
  

 Opettajien kokemuksia ylöspäin eriyttämisestä 

matematiikassa ensimmäisellä luokalla ja  

Kymppi-oppimateriaalissa 

Helsingin yliopisto
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan koulutus
Pro gradu -tutkielma 
Kasvatustiede
Lokakuu 2015
Heidi Usenius

Ohjaaja: Anu Laine



Tiedekunta - Fakultet - Faculty 
Käyttäytymistieteellinen

Laitos - Institution - Department 
Opettajankoulutuslaitos

Tekijä - Författare - Author 
Heidi Usenius
Työn nimi - Arbetets titel 
Opettajien kokemuksia ylöspäin eriyttämisestä matematiikassa ensimmäisellä luokalla ja Kymppi-
oppimateriaalissa
Title 
Teachers' opinions on differentiation for high achievers in mathematics in first grade and book series 
"Kymppi" teaching material
Oppiaine - Läroämne - Subject 
Kasvatustiede
Työn laji/ Ohjaaja - Arbetets art/Handledare - Level/
Instructor 
Pro gradu -tutkielma / Anu Laine

Aika - Datum - Month and 
year 
Lokakuu 2015

Sivumäärä - Sidoantal - Number of 
pages 
 81 + 1 liitesivu

Tiivistelmä - Referat - Abstract 

Ensimmäisen luokan oppilailla on suuria eroja kehitystasossa ja matematiikan valmiuksissa. Sama 
opetus ei näin ollen sovi kaikille oppilaille, vaan kaikki oppilaat, myös taitavat, tarvitsevat tarpeidensa 
mukaista opetusta ja tukea. Tämän laadullisen tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten 
luokanopettajat kokevat ja toteuttavat ylöspäin eriyttämisen peruskoulun ensimmäisellä luokalla. Lisäksi 
tavoitteena oli selvittää, miten opettajien mielestä ylöspäin eriyttäminen on huomioitu Kymppi-
kirjasarjan oppimateriaalissa. Tutkimuksen aineiston-keruumuotona oli teemahaastattelu. Tutkimukseen 
osallistui neljä luokanopettajaa, joista kaksi on ollut tekemässä Kymppi-oppimateriaalia. 
Haastattelumateriaali litteroitiin ja analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä. 

Ylöspäin eriyttäminen nähtiin ajallisena ja taidollisena eriyttämisenä; lisätehtävien tarjoamisena nopeille 
oppilaille ja haastavien tehtävien tarjoamisena taitaville oppilaille. Ylöspäin eriyttäminen koettiin 
tärkeänä. Oppilaiden väliset taitoerot koettiin tärkeimpänä perusteluna eriyttää taitavien oppilaiden 
opetusta. Motivaation katoaminen, turhautuminen, tylsistyminen, alisuoriutuminen, väärät käsitykset 
matematiikasta ja käytösongelmat mainittiin mahdollisina haasteettoman opetuksen seurauksina. 

Taitavien oppilaiden nähtiin olevan myös keskenään erilaisia, vaikka yleensä ovatkin nopeita laskijoita. 
Taitavan oppilaan tunnistamiskeinoina mainittiin oppilaiden havainnointi, testit, kokeet ja ennakkotieto 
esikoulusta. Ylöspäin eriyttämisen menetelminä käytettiin esimerkiksi ryhmittelyä, erilaisia välineitä ja 
lisätehtäviä. Ylöspäin eriyttäminen koettiin haastavana. Haasteissa korostui ajanpuute,  lisäksi mainittiin 
materiaalipula, oppilaiden tasoerot, oppikirjan matala taso, oppilaiden puutteelliset taidot sekä opettajan 
omat pelot ja puutteelliset tiedot ja taidot. 

Kymppi-oppimateriaalissa koettiin olevan hyvin materiaalia ylöspäin eriyttämiseen. Oppimateriaalin 
ylöspäin eriyttävät tehtävät koettiin haastaviksi ja erilaisiksi kuin perustehtävät. Näitä ominaisuuksia 
pidettiin tärkeinä ylöspäin eriyttäville tehtäville. Kirjantekijät kokivat tärkeänä sen, että Kymppi- 
oppimateriaalin ylöspäin eriyttävissä tehtävissä pysytään koko ajan samalla lukualueella kuin missä 
opetuksessa edetään. 

Avainsanat - Nyckelord 
Ylöspäin eriyttäminen, matematiikan opetus, ensimmäinen luokka, taitava oppilas, luokanopettaja, 
matematiikan oppimateriaali
Keywords 
Differentation, mathematics teaching, first grade, high achiever, teacher, mathematics learning material 
Säilytyspaikka - Förvaringsställe - Where deposited 
Helsingin yliopiston kirjasto, keskustakampuksen kirjasto

Muita tietoja - Övriga uppgifter - Additional information 



Tiedekunta - Fakultet - Faculty 
Behavioural Sciences

Laitos - Institution - Department 
Teacher Education

Tekijä - Författare - Author 
Heidi Usenius
Työn nimi - Arbetets titel 
Opettajien kokemuksia ylöspäin eriyttämisestä matematiikassa ensimmäisellä luokalla ja Kymppi-
oppimateriaalissa
Title 
Teachers' opinions on differentiation for high achievers in mathematics in first grade and book series 
"Kymppi" teaching material
Oppiaine - Läroämne - Subject 
Education
Työn laji/ Ohjaaja - Arbetets art/Handledare - Level/Instructor 
Master’s Thesis / Anu Laine

Aika - Datum - Month and 
year 
October 2015

Sivumäärä - Sidoantal - Number 
of pages 
 81 + 1 appendix

Tiivistelmä - Referat - Abstract 

There are large differences in the level of development and mathematic skills among first grade students. 
The same teaching is therefore not suitable for all students. All students, even the skilled ones, need 
education and support appropriate to their needs. The purpose of this qualitative study was to investigate 
how teachers feel about and carry out the differentiation for high achievers in first grade. In addition, the 
aim was to find out teachers opinions on how differentiation for high achievers has been taken into 
account in the book series "Kymppi" teaching material. The data was collected as a theme interview in 
this study. The study involved four teachers, two of which have been authoring the book series "Kymppi" 
teaching material. The interview material was transcribed and analyzed using theory oriented content 
analysis method. 

The differentiation for high achievers was considered as a time and skill differentiation; additional tasks 
for fast students and challenging tasks for skilled students. The differentiation for high achievers was 
considered important. The differences in skills was considered the most important reason to differentiate. 
Loss of motivation, frustration, boredom, underachievement, false conceptions of mathematics and 
behavior problems were mentioned as potential consequences of unchallenging teaching. 

High achievers were also considered to be different from each other, although in general they are fast in 
calculations. As a means of identifying high achievers were mentioned observations, tests, exams and 
prior knowledge from pre-school. As a means of differentiation for high achievers were used  grouping, 
different equipment and additional tasks. The differentation for high achievers was considered 
challenging. Lack of time, material shortage, differences in students' skills, low quality of teaching 
material, lack of skills among students and teacher's own fears were highlighted in the interviews. 

The book series "Kymppi" was considered to include enough teaching material for differentiation for 
high achievers. Assignments for high achievers were considered challenging and different than base level 
assignments. These aspects were considered important for assignments for high achievers. The authors of 
the book series "Kymppi" also thought that it was important to stay in the same numeric range as in the 
base level teaching. 

Avainsanat - Nyckelords 
Ylöspäin eriyttäminen, matematiikan opetus, ensimmäinen luokka, taitava oppilas, luokanopettaja, 
matematiikan oppimateriaali
Keywords 
Differentiation, mathematics teaching, first grade, high achiever, teacher, mathematics learning material 

Säilytyspaikka - Förvaringsställe - Where deposited 
City Centre Campus Library/Behavioural Sciences

Muita tietoja - Övriga uppgifter - Additional information 



Sisällys 

1 Johdanto 1 .................................................................................................

2  Matematiikan opetus ensimmäisellä luokalla 3 .......................................

2.1 Ensimmäisen luokan oppilaat 3 .........................................................................

2.2 Ensimmäisen luokan matematiikan opetus 5 ....................................................

2.3 Ensimmäisen luokan matematiikan oppimateriaali  6 .......................................

3 Ylöspäin eriyttäminen  8 ...........................................................................

3.1 Eriyttäminen  8 ..................................................................................................

3.2 Perusteluja ylöspäin eriyttämiselle 9 .................................................................

3.3 Ylöspäin eriyttämisen tarpeen tunnistaminen 13 ...............................................

3.4 Ylöspäin eriyttämisen menetelmiä 15 ...............................................................

3.5 Ylöspäin eriyttämisen haasteita 24 ....................................................................

3.6 Yhteenvetoa matematiikan opetuksesta ja ylöspäin eriyttämisestä 

ensimmäisellä luokalla 26 .......................................................................................

4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 30 .............................................

5 Tutkimuksen toteutus 31 ...........................................................................
5.1 Tutkimusaineiston keruu 31 ..............................................................................

5.2 Aineiston analyysi 33 ........................................................................................

6 Tutkimustulokset 37 ..................................................................................

6.1 Opettajien kokemuksia ylöspäin eriyttämisestä matematiikassa 

ensimmäisellä luokalla 37 .......................................................................................

6.2 Opettajien kokemuksia ylöspäin eriyttämisen huomioimisesta Kymppi-

oppimateriaalissa 55 ................................................................................................

6.3 Yhteenvetoa opettajien kokemuksista ylöspäin eriyttämisestä ja Kymppi-

oppimateriaalista 66 .................................................................................................

7 Luotettavuuden pohdintaa 70 ....................................................................

8 Pohdintaa 74 ..............................................................................................



8.1 Tutkimustulosten pohdintaa 74 ..........................................................................

8.2 Ylöspäin eriyttämisen mahdollisuudet ja haasteet 78 ........................................

8.3 Tutkimuksen merkitys ja jatkotutkimusaiheet 80 ..............................................

Lähteet 82 .....................................................................................................

Liitteet 91 .....................................................................................................

Liite 1. Haastatteluteemat ja pääkysymykset  91....................................................



1 Johdanto 

Koulutulokkaat ovat matematiikan taidoiltaan ja valmiuksiltaan hyvin heterogeeninen 

joukko (Kananoja, 1999, 339; Korkeamäki, 2002, 84; Mutanen, 1998, 18). 

Opetussuunnitelman perusteiden (POPS, 2014, 30) mukaan yksilölliset kehityserot tulee 

ottaa opetuksessa huomioon. Myös perusopetuslaki lähtee siitä, että kaikille oppilaille tulee 

antaa opetusta omien edellytysten mukaisesti (PoL, 1998, 3§). Samoin Suomen 

perustuslain mukaan jokaiselle on turvattava yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjen0sä ja 

erityisten tarpeidensa mukaisesti opetusta (PL, 1999, 16§). 

Perusopetuksen yhtenä arvopohjana on tasa-arvo. Kouluyhteisön kaiken toiminnan tulee 

edistää koulutuksen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. (POPS, 2014, 16, 19.) Kuitenkin 

käsitykseni mukaan taloudellisesta tilanteesta johtuva resurssipula ja nykysuuntaus 

integraatioon ja inkluusioon tuovat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden huomioimiseen omat 

haasteensa. Vahasalon (2006, 173–174) mukaan opettajan on tasapainoiltava heikkojen ja 

taitavien oppilaiden ja heidän tarpeidensa välillä. Jos molempia ei huomioida, ei 

koulutuksen tasa-arvo toteudu. 

Perusopetuslain mukaan kolmiportainen tuki velvoittaa heikkojen oppijoiden tarpeisiin 

vastaamiseen (PoL, 2010). Taitavat oppilaat eivät kuitenkaan mielestäni saa olla ryhmä, 

jonka tulee selviytyä itsekseen, vaan opettajan tulee olla kiinnostunut myös heidän 

kehittymisestään. Kaikkien oppilaiden on koulussa saatava oman tasonsa mukaista 

opetusta ja jokaisella lapsella on oikeus oppia uutta. Tämä vaatii opetuksen eriyttämistä. 

Eriyttäminen on opetuksen järjestämistä oppilaiden yksilöllisten tavoitteiden ja 

edellytysten mukaiseksi. Opetusta eriyttämällä oppilaille voidaan tuottaa sopivia haasteita 

ja onnistumisen kokemuksia sekä tarjota mahdollisuuksia kehittyä ja oppia omien 

vahvuuksien ja kiinnostusten mukaisesti (POPS, 2010, 9).  

Kandidaatintutkielmassani etsin kirjallisuudesta perusteluja ja menetelmiä ylöspäin 

eriyttämiselle ensimmäisen luokan matematiikan opetuksessa. Tässä työssä kiinnostus 

laajenee koskemaan luokanopettajien omia kokemuksia ja oppimateriaaleja. Monet 

luokanopettajat kokevat ylöspäin eriyttämisen haasteeksi eriyttävän oppimateriaalin 
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puutteen (mm. Leppäniemi, 2013, 103; Mommo, 2014, 85; Yli-Sikkilä, 2014, 73). Haluan 

selvittää opettajien näkemyksiä ja käytännön kokemuksia ylöspäin eriyttämisestä sekä sitä, 

miten ylöspäin eriyttäminen on opettajien mielestä valmiissa kirjasarjan oppimateriaalissa 

huomioitu.  

Tutkielmassani en keskity vain lahjakkaisiin lapsiin. Lahjakkuutta on tutkittu paljon ja se 

on  huomattu laajaksi ja vaikeasti määriteltäväksi käsitteeksi. Lahjakas on käytössä 

vakiintunut lähes synonyymiksi pitkälle edistyneelle tai suoritustasoltaan korkealle 

yltävälle. Siten taidoissaan pitkällä olevan ja lahjakkaan oppilaan välistä eroa on vaikea 

määritellä. (Vuokila, 2009, 6, 57.) Tämän takia päätin tässä tutkielmassa käyttää käsitettä 

matematiikassa taitavat oppilaat. Heillä tarkoitan oppilaita, jotka omaksuvat uudet asiat 

nopeasti ja joille matematiikka on helppoa tai jotka jo ensimmäiselle luokalle tullessaan 

osaavat matematiikassa ensimmäisen luokan aikana opetettavat asiat. Heihin kuuluvat 

myös lahjakkaat oppilaat. 

Tutkielmani aihe valikoitui helposti, sillä matematiikan oppiminen ja opettaminen, 

erityisesti alkuopetuksessa, kiinnostaa minua. Ylöspäin eriyttämisestä, tai ennemminkin 

sen puutteesta, minulla on kokemusta lasteni kautta. Ylöspäin eriyttämisestä myös 

puhutaan opettajankoulutuksessa vähemmän kuin alaspäin eriyttämisestä, ja sen 

tarpeellisuudesta ja menetelmistä on vain hajanaista tietoa. Tässä työssä tarkoituksenani on 

haastattelujen avulla selvittää, miten luokanopettajat kokevat ja toteuttavat ylöspäin 

eriyttämisen, ja miten se on opettajien mielestä huomioitu ensimmäisen luokan 

matematiikan Kymppi-kirjasarjan oppimateriaaleissa.  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2  Matematiikan opetus ensimmäisellä luokalla 

Tässä luvussa kuvaan tutkielman kannalta keskeisiä taustatekijöitä eli ensimmäisen luokan 

oppilaita sekä ensimmäisen luokan matematiikan opetusta ja oppimateriaaleja.  

2.1 Ensimmäisen luokan oppilaat 

Koulutiensä aloittavat oppilaat muistuttavat toisiaan ja heillä on yhteisiä ominaisuuksia: he 

ovat yleensä uteliaita, sosiaalisia, aktiivisia, aloitteellisia ja innokkaita oppimaan. 

Yksittäiset lapset saavuttavat kuitenkin eri kehitysvaiheet hyvin eri tavoin ja eri ikäisinä. 

(Brotherus, Hytönen & Krokfors, 2002, 71, 73.) Ensimmäisen luokan alussa opettaja 

kohtaakin joukon lapsia, joiden kehitystasossa on suuria eroja (Kananoja, 1999, 339; 

Korkeamäki, 2002, 84; Mutanen, 1998, 18; Perkkilä, 2002, 9). Todellista ikäeroa voi 

saman luokan lasten välillä olla jopa vuosi. Lisäksi koulutulokkaiden fyysinen, sosiaalinen, 

emotionaalinen ja älyllinen kehitysikä voi vaihdella jopa viidestä kahteentoista vuoteen. 

(Brotherus ym., 2002, 71.) Lapset tulevat kouluun mukanaan hyvin erilaiset 

kehityshistoriat ja kotitaustat sekä erilaiset tiedot, taidot ja näkemykset (Cowan, 2006, 27; 

Vuokila, 2009, 110). 

Yksilön kehitys on jatkuvaa vuorovaikutusta ympäristön kanssa, ja ympäristön laadulla on 

iso merkitys kehitykseen (Brotherus ym., 2002, 71). Lasten taitojen kehitykseen 

vaikuttavat monet tekijät, kuten opetus, oppimisympäristö, opettajat, ikätoverit ja 

vanhemmat (Onatsu-Arvilommi, Nurmi & Aunola, 2002, 523–524). Osa koulun 

aloittavista oppilaista on ollut varhaislapsuutensa päivähoidossa, osa taas kokonaan 

kotihoidossa. Toisten lasten kotona tai päivähoidossa matematiikkaan liittyviä taitoja on 

harjoiteltu paljon, toisilla ei välttämättä ollenkaan (Aunio, 2008, 70).  

Kehitystasoerojen lisäksi koulutulokkailla on suuria eroja kiinnostuksen kohteissa ja 

valmiuksissa vastaanottaa opetusta. He myös oppivat asioita eri nopeudella ja erilaisten 

reittien kautta. (Kananoja, 1999, 264, 359; Laine, 2010, 5.) Osa lapsista etenee ajallisesti ja 

määrällisesti mitaten tasaisesti, kun taas osalla aktiiviset oppimisjaksot ja kehitystasanteet 

vuorottelevat (Kananoja, 1999, 340).  
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Koulutulokkailla on eroja on myös persoonallisuuden ja temperamentin piirteissä 

(Uusikylä & Atjonen, 2000, 84). Paljon temperamenttia tutkineen Keltikangas-Järvisen 

mukaan temperamentti kuvaa ihmistä yksilöllisillä, hänelle luonteenomaisilla piirteillä. 

Hänen mukaansa kouluelämässä tärkeitä temperamenttipiirteitä ovat esimerkiksi 

sinnikkyys, aktiivisuus ja häirittävyys. Sinnikkyys on peräänantamattomuutta ja 

tarkkaavaisuuden kestoa. Sinnikäs oppilas saattaa jatkaa samaa toimintaa tuntikausia. 

Koululaisen aktiivisuutta puolestaan kuvaa esimerkiksi se, miten levoton tai rauhallinen 

hän on tai miten nopeasti ja innokkaasti hän reagoi viittaamalla opettajan kysymykseen. 

Häirittävyys taas tarkoittaa sitä, miten helposti oppilas vaihtaa tarkkaavuutensa kohdetta ja 

miten helposti hän keskeyttää työskentelynsä, kun ulkopuolelta tulee kilpaileva ärsyke. 

Keltikangas-Järvinen myös väittää, että temperamentin yhteys matematiikan osaamiseen 

on vahva. (Keltikangas-Järvinen, 2006a, 86–88, 93.) Sinnikkyyden on esimerkiksi 

huomattu vaikuttavan ensiluokkalaisten lasten matematiikan taitoihin: kaikki lapset eivät 

jaksa sisukkaasti ratkoa vaikealta tuntuvia tehtäviä (Onatsu-Arvilommi ym., 2002, 522).  

Temperamentti vaikuttaa oppilaan oppimisstrategioihin (Keltikangas-Järvinen, 2006b, 

137). Oppimisstrategioilla taas on huomattu olevan vaikutusta matemaattisten taitojen 

kehittymiseen ensimmäisellä luokalla. Onatsu-Arvilommi ym. huomasivat 

tutkimuksessaan, että lapset, joilla oli koulun alkaessa heikot oppimisstrategiat 

(esimerkiksi huono motivaatio, huono keskittymiskyky, levottomuus tai passiivisuus), 

edistyivät ensimmäisen kouluvuoden aikana matemaattisissa taidoissa huonommin kuin 

lapset, joiden oppimisstrategiat olivat paremmat. Voidaankin sanoa, että koulun aloitus on 

aika, jolloin lasten oppimisstrategiat ovat tärkeässä roolissa akateemisten taitojen 

kehittymisessä. (Onatsu-Arvilommi ym., 2002, 522, 524.) 

Edellä mainittujen erilaisten taustojen ja kehityserojen vuoksi koulun aloittavilla lapsilla 

on hyvin erilaiset valmiudet matematiikan oppimiseen ja matematiikan osaamisen tasossa 

on huomattavaa vaihtelua (Kajetski & Salminen, 2009, 6; Kananoja, 1999, 339; Mononen, 

Aunio, Hotulainen & Ketonen, 2013, 12, 23; Mutanen, 1998, 18). Suurella osalla on jo 

koulussa opittavia taitoja, ja osa lapsista aloittaakin elokuussa tasolta, joka keskimäärin 

saavutetaan vasta ensimmäisen luokan lopulla toukokuussa (Kananoja, 1999, 155, 162). 

Ensiluokkalaisten joukossa on kuitenkin myös lapsia, joiden taidot ovat huomattavasti 

heikompia kuin muiden lasten taidot. Esimerkiksi yhteen- ja vähennyslaskujen 
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osaamisessa hajonta on suurta. Osa ei osaa niitä ollenkaan, kun taas osa on niissä erittäin 

taitavia. (Mononen ym., 2013, 12, 15, 18.)  

Tutkimusten mukaan koulutulokkailla esiintyy matemaattisissa taidoissa myös 

sukupuolieroja. Monosen ym. (2013, 12) tutkimuksen mukaan ensimmäisen luokan alussa 

pojat olivat tyttöjä taitavampia matemaattisissa suhdetaidoissa ja sitä kautta myös muissa 

matemaattisissa taidoissa. Onatsu-Arvilommin ym. (2002, 524) tutkimuksessa pojat olivat 

tyttöjä parempia matemaattisissa taidoissa koko ensimmäisen kouluvuoden ajan. 

2.2 Ensimmäisen luokan matematiikan opetus 

Alkuopetuksen matematiikan opetuksen ydintehtävänä on kehittää matemaattista ajattelua, 

harjaannuttaa keskittymistä, kuuntelemista ja kommunikointia sekä hankkia kokemuksia 

matemaattisten käsitteiden muodostumisen perustaksi. Matematiikan merkitys voidaan 

nähdä laajasti, sillä se vaikuttaa oppilaan henkiseen kasvamiseen sekä edistää oppilaan 

tavoitteellista toimintaa ja sosiaalista vuorovaikutusta. (POPS, 2004, 158.) Alkuopetuksella 

on siis kaksoisrakenne. Tiedollisen oppimisen lisäksi alkuopetuksen tehtävä on opettaa 

lapsille työskentelytapoja, oppimista ja koululaisena olemista. Tarkoitus on kehittää 

valmiuksia myöhempää oppimista ja työskentelyä varten. (Brotherus ym., 2002, 167.)   

Alkuopetuksen aikaa on pidetty keskeisenä tulevien kouluvuosien kannalta. Voidaan sanoa, 

että alkuopetuksessa luodaan perusta kaikelle muulle kouluoppimiselle (Korkeamäki, 

2002, 84). Myös matematiikan osaamisessa luodaan tällöin pohja myöhemmälle 

osaamiselle (Risku, 2002, 115). Laajassa kansallisessa opetushallituksen 

pitkittäistutkimuksessa seurattiin samojen oppilaiden matemaattista kehitystä kolmannen 

luokan alusta yhdeksännen luokan loppuun. Lisäksi arvioitiin oppilaiden ensimmäisen 

luokan alun osaamisen taso. Tulosten mukaan matematiikan osaamisessa ilmenee suuri 

harppaus nimenomaan kahden ensimmäisen vuosiluokan aikana, minkä jälkeen osaamisen 

muutos tasoittuu. (Metsämuuronen, 2013b, 80, 114.) 

Alkuopetuksen matematiikassa keskeisiä työskentelytapoja ovat systemaattisuus, 

leikinomaisuus, toiminnallisuus ja konkreettisuus (POPS, 2004, 158; Ikäheimo & Risku, 
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2004, 227). Matematiikka perustuu aiemmin opittuun, minkä vuoksi matematiikan 

opetuksen on edettävä systemaattisesti ja johdonmukaisesti (POPS, 2004, 158; Risku, 

2002, 115). Lapsille kehittyy ennen koulun aloitusta huomattava määrä lukuihin ja 

lukumäärään sekä niillä operoimiseen liittyviä taitoja (Aunio, 2008, 71). Nämä taidot 

luovat pohjan koulumatematiikan oppimiselle.  

Matemaattiset käsitteet ovat abstraktioita ja sellaisina vaikeasti ymmärrettäviä (Yrjönsuuri, 

2004, 113). Kuitenkin alakoulun matematiikassa keskeistä on ymmärtävä oppiminen 

(Metsämuuronen, Räsänen, Närhi, Hannula, Tuohilampi & Oksanen, 2013, 338). Lapsella 

on tarve leikkiä ja toimia, ja matematiikan oppisisältöjen opetuksessa kannattaa 

leikinomaisuutta ja toiminnallisuutta käyttää työskentelytapoina (Lindgren, 2004, 381). 

Lisäksi matematiikan opetus tulisi kytkeä arkielämän tilanteisiin. Opetushallituksen 

pitkittäistutkimuksessa huomattiin, että jos matematiikan taitoja sovellettiin arkielämän 

tilanteisiin usein tai joskus, tulokset olivat aina selvästi parempia, kuin jos niitä olisi 

sovellettu vain harvoin tai ei koskaan. (Metsämuuronen, 2013b, 134.) 

Myös konkreettisuus toimii tärkeänä apuvälineenä yhdistettäessä oppilaan kokemuksia ja 

ajattelujärjestelmää matematiikan abstraktiin järjestelmään (POPS, 2004, 158; Risku, 

2002, 116). Kansallisessa pitkittäistutkimuksessa saadun tuloksen mukaan kahdesta 

lähtötasoltaan samantasoisesta oppilaasta menestyi myöhemmin todennäköisesti paremmin 

se, jonka tunneilla oli alkuopetuksen aikana useammin käytössä matematiikan oppimista 

edesauttavia konkreettisia oppimateriaaleja ja työvälineitä (Metsämuuronen, 2013b, 113). 

Alkuopetuksessa uuden käsitteen opetuksessa ja keskeisten sisältöjen harjoittelussa 

kannattaa käyttää konkreettisia välineitä, esimerkiksi lukusuoria, palikoita, 

kymmenjärjestelmävälineitä ja loogisia paloja. (Ikäheimo & Risku, 2004, 227, 228; Lakka, 

2014, 8; Perkkilä, 2002, 151; POPS, 2004, 159; Risku, 2002, 116.)  

2.3 Ensimmäisen luokan matematiikan oppimateriaali  

Oppikirja on opetus- ja oppimistarkoituksiin laadittu teos (Häkkinen, 2002, 11; 

Lappalainen, 1992, 11). Se on tarkoitettu oppimisen välineeksi ja osaksi tiettyä 

oppikurssia. Oppisisällöt on valittu, rajattu ja paloiteltu tarkoituksenmukaisiin osiin 
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oppijan iän, tason ja tavoitteiden mukaan. Oppikirjoista tavallisin ja tutuin on koulukirja 

(Häkkinen, 2002, 11). Vaikka oppikirjan varsinainen kohderyhmä on oppilaat, kirjalla on 

suuri merkitys myös opettajan kannalta. Lähes kaikki opettajat käyttävät oppikirjoja 

opetusmateriaalinsa keskeisenä osana. Valmis opetuksen runko sekä valikoidut ja 

tarkistetut asiat helpottavat opettajan työtä. (Häkkinen, 2002, 86, 87.)  

