mun täytyy keksiä semmonen keino, et sä varmasti pääset mukaan.” 

(Haastateltava 1, 23.11.2021) 

Ennalta valmisteltujen eritasoisten tehtävien lisäksi tutkielmamme osoittaa, että opettajan on 

pystyttävä muovaamaan opetustaan nopeasti myös hetkessä. Musiikinopettajan on osattava lu-

kea tilanteita ja oppilaita. Opettajan on kyettävä tunnistamaan, milloin eriyttäminen on tarpeen. 

Tutkielmamme perusteella voidaan todeta, että eriyttäminen on luonteeltaan hetkessä muuttu-

viin tilanteisiin reagoimista. Tämän vuoksi se vaatii musiikinopettajalta myös joustavuutta sekä 

kykyä reagoida ja sopeutua tilanteisiin hyvinkin nopeasti. Opettajan on myös käytettävä omaa 

luovuuttaan muovatakseen opetusta vastaamaan oppilaiden tarpeita. Esimerkiksi kappaleiden 

sovittaminen oppitunnin aikana helpommiksi, vastaamaan oppilaiden taitotasoa tai tarvetta, 

vaatii opettajalta sekä luovuutta että reagointikykyä. Oppitunti voi lopulta olla hyvin erilainen, 

kuin mitä opettaja oli alun perin suunnitellut. Opettajan on oltava tunnilla jatkuvasti tarkkana 

sen suhteen, että jokainen oppilas pysyy mukana. Osana opettajan työtä onkin jatkuvasti tar-

kastella ja arvioida oppilaita sekä heidän tarpeitaan, jotta opettaja huomaisi ne tilanteet, joissa 

oppilaat tarvitsevat eriytettyjä tehtäviä tai toimintatapoja. 

”Ja jos näyttää huonolta alkutunnista, niin sen tunnin aikana ehtii tehdä vielä 

paljon asioita, että se lopputulos on kuitenki sitte niinku eri. Että se vaatii sitte 

iteltä semmosta, sillä tavalla ehkä semmosta spontaania luovuutta, että uskaltaa 

kokeilla sitte ja heittää keskellä tuntia jonku eri ajatuksen että hei tehdäänpä sit-

tenkin näinki, tai kokeileppa tuollain.” (Haastateltava 3, 21.12.2021) 

Eriyttäminen ja oppilaan onnistumisen kokemuksen turvaaminen vaati opettajalta kykyä luoda 

luokkaan turvallinen ja hyväksyvä ilmapiiri. Turvallinen ja hyväksyvä ilmapiiri mahdollistaa 

uuden kokeilemisen, eikä epäonnistumisia tarvitse pelätä. Opettajan on hyvä muistaa säilyttää 

eriyttämisessä sensitiivisyys. Oppilaille ei tarvitse viestiä, että hänelle annetaan helpompia teh-

täviä. Sen sijaan, että puhuttaisiin helpommista tehtävistä, voidaan oppilaalle esimerkiksi ker-
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toa, että kappaleeseen tarvitaan jokin tietty stemma. Toisaalta oppilaiden musiikillinen ymmär-

rys ei välttämättä ole niin korkealla, että tunnistaisivat, mikä on haastavaa ja mikä helppoa. 

Oppilaalle eriyttäminen voi näyttäytyä siitä näkökulmasta, että hänelle on annettu vain eri teh-

tävä, eikä oppilas ajattele tehtävän haastetasoa. Aineistosta selviää myös se, että oppilaat eivät 

ole kokeneet eriyttämistä negatiivisena tai leimaavana, sillä heillä on ollut halu onnistua ja 

eriyttäminen on mahdollistanut onnistumisen kokemukset. 

”Varsinkaan, kun sitä välttämättä sitä tietoa siitä musiikista niinku, että mikä nyt 

on sitten se haastavampi ja mikä on se helpompi juttu. Niin niillä ei välttämättä 

ole sitä, niin ei ne osaa yhdistää sitä sillä tavalla että ”okei, no mulle nyt annettiin 

tämmöinen, koska en osannut tuota” vaan he yhdistävät vaan, että mulle annettiin 

eri juttu.” (Haastateltava 4, 16.1.2022) 

Musiikinopettajat eivät kokeneet eriyttämisen kuormittavan työtaakkaa oppitunnin aikana. 

Päinvastoin opettajat kokivat, että eriyttäminen sujuvoittaa oppituntia ja poistaa oppilaiden tur-

hautumista ja sitä kautta ylimääräistä häiriötä. Osa haastateltavista kuitenkin ilmaisi, että opet-

tajien työaika ei ole riittävää täydellisen eriyttämisen suunnittelemiseen ja materiaalien valmis-

tamiseen. Tuntien suunnittelu ja eriyttämisen valmistelu vaatii opettajalta oman ajan käyttöä ja 

harrastuneisuutta. Lisäksi haastateltavien vastauksista ilmeni, että oppitunneillakaan aika ei 

riitä ideaaliin eriyttämiseen. Musiikinopettajan työkokemuksen tuoma osaaminen kuitenkin 

helpottaa ja sitä kautta myös nopeuttaa eriyttämisen suunnittelua ja toteuttamista.  

”No tietenki se osittain jonkun verran lisää sitä työmäärää, mutta sitte jos mitä 

enemmän on kokemusta siitä ja sitte pystyy asioita tekemään niinku tavallaan pie-

nemmässä ajassa, että ei oo niin semmosta miten sen sanois, silleen niin tarkkaan 

harkittuja ja pitkälle pohdittuja asioita, että osa tulee jo niin niinku automaatti-

sesti, niin sitten se tietenki vähentää niitä minuutteja tai tunteja, että kuinka pal-

jon kuluu siihen suunnitteluun. Mutta kyllä se on siis, se on omalla ajalla teke-

mistä, se on semmosta harrastamista se tuntien suunnittelu. Siitä ei palakkaa 

saa.” (Haastateltava 3, 21.12.2021) 

Haastateltava 4 ei puolestaan kokenut oman ajan käyttämistä tai useiden eri materiaalien val-

mistelemista negatiivisena asiana. Haastateltava 4 koki eriyttämisen suunnittelun itsensä am-

matillisena kehittämisenä. 
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”Että yleensä teen kahdenlaista eri materiaalia tätä varten. Mutta mä en koe sitä 

myöskään silleen, sillä tavalla negatiivisena, koska se aika, mitä mä käytän ma-

teriaalien tekemisisiin ja vaikka sovituksiin, se kehittää myös sitä mun omaa 

niinku sovitusosaamista.” (Haastateltava 4, 16.1.2022) 

Koska suunnittelutyötä tehdään paljon omalla ajalla, on opettajan tärkeää muistaa pohtia myös 

omaa jaksamistaan ja priorisoida sitä. Lisäksi opettajan on oltava armollinen itseään kohtaan ja 

hyväksyttävä, että aina oppitunti tai eriyttäminen ei suunnittelusta huolimatta onnistu. Musii-

kinopettajalla pitää olla itsevarmuutta sekä häpeänsietokykyä. Lisäksi musiikinopettajan on sie-

dettävä epävarmuutta sekä sitä, että opettajakin tekee virheitä. Opettajan ammatilliset ja peda-

gogiset taidot kehittyvät työtä tehdessä ja kokemuksen myötä. Tutkielmamme tuloksena 

voimme todeta, että opettajan on myös aktiivisesti pyrittävä kehittämään omaa ammattitaitoaan. 

”Opettajan jaksaminen on kans aika tärkee miettiä. Et voitko sä nyt kaiket illat 

tehä niitä sovituksia ja yksilöllisiä juttuja? Et.” (Haastateltava 1, 23.11.2021) 

”Niin se itsensä päivittäminen, itsensä niinku tavallaan oman opetuksen reflek-

tointi ja itsensä kehittäminen, koska ajat muuttuu, niin oppilaat muuttuu, niin ope-

tussuunnitelma muuttuu, niin ei tässä niinku valmiita olla sen jälkeen, kun se to-

distus on kouraan saatu.” (Haastateltava 4, 16.1.2022) 

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että opettajan ammattitaidon ja osaamisen kannalta musiikin-

opetuksen eriyttämisessä on monia tekijöitä, joita opettajan on tärkeä huomioida. Eriyttäminen 

vaatii laajaa ammattitaitoa niin aineenhallinnassa, muusikkoudessa kuin pedagogisessa ajatte-

lussakin. On kuitenkin muistettava, että musiikinopettajan ei tarvitse olla ammattimuusikko 

voidakseen onnistuneesti eriyttää opetustaan. Musiikinopettajan on osattava olla myös luova 

eriyttämistilanteissa. Kyky reagoida nopeasti hetkessä muuttuviin tilanteisiin sekä kyky muo-

vata opetusta ovat oleellisia taitoja musiikinopetusta eriyttäessä. Opettajan on kuitenkin kyet-

tävä valmistamaan ennaltakin eritasoisia tehtäviä ja materiaaleja. Tämä voi tarkoittaa sitä, että 

opettajan on käytettävä omaa vapaa-aikaansa eriyttämisen valmisteluun. 

Pedagogisen ammattitaidon kannalta opettajan on kyettävä tunnistamaan, milloin eriyttämiselle 

on tarvetta. Oppilastuntemus helpottaa tunnistamaan eriyttämisen tarpeen. Oppilastuntemus 

helpottaa myös oikean tasoisten eriyttävien tehtävien ja materiaalien valmistelussa. Opettajan 

on mahdollistettava jokaiselle oppilaalle onnistumisen kokemuksia. Opettajan lisäksi varmis-
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tettava, että musiikintunneilla on turvallinen ilmapiiri niin onnistumisille kuin epäonnistumisil-

lekin. Musiikintunneilla eriyttävien tehtävien osalta oppilaille ei tarvitse välttämättä viestiä, 

onko tehtävä alaspäin vai ylöspäin eriytetty. Tällä tavalla oppilasta ei leimata. 

Opettajan on myös huomioitava oma jaksamisensa ja omat resurssinsa. Musiikin eriyttämisen 

suunnittelu ja eriyttävien tehtävien valmistaminen vie opettajan omaa aikaa, mutta opettaja ei 

kuitenkaan voi upottaa koko elämäänsä opetuksen valmisteluun. Opettajan on osattava myös 

levätä ja olla armollinen itselleen. Lisäksi säännöllinen jatkokouluttautuminen on tärkeää opet-

tajan ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. 

5.3 Oppilaslähtöisyys eriyttämisessä 

Tuloksemme osoittavat, että eriyttämiseen liittyy monia oppilaan tai oppilaiden kannalta kes-

keisiä ja oppilaisiin liittyviä tekijöitä, joita täytyy ottaa huomioon eriyttäessä. Haastateltavien 

vastauksissa korostui oppilasryhmien moninaisuus ja oppilaiden yksilöllisyys. Jokaisella oppi-

laalla on musiikintunnille tullessaan yksilöllinen osaamistaso, joka opettajan on otettava huo-

mioon. Erityisesti musiikissa oppilaiden taitotasojen erot ovat selkeästi havaittavissa. Eriyttä-

misen merkitys korostuukin juuri oppilaiden osaamisen tasoerojen vuoksi. Opettajan on otet-

tava huomioon jokaisen oppilaan yksilölliset lähtökohdat ja mitoitettava tehtävät ja haasteet 

näiden lähtökohtien mukaisiksi. Oppilaiden osaamistason erot voivat johtua esimerkiksi aikai-

semmasta musiikinopetuksesta tai harrastuneisuudesta. Musiikkia harrastavalle oppilaalle mu-

siikintuntien perustaso voi olla liian helppo, kun puolestaan oppilaalle, joka ei harrasta musiik-

kia, voi perustaso olla liian haastava. Opettajan on lisäksi huomioitava, että oppilaat eroavat 

myös valmiuksissaan uuden oppimiseen.  

”Mut jos siellä on ollu semmonen biisi, että siellä on ollu vaan jotain vapaan 

kielen sellolle ja sit tulee tää sellisti, joka on tolppa ykkösen tehny jo niinku ala-

asteella. Nii sit vaan niinku, eihän se siellä jaksa olla.” (Haastateltava 1, 

23.11.2021) 

On tärkeää kuitenkin huomioida myös se, että yhden oppilaan taitotaso voi vaihdella aiheesta 

riippuen. Oppilas voi tarvita alaspäin eriytettyjä tehtäviä jossain tietyssä aiheessa tai soitti-

messa, ja olla samanaikaisesti taitava toisessa, ja kaivata siinä ylöspäin eriyttämistä. 

”-- jos jonku oppilaan kohdalla pitää vaikka eriyttää jossakin soittimessa niinku 

alaspäin, ei se tarkoita, että mä kaikissa asioissa eriytän sitä alaspäin. Tai että 
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jos jotain oppilasta pitää eriyttää ylöspäin, niin että meidän kaikissa osa alueista 

sitä ei tarvitse tehä. Se on aina niin tarvekohtaista.” (Haastateltava 4, 16.1.2022) 

Eriyttämistä suunnitellessa ja toteuttaessa on tärkeää huomioida myös oppilaiden erilaiset op-

pimistyylit. Oppimistyylejä on monia erilaisia, ja opettajan onkin tarjottava opetusta niin, että 

eri oppimistyylit tulevat huomioiduksi. Oppimistyylien lisäksi myös oppilaiden arjen elämän 

tekijät, kuten esimerkiksi yöunet tai kotiolot, voivat vaikuttaa oppilaan suoriutumiseen ja toi-

mintaan yksittäisissä tilanteissa. 

”-- jotku on niinku semmosia, että ne oppii kuvasta ja jotku oppii kuulemalla ja 

jotku oppii matkimalla ja jotku oppii tekemällä, ja tota jotku kattoo muualtki ma-

teriaalia ja virikkeitä ja tällä tavalla, se semmonen. Ja sitte, kuka on niinku nuk-

kunu hyvin ja kenellä on turvallinen olla kotona ja et ei tarvi jännittää.” (Haas-

tateltava 1, 23.11.2021) 

Oppilailla voi olla erilaisia haasteita, jotka vaikuttavat musiikintunneilla. Tällaisia haasteita 

voivat olla muun muassa fyysiset rajoitteet, motoriset haasteet, kehitykselliset vammat, tai 

näkö- ja kuulovammat. Lisäksi tarkkaivaisuushäiriöt voivat musiikinopettajien mukaan vaikut-

taa oppitunnin kulkuun. Tällaiset haasteet ovat näkyviä, ja vaikuttavat opettajan työhön. Haas-

tateltavien kokemusten mukaan esimerkiksi oppilaita, joilla on ADHD, on luokassa nykyään 

enemmän aikaisempaan verrattuna.  

”-- jos on semmonen kaveri, joka ei jotakin asia osaa tai on silleen, että se on 

joku heikkolahjanen tai on käytösongelma tai joku fyysinen tai joku muu neuro-

psykologinen ongelma, niin kyllähän se näkyy luokassa.” (Haastateltava 1, 

23.11.2021) 

Oppilaat eroavat toisistaan myös kielen osalta, eikä opettajalla ja oppilaalla välttämättä ole yh-

teistä kieltä. Haastateltava 4 kuitenkin toteaa, että musiikin käytännönläheisen luonteen vuoksi 

yhteisen kielen puute ei välttämättä ole ongelma tai haittaa oppimista musiikintunneilla. Opet-

taja voi näyttää esimerkkiä esimerkiksi kehollaan. 

”-- jos puhutaan esim. S2 tai tämmöisistä. Niin musiikin opetuksessa, kun se on 

niin käytännöllistä, niin se kielikään ei välttämättä ole siinä ongelma, koska sä 

pystyt kehollisesti niin paljon näyttämään tai antamaan esimerkkiä, jonka kautta 

se oppiminen voi tapahtua.” (Haastateltava 4, 16.1.2022) 



54 

 

Haastateltavat kokivat oppilaan onnistumisen kokemuksen ensiarvoisen tärkeäksi. Merkitystä 

ei ole sillä, kuinka haastavan tai helpon tehtävän oppilas on suorittanut, kunhan hän saa koke-

muksen onnistumisesta. Onnistumisen kokemus palkitsee ja tuo iloa oppilaille. Haastateltavien 

kokemusten mukaan oppilaat haluavat onnistua ja saada aikaiseksi hyvältä kuulostavan loppu-

tuloksen. 

”Mut siellä oli aivan mahtava sellanen niitti, nahkatakkirotsikaveri, joka pääsi 

mukaan niihin kilkuttimiin. Siis aika simppeleihin. Suurin piirtein, mitä ekaluok-

kalaiset katteli. Se oli niinku niin menossa, ja se laitto kyllä palautteeseen, et mi-

ten mahtava se sambatunti oli. Mitä väliä sillä, oli se helppo vai vaikee. Hän oli 

mukana ja hän koki hirveen ilosta ja hän pääsi keksimään.” (Haastateltava 1, 

23.11.2021) 

Onnistumisen kokemus myös innostaa oppilaita ja herättää halun oppia lisää. Innostuksen 

myötä motivaatio kasvaa, mikä puolestaan kannustaa oppilaita harjoittelemaan. Haastateltava 

4 vastasi kysymykseen ”Milloin eriyttäminen on tuottanut tulosta?” seuraavasti: 

”No siis siinä siinä vaiheessa, kun se oppilas saa se onnistumisen kokemuksen, 

sen hyvän fiiliksen. -- -- Että siinä, kun se saadaan se fiilis ja sitten kun ne haluaa 

jatkaa sitä yrittämistä ja kehittymistä. Ja sitten kun päästään siihen, että voi alkaa 

niinku… että se nälkä herää tavallaan siinä oppilaassa. Ja sitten kun se nälkä 

herää, niin se motivaatio herää ja aletaan tekemään sitä treenaamista kunnolla, 

jolloinka voi sitte alkaa syöttämään haastavampaanki materiaalia.” (Haastatel-

tava 4, 16.1.2022) 

Tekemisen mielekkyys, viihtyvyys ja ilo ovat tärkeitä oppimiseen kannustavia ja motivoivia 

tekijöitä. Jos oppilaille annetaan liian haastavia tehtäviä, eikä eriytetä opetusta, he turhautuvat. 

Tällöin oppilas ei saa iloa tekemisestä. Puolestaan liian helppojen tehtävien parissa oppilaat 

saattavat tylsistyä. Jatkuva liian helppojen tehtävien suorittaminen ei motivoi oppilasta.  

”-- jos vaikka näkee, että jollakin on vaikka ihan hirveesti lahjoja ja semmonen 

kauhee draivi niinku oppia uutta ja haluaa, nii sillon tietenki haluaa myös nostaa 

sitä rimaa korkeammalle, että tavallaan et se tekeminen säilyy mielekkäänä eikä 

siitä tuu liian tylsää.” (Haastateltava 3, 21.12.2021) 

Haastateltavien mukaan turvallisuuden tunne on tärkeää oppilaiden kannalta musiikintunneilla, 

jotta oppilaat uskaltavat kokeilla ja epäonnistuakin. Musiikintunneilla tulee vastaan tilanteita, 
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jossa oppilaat joutuvat soittamaan tai laulamaan toistensa edessä. Jos oppilaat eivät epäonnis-

tumisen pelossa uskalla edes yrittää, ei onnistumisia voida saada. Analyysin tuloksena voimme 

lisäksi todeta, että tasa-arvoinen kohtelu ja kaikkien arvostaminen taustoista tai lähtökohdista 

huolimatta on ensiarvoisen tärkeää. Haastateltavat korostivat myös osallisuuden tunteen mer-

kitystä. 

”-- kaikkien osallistuminen on yhtä arvokasta ja jotenki yhtä suuri panos, teki ne 

sitten siellä hyvinki eri asioita, vaikka yhteismusisoinnissa tai muuta.” (Haasta-

teltava 3, 21.12.2021) 

Voidaan siis todeta, että oppilaat eroavat toisistaan hyvin monella eri tavalla. Eriyttäessä ope-

tusta on huomioitava, että jokainen oppilas on yksilö, yksilöllisine ominaisuuksineen ja tarpei-

neen. Oppilasryhmien moninaisuus näkyy esimerkiksi osaamistasossa, harrastuneisuudessa, 

oppimistyyleissä sekä valmiuksissa. Myös aikaisemmalla musiikinopetuksella on vaikutusta 

oppilaan osaamistasoon. Lisäksi oppilaiden erilaiset fyysiset, neurologiset tai henkiset haasteet 

voivat vaikuttaa oppitunnin kulkuun, ja opettajan on huomioitava nämä opetusta eriyttäessä. 

Ryhmien moninaisuudesta johtuen eriyttämistä voidaan joutua tekemään hyvin erilaisista nä-

kökulmista.  

Oppilaan kannalta keskeistä on saada onnistumisen kokemuksia, joka puolestaan vaatii oppi-

laiden erilaisten lähtökohtien huomioimista. Jotta onnistumisen kokemuksia voidaan saavuttaa, 

on luokan ilmapiirin oltava turvallinen ja oppilaiden on koettava itsensä arvostetuiksi. Ilman 

turvallisuuden tunnetta oppilaat eivät välttämättä uskalla yrittää. Turvallinen ja arvostava ilma-

piiri vaikuttaa myös osallisuuden tunteeseen. Myös tehtävien mielekkyys on tärkeää, jotta op-

pilaiden motivaatio säilyy ja kasvaa. Musiikinopettajan on siis kiinnitettävä huomioita oppilai-

den eroavaisuuksien lisäksi myös luokan ilmapiiriin. 

5.4 Roihan ja Polson Viiden O:n mallin soveltuvuus musiikinopetuksessa 

Tässä alaluvussa vastaamme toiseen tutkimuskysymykseen siitä, miten Roihan ja Polson (2018) 

eriyttämisen Viiden O:n malli soveltuu musiikinopetukseen. Roiha ja Polso (2018) ovat kerto-

neet eriyttämisestä matematiikassa, äidinkielessä ja kirjallisuudessa sekä kielten opetuksessa. 

Tutkimme Roihan ja Polson (2018) mallia suhteessa tutkielmamme tuloksiin. 

Tulostemme mukaan jokaisen oppilaan yksilöllinen eriyttäminen olisi ideaalia, muttei mahdol-

lista ryhmäkoon, ajan ja resurssien puitteissa. Siksi musiikinopettajat joutuvat ajattelemaan 
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eriyttämistä niin, että mielessään jakavat luokan oppilaat pienryhmiin, joita eriytetään. Toi-

saalta myös kokonaista luokkaa voidaan eriyttää alas- tai ylöspäin. Musiikinopetuksessa eriyt-

tämistä tapahtuu sekä yksilö- että ryhmätasolla. 

”-- jos tuntee oppilaat että minkälaiset tehtävät antaa millekki porukalle esimer-

kiksi ja sitte tekee vaikka pienryhmiä sen mukaan että ’olkaas te yks porukka’ -- 

” (Haastateltava 2, 25.11.2021) 

Joustava ryhmittely ja muut opetusjärjestelyt ovat myös yksi osa Roihan ja Polson (2018) Vii-

den O:n mallia. He esittävät, että ryhmittely onkin yksi tapa eriyttää opetusta. Heidän mukaansa 

nimenomaisesti suuret ryhmäkoot haastavat eriyttämistä (Roiha & Polso, 2018, s. 35). Myös 

haastateltavien vastausten perusteella voidaan todeta, että ryhmien koko vaikeuttaa eriyttämi-

sen toteuttamista. Tutkielmamme tuloksena voimme siis todeta, että ryhmittelyn osalta Roihan 

ja Polson (2018) malli soveltuu myös musiikinopetukseen. Roiha ja Polso (2018, s. 34) nostavat 

esille myös samanaikaisopettajuuden. Musiikinopettajan työ voi olla hyvin yksinäistä, eikä 

kouluissa välttämättä ole kuin yksi musiikinopettaja. Tästä johtuen samanaikaisopettajuus ope-

tusjärjestelynä ei ole täysin sovellettavissa musiikinopetukseen.  