Heinosen mukaan koulujen opetussuunnitelmat vastaavat usein oppikirjojen sisältöä. Hän 

huomasi tutkimuksessaan, että matematiikassa edetään useimmiten oppikirjan mukaan ja 

oppimateriaali, varsinkin oppikirja, määrää opetettavat asiat, etenemisjärjestyksen ja ohjaa 

opetusmenetelmiä. (Heinonen, 2005, 5, 184, 241.) Myös Perkkilän tutkimuksessa kävi 

ilmi, että matematiikan oppikirjalla on suuri merkitys matematiikan alkuopetuksessa. Kirja 

näyttää toimivan alkuopetuksessa toteutuvana opetussuunnitelmana. Se määrää 

opetettavien asioiden sisällöt, lisäksi opetuksessa käytettävät aktiviteetit lähtevät lähinnä 

oppikirjan sisällöistä. Perkkilä huomasi myös, että matematiikan oppikirjan rooli on 

hallitseva suhteessa muiden oppimisvälineiden käyttöön. Tämä on hänen mukaansa 

ristiriidassa sen kanssa, miten lapsi oppii. Alkuopetusikäisen lapsen kehitykseen kuuluu 

hyvin olennaisesti asioiden ymmärtäminen konkretian avulla, ei laskemalla oppikirjan 

tehtäviä. (Perkkilä, 2002, 87, 151–152, 155; ks. myös luku 2.2.)  

Aromaan (2007,101) mukaan matematiikan oppikirja ei yksistään vastaa kaikkiin 

opetussuunnitelman tavoitteisiin. Tulee muistaa, että oppikirja muodostaa vain rungon, 

johon opettaja voi tuoda omia lisiään ja jota voidaan täydentää muiden menetelmien, 

havaintojen ja tutkimusten avulla (Häkkinen, 2002, 88). Heinosen (2005, 233) mukaan 

oppimimateriaalien monipuolinen hyödyntäminen on tärkeää oppimistulosten kannalta. 

Oppimateriaalin tulee toteuttaa mahdollisimman hyvin opetukselle ja oppimiselle asetetut 

tavoitteet. Materiaalin pitää myös antaa mahdollisuudet tiettyjen opetuksellisten 

periaatteiden toteutumiseen. (Nöjd, 1994, 174.) Esimerkiksi Heinosen väitöstutkimuksen 

opettajat pitivät eriyttämismahdollisuuksia tärkeinä oppimateriaaleissa. Opettajat myös 

pitivät selkeyttä, monipuolisuutta, helppokäyttöisyyttä ja innostavuutta tärkeinä 

oppimateriaalin ominaisuuksina. (Heinonen, 2005, 128, 132.) 

Oppikirja on yleensä osa jotakin suurempaa kokonaisuutta, kuten kirjasarjaa (Häkkinen, 

2002, 12). Alkuopetuksen matematiikan oppikirjapaketit ovat yleensä hyvin valmiita 
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paketteja, joihin kuuluvat oppikirjat, opettajan oppaat, vastauskirjat, valmiskokeet sekä 

oheismateriaali kuten harjoitusvihot (Perkkilä, 2002, 158). Opettajan oppaalla on Perkkilän 

(2002, 87) mukaan oppikirjan ohella suuri merkitys opetuksen tukena ja apuna. Opettajat 

käyttävät suunnittelun apuna opettajan oppaassa olevia opetusvinkkejä (Perkkilä, 2002, 

158).  

3 Ylöspäin eriyttäminen  

Tämä luku keskittyy ylöspäin eriyttämiseen. Ensin määrittelen opetuksen eriyttämistä, 

jonka jälkeen esittelen perusteluja ylöspäin eriyttämiselle. Tämän jälkeen paneudun 

ylöspäin eriyttämisen tarpeen tunnistamiseen, menetelmiin ja haasteisiin. Lopuksi esitän 

yhteenvedon matematiikan opetuksesta ja ylöspäin eriyttämisestä ensimmäisellä luokalla. 

3.1 Eriyttäminen  

Eriyttämisessä opettaja muokkaa opetussuunnitelmaa, opetusmenetelmiä ja resursseja 

vastatakseen oppilaiden tai pienen ryhmän yksilöllisiin tarpeisiin (Laine, 2010, 3). 

Eriyttäminen voi koskea opiskelun laajuutta ja syvyyttä, työskentelyn rytmiä ja etenemistä 

sekä oppilaiden erilaisia tapoja oppia ja se voidaan kohdistaa esimerkiksi opetussisältöihin, 

-materiaaleihin tai -menetelmiin tai työtapoihin (POPS, 2010, 9; POPS, 2014, 30). 

Tehokas eriyttäminen on tieto- ja oppilaskeskeistä pedagogista toimintaa. Sen tarkoitus on 

aina oltava tiedossa, esimerkiksi oppilaan motivaation, etenemisen ja suoriutumisen 

lisääminen. (Laine, 2010, 4; Vuokila, 2009, 71.) Eriyttäminen perustuu oppilaiden välisten 

yksilöllisten erojen huomioimiselle ja oppilaan tarpeille edetä yksilöllisesti (POPS, 2014, 

30). On kuitenkin huomioitava, että täydellinen opetuksen yksilöllistäminen ei ole 

mahdollista, eikä yksilöllisten opetussuunnitelmien laatiminen kaikille oppilaille ole 

realistista. Eriyttämisen lähtökohtana onkin kaikille yhteinen opetussuunnitelma, jonka 

pohjalta opetusta eriytetään oppilaiden taitojen mukaisesti. (Vuokila, 2009, 80–81.) 
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Opetuksen eriyttäminen koetaan usein toimeksi, jonka kautta opettaja pyrkii huomioimaan 

heikompia oppilaita. Opetuksen eriyttämistä voidaan kuitenkin pitää erittäin toimivana 

keinona kaikkien oppilaiden, myös taitavien oppilaiden, yksilöllisten tarpeiden 

huomioimiseen. (Laine, 2010, 2.) Lerkkanen (2006, 124) ja Kananoja (1999, 275) 

jakavatkin eriyttämisen yhtenäistävään ja erilaistavaan eriyttämiseen. Yhtenäistävällä 

eriyttämisellä tarkoitetaan sitä, että opettajan tukitoimilla, esimerkiksi tukiopetuksella, 

tavoitellaan kaikille oppilaille yhteistä perustasoa. Pyritään siis saattamaan kaikki oppilaat 

samalle tai lähes samalle tieto- ja taitotasolle ja minimoimaan koulusaavutusten erot 

(Kananoja, 1999, 330). Erilaistavalla eriyttämisellä tarkoitetaan taas sitä, että opettaja 

ohjaa oppilaita syvempään ajatteluun löytämällä oppilaiden taitoja vastaavia kognitiivisia 

haasteita (Lerkkanen, 2006, 124). Pyrkimyksenä on siis oppilaiden pääseminen omiin, 

yksilöllisiin tavoitteisiinsa (Vuokila, 2009, 71). Arkikielessä heikosti suoriutuvien 

oppilaiden oppimisen tukemista kutsutaan alaspäin eriyttämiseksi, kun taas perustasoa 

taitavampien oppilaiden tarpeisiin ja haasteisiin vastaamista kutsutaan ylöspäin 

eriyttämiseksi. 

3.2 Perusteluja ylöspäin eriyttämiselle 

Kirjallisuudesta vahvimmin nouseva perustelu ylöspäin eriyttämiselle on oppilaiden 

kehitystason ja taitojen yksilöllinen eroavaisuus. Tämä ensimmäisen luokan oppilaiden 

heterogeenisuus pitää ottaa opetuksessa huomioon (Brotherus ym., 2002, 153; Perkkilä, 

2002, 9). Jokaisen lapsen on saatava kehittyä taidoistaan riippumatta (Risku, 2002, 84), 

mikä tarkoittaa, että myös taitaville oppilaille tulee antaa heidän taitotasolleen sopivia 

haasteita (Hämäläinen, 2014, 40; Ilmavirta, 2003, 26). Smutny ym. (2007, 7–8) listaavat 

mahdollisia seuraamuksia, jos taitavat oppilaat eivät saa oman tasonsa mukaista opetusta: 

motivaation katoaminen, alisuoriutuminen, heikot opiskelutaidot, käytösongelmat, matala 

itsetunto ja sosiaalinen eristäytyminen. Näitä esittelen seuraavaksi.  
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Motivaation katoaminen 

Aunion (2008, 63) mukaan oppimiseen liittyvät motivaatiotekijät alkavat vaikuttaa lasten 

tuloksiin jo koulun alkuvaiheessa. Motivaatio ja oppiminen ovat kiinteässä suhteessa 

toisiinsa (Ikonen, 2000, 67). Haasteeton pedagogiikka johtaa yleensä motivaation ja 

mielenkiinnon vähenemiseen, joka taas vaikuttaa oppimiseen (Hotulainen, 2008, 144). 

Colangelon ja Davisin mukaan motivaatio aiheuttaa eron potentiaalin ja suoriutumisen 

välillä. Korkea potentiaali yksin ei takaa hyvää menestystä vaan siihen tarvitaan myös 

motivaatiota. (Colangelo & Davis, 2003, 417.)  

Opetustilanteessa opettajan tulee huolehtia siitä, että oppilaiden motivaatio opetettavaan 

asiaan herää ja myös säilyy (Ikonen, 2000, 66). Tarjoamalla kiinnostavia haasteita ja 

ongelmia tuetaan oppilaan oppimismotivaatiota (POPS, 2004, 18; Välijärvi, 1998, 102). 

Jos toiminta on liian helppoa, oppijan motivaatio ei pysy yllä. Lapsi voi kokea, ettei koulu 

ole hänen vaivansa arvoista, eikä hän löydä tarkoitusta pitkälle koulupäivälle. (Smutny 

Walker & Meckstroth, 1997, 6; Ruf, 2005, 272.) Motivaation säilymisen kannalta 

olennaista on tehtävien ja taitotason kohtaaminen (Vuokila, 2009, 69). Onnistumisen ilo 

syntyy riittävästä haasteellisuudesta (Metsämuuronen ym., 2013, 338). Riskun (2002, 116) 

mukaan on tärkeää, että jokaiselle oppilaalle tarjotaan välillä ponnistelua ja pohtimista 

vaativia tehtäviä. Tikkanen (2008, 31) näkee, että haasteellisissa tehtävissä onnistuessaan 

oppilas innostuu, motivoituu ja kiinnostuu ponnistelemaan jatkossakin. Sopiva vaikeustaso 

ja pieni ponnistelu tuottavat siis parhaan onnistumisen kokemuksen ja motivoivat lasta 

(Brotherus ym., 2002, 101). 

Tylsistyminen, turhautuminen, ikävystyneisyys ja odottelu mainitaan kirjallisuudessa 

haasteettoman opetuksen seurauksena (mm. Hotulainen, 2008, 145; Pollari & Koppinen, 

2010, 105; Tikkanen, 2008, 31). Peine ja Coleman (2010) tutkivat luokassa odottamista 

alakouluikäisillä taitavilla lapsilla. Nämä lapset kokivat haluavansa siirtyä uuteen asiaan, 

mutta joutuivat odottamaan muita ja keksivät odottamiseen erilaisia toimintoja. Näistä 

yleisimmät olivat piirtely, lukeminen, kotitehtävien tekeminen, tietokoneella työskentely, 

vain istuminen ja odottelu sekä muiden auttaminen. Ikävystyneisyys mainittiin useimmiten 

odottamisen tuloksena. Toisaalta odottamisella oli myös positiivisia seurauksia: ei tullut 

kotitehtäviä, koska ne ehdittiin tehdä tunnilla. (Peine & Coleman, 2010, 221–242.)  
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Myös Ruokonen (2005, 132, 136) havaitsi tutkimuksessaan, että taitavat lapset kärsivät 

ryhmätilanteissa muita nopeammasta oppimisestaan. Monosen ym. (2013, 23) mukaan 

opetuksessa tuleekin käyttää ylöspäin eriyttämisen menetelmiä, jotta matematiikan opetus 

vastaisi lasten taitotasoa ja lapsille syntyisi ja säilyisi motivaatio matematiikan oppimista 

kohtaan. 

Alisuoriutuminen ja heikot opiskelutaidot 

Motivaatio liittyy läheisesti alisuoriutumiseen. Uusikylä (1994, 128) ja Kiianmaa (2002, 

138) määrittelevät alisuoriutujan oppilaaksi, joka ei menesty koulussa niin hyvin kuin 

hänen kykynsä edellyttävät. Alisuoriutumiseen on useita syitä (ks. esim. Kontoniemi, 

2003). Eräs näistä on sopimaton ja epämotivoiva opetus (Colangelo & Davis, 2003, 384). 

Jos oppilas joutuu toistamaan ja opettelemaan sitä, mitä jo osaa, eikä saa normaaliluokassa 

tarpeeksi haasteita, hän saattaa tukahduttaa kykynsä ja hänelle saattaa kehittyä heikkoja 

opiskelu-asenteita ja työtapoja (Smutny ym., 2007, 7; Uusikylä, 1994, 174).  

Sopimaton tai liian helppo sisältö alakoulussa saattaa aiheuttaa alisuoriutumista 

yläkoulussa (Colangelo & Davis, 2003, 384). Tilanteessa, jossa oppilaan ei tarvitse hänelle 

liian helpon oppisisällön takia ponnistella ja nähdä vaivaa koulutyön eteen, hän ei opi 

tekemään työtä eikä saa harjoitusta opiskelutaitojen kehittämiseen. Kuitenkin sinnikkyyttä, 

pitkäjännitteisyyttä, työntekoa ja opiskelutaitoja häneltä tullaan varmasti vaatimaan 

jossakin myöhemmässä elämänvaiheessa, esimerkiksi juuri yläkoulussa. (Ruf, 2005, 241, 

270; Smutny ym., 1997, 6; Uusikylä, 2003, 91–92; Vuokila, 2009, 102.)  

Myös Hotulainen ja Smutny ym. näkevät haasteettoman opetuksen aiheuttavan 

taannuttavia vaikutuksia taitavien lasten oppimis- ja ajattelutaitojen kehittymiselle. Lasten 

aivot ovat erittäin herkkiä ja alttiita uusille kokemuksille. Jos lapset eivät saa 

asianmukaista huomiota ja vastetta, nämä taidot voivat huonontua. (Hotulainen, 2008, 

144–145; Smutny ym., 1997, 6.) Erityisesti ensimmäisen kouluvuoden aikana opitut 

työskentelytaidot luovat pohjaa koulutaitojen kehitykselle (Vuokila, 2009, 102). Usein 

ajatellaan, että taitava oppilas kyllä pärjää itsekseen. Kuitenkin myös hyvin pärjäävä lapsi 

kaipaa huomiota aikuisilta. Tällainen oppilas saattaa jopa käyttää alisuoriutumista 
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hyväkseen saadakseen apua ja huomiota opettajalta ja vanhemmilta. (Smutny ym., 1997, 

166, 170; Vuokila, 2009, 60.)  

Cowan (2006, 213) pitää luokkatovereiden painetta ja kiusaamista eräinä suurimmista 

syistä taitavien oppilaiden alisuoriutumiseen. He saattavat joutua piilottamaan osaamisensa 

tullakseen hyväksytyksi luokkatovereiden joukossa (Smutny ym., 1997, 6; Uusikylä, 1994, 

142). Kontoniemen väitöskirjatutkimuksen mukaan alisuoriutuminen ja kouluhaluttomuus 

saattavat alkaa jo ensimmäisenä kouluvuonna, vaikka alkuinnostuksen takia ei 

alisuoriutumista vielä juuri huomaa alemmilla luokilla. Useimmiten alisuoriutujat ovat 

poikia. Heidän alisuoriutumisensa myös alkaa aikaisemmin ja sen piirteet ovat näkyvämpiä 

kuin tyttöjen alisuoriutumisen piirteet. (Kontoniemi, 2003, 91, 213, 217.) Vuokila (2009, 

62) kokee, että pojat tuovat selvemmin ilmi turhautumisensa, kun taas tytöt alistuvat 

helpommin rutiininomaiseen työskentelyyn.  

Käytösongelmat  

Saloviita (2013, 160) toteaa, että liian helpon tunnin seurauksena on levottomuuden 

lisääntyminen. Eriyttäminen mahdollistaa sen, että kaikilla oppilailla on sopivaa tekemistä 

ja opetuksesta ja oppimisesta tulee mielenkiintoisempaa ja tehokkaampaa. Myös 

käytösongelmat vähenevät, sillä sopivan tekemisen kautta oppilaat ovat sitoutuneempia 

opiskeltavaan aiheeseen. (Laine, 2010, 2, 5; Ruf, 2005, 267.) 

Jos opetettavat asiat ovat liian helppoja, vaatimustaso liian alhainen ja työskentely pääosin 

vanhan toistamista, oppilaat saattavat ikävystyä ja paikata stimulaation puutetta 

häiriökäyttäytymisellä (Colangelo & Davis, 2003, 417; Hotulainen, 2008, 145). Oppilaat 

saattavat esimerkiksi häiritä muita, huudella vastauksia pyytämättä omaa vuoroaan ja jättää 

kiinnittämättä huomiota opetukseen. Tällaiset oppilaat saatetaan virheellisesti tulkita 

häiriköiksi. (Cowan, 2006, 211; Ruf, 2005, 266.) Tämä puolestaan saa opettajalta esiin 

negatiivisia reaktioita ja vahvistaa lapsen käsitystä siitä, etteivät hänen tarpeensa ole 

järkeviä (Colangelo & Davis, 2003, 417). Hyvä keino hallita oppilaiden käyttäytymistä on 

siis tarjota opetusta ja tehtäviä jotka säilyttävät lasten mielenkiinnon (Ruf, 2005, 261). 
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Matala itsetunto ja sosiaalinen eristäytyminen 

Ensimmäinen kouluvuosi on lapsen kouluminän kehityksen kannalta ensiarvoisen tärkeä. 

Itsetunnon positiivista kehittymistä olisi tuettava tarjoamalla jokaiselle lapselle 

alkuvalmiuksista riippumatta tilaisuuksia uusien asioiden oppimisesta nouseville ilon ja 

onnistumisen kokemuksille. (Hämäläinen, 2014, 44; Kananoja, 1999, 264) Ylöspäin 

eriyttämällä tuetaan siis oppilaan itsetuntoa. 

Opettajan huomiolla ja positiivisilla suhteilla luokkatovereihin on lapsen itsetunnolle, 

motivaatiolle ja oppimiselle suuri merkitys (Ruokonen, 2005, 132; Smutny ym., 1997, 

174). Ymmärtämätön opettaja saattaa pyrkiä alistamaan taitavat oppilaat samaan muottiin 

toisten kanssa (Uusikylä, 1997, 71). Jos opettaja ei vastaa taitavien oppilaiden tarpeisiin tai 

anna oppilaille huomiota, oppilaista saattaa tuntua että heidän osaamisensa on "väärin". He 

saattavat tuntea itsensä erilaiseksi ja jopa oudoksi ja yksinäiseksi ilman oikeanlaista tukea 

ja saattavat jopa eristäytyä muista. (Smutny ym., 2007, 7.)  

3.3 Ylöspäin eriyttämisen tarpeen tunnistaminen 

Eriyttäminen perustuu oppilaantuntemukseen (Mommo, 2014, 80). Kananojan mukaan 

oppilaantuntemuksella on erityinen painoarvo juuri koulutulokkaiden kohdalla. Oppilaiden 

tasoerot ovat suuria, minkä vuoksi oppilaiden arviointi on tarpeellista opetuksen 

suunnittelun kannalta. (Kananoja, 1999, 212, 298.) Myös Heinosen (2005, 227) 

väitöstutkimuksen alkuopettajat korostivat oppilaantuntemuksen tärkeyttä. Koulun 

aloitusvaiheessa opettajan kannattaakin käyttää aikaa oppilaisiin tutustumiseen (Vuokila, 

2009, 43). Voidakseen ohjata oppilaiden opiskelua parhaalla mahdollisella tavalla opettajan 

tulee olla tietoinen oppilaiden tieto- ja taitotasosta sekä oppimisedellytyksistä (Brotherus 

ym., 2002, 119; Mutanen, 1998, 142; Pollari & Koppinen, 2010, 73; Österberg, 2005, 5).  

Eriyttämisen suunnittelu alkaa siis aina huolellisella oppilaiden arvioinnilla ja 

tunnistamalla oppilaiden yksilölliset kyvyt, vahvuudet, mielenkiinnon kohteet, 

lahjakkuudet, oppimistyylit, kokemukset ja mahdolliset ongelmat (Smutny ym., 2007, 20). 

Tasapuolinen ja sopiva tunnistaminen takaavat kaikille mahdollisuudet kykyjään 
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vastaavaan opetukseen (Mäkelä, 2009, 5). Tunnistamisella saatu tieto auttaa opettajaa 

löytämään myös ne oppilaat, jotka tarvitsevat esimerkiksi lisähaastetta tai mahdollisuuksia 

nopeampaan etenemiseen (Laine, 2010, 1). Hyvä tunnistaminen on siis edellytys taitavien 

oppilaiden huomioimiselle ja motivoimiselle sekä heidän tarpeisiinsa vastaamiselle 

(Mäkelä, 2009, 3, 11; Vuokila, 2009, 41). 

Matemaattisesti taitavilla lapsilla on havaittu tietynlaisia käyttäytymismalleja. Usein he 

ovat loogisesti ajattelevia, sisukkaita ja nopeita oppimaan. He myös omaksuvat uuden 

tiedon nopeasti ja osaavat helposti käyttää symboleja ja matemaattisia merkintätapoja. 

Lisäksi heillä on hyvä hahmotus- ja ongelmanratkaisukyky. Välillä he kuitenkin tekevät 

huolimattomuusvirheitä keskittyessään ongelmaan tai suorittaessaan mekaanisia 

laskutehtäviä. (Cowan, 2006, 211; Leppäniemi, 2013, 58; Ruf, 2005, 280.)  

Cowanin mukaan tunnistaakseen tällaisen taitavan oppilaan täytyy opettajan arvioida ja 

havainnoida säännöllisesti oppilaan suoriutumista testien ja kokeiden, tunnilla tehtävien 

tehtävien ja kotitehtävien perusteella. Lisäksi Cowan pitää tärkeänä huomioida edellisen 

opettajan kokemukset lapsesta, lapsen omat käsitykset sekä vanhempien huomiot lapsen 

matemaattisista kyvyistä. (Cowan, 2006, 211.) Myös Mäkelä (2009, 6) ja Smutny ym. 

(2007, 21) korostavat, että taitavien oppilaiden tunnistamisessa on hyvä käyttää 

samanaikaisesti monia eri menetelmiä ja tietolähteitä. Lisäksi arvioinnin tulee olla 

säännöllistä, liittyen jokapäiväiseen tuntityöskentelyyn, koska lasten kehitys on harvoin 

lineaarista. Pienten lasten fyysinen, sosiaalinen ja kognitiivinen kehitys on hyvin nopeaa ja 

epätasaista. (Kananoja, 1999, 360; Mäkelä, 2009, 4.) Oppilaan kehittymistä seuraamalla 

saadaan myös tietoa eriyttämisen onnistumisesta (Kananoja, 1999, 281). 

Koulunkäynnin alkaessa tarvitaan kahdenlaista arviointia: tietoa lasten valmiuksista 

vastaanottaa opetusta sekä tietoa matematiikan osaamisen tasosta (Kananoja, 1999, 359). 

Kumulatiivisena oppiaineena matematiikan perusasioiden hallinta on välttämätön edellytys 

uusien sisältöjen oppimiselle (POPS, 2014, 128; Risku, 2002, 115). Oppilaiden 

matematiikan perustaitoja voi testata esimerkiksi diagnostisilla testeillä. Näiden tuloksia 

hyödynnetään tavoitteita suunniteltaessa. (Ikäheimo & Risku, 2004, 229.) Ei kuitenkaan 

riitä, että opettaja saa selville tiedon, että oppilas "osaa" tai "ei osaa" laskea. Ylöspäin 

eriyttäminen ja taitavan tarpeisiin vastaaminen vaativat enemmän tietoa osaamisen tasosta. 
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Esimerkiksi tavallisilla kokeilla ja kirjan tehtävillä taitavan oppilaan kyvyt eivät 

välttämättä tule esille. (Kananoja, 1999, 203, 280; Ruf, 2005, 263.)   

Alkuopetuksessa tulee ottaa huomioon erityisesti esiopetuksen antamat valmiudet (POPS, 

2004, 15). Siten luotettava arviointi jo esiopetuksessa ja tiedon siirtäminen lapsen mukana 

alkuopetukseen on lapsen edun mukaista (Vuokila, 2009, 33). Myös vanhemmilla on hyvin 

paljon tietoa oman lapsen osaamisesta ja vahvuuksista. Heiltä voi pyytää tietoja kirjallisesti 

tai suullisesti. (Mäkelä, 2009, 11.) Samoin oppilaiden kanssa keskustelemalla saa paljon 

arvokasta tietoa, muun muassa lapsen kiinnostuksen kohteista ja tunteista koulua kohtaan 

(Smutny ym., 1997, 9; Vuokila, 2009, 41, 43).  

3.4 Ylöspäin eriyttämisen menetelmiä 

Ylöspäin eriyttämisen menetelmillä opettaja pyrkii antamaan taitaville oppilaille 

maksimaaliset oppimismahdollisuudet (Laine, 2010, 3). Eriyttäminen on jokaisen opettajan 

omalla vastuulla ja se vaatii opettajalta paneutumista. Erilaiset opetusmenetelmät tuovat 

vaihtelua kaikkien oppilaiden koulupäivään ja niitä on syytä vaihdella, jotta ne sopivat 

kaikenlaisille oppijoille. Jokaisen opettajan tulee muotoilla ylöspäin eriyttämisen 

menetelmät itselleen ja omalle luokalleen sopiviksi. Menetelmiä löytyy opettajan oppaista, 

kirjallisuudesta sekä opettajatovereilta. Yhteistyö rinnakkaisluokan opettajan, muiden 

alkuopettajien tai erityisopettajan kanssa helpottaa suunnittelutyötä. (Vuokila, 2009, 69–

105.)  

Ei ole yhtä hyvää ylöspäin eriyttämisen tapaa, joka sopii kaikille oppilaille (Valta, 2012, 

33). Ylöspäin eriyttäminen perustuu aina oppilaantuntemukseen ja hyvällä tunnistamisella 

löydettyihin oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Menetelmä on valittava siis oppilaan ja 

tavoitteiden perusteella. (ks. luku 4.1). Kunkin lapsen luontaista oppimistapaa tulee 

kunnioittaa mutta sitä voi myös laajentaa. Oppimisen ja ajattelun taitoja voi oppia ja 

oppilaat tuleekin totuttaa erilaisiin työtapoihin. (Brotherus ym., 2002, 101, 114; Vuokila, 

2009, 90.) 
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Suomessa opetuksen ylöspäin eriyttämistä toteutetaan suppeammassa mittakaavassa kuin 

esimerkiksi Yhdysvalloissa. Ensisijainen ylöspäin eriyttämisen keino maassamme on aina 

opetuksen eriyttäminen omassa luokassa, normaaliopetuksen puitteissa (Lerkkanen, 2006, 

124), kun taas Yhdysvalloissa on pitkät perinteet lahjakkaille oppilaille tarkoitetuista 

erityisluokista ja -kouluista (Colangelo & Davis, 2003, 274; Laine, 2010, 2, 6). Tässä 

luvussa esittelen vain ne menetelmät, jotka ovat maassamme mahdollisia. Lisäksi rajaan 

menetelmät vain sellaisiin, jotka ovat sovellettavissa peruskoulun ensimmäisellä luokalla, 

koska mielenkiintoni tässä tutkielmassa kohdistuu sen ikäisiin oppilaisiin. 