Tukiopetus opetusjärjestelynä ei ole yleistä musiikinopetuksessa. Tukiopetusta annetaan lä-

hinnä musiikkiluokilla tai tilanteessa, jossa oppilas ei muutoin saisi numeroa musiikista. Mu-

siikinopettajien kokemusten mukaan musiikin tukiopetukseen ei myöskään saa yhtä helposti 

resursseja kuin esimerkiksi lukuaineisiin. Musiikinopettajat kertoivat käyttäneensä omia tauko-

jaan oppilaiden oppimisen tukemiseen. Roiha ja Polso (2018) puolestaan esittävät mallissaan, 

että tukiopetus on yksi keskeisimmistä opetuksen eriyttämiskeinoista. Voimme siis todeta, että 

tukiopetuksen osalta Roihan ja Polson (2018) malli ei täysin sovellu musiikinopetukseen, sillä 

tukiopetus ei musiikinopetuksen eriyttämisessä ole keskeisessä roolissa. 

Musiikinopettajan tehtävä on pitää huolta siitä, että musiikintunneilla on turvallinen ja arvos-

tava tunnelma, jotta oppilailla on sellainen tunne, että he uskaltavat yrittää. Turvallinen ilma-

piiri on keskeinen tekijä musiikintunneilla. Opettajan tulee puuttua tilanteisiin, joissa oppilaat 

kohtelevat toisiaan epäkunnioittavasti. Opettaja voi sanoittaa, minkälaista toimintaa hän haluaa 

tunneilla nähdä, ja tämä voi pitää sisällään myös sen, miten oppilaat käyttäytyvät toisiaan koh-

taan. Lisäksi musiikinopettaja voi näyttää omalla esimerkillään, että erilaisuutta ei tarvitse pe-

lätä, vaan sitä tulee arvostaa. 
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”Arvioidaan sitä käytöstä toisia kohtaan. Jos mä kuulen, et sä tuut mun bändiin 

ja sit mä oon sillee ääh, ni sä annatki arvosanan mulle, että eipä ollut kovin kiva. 

Et jokainen miettii sen itsessään. Mä oon miettinyt näitä itsearviointi juttuja ja 

vertaisarviointia. Et saadaan se turvallinen ilmapiiri. Se on niinku ihan A ja O 

kaikessa” (Haastateltava 1, 23.11.2021) 

Haastateltavien vastauksissa nousi esille myös oppilaiden sijoittaminen luokkahuoneessa osana 

eriyttämistä. Opettaja voi sijoittaa esimerkiksi levottoman oppilaan lähelle itseään, jolloin hän 

pystyy puuttumaan tilanteeseen välittömästi. Voimme päätellä, että tämä helpottaa ja sujuvoit-

taa opettajan työtä ja samalla on eduksi jokaiselle oppilaalle luokassa. 

”Aiemmin on mulla ollu sit semmonen, et jos on vaikka oppilas, jolla on vaikka 

tämmösiä tarkkaavaisuushäiriöitä tai että on tosi levoton, niin silloin se eriyttä-

minen on ollu ehkä mulla sen tyyppinen, että hän on hyvin lähellä vaikka minua, 

että hän saa sen palautteen välittömästi. Ja sitten voi ite niinku selvitä helpom-

malla, jos hällä on joku soitin siinä, mistä ei hirveesti tuu meteliä, mutta saa sen 

huomion sillä tavalla, että minua ei koko ajan keskeytetä siinä opetustuokiossa.” 

(Haastateltava 3, 21.12.2021) 

Roihan ja Polson (2018) mallissa huomioidaan sekä fyysinen että psyykkinen oppimisympä-

ristö. Heidän mallinsa on yhteneväinen siis myös tältä osin tulostemme kanssa. Tuloksemme 

osoittavat musiikinopettajien ottavan huomioon opetuksessaan sekä fyysisen että psyykkisen 

oppimisympäristön. Haastateltavien vastauksissa painoarvo oli kuitenkin suurelta osin psyyk-

kisessä oppimisympäristössä. Roiha ja Polso (2018) nostivat esille myös erilaiset ärsykkeet, 

joita luokassa mahdollisesti on. Musiikkiluokissa ärsykkeitä on paljon (Darrow, 2008), mutta 

tämä puoli ei haastateltavien vastauksissa noussut esille. Roihan ja Polson (2018) mallin mu-

kaiset ajatukset oppimisympäristöstä ovat yhtenäisiä tulostemme kanssa, joten myös tältä osin 

malli soveltuu myös musiikinopetukseen. 

Haastateltavat nostivat esille oppilaiden erilaiset oppimistyylit. Jos oppilas ei yrittämisestä huo-

limatta onnistu, on opettajan pohdittava omia opetusmenetelmiään. Tutkielmamme tuloksena 

voidaan todeta, että opettajan on osattava reflektoida opetusmenetelmiään ja omaa opettajuut-

taan jatkuvasti ja osattava myös tehdä virheitä ja myöntää ne oppilaiden edessä. Haastateltava 

1:n mukaan opettaja voi myöntää oppilaille, ettei ollut valmistautunut tarpeeksi hyvin, jos joku 

oppilas ei opi opettajan opettamalla tyylillä tai jos opettaja ei osaa eriyttää tehtävää tarpeeksi 

yksinkertaiseksi. Sillä tehdään virheiden tekeminen näkyväksi ja asiaksi, mitä ei tarvitse hävetä. 
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Musiikki oppiaineena tarjoaa laajasti erilaisia tapoja ja mahdollisuuksia opetukseen ja sen eriyt-

tämiseen. 

”Nii sit on joskus, että hitsit mä en oo nyt tänään vielä riittävästi miettinyt tälle 

päivälle. Mutta ens kerralla, ku me tavataan, niin mä mietin tähän jonkun. Että 

annaks mulle anteeksi, että mä en oo nyt ollu riittävän valmis tälle tunnille, että 

mä nyt tsemppaan tähän ens viikkoon. Et seki, että voi sanoo, että mä en ollu nyt 

valmis tähän, mä en ollu riittävä tähän. Mä yritän tsempata. Se on aika reiluu 

lapsia kohtaan. Neki tajuu, että täs on kaikki oppimassa.” (Haastateltava 1, 

23.11.2021)   

Myös Roiha ja Polso (2018) nostavat mallissaan esille opetusmenetelmät. Heidän mukaansa 

opettajalle mukavuusalueella oleva opetusmenetelmä ei välttämättä sovi kaikille oppilaille 

(Roiha ja Polso, s. 65). Koska musiikki oppiaineena tarjoaa laajasti erilaisia tapoja ja mahdol-

lisuuksia opetukseen ja sen eriyttämiseen, voidaan todeta, että opetusmenetelmien osalta Roi-

han ja Polson (2018) malli on sovellettavissa musiikinopetukseen.  

Haastateltavat nostivat esille, että musiikinopetuksessa ei oppilaalle tarvitse kertoa, että joku 

tehtävä on helpompi kuin toinen. Heidän mukaansa on tärkeää painottaa, että kaikki osat tehtä-

vät ovat yhtä tärkeitä kokonaisuudessa. Musiikinopetuksessa huomioidaan oppilaiden lähtötaso 

ja jokaisen oppilaan kohdalla edetään oppilaan omassa tahdissa. Toisaalta musiikinopettajat 

kertoivat usein aloittavansa helpolta tasolta ja lisäävänsä haastetasoa pikkuhiljaa, jolloin erita-

soiset tehtävät ovat kaikille saatavilla ja oppilas voi itse valita, lisääkö haastetta vai palaako 

helpompaan. Roihan ja Polson (2018, s. 52) mukaan eriyttämisen käytäntöjen sanallistaminen 

on tärkeää. Eriyttämisen käytäntöjen sanallistamisen myötä oppilaat tietävät, mitä erilaisia 

vaihtoehtoja opiskelulle ja oppimiselle on. Lisäksi Roiha ja Polson (2018, s. 70) esittävät, että 

eriyttämiseen kuuluu sellaisen kulttuurin luominen, joka sallii ja normalisoi oppilaiden yksilöl-

lisen etenemisen ja eri asioiden tekemisen eri aikaan. Voidaan siis todeta, että Roihan ja Polson 

(2018) mallissa on myös tältä osin yhteneväisyyksiä tuloksiimme ja heidän malliaan voidaan 

tältä osin hyödyntää musiikinopetuksessa. 

Musiikinopettajan tulee valmistella ennakolta valmiiksi eritasoisia materiaaleja vastaamaan op-

pilaiden eroavia tarpeita. Haastetasoltaan oikeantasoisten materiaalien tarjoaminen oppilaille 

on tärkeää onnistumisen kokemusten saavuttamiseksi sekä tylsistymisen ehkäisemiseksi. Ma-

teriaalien valmistaminen vie kuitenkin huomattavasti opettajan omaa vapaa-aikaa. Materiaalien 

ja käytännön neuvojen jakaminen opettajien välillä helpottaa työntekoa ja vähentää yksittäisen 
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opettajan työtaakkaa. Musiikinopettajien välinen vertaistuki on tärkeä tekijä opettajan työn kan-

nalta, sillä koulussa voi olla vain yksi musiikinopettaja, jolloin työ on varsin yksinäistä. 

”Suurimmaksi osaksi teen itse materiaalit. Sitten tietenkin jaetaan kollegoiden 

kesken materiaaleja. Meillä on olemassa esimerkiksi tämmöinen WhatsApp-

ryhmä kuin [ryhmän nimi], jossa tuota sitten ihan kysytään neuvoja, miten ovat 

hoitaneet ja jaetaan materiaalia toisillemme.” (Haastateltava 4, 16.1.2022) 

Myös Roiha ja Polso (2018, s. 86–88) nostivat esille, oppimateriaalin tulee palvella oppilaan 

tarpeita. Lisäksi he toteavat, että materiaalien valmistus koetaan usein työläimmäksi osaksi 

eriyttämistä. He esittivät tähän ratkaisuksi yhteiset materiaalipankit, josta opettajat voisivat löy-

tää omille oppilailleen sopivia materiaaleja (Roiha & Polso, 2018, s. 86–88). Voimme siis to-

deta, että Roihan ja Polson (2018) ajatukset ovat tältä osin yhteneväisiä tulostemme kanssa ja 

heidän mallinsa mukainen ajatus materiaaleista on sovellettavissa myös musiikinopetukseen. 

Musiikinopetuksen eriyttäminen vaatii oppilaantuntemusta. Jotta opettaja voi valmistaa eriyt-

täviä tehtäviä ja materiaaleja, tulee hänen tuntea oppilaiden lähtötaso. Voidaan siis päätellä, että 

musiikinopettajat tekevät ennakoivaa arviointia oppilaistaan oppilaantuntemuksen kasvatta-

miseksi. Musiikinopetuksessa lähdetään liikkeelle oppilaan omista lähtökohdista. Lisäksi mu-

siikinopettajat tekevät jatkuvaa arviointia oppilaiden tasosta sekä tarpeista. Tunneilla tapahtu-

van jatkuvan arvioinnin perusteella opettajat muokkaavat ohjeistustaan sekä tehtäviä. Haasta-

teltavat nostivat myös esille, että arvioinnin tulee olla oppilasta kannustavaa. Vaikka opettaja 

arvioi oppilaan osaamista, ei opettajan toiminta saa olla arvostelevaa. Opettajan tehtävänä on 

arvioinnillaan kannustaa oppilasta tämän oman parhaaseen. Lisäksi opettajan on kiinnitettävä 

huomiota siihen, ettei hän vertaa oppilaita toisiinsa. Toisaalta haastateltava 1 nosti esille myös 

sen, että arvioi oppilaiden käytöstä toisiaan kohtaan. Tämä johtuu siitä, että tunnelman oppi-

tunnilla täytyy olla toisia arvostava sekä turvallinen. 

”-- tietenki yhteismusisointitilanteessa koko ajan skannaa sitä porukkaa siinä, 

että miten kukakin selviää siitä, mutta että sehän on, sitähän se työ on.” (Haasta-

teltava 2, 25.11.2021) 

Roihan ja Polson (2018) ajatukset arvioinnista eriyttämisessä ovat yhteneväisiä suhteessa tu-

loksiimme. Roihan ja Polson (2018, s. 101) esittämä arvioinnin jaottelu ennakoivaan, oppimista 

tukevaan sekä osaamisen arviointiin on nähtävissä myös tuloksissamme. 
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Voimme todeta Roihan ja Polson (2018) luoman eriyttämisen Viiden O:n mallin soveltuvan 

suurilta osin myös musiikinopetukseen. Tuloksissamme näkyi selvästi opetusjärjestelyt, oppi-

misympäristö, opetusmenetelmät, opetuksen tukimateriaali sekä opetuksen arviointi. Roihan ja 

Polson (2018) malli eroaa muutamilta osin tutkielmamme tuloksista, kuten esimerkiksi tukiope-

tuksen osalta. Eroavaisuudet eivät kuitenkaan ole kokonaisuuden kannalta kovin suuria. Tut-

kielmamme tuloksena on, että Roihan ja Polson (2018) eriyttämisen Viiden O:n malli soveltuu 

myös musiikintunneille ja että musiikinopettajat jo soveltavat tämän mallin mukaisia toiminta-

tapoja opetuksessaan ja eriyttämisessä. 
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6 Pohdinta 

Tässä luvussa keskitymme tarkastelemaan tutkimuksen aikana ja tuloksista heränneitä pohdin-

toja ja johtopäätöksiä. Aluksi esittelemme tutkielmamme keskeisimmät tulokset peilaten niitä 

teoreettiseen viitekehykseemme. Alaluvussa 6.1 esittelemme tutkielmamme perusteella raken-

tamamme mallin toimivaan musiikinopetuksen eriyttämiseen. Malli on tehty laajentamalla Roi-

han ja Polson (2018) kehittämää Viiden O:n mallia niin, että malli soveltuu myös musiikinope-

tuksen eriyttämiseen. Alaluvuissa 6.2 ja 6.3 tarkastelemme tutkielmamme onnistumista luotet-

tavuuden ja eettisyyden näkökulmasta. Alaluvussa 6.4 tarkastelemme mahdollisia jatkotutki-

musaiheita tämän tutkielman perusteella. Lopuksi esittelemme ajatuksiamme tutkielman teosta 

alaluvussa 6.5. 

Tulostemme perusteella voimme todeta, että musiikinopetuksen eriyttäminen on laaja koko-

naisuus, jossa on huomioitava monia eri tekijöitä niin käytännön tasolla, opettajan työssä kuin 

oppilaiden osaltakin. Käytännön tasolla musiikinopetus tarjoaa monia erilaisia tapoja eriyttää 

opetusta. Erilaiset symbolit, värikoodaus tai kehorytmit ovat muutamia esimerkkejä tavoista, 

joilla ohjeistusta ja opetusta voidaan eriyttää. Alaspäin eriyttäessä tehtäviä harvennetaan ja hel-

potetaan, ja ylöspäin eriyttäessä tehtäviä puolestaan vaikeutetaan ja annetaan lisää. Kaikkonen 

ja Laes (2013) toteavatkin, että musiikinopetuksessa eriyttäminen voi tapahtua helpommin, 

kuin monessa muussa oppiaineessa. Tuloksissamme totesimme, että oppilaalle ei välttämättä 

tarvitse kertoa, että hänelle annetaan eriytettyjä tai helpompia tehtäviä. Oppilaat ovat lähtökoh-

taisestikin eri rooleissa esimerkiksi musisoidessa. Myös Bernard ja Cayari (2020) esittävät, ettei 

musiikintunneilla oppilaiden tarvitse osallistua toimintaan samalla tyylillä. Voidaan siis pää-

tellä, että vaikka musiikinopetusta jatkuvasti eriytetään, eivät oppilaat välttämättä varsinaisesti 

koe erilaisten tehtävien antamista eriyttämisenä. Koska eriyttäminen musiikinopetuksessa ei 

ole yhtä selkeästi näkyvillä, voidaan päätellä, että musiikinopetuksen eriyttämisessä oppilaan 

leimautumisen riski on pieni. Mäki-Havulinnan ja Kydénin (2020, s. 10) toteavat, että eriyttä-

minen onkin järjestettävä tavalla, joka ei aiheuta kiusallisia tilanteita luokassa tai leimaa oppi-

lasta. Muissa oppiaineissa, joissa oppilaat lähtökohtaisesti suorittavat samoja tehtäviä, voi lei-

mautumisen riski olla suurempi, jos tehtäviä eriytetään. 

Oppilasjoukon moninaisuus ja oppilaiden tarpeet korostuivat tulostemme jokaisessa osassa. 

Oppilastuntemuksen ja oppilaslähtöisyyden voidaan siis todeta olevan keskeisiä eriyttämistä. 

Eriyttämiselle on varmasti aina ollut tarvetta, sillä oppilailla on aina ollut erilaisia oppimistyy-

lejä, taitotasoja ja mielenkiinnonkohteita. Nykypäivänä inkluusio kuitenkin edelleen kasvattaa 
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eriyttämisen tarvetta, kun oppilasjoukon moninaisuus on kasvanut. Kaikkonen ja Laes (2013) 

esittävätkin, että inkluusio tarkoittaa opetuksen monipuolistamista ja oppilaiden huomioimista 

opetusta eriyttämällä. Lisäksi maahanmuuttajataustaisten määrä Suomessa kasvaa jatkuvasti 

(SVT, 2018). Samanlainen trendi on nähtävissä myös muuallakin maailmassa, kuten esimer-

kiksi Yhdysvalloissa (Darrow, 2015). Haastateltavien vastauksissa ilmeni, että nykyään luo-

kassa on enemmän myös oppilaita, joilla on ADHD. Nämä muutokset oppilasjoukossa vaikut-

tavat eriyttämisen tarpeeseen. Tuloksissamme esitimme, että musiikinopettajan aika ei kuiten-

kaan riitä jokaisen oppilaan yksittäisten tarpeiden huomiointiin. Mitä monimuotoisempi luokka 

on, sitä enemmän erilaisia tarpeita luokassa on ja sitä suuremmaksi opettajan työmäärä kasvaa. 

Roihan ja Polson (2018, s. 15) mukaan eriyttämisen lähtökohtana on oppilaan ominaisuudet ja 

oppilastuntemus. Se, että opettaja ei täysin pysty huomioimaan jokaisen oppilaan yksilöllisiä 

tarpeita ei kuitenkaan välttämättä ole yksinomaan huono asia. Elämässä tulee vastaan tilanteita, 

joissa yksilön tarpeita ei voida huomioida ja oppilaiden on hyvä tottua myös tilanteisiin, joissa 

he joutuvat työskentelemään sellaisilla tavoilla, jotka eivät ole oppilaan kannalta optimaalisia. 

Opettajan tulisi kuitenkin pyrkiä tarjoamaan oppilaille mahdollisimman hyvin oppilaan tarpeita 

huomioivia ja taitotasoa vastaavia tehtäviä. Tuloksemme osoittavat, että aina opettaja ei kykene 

täydelliseen eriyttämiseen. Tällöin opettajan on osattava olla armollinen itseään kohtaan. 

Haastateltavilta kysyttiin myös sitä, että jos heidän olisi valittava, eriyttäisivätkö he alas- vai 

ylöspäin. Haastateltavat kertoivat valitsevansa tällaisessa tilanteessa alaspäin eriyttämisen, jotta 

jokainen oppilas pääsisi mukaan toimintaan ja osallistumaan. Jätimme tämän osion pois ana-

lyysistämme, sillä se ei ollut tutkimuskysymystemme kannalta olennaista. Lahjakkaiden oppi-

laiden eriyttämisen tarve on kuitenkin myös vahva. Stenberg (2016, s. 66) huomauttaa, että 

myös lahjakkaat oppilaat tarvitsevat tukea ja kannustusta. Tuloksissamme totesimme, että jos 

lahjakkaille oppilaille tarjotaan jatkuvasti heidän tasoonsa nähden liian helppoja tehtäviä, voi-

vat he turhautua. Borders kollegoineen (2014) puolestaan toteaa, että lahjakkaiden oppilaiden 

tarpeiden sivuuttaminen voi johtaa oppilaan haastavaan käytökseen. Myös Roihan ja Polson 

(2018, s. 20) mukaan eriyttämällä voidaan hallita helpommin luokan työrauhaa. Heidän mu-

kaansa oppilaan saadessa omalle taitotasolleen sopivia tehtäviä, keskittyy oppilas paremmin, 

eikä häiritse opetusta. Lahjakkaiden oppilaiden eriyttämättä jättämisellä voi kuitenkin olla 

myös muitakin oppilaan kannalta vahingollisia vaikutuksia kuin turhautuminen ja häiritsevä 

käyttäytyminen. Jos oppilas suoriutuu tehtävistä aina helposti, eikä hänen tarvitse koskaan 

tehdä töitä tavoitteiden saavuttamiseksi, ei oppilas välttämättä opi opiskelutaitoja. Tällä voi olla 
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hyvin kauaskantoisia vaikutuksia lahjakkaan oppilaan tulevaisuuteen. Kun oppilas lopulta koh-

taa tehtävän, josta hän ei suoriudukaan vaivatta, voi tilanne olla oppilaalle ongelmallinen. POPS 

(2014) huomioi oppimaan oppimisen taitojen tärkeyden. POPS:n (2014) mukaan oppimaan op-

pimisen taitojen kehittyminen on perusta tavoitteelliselle ja elinikäiselle oppimiselle. Ajattelun 

ja oppimisen taidot luovat perustaa muun osaamisen kehittymiselle. Lisäksi POPS (2014) esit-

tää, että koulussa kaiken toiminnan tulee muun muassa parantaa oppimaan oppimisen taitoja. 

Vaikka ensiajatuksena vastaus haastateltaville esitettyyn kysymykseen olisi alaspäin eriyttämi-

nen, ei asia tarkemman pohdiskelun jälkeen ole aivan niin yksiselitteinen. Yksittäisessä tilan-

teessa alaspäin eriyttämisen valitseminen on perusteltua, mutta lahjakkaiden tarpeiden huomitta 

jättäminen pidemmän päälle voi olla vahingollista oppilaalle, eikä vastaa POPS:ssa (2014) esi-

tettyjä tavoitteita koulutyöskentelylle. 

Musiikki eroaa monesta muusta oppiaineesta. Musiikinopetuksessa oppilaiden taitotason ja 

eriyttämisen tarpeen mahdollisesti huomaa nopeammin ja selkeämmin, kuin monessa muussa 

oppiaineessa. Musiikintunneilla musisointi ja toiminnallisuus ovat jatkuvasti läsnä. Musiikin-

opettajan on mahdollista nähdä tai kuulla oppilaan taitotaso ja tarpeet jatkuvasti oppitunneilla 

tehtävien suorittamisen yhteydessä. Tuloksissamme esitimme, että musiikinopettajat arvioivat-

kin jatkuvasti oppilaitaan. Muissa oppiaineissa oppilaan tarpeet saatetaan huomata vasta esi-

merkiksi kokeen tuloksissa. Musiikki on myös luonteeltaan oppiaine, jossa eriyttäminen on jat-

kuvasti läsnä, sillä vain harvoin kaikki oppilaat suorittavat täysin samaa tehtävää. Tulostemme 

mukaan opettajat valmistavat itse paljon materiaalia. Musiikinopettajat sovittavat musiikkia 

tunneilleen joka tapauksessa, joten eriyttämistä voidaan ajatella tehtävän musiikin oppiaineessa 

luonnostaan ja automaattisesti. Myös Standerfer (2011) kertoo, että musiikinopettajat saattavat 

eriyttää opetustaan tajuamattaankin muun muassa sovittamalla kappaleita eri taitotasoille sopi-

viksi. Kun halutaan soiva lopputulos, on selkeää, että käytössä on useita eri soittimia kuten 

myös useita eri stemmoja, joten lähtökohtaisestikin musiikki tarjoaa eri haastetasoja. 

Tutkielmamme tuloksena totesimme, että musiikinopettajat käyttävät hyvin paljon omaa vapaa-

aikaansa opetuksen eriyttämiseen. Roiha ja Polso (2018, s. 86–88) toteavatkin, että opettajat 

kokevatkin usein eriyttämisen työläimmäksi osaksi materiaalien valmistamisen. Musiikinopet-

tajat tekevät siis paljon hyväntekeväisyyttä oppilaidensa oppimisen eteen. Voidaan päätellä, 

että tämä vaatii opettajalta sitä, että hän aidosti välittää työstään ja oppilaistaan, ja haluaa tarjota 

oppilailleen parhaat mahdolliset mahdollisuudet oppimiseen ja onnistumiseen. Se, että opetta-

jien on käytettävä omaa aikaansa eriyttämisen suunnitteluun ja materiaalien valmisteluun luo 

kuitenkin mahdollisen riskin eriyttämisen toteuttamiselle. Jos opettaja ei haluakaan käyttää 
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omaa aikaansa eriyttämisen valmisteluun, oppilaat eivät mahdollisesti saa opetusta, jossa hei-

dän tarpeensa huomioidaan. Tällöin oppiminen voi kärsiä. POPS:n (2014) mukaan musiikin 

opetuksessa ja työskentelyn suunnittelussa tulee kuitenkin ottaa huomioon oppilaiden erilaiset 

tarpeet. 