Kirjallisuudessa esitetään ylöspäin eriyttämisen menetelmistä monia rinnakkaisia ja 

päällekkäisiä termejä. Paljon lahjakkuutta tutkinut Uusikylä (1994, 170) käyttää ylöspäin 

eriyttämisestä termiä opetuksen rikastaminen ja jakaa sen nopeuttamiseen ja ryhmittelyyn. 

Laine (2010, 6) puolestaan käyttää rikastamisesta termiä rikastuttaminen ja pitää sitä 

omana ylöspäin eriyttämisen menetelmänä nopeuttamisen ja ryhmittelyn rinnalla. Muitakin 

jakotapoja on, mutta seuraavassa noudatan Laineen selkeää tapaa jakaa ylöspäin 

eriyttämisen menetelmät opetuksen nopeuttamiseen, ryhmittelyyn ja rikastuttamiseen.  

Opetuksen nopeuttaminen 

Nopeuttaminen eli akseleraatio on yksi taitavien oppilaiden eriyttävän opetuksen keino 

(Saloviita, 2013, 28). Se mahdollistaa oppilaan etenemisen normaalia etenemisvauhtia 

nopeammin (Laine, 2010, 11). Tutkimusten mukaan sen on katsottu olevan tehokkain tapa 

opettaa taitavia oppilaita (Saloviita, 2013, 28; Smutny ym., 2007, 5). Nopeuttaminen voi 

olla kouluuntulon aikaistamista, luokan yli hyppäämistä tai ainekohtaista nopeuttamista 

(Laine, 2010, 12).  

Lapsella on Suomessa oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin eli 6-

vuotiaana, jos hänellä on edellytykset suoriutua opiskelusta psykologisten ja tarvittaessa 

lääketieteellisten selvitysten perusteella (PoL, 2010, 27§). Oppilas voi myös hypätä jonkun 

luokan yli. Suomessa tämä on mahdollista perusopetuslain mukaisesti. Oppilaan opiskelu 

voidaan järjestää toisin kuin laissa säädetään, jos oppilaalla katsotaan ennestään olevan 

perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot. (PoL, 1998, 18§.) Saloviidan (2013, 
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28) mukaan luokan yli hyppääminen kannattaa. Hänen mukaansa nopeuttaminen on 

yleensäkin todettu selvästi parhaimmaksi ylöspäin eriyttämisen menetelmäksi ja sitä 

pitäisikin käyttää enemmän kuin nykyisin tehdään. 

Ainekohtainen nopeuttaminen tarkoittaa sitä, että esimerkiksi viidennen luokan 

matematiikan oppimäärä suoritetaan neljännellä luokalla. Oppilas voi esimerkiksi opiskella 

osan päivästä ylemmällä luokka-asteella saadakseen edistyneempää opetusta yhdessä tai 

useammassa aineessa. Ainekohtainen nopeuttaminen vaatii paljon taitoa ja suunnittelua 

opettajalta ja rehtorilta. (Colangelo & Davis, 2003, 19, 165–166.)  

Nopeuttamisella on katsottu olevan joitakin huonoja vaikutuksia oppilaalle (Laine, 2010, 

12). Kouluun meno vuotta aikaisemmin tai luokan yli hyppääminen eristää taitavat 

oppilaat ikätovereistaan. Lapsen kehitys eri aloilla saattaa olla epätasaista, jolloin lapset 

saattavat olla psyykkisesti ja fyysisesti kypsymättömämpiä ja väsyä vuoden vanhempia 

luokkatovereitaan nopeammin. Yläluokilla ja lukiossa muita myöhempi kypsyminen 

saattaa vaikuttaa nuoren itseluottamukseen. (Colangelo & Davis, 2003, 166; Uusikylä, 

1994, 174.) Kuitenkin Laineen (2010, 12) mukaan tutkimustulokset nopeuttamisesta ovat 

ryhmätasolla hyvin positiivisia ja vain harvoin havaitaan negatiivisia vaikutuksia. 

Saloviitakin (2013, 28) toteaa, ettei tutkimusten perusteella varsinaisia haittoja 

nopeuttamisen vaikutuksesta lapsen itsetuntoon ole todettu.  

Ryhmittely 

Ylöspäin eriyttämistä voidaan toteuttaa myös erilaisilla oppilaiden ryhmittelyillä. Harvassa 

luokassa on mahdollisuutta kaikkien oppilaiden yksilölliseen eriyttämiseen ainakaan 

jatkuvasti. Ylöspäin eriyttäminen onkin perinteisesti ollut lisätehtävien yksin tekemistä. 

(Perkkilä, 2002, 52; Vuokila, 2009, 80, 90). Kuitenkin on myös vaihtoehtoja sille, että 

eriytetään vain joidenkin oppilaiden opetusta tai opetetaan koko luokkaa samalla tavalla. 

Erilaisilla ryhmityksillä voidaan eriyttää koko luokkaa. Työtä voidaan tehdä pareittain, 

kolmittain tai isommissa ryhmissä ja joko homogeenisissa tai heterogeenisissa ryhmissä. 

Vaihtoehtoja tällaiseen työskentelyyn ovat esimerkiksi ryhmätyöt ja tilapäiset tasoryhmät 

(Colangelo & Davis, 2003, 283; Saloviita, 2013, 115–119). 
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Ryhmätyöt sallivat oppilaalle aktiivisemman roolin kuin mitä opettajan esityksen 

kuunteleminen ja harjoitusten tekeminen omaan kirjaan tai vihkoon tarjoavat (Saloviita, 

2013, 129). Taidoiltaan heterogeenisessa ryhmässä oppilaat voivat oppia toisiltaan ja 

taitavimmat auttaa ja opastaa heikompia (Lerkkanen, 2006, 125). Saloviidan mukaan 

ryhmätyön avulla opetuksen yksilöllistäminen on helpompaa. Muita etuja ovat sosiaalisten 

taitojen kehittyminen, ymmärryksen kehittyminen keskustelun myötä ja motivaation 

lisääntyminen yhdessäolon hauskuuden myötä. Hän kuitenkin kokee, että perinteisellä 

ryhmätyöllä on myös monia ongelmia, kuten epätasainen työnjako eli vapaamatkustus, 

tehottomuus ja oppilaiden keskinäinen syrjintä. Lisäksi hän kokee ryhmittelyn ongelmaksi 

työrauhan, sillä rinnakkain toimivat ryhmät helposti häiritsevät toisiaan. (Saloviita, 2013, 

117, 130.)   

Myös Smutny ym. myöntävät perinteisen ryhmätyön ongelmat. Erilainen oppimisvauhti 

saattaa turhauttaa sekä hitaampia että nopeampia oppilaita. Lisäksi taitavimmalle 

oppilaalle saatetaan siirtää suuri osa työstä, jolloin muut eivät saa mahdollisuutta yrittää ja 

siten kehittyä. Muun muassa näiden syiden takia he suosittelevatkin tasoryhmittelyjä. 

(Smutny, 1997, 141, 142.) Tasoryhmät kuuluivat opetukseen vielä peruskoulun 

alkuvuosina. Niistä luovuttiin vuonna 1985. (Saloviita, 2013, 83.) Kun heikosti suoriutuvat 

ja taitavat päätyivät samaan luokkaan, poistui mahdollisuus jokaisen edetä tasoistensa 

tavoitteiden mukaisesti (Junkkari, 2013, 5). Nykyään opettajat saattavat muodostaa 

epävirallisia ja tilapäisiä tasoryhmiä oppilaiden tarpeen mukaan (Laine, 2010, 10; 

Saloviita, 2013, 83, 117).  

Tasoryhmät voivat olla luokan sisäisiä tai rinnakkaisluokan kesken jaettuja. Ryhmittely on 

joustavaa, ryhmät voivat päivittyä aina tavoitteiden päivittyessä ja ryhmien koko voi 

vaihdella tarpeen mukaan. Ryhmissä voidaan opiskella kaikki aineen tunnit tai vain osa 

niistä, lisäksi eri ryhmien opiskelussa käytetään erilaisia materiaaleja useilta luokka-

asteilta. (Colangelo & Davis, 2003, 273; Laine, 2010, 10; Lerkkanen, 2006, 125). Näin 

kaikkien ei tarvitse tehdä samoja tehtäviä (Saloviita, 2013, 117). Esimerkiksi ensimmäisen 

luokan äidinkielessä lukuryhmät voitaisiin jakaa niin, että eri ryhmissä olisivat sujuvasti 

lukevat, vähän jo osaavat ja ei ollenkaan lukevat (Vuokila, 2009, 91).  
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Colangelo ja Davis uskovat, että tasoryhmät voivat nostaa luokan saavutuksia esimerkiksi 

matematiikassa. Tasoryhmät hyödyttävät kaikkia oppilaita ja ne voivat auttaa erityisesti 

hitaampia oppilaita. (Colangelo & Davis, 2003, 274.) Tasoryhmässä opettaja pystyy 

paremmin tukemaan jokaisen lapsen oppimista huomioiden lapsen lähtötason (Haring, 

2003, 182). Smutny ym. puolestaan toteavat, että erilaisista ryhmittelyistä juuri tasoryhmät 

tarjoavat parhaimmat oppimismahdollisuudet taitaville oppilaille. Oppilaat tuntevat 

kuuluvansa ryhmään, kokevat itsensä vähiten erilaisiksi, uskaltavat enemmän ottaa riskejä 

ja saavat mahdollisuuden oppia omalla tasollaan. (Smutny ym.,1997, 142; Uusikylä, 1994, 

74.) Myös kansallisen pitkittäistutkimusken mukaan opetusryhmien joustava 

muodostaminen näytti tuottavan hieman paremmat oppimistulokset kuin pitäytyminen 

kiinteissä heterogeenisissä ryhmissä (Metsämuuronen, 2013a, 10).  

Uusikylä (1994, 175) kokee oppilaiden valinnan ja ryhmittelyn haastavaksi, koska riittävän 

tarkka tunnistaminen on vaikeaa. Hänen mielestään tasoryhmissä saattaa myös esiintyä 

liiallista kilpailua ja painetta. Lisäksi hän näkee tasoryhmiin jakamisen olevan 

epädemokraattista ja johtavan elitismiin. (Uusikylä, 1994, 175.) Smutny ym. (1997, 143) 

kuitenkin puolustavat ryhmittelyä sillä, että tasoryhmittely antaa kaikille, ei vain 

taitavimmille, oppilaille mahdollisuuden saada haasteita ja oppia omalla tasollaan. 

Saloviita (2013, 27) kuitenkin painottaa, että tasoryhmistä on hyötyä vain, jos ryhmillä on 

erilaiset opetuksen tavoitteet ja sisällöt. Lerkkanen (2006, 125) puolestaan kehottaa 

tarkistamaan ryhmityksiä aika ajoin ja tarvittaessa muuttamaan niitä. 

Opetuksen rikastuttaminen 

Opetuksen rikastuttamisen tavoitteena on oppiaineksen syventäminen tai laajentaminen 

oppilaan taitoja vastaavaksi uusien tehtävien ja aineistojen parissa (Lerkkanen, 2006, 125; 

Saloviita, 2013, 28). Tarkoituksena on antaa oppilaalle haasteita ja auttaa oppilasta 

tulemaan tietoiseksi aihealueesta laajemmin (Laine, 2010, 6). Rikastuttamisella on todettu 

enemmän positiivisia vaikutuksia matematiikan ja luonnontieteiden alueella kuin muissa 

kouluaineissa (Saloviita, 2013, 28).  
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Kirjallisuuden perusteella opetuksen rikastuttamiseen kuuluu monenlaisia menetelmiä, 

joista käytetään päällekkäisiä termejä ja jotka osittain menevät toistensa kanssa 

päällekkäin. Laineen (2010, 6) mukaan rikastuttamiseen tähtäävät menetelmät voidaan 

karkeasti jakaa koulun sisäisiin ja koulun ulkopuolisiin. Tässä käsitellään vain koulun ja 

luokan sisäisiä mahdollisuuksia. Kuusela ja Hautamäki (2001, 326–328) listaavat 16 

erilaista eriyttämiskeinoa, joista koulun ja luokan sisäisiin mahdollisuuksiin kuuluvat 

horisontaalinen ja vertikaalinen rikastuttaminen, työtapojen mukainen rikastuttaminen ja 

roolin mukainen eriyttäminen.  

Horisontaalinen eli laajentava rikastuttaminen 

Kuuselan ja Hautamäen (2001, 326) mukaan horisontaalinen eli laajentava rikastuttaminen 

tarkoittaa sitä, että taitavat oppilaat perehtyvät opetettavaan asiaan laajemmin esimerkiksi 

lisälukemisen avulla. He kuitenkin korostavat, että nopeiden ja taitavien oppilaiden ei pidä 

joutua tekemään rutiinitehtäviä enemmän kuin muut. 

Myös Laine muistuttaa, että ylöspäin eriyttämisellä tarkoitetaan nimenomaan eriytettyä, 

erilaista työtä, eikä sitä, että annetaan enemmän samanlaista työtä. Opettajan tulee siis 

suunnitella käytetty materiaali oppilaiden tarpeisiin sopivaksi. (Laine, 2010, 3, 4.)  

Lisätehtävät ovat yleinen ylöspäin eriyttämisen muoto (mm. Hämäläinen, 2014, 57; Yli-

Sikkilä, 2014, 73). Perkkilä (2002, 52) huomasi tutkimuksessaan, että oppikirjojen 

lisätehtävät olivat lähinnä nopeuseriyttämiseen liittyviä tehtäviä, eikä niiden rakenne 

poikennut paljoakaan perusaukeamien tehtävistä. Lisätehtävien tulisi olla monipuolisia ja 

haasteellisia tehtäviä, joissa lapset joutuvat soveltamaan muitakin asioita kuin vasta 

opittuja (Hämäläinen, 2014, 57; Perkkilä, 2002, 91; Yli-Sikkilä, 2014, 62, 63). Taitavat 

oppilaat turhautuvat, mikäli lisätehtävät eivät vaadi uudenlaista ajattelua (Ikäheimo & 

Risku, 2004,  227). 

Vertikaalinen eli syventävä rikastuttaminen 

Vertikaalisessa eli syventävässä eriyttämisessä taitavat oppilaat saavatkin haastavampia 

tehtäviä kuin muut oppilaat eli he perehtyvät asiaan syvemmin (Kuusela & Hautamäki, 

2001, 326). Uuden opetussuunnitelmankin mukaan alkuopetuksen matematiikassa 
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taitavalle oppilaalle tulee tarjota mahdollisuus syventää sisältöjen ymmärtämistä (POPS, 

2014, 130). Monesta matematiikan oppikirjasarjasta löytyykin ylöspäin eriyttäviä, 

haastavampia tehtäviä (Junkkari, 2013, 11; Tikkanen, 2008, 90). Esimerkiksi kirjasarjojen 

opettajan oppaissa on haastavampia pohdintatehtäviä (Aromaa, 2007, 100). Kokonaan 

ylöspäin eriyttävää oppilaan kirjaa ei sarjoista löydy, mutta tarjolla on erilaisia 

ongelmanratkaisu- ja pulmavihkoja (Junkkari, 2013, 11). Yli-Sikkilä analysoi taitaville 

tarkoitettuja matematiikan lisämateriaalivihkoja ja huomasi, että tehtävät niissä olivat 

monipuolisia ja haastavia. Rutiinitehtäviä oli vähän ja ongelmanratkaisutehtäviä paljon. 

Tehtävätyyppeinä vihoissa olivat numeeriset, visuaaliset ja verbaaliset tehtävät. (Yli-

Sikkilä, 2014, 47, 72–73.)  

Myös kotitehtävien laatu ja määrä on syytä mukauttaa oppilaiden taitoihin. Aloittelijalle 

riittää esimerkiksi lyhyt lukuläksy, kun taas taitava lukija voi samassa ajassa lukea paljon 

enemmän (Lerkkanen, 2006, 125). Aromaa (2007, 98) huomasi tutkimuksessaan, että 

toisen luokan matematiikan oppikirjojen kotitehtävät olivat selkeästi helppoja eivätkä näin 

tarjoa haastetta keskitasoisille tai taitaville. Myös Perkkilä (2002, 52) toteaa kotitehtävien 

olevan pääsasiassa rutiinitehtäviä. Ilmavirran (2003, 26) mukaan kotitehtäviä tulisi olla 

kolmentasoisia, eli taitaville, keskitasoisille ja tukea tarvitseville tulisi olla omat tehtävät. 

Vuokilan (2009, 89) mukaan myös taitavien ja nopeiden lasten on opittava huolehtimaan 

kotitehtävistään ja näkemään vaivaa niiden eteen.  Monet alkuopettajat ovat ratkaisseet 

eriyttämisen kotitehtävissä antamalla sekä pakollisia että vapaaehtoisia kotitehtäviä 

(Ikäheimo & Risku, 2004, 229; ks. myös Ilmavirta, 2003, 26).  

Työtapojen mukainen rikastuttaminen 

Oppikirjan lisäksi myös välineiden käyttäminen on tarpeen ylöspäin eriyttämisessä 

(Ikäheimo & Risku, 2004, 228). Esimerkiksi tietokoneen tai laskimen käyttö on lapsille 

usein luonnostaan motivoivaa. Taitavat oppilaat voivat hyödyntää Internetiä esimerkiksi 

tiedon hakuun, jolloin heillä on mahdollisuus oppia asioista enemmän ja syvällisemmin. 

(Laine, 2010, 8.) Internetissä on myös saatavilla erilaisia oppimispelejä, esimerkiksi 

Ekapeli, joilla matematiikkaa voi harjoitella oman tasonsa mukaan (Aunio, 2008, 64). 

Tietokoneiden käyttö luokassa ja opetuksessa on kuitenkin resurssikysymys. Kaikilla 
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kouluilla ei ole tarpeeksi rahaa hankkia tietokoneita tai sopivia ohjelmia niihin. 

(Leppäniemi, 2013, 101.) 

Työtapojen mukaista rikastuttamista on myös kokeilla eriyttäminen. Pollari ja Koppinen 

(2010, 136) kertovat antaneensa oppilaille eritasoisia kokeita. Tämä mahdollistaa 

paremman tiedon ssamisen oppilaan edistymisestä. Erilaisilla projektitöillä voi myös 

eriyttää ylöspäin. Niissä pyritään laajojen kokonaisuuksien hallintaan ja annetaan 

jokaiselle mahdollisuus toimia omien kykyjensä mukaan. (Kuusela & Hautamäki, 2001, 

326.) Projektityössä oppilaalle voidaan myös antaa mahdollisuus itsenäiseen työskentelyyn 

(Laine, 2010, 6). Smutny ym. (1997, 46) ehdottavat, että jos oppilas osoittaa osaavansa 

jonkin asian entuudestaan, voi hän muiden opiskellessa työskennellä jonkin häntä 

kiinnostavan projektin parissa ja näin syventää oppimistaan. 

Peine ja Coleman huomasivat tutkimuksessaan, että taitavat oppilaat joutuivat usein 

odottamaan muita (Peine & Coleman, 2010, 221). Laine (2010, 4) käyttää käsitettä 

"ankkuriaktiviteetit" kuvaamaan mahdollisuuksia, joita oppilaat voivat omatoimisesti 

tehdä, kun ovat saaneet tehtävän valmiiksi. Tällaisia ovat esimerkiksi ongelmatehtävät, 

opetukselliset tietokonetehtävät ja -pelit tai itsenäinen lukeminen.  

Yksilöllisen oppimisen menetelmä on Pekka Peuran alunperin lukio-opetukseen kehittämä 

opetusmalli, jossa hyödynnetään pienryhmätyöskentelyä ja omatahtista oppimista. Yksi 

mallin tärkeimmistä eroista perinteiseen opetukseen on, että yhteistä teoriaopetusta 

annetaan hyvin vähän. Sen sijaan opettaja kiertää oppitunneilla luokassa ja antaa 

henkilökohtaista opetusta tarvitseville. (Toivanen, 2012, 12, 34.) Peuran mukaan 

menetelmässä pyritään antamaan jokaiselle oppilaalle mahdollisuus oppia matematiikkaa 

ja edetä opiskelussa omien kykyjensä mukaisesti. Heikommille oppijoille annetaan 

riittävästi aikaa perusasioiden oppimiseen ja vastaavasti taitavimpien oppilaiden oppimista 

ei estellä asettamalla aikatauluja heidän oppimiselleen. Tavoitteena on parantaa 

kaikentasoisten oppijoiden oppimismistuloksia ja opiskelumotivaatiota. (Peura, 2012,  29.) 

Roolin mukainen eriyttäminen 

Roolin mukaisessa eriyttämisessä taitava oppilas toimii apuopettajana. Leppäniemen 

tutkimuksen mukaan tämä on melko yleinen ylöspäin eriyttämisen muoto (Leppäniemi, 
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2013, 65). Metsämuurosen mukaan se, että oppilaat neuvovat toisiaan ja selittävät omia 

ratkaisujaan toisille oppilaille, ovat molemmat luokassa tehokkaita tapoja oppia 

(Metsämuuronen, 2013a, 11). Kuusela ja Hautamäki pitävät parempana, että taitava oppilas 

opastaa parempien oppilaiden ryhmää ja opettaja keskittyy enemmän tukea tarvitseviin, 

kuin että pitkälle edistynyt oppilas auttaa hitaammin edistyviä (Kuusela & Hautamäki, 

2002, 326). Lisäksi on huomioitava, että taitavien oppilaiden jatkuva käyttö apuopettajina 

ei ole heidän kannaltaan hyödyllistä eikä oikeudenmukaista (Vuokila, 2009, 105). Jos 

oppilas ei saa tasoistaan materiaalia tai opetusta, vähentyy hänen mahdollisuutensa uuden 

oppimiseen. Toisten jatkuva opettaminen saattaa jopa korostaa erilaisuutta ja lisätä siten 

taitavien oppilaiden eristäytymistä. (Laine, 2010, 3; Smutny ym., 1997, 141; 2007, 140.) 

  

Yhteenveto ylöspäin eriyttämisen menetelmistä esitellään taulukossa 1.  

Taulukko 1. Ylöspäin eriyttämisen menetelmiä.  

Nopeuttaminen Ryhmittely Rikastuttaminen

Kouluuntulon 
aikaistaminen 

Luokan yli hyppääminen 

Ainekohtainen 
nopeuttaminen

Parityöskentely 

Ryhmätyöt heterogeenisissa 
ryhmissä 

Tasoryhmät

Horisontaalinen eli 
laajentava rikastuttaminen 

Vertikaalinen eli syventävä 
rikastuttaminen 

Työtapojen mukainen 
rikastuttaminen: 
Välineet 
Kokeet 
Projektityöt 
Ankkuriaktiviteetit 
Yksilöllisen oppimisen 
malli 

Roolin mukainen 
eriyttäminen
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3.5 Ylöspäin eriyttämisen haasteita 

Suomessa arvostetaan oppilaiden yksilöllisyyttä, mutta silti taitavat saavat usein kulkea 

opetuksessa suurimman joukon eli keskitasoisten osaajien mukana (Ruokonen, 2005, 58). 

Monet opettajat kokevat ylöspäin eriyttämisen haastavaksi ja hankalaksi (mm. Haring, 

2003, 183, 226; Mommo, 2014, 79; Yli-Sikkilä, 2014, 73). Kirjallisuudessa ja 

tutkimuksessa esitellään monia ylöspäin eriyttämiseen liittyviä haasteita. (Laine, 2010, 4.) 

Tällaisia ovat esimerkiksi resurssipula, oppikirjasidonnaisuus, oppilaiden tasoerot, 

uskalluksen puute sekä rajoittuneet tiedot, taidot ja käsitykset. Näitä esitellään seuraavassa.  

Resurssipula 

Resurssipula aiheuttaa haasteen ylöspäin eriyttämiselle. Resurssipula voi tarkoittaa ajan 

puutetta, lisäaikuisten puutetta tai materiaalipulaa. Opettajat tahtoisivat eriyttää taitavien 

oppilaiden opetusta nykyistä enemmän, mutta resurssipulan takia eivät koe siihen 

pystyvänsä (Mommo, 2014, 85). Ruokosen (2005, 58) ja Hämäläisen (2014, 57)  mukaan 

tiukassa olevien resurssien puutteessa opettajat joutuvat keskittymään heikkoihin 

oppijoihin. Vaatiihan laki kolmiportaisesta tuesta tuen oppilaalle, joka tarvitsee tukea 

oppimisessaan (PoL, 2010). Mahdolliset luokassa olevat tukitoimet on opettajien mielestä 

useimmiten varattu heikoille oppilaille (Mommo, 2014, 82). 

Eriyttämisen suunnittelu vaatii työtä ja aikaa opettajalta (Laine, 2010, 5). Monessa 

tutkimuksessa kiire, ajanpuute ja isot opetusryhmät on mainittu ylöspäin eriyttämisen 

haasteiksi (mm. Haring, 2003, 184; Hämäläinen, 2014, 41; Mommo, 2014, 80; Valta, 2012, 

77; Yli-Sikkilä, 2014, 73). Lisäaikuisten puutteen mainittiin vaikeuttavan taitavien opetusta 

Haringin (2003, 184) ja Ruokosen (2005, 58) tutkimuksissa. Opettajaresursseihin liittyy 

myös mahdollinen oppilaiden häiriökäyttäytyminen, joka opettajien mielestä vaikeuttaa 

myös ylöspäin eriyttämistä (Valta, 2012, 77). Kananoja (1999, 264) mainitsee yhdeksi 

eriyttämisen haasteeksi diagnosoivan ja eriyttävän oppimateriaalin puutteen. Samaa mieltä 

olivat opettajat Leppäniemen (2013, 103), Mommon (2014, 85) ja Yli-Sikkilän (2014, 73) 

tutkimuksissa.  
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Oppikirjasidonnaisuus 

Oppimateriaaliin liittyvä haaste ylöspäin eriyttämiselle on oppikirjasidonnaisuus. 

Matematiikan oppikirjalla ja opettajan oppaalla on keskeiset roolit matematiikan 

opetuksessa (Tikkanen, 2008, 87). Usein opetuksen tavoitteeksi asetetaan oppikirjan 

läpikäyminen eikä perinteisen oppikirjaopetuksen rinnalla uskalleta käyttää muita 

opetusmenetelmiä. (Heinonen, 2005, 232; Perkkilä, 2002, 172–174.) Oppilas saattaa 

esimerkiksi saada käyttää tietokonetta tai pelivälineitä vasta sitten, kun on ensin laskenut 

kaikki oppikirjan laskut. (Tikkanen, 2008, 266.)  

Myös matematiikan pitkittäistutkimuksessa tärkeimmäksi opettajan opetusta ohjaavaksi 

tekijäksi osoittautui oppikirja ja sen opettajanopas. Opetussuunnitelman merkitys 

opetuksessa oli paljon vähäisempi. (Niemi, 2010, 206.) Kuitenkin Mononen ym. toteavat, 

että ensimmäisen luokan syksyn matematiikan oppikirjat näyttävät keskittyvän juuri niihin 

taitoihin, joiden harjoitteleminen on keskeistä taidoiltaan heikon lapsen näkökulmasta 

(Mononen ym., 2013, 22). Oppikirjat eivät siis vastaa taitavien oppilaiden tasoa. Lapsille 

opetetaan liian usein sitä, mitä he jo osaavat. (Perkkilä, 2002, 42.) 