Se, että opettajat suunnittelevat ja valmistelevat eriyttämistä omalla vapaa-ajallaan asettaa op-

pilaat myös mahdollisesti eriarvoiseen asemaan. POPS:n (2014) mukaan perusopetuksen yh-

teiskunnallisena tehtävänä on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Lisäksi perusopetuksen 

tehtävänä on ehkäistä eriarvoistumista (POPS, 2014). Opettajaa ei kuitenkaan voida velvoittaa 

käyttämään omaa vapaa-aikaansa töiden tekoon, joten oppilaiden mahdollisuudet saada eriytet-

tyä opetusta on suurelta osin kiinni opettajasta ja tämän valmiudesta käyttää omaa aikaansa 

töiden tekoon. POPS:n (2014) mukaan musiikinopetuksessa ja työskentelyn suunnittelussa tu-

lee ottaa huomioon oppilaiden kiinnostuksen kohteet. Myös eriyttämisessä oppilaiden kiinnos-

tuksen kohteet on huomioitava (Tomlinson, 2014; Mäki-Havulinna & Kydén, 2020). Musiikin-

opetuksessa käytettävää materiaalia ja musiikkia tulee jatkuvasti lisää uusien kappaleiden muo-

dossa. Jos opettaja haluaa huomioida oppilaiden mieltymykset ja käyttää opetuksessaan kappa-

leita, jotka ovat pinnalla ja joita oppilaat kuuntelevat, on opettajan valmistettava materiaalit 

itse. Musiikin oppikirjoja ei juurikaan enää tehdä, mutta vaikka tehtäisiinkin, olisi niissä esiin-

tyvät kappaleet aina auttamattomasti ajasta jäljessä. Tältä osin musiikki eroaa muista oppiai-

neista, kuten esimerkiksi matematiikasta, jonka kohdalla uutta materiaalia ei tule yhtä nopealla 

vauhdilla. Toki opettaja voi käyttää opetuksessaan samoja kappaleita vuodesta toiseen, mutta 

tämä ei välttämättä vastaa niihin velvoitteisiin, joita opetukselle on muun muassa POPS:ssa 

(2014) esitetty. Kaiken kaikkiaan opettajan työaika ei siis riitä eriyttämisen valmisteluun, mikä 

on ongelmallista sekä tasa-arvoisen että yhdenmukaisen opetuksen osalta. 

Eriyttäminen on tulostemme mukaan suuri osa musiikin opettajan työtä ja se näkyy musiikin-

opettajan arjessa jatkuvasti monin tavoin. Musiikkikasvatuksen opintojen aikana Oulun yliopis-

tossa, ei eriyttäminen ole kuitenkaan ollut kovin suuressa osassa opintoja. Koemme kuitenkin, 

että eriyttäminen aiheena olisi mahdollista sisällyttää useampaankin kurssiin. Muun muassa 

yhtyemusisointi- tai sovituskurssi olisivat olleet otollisia eriyttämisen pohtimiseen. Näillä kurs-

seilla olisi voitu käytännön tasolla miettiä, miten oppilaiden erilaiset osaamistasot huomioi-

daan. Vaikka eriyttämisestä teoriassa puhutaan kasvatustieteen opinnoissa, jää käytännön puoli 

vähäiseksi, vaikka musiikkikasvatuksessa myös käytäntöä olisi helppo harjoitella. Eriyttämisen 

käytännön taidot opetellaan työelämässä. Eriyttämisen taidot tietenkin kehittyvät opettajan uran 

edetessä, eikä voidakaan olettaa, että valmistuessaan opettajan pitäisi osata eriyttää opetustaan 
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täydellisesti. Opinnot voisivat kuitenkin tarjota enemmän valmiuksia eriyttämiseen, kuin mitä 

ne tällä hetkellä tarjoavat. 

Jätimme analyysimme ulkopuolelle haastateltavien vastaukset liittyen eriyttämistä helpottaviin 

ja haastaviin tekijöihin. Teimme tämän valinnan, sillä moni näistä tekijöistä tuli ilmi muissa 

osioissa eri näkökulmasta. Esimerkiksi opettajan musiikillisen osaamisen, kokemuksen ja op-

pilastuntemuksen koettiin helpottavan musiikinopetuksen eriyttämistä. Näitä kaikkia käsitte-

limme tuloksissamme. Lisäksi oppilaiden yhteishenki, asenne ja heittäytyminen olivat haasta-

teltavien mielestä tekijöitä, jotka helpottavat eriyttämistä. Voidaan kuitenkin ajatella, että opet-

taja voi vaikuttaa näihin tekijöihin luomalla turvallisen ja hyväksyvän ilmapiirin luokkaan. 

Tomlinson (2014, s. 15) toteaakin, että luokkaympäristön tulee olla turvallinen niin onnistumi-

sille kuin epäonnistumisillekin. Haastateltavat nostivat esille eriyttämistä haastavina tekijöinä 

oppilasryhmien heterogeenisyyden sekä eriytyistarpeiden lisääntymisen. Myös resurssien puute 

esimerkiksi opettajan ajan, suurten ryhmäkokojen tai käytettävissä olevan kaluston suhteen ko-

ettiin eriyttämistä haastavana. Resurssien vähyys tai puute siis vaikeuttavat eriyttämistä musii-

kinopetuksessa. Resurssien vähyyden vuoksi opettajan on käytettävä yhä enemmän luovia rat-

kaisua kaikkien oppilaiden oppimisen tukemiseen. 

6.1 Malli musiikinopetuksen eriyttämiseen 

Tuloksemme osoittavat, että Roihan ja Polson (2018) Viiden O:n malli eriyttämiselle on hyvin 

pitkälle sovellettavissa myös musiikinopetukseen. Musiikki opettavana aineena on kuitenkin 

hyvin laaja kokonaisuus ja vaatii opettajalta pedagogisen ammattitaidon lisäksi myös musiikil-

lista taitoa monessa eri instrumentissa. Opettajan pedagogisen taidon voidaan ajatella sisältyvän 

Roihan ja Polson (2018) mallin kaikkien osioiden alaisuuteen, mutta musiikillista osaamista ei 

voida heidän mallissaan sisällyttää mihinkään osioon.  

Roihan ja Polson (2018) malli on yleinen malli eriyttämiselle, eikä siis sellaisenaan riitä musii-

kinopetuksen eriyttämiseen. Tämän vuoksi haluaisimme esittää oman mallimme musiikinope-

tuksen eriyttämiselle, jossa olemme laajentaneet Roihan ja Polson (2018) mallia. Myös musii-

kinopetuksessa ovat läsnä opetusjärjestelyt, oppimisympäristö, opetusmenetelmät, oppimisen 

tukimateriaalit sekä opetuksen arviointi. Näiden lisäksi esitämme kuitenkin omaan malliimme 

yhdeksi osaksi opettajan musiikillisen osaamisen.  
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Musiikinopettajan substanssiosaamiseen kuuluu paitsi yleismusiikkitieto, musiikin historia, 

musiikin teoria, musiikkiteknologia sekä eri musiikkikulttuurit, myös eri instrumenttien hal-

linta. Tuloksistamme selviää, että opettajan omilla musiikillisilla taidoilla on vaikutusta opet-

tajan kykyyn eriyttää opetusta. Opettajan voi olla haastavaa eriyttää opetustaan soittimelle, jota 

hän ei itse hallitse tai jonka kohdalla opettaja ei luota taitoihinsa. Opettajan ei tarvitse olla am-

mattimuusikko tai huippuosaaja kaikissa instrumenteissa, mutta opettajan on luotettava omiin 

musiikillisiin kykyihinsä, jotta voi luottaa itseensä myös musiikinopetuksen eriyttämisessä. Op-

pilasta voi olla myös haastavaa kannustaa ja innostaa soittamiseen, jos opettaja itse kokee epä-

varmuutta soittimen kanssa. Tämän vuoksi esitämme, että musiikinopetuksessa myös opettajan 

omalla musiikillisella osaamisella on vaikutusta eriyttämisen onnistumiseen. Kuviossa 5 esi-

tämme Roihan ja Polson (2018) mallista laajennetun versiomme toimivasta musiikinopetuksen 

eriyttämisestä. 

 

 

Kuvio 5. Toimiva musiikinopetuksen eriyttäminen. 
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6.2 Tutkielman luotettavuuden tarkastelu 

Tässä alaluvussa tarkastelemme tutkielmamme luotettavuutta. Laineen (2018) mukaan fenome-

nologinen tutkimus on onnistunut, jos tutkittava ilmiö nähdään aiempaa selvemmin, jäsenty-

neemmin ja monipuolisemmin. Toisin sanoen, jos ymmärrämme asian paremmin kuin tutki-

muksen alussa, tutkimus on onnistunut. Koemme, että Laineen (2018) perusteiden mukaan tut-

kimuksemme on onnistunut. Tutkimuksen onnistuneisuutta kuvataan myös tutkimuksen luotet-

tavuudeksi (Laine, 2018). 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuteen liittyy tutkimuksen toteutukseen ja raportointiin liit-

tyviä tekijöitä (Hirsjärvi ym., 2008, s. 226). Laineen (2018) mukaan tutkimusprosessin itsear-

viointi kuuluu fenomenologisen tutkielman viimeiseen vaiheeseen. Eskolan ja Suorannan 

(1998, s. 152) mukaan laadullisessa tutkimuksessa yksi tärkeimmistä luotettavuuden kritee-

reistä on tutkija itse. Tämän vuoksi luotettavuus ja sen tarkastelu kohdistuu koko tutkimuspro-

sessiin. Hirsjärven ja kollegoiden (2008, s. 227) mukaan laadullisen tutkimuksen luotettavuutta 

parantaa tutkimuksen etenemisen mahdollisimman tarkka selostaminen. Heidän mukaansa tut-

kimuksen tarkkuuden tulee koskea kaikkia tutkimuksen vaiheita. Tutkielmassamme olemme 

pyrkineet raportoimaan läpinäkyvästi kaikkia tutkielman teon vaiheita.  

Hirsjärven ja kollegoiden (2008, s. 227) mukaan aineiston kuvaamisessa tulisi totuudenmukai-

sesti käydä ilmi aineiston tuottamisen olosuhteet ja esimerkiksi haastatteluiden kesto. He esit-

tävät, että myös tutkijoiden itsearvio tilanteista liittyy luotettavuuteen. Myös aineiston analyysi 

ja tulosten tulkinta tulisi kuvata tutkimuksessa tarkasti. Tutkielmassa olemme pyrkineet rapor-

toimaan tutkielman etenemisestä, aineiston keruusta, analyysistä sekä johtopäätelmistä mah-

dollisimman kattavasti ja avoimesti. Olemme sisällyttäneet tuloksiin haastateltavien suoria ja 

muokkaamattomia lainauksia todentaaksemme tulkintojemme ja tulostemme lähtökohdat. Hirs-

järvi kollegoineen (2008, s. 228) korostavatkin, että tutkijoiden on esitettävä, millä perusteella 

he tulkintoja tekevät ja mihin he päätelmänsä perustavat.  

Avoimuudella ja tutkimusprosessin läpinäkyvyydellä läpi tutkielman pyrimme kuvaamaan tut-

kielman rehellisyyttä ja mahdollistamaan tutkielman kriittisen tarkastelun. Kuulan (2011, s. 44) 

mukaan tieteen käytännöissä oleellinen osa on tutkimusaineistojen avoimuus ja sen kautta ta-

pahtuva tulosten tarkistamismahdollisuus. Myös Simonsuuri-Sorsan (2019) mukaan kaikelle 

tieteelliselle tutkimukselle olennaista on, että tutkimus on avointa sekä rehellistä ja että tulokset 

voidaan todentaa ja toistaa.  Myös Pietarinen (2019) korostaa tutkijan rehellisyyttä tutkielman 

luotettavuuden perustana. 



68 

 

Pietarisen (2019) mukaan tutkimuksen tuottaman informaation luotettavuus perustuu ensikä-

dessä siihen, että tutkija hallitsee tutkimusmenetelmät. Tutkielmamme lähestymistapa ottaa vai-

kutteita fenomenologisesta tutkimusmenetelmästä. Koska olemme perehtyneet fenomenologi-

seen kokemusten tutkimiseen, tiedostamme, ettei se sopinut täysin meidän tutkielmamme lä-

hestymistavaksi. Otimme kuitenkin vaikutteita fenomenologisesta lähestymistavasta. Tutki-

muksemme lähestymistapa näkyi tutkimuksen tarkoituksessa, joka oli musiikinopettajien ko-

kemusmaailman tutkiminen, jotta saisimme lisätietoa tutkimastamme ilmiöstä, musiikinope-

tuksen eriyttämisestä. Myös analyysiprosessin aineistolähtöisyys on yksi fenomenologisen tut-

kimusotteen vaikutus tässä tutkielmassa. Laineen (2018) mukaan fenomenologisessa tutkimuk-

sessa erityisen merkityksellistä on, että tutkija tiedostaa tutkimuskohdetta ennalta selittäviä teo-

reettisia malleja. Hän esittää, että kun tutkija on perehtynyt tutkittavaan aiheeseen aikaisemmin, 

on niistä tiedoista voinut tulla tapa käsittää tutkijan omaa todellisuutta. Tämä pitää varmasti 

paikkansa meidän kohdallamme, sillä olemme perehtyneet musiikkikasvatukseen ja osittain 

eriyttämiseen sekä opiskeluissa että oman työkokemuksen kautta. Osittain meillä on kokemuk-

sia eriyttämisestä musiikintunneilla jo omasta kouluajastamme. Käsitämme siis tiettyjä asioita 

tiedon ja kokemusten muodostamien käsitysten kautta. Omien käsitysten vaikutuksia tiedosta-

malla niistä on tietoisesti voinut yrittää irtautua aineistoa tutkittaessa ja tulkittaessa. 

Tutkimuksen luotettavuudessa on myös otettava huomioon se, että haastatteluihin osallistumi-

nen oli täysin vapaaehtoista ja haastatteluihin hakeutui luultavasti sellaisia musiikinopettajia, 

joilla oli kokemusta ja kiinnostusta opetuksen eriyttämistä kohtaan. Erilaisella otannalla tulok-

set olisivat saattaneet olla eriävämpiä, esimerkiksi jos haastatteluun olisi osallistunut opettaja, 

joka ei koe eriyttämistä oleellisena osana työtään. Koska tutkielmassamme otanta oli varsin 

pieni (N = 4), emme voi tehdä yleistyksiä tutkielman tuloksista. Laadullisen tutkimusotteen 

tapaan tuloksia voidaan kuitenkin tarkastella yksittäisinä esimerkkeinä yleisestä ilmiöstä (Hirs-

järvi ym., 2008). 

Koska teimme tutkielmamme parityönä, koko tutkielman teon aikana tutkijoita on ollut kaksi, 

jotka sekä erikseen että yhteistyössä ovat tehneet tulkintoja, tarkastelleet niitä ja päätyneet kir-

joittamaan ne tutkielmaan. Yksikään virke ei ole päätynyt valmiiseen tutkielmaan, ilman että 

kumpikin tutkija olisi sen tarkastellut ja hyväksynyt. 
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6.3 Tutkielman eettisyyden tarkastelu 

Tässä alaluvussa tarkastelemme tutkielmamme eettisyyttä. Tutkielmassamme olemme pyrki-

neet noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä sekä huomioimaan tutkimuksen eettiset normit. 

Kuula (2011, s. 43) esittää, että tutkimuseettiset normit eivät sido tutkijaa laillisesti. Ne kuiten-

kin velvoittavat tutkijaa ammatillisesti. Hänen mukaansa eettisillä normeilla ohjataan tutkimuk-

sen tekoa (Kuula, 2011, s. 43). Myös Räikkä (2019) esittää, että eettisillä säännöillä ei normaa-

listi ole lainvoimaa, mutta ne ovat tarkoitettu eettisistä syistä noudatettaviksi. Lisäksi hän to-

teaa, että yksi tapa suhtautua eettisiin normeihin, on ymmärtää ne ammattia määrittäviksi peri-

aatteiksi. Hallamaa ja Lötjönen (2019) puolestaan toteavat, että piittaamattomuus hyvästä tie-

teellisestä käytännöstä on eettisesti moitittavaa ja tuottaa huonoa tiedettä. Heidän mukaansa 

hyvän tieteellisen käytännön varaan rakennettu tutkimusetiikka voidaan nähdä tieteen integri-

teetin ja luotettavuuden takaajana. 

Tutkimukseemme osallistuminen oli kaikille haastateltaville täysin vapaaehtoista. Haastatelta-

ville myös kerrottiin, että halutessaan he voivat missä vaiheessa tahansa vetäytyä pois tutki-

muksesta, jolloin heidän haastatteluaan ei tultaisi käyttämään tutkimuksessa. Haastateltavia et-

siessämme kerroimme tutkimuksen tarkoituksen. Haastattelun alussa kerroimme tarkemmin 

tutkimuksesta sekä siitä, että haastattelu tullaan nauhoittamaan ja myöhemmin litteroimaan. 

Lisäksi kerroimme haastateltaville, miten tutkimusaineistoa tullaan säilyttämään. Kuula (2011, 

s. 71–72) toteaakin, että tutkittaville tulee antaa tietoa tutkimusaineiston käytöstä. Hänen mu-

kaansa tutkittaville annettu informaatio tutkimuksesta on tärkeää, sillä se voi ratkaista, haluaako 

henkilö osallistua tutkimukseen. 

Keräämässämme ja litteroidussa aineistossa ei ole käytetty haastateltavien nimiä lainkaan. 

Tässä tutkielmassa haastateltaviin viitataan termeillä Haastateltava 1, Haastateltava 2, Haas-

tateltava 3 sekä Haastateltava 4. Jos haastateltavat ovat vastauksissaan viitanneet johonkin tiet-

tyyn kaupunkiin, on kaupungin nimi poistettu litteroinneista, sillä haastateltavien koti- tai työs-

kentelykaupungeilla ei ole merkitystä tämän tutkielman kannalta. Näillä termeillä ja toimilla 

olemme varmistaneet sitä, että haastateltavia ei voida tutkielmasta tunnistaa. Kuula (2011, s. 

139) esittääkin, että tunnistettavuuden estäminen on yksi tunnetuimmista ihmistieteiden tutki-

museettisistä normeista. 

Tutkielmassamme olemme pyrkineet kirjoittamaan haastateltavista neutraalisti. Kuula (2011, 

s. 143) nostaakin esille, että tutkimuksessa käytetty kirjoitustyyli on usein tunnistettavuutta 

olennaisempaa. Hänen mukaansa negatiivinen, yksipuolinen tai epäkunnioittava tapa kirjoittaa 
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tutkittavista voi saada aikaan vahinkoa ja haittaa tutkittavalle. Olemme käyttäneet tutkielmas-

samme suoria lainauksia haastateltavilta, jotta haastateltavien ajatukset ovat selkeästi näkyvillä. 

Olemme myös avanneet asiayhteyttä, johon haastateltavien vastaukset ovat yhteydessä.  

Tutkimusaineistoa olemme säilyttäneet salasanoilla suojatuissa paikoissa. Haastattelut on ääni-

tetty kahdella eri laitteella, joille pääseminen vaatii salasanan. Samoin haastattelujen litteroinnit 

on säilytetty salasanojen takana. Vain meillä on ollut pääsy tutkimusaineistoon. Tutkimuseetti-

sen neuvottelukunnan (2012) mukaan tutkimusaineiston oikeanlainen tallentaminen ja säilytys 

ovat hyvän tieteellisen käytännön keskeisiä lähtökohtia. Kuula (2011, s. 44) toteaa, että ihmis-

tieteissä eettisiin normeihin sisältyy aina tutkittavia koskevien tietojen luottamuksellisuuden 

turvaamisen periaate. 

Olemme pyrkineet tutkielman teoriaosassa tutustumaan ja perehtymään mahdollisimman laa-

jasti eriyttämistä koskevaan kirjallisuuteen ja tutkimuksiin, jotta tuntisimme alan kehitystä. 

Olemme myös paneutuneet eriyttämisen ulkopuolisiin aiheisiin, jotka kuitenkin vaikuttavat tai 

liittyvät eriyttämiseen. Näin olemme pyrkineet saamaan mahdollisimman laajan kuvan eriyttä-

misestä, eriyttämiseen liittyvistä tekijöistä sekä tutkimuksesta ja kirjallisuudesta, joka aihetta 

käsittelee. Pietarinen (2019) esittää, että tutkijan ammattitaidon vähimmäisvaatimuksena on, 

että hän pystyy seuraamaan oman alansa kehitystä ja välittämään sen tuloksia muille. Tutkijan 

tulee siis hänen mukaansa tuntea muiden tekemää tutkimusta ja hallita tutkimusmenetelmät. 

Ammattitaidon hankkimisen osalta tutkija joutuu tekemään valintoja, joihin liittyy eettisiä ky-

symyksiä. Yksi tällainen kysymys on esimerkiksi se, kuinka syvästi tutkijan tulee paneutua 

muiden tutkijoiden töihin (Pietarinen, 2019). Tutkielmamme käsittelee laajasti eri tutkimuksia 

ja kirjallisuutta niin Suomesta kuin ulkomailtakin, joten tutkielmamme voidaan todeta noudat-

tavan tältä osin tutkimuksen eettisiä ohjeistuksia. Olemme kuitenkin rajanneet teoriaosuuden 

tämän tutkielman kannalta oleelliseen tietoon. 

6.4 Jatkotutkimusmahdollisuuksia 

Tässä tutkielmassa tutkimusjoukko on varsin pieni, joten suuria yleistyksiä ei tämän tutkielman 

perusteella voida tehdä. Eriyttämisen voidaan kuitenkin todeta olevan merkittävä osa opetus-

työtä ja oppilaiden oppimisen edistämistä. Tämän vuoksi tulevaisuudessa tämän tutkielman 

voisi toteuttaa suuremmalla tutkimusjoukolla, jotta eriyttämisen tilasta musiikinopetuksessa 

saataisiin laajempi ja yleistettävämpi kuva. Tähän tutkielmaan osallistujat haettiin yleisellä ha-
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kemuksella ja uskomme haastateltaviksi näin ollen valikoituneen henkilöitä, jotka ovat kiinnos-

tuneita eriyttämistä, ja jotka kokevat eriyttämisen merkitykselliseksi. Laajempi tutkimus voisi 

myös ottaa mukaan sellaisia opettajia, jotka eivät anna eriyttämiselle yhtä suurta painoarvoa. 

Tähän tutkielmaan osallistui sekä kokeneita musiikkikasvattajia että äskettäin valmistunut mu-

siikinopettaja. Haastateltavien vastaukset olivat varsin yhtenäisiä keskenään opettajauran pi-

tuudesta huolimatta. Eriyttämistä voitaisiin kuitenkin tutkia pidemmälle vertailemalla tarkem-

min uusien ja pitkän uran tehneiden musiikinopettajien ajatuksia tai kokemuksia eriyttämisestä. 

Laajemmalla tutkimusjoukolla ja vertailevalla tutkimusotteella voitaisiin saada syvempää ym-

märrystä paitsi eriyttämisestä, myös opetusalan kehityksestä. Tällainen tutkimus voisi tarjota 

myös tarpeellista tietoa opettajakoulutuksen kehittämiseen. 

Eriyttämisen voidaan yksinkertaistetusti todeta olevan oppilaiden tarpeiden huomioimista ja 

sen tarkoitus on tukea oppilaiden oppimista. Siksi myös oppilaiden kokemuksia eriyttämisestä 

olisi hyvä tutkia. Olisi tärkeää tietää, miten oppilaat kokevat eriyttämisen, jotta opetusta ja eriyt-

tämistä voitaisiin kehittää edelleen oppilaslähtöisyys edellä. 