Oppilaiden tasoerot 

Oppilaiden erilaisten tarpeiden ja kiinnostuksen huomioiminen heterogeenisissa luokissa 

on haastavaa (Hämäläinen, 2014, 41; Laine, 2010, 4; Mutanen, 1998, 226). Lerkkasen 

(2006, 124) mukaan eriyttäminen onkin sitä vaativampaa, mitä suurempi ja 

heterogeenisempi ryhmä on. 

Uskalluksen puute 

Eriyttäminen vaatii opettajalta uskallusta. Opettajalla voi olla heikko luottamus itseään tai 

oppilaitaan kohtaan, jolloin uskallusta ylöspäin eriyttämiseen ei välttämättä ole. Opettaja 

saattaa pelätä menettävänsä tilanteen hallinnan, jos kaikki oppilaat eivät tee täysin samoja 

asioita. Vanhempien kritiikin pelko liittyy myös uskallukseen. Vanhemmilla ei välttämättä 
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ole tietoa eriyttämisen periaatteesta ja heidän voi olla vaikea hyväksyä sitä, että oppilaat 

eivät tee samoja asioita. (Laine, 2010, 4, 5.)  

Rajoittuneet taidot, tiedot ja käsitykset 

Ensimmäisen luokan oppilaiden rajoittuneet taidot tuovat haastetta ylöspäin eriyttämiseen. 

Esimerkiksi ryhmässä toimiminen tuottaa vielä ensimmäisellä luokalla ongelmia (Haring, 

2003, 145). Opettajilla puolestaan saattaa olla rajoittunut käsitys eriyttämisestä ja ottavat 

huomioon vain heikot oppilaat valmistellessaan materiaaleja ja pohtiessaan resurssien 

hyödyntämistä (Cowan, 2006, 119). Opettajilla saattaa esimerkiksi olla huoli tasa-arvosta 

jos taitavat lapset saavat laajempaa opetusta kuin muut, tai kasvatuksellinen periaate siitä, 

että oppilaiden tulee olla oman ikäisten ryhmässä (Smutny ym., 2007, 16-17). Opettajien 

tuleekin kokea ylöspäin eriyttäminen tärkeäksi ja tarpeelliseksi (Laine, 2010, 5). Opettajien 

ylöspäin eriyttämisen tiedot ja taidot saattavat myös olla riittämättömiä (Yli-Sikkilä, 2014, 

73). Ilman teoreettista tietämystä on vaikea tunnistaa vahvuuksia sekä suunnitella toimia 

yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamiseksi (Hotulainen, 2008, 143). Ylöspäin 

eriyttäminen vaatiikin opettajan oman ammatillisen osaamisen kartuttamista (Mommo, 

2014, 85). 

3.6 Yhteenvetoa matematiikan opetuksesta ja ylöspäin eriyttämisestä 

ensimmäisellä luokalla 

Luvussa 2 esittelin kirjallisuudessa esiin nousseita koulutulokkaiden yhteisiä ja yksilöllisiä 

ominaisuuksia, ensimmäisen luokan matematiikan opiskelun ydintehtäviä ja keskeisiä 

työskentelytapoja sekä ensimmäisen luokan matematiikan oppimateriaalien piirteitä. 

Keskeisenä asiana nousi esiin se, että koulutulokkaiden kehitystasossa on suuria eroja 

(Kananoja, 1999, 339; Korkeamäki, 2002, 84; Mutanen, 1998, 18; Perkkilä, 2002, 9). 

Näin koulun aloittavilla lapsilla on hyvin erilaiset valmiudet matematiikan oppimiseen ja 

matematiikan osaamisen tasossa on huomattavaa vaihtelua (Kajetski & Salminen, 2009, 6; 

Kananoja, 1999, 339; Mononen ym., 2013, 12, 23; Mutanen, 1998, 18). 
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Alkuopetuksen aikaa pidetään keskeisenä tulevien kouluvuosien kannalta. Matematiikan 

osaamisessa luodaan tällöin pohja myöhemmälle osaamiselle. (Korkeamäki, 2002, 84; 

Risku, 2002, 115.) Alkuopetuksen matematiikassa keskeisiä työskentelytapoja ovat 

systemaattisuus, leikinomaisuus, toiminnallisuus ja konkreettisuus (Ikäheimo & Risku, 

2004, 227; POPS, 2004, 158). Lisäksi matematiikan opetus tulisi kytkeä arkielämän 

tilanteisiin (Metsämuuronen, 2013b, 134.) 

Kirjallisuuden mukaan matematiikan oppikirjalla nähdään olevan suuri merkitys 

matematiikan alkuopetuksessa. Kirja näyttää toimivan alkuopetuksessa toteutuvana 

opetussuunnitelmana. (Heinonen, 2005, 5, 184, 241; Perkkilä, 2002, 87, 151–152, 155.) 

Matematiikan oppikirja ei kuitenkaan yksistään vastaa kaikkiin opetussuunnitelman 

tavoitteisiin (Aromaa, 2007,101). Oppikirja muodostaa vain rungon, johon opettaja voi 

tuoda omia lisiään ja jota voidaan täydentää muiden menetelmien, havaintojen ja 

tutkimusten avulla (Häkkinen, 2002, 88). 

Kirjallisuuden mukaan oppikirja on yleensä osa jotakin suurempaa kokonaisuutta, kuten 

kirjasarjaa (Häkkinen, 2002, 12). Alkuopetuksen matematiikan oppikirjapaketit ovat 

yleensä hyvin valmiita paketteja, joihin kuuluvat oppikirjat, opettajan oppaat, vastauskirjat, 

valmiskokeet sekä oheismateriaali kuten harjoitusvihot (Perkkilä, 2002, 158). Lähes kaikki 

opettajat käyttävät oppikirjoja opetusmateriaalinsa keskeisenä osana. Valmis opetuksen 

runko sekä valikoidut ja tarkistetut asiat helpottavat opettajan työtä. (Häkkinen, 2002, 86, 

87.)  

Luku 3 keskittyi ylöspäin eriyttämiseen. Esittelin perusteluja ylöspäin eriyttämiselle sekä  

ylöspäin eriyttämisen tarpeen tunnistamista, menetelmiä ja haasteita. Ylöspäin 

eriyttäminen tarkoittaa perustasoa taitavampien oppilaiden tarpeisiin ja haasteisiin 

vastaamista. Se perustuu oppilaiden välisten yksilöllisten erojen huomioimiselle ja 

oppilaan tarpeille edetä yksilöllisesti (POPS, 2014, 30).  

Merkittävin kirjallisuudesta nousevista perusteluista ylöspäin eriyttämiselle on 

ensimmäisen luokan oppilaiden yksilöllinen eroavaisuus. Tämä ensimmäisen luokan 

oppilaiden heterogeenisuus pitää ottaa opetuksessa huomioon (Brotherus ym., 2002, 153; 
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Perkkilä, 2002, 9; Risku, 2002, 84). Myös taitaville oppilaille tulee antaa heidän 

taitotasolleen sopivia haasteita (Hämäläinen, 2014, 40; Ilmavirta, 2003, 26). Motivaation 

katoaminen, alisuoriutuminen, heikot opiskelutaidot, käytösongelmat, matala itsetunto ja 

sosiaalinen eristäytyminen ovat mahdollisia seuraamuksia, jos taitavat oppilaat eivät saa 

oman tasonsa mukaista opetusta (Smutny ym., 2007, 7–8).  

Kirjallisuudessa nousi esiin se, että oppilaantuntemuksella on ylöspäin eriyttämisen 

tarpeen tunnistamisessa erityisen tärkeä rooli. Oppilaiden tasoerot ovat suuria, minkä 

vuoksi oppilaiden arviointi on tarpeellista opetuksen suunnittelun kannalta. (Mommo, 

2014, 80; Kananoja, 1999, 212, 298; Heinonen, 2005, 227.) Taitavien oppilaiden 

tunnistamisessa on hyvä käyttää samanaikaisesti monia eri menetelmiä ja tietolähteitä 

(Cowan, 2006, 211; Mäkelä, 2009, 6; Smutny, Walker ja Meckstroth, 2007, 21). Lisäksi 

arvioinnin tulee olla säännöllistä, liittyen jokapäiväiseen tuntityöskentelyyn, koska lasten 

kehitys on nopeaa ja epätasaista (Kananoja, 1999, 360; Mäkelä, 2009, 4). Oppilaan 

kehittymistä seuraamalla saadaan myös tietoa eriyttämisen onnistumisesta (Kananoja, 

1999, 281). 

Kirjallisuudesta nousi esiin monia ylöspäin eriyttämisen menetelmiä. Ylöspäin 

eriyttämisen menetelmillä opettaja pyrkii antamaan taitaville oppilaille maksimaaliset 

oppimismahdollisuudet (Laine, 2010, 3). Ei ole yhtä ylöspäin eriyttämisen tapaa, joka sopii 

kaikille oppilaille (Valta, 2012, 33). Ylöspäin eriyttäminen perustuu aina 

oppilaantuntemukseen ja hyvällä tunnistamisella löydettyihin oppilaiden yksilöllisiin 

tarpeisiin. Menetelmä on valittava siis oppilaan ja tavoitteiden perusteella. 

Jaoin ylöspäin eriyttämisen menetelmät Laineen (2010, 6) mukaan opetuksen 

nopeuttamiseen, ryhmittelyyn ja rikastuttamiseen ja avasin menetelmiä laajemmin. 

Opetuksen nopeuttaminen voi olla kouluuntulon aikaistamista, luokan yli hyppäämistä tai 

ainekohtaista nopeuttamista. Erilaisilla ryhmityksillä voidaan eriyttää koko luokkaa. Työtä 

voidaan tehdä pareittain, kolmittain tai isommissa ryhmissä ja joko homogeenisissa tai 

heterogeenisissa ryhmissä. Opetuksen rikastuttaminen voi olla laajentavaa tai syventävää 

rikastuttamista, työtapojen mukaista rikastuttamista tai roolin mukaista eriyttämistä. 

Kirjallisuudessa kävi ilmi, että monet opettajat kokevat ylöspäin eriyttämisen haastavaksi 

ja hankalaksi (mm. Haring, 2003, 183, 226; Mommo, 2014, 79; Yli-Sikkilä, 2014, 73). 
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Kirjallisuudessa ja tutkimuksessa esitellään monia ylöspäin eriyttämiseen liittyviä 

haasteita. (Laine, 2010, 4.) Tällaisia ovat esimerkiksi resurssipula, oppikirjasidonnaisuus, 

oppilaiden tasoerot, opettajan uskalluksen puute sekä opettajan rajoittuneet tiedot, taidot ja 

käsitykset. 
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4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten ensimmäisen luokan opettajat kokevat 

ja toteuttavat ylöspäin eriyttämisen sekä miten ylöspäin eriyttäminen on heidän mielestään 

huomioitu Kymppi-kirjasarjan oppimateriaaleissa. 

Tutkimuskysymykset: 

1. Miten luokanopettajat kokevat ja toteuttavat ylöspäin eriyttämisen ensimmäisen luokan 

matematiikassa? 

2. Miten ylöspäin eriyttäminen on luokanopettajien mielestä huomioitu ensimmäisen 

luokan Kymppi-oppimateriaaleissa? 
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5 Tutkimuksen toteutus 

Tässä luvussa esittelen laadullisen tutkimukseni toteutusta. Laadullisessa tutkimuksessa 

pyritään tilastollisten yleistysten sijaan ymmärtämään tiettyä toimintaa, kuvaamaan jotain 

ilmiötä tai tapahtumaa tai antamaan teoreettisesti mielekäs tulkinta jollekin ilmiölle (Tuomi 

& Sarajärvi, 2003, 87). Tässä tutkimuksessa pyrin kuvailemaan luokanopettajien 

näkemyksiä ylöspäin eriyttämisestä. Seuraavassa esittelen tutkimusaineiston keruun ja 

analyysin kulun. 

5.1 Tutkimusaineiston keruu 

Taustatekijöinä tutkimuksessani olivat kandidaatin tutkielmani ylöspäin eriyttämisen 

perusteluista ja menetelmistä sekä ensimmäisen luokan Kymppi-oppimateriaali. 

Molemmat vaikuttivat osaltaan tutkimustehtävän ja -kysymysten sekä teemahaastattelun 

teemojen ja kysymysten asetteluun. Kandidaatin tutkielmani käsitteli ylöspäin eriyttämistä 

ensimmäisen luokan matematikassa. Se oli teoreettinen tutkimus, jossa tutkimustehtävänä 

oli etsiä kirjallisuudesta perusteita ja menetelmiä ylöspäin eriyttämiselle matematiikassa 

ensimmäisellä luokalla. 

Kymppi-kirjasarjan oppimateriaali valikoitui tutkimukseeni useasta syystä. Oppimateriaali 

on uusi, sitä käytetään monessa koulussa ja olin kuullut siitä hyviä kokemuksia. Kymppi 

on vuonna 2013 julkaistu Sanoma Pro Oy:n kustantama oppimateriaalisarja. 

Haastatteluhetkellä sitä oli tehty neljänteen luokkaan asti. Tekijöinä ovat Sari Rinne, Ann-

Mari Sintonen, Tuula Uus-Leponiemi ja Markku Uus-Leponiemi. Ensimmäiselle luokalle 

kirjasarjassa on tarjolla seuraavat osat: Syksyn ja kevään oppilaan kirjat (peruskirja ja kirja 

tehostettuun tukeen), vastauskirjat ja opettajan oppaat. Lisäksi kirjamuodossa on saatavana 

kokeet, lisätehtävävihot syksylle ja keväälle sekä niiden vastauskirja. Sähköisenä 

materiaalina on saatavana muokattavat kokeet, oppilaan verkkotehtävät sekä 

opetusmateriaali monipuolistamaan oppituntia. 
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Tutkimusaineiston keräsin haastattelemalla neljää luokanopettajaa, joista kaksi on ollut 

tekemässä Kymppi-oppimateriaalia ensimmäiselle luokalle. Haastateltavat valikoituvat 

haastatteluun kahta eri kautta. Kirjantekijät valikoituivat sen takia, että Kymppi-

oppimateriaalin lisäksi he ovat olleet mukana tekemässä myös muita oppimateriaaleja, 

lisäksi heillä on pitkä kokemus luokanopettajina. Kaksi muuta luokanopettajaa 

valikoituivat tuttavapiirini kautta, kun etsin haastateltavaksi Kymppi-kirjasarjan 

oppimateriaalia opetuksessaan käyttäneitä opettajia. Seuraavassa esittelen 

tutkimushenkilöt. 

Paula halusi esiintyä tutkimuksessa anonyyminä eli hänen nimensä on muutettu. Paula on 

valmistunut luokanopettajaksi 2000-luvun alussa. Hän on pääsääntöisesti opettanut 

alkuopetuksen luokkia. Haastatteluhetkellä hän toimi ensimmäisen luokan opettajana.  

Jenni halusi myös esiintyä tutkimuksessa anonyyminä. Hän on valmistunut 

luokanopettajaksi 1990-luvun alkupuolella. Hän on opettanut kaikkia luokka-asteita. 

Haastatteluhetkellä myös hänellä oli ensimmäinen luokka.  

. 

Ann-Mari Sintonen on työskennellyt luokanopettajana 36 vuotta. Ann-Mari on opettanut 

kaikkia alakoululuokkia, haastatteluhetkellä hänellä oli neljäs luokka. Erikoistumisaineina 

hänellä on matematiikka ja alkuopetus. Hän on ollut tekemässä useaa matematiikan 

kirjasarjaa, muun muassa uudistettua Laskutaitoa, Matikkaa ja Kymppiä. 

Tuula Uus-Leponiemi on jo jäänyt eläkkeelle luokanopettajan työstään. Hän on opettanut 

alakoululaisia ensimmäisestä viidenteen luokkaan. Tuula on erikoistunut matematiikkaan. 

Myös hän on ollut tekemässä Laskutaitoa, Matikkaa ja Kymppiä, lisäksi hän on tehnyt 

muita matematiikan materiaaleja, esimerkiksi päättely- ja arviointimateriaalia. 

Tulos- ja pohdintaosioissa kutsun kaikkia haastateltuja opettajiksi, vaikka Tuula on jo 

eläkkeellä ja Ann-Mari ja Tuula vastasivat moneen haastattelukysymykseen kirjantekijän 

näkökulmasta. Kaikki ovat kuitenkin luokanopettajia koulutukseltaan ja ovat 

työskennelleet luokanopettajina. 
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Haastattelut toteutin teemahaastatteluna. Haastattelun aihepiirit oli siis etukäteen määrätty 

ja haastattelu eteni näiden teemojen ja niihin liittyvien tarkentavien kysymysten varassa. 

Etukäteen valitut teemat perustuivat tutkimuksen viitekehykseen eli tutkittavasta ilmiöstä 

jo tiedettyyn, tässä tapauksessa kandidaatin työstä nousevaan teoriapohjaan. (Rapley, 2007, 

29; Tuomi & Sarajärvi, 2003, 77–78.) Aineiston keruuta ohjasi siis jäsentynyt teoreettinen 

viitekehys (Eskola & Suoranta, 1998, 65). Haastatteluni rakentui kahden pääteeman 

ympärille. Ensimmäisessä pääteemassa selvitin opettajien kokemuksia ja menetelmiä 

ylöspäin eriyttämisestä. Toisessa pääteemassa kiinnostuksen kohteena oli opettajien 

näkemykset ylöspäin eriyttämisen huomioimisesta ensimmäisen luokan matematiikan 

Kymppi-oppimateriaalissa.  

Lähetin haastattelurungon sähköpostitse hyvissä ajoin ennen haastattelua (liite 1). Kaikki 

haastatellut pitivät tätä hyvänä ja heitä auttavana. Haastattelun onnistumisen kannalta on 

suositeltavaa, että haastateltava saa etukäteen tutustua kysymyksiin (Tuomi & Sarajärvi, 

2003, 75). Haastattelut toteutin yksilöhaastatteluna ja tallensin ne puhelimeni 

saneluohjelmalla. 

5.2 Aineiston analyysi 

Aineistoon tutustuminen, järjestäminen ja rajaaminen 

Haastattelujen analysointia varten haastatteluaineisto tuli ensin litteroida eli muuttaa puhe 

tekstiksi. Litterointi on olennainen osa aineistoon tutustumista (Ruusuvuori, Nikander & 

Hyvärinen, 2010, 13). Litteroinnin tarkkuus määritetään tutkimusongelman ja metodisen 

lähestymistavan perusteella. Tutkielmassani kiinnostus kohdistui haastattelussa esiin 

tuleviin asiasisältöihin, joten kovin yksityiskohtainen litterointi ei ollut tarpeen. Jätin pois 

esimerkiksi pienet äännähdykset ja haastattelijan myöntelyt enkä merkinnyt taukoja. 

Litteroin kuitenkin omat puheenvuoroni. Näin pystyin tarvittessa näkemään, millä tavoin 

kysymyksen muotoilutapa vaikuttaa vastaukseen (Ruusuvuori, 2010, 425, 427). 

Ruusuvuoren (2010, 427) mukaan puheesta tekstiksi muunnettu litteraatio on jo kertaalleen 

tulkittu versio analysoitavasta tilanteesta. Hän kuitenkin lisää, että laadullisessa 
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haastattelututkimuksessa on varsin yleistä tehdä analyysi nimenomaan litteroidusta 

aineistosta, koska isompien kokonaisuuksien hahmottaminen nauhoitettua puhetta 

kuuntelemalla on vaikeaa. Näin ollen analyysiaineistoni oli litteroitu haastatteluaineisto. 

Aineistossa oli yhteensä 70 liuskaa tekstiä. 

Aineisto tulee tuntea hyvin eli se tulee lukea useampaan kertaan (Eskola & Suoranta, 1998, 

152; Hirsjärvi & Hurme, 2011, 143). Seuraavaksi siis luin tekstit useaan kertaan. Tämän 

myötä teema-alueet alkoivat tarkentua. Merkitsin jokaisen haastatellun tekstin omalla 

värillään varmistaakseni niiden erillään pysymisen. Samalla yksinkertaistin tekstejä 

jättämällä pois toistot sekä asiaan kuulumattomat sanat (esimerkiksi niinku ja tota) ja 

lauseet. Tämän jälkeen muutin haastateltujen vastaukset selkeämmiksi eli pelkistetyiksi 

vastauksiksi. Tässä pyrin tavoittamaan vastauksen olennaisen sisällön. En tehnyt liian 

pelkistettyjä ilmauksia, koska vastaukset olivat selkeitä, jo valmiiksi pääteemojen alle 

sopivia ja luokitteluun kelpaavia.  

Seuraavaksi rajasin ja järjestin aineistoa. Tuomen ja Sarajärven (2003, 94) ohjeen mukaan 

merkitsin ne asiat, jotka sisältyvät kiinnostukseeni. Keräsin merkityt asiat yhteen ja 

erikseen muusta aineistosta. Rajasin siis aineiston tutkimustehtävän mukaan ja teoreettista 

kattavuutta silmällä pitäen (Eskola & Suoranta, 1998, 65, 152). Jätin esimerkiksi pois 

alaspäin eriyttämiseen liittyvät kohdat, elleivät ne liittyneet suoraan ylöspäin eriyttämisen 

teemoihin. 

Aineiston teemoittelu 

Tekstien analysointiin on olemassa monia tapoja (Peräkylä & Ruusuvuori, 2011, 530). 

Omaan tutkielmaani sopi teemoittelu, koska käytin lähtökohtana teemahaastattelun runkoa. 

Sen rakentamisessahan on käytetty teoriaa. Käytin aineiston teemoittelun menetelmänä 

sisällönanalyysia. Sen tarkoitus on kuvata tekstin merkityksiä sanallisesti sekä luoda 

hajanaiseen aineistoon selkeyttä ja mielekkyyttä (Eskola & Suoranta, 1998, 138; Tuomi & 

Sarajärvi, 2003, 107). Tutkielmaani sopi käytettäväksi sisällönanalyysin eri muodoista 

teoriaohjaava sisällönanalyysi. Siinä aineiston analyysia ohjaa valmis, aikaisemman tiedon 
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perusteella luotu kehys (Tuomi & Sarajärvi, 2003, 116), tässä tapauksessa kandidaatin 

työstäni nouseva teoria.  

Poimin teemahaastattelurungon avulla aineistoista esille sellaiset tekstikohdat, jotka 

liittyivät kyseiseen teemaan. En karsinut aineistoa vaan järjestin sen uudelleen, teemojen 

alle (Eskola, 2001, 144). Taulukossa 2 on esimerkki vastausten pelkistämisestä ja 

teemoittelusta. 

Taulukko 2. Vastausten pelkistäminen ja teemoittelu. 

  

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty 
vastaus

Alateema Yläteema Pääteema

Kyllä siin on tiettyjä 
yhtäläisyyksiä että 
minkälainen luonnekin 
pärjää matematiikassa. 
Ei tietysti aina suoraan 
korreloi mut sanotaan 
nyt tämmösiä asioita 
mitä mulla tuli 
mieleen, että 
useimmiten ne ovat 
huolellisia oppilaita, 
sitten ne on semmosia 
pohtivia ja harkitsevia 
oppilaita.

Tietynlainen 
luonne pärjää 
matematiikassa. 
Useimmiten 
taitavat ovat 
huolellisia, 
pohtivia ja 
harkitsevia. 

Millaisia 
taitavat 
oppilaat ovat.

Ylöspäin 
eriyttämisen 
tarpeen 
tunnistaminen

Ylöspäin 
eriyttäminen

No siis mun mielestä 
ylöspäin eriyttämistä 
painotetaan. Tai siis, 
perustehtävät hallinta, 
se on mun mielest 
mikä todellakin tulee 
hyvin, mut enemmän 
siin on mun mielest 
ylöspäin eriyttämiseen. 

Mielestäni 
ylöspäin 
eriyttämistä 
painotetaan. 
Perustehtävien 
hallinta tulee 
myös todella 
hyvin.

Painotetaanko 
oppimateriaa-
lissa alas- vai 
ylöspäin 
eriyttämistä.

Opettajien 
näkemykset 
ylöspäin 
eriyttämisestä 
kirjasarjassa

Ylöspäin 
eriyttäminen 
kirjasarjan 
oppima-
teriaalissa
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Aineiston analyysi 

Teemoittelun jälkeen tarkastelin aineistoa ja ryhmittelin sitä uudelleen. Lisäksi täydensin ja 

muokkasin teemoittelurunkoa tarpeen mukaan. (ks. Eskola & Suoranta, 1998, 156, 158.) 

Seuraava vaihe oli aineiston analyysi. Teemoitellun aineiston kuvailu ei ole vielä analyysiä 

vaan analyysi muodostuu aineiston kuvailun pohjalta tapahtuvan pohdinnan kautta (Eskola 

& Suoranta 1998, 140). Tästä siis alkoi varsinainen analyysivaihe eli tulosten analysointi. 

Tarkastelin, vertailin ja ryhmittelin aineistoa uudelleen sekä etsin yhteneväisyyksiä, 

eroavaisuuksia ja eri näkökulmia.  

Tuomen ja Sarajärven (2003, 110) mukaan laadullisessa analyysissa hajottamisen ja 

käsitteellistämisen jälkeen aineisto kootaan uudestaan uudella tavalla loogiseksi 

kokonaisuudeksi. Käsitteellistämisessä rakennetaan tutkittava ilmiö ja luodaan aineistoon 

uusi järjestys (Salo, 2014). Tässä vaiheessa aineisto ja tutkimusongelma ovat tiiviissä 

vuoropuhelussa keskenään, mikä on laadulliselle analyysille tyypillistä (Ruusuvuori ym., 

2010, 13). Tarkastelin vastauksia pääteemojen alla ja tutkimuskysymyksittäin. Erittelin, 

yhdistelin, vertailin ja muokkasin lisää. Käytin myös Kymppi-oppimateriaalin 

ensimmäisen luokan kirjoja ja sähköistä materiaalia tarkistaakseni ja tarkentaakseni 

opettajien haastatteluvastauksia. 

Tulosten koonti, tulkinta ja pohdinta sekä raportin kirjoittaminen 

Tutkimus ei ole valmis vielä silloin, kun tulokset on analysoitu. Tuloksia ei tule esittää 

sellaisenaan vaan niitä on selitettävä ja tulkittava. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2007, 

224.) Jamesin (2012, 562) mukaan tulosten tulkinta on laadullisen analyysin keskeisin 

vaihe. Tässä viimeisessä vaiheessa tein johtopäätöksiä tuloksista ja vertailin niitä muihin 

tutkimustuloksiin. Lisäksi pohdin tutkimuksen merkitystä, luotettavuutta ja 

jatkotutkimustarpeita.  

Viimeisen muotonsa analyysi sai kirjoitettaessani raporttia. Kirjoittaessa tein vielä uusia 

jakoja ja yhdistelyjä. Raportin kirjoittaminen on myös aineiston analyysia, koska raporttia 

kirjoittaessaan tutkija tekee tulkintoja, johtopäätöksiä ja päätelmiä. (Eskola & Suoranta, 

1998, 244–245.)  



!37

6 Tutkimustulokset 

Tässä luvussa esittelen tutkimustulokset ja vastaan tutkimuskysymyksiin. Raportoin 

tutkimustulokset tutkimuskysymyksittäin samalla peilaten niitä teoriaan. Kohdassa 6.1 

esittelen, miten opettajat kokevat ja toteuttavat ylöspäin eriyttämisen. Kohdassa 6.2 kerron, 

miten opettajien mielestä ylöpäin eriyttäminen on huomioitu ensimmäisen luokan Kymppi-

oppimateriaalissa. Tulosten lomassa esitän haastatteluista poimittuja vastauksia 

sisennettynä. Nämä sitaatit on jätetty puhekielisiksi, jotta opettajien oma ääni tulisi 

parhaiten esille. Kohdassa 6.3 esitän yhteenvedon tutkimustuloksista. 