6.5 Lopuksi 

Tutkielman teko on ollut opettavaista paitsi tiedon syventymisen, mutta myös oman tutkijaiden-

titeetin rakentumisessa. Vaikka tutkielman teon aloittaminen tuntui aluksi haastavalta, niin mitä 

pidemmälle tutkielmaa teki, sitä enemmän siitä innostui ja siihen halusi panostaa. Uskomme, 

että suuri osatekijä tutkielman onnistumiseen on ollut onnistunut aihevalinta. Eriyttäminen mu-

siikinopetuksessa tuntui molemmista aiheelta, josta oikeasti on hyötyä tulevan ammatin kan-

nalta. Mielenkiintoinen aihe motivoi meitä paneutumaan aiheeseen ja panostamaan tutkiel-

maan. Haastattelutilanteet olivat erittäin antoisia ja niistä sai samalla käytännön vinkkejä ja 

apuvälineitä musiikinopetuksen eriyttämiseen. 

Olemme kokeneet parityöskentelyn äärimmäisen antoisana ja monipuolistavana tekijänä pro 

gradu -tutkielmaa tehdessämme. Parityöskentely toi monipuolisuutta suunnitteluprosessiin, 

lähteiden etsimiseen ja tarkasteluun, analyysin tekoon sekä tulosten ja johtopäätösten vetämi-

seen. Antoisimpia hetkiä tutkimusprosessissa ovat olleet ne hetket, kun olemme voineet tehdä 

tutkielmaa fyysisesti samassa paikassa ja on ollut mahdollista keskustella aiheista sekä pohtia 

yhdessä parhaita tapoja muotoilla tekstiä ja kirjoittaa tuloksia. Saimme keskusteluissamme jat-
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kuvasti uusia ideoita ja ajatuksia, jotka olisivat voineet jäädä saamatta, jos tutkielman olisi teh-

nyt yksin. Uskomme siis, että parityöskentely paitsi monipuolisti, myös syvensi tutkielmamme 

kokonaisuutta ja lopputulosta. 

Koemme, että tutkimusprosessi on syventänyt ja lisännyt omaa tietoamme musiikinopetuksen 

eriyttämisen mahdollisuuksista. Olemme reflektoineet teoriatietoa, aineistoa sekä tutkielman 

tuloksia suhteessa toisiinsa, ja sen myötä kehittäneet omaa pohdintaamme musiikinopetuksen 

eriyttämiseen liittyen. Tutkimustyön tekeminen on myös kehittänyt omaa musiikinopettajuut-

tamme ja ennen kaikkea ajatuksia siitä, millaisia musiikinopettajia ja oppilaiden kohtaajia ha-

luamme olla.  



73 

 

Lähteet 

Abramo, J. M. & Natale-Abramo, M. (2020). Reexamining “Gifted and Talented” in Music 

Education. Music educators journal, 106(3), 38–46. 

https://doi.org/10.1177/0027432119895304 

Ahonen, T., Aro, M., Aro, T., Lerkkanen, M. & Siiskonen, T. (2019). Kehityksen yksilöllisyy-

den ymmärtäminen ja oppimisvaikeudet. Teoksessa T. Ahonen, M. Aro, T. Aro, M. Lerk-

kanen, T. Siiskonen, A. Meronen & T. Bast (toim.), Oppimisen vaikeudet (ss. 22–39). 

[Jyväskylä]: Niilo Mäki Instituutti. 

Albu, G. (2015). The teacher and the gifted student: A situation at the border between the atyp-

ical manifestation of the student and the standardized requirements of the school. Journal 

of Educational Sciences & Psychology, V (LXVII)(1). 

Amran, H. A. & Majid, R. A. (2019). Learning strategies for twice-exceptional students. Inter-

national journal of special education 33(4), 954–976. 

Bernard, C. F. & Cayari, C. (2020). Encouraging participatory music making through differen-

tiation on the Ukulele. General Music Today, 34(1), 29–36. 

Borders, C. Woodley, S. & Moore, E. (2014). Inclusion and giftedness. Teoksessa J. P. Bakken, 

F. E. Obiakor, A. F. Rotatori & T. Banks (toim.), Gifted education: Current perspectives 

and issues (First edition.) (ss. 127–146). Bingley: Emerald. 

Darrow, A. (2008). Adaptions in the classroom: Accommodations and modifications, Part 2. 

General music today 21(3), 32–34. Haettu osoitteesta https://jour-

nals.sagepub.com/doi/10.1177/1048371308317089?icid=int.sj-abstract.similar-articles.2  

Darrow, A. (2015). Differentiated Instruction for Students With Disabilities: Using DI in the 

Music Classroom. General music today, 28(2), 29–32. 

https://doi.org/10.1177/1048371314554279  

Eskola, J. (2018). Laadullisen tutkimuksen juhannustaiat: Laadullisen aineiston analyysi vaihe 

vaiheelta. Teoksessa R. Valli (toim.), Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2: Näkökulmia aloit-

televalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin (ss. 180–

200). Jyväskylä: PS-kustannus. 

Eskola, J. & Suoranta, J. (1998). Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino. 

Fletcher, J. M. (2012). Classification and identification of learning disabilities. Teoksessa B. 

Wong & D. Butler (toim.), Learning about learning disabilities (4th ed.) (ss. 1–25). Lon-

don: Elsevier. 

https://doi.org/10.1177/0027432119895304
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1048371308317089?icid=int.sj-abstract.similar-articles.2
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1048371308317089?icid=int.sj-abstract.similar-articles.2
https://doi.org/10.1177/1048371314554279


74 

 

Halinen, I., Hotulainen, R., Kauppinen, E., Nilivaara, P., Raami, A. & Vainikainen, M. (2016). 

Ajattelun taidot ja oppiminen. Jyväskylä: PS-kustannus. 

Hallamaa, J. & Lötjönen, S. (2019). Suomalainen tiedeyhteisö ja tutkimusetiikka. Teoksessa S. 

Karjalainen, V. Launis, R. Pelkonen & J. Pietarinen (toim.), Tutkijan eettiset valinnat (ss. 

372–383). Helsinki: Gaudeamus. 

Hirsjärvi, S. & Hurme, H. (2009). Tutkimushaastattelu: Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. 

Helsinki: Yliopistopaino. 

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2008). Tutki ja kirjoita. Keuruu: Otavan kirjapaino 

Oy. 

Hudson, D. (2016). Specific learning difficulties: What teachers need to know. Philadelphia, 

Pennsylvania: Jessica Kingsley Publishers. 

Huhtinen, A. & Tuominen, J. (2020). Fenomenologia – Ihmisten kokemukset tutkimuksen koh-

teena. Teoksessa A. Puusa, P. Juuti, & I. Aaltio (toim.), Laadullisen tutkimuksen näkökul-

mat ja menetelmät (ss. 286–298). Helsinki: Gaudeamus. 

Juntunen, M. & Westerlund, H. (2013). Laadukas arviointi osana oppimista ja opetusta. Teok-

sessa H. M. Nikkanen, H. Westerlund, M. Juntunen & L. Väkevä (toim.), Musiikkikasvat-

taja: Kohti reflektiivistä käytäntöä (ss. 71–92). Jyväskylä: PS-kustannus. 

Juuti, P. & Puusa, A. (2020). Laadullisen tutkimuksen ominaispiirteet. Teoksessa A. Puusa & 

P. Juuti (toim.), Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät (s. 55–57). Helsinki: 

Gaudeamus. 

Kaya, N. G. (2022). Effective classroom management qualifications for teachers of gifted stu-

dents. Electronic Journal of Social Sciences 21(82), 572–583. 

Kaikkonen, M. & Laes, T. (2013). Musiikkikasvattaja inkluusion ja tasa-arvoisen oppimisen 

edistäjänä. Teoksessa M. Juntunen, H. M. Nikkanen & H. Westerlund (toim.), Musiikki-

kasvattaja – kohti reflektiivistä käytäntöä (ss. 105–115). Jyväskylä: PS-kustannus. 

Kiviniemi, K. (2018). Laadullinen tutkimus prosessina. Teoksessa R. Valli (toim.), Ikkunoita 

tutkimusmetodeihin 2: Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtö-

kohtiin ja analyysimenetelmiin (ss. 62–74). Jyväskylä: PS-kustannus. 

Knapp, D. (2020). Modern band and special learners. General Music Today, 34(1), 49–52. 

https://doi-org.pc124152.oulu.fi:9443/10.1177/1048371320942279  

Kuula, A. (2011). Tutkimusetiikka: Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. Tampere: Vasta-

paino. 

https://doi-org.pc124152.oulu.fi:9443/10.1177/1048371320942279


75 

 

Laine, T. (2018). Miten kokemusta voidaan tutkia? Fenomenologinen näkökulma. Teoksessa 

R. Valli (toim.), Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2: Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tut-

kimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin (ss. 25–42). Jyväskylä: PS-kus-

tannus. 

Laki perusopetuslain muuttamisesta (642/2010). Haettu 13.3.2022 osoitteesta https://www.fin-

lex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101352 

Lampinen, A. (2001). Etunimen valinta – Haasteellista kielenkäyttöä. Kielikello: Kielenhuollon 

tiedotuslehti, 2/2001. Haettu 10.4.2022 osoitteesta https://www.kielikello.fi/-/etunimen-

valinta-haasteellista-kielenkayttoa 

Luostarinen, A. & Nieminen, J. H. (2019). Arvioinnin käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus. 

Metsämuuronen, J. (2011). Laadullisen tutkimuksen perusteet. Teoksessa J. Metsämuuronen. 

Laadullisen tutkimuksen käsikirja (1. uudistettu laitos, e-kirja 1. p.), (ss. 84–151). Methelp. 

Mäki-Havulinna, J. & Kydén, K. (2020). Oppilaan tuki: II, Käytännön vinkkejä parempaan 

oppimisen tukemiseen (1. painos.). Lempäälä: Oppimisen käytännön tuki - Lobelia ry. 

Nikander, P. (2010). Laadullisten aineistojen litterointi, kääntäminen ja validiteetti. Teoksessa 

P. Nikander & M. Hyvärinen (toim.), Haastattelun analyysi (ss. 363–375). Tampere: Vas-

tapaino. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö (2014). Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki: Selvitys kolmiportaisen 

tuen toimeenpanosta. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:2. Haettu 17.5. osoit-

teesta https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75235/okm02.pdf?se-

quence=1&isAllowed=y  

Opetushallitus (2014). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Haettu 12.3.2022 osoit-

teesta https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen_opetussuunnitel-

man_perusteet_2014.pdf 

Osmanović, A. & Akay, C. (2018). Social Adaptability of Elementary School Gifted Students. 

European researcher, 9(1), 42–49. https://doi.org/10.13187/er.2018.1.42  

Partti, H., Westerlund, H. & Björk, C. (2013). Oppimiskäsitykset reflektiivisen musiikkikas-

vattajan toiminnan ohjaajina. Teoksessa H. M. Nikkanen, H. Westerlund, M. Juntunen & 

L. Väkevä (toim.), Musiikkikasvattaja: Kohti reflektiivistä käytäntöä (ss. 54–70). Jyväs-

kylä: PS-kustannus. 

Perttula, J. (2000). Kokemuksesta tiedoksi: Fenomenologisen metodin uudelleen muotoilua. 

Kasvatus: Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja, 31(5), 1. 

Perusopetuslaki (628/1998). Haettu osoitteesta https://www.finlex.fi/fi/laki/ajan-

tasa/1998/19980628  

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101352
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101352
https://www.kielikello.fi/-/etunimen-valinta-haasteellista-kielenkayttoa
https://www.kielikello.fi/-/etunimen-valinta-haasteellista-kielenkayttoa
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75235/okm02.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75235/okm02.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf
https://doi.org/10.13187/er.2018.1.42
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628


76 

 

Péter, É. (2011). Differentiation in musical education. Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Mu-

sica, 56(1), 129–139. 

Pietarinen, J. (2019).  Eettiset perusvaatimukset tutkimustyössä. Teoksessa S. Karjalainen, V. 

Launis, R. Pelkonen & J. Pietarinen (toim.), Tutkijan eettiset valinnat (ss. 58–69). Helsinki: 

Gaudeamus. 

Puusa, A. (2020). Näkökulmia laadullisen aineiston analysointiin. Teoksessa A. Puusa, P. Juuti 

& I. Aaltio (toim.), Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät. Helsinki: Gaudea-

mus.  