6.1 Opettajien kokemuksia ylöspäin eriyttämisestä matematiikassa 

ensimmäisellä luokalla 

Ensimmäisellä tutkimuskysymyksellä halusin selvittää, miten opettajat kokevat ja 

toteuttavat ylöspäin eriyttämisen matematiikassa ensimmäisellä luokalla. Olen jaotellut 

tulokset viiteen alalukuun, samalla tavalla kuin teoriaosuudessa. Ensin esittelen, mitä 

ylöspäin eriyttäminen opettajien mielestä on ja miksi se on tärkeää. Tämän jälkeen kerron, 

miten opettajat tunnistavat ylöpäin eriyttämisen tarpeen ja mitä menetelmiä he siinä 

käyttävät. Lopuksi esittelen, mitä haasteita opettajien mielestä ylöspäin eriyttämisessä on.  

Ylöspäin eriyttämisen määrittelyä 

Kaikkien tässä tutkimuksessa haastateltujen opettajien mielestä ylöspäin eriyttäminen on 

sitä, että tarjotaan haastavaa tehtävää taitaville oppilaille. Myös Hämäläisen (2014, 40) 

tutkimuksen opettajien ja Lerkkasen (2006, 124) mukaan ylöspäin eriyttäminen tarkoittaa 

oppilaiden taitoja vastaavien haasteiden tarjoamista.  

"Annetaan oppilaalle haasteellisempia tehtäviä jotta hän voi kehittyä niihin 
omiin taitoihinsa nähden eteenpäin eikä jää sitten niin sanotusti junnaamaan 
siihen perustasolle vaan saa sitä haastetta riittävästi." (Paula) 

"Huomioidaan niitä taitavia ja lahjakkaita oppilaita mahdollisuuksien mukaan ja 
yritetään tarjota sopivan haastavaa tehtävää myös heille." (Jenni) 
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Ann-Mari ja Tuula toivat esiin sen, että ylöspäin eriyttämisessä tarjotaan myös tehtävää 

nopeille. Tuula puhui ajallisesta ja taidollisesta eriyttämisestä. Ajallisessa eriyttämisessä 

tarjotaan lisätehtävää nopeille oppilaille. Taidollisessa eriyttämisessä tarjotaan oppilaille 

oman tasoista lisätehtävää, tässä tapauksessa taitaville oppilaille erilaista ja haastavampaa 

tehtävää kuin perustehtävät.  

"No siin on nyt just nää kaks asiaa, että toisaalta ne on niille nopeille tarvittavia 
tehtäviä mutta toisaalta se on etenkin sellasta tehtävää sitten, jossa riittää 
haastetta." (Ann-Mari) 

"Et kun opettajalla on myöskin tää tämmönen ajallinen eriyttämisen tarve eli 
saada työllistää ne lapset." (Tuula) 
   
"Et tää (toisen aukeaman vasen sivu) on nyt se, mikä sitten voidaan jättää siltä 
lahjakkaalta pois, jos se tekee nämä (perusaukeaman) ja sit se lähtee tekemään 
omia materiaalejaan. Et nää on sitä semmosta ajallista ja taidollista eriyttämistä. 
Että ne, joilla on heikko esimerkiksi tää numeerinen tekijä eli päässälaskussa 
tarvii koko ajan sormia, niin niille on hyvä käyttää tämmöstä, tai tehdä näitä 
tämmösiä (toisen aukeaman vasemman sivun tehtäviä), treenata sitä 
automaation tasolle saakka sitä laskemista." (Tuula) 

  

Perusteluja ylöspäin eriyttämiselle 

Kaikki haastatellut pitivät ylöspäin eriyttämistä todella tärkeänä. Tuula koki sen olevan 

ensimmäisellä luokalla vielä tärkeämpää kuin myöhemmin. Ann-Mari oli sitä mieltä, että 

ensimmäisellä ja toisella luokalla ylöspäin eriyttävän oppimateriaalin tarve on suurin. Hän 

perusteli sitä sillä, että myöhemmillä luokilla matemaattinen sisältö vaatii paljon 

harjoittelua eivätkä taitavatkaan oppilaat ehdi silloin tekemään kirjan lisätehtäväaukeaman 

lisäksi kovinkaan paljon muuta materiaalia.  

"Mä pidän sitä tosi tärkeenä, et jos on semmonen lahjakas oppilas että myös 
häntä tuetaan erityisesti" (Paula) 

"On se tosi tärkeetä." (Jenni) 

Kysyin opettajilta, miksi ylöspäin eriyttäminen on heidän mielestään tärkeää.  

Kaikki opettajat toivat perusteluissaan esiin oppilaiden väliset isot taitoerot ja sen, että 

oppilaalla täytyy olla haastetta. Myös Brotherus ym. (2002, 153) ja Perkkilä (2002, 9) 

sanovat, että ensimmäisen luokan  oppilaiden heterogeenisuus tulee ottaa opetuksessa 
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huomioon. Ann-Mari kuvaili huomanneensa, että oppilaiden väliset taitoerot ovat 

kasvaneet.  
"Tänä aikana kun mä olen ollu opettajana niin mä oon havainnu kyllä 
voimakkaasti sellasen ilmiön, että gaussin käyrä ei enää pidä paikkaansa, että ne 
ääripäät on vaan niinku etääntyny toisistaan ja kasvaneet, eli yhä enemmän ja 
enemmän on oppilaita, jotka vaatii paljon opettajan tukea, ja sit toisaalta on 
niitä, jotka on äärettömän lahjakkaita. Ja tuntuu välillä et se semmonen 
keskitason oppilas puuttuu, tai on ainakin vähissä." (Ann-Mari) 

Paula korosti, että opettajan tehtävä on tukea kaikkia oppilaita omalla tasollaan. Hänen 

mukaansa ylöspäin eriyttämällä tuetaan ja vahvistetaan oppilaan matemaattista ajattelua ja 

autetaan häntä kehittymään eteenpäin omalla tasollansa. Myös Tuula koki, että ylöspäin 

eriyttäminen on tarpeellista ajattelutaitojen kehittämiseksi. Hänen mielestään taitavat 

pärjäävät ja voivat paremmin, jos saavat vastakaikua osaamisellensa ja pystyvät 

kehittämään omia taitojaan. Tuula toi lisäksi esiin sen, että ylöspäin eriyttämisen 

tarkoituksena on myös opettaa oppilaille yhteistyötaitoja erilaisten ryhmätöiden avulla sekä 

kehittää heidän luovuuttaan. Lisäksi hän nosti esille Suomen PISA-menestyksen ja sanoi, 

että sen ylläpitämiseksi tulisi huomioida myös lahjakkaita oppilaita.  

"Ja ehkä tää Suomen PISA-menestyksenkin ylläpitämiseksi niin tarvis myöskin 
näitä lahjakkaita huomioida, eikä vaan sitä alaspäin eriyttämistä tarvitsevaa 
porukkaa." (Tuula) 

Kysyin opettajilta mitä seuraa jos taitava oppilas ei saa oman tasonsa mukaista opetusta.  

Vastauksissa nousi esiin samoja seurauksia kuin kirjallisuudessa (ks. luku 3.2). 

Motivaation katoaminen, tylsistyminen ja turhautuminen 

Kaikki opettajat mainitsivat ylöspäin eriyttämisen puutteen vaikuttavan oppilaan 

motivaatioon. Sen ylläpitämiseksi on oppilaan saatava oman tasonsa mukaista opetusta. 

Opetussuunnitelmassakin sanotaan, että tarjoamalla kiinnostavia haasteita tuetaan oppilaan 

oppimismotivaatiota (POPS, 2004, 18). Ann-Mari ja Tuula toivat esiin sen, että 

motivaation säilymiseksi oppilaan tulee saada onnistumisen ja oppimisen kokemuksia. 

Tuula kuvaili onnistumisen kierrettä, jossa taitava oppilas onnistuessaan saa opettajalta 

hyvää palautetta, innostuu yrittämään vielä enemmän ja saa lisää hyvää palautetta. Myös 

Tikkasen (2008, 31) mukaan haasteellisissa tehtävissä onnistuessaan oppilas innostuu ja 
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kiinnostuu jatkossakin ponnistelemaan. Samaa mieltä ovat Brotherus ym. (2002, 101) 

sanoessaan, että sopiva vaikeustaso ja pieni ponnistelu tuottavat parhaan onnistumisen 

kokemuksen ja motivoivat lasta. 

   

Opettajat mainitsivat tylsistymisen ja turhautumisen seurauksena sille, että oppilas ei saa 

tasoistaan haastetta. Samoja seurauksia nousi esiin kirjallisuudessa (mm.  Peine & 

Coleman, 2010, 221–242; Pollari & Koppinen, 2010, 105; Ruokonen, 2005, 132, 136).  

"Sitten sen jälkeen kun on ne perusjutut tehny niin jos pitäis jatkaa 
perustehtävillä niin sitten semmonen lahjakas oppilas sitten helposti just 
tylsistyy koska ei saa tarpeeks haastetta ja niinku aina on se sama 
tehtävätyyppi." (Paula) 

"Mut samaan aikaan se joka on osannu ne jo kouluun tullessaan, sitä turhauttaa 
ihan hirveesti jos se joutuu tekemään samoja tehtäviä." (Tuula) 

"Ja sitten kun tää taitava laps pannaan kirjottamaan numeroa viis sata kertaa, 
niin se on rangaistus." (Tuula) 

Alisuoriutuminen ja väärä käsitys matematiikasta 

Tuulan mukaan taitavatkin oppilaat saattavat olla alisuoriutujia. Uusikylä (1994, 128) ja 

Kiianmaa (2002, 138) määrittelevät alisuoriutujan oppilaaksi, jonka koulumenestyminen ei 

ole niin hyvää kuin hänen kykynsä edellyttävät. 

"Nää taitavat, hitaat oppilaat, eli tietynlaiset alisuoriutujat, jotka tota ei 
välttämättä luokassa tuu ollenkaan näkyviin, jos ei opettaja huomaa, että toi 
lapshan osaa tehdä kaiken ihan oikein mut se on vaan hidas. Ja jos hän sitten 
panee sen lapsiparan laskemaan jotakin ihan peruslaskuja niin se ei koskaan 
pääse tekemään niitä, jota se osais." (Tuula) 

Tuulan mukaan oppilaalle saattaa tulla väärä käsitys matematiikasta jos oppilas ei saa 

tarpeeksi haastavaa opetusta. Oppilas saattaa kuvitella että matematiikassa vain lasketaan 

lukuja yhteen.  

Käytösongelmat  

Paula ja Ann-Mari mainitsivat mahdolliset käytösongelmat seurauksena haasteettomalle 

opetukselle. Saloviidankin (2013, 160) mielestä liian helpon tunnin seurauksena voi olla 

levottomuuden lisääntyminen. Myös Colangelo & Davis (2003, 417) ja Hotulainen (2008, 
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145) toteavat, että oppilaiden häiriökäyttäytyminen saattaa lisääntyä jos opetettavat asiat 

ovat liian helppoja.  

"Sit tulee semmosta oheistoimintaa, kun ei oikein oo enää mieleistä, kun on 
liian, et ei ole enää haastetta." (Paula) 

Ylöspäin eriyttämisen tarpeen tunnistaminen  

Hyvä tunnistaminen on edellytys taitavien tarpeisiin vastaamiselle (Mäkelä, 2009, 3, 11; 

Vuokila, 2009, 41). Cowan (2006, 211), Mäkelä (2009, 6) ja Smutny ym. (2007, 21) 

toteavat, että taitavien oppilaiden tunnistamisessa on hyvä käyttää samanaikaisesti monia 

eri menetelmiä ja tietolähteitä. Kysyinkin opettajilta mitä menetelmiä he olivat käyttäneet 

taitavien oppilaiden tunnistamisessa. Vastauksissa mainittiin havainnointi, testit ja kokeet 

sekä ennakkotieto esikoulusta. Kirjallisuudessa mainittiin samat menetelmät (ks. luku 3.3). 

Havainnointi 

Kaikki haastatellut olivat sitä mieltä, että opettaja havainnoidessaan oppilaiden 

työskentelyä huomaa nopeasti osaavat oppilaat. Myös Cowanin (2006, 211) mukaan 

opettajan tulee havainnoida ja arvioida jatkuvasti oppilaan suoriutumista tunnilla. 

"Siis kylhän ne oppii tässä näkemäänkin, et semmoset jotka on nopeita 
laskijoita esimerkiksi, niin niille antaa sit päättelytehtävää sun muuta niin 
kylhän siitä sit näkee, että ratkaseeks ne nekin hurjan nopeasti." (Jenni) 

"No kyllähän sen näkee, ei tarvi kauaa katsella, kyllä sen näkee käytännössä 
tunnilla et miten sitten lähtee menemään." (Ann-Mari) 

"Et se jää oikeestaan sen opettajan varaan et se huomaa parin tunnin jälkeen, 
että se tulee aina kysymään lisää haasteita, ja se osais vaikka mitä, et sitä ei 
tunnu tulevan sitä kattoa vastaan." (Tuula) 

   

Testit ja kokeet 

Myös testit ja kokeet ovat keinoja tunnistaa taitava oppilas (Cowan, 2006, 211; Ikäheimo 

& Risku, 2004, 229). Jenni ja Paula olivat teettäneet syksyllä oppikirjan lähtötasotestin 

luokalleen. Lisäksi he kertoivat saavansa tietoa taitavien osaamisesta kirjasarjan 

oppimateriaalin kokeiden avulla. 
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"Mut et oon käyttäny tosiaan ja must se on hyvä, että se (muokattavat kokeet) 
on. Koska sitten justiinsa siinä viimeistään huomaa sen, että nyt toi oikeesti 
tarvis sitä ylöspäin eriyttämistä, kun tää peruskoe menee näin helposti, niin että 
nyt tarvii haastetta hänelle lisää" (Paula) 

Tuulan mielestä oppikirjan lähtötasotestillä voidaan löytää vain heikot oppilaat. Myös 

Kananoja (1999, 203, 280) ja Ruf (2005, 263) toteavat, että taitavan oppilaan kyvyt eivät 

välttämättä tule esille tavallisilla kokeilla ja kirjan tehtävillä.  

"Sehän on aika sellanen, tosi harva seula, että se paljastaa vaan ne, jotka ei 
kertakaikkiaan osaa mitään. Mutta ei todellakaan mittaa ylöspäin." (Tuula) 

Jennin ja Paulan luokissa oli erityisopettaja tehnyt syksyllä kartoittavan testin. Paula koki 

siitä olleen hänelle hyötyä oppilaantuntemukseen. Ann-Marin ja Tuulan mielestä testeillä ei 

ole merkitystä taitavien tunnistamisessa. Tuulan mielestä osaamisen ylärajan selville 

saaminen ei edes ole tarpeellista, koska opettaja ei välttämättä pysty vastaamaan todella 

lahjakkaiden tarpeisiin. 

   
"Mut siinäkin jo huomas sitten sen, äärilaidat, että miten se menee, et toiset on 
ihan, osaa pelkästään ne peruskäsitteet, ja toiset sitten jo hallitsee paljon 
enemmän." (Paula)  

"Enkä mä tiedä, onko se tarpeen että sais sen ihan äärimmäisen rajan selville. 
Mä turhautuisin niin hirveesti kun on semmosia kun näkee heti, et noihan osaa 
vaikka mitä ja mä en voi antaa niille mitään semmosta, joka vastais siihen 
haasteeseen, mitä ne tarttis." (Tuula) 

Tietoa esikoulusta 

Jenni ja Paula kertoivat saaneensa esikoulusta tietoa oppilaiden osaamisen tasosta.  

Vuokila (2009, 33) kokee, että tiedon siirtäminen lapsen mukana esiopetuksesta 

alkuopetukseen on lapsen edun mukaista. Kuitenkin Paulan mielestä tietoa ei ollut tullut 

matemaattisesta puolesta paljonkaan. Jenni puolestaan kertoi, ettei ole halunnut muodostaa 

ennakkokäsitystä oppilaista esikoulupapereiden perusteella.  

"Siinähän oli paljon sit äidinkieleen liittyvää, et osaako lukea, tunnistaako 
kirjaimet ja näin, niin siitä oli paljon tavallaan tietoa jo, mutta sitten ei 
matikasta niinkään, ei niin paljon." (Paula) 
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"Mä oon yrittäny ite vähän ottaa etäisyyttä siihen ja tutustua niihin lapsiin, ettei 
oo ennakokäsitystä heti, koska ne ei aina pidä paikkaansakaan sitten ja sitten voi 
käydä myös silleen et rupee kuvittelemaan, et se on mun mielestä kivempi, et ite 
tekee ne." (Jenni) 

"Kun sit moni kasvaa kesän aikana ja noi vaihtelee noi jutut." (Jenni) 

Opettajan tulee olla tietoinen oppilaiden tieto- ja taitotasosta voidakseen ohjata oppilaiden 

opiskelua parhaalla mahdollisella tavalla (Brotherus ym., 2002, 119; Pollari & Koppinen, 

2010, 73; Österberg, 2005, 5). Kysyinkin haastateltavilta mitä taitavat oppilaat osaavat 

matematiikassa tullessaan ensimmäiselle luokalle ja millaisia taitavat oppilaat ovat. Paulan 

mukaan taitava oppilas tuntee lukukäsitteet ja osaa yleensä laskea vähintään sataan. Ann-

Mari koki, että taitavat oppilaat eivät välttämättä laske pitkälle, mutta kymmenjärjestelmä 

on heillä hyvin hallussa koulun alkaessa.  

Ann-Marin mukaan matematiikassa pärjäävillä on tietynlaisia luonteenpiirteitä, kuten 

huolellisuus, pohtivaisuus ja harkitsevaisuus. He ovat myös sisukkaita ja nauttivat 

tehtävien ratkaisemisesta ja osaavat mennä ongelmanratkaisussa syvemmälle kuin muut 

oppilaat. Myös Cowan (2006, 211), Leppäniemi (2013, 58) ja Ruf (2005, 280) kertovat  

vastaavanlaisista piirteistä matemaattisesti taitavilla lapsilla.   

   

Kaikki haastatellut sanoivat, että useimmiten taitavat oppilaat tekevät vaikeimmatkin 

tehtävät nopeasti. Kuitenkin kaikki olivat myös sitä mieltä, että oppilas voi olla nopea 

olematta lahjakas. Perusasiat osaava oppilas voi tehdä mekaanista laskua vaativat 

perustehtävät nopeasti mutta ongelmanratkaisu- ja sanalliset tehtävät eivät välttämättä 

sujukaan.  

"Mutta et sitten kun ruvetaan sitä tehtävätyyppiä muuttamaan niin sitten se ero 
rupee tulemaan, että sitten se tavallaan alkaa kun tulee vaikeempii tehtävii, niin 
sitten se vähän rupee kulkee käsi kädessä se nopeus ja lahjakkuuskin." (Paula) 

Ann-Mari toi esiin, että taitava oppilas voi vastaavasti olla myös hitaampi laskija. 

Hänen mukaansa taitavat oppilaat ovatkin keskenään erilaisia. Tuula oli samaa mieltä ja  

käytti ylöspäin eriyttämisen sijaan termiä erilaisten lasten suuntaan eriyttäminen. Hänen 

mukaansa oppilaat eivät ole yhdellä ulottuvuudella heikkoja tai taitavia vaan heillä on eri 
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ominaisuuksia ja persoonallisuuksia. Tuula esitteli karkean jaon (kuvio 1), jossa oppilaat 

taitaviin ja heikkoihin jakamisen sijaan jaetaankin neljään ryhmään:  

A) Taitavat ja nopeat oppilaat.  

Pärjäävät todella hyvin ja tarvitsevat haastavia tehtäviä. 

B) Taitavat mutta hitaat oppilaat.  

Eivät välttämättä tule luokassa näkyviin, ellei opettaja huomaa, että oppilas hitaudestaan 

huolimatta osaa hyvin. Tarvitsevat haastavia tehtäviä. 

C) Heikot mutta nopeat oppilaat.  

Heillä on kohtuullisen heikot matemaattiset kyvyt mutta he ovat nopeita eli tarvitsevat 

eriyttämiseen helppoja tehtäviä.  

D) Heikot ja hitaat oppilaat.  

Tarvitsevat tukiopetusta, ohjausta ja helpompaa oppimateriaalia.  

 !  

 Kuvio 1. Erilaiset oppijat. 

Tuulan mukaan tästä ajatusmallista johtuen ylöspäin eriyttämistä tarvitsevien joukko on 

laaja ja oppilailla on erilaisia tarpeita. Opettajan tuleekin valita tehtävät oppilaan mukaan. 

C 
Heikot mutta nopeat 

oppilaat

A 
Taitavat ja nopeat 

oppilaat

D 
Heikot ja hitaat 

oppilaat

B 
Taitavat mutta hitaat 

oppilaat

lahjakkuus

nopeus ja aktiivisuus
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Myös Valta (2012, 33) korostaa, että ei ole yhtä hyvää ylöspäin eriyttämisen tapaa, joka 

sopisi kaikille oppilaille.   

   

Tuulan mukaan eriyttämiseen vaikuttavat myös lasten kykytekijät. Hänen mukaansa ne 

jaetaan numeeriseen (sujuva laskutaito), verbaaliseen (tekstin ymmärtäminen) ja 

spatiaaliseen (hahmotuskyky) tekijään sekä loogiseen päättelytekijään ja matemaattiseen 

muistiin. Nämä tekijät ovat lapsilla eri tavoin kehittyneitä. Tuula totesi, että jos jollakin 

joku tekijöistä on selvästi muita paremmin kehittynyt, tulee hänen saada siihen sopivia 

tehtäviä. 

Tuulan mukaan opettajan tuleekin neuvoa taitavalle oppilaalle perusaukeaman jälkeen, 

mitä juuri tämän kannattaa tehdä.  

"Ne lapset, joilla on joku tämmönen, joku näistä tekijöistä selvästi muita 
paremmin kehittyny, niin niitten ois tärkeetä saada sitten siihen sopivia tehtäviä. 
Koska se palkitsee niitä ihan hirveästi." (Tuula) 

Myös Ann-Mari puhui hahmotuskyvystä ja siitä, että hahmotustehtävien osaaminen on eri 

asia kuin matematiikan osaaminen yleensä. Hänen mukaansa oppilas voi olla 

matemaattisesti heikko mutta osata hahmotustehtävät hyvin, tai voi olla matemaattisesti 

taitava oppilas, jolle hahmotustehtävät ovat vaikeita. Hyvää hahmotuskykyä ei Ann-Marin 

mielestä siis voi yhdistää matemaattiseen lahjakkuuteen. 

"Meilläkin on paljon myös hahmotustehtäviä näissä kirjoissa, niin se on ihan 
omansa jotka selviytyy niistä helposti, et sitä ei voi niinku yhdistää siihen 
matemaattiseen lahjakkuuteen." (Ann-Mari) 

Tuula kokee oppilaan oppimistyylin vaikuttavan myös ylöspäin eriyttämiseen. Osa 

oppilaista on harkitsevia ja tekevät mielellään yksin, kun taas toiset siirtyvät mielellään 

asiasta toiseen ja nauttivat ryhmätöistä. Tuulan mukaan opettajan tulisi huomioida ne, jotka 

haluavat tehdä yksin ja antaa heille mahdollisuus miettiä rauhassa. Tällaisenkin oppilaan 

tulee kuitenkin oppia tekemään tehtäviä toisten oppilaiden kanssa. Brotherus ym. ja 

Vuokila ovat samaa mieltä. Kunkin lapsen luontaista oppimistapaa tulee kunnioittaa mutta 

sitä voi myös laajentaa. Oppilaat tulee totuttaa erilaisiin työtapoihin. (Brotherus ym., 2002, 

101, 114; Vuokila, 2009, 90.) 



!46

Tuulan mukaan synnynnäinen temperamentti vaikuttaa koulumenestykseen ja myös se on 

otettava huomioon eriyttämisessä. Esimerkkinä hän kuvaili, kuinka myös taitava oppilas 

saattaa olla huono keskittymään ja saattaa tarvita väliseinän itsensä ja muun luokan välille 

pystyäkseen työskentelemään. Keltikangas-Järvinen on myös todennut temperamentin 

vaikuttavan oppilaan oppimiseen. Hän toteaa sen yhteyden matematiikan osaamiseen 

olevan vahva. (Keltikangas-Järvinen 2006a, 86–88, 93; 2006b, 137.) 

Tuulan kokee myös lahjakkuus- ja luovuusteorioiden vaikuttavan ylöspäin eriyttämiseen. 

Opettajan tulee ottaa huomioon erilaiset lahjakkuustyypit. Oppilaat saattavat esimerkiksi 

olla matemaattisesti äärettömän lahjakkaita mutta sosiaalisesti hyvin lahjattomia. Myös 

lahjakkaasti luovat tulee Tuulan mukaan huomioida, mitä ei hänen mielestään koulussa 

tehdä tarpeeksi.  

"Tää luovuus on semmonen juttu, joka meidän koulussa on pakosta jääny tosi 
heikolle, ku ei opettaja voi mitään kovin luovaa siellä järjestää, näille 
lahjakkaille. Ja sitten, jotka on lahjakkaita, ja lahjakkaasti luovia, niin ne tarttis 
niitä avoimia tehtäviä, ne tarttis laajoja projekteja, keksimistä, mutta opettajat 
taas eivät halua niitä." (Tuula) 

Ylöspäin eriyttämisen menetelmiä 

Laineen (2010, 3) mukaan ylöspäin eriyttämisen menetelmillä opettaja pyrkii antamaan 

taitaville oppilaille mahdollisimman hyvät oppimismahdollisuudet. Kysyin opettajilta 

millaisia menetelmiä ja keinoja he olivat käyttäneet ylöspäin eriyttämisessä. Tuloksien 

esittelyssä noudatan samaa jakoa kuin teoriaosassa: opetuksen nopeuttaminen, ryhmittely 

ja opetuksen rikastuttaminen.  

Opetuksen nopeuttaminen 

Vain Tuula mainitsi opetuksen nopeuttamisen. Hän oli harkinnut luokan yli hyppäämistä 

yhden oppilaan kohdalla. Vanhempien ja asijantuntijoiden kanssa he olivat kuitenkin 

tulleet siihen tulokseen, etteivät oppilaan sosiaaliset taidot olleet tähän riittävän hyvät. 

Myös Uusikylä (1994, 174) katsoo, että taitavat lapset saattavat olla sosiaalisesti jopa 

kypsymättömämpiä kuin ikätoverinsa.  
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"Yks poika oli sillä tavalla hilkulla, mut sit me keskusteltiin siitä pitkään hänen 
vanhempiensa kanssa ja asiantuntijoitten kanssa ja tultiin siihen tulokseen, että 
pojan sosiaaliset taidot ei kuitenkaan ole niin hyvät, että hänelle vois olla kova 
juttu sitten mennä sinne vanhempien oppilaiden joukkoon." (Tuula) 

     

Ryhmittely 

Saloviidan (2013, 117) mukaan eriyttäminen on helpompaa ryhmätöiden avulla. Kaikki 

opettajat mainitsivatkin käyttäneensä pari- tai ryhmätyöskentelyä ylöspäin eriyttämisessä. 

Paula kertoi pitäneensä yhden matematiikan tunnin viikossa jakotuntina eli niin, että vain 

puolet luokasta on ollut paikalla. Sitä hän on pitänyt hyödyllisenä. Pienemmässä ryhmässä 

pystyy huomioimaan taitavatkin oppilaat paremmin.   

"Sitten yhden tunnin mä oon pitänyt sitten jakotuntina, eli tavallaan sekin on 
ollu kiva, et siin on pystyny sen, et on ollu vaan puoliska kerralla, niin se on 
ollut ihan kiva." (Paula) 

Tuula piti yhtenä parhaimmista ylöspäin eriyttämisen keinoista sitä, että taitavat oppilaat 

tekevät yhdessä paritöitä.  

"Se on mun mielestä ihan niitä parhaita juttuja mitä opettaja voi tehdä siellä 
eriyttää, antaa kahden taitavan lapsen tehdä yhdessä. Koska kun ne tekee 
tämmöstä, ni ei ne puhu muuta kun matikkaa. Ne on aika motivoituneita ja 
kiinnostuneita siitä." (Tuula) 

Jenni, Paula ja Ann-Mari puolestaan kertoivat koulussansa käytettävän tasoryhmiä 

ensimmäisellä luokalla. Yhdellä matematiikan tunnilla viikossa on rinnakkaisluokkien 

oppilaat jaettu ryhmiin taitotasojen mukaan.  

"Koska onhan se ihan turhaa siinä vaiheessa kun opetellaan jotain 
kymmenylistystä ja joillekin se on niinku tosi tosi tuskaa, ja toisilla se on niinku 
ihan itsestäänselvyys, niin onhan se nyt älytöntä niitä sitten pitää samalla lailla, 
et niitten kanssa sit tehtiin vauhdilla ne perussivut ja sitten tehtiin jotain muuta." 
(Ann-Mari) 

  

Opettajat pitivät järjestelyä hyvänä. Smutny ym. (1997, 142) toteavat, että erilaisista 

ryhmittelyistä juuri tasoryhmät tarjoavat parhaimmat oppimismahdollisuudet taitaville 

oppilaille. Paula kertoi tehneensä taitavimman ryhmän kanssa esimerkiksi haasteellisempiä 
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tehtäviä ja pelejä. Hän koki, että tasoryhmittely helpottaa opettajan työtä, koska tunnin 

suunnittelu on helpompaa. Opettajat kokivat ryhmittelystä olevan hyötyä kaikille 

oppilaille, myös heikoille. Ryhmät ovat erikokoisia ja paljon apua tarvitsevat ovat 

pienimmässä ryhmässä ja saavat siellä henkilökohtaista apua. Myös Colangelo ja Davis 

(2003, 274) uskovat, että tasoryhmät hyödyttävät kaikkia oppilaita ja ne voivat auttaa 

erityisesti hitaampia oppilaita.   

"Sit se on opettajallekin helpompi suunnitella se tunti, kun oikeesti sun ei tarvi 
sille yhelle tunnille miettii sitä vähintään kolmea tasoo, vaan sit sä pystyt 
oikeesti keskittyä, et nyt me mennään näihin haasteellisempiin tehtäviin koko 
porukan kanssa." (Paula) 

"Ja se on ollu ihan kiva juttu, et sitten ne on vähän erikokoisia ryhmiä, et sitten 
on semmosia jotka tarvii tosii paljon apua, et ne on sitten pienemmässä, et saa 
oikein henkilökohtaista apua." (Jenni) 

Opetuksen rikastuttaminen 

Haastatellut opettajat käyttivät opetuksen rikastuttamisesta menetelmiä syventävä 

rikastuttaminen ja työtapojen mukainen rikastuttaminen.  

Syventävä rikastuttaminen 

Lisätehtävät ovat yleinen ylöspäin eriyttämisen muoto (mm. Hämäläinen, 2014, 57, Yli-

Sikkilä, 2014, 73). Kaikki haastatellut opettajat olivat käyttäneet haastavampia lisätehtäviä 

keinona ylöspäin eriyttämiseen. Jennillä oli luokassa tulostin ja hän tulosti oppilaille 

monisteita joko oman valintansa tai oppilaiden valinnan mukaan. Paula oli koostanut 

valmiiksi pulmamonistenipun jokaiselle taitavalle oppilaalle.  

"Mulla on koostettuna semmonen vähän tän tyylisii tehtävii, semmonen 
pulmamonistenippu, mikä on nidottu ja sit väritettiin sitä kantta." (Paula) 

Tuulan mielestä taitaville kannattaa antaa vapaaehtoisia kotitehtäviä. Esimerkiksi jos he 

eivät ole tunnilla tehneet haastavinta tehtävää kirjasta niin voivat sen tehdä kotitehtävänä ja 

jättää peruskotitehtävät tekemättä. Myös Lerkkasen (2006, 125) ja Ilmavirran (2003, 26) 

mielestä kotitehtävien tulisi olla mukautettuja oppilaiden taitoihin. Jenni sanoi yleensä 

antavansa saman kotitehtävän kaikille. Joskus hän teettää kotitehtävälaatikon tunnilla ja 
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antaa jotain muuta kotitehtäväksi. Joskus oppilaat saavat valitakin mitä ottavat 

kotitehtäväksi. Paula antaa aina saman kotitehtävän kaikille. Hän kokee, ettei hänellä ole 

ollut resursseja miettiä erikseen ylöspäin eriyttäviä kotitehtäviä. Hänen mielestään on 

tärkeintä, että ylöspäin eriyttämistä on oppitunneilla.    

"Välillä ollaan tehty kotitehtävälaatikko tunnilla ja sit on otettu jotain muuta 
kotitehtäväks, et ne on saanu sit valitakin et mitä ne ottaa kotitehtäväks. Mut 
että hyvin usein se on helppo, et on toi sama kotitehtävä, ni sitten se on niinku 
kaikilla sama." (Jenni) 

"Et en sit tiedä onks se joillekin tylsää sit et on sitä perustyyppiä, mut et näin 
mul nyt on ainakin ollu, se sama." (Paula) 
   

Kirjallisuudessa tuli ilmi, että lahjakkailla ei tulisi liikaa teettää perustehtäviä (mm. Laine, 

2010, 3). Tästä syystä olin kiinnostunut siitä, kuinka paljon opettajat teettävät perustehtäviä 

taitavilla oppilailla. Haastateltujen mielestä kaikkien oppilaiden tulee laskea kirjan 

perusaukeama. Paula perusteli sitä sillä, että esimerkiksi numeroiden piirtämisen 

harjoitteleminen on taitavillekin tärkeää. Ann-Marin mielestä uusia asioita opetellessa 

täytyy harjoitella ja oppilaat kyllä ymmärtävät sen.   

   
"Mut senkin mä muuten nään tosi tärkeenä, et senkin takia kaikki on niissä 
perustehtävissä mukana, kun aluks harjotellaan ne kirjaimet, koska ei niillä 
lahjakkaillakin, ne saattaa tehdä ne väärinpäin ne kirjaimet, eiku siis numerot, 
niin väärinpäin, vaikka alhaalta ylös." (Paula) 

"Kyl ne kanssa ymmärtää sen, että matematiikka on erilaisia asioita, et kun 
opetellaan uutta niin tottakai sitä pitää harjotella, että se tavallaan 
automatisoituu ja näin, varsinkin täällä alakoulussa kun on nää 
peruslaskutoimitukset ja tällaset. Mutta sitten kyl ne nauttii siitä kun ne pääsee 
sinne lisäsivuille ja ne saa valita niitä tehtäviä mitä ne haluu." (Ann-Mari) 

Jennin mukaan taitavat oppilaat jaksavat tehdä perusaukeamaa ihan hyvin. Paulan 

kokemuksen mukaan taitavia oppilaita ei haittaa laskea perustason soveltavia tehtäviä 

lisäaukeaman vasemmalta sivulta. Hänen mukaansa oppilaita haittaisi enemmän, jos 

kirjaan jäisi tyhjiä, tekemättömiä sivuja. Paulan ja Tuulan mukaan taitavat tekevät 

perustehtävät niin nopeasti, että ehtivät hyvin tekemään myös ylöspäin eriyttäviä tehtäviä. 

"Jotenkin se on näkyny niistä, et ne tykkää tehdä sen, ja just sit se, et must on 
tuntunu, et niit häiritsee enemmän, et sinne jää se tyhjä sivu. Koska ne nauttii 
siit, et mä oon tehny oikeesti taas kaikki ja mä sain taas kaikki nää tehtyä, et 
jotenkin sekin on niille palkitsevaa." (Paula) 
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"Ja sitten kun ne tekee sen niin nopeesti, ni ei niillä tavallaan tohon sit mee niin 
hirveesti aikaa, et ei se oo paljon pois siitä, että ne tekis senkin ajan niitä 
ylöspäin eriyttäviä tehtäviä." (Paula) 

Työtapojen mukainen rikastuttaminen 

Jenni ja Paula kertoivat käyttävänsä ylöspäin eriyttämiseen erilaisia pelejä. Esimerkiksi 

Paulan luokassa ne oppilaat, jotka on saaneet laskettua molemmat aukeamat, saavat välillä 

mennä käytävään pelaamaan pareittain jotain peliä. Paula mainitsi myös erilaiset välineet 

ylöspäin eriyttämisen keinona. Hän on käyttänyt luokassaan esimerkiksi palikoita ja 

geolautoja. Niitä hän käyttää esimerkiksi niin, että toinen oppilas tekee jonkun muodon tai 

kuvion ja toisen pitää tehdä samanlainen. Hänen mukaansa näiden avulla pystyy 

eriyttämään taitotason mukaan, myös koko luokan kanssa.  

Opettajat kertoivat käyttävänsä opetuksessaan tabletteja ja tietokoneita. Esimerkiksi Jenni 

kertoi oppilaidensa tehneen eri tasoisia matematiikkadiplomeita. Laineen (2010, 8) mukaan 

tietokoneen käyttö on lapsille usein motivoivaa. Kaikki haastatellut opettajat olivat 

huomanneet saman asian.   

   
"Kaikki mikä liikkuu ja mis on ääntä niin kyllä se paljon mielenkiintoisempaa, 
että se on selvä, et ne tarttuu siihen koneeseen mieluummin." (Ann-Mari) 

"Mä uskon, et ne tekee aika mielellään niitä sähkösiä tehtäviä. Et se on 
kuitenkin siin, ne on tottunu siihen liikkeeseen ja monipuoliseen juttuun, niin 
kyl ne tekee niitä ihan mielellään." (Tuula) 

Jenni kertoi käyttäneensä päässälaskuja ylöspäin eriyttämisen menetelmänä.  

   
"Kun meil on joskus tonne ruokalaan kun mennään niin ne aina haluaa sitten, 
että, mul on välillä ollu äidinkielen puolella, et mä sanon jonkun alkutavun ja 
niitten pitää keksiä sitten loppu ja sit mennään yksitellen. Sitten 
matikanpuolella kans ne saa jotain toivoo, niin joku toivo jo kertolaskuja, sit mä 
oon sanonu vaikka kaks kertaa kolme ja sit ne on tienny. (Jenni) 

Paula ja Tuula olivat käyttäneet ankkuriaktiviteetteja. Ne ovat tehtäviä, joita oppilaat 

voivat omatoimisesti tehdä saatuaan pakolliset tehtävät tehtyä (Laine, 2010, 4).  
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"Elikkä niil on pulmavihot, tai vihko, siis monistenippu, siis siin on tavallaan 
semmosia pohdintaa ja päättelyä ja ongelmanratkasukykyä vaativia tehtäviä, 
niin se on tavallaan ihan perusjuttu, et se löytyy aina niiltä lokerosta, jotka on 
lahjakkaita, niin sitten se on ensimmäinen juttu, et no ensin ne käy 
tarkistamassa tehtävät tuolla takana, ja sitten ne saa ruveta tekemään 
sitä." (Paula) 

"Mä otin erilaisia monisteita, jois oli tommosia perustehtäviä, sitte oli vaativia 
ongelmia ja tuota hyvin erityyppisiä juttuja. Mä laitoin ne kasoihin ja sit lapset 
sai kun ne oli siinä vaiheessa et ne oli tehnyt sen tarpeellisen määrän kirjasta ni 
sit ne sai mennä kattomaan." (Tuula) 

Ylöspäin eriyttämisen haasteita 

Tuulan ja Ann-Marin mukaan opettajat nykyään tiedostavat ylöspäin eriyttämisen 

tarpeellisuuden paremmin kuin ennen. Kuitenkin mahdollisuudet toteuttaa sitä ovat 

rajalliset.  

"Opettajat tiedostaa ja tekevät sen, minkä jaksavat ja pystyvät, että kyl se 
tiedossa on, ihan selkeesti." (Ann-Mari) 

Paulan mielestä ylöspäin eriyttäminen vaatii opettajalta enemmän suunnittelua, Tuulan 

mukaan taas erilaisia materiaaleja, työtapoja ja järjestelyjä. Myös Mommon (2014, 85) 

tutkimuksen opettajat mainitsivat ylöspäin eriyttämisen vaativan tarkkaa opetuksen 

suunnittelua ja lisämateriaalien etsimistä. Yli-Sikkilän (2014, 73) ja Haringin (2003, 183, 

226) tutkimuksissa opettajat kokivat ylöspäin eriyttämisen haastavaksi. Samaa mieltä 

olivat opettajat tässä tutkimuksessa. He mainitsivat useita ylöspäin eriyttämisen haasteita.   

Resurssipula 

Kaikki opettajat mainitsivat resurssipulan haasteena ylöspäin eriyttämiselle.  

Ajanpuute tuli esiin kaikkien vastauksissa. Opettajat kokivat, että aika ei riitä kaikkien 

oppilaiden huomioimiseen. Opettajan huomio ja aika menevät yleensä niihin, jotka 

tarvitsevat eniten apua. Myös Ruokonen (2005, 58) totesi väitöskirjassaan, että tiukassa 

olevien resurssien puutteessa opettajat joutuvat keskittymään heikkoihin oppijoihin.  
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"Aina se (ylöspäin eriyttäminen) ei oo ees mahdollista. Että se miettiminen 
tavallaan, et kun tässä koko luokka on useinkin, niin valitettavasti se usein on 
silleen et opettajan huomio menee ehkä niihin, jotka tarvitsee enemmän 
apua." (Jenni) 

Tuulan mukaan avustaja on luokassa heikon lapsen takia, jolloin hänestä ei ole apua 

ylöspäin eriyttämiseen. Mommon (2014, 82) tutkimuksen opettajat olivat myös sitä mieltä, 

että tukitoimet on useimmiten varattu heikoille oppilaille. Tuula koki haasteeksi myös sen, 

että heikkojen ja keskijoukon lisäksi opettaja saattaa joutua huolehtimaan häiritsevistä 

oppilaista. Myös opettajat Valtan (2012, 77) tutkimuksessa olivat sitä mieltä, että 

mahdollinen oppilaiden häiriökäyttäytyminen vaikeuttaa ylöspäin eriyttämistä. 

"Ja sitten kun se tosiasia nykyään on sitten se, et näitten (heikkojen ja 
keskitasoisten) lisäks se huolehtii niistä häiriköistä. Kun ne häirikötkin on siellä 
samassa luokassa ja on monesti ihan tosiasia, et opettaja pitelee kiinni jotakin 
väkivaltasta kaveria kun sen pitäis opettaa matikkaa." (Tuula) 

Ann-Marin ja Tuulan mukaan heikoista huolehtiminen koetaan Suomessa tärkeimmäksi 

tehtäväksi. Ann-Marin kokemuksen mukaan opettajilla onkin huoli siitä, ovatko pitäneet 

huolta taitavista oppilaista. Jenni ja Paula toivoivat voivansa huomioida taitavia vielä 

enemmän. Myös Mommon (2014, 85) tutkimuksen opettajat toivoivat pystyvänsä 

eriyttämään paremmin taitavia oppilaita.  

"Välillä on vähän semmonen, et vois haastaa enemmän niitä, jotka on taitavia. 
Et useinhan ne jää vähän silleen sitten oman onnensa nojaan tavallaan." (Jenni) 

"Tietysti opettajana aina välillä niinku mietityttää ja harmittaakin monta kertaa, 
että tuntee vähän semmosta riittämättömyyttä, pitäis myös pystyä huomioimaan 
sitten aina niitä lahjakkaimpiakin." (Jenni) 

"Et haluis toki vieläkin enemmän, että eriytän, mut aina olis kaikenlaisia 
visioita mut ihan kaikkee sit ei resurssien puitteissa pysty sit toteuttaa." (Paula) 

Paula ja Jenni kokivat, että mielekkään oppimateriaalin löytäminen on haaste. Myös 

Kananoja (1999, 264) ja Leppäniemi (2013, 103) mainitsevat ylöspäin eriyttävän 

oppimateriaalin puutteen yhdeksi ylöspäin eriyttämisen haasteeksi. Ann-Mari ja Tuula 

toivat esiin, että opettaja ei jaksa tehdä materiaalia itse vaan se pitää olla helposti valmiina 

saatavilla. Tuulan mielestä opettaja arvostaa oppimateriaalin selkeyttä ja toimivuutta. Myös 
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Heinosen (2005, 128) tutkimuksen opettajat pitivät selkeyttä oppimateriaalin tärkeänä 

ominaisuutena.  

Oppikirjan matala taso 

Tuulan mielestä ensimmäisen luokan alussa matematiikan kirja lähtee liikkeelle 

heikoimpien tasosta. Myös Mononen ym. (2013, 22) toteavat, että ensimmäisen luokan 

syksyn matematiikan oppikirjat painottavat niitä taitoja, joiden harjoitteleminen on 

keskeistä taidoiltaan heikon lapsen näkökulmasta. Oppikirjat eivät siis vastaa taitavien 

oppilaiden tasoa (Perkkilä, 2002, 42).  

Oppilaiden tasoerot 

Laine (2010, 4) ja Lerkkanen (2006, 124) pitävät eriyttämistä vaativana heterogeenisissa 

luokissa. Myös Paula ja Tuula kokivat oppilaiden tasoerot haasteena ylöspäin 

eriyttämiselle. Tuula toi myös esiin sen, että taitavienkin joukossa on eroja, mikä tuo lisää 

haastetta. Kaikille taitavillekaan ei voi antaa samanlaista lisämateriaalia tai -tehtävää. 

"Mut suurin ehkä se justiinsa että kun on niin monen tasosta tässä, et haluis ihan 
kaikki huomata." (Paula) 

"Se on ekaluokkalaisissa kaikista haastavinta just sen takia, että kun sinne tulee 
joitakin reppanoita, jotka hädin tuskin tietää et miten päin kynää pidetään 
kädessä. Sitten on näitä jotka todella osaa laskea." (Tuula) 

"Et ku me mietitään näitä ylöspäin eriyttäviä, lahjakkaitten suuntaan eriyttäviä, 
ni siel on niin hirveen laaja se porukka, et niil on kuitenkin sit tällasia aivan 
erilaisia tarpeita. Et se on yks semmonen tosi haastava piirre." (Tuula) 

Ekaluokkalaisten puutteelliset taidot 

Paula ja Ann-Mari toivat haasteena esiin myös sen, että ekaluokkalaiset ovat vielä pieniä ja 

pari- tai ryhmätyöskentely saattaa olla heille vielä haastavaa. Myös Haring (2003, 145) 

huomasi tutkimuksessaan, että ryhmässä toimiminen tuottaa vielä ongelmia oppilaille 

ensimmäisellä luokalla. Tuula toi esiin myös sen, että ensimmäisellä luokalla monet eivät 

vielä lue hyvin, mikä myös tuo haastetta ylöspäin eriyttämiseen. 

   
"Ne on niitä käytännön taitoja ja opiskelutaitoja mitä niiltä vähän puuttuu sit 
vielä." (Ann-Mari)  
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"Ekaluokkalaisilla on se ongelma et kaikki ei lue, hyvin ainakaan, siis ne saa 
jotenkin tolkkua mut ei pysty lukemaan vaik ois kuinka hyvä 
matikassa." (Tuula) 

Opettajan omat tiedot, taidot ja pelot 

Jenni ja Tuula toivat esiin, että vanhempien oppilaiden kohdalla haastetta lisää se, että 

oppilaiden matemaattiset tiedot ja taidot kehittyvät eivätkä opettajan omat tiedot enää 

välttämättä riitä. Opettaja saattaa pelätä sitä, että oppilas oppii jotain väärin. Lisäksi Tuulan 

mukaan opettajalle on haaste toteuttaa luokassa montaa erilaista aktiviteettia.  

"Ja sitten jotkut opettajat tietysti pelkää sitä, et jos mä annan sille jotakin mitä ei 
täällä nyt oikeestaan vielä muut opiskelekaan niin osaanko mä sen oikein sitten 
selittää. Ja ettei se opi jotain väärin." (Tuula) 

"Ja sitten tietysti yks on se, että miten opettaja hallitsee sen ryhmänsä, että onko 
siellä semmosta kateutta, että jos lapset näkee, että noi kaks fiksua tekee 
paritöitä kaiken aikaa yhessä, niin onko se semmonen mitä kadehditaan, että 
miks noi saa." (Tuula)  

Vanhempien kritiikin pelko 

Laineen (2010, 5) mukaan yksi ylöspäin eriyttämiseen liittyvä haaste liittyy oppilaiden 

vanhempiin. Vanhemmilla ei välttämättä ole tietoa eriyttämisen periaatteesta ja opettaja 

saattaa pohtia sitä, miten vanhemmat suhtautuvat siihen, että oppilaat tekevät eri asioita. 

Haastatellut opettajat eivät kuitenkaan olleet kokeneet vanhempien kritiikkiä haasteeksi tai 

esteeksi ylöspäin eriyttämiseen. Jennin ja Tuulan kokemuksen mukaan vanhempien 

kritiikki tulee helpommin, jos lapsi on saanut alaspäin eriyttävän materiaalin. Ann-Mari 

kertoi, että jotkut oppilaat ovat innokkaita tekemään lisätöitä kotona ja silloin vanhemmat 

saattavat kysyä mitä kotona voi tehdä. Hän piti tärkeänä, että opettaja kertoo vanhemmille 

tavoistaan ja vaatimuksistaan tehtävien suhteen. Myös Laine (2010, 5) kehottaa opettajaa 

kertomaan vanhemmille mikä eriyttämisen periaate on ja kuinka tärkeää on, että oppilaiden 

erilaiset tarpeet tulevat huomioiduiksi.  

"Jos opettaja informoi selkeesti vanhempia vanhempainilloissa, että mun tapa 
on tehdä näin... Ja sanoo, että nämä ja nämä asiat on sellasia mitkä mä vaadin, 
että kaikilla pitää olla tehty ja nämä on taas sellasia, joita me tehdään sitten ajan 
mukaan, tai kiinnostuksen mukaan." (Ann-Mari) 
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"Sitten on, mulla ainakin on käyny tässä vuosien aikana aina välillä täällä 
kattelemassa, et ollaan pidetty avoimien ovien päiviä, et tulkaa kattomaan mitä 
me tehdään ja, sit sen jälkeen on hyvä jutella, et miten täällä edetään." (Ann-
Mari) 

Tuulan mielestä vanhemmat saattavat reagoida tasoryhmiin. 

"Se on vaarallista. Sit vanhemmat hyppää kyllä... se tasoryhmitys on ollut 
sellanen, joka on aina vähän herättäny pahaa verta, se on äikässä hyväksyttävää 
ja perusteltavaa, koska se on lukutaidon mukaan ja se menee sitten ohi. Mutta 
jos tämmönen tasoryhmitys tehtäis matikassa niin silloin se ikään kuin olis 
lahjakkuuden perusteella. Eikä ikään kuin, vaan olis tietenkin. Mutta, se olis, 
vanhemmat varmasti reagoisivat siihen, että "mitä varten Matti on pantu tuohon 
alimpaan ryhmään?" (Tuula) 

Jennin ja Paulan oppilaiden vanhemmat eivät kuitenkaan ole kyseenalaistaneet 

tasoryhmäjärjestelyä. Tosin kotiin ei heillä ole varsinaisesti tiedotettu, että ryhmäjaottelu 

on tason mukaan. Oppilaatkaan eivät ole Jennin ja Paulan mukaan ihmetelleet järjestelyä.   

"Kun äidinkielessä on kuitenkin meillä eri ryhmäjako, ja se on kans kerran 
viikossa se äikän palkki, ja sitten välillä muutenkin joku käy erityisopettajalla ja 
näin, se on tavallaan niin totuttu." (Paula) 

6.2 Opettajien kokemuksia ylöspäin eriyttämisen huomioimisesta 

Kymppi-oppimateriaalissa 

Seuraavaksi esittelen tuloksia toiseen tutkimuskysymykseen eli siihen, miten ylöspäin 

eriyttäminen on opettajien mielestä huomioitu ensimmäisen luokan Kymppi 

-oppimateraalissa. Tulokset jakautuvat kolmeen alalukuun. Ensimmäisessä alaluvussa 

esittelen, mitä ylöspäin eriyttävää materiaalia Kymppi-kirjasarjan oppimateriaali tarjoaa. 

Sen jälkeen kerron opettajien näkemyksiä siitä, miten ylöspäin eriyttäminen on 

oppimateriaalissa huomioitu. Kolmannessa alaluvussa esittelen, millaisia oppimateriaalin 

ylöspäin eriyttävät tehtävät opettajien mielestä ovat. 



!56

Ylöspäin eriyttävä oppimateriaali Kymppi-kirjasarjan oppimateriaalissa  

Ylöspäin eriyttävää oppimateriaalia on oppikirjassa, opettajan oppaassa ja sähköisessä 

materiaalissa. Lisäksi sarjaan kuuluu ylöspäin eriyttävä lisätehtävävihko.   

Oppikirja 

Oppikirjassa ylöspäin eriyttävä oppimateriaali sijoittuu lisätehtäväaukeamalle, joka on heti 

perusaukeaman jälkeen. Lisätehtäväaukeaman vasemmalla sivulla harjoitellaan perusasiaa 

soveltavien tehtävien avulla ja oikean puoleisen sivun viimeinen tehtävä ennen 

kotitehtävää on varsinainen ylöspäin eriyttävä tehtävä.  

Opettajan opas 

Kirjasarjan oppimateriaalin opettajan oppaassa olevat oppimateriaalit ylöspäin 

eriyttämiseen ovat toiminnalliset harjoitukset ja pohdittavat tehtävät. Lisäksi oppaassa on 

monisteiden vastauskopiot.  

Toiminnallisista harjoituksista Tuula mainitsi esimerkiksi noppapelit. Matemaattisen 

ajattelun kehittämisen lisäksi ne kehittävät sosiaalisuutta ja tuovat toiminnallisuutta 

tunnille. Peleissä taitavimmat oppilaat voivat käyttää esimerkiksi haastavampia sääntöjä tai 

suurempaa lukualuetta. Tuulan mukaan suurempaa lukualuetta voi käyttää silloin kun 

oppilaiden ei tarvitse merkitä lukuja eli tietää niiden symbolimerkintää.  

"Esimerkiks tämmönen paripeli kahdella nopalla, ja monet muut nää paripelit, 
niin näissä usein sitten ollaan kirjotettu suositus, että taitavat oppilaat voivat 
käyttää useampia noppia, suurempaa lukualuetta. Et se on semmonen keino 
millä noilla, näissä leikeissä ja peleissä sitten voidaan syventää." (Tuula) 

Ann-Mari mainitsi toiminnallisten harjoitusten esimerkkinä avoimen ongelman, 

esimerkiksi sellaisen, jossa pitää keksiä mahdollisimman monta laskua vastaukseen 

kymmenen. Tällainen tehtävä, jossa on äärettömät ratkaisumahdollisuudet antaa 

mahdollisuuden taitaville oppilaille käyttää kekseliäisyyttään ja luovuuttaan. 

"Esimerkiksi mul tulee mieleen nyt ekana semmonen, et keksikää 
mahdollisimman monta tehtävää, laskua, jonka vastaus on kymmenen. Niin 
siinähän on äärettömät mahdollisuudet ratkasta sitä ja se just antaa sen, sen 
mahdollisuuden niille lahjakkaillekin keksiä vaikka mitä." (Ann-Mari) 
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Pohdittavista tehtävistä  Ann-Mari kertoi, että useimmiten niissä on kaksi tehtävää, joista 

ensimmäinen on hieman helpompi ja toinen vaikeampi. Tuula kuvaili, että tehtäviä voi 

käsitellä pareittain tai koko luokan kanssa esimerkiksi niin, että oppilas miettii ensin yksin 

ja sen jälkeen keskustellaan miten tehtävä voidaan ratkaista. 