Puusa, A. & Juuti, P. (2020). Laadullisen tutkimuksen olemus. Teoksessa A. Puusa, P. Juuti 

(toim.), Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät (ss. 73–83). Helsinki: Gaudea-

mus. 

Roiha, A. & Polso, J. (2020). Eriyttämiseen tarvitaan laajempaa näkökulmaa. Oppimisen ja 

oppimisvaikeuksien erityislehti 30(4), 93–102. Haettu 7.5.2022 osoitteesta https://bulle-

tin.nmi.fi/wp-content/uploads/2021/01/eriyttaminen_laajempaa_nakokulmaa.pdf  

Roiha, A. & Polso, J. (2019). Miksi ja miten opetusta pitäisi eriyttää? Viiden O:n malli. Kasva-

tus: Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja, 50(4), 391–395. Haettu 4.5.2022 osoit-

teesta https://elektra-helsinki-fi.pc124152.oulu.fi:9443/se/k/0022-927-x/50/4/mik-

sijam.pdf  

Roiha, A. & Polso, J. (2018). Onnistu eriyttämisessä: Toimivan opetuksen opas. Jyväskylä: PS-

kustannus. 

Ruusuvuori, J. (2010) Litteroijan Muistilista. Teoksessa P. Nikander & M. Hyvärinen (toim.), 

Haastattelun analyysi (ss. 356–362). Tampere: Vastapaino. 

Ruusuvuori, J. & Tiittula, L. (2017). Tutkimushaastattelu ja vuorovaikutus. Teoksessa M. Hy-

värinen, P. Nikaner & J. Ruusuvuori (toim.), Tutkimushaastattelun käsikirja (ss. 39–65). 

Tampere: Vastapaino. 

Räikkä, J. (2019). Ammattietiikan merkitys. Teoksessa S. Karjalainen, V. Launis, R. Pelkonen, 

& J. Pietarinen (toim.), Tutkijan eettiset valinnat (ss. 82–91). Helsinki: Gaudeamus. 

Saaranen-Kauppinen, A. & Puusniekka, A. (2006). KvaliMOTV - Menetelmäopetuksen tieto-

varanto [verkkojulkaisu]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [ylläpitäjä ja tuot-

taja]. Haettu osoitteesta https://www.fsd.tuni.fi/menetelmaopetus/  

Siiskonen, T., Lerkkanen, M. & Savolainen, H. (2019). Oppimisen tukeminen. Teoksessa T. 

Ahonen, M. Aro, T. Aro, M. Lerkkanen, T. Siiskonen, A. Meronen & T. Bast (toim.), Op-

pimisen vaikeudet (ss. 78–98). [Jyväskylä]: Niilo Mäki Instituutti. 

https://bulletin.nmi.fi/wp-content/uploads/2021/01/eriyttaminen_laajempaa_nakokulmaa.pdf
https://bulletin.nmi.fi/wp-content/uploads/2021/01/eriyttaminen_laajempaa_nakokulmaa.pdf
https://elektra-helsinki-fi.pc124152.oulu.fi:9443/se/k/0022-927-x/50/4/miksijam.pdf
https://elektra-helsinki-fi.pc124152.oulu.fi:9443/se/k/0022-927-x/50/4/miksijam.pdf
https://www.fsd.tuni.fi/menetelmaopetus/


77 

 

Siljander, P. (2014). Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen: Peruskäsitteet ja pääsuun-

taukset. Tampere: Vastapaino. 

Silverman, L. K. (2013). Giftedness 101. New York, NY: Springer publishing company. 

Simonsuuri-Sorsa, M. (2019). Tutkimusetiikka tutkijankoulutuksessa. Teoksessa S. Karjalai-

nen, V. Launis, R. Pelkonen & J. Pietarinen (toim.), Tutkijan eettiset valinnat (ss. 118–

125). Helsinki: Gaudeamus. 

Standerfer, S. L. (2011). Differentiation in the Music Classroom. Music educators journal, 

97(4), 43–47. https://doi.org/10.1177/0027432111404078  

Stenberg, K. (2016). Riittävän hyvä opettaja. Jyväskylä: PS-kustannus.  

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne [verkkojulkaisu]. ISSN=1797-5379. Vuosikat-

saus 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.5.2022]. Saantitapa: 

http://www.stat.fi/til/vaerak/2018/02/vaerak_2018_02_2019-06-19_tie_001_fi.html  

Suprayogi, M. N., Valcke, M. & Godwin, R. (2017). Teachers and their implementation of 

differentiated instruction in the classroom. Teaching and Teacher education, 67/2017, 

291–301. 

Takala, M. (2016a). Inkluusio, integraatio ja segregaatio. Teoksessa M. Takala (toim.), Erityis-

pedagogiikka ja kouluikä (ss. 13–21). Helsinki: Gaudeamus. 

Takala, M. (2016b). Tuen eri muodot perusopetuksessa. Teoksessa M. Takala (toim.), Erityis-

pedagogiikka ja kouluikä (ss. 22–33). Helsinki: Gaudeamus. 

Takala, M. & Kjäldman, I. (2016). Arviointi. Teoksessa M. Takala (toim.), Erityispedagogiikka 

ja kouluikä (ss. 34–46). Helsinki: Gaudeamus. 

Takala, M., Lakkala, S. & Äikäs, A. (2020). Inklusiivisen kasvatuksen monet mahdollisuudet. 

Teoksessa M. Takala, A. Äikäs & S. Lakkala (toim.), Mahdoton inkluusio? Tunnista haas-

teet ja mahdollisuudet (ss. 8–28). Jyväskylä: PS-kustannus. 

Toivola, M. (2019). Käänteinen arviointi. Helsinki: Edita. 

Tomlinson, C. A. (2001). How to Differentiate Instruction in Mixed-Ability Classrooms (Sec-

ond edition). Alexandria, Va: ASCD 

Tomlinson, C. A. (2014). The differentiated classroom: Responding to the needs of all learners 

(Second edition). Alexandria, Virginia: ASCD. 

Tomlinson, C. A. & Imbeau, M. B. (2010). Leading and managing a differentiated classroom. 

Alexandria, Va: ASCD. 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta. (2012). Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen 

käsitteleminen Suomessa. Haettu 8.5.2022 osoitteesta https://tenk.fi/sites/tenk.fi/fi-

les/HTK_ohje_2012.pdf  

https://doi.org/10.1177/0027432111404078
http://www.stat.fi/til/vaerak/2018/02/vaerak_2018_02_2019-06-19_tie_001_fi.html
https://tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf
https://tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf


78 

 

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2018). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi (Uudistettu laitos.). 

Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi. 

Valtioneuvoston asetus (422/2012). Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun ope-

tuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta 4§. Haettu 9.4.2022 

osoitteesta https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120422 

Vilkka, H. (2021). Tutki ja kehitä (5. päivitetty painos.). Jyväskylä: PS-kustannus. 

Virtanen, J. (2011). Fenomenologia laadullisen tutkimuksen lähtökohtana. Teoksessa J. Metsä-

muuronen (toim.), Laadullisen tutkimuksen käsikirja (1. uudistettu laitos, e-kirja 1. p.) (ss. 

154–216). Helsinki: Methelp. 

Watts-Taffe, S., Laster, B. P., Broach, L., Marinak, B., McDonald Connor, C., Walker-Dal-

house, D. (2012). Differentiated instruction: Making informed teacher decisions. The 

Reading teacher, 66(4), 303–314. 

Westwood, P. (2014). Learning and learning difficulties: A handbook for teachers. New York, 

NY: Routledge, Taylor & Francis Group. 

Lopes, V. A., & Do Céu Neves Roldão, M. (2014). Music lessons and curricular differentiation: 

Theoretical discourses. CFMAE: The Changing Face of Music & Art Education, 6(1), 23–

34. Haettu osoitteesta http://pc124152.oulu.fi:8080/login?url=  

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120422
http://pc124152.oulu.fi:8080/login?url=


79 

 

Liite 1 

Haastattelukysymykset 

1. Kuinka kauan olet toiminut musiikinopettajana/ opettanut musiikkia? 

2. Mikä koulutustaustasi on? 

3. Millaisessa koulussa opetat tai olet opettanut musiikkia? 

4. Kerro omin sanoin, mitä eriyttäminen yleisesti mielestäsi on. 

5. Kerro omin sanoin, mitä eriyttäminen musiikin opetuksessa on.  

6. Milloin eriyttäminen on mielestäsi tarpeellista? 

7. Millaisia oppilaita eriytät? Mitkä asiat vaikuttavat valintoihin? 

8. Miten eriytät musiikin opetusta? Kuinka paljon? Millaisissa ryhmissä?  

9. Oletko käyttänyt tukimateriaalia opetuksessa? Jos, niin millaista? 

10. Oletko antanut musiikista tukiopetusta? Millaisissa tilanteissa ajattelet, että tukiopetus 

musiikissa olisi tarpeen? 

11. Onko eriyttäminen aina yksilöllistettyä? Millaista muuta eriyttämistä olet tehnyt? 

12. Milloin koet, että eriyttäminen on tuottanut tulosta? Voivatko tulokset olla selvästi näh-

täviä? 

13. Milloin koet, että eriyttäminen on ollut kannattavaa? 

14. Tuleeko mieleen jokin mieleenpainuva kokemus eriyttämisen onnistumisesta/ epäon-

nistumisesta? 

15. Onko kokemusta ylöspäin eriyttämisestä? 

16. Onko mielestäsi helpompaa eriyttää ylöspäin vai alaspäin? Miksi? Mitä helppoutta/ 

haastetta? 

17. Rajallisten resurssien puitteissa, eriytätkö mieluummin niin sanotusti ylös- vai alaspäin? 

18. Koetko eriyttämisen vaikuttavan suunnittelutyöaikaasi? Millä tavalla?  
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19. Koetko, että työaikasi on riittävää eriyttämisen mahdollistamiseksi?  

20. Koetko eriyttämisen opetustilanteessa työtäsi kuormittavana vai työkuormaa vähentä-

vänä asiana? Millaisissa tilanteissa kuormittaa, millaisissa helpottaa? 

21. Onko asioita, jotka ovat eriyttämisen kannalta haastavia? Mitkä? 

22. Onko asioita, jotka ovat eriyttämistä helpottavia? Mitkä?  

23. Mihin eriyttämisen taitosi perustuvat? 

24. Mitkä olisivat kokemustesi perusteella optimaaliset olosuhteet eriyttämiselle ja sen on-

nistumiselle rajattomien resurssien maailmassa? 
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Liite 2  

Facebook-julkaisu: 

15. marraskuuta 2021 

ERIYTTÄMINEN MUSIIKINTUNNEILLA 

Hei!  

Haluaisitko jakaa ajatuksiasi ja kokemuksiasi opetuksen eriyttämisestä musiikintunneilla? 

Opiskelemme musiikkikasvatusta Oulun yliopistossa ja teemme Katja Sutelan ohjaamana pro 

gradu -tutkielmaa opetuksen eriyttämisestä pedagogisena ratkaisuna musiikinopettajan näkö-

kulmasta. Tarkoituksena meillä on selvittää musiikinopettajien kokemuksia eriyttämisestä sekä 

kartoittaa eriyttämisen tuomia haasteita ja mahdollisuuksia musiikintunneilla. Erityisesti meitä 

kiinnostaisi selvittää, mitä asioita opettajien kokemusten mukaan tarvitaan onnistuneeseen 

eriyttämiseen. 

Keräämme tutkimuksemme aineiston teemahaastattelulla, joka kestänee tilanteesta riippuen 

30–60 minuuttia. Haastattelut toteutamme etäyhteyksin, joten haastatteluun voi osallistua mistä 

päin vain. 

Jos koet, että sinulla olisi kerrottavaa ja annettavaa tutkimuksemme aiheeseen liittyen, voit ottaa 

yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen heli.korkala@student.oulu.fi tai alexandra.hellberg@stu-

dent.oulu.fi. Mahdollisten kysymysten ilmetessä voit myös ottaa yhteyttä sähköpostitse yllä 

oleviin osoitteisiin. 

Tsemppiä kaikille loppuvuoteen, 

terveisin Heli Korkala ja Alexandra Hellberg 

 