Sähköinen oppimateriaali  

Kympin sähköisessä oppimateriaalissa ylöspäin eriyttämiseen on tarjolla monisteet, 

muokattavat kokeet, ylöspäin eriyttävä sovellusosa lähtötasotestiin ja oppilaan 

verkkotehtävät. 

Monisteet ovat sähköisessä oppimateriaalissa tulostettavana. Jokaiseen lukuun on 

kahdentasoiset ylöspäin eriyttävät monisteet. Kahden kympin moniste on hieman 

perustasoa haastavampi, kymppiplus -moniste on vaativin ja tarkoitettu taitavimmille 

oppilaille. Vastauskopiot monisteisiin löytyvät opettajan oppaasta. Lisäksi tulostettavina 

monisteina sähköisessä oppimateriaalissa on ylöspäin eriyttävä hahmotustehtävä jokaisen 

jakson lopussa. 

Sähköisen oppimateriaalin muokattavien kokeiden avulla voi eriyttää ylöspäin esimerkiksi 

antamalla taitaville oppilaille vaativamman kokeen tai ottamalla koko luokan kokeeseen 

joitakin ylöspäin eriyttäviä tehtäviä. Sähköisestä oppimateriaalista löytyy myös ylöspäin 

eriyttävä sovellusosa lähtötasotestiin.  

Sähköisessä oppimateriaalissa on jokaiseen lukuun oppilaan verkkotehtävät. Ann-Marin 

mukaan niitä voi tehdä tableteilla tai tietokoneilla ja joko tunnilla, ryhmissä tai kotona. 

Tästä syksystä alkaen ylöspäin eriyttämiseen on ollut tarjolla kahden tasoisia tehtäviä, 

kahden kympin tehtävät ja kymppiplus -tehtävät.  

"Nää on sit kans sellasia tehtäviä, että ne voi tehdä oppilaat niitä sitten tääl 
tunnilla tableteilla tai ryhmissä tai tietokoneluokassa missä ollaan, tai sitten 
kotona." (Ann-Mari) 

Lisätehtävävihko 

Kirjasarjan oppimateriaaliin kuuluu ylöspäin eriyttävä Super Kymppi -lisätehtävävihko.  
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Tekijöiden mukaan vihko on tarkoitettu taitaville oppilaille, jotka kaipaavat haastavia 

tehtäviä oppikirjan rinnalle. Ann-Marin mukaan tehtävät ovat niin haastavia, etteivät 

yleensä onnistu keskitason oppilaalta, ainakaan ilman apua tai toista oppilasta.  

Super Kympissä on kaikilla sivuilla värit, jotka viittaavat kirjan lukuihin. Yleensä tehtävät 

liittyvät käsiteltävään aiheeseen eli niissä syvennetään käsiteltävää käsitettä. Kuitenkaan 

kaikki tehtävätyypit ei ole sidottu käsiteltävään aiheeseen, tästä esimerkkinä jotkin 

hahmotustehtävät. 

"Nää on sitte tällasia tehtäviä, jotka ei kyllä onnistu sitten ihan sanotaanko 
semmoselt keskitason oppilaalta, et joku tehtävä saattaa mennä mut ei 
välttämättä, tai siin tarvitaan ainakin vähän apua, parin kanssa sitten tai näin, 
niin silloin se voi mennä, mut et nää on vaativampia tehtäviä mitä on, et tää 
koko vihko on suunniteltu niille, jotka ei halua tehdä monisteita, tai tuntuu että 
nekään ei riitä." (Ann-Mari) 

Taulukossa 3 on esitetty yhteenvetona kirjasarjan oppimateriaalin ylöspäin eriyttävä 

materiaali. 

Taulukko 3. Kymppi-kirjasarjan oppimateriaalin ylöspäin eriyttävä materiaali. 

Kymppi-kirjasarjan ylöspäin eriyttävä oppimateriaali

Oppikirja  

Luvun viimeinen tehtävä ennen kotitehtävää

Opettajan opas  

Toiminnalliset harjoitukset 

Pohdittavat tehtävät

Sähköinen oppimateriaali  

Monisteet  

Muokattavat kokeet 

Lähtötasotestin ylöspäin eriyttävä sovellusosa 

Oppilaan verkkotehtävät

Lisätehtävävihko Super Kymppi
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Ylöspäin eriyttämisen huomioiminen kirjasarjan oppimateriaaleissa 

  

Jenni ja Paula ovat käyttäneet Kymppi -sarjaa opettaessaan ensimmäistä luokkaa. Tuula ja  

Ann-Mari eivät ole käyttäneet kirjasarjan oppimateriaalia opetuksessaan, mutta arvioivat 

sarjaa kirjantekijän näkökulmasta.  

Opettajien mielestä kirjasarjan oppimateriaalissa on hyvin tarjolla ylöspäin eriyttävää 

materiaalia. Tuulan mielestä varsinkin oppikirjan ylöspäin eriyttävä tehtävä ja 

lisätehtävävihko Superkymppi vastaava hyvin ylöspäin eriyttämisen tarpeeseen.  

Paula kertoi pitävänsä kirjasarjan oppimateriaalista. Hänen mielestään oppimateriaalin 

rakenne on selkeä ja ylöspäin eriyttävät monisteet ja pelit hyviä. Heinosen (2005, 128, 

132) väitöstutkimuksen opettajat pitivät myös selkeyttä tärkeänä oppimateriaalin 

ominaisuutena. Oppikirjan kohdalla Paula piti siitä, että perusaukeaman jälkeen tuleva 

toinen aukeama on soveltavampaa tehtävää. Erityisen hyvänä hän piti kotitehtävän 

yläpuolista ylöspäin eriyttävää tehtävää. Myös Jenni koki tämän haastavimman tehtävän 

olevan hyvä taitaville oppilaille. Tuulan ja Paulan mukaan lisäaukeaman vasemman 

puoleisen sivun tehtävät ovat soveltavaa perustehtävää.  

"Kyllä mä oon tykänny Kymppi-sarjasta." (Paula) 

"Näähän on tietysti, nää laskut sinänsä, niin numeeriset tehtävät, niin ne on 
täältä, siis sitä ajatusta, mitä tääl on opetettu, mut ne on eri muodossa, et on 
joku sokkelo, tai jotakin muuta, ettei se näyttäs samalta, sanan tarkistuksia ja 
tällasta niinku ulkoista motivaatiota." (Tuula) 

Jenni ja Paula pitivät hyvänä mahdollisuutta muokata kokeita. Molemmat olivat ottaneet 

kokeisiin vaativampia tehtäviä, kuitenkin niin, että kaikki luokan oppilaat ovat saaneet 

saman kokeen.  

"Et sit sinne vähän laittanut joukkoon niitä vaikeempia, sit se pikkasen erottaa 
ne just ne kiitettävän oppilaat, et ketkä niistä selviytyy. Joo, se on ihan 
kätevä." (Jenni) 

"Mä oon sit just muokannu silleen, et mä oon ottanu paljon sinne mukaan myös 
niitä vaikeempia, mä oon vähän kattonu et mikä tehtävätyyppi. Et en mä sitten 
taas semmost oo ottanu, jos on ollu ihan supervaikeen näkönen joku niistä 
vaativista tehtävistä, niin en mä oo sitä sit ottanu, koska mä oon aatellu, et sit se 
tuntuu liian vaikeelta sitten niille jotka osaavat ne perustehtävät." (Paula) 
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Ann-Mari oli käyttänyt opetuksessaan Matikka-kirjasarjan oppimateriaalia, jossa on myös 

tarjolla muokattavat kokeet. Hän kertoi käyttävänsä sähkösiä kokeita aina ja valitsevansa 

tehtävät niihin sen mukaan, mitä asioita on painottanut opetuksessaan. Tuula suhtautui 

muokattaviin kokeisiin kriittisemmin, kuten seuraavasta käy ilmi.  

   
"No siin on tietysti se puoli, et opettaja haluaa vanhemmille sen todisteen, että 
laps on osannut tai ei oo osannu, että millä hän perustelee sen varsinkin 
ylemmillä luokilla sitten sen arvosanan, mutta mun mielestä riittäis ihan se, että 
oppilaat mitataan, onko ne oppineet sen asian, mitä tarvii oppia. Ja kyllähän mä 
tiedän, ketkä on niitä jotka selviäis lähes mistä tahansa, ei sitä tartte kokeilla 
mitata, et se on semmonen vähän, siin on puolensa ja puolensa." (Tuula) 

Oppilaan verkkotehtäviin ei Jennillä eikä Paulalla ollut lisenssiä. Molempien mielestä 

niiden avulla voisi hyvin eriyttää.  

"Nyt keväällä ne tuli just demona, et niit on pystyny nyt siel kokeilemaan. Nyt 
me toivotaan et me saatais ne oikeesti syksyksi silleen et me saatais käyttää niitä 
ihan koko vuosi. Koska mitä mä nyt itekin niihin tutustuin niin siel oli tosi 
hyvin, siinäkin oli se eriyttäminen, et siellä oli tavallaan niille oli niit 
vaikeempii tehtävii ja sitten perustehtäviä, koska mä oon huomannut, et kyllä 
noi matematiikan tietsikkatehtävätkin motivoi oppilaita aika hyvin." (Paula) 

Jennillä ja Paulalla ei myöskään ollut Super Kymppiä käytössä. Kumpikaan ei itse asiassa 

ollut edes tietoinen että kirjasarjan oppimateriaaliin kuului sellainen. Tutustuttuaan 

vihkoon haastattelutilanteessa olivat molemmat sitä mieltä, että se olisi hyvä ylöspäin 

eriyttämiseen. Jenni ei sanojensa mukaan ollut kaivannutkaan erillistä lisätehtävävihkoa, 

muu materiaali oli riittänyt. Paula huomautti, ettei opettajan oppaassa tuoteperheen 

esittelyn yhteydessä mainita Superkymppiä ollenkaan. Tästä syystä hän ei ollut siitä 

tietoinen. 

   
"Nää olis tosi loistavat kyllä. Tää olis justiinsa kiva, et olis tämmöset, et ei 
sitten niitä justiin monisteita, jotka on niitä harmaita ja niissä ei oo niitä värejä 
ja näin, niin kyllä se, tämmönen on jotenkin vielä motivoimampi lapsellekin 
kun siinä on värit ja sit ne on tällasessa yhdessä paketissa." (Paula)  

Kysyin opettajilta painotetaanko heidän mielestään kirjasarjan oppimateriaaleissa ylöspäin 

vai alaspäin eriyttämistä. Kaikkien opettajien mielestä Kympissä on hyvin huomioitu 

molempiin suuntiin eriyttäminen. Paulan näkemyksen mukaan ylöspäin eriyttäminen 
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kuitenkin painottuu. Tuula taas oli sitä mieltä, että alaspäin eriyttäminen painottuu, koska 

kirjassa on paljon perustehtäviä ja kirjasarjan oppimateriaaliin kuuluu kokonaan oma, 

helpotettu kirja heikoimmille oppilaille. Tuulan ja Ann-Marin mielestä suomalaisessa 

opetuskulttuurissa heikoista huolehtiminen koetaan tärkeimmäksi.  

"Mun mielestä ylöspäin eriyttämistä painotetaan. Kyl mun mielestä niinku 
selkeesti enemmän ylöspäin, et perustehtävät ja ylöspäin eriyttäminen on tossa 
kirjasarjassa." (Paula) 

"Suomalaisessa opetuskulttuurissa alaspäin eriyttäminen on se number one. 
Varmasti. Koska se on se ajatus että heikkoa ei jätetä" (Tuula) 

Opettajien pohdinnoissa tuli esiin oman oppikirjan mahdollisuus myös taitavimmille 

oppilaille. Jennin ja Ann-Marin mielestä sellainen voisi ylöspäin eriyttämiseen olla. Ann-

Marin mukaan hyvä puoli olisi, että kirjassa kaikki tehtävät olisivat saman kannen sisällä 

eivätkä eri paikoissa kuten nyt. Tällainen kokonaan oma oppikirja taitaville ei kuitenkaan 

ole Suomessa Tuulan ja Ann-Marin mukaan mahdollista. Tuula perusteli syyn niin, että 

kirja ei kannattaisi kustantajalle koska sitä myytäisiin niin vähän. Lisäksi opettajat eivät 

välttämättä haluaisi kolmea eritasoista kirjaa oppilaille. Monella oppilaalla olisi erilaiset 

tehtävät, mikä olisi opettajalle hankalaa ja työlästä.   

Ann-Mari ja Tuula ovat olleet tekemässä myös Matikka-kirjasarjan oppimateriaaleja. 

Kysyin heiltä miten  Kymppi-sarja eroaa vanhemmasta Matikka-sarjasta ylöspäin 

eriyttämisen näkökulmasta. Molempien mielestä Kympissä ylöspäin eriyttäminen on 

huomioitu paremmin. Ann-Mari perusteli sitä näin: 

"Matikka -sarjalla ollaan tehty uraauurtavaa työtä, just näissä eriyttävissä 
hommissa ja tehtävissä ja etenkin siinä sähkösessä materiaalissa. Se oli 
ensimmäinen materiaali alakoulussa matematiikassa, jossa oli tää sähkönen 
materiaali. Ja nyt sitä on vaan jalostettu, että tää Kympin sähköinen materiaali 
ja nää eriyttävät materiaalit on vielä mun mielestä parempia ja 
syvempiä." (Ann-Mari) 

Tuulan mielestä Kymppi on selkeämpi, helppokäyttöisempi ja systemaattisempi. 

Esimerkkinä hän käytti eriyttäviä monisteita, jotka ovat Kympissä kohdistettu joka lukuun. 

Matikassa niitä on vain tietty määrä koko opetettavaan jaksoon. Myös lisätehtävävihkoa 



!62

tehdään Kympissä samaa tahtia kuin kirjaa. Matikka -sarjassa lisävihkojen tehtävät eivät 

liity opetettavaan asiaan vaan niitä voi tehdä missä järjestyksessä tai kuinka nopeasti 

tahansa.  

Kymppi-kirjasarjan oppimateriaalin ylöspäin eriyttävät tehtävät 

Kirjallisuudessa tuli ilmi, että taitaville annettavien lisätehtävien tulisi olla monipuolisia ja 

haasteellisia (mm. Perkkilä, 2002, 91; Hämäläinen, 2014, 57; Yli-Sikkilä, 2014, 62, 63). 

Lisätehtävien tason tulee siis olla sopiva taitavalle oppilaalle. Taitavilla oppilailla teetetyt 

lisätehtävät eivät saisi myöskään olla perustehtävän toistoa vaan niiden tulisi olla 

tehtävätyypiltään erilaisia. Tämän vuoksi minua kiinnosti millaisia ylöspäin eriyttävien 

tehtävien tulisi opettajien mielestä olla ja millaisia ne Kymppi-kirjasarjan 

oppimateriaalissa heidän mielestään ovat. Vastauksista nousi esiin kolme seikkaa: tehtävien 

oikea taso, tehtävätyyppi erilainen kuin perustehtävissä ja samalla lukualueella pysyminen.  

Tehtävien taso 

Kaikkien opettajien mielestä oppilaalla täytyy olla haastetta eli tehtävät tulee valita 

oppilaan osaamisen tason mukaan.  

"No mun mielestä semmoset, joissa joutuu vähän pohtimaan ja miettimään, et 
se vastaus ei todellakaan tuu ihan heti." (Jenni) 

"Et pitää olla tämmösiä tehtäviä et se kokee onnistuvansa niissä mut toisaalta 
täytyy olla myös sitä haastetta." (Ann-Mari) 

Kirjasarjan oppimateriaali tarjoaa opettajien mielestä haastavia tehtäviä kuten seuraavista 

käy ilmi. 

"Mut et se kymppiplussa saattaa olla sen verran vaikee et siitä ne ei kyllä 
ainakaan yksin selvii kaikki missään nimessä." (Ann-Mari) 

"Ja se (kirjan ylöspäin eriyttävä tehtävä) on semmonen, mistä opettajalle 
yritetään korostaa, et sitä ei kaikki osaa eikä niitten tartte sitä tehä." (Tuula) 
    
"Mut et niissä (pohdittavissa) erottuu hyvin et ne jotka on sitä lahjakkuutta 
matikkaan niin niillä tosi nopeesti nousee se käsi et täähän nyt on näin. Mut 
onneks niilläkin ei aina nouse heti se, et nekin joutuu miettimään välillä 
enemmän, et se on sillä lailla mun mielestä kuitenkin hyvä et hekin joutuu 
miettimään, et niissä on jo sitä haastetta sen verran paljon." (Paula) 
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Ann-Mari ja Tuula kokivat, että kirjan tekijöille on haastavaa tehdä tasaisen tasoisia 

ylöspäin eriyttäviä tehtäviä. Osalle oppilaista ne ovat liian helppoja ja osalle liian vaikeita. 

Tuula kertoi, että he kirjantekijöinä joutuvat pohtimaan pystyvätkö ja yrittävätkö ollenkaan 

vastaamaan niiden kahden korkeimman prosentin oppilaiden tarpeita, joille kaikki 

kirjasarjan ylöspäin eriyttävä oppimateriaali on liian helppoa. Hän myönsi, että opettajan 

vastuulle jää keksiä näille oppilaille jotain muita tehtäviä. Esimerkkinä hän mainitsi 

Mensan tehtävät sekä ulkolaisista kirjoista löytyvät tehtävät ja laajemmat projektit. Hän 

jopa ehdotti, että vanhempien pitäisi lähettää todella lahjakkaille lapsille kotoa omat, 

riittävän haastavat tehtävät mukaan kouluun. 

”Ja ainahan käy niin, että osa on joillekin aivan hirveen vaikeita ja osa taas 
joillekin sitten ehdottoman helppoja. Ja sit meidän täytyy jossakin vetää se raja, 
että yritetäänkö me ollenkaan tyydyttää niitä kahta parasta, korkeinta prosenttia 
siellä, vai annetaanko heti opettajalle vaan, että keksi muuta niille, ota Mensan 
tehtävät tai…” (Tuula) 

Tehtävätyyppi 

Tehtävätyypillä on opettajien mielestä tärkeä merkitys ylöspäin eriyttämisessä. Heidän  

mielestään taitavaa oppilasta kehittävät ja motivoivat tehtävät, joissa ei ole paljon 

mekaanista peruslaskua. Opettajat mainitsivat erilaiset päättely-, pohdinta-, pulma- ja 

ongelmatehtävät. Tuula mainitsi lisäksi avoimet tehtävät. Ann-Marin mielestä lisätehtävien 

tulee olla ulkoasultaan ja ongelmaltaan houkuttelevia ja motivoivia. 

"No mun mielestä just semmoset päättely-, niin sitä päättelyä, pohdintaa, 
pulmaa, ongelmajuttuja, et semmoset, se on sitä semmosta just monialasta 
matemaattista ajattelua, et se ei oo vaan sitä peruslaskua." (Paula) 

"Mut mä sanoisin näin, että enemmänkin on kysymys siitä, että ne on 
monipuolisia, erilaisia ongelmatehtäviä." (Ann-Mari) 

Tuulan mielestä mielekkäässä lisätehtävässä oppilas miettii matematiikan asioita, eikä 

esimerkiksi vain väritä kuvia. Hänen mielestään ei kannata puhua siitä, kuinka korkealla 

jonkun tehtävän taso on, vaan siitä, että tehtävässä on monipuolisesti ja riittävästi haastetta. 

Hän esittelee ajatusmallin (kuvio 2), jonka mukaan tehtävätyyppejä yhdistelemällä saadaan 

tehtävään haastavuutta. Mallin mukaan tehtävä voi olla puhtaasti visuaalinen, luvullinen tai 

sanallinen. Tehtävässä voi olla myös kaikkia näitä elementtejä, kuten kuviosta näkyy, 

jolloin tehtävä on haastavampi.  
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 Kuvio 2. Tehtävän elementit. 

Tuulan ja Ann-Marin mukaan kirjasarjan oppimateriaalin lisätehtävät ovat pääsääntöisesti 

erilaisia kuin perustehtävät. Esimerkiksi ylöspäin eriyttävissä monisteissa ei ole samaa 

tehtävätyyppiä kuin kirjan haastavimmassa tehtävässä. Vastaavasti haastavimmat tehtävät 

oppikirjassa ovat aina erilaisia kuin kirjan perustehtävät. Ylöspäin eriyttävissä tehtävissä 

on Ann-Marin mukaan esimerkiksi lukumäärien vertailutehtäviä, rakentelutehtäviä, 

kombinatoriikkaa, verbaalista päättelyä, hahmotustehtäviä, taulukkotehtäviä ja 

rahaongelmia. Yleensä tehtävätyyppi toistuu jossain vaiheessa, mikä Ann-Marin ja Tuulan 

mukaan helpottaa oppilaan itsenäistä työskentelyä. Jenni ja Paula pitivät tehtävätyypin 

toistumista hyvänä. 

"Ne pyrkii sitten taas olemaan eri näköisiä ja eri tyyppisiä, että me saatais näitä 
erilaisen lahjakkuusrakenteen omaavia lapsia tyydytettyä." (Tuula)  

"Sit tää on toisaalta ihan hyvä, että täs on myöskin toistoa jonkun verran. Et 
ekan kerran katottiin, ja tota ollaan katottu yhdessä, että mitä tässä pitää tehdä. 
Sit kun toi toistuu toi sama malli tavallaan niin ne ymmärtää, et mikä siin on se 
idea. Ja sit ne osaa itekin ruveta miettimään. Se toistuu aina välillä, muutama 
samanlainen tai sit se tulee uudestaan." (Jenni) 

luvulliset

sanalliset

visuaaliset
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Tuula ja Ann-Mari kokivat, että kirjantekijälle on haaste keksiä järkeviä ylöspäin eriyttäviä 

tehtäviä kun ensimmäisellä luokalla opetellaan pieniä lukuja ja esimerkiksi numeron 

kirjoittamista. Tästä syystä tehtävät täytyy rakentaa muiden, esimerkiksi visuaalisten 

elementtien avulla. Myös puuttuva lukutaito ensimmäisellä luokalla hankaloittaa tehtävien 

keksimistä. Tästä syystä verbaalisia päättelytehtäviä on lisätehtävissä aika vähän. 

Taulukkotehtävät sitä vastoin ovat ensimmäisellä luokalla hyviä koska niissä ei ole paljoa 

tekstiä. 

Tuula toi esiin, että materiaaleihin ei voi laittaa avoimia tai luovia ylöspäin eriyttäviä 

tehtäviä tai projekteja, koska opettajat ovat sitä mieltä, ettei heillä ole resursseja toteuttaa 

niitä. 

"Ei opettaja voi mitään kovin luovaa siellä järjestää näille lahjakkaille. Jotka on 
lahjakkaasti luovia, niin ne tarttis niitä avoimia tehtäviä, ne tarttis laajoja 
projekteja, keksimistä, mutta opettajat taas eivät halua niitä. Koska ne on, ihan 
ymmärrettävästi, kun me aatellaan nyt, jos opettajalla on siellä yks avustaja, 
niin se on luultavasti siellä sen heikon lapsen takia. Se opettaja on se joka panee 
esteen sille, et me ei voida näitä avoimia tehtäviä eikä näitä luovia, ylöspäin 
eriyttäviä tehtäviä tehdä. Koska hän sanoo et hän ei, hän ei pärjää niitten kanssa. 
Et muuten niitä olis kyllä siellä varmasti." (Tuula) 

Samalla lukualueella pysyminen 

Tuulan ja Ann-Marin mielestä lisätehtävissä tulee pysyä koko ajan samalla lukualueella 

kuin missä opetuksessa mennään. Ylöspäin eriyttämisen tulee heidän mielestään tapahtua 

syventämällä opittua asiaa haastavampien tehtävien avulla, ei antamalla lisätehtäviä, joiden 

asioita ei ole vielä opetettu. Tuulan mukaan esimerkiksi seuraavan luokan oppikirjan 

antaminen taitavalle oppilaalle on haitallista. Hän perusteli sitä näin seuraavasti:  

"Se , mikä mun mielestä on pahinta, mitä niille voi tehdä niin antaa niille 
seuraavan luokan kirjan. Sen takia, että sillon ne tekee yksin sitä, ensinnäkin, ne 
ei saa mitään opetusta, eikä mitään vuorovaikutusta siihen, mitä se tekee, ja 
sitten se on tehny sen kakkosluokan kirjan kun se menee kakkoselle, niin se on 
entistä suuremmassa pulassa ja se kakkosluokan opettaja on sitten "mitäs mä 
nyt, annanks mä kolmosen kirjan sille?",  se tekee yksin se laps. Se ei 
välttämättä saa siitä kirjasta irti, niinku ei kirjallisesta materiaalista voikaan 
saada irti sitä kaikkea mitä pitäis siihen. Ja sehän on rutiinilaskemista suurin 
osa." (Tuula) 
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"Jos me käytetään jotain ylempien materiaaleja ja luokkien materiaalia tai 
jotakin vaativampaa materiaalia, siel on tää symbolimerkintä myöskin. Että ne 
ei oo pelkästään tällasia niinku nää meiän, et siellä on kuvalla ja tämmösellä 
rakenteella pannaan lasta ajattelemaan, niin sil, semmosta ei voi antaa, koska 
siinä se symboli pitäis tietää sitten nämä, näitä merkkejä, ja isoja lukuja ja 
kaikkee tätä pystyy prosessoimaan. Ja jos ei sitä ohjata niin silloin siinä saattaa 
mennä aivan pieleen." (Tuula)  

Jenni ja Paula voisivat mielestään antaa oppilaille seuraavan luokan kirjan. Jenni kuitenkin 

korosti, että tällaisessa tilanteessa oppilasta tulee opastaa uusissa asioissa.  

   
"Jos näin tekis että antais vaan ja et "tee mitä osaat", niin siellä voi tulla just 
jotain jakokulmia ja muita tämmösiä mitä ei, eihän ne tietenkään, täytyy 
tietenkin sitten opastaa, jos näin niinkun tekee." (Jenni) 

Ann-Mari ja Tuula toivat selkeästi esiin sen, että Kymppi-kirjasarjan oppimateriaalin 

ylöspäin eriyttävissä tehtävissä on periaatteena pysyä koko ajan samalla lukualueella. 

Tarkoituksena on syventää opeteltavaa asiaa ja käsitettä sekä kehittää ajattelun taitoa. 

Lisätehtävissä ei siis mennä eteenpäin siitä, mitä asiaa on opetettu.  

"On pyritty siihen, että oppikirjan haastavinkin tehtävä liittyisi opetettavan 
luvun tai jakson asioihin. Aina tämä ei toteudu, esimerkiksi kombinatoriikka on 
omanlainen tehtävätyyppi." (Ann-Mari) 

"Superkymppiä tehdään samaan tahtiin kuin kirjaa. Tehtävissä ei ole mitään 
sellaista, mitä ei ole vielä opetettu. Se myös estää  lasten tekemästä koko vihkoa 
yhtenä päivänä, kuitenkin niillä on lisätyötä." (Tuula) 

6.3 Yhteenvetoa opettajien kokemuksista ylöspäin eriyttämisestä ja 

Kymppi-oppimateriaalista 

Alaluvussa 6.1 esittelin tulokset ensimmäiseen tutkimuskysymykseen eli siihen, miten 

luokanopettajat kokevat ja toteuttavat ylöspäin eriyttämisen ensimmäisen luokan 

matematiikassa. Opettajien mielestä ylöspäin eriyttäminen on haastavien tehtävien 

tarjoamista taitaville oppilaille. Myös Hämäläisen (2014, 40) tutkimuksen opettajien ja 

Lerkkasen (2006, 124) mukaan ylöspäin eriyttäminen tarkoittaa oppilaiden taitoja 

vastaavien haasteiden tarjoamista. Tämän taidollisen eriyttämisen lisäksi opettajat kokivat 
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ylöspäin eriyttämisen olevan myös ajallista eriyttämistä eli lisätehtävien tarjoamista 

nopeille oppilaille. 

Kaikki opettajat pitivät ylöspäin eriyttämistä todella tärkeänä. Keskeisenä perusteluna 

nousi esiin oppilaiden väliset taitoerot. Myös Brotherus ym. (2002, 153) ja Perkkilä (2002, 

9) sanovat, että ensimmäisen luokan oppilaiden heterogeenisuus tulee ottaa opetuksessa 

huomioon. Haastatellut pitivät tärkeänä perusteluna myös haasteiden tarjoamista taitaville 

oppilaille. Lisäksi matemaattisten ajattelutaitojen, sosiaalisten taitojen ja luovuuden 

kehittäminen mainittiin perusteluna ylöspäin eriyttämiselle.  

Motivaation katoaminen nousi keskeisenä seurauksena esiin jos oppilas ei saa oman 

tasonsa mukaisia haasteita. Tarjoamalla kiinnostavia haasteita ja ongelmia tuetaan siis 

oppilaan oppimismotivaatiota (POPS, 2004, 18; Välijärvi, 1998, 102). 

Haasteettoman opetuksen mahdollisina seurauksina mainittiin myös turhautuminen ja 

tylsistyminen, alisuoriutuminen, väärät käsitykset matematiikasta sekä käytösongelmat. 

Kaikki haastatellut olivat sitä mieltä, että opppilaiden havainnointi on tärkeää ylöspäin 

eriyttämisen tarpeen tunnistamisessa. Lisäksi opettajat mainitsivat tunnistamiskeinoina 

testit, kokeet ja ennakkotiedon esikoulusta. Cowan (2006, 211), Mäkelä (2009, 6) ja 

Smutny ym. (2007, 21) toteavatkin, että taitavien oppilaiden tunnistamisessa on hyvä 

käyttää samanaikaisesti monia eri menetelmiä ja tietolähteitä.  

Opettajien mukaan taitavilla oppilailla on lukukäsitteet ja kymmenjärjestelmä hallussa 

tullessaan ensimmäiselle luokalle. Taitavan oppilaaan piirteiksi mainittiin huolellisuus, 

pohtivaisuus, sisukkuus. Kaikkien haastateltujen mielestä taitava oppilas on yleensä nopea 

mutta ei kuitenkaan aina. Taitavatkin oppilaat ovat keskenään erilaisia, osa nopeita ja osa 

hitaita, mikä tulee huomioida ylöspäin eriyttämisessä. Valtakin (2012, 33) korostaa, että ei 

ole yhtä hyvää ylöspäin eriyttämisen tapaa, joka sopii kaikille oppilaille. Ylöspäin 

eriyttäminen perustuu aina oppilaantuntemukseen ja hyvällä tunnistamisella löydettyihin 

oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Menetelmä on valittava siis oppilaan ja tavoitteiden 

perusteella. 
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Opettajat käyttivät ylöspäin eriyttämisen menetelminä ryhmittelyä (pari- ja ryhmätyöt, 

tasoryhmät) ja työtapojen mukaista rikastuttamista (pelit, välineet, päässälaskut, 

tietokoneet, ankkuriaktiviteetit). Lisäksi käytettiin syventävää rikastuttamista, jossa 

keskeisenä nousivat esiin lisätehtävät. Opettajien mielestä myös taitavien oppilaiden tulee 

tehdä oppikirjan perusaukema ja vasta sen jälkeen siirtyä ylöspäin eriyttäviin 

materiaaleihin. 

Ylöspäin eriyttäminen koettiin haastavana. Myös Yli-Sikkilän (2014, 73) ja Haringin 

(2003, 183, 226) tutkimuksissa opettajat kokivat ylöspäin eriyttämisen haastavaksi. 

Haasteissa korostui resurssipula ja siinä erityisesti ajanpuute. Lisäksi resurssipulana 

mainittiin materiaalipula. Muita mainittuja haasteita olivat oppilaiden tasoerot, oppikirjan 

matala taso, ekaluokkalaisten puutteelliset taidot sekä opettajan omat pelot sekä 

puutteelliset tiedot ja taidot. 

Alaluvussa 6.2 esittelin tulokset toiseen tutkimuskysymykseen, eli siihen, miten ylöspäin 

eriyttäminen on luokanopettajien mielestä huomioitu ensimmäisen luokan Kymppi-

kirjasarjan oppimateriaaleissa. Haastateltujen opettajien mielestä kirjasarjassa on hyvin 

materiaalia ylöspäin eriyttämiseen. Erityisen hyvinä mainittiin oppikirjan ylöspäin 

eriyttävät tehtävät ja ylöspäin eriyttävät monisteet. Muokattavia kokeita pidettiin 

pääsääntöisesti hyvinä. Oppilaan verkkotehtävistä ja lisätehtävävihosta ei ollut kirjasarjan 

oppimateriaalia käyttäneillä opettajilla käyttökokemusta mutta he pitivät niitä hyvänä 

mahdollisuutena ylöspäin eriyttämiseen. 

Kaikkien haastateltujen opettajien mielestä taitaville oppilaille tarjottavien lisätehtävien 

tulee olla haastavia ja erilaisia kuin perustehtävät. Myös kirjallisuudessa tuli ilmi, että 

taitaville annettavien lisätehtävien tulisi olla haasteellisia ja monipuolisia (mm. 

Hämäläinen, 2014, 57; Perkkilä, 2002, 91; Yli-Sikkilä, 2014, 62, 63). Opettajien mielestä 

kirjasarjan oppimateriaalin ylöspäin eriyttävät tehtävät olivat haastavia, erilaisia 

tehtävätyyppejä ja pääsääntöisesti muita kuin perustehtäviä. 

Kirjasarjan oppimateriaalin ylöspäin eriyttävissä tehtävissä pysytään koko ajan samalla 

lukualueella kuin missä oppikirjassa edetään. Kirjantekijöiden ja kahden muun opettajan 
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ajatukset erosivat toisistaan siinä, että kirjantekijöiden mielestä lisätehtävien tulee aina 

pysyä samalla lukualueella kuin missä opetuksessa edetään. Kaksi muuta opettajaa 

puolestaan voisivat antaa esimerkiksi seuraavan luokan kirjan taitaville oppilaille ylöspäin 

eriyttäväksi materiaaliksi.  



!70

7 Luotettavuuden pohdintaa 

Tutkimuksissa pyritään välttämään virheitä, minkä takia tutkimuksessa on arvioitava sen 

luotettavuutta. Laadullisen tutkimuksen piiristä löytyy erilaisia käsityksiä ja käsitteitä 

tutkimuksen luotettavuuteen liittyvistä kysymyksistä. Myös tutkimusoppaiden 

luotettavuustarkastelut painottavat eri asioita. (Tuomi & Sarajärvi, 2003, 131, 134.) Tämän 

tutkimuksen luotettavuustarkastelu perustuu Lincolnin ja Cuban (1985, 294–301) 

näkemyksiin luotettavuuden arvioinnista laadullisessa tutkimuksessa. Soininen (1995, 124) 

suomentaa heidän esittämänsä laadullisen tutkimuksen luotettavuuden kriteerit käsitteiksi 

vastaavuus (credibility), siirrettävyys (transferability), luotettavuus (dependability) ja 

vahvistettavuus (confirmability). 

Vastaavuus 

Vastaavuus tarkoittaa sitä, vastaavatko tutkijan tekemät tulkinnat tutkittavien käsityksiä 

(Soininen,1995, 124; ks. myös Eskola & Suoranta, 1998, 212). Olen pyrkinyt 

mahdollisimman hyvään tulosten vastaavuuteen huolellisella analyysillä ja kuvaamalla 

mahdollisimman tarkasti tutkimuksen etenemistä ja analyysin vaiheita. Olen myös liittänyt 

raporttiin tutkimuksen empiiristä toteutusta ilmentäviä esimerkkejä. Erilaisten 

tutkimusmenetelmien käytöllä eli triangulaatiolla olisin saanut kattavamman ja 

luotettavamman kuvan tutkimuskohteesta (ks. Eskola & Suoranta, 1998, 69). Olisin voinut 

esimerkiksi käyttää toista aineistonkeräysmenetelmää, vaikka havainnointia. En siihen 

työläyden ja aikataulun vuoksi kuitenkaan ryhtynyt. Lisäksi koen, että tällöin työstä olisi 

tullut opinnäytetyöksi liian laaja. 

Tutkimukseni tulosten luotettavuutta heikentää se, että tutkijana olen tehnyt tulkintaa 

tutkimusprosessin useassa kohdassa. Esimerkiksi litteraatio on jo kertaalleen tulkittu versio 

analysoitavasta tilanteesta (Ruusuvuori, 2010, 427). Myös analyysin aikana olen tehnyt 

vahvasti tulkinnallista työtä, lisäksi raporttia kirjoittaessani olen tehnyt tulkintoja, 

johtopäätöksiä ja päätelmiä. (ks. Eskola & Suoranta, 1998, 143, 153, 244–245.) Hirsjärvi ja 

Hurme (2011, 189) sanovatkin, että tutkimuksessa on kyse tutkijan tulkinnoista ja hänen 

käsitteistöstään, johon yritetään sovittaa tutkittavien käsityksiä. Lisäksi tutkija, tutkittava ja 

vielä lukijakin tulkitsevat tutkimusta eri tavalla (Hirsjärvi ym., 2007, 224).  
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Työni luotettavuutta lisää se, että tein litteroinnit heti haastattelujen jälkeen, jolloin 

haastattelut olivat vielä hyvässä muistissa. Litteroinnissa noudatin huolellisuutta. Lisäksi 

aloitin aineiston käsittelyn ja analyysin pian keruuvaiheen jälkeen. Analyysin aikana pidin 

haastateltujen vastaukset huolellisesti erillään. En tehnyt liian pelkistettyjä ilmauksia, 

koska vastaukset olivat selkeitä ja jo valmiiksi pääteemojen alle sopivia ja luokitteluun 

kelpaavia. Lisäksi minulla oli prosessin aikana mahdollisuus käyttää kirjasarjan 

oppimateriaalin kirjoja ja sähköistä materiaalia. 

Siirrettävyys  

Siirrettävyys tarkoittaa tulosten siirrettävyyttä toiseen kontekstiin (Soininen, 1995, 124). 

Jos tämän tutkimuksen teettäisi uudestaan eri opettajilla, ei tulisi ihan samanlaisia tuloksia. 

Jokaisella opettajalla on varmastikin oma näkemyksensä ylöspäin eriyttämisestä. Soinisen 

(1995, 124)  mukaan laadullisen tutkimuksen tulokset eivät olekaan sellaisenaan 

yleistettävissä, koska laadullinen tutkimus on luonteeltaan ainutkertaista. Myöskään 

Tuomen ja Sarajärven (2003, 87) mukaan laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin 

yleistyksiin vaan niissä pyritään kuvaamaan jotain ilmiötä tai tapahtumaa, ymmärtämään 

tiettyä toimintaa tai antamaan teoreettisesti mielekäs tulkinta jollekin ilmiölle.  

Jotta siirrettävyys olisi ylipäätänsä mahdollista on tutkijan kirjoitettava mahdollisimman 

tarkka kuvaus tutkimuskohteesta (Eskola & Suoranta, 1998, 68). Olen pyrkinyt kuvaamaan 

tarkasti ja huolellisesti tutkimuksen ja analyysivaiheen etenemisen. 

Luotettavuus 

Luotettavuuden arvioimiseksi tutkijan tulee suorittaa koko tutkimuksen arviointia 

(Soininen, 1995, 124). Eskolan ja Suorannan (1998, 213) mukaan tutkijan tulee ottaa 

mahdollisuuksien mukaan huomioon myös tutkimukseen ennustamattomasti vaikuttavat 

tekijät. Lähetin pääkysymykset haastateltaville etukäteen. Näin he olivat saaneet miettiä 

vastauksia valmiiksi. Kaikki olivatkin valmistautuneet haastatteluun muistiinpanoja 

tekemällä. Toteutin tämän tutkimuksen haastattelut kahden kesken rauhallisessa 

paikassa. Haastattelijat kertoivat näkemykseni mukaan kokemuksistaan ja 

näkemyksistään mielellään. Ensimmäinen haastattelu toimi esihaastatteluna. Haastattelu 

meni hyvin enkä sen jälkeen kokenut tarvetta muuttaa haastattelukysymyksiä.  
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Vahvistettavuus 

Vahvistettavuudella tarkoitetaan sitä, että erilaisin tekniikoin varmistutaan tutkimuksen 

totuusarvosta ja sovellettavuudesta (Soininen, 1995, 124). Eskola ja Suoranta (1998, 213) 

käyttävät käsitettä vahvistuvuus tarkoittaen sitä, että tutkijan tekemät tulkinnat saavat tukea 

toisista samaa ilmiötä tarkastelleista tutkimuksista. Tässä tutkimuksessa tulokset olivat 

samansuuntaisia kuin kirjallisuudessa tuli ilmi vastaavista asioista. Myös Tuomen ja 

Sarajärven (2003, 19) mukaan tutkimuksessa käytetty teoria vaikuttaa tutkimuksen laatuun. 

Tavoitteenani on ollut löytää teoriaan mahdollisimman uutta ja monipuolista kirjallisuutta. 

Löysinkin aiheesta muun muassa väitöskirjoja, pro gradu -tutkielmia, tieteellisiä 

artikkeleita ja käytännön opetustyöhön suunnattuja teoksia. Englanninkielistä kirjallisuutta 

löytyi runsaasti, mutta sen kohdalla on huomioitava, että yhdysvaltalainen ja englantilainen 

koulujärjestelmä ja lahjakkaiden opetus on erilaista kuin Suomessa. Rajasin työn vain 

Suomessa mahdollisiin menetelmiin. 

Tutkimusaineistoni oli harkinnanvarainen otanta (ks. Eskola & Suoranta, 1998, 18). 

Valitsin haastateltaviksi henkilöt, joilla on kokemusta tutkittavasta ilmiöstä ja kirjasarjan, 

joka on tarkoituksenmukainen ja joka oli kirjantekijältä saatavissa. Tuomen ja Sarajärven 

(2003, 88) mukaan on tärkeää, että tutkimushenkilöillä on kokemusta tutkittavasta asiasta 

tai että he tietävät tutkittavasta asiasta mahdollisimman paljon. Tutkimukseni 

luotettavuutta heikentää pieni otanta. Useampi haastateltava olisi lisännyt tulosten 

luotettavuutta. Nyt joihinkin asioihin tuli näkökulma vain yhdeltä tai kahdelta 

haastateltavalta. Luotettavuuden lisäämiseksi olisin voinut haastatella useampaa kirjasarjan 

oppimateriaalia käyttävää opettajaa. Tuloksiin saattoi vaikuttaa myös se, että kirjantekijät 

vastasivat kysymyksiin enemmän kirjantekijän näkökulmasta, kun taas kaksi muuta 

opettajaa vastasivat luokanopettajan näkökulmasta. Kaikkiin kysymyksiin ei siis ole 

vastausta kaikilta neljältä haastateltavalta. Luotettavuutta olisi parantanut myös se, että 

haastateltavat olisivat lukeneet tulokset ennen julkaisua ja korjanneet mahdollisia 

virheellisiä tulkintoja. Nyt heistä kukaan ei kokenut sitä tarpelliseksi. 

Uskon, että tutkielmani luotettavuutta lisää oma suhteeni tutkimuksen aiheeseen. Olen 

sitoutunut aiheeseen, koska aihe kiinnostaa ja innostaa minua ja uskon tutkimuksesta 

olevan hyötyä minulle tulevassa työssäni. Tuomen ja Sarajärven (2003, 139) mukaan  

tutkimuksen luotettavuutta lisää se, että tutkijalla on riittävästi aikaa tehdä tutkimuksensa. 
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Minulla oli mielestäni riittävästi aikaa. Kevään aikana asetin tutkimustehtävän ja 

-kysymykset, rakensin teemahaastattelurungon ja toteutin haastattelut. Analysointiin ja 

raportin kirjoittamiseen minulla oli koko kesä aikaa. Alkusyksystä vielä hioin ja 

viimeistelin työtä. 

Kaiken kaikkiaan olen pyrkinyt huolellisuuteen tutkimuksen kaikissa vaiheissa. Tutkijana 

olen kuitenkin joutunut jatkuvasti tekemään ratkaisuja ja pohtimaan sekä analyysin 

kattavuutta että tekemäni työn luotettavuutta (ks. Eskola & Suoranta, 1998, 209). 

Tutkielmani teoriaosaan mahtui vain hyvin pieni osa kaikesta saatavilla olevasta 

kirjallisuudesta. Aineiston valinnassa, rajaamisessa, tulkitsemisessa ja tekstin 

kirjoittamisessa olen käyttänyt omaa ymmärrystäni matematiikan opetuksen ylöspäin 

eriyttämisestä. Myös Tuomen ja Sarajärven (2003, 19) mukaan tutkija päättää 

tutkimusasetelmasta oman ymmärryksensä varassa. Eniten olen pohtinut, voinko tulkita ja 

käyttää käsitettä taitavat oppilaat lahjakkaiden oppilaiden synonyyminä. Yleensä ylöspäin 

eriyttämistä koskevassa kirjallisuudessa käytetään käsitettä lahjakas. Koen kuitenkin, että 

tulokset ylöspäin eriyttämisen syistä ja menetelmistä koskevat yhtä lailla lahjakkaita ja 

muita taitavia oppilaita. Lisäksi, vaikka tässä tutkielmassa kohderyhmänä ovat 

ensimmäisen luokan oppilaat, voivat mielestäni hyödyt, haasteet ja menetelmät koskea 

myös muita alaluokkien oppilaita. 
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8 Pohdintaa 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten luokanopettajat kokevat ja toteuttavat 

ylöspäin eriyttämisen ja miten heidän mielestään ylöspäin eriyttäminen on huomioitu 

Kymppi-kirjasarjan oppimateriaalissa. Tässä luvussa nostan esiin keskeiset tulokset ja 

pohdin niiden merkitystä osana teoriaa ja laajempaa kokonaisuutta. Kohdassa 8.1 esitän 

tulosten pohdinnan tutkimuskysymyksittäin, jonka jälkeen pohdin yleisesti ylöspäin 

eriyttämisen mahdollisuuksia ja haasteita kohdassa 8.2. Lopuksi, kohdassa 8.3, esitän 

pohdintaa tutkimuksen merkityksestä ja jatkotutkimusaiheista. 

8.1 Tutkimustulosten pohdintaa 

Tutkimuskysymys 1: miten opettajat kokevat ja toteuttavat ylöspäin eriyttämisen 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen voi yksinkertaistaen vastata, että opettajat pitivät 

ylöspäin eriyttämistä tärkeänä mutta haastavana ja toteuttivat sitä erilaisilla menetelmillä 

reurssien puitteissa.  

Kaikki opettajat pitivät ylöspäin eriyttämistä todella tärkeänä. Tutkimusprosessin aikana 

ymmärsin itsekin yhä selvemmin, miksi ylöspäin eriyttäminen on tärkeää. Sekä opettajien 

näkemyksistä että suomen- että englanninkielisestä kirjallisuudesta nousivat vahvasti esiin 

oppilaiden erilaisuuden huomioimisen tärkeys sekä motivaation katoaminen haasteettoman 

opetuksen mahdollisena seurauksena. Lasten matematiikan osaamisen tasossa voi olla 

ensimmäisellä luokalla huomattavat erot (Kajetski & Salminen, 2009, 6; Kananoja, 1999, 

339; Mononen ym., 2013, 12, 23). Tämän olivat kaikki haastatellut opettajat huomanneet. 

Oppilaiden tasoerot tulivatkin esiin haastatteluissa monessa kohdassa. Niitä pidettiin sekä 

perusteluna että haasteena ylöspäin eriyttämiselle. Myös Brotherus ym. (2002, 153) ja 

Perkkilä (2002, 9) ovat sitä mieltä, että ensimmäisen luokan oppilaiden heterogeenisuus 

tulee ottaa opetuksessa huomioon. Vastaavasti Hämäläisen (2014, 41), Laineen (2010, 4) ja 

Lerkkasen (2006, 124) mukaan oppilaiden erilaisten tarpeiden huomioiminen 

heterogeenisissa luokissa on haastavaa. 
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Opettajat kokivat, että taitava oppilas on yleensä nopea tekemään tehtäviä. Kuitenkin 

heidän mielestään taitava voi olla myös hidas. Mielenkiintoinen näkökulma olikin, että 

taitavat oppilaat ovat keskenään erilaisia, osa nopeita ja osa hitaita. Tämä tulee ottaa 

huomioon ylöspäin eriyttämisessä. Jos opettaja antaa taitavalle mutta hitaalle oppilaalle 

vain perustehtäviä, ei hän pääse koskaan taitojaan vastaaviin tehtäviin eikä siten 

kehittymään omalla matemaattisella tasollaan. 

Menetelmiä taitavien oppilaiden tukemiselle on monia, kuten tuloksissa ja kirjallisuudessa 

tuli esille. Opettajan tuleekin löytää itselleen ja luokalleen sopivat menetelmät. 

Metsämuurosen mukaan käytettävillä menetelmillä on vaikutusta kaikkien oppilaiden 

oppimistuloksiin (Metsämuuronen, 2013a, 10). Tästä työstä on jätetty pois ne menetelmät, 

jotka eivät sovi alkuopetukseen tai Suomen koulujärjestelmään, tai ovat koulun 

ulkopuolella toteutettavia menetelmiä. Suomessa peruskoulussa hyvin suoriutuvien lasten 

opetus annetaan yleensä tavallisessa luokassa. Meillä ei ole akateemisiin aineisiin 

keskittyviä alakouluja, mutta esimerkiksi musiikkiin ja liikuntaan painottuneita yksiköitä 

on (Laine, 2010, 11). Myös alakoulun matematiikassa voisi olla tarjolla samanlaisia 

mahdollisuuksia erityisopetukseen kuin esimerkiksi lahjakkaille on taito- ja taideaineissa. 

Lisätehtävät ovat yleinen ylöspäin eriyttämisen muoto (mm. Hämäläinen, 2014, 57; Yli-

Sikkilä, 2014, 73), niin myös haastatelluilla opettajilla. Kirjasarjan valmis oppimateriaali 

ylöspäin eriyttämiseen vaikuttaakin varmasti siihen, että lisätehtävät koetaan hyväksi 

ylöspäin eriyttämisen muodoksi. Lisätehtäviä tehdessään oppilaat myös pystyvät 

työskentelemään yksin ja hiljaa eikä niiden teettäminen vaadi opettajalta suuria järjestelyjä.  

Leppäniemi havaitsi tutkimuksessaan, että opettajien ylöspäin eriyttämisessä eniten 

käyttämät menetelmät eli oppikirjan lisätehtävät ja päässälaskutehtävät eivät olleet niitä 

menetelmiä, joita samat opettajat pitivät tehokkaimpina. Opettajien mielestä tehokkaimpia 

työtapoja matemaattisesti taitavan oppilaan oppimisen kannalta olivat oppilaan omien 

mielenkiinnon kohteiden hyödyntäminen, pelit sekä matematiikkakerho. Leppäniemi 

selittää ristiriidan käytettyjen ja tehokkaiksi uskottujen menetelmien välilllä ajan 

puutteella. Vastaajat kertoivat ajan kuluvan heikompien opettamiseen ja taitavien jäävän 

huomiotta. Sen vuoksi opettajat joutuvat turvautumaan niihin ylöspäin eriyttämisen 

työtapoihin, jotka kuormittavat heitä mahdollisimman vähän. (Leppäniemi, 2013, 100.) 



!76

Vastauksista kävi ilmi, että opettajat haluaisivat eriyttää vielä enemmän. Opettajat kokivat 

ylöspäin eriytämisen haastavana. Haasteissa korostui resurssipula ja siinä ajanpuute. Tätä 

tulosta tukee Mommon (2014, 85) havainnot siitä, että opettajat toivoisivat pystyvänsä 

eriyttämään paremmin taitavia oppilaita. Kananoja nostaa väitöskirjassaan esille suuret, 

heterogeeniset opetusryhmät ja sanoo, että eriyttäminen ei ole helppoa millään luokka-

asteella, mutta suurimmat haasteet se asettaa ensimmäisen luokan opettajalle (Kananoja, 

1999, 366). Eriyttämisen menetelmiä on siis pystyttävä toteuttamaan taidoiltaan hyvin 

heterogeenisessa isossa ryhmässä, johon integraatio ja inkluusio tuovat oman haasteensa. 

Usein luokassa on monia erityistarpeita omaavia lapsia, joiden välillä opettajan on 

tasapainoiltava. Lisäksi maamme heikko taloudellinen aiheuttaa koulutussäästöjä ja 

esimerkiksi kaikilla kunnilla ei ole varaa hankkia kouluille tabletteja tai lisenssejä 

kirjasarjojen sähköisiin materiaaleihin. Uskon, että monet opettajat varmasti yrittävät 

parhaansa myös taitavien oppilaiden suhteen, aikaa ja resursseja ei vain ole tarpeeksi. 

Taitavien oppilaiden opetukseen olisikin saatava lisää resursseja, esimerkiksi 

resurssiopettajien palkkaamiseen tai vaikkapa matematiikkakerhojen perustamiseen. Laine 

(2010, 5, 7) muistuttaa, että opettaja voi saada apua ja tukea ylöspäin eriyttämiseen muulta 

opettajakunnalta, rehtorilta ja esimerkiksi museoilta ja kirjastoilta. 

Yksi opettajista mainitsi ylöspäin eriyttämisen haasteeksi myös sen, että ensimmäisellä 

luokalla osa lapsista ei osaa vielä lukea. Tätä haastetta ei kirjallisuudessa mainittu. 

Havaitsin itse tämän ylöspäin eriyttämisen haasteeksi opettaessani harjoittelussa 

matematiikkaa ensimmäisellä luokalla. Kaikki matematiikassa taitavat oppilaat eivät vielä 

osanneet lukea, jolloin heille ei voinut antaa lisätehtäviksi haasteellisempia lukutaitoa 

vaativia tehtäviä. 

Tutkimuskysymys 2: miten opettajien mielestä ylöspäin eriyttäminen on huomioitu 

Kymppi-kirjasarjan oppimateriaalissa 

Tutkimuskysymykseen, miten opettajien mielestä ylöspäin eriyttäminen on huomioitu 

Kymppi-kirjasarjan oppimateriaalissa, voi yksinkertaistaen vastata että opettajien mielestä 

se on huomioitu hyvin. Oppimateriaalin ylöspäin eriyttäviä tehtäviä pidettiin yleisesti 

hyvinä. Tehtävät koettiin tasoltaan haastaviksi ja tehtävätyypiltään monipuolisiksi ja 
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erilaisiksi kuin perustehtävät. Myös Yli-Sikkilä (2014, 47, 72–73) havaitsi 

tutkimuksessaan, että neljännen luokan matematiikan lisävihkojen tehtävät olivat 

monipuolisia ja haastavia.  

Niissä oli vähän rutiinitehtäviä ja paljon ongelmatehtäviä. Haastateltujen kirjantekijöiden 

mielestä ensimmäiselle luokalle on haastavaa tehdä järkeviä ylöspäin eriyttäviä tehtäviä, 

kun käytetään pieniä lukuja eivätkä kaikki oppilaat osaa vielä lukea. Tästä syystä tehtävät 

täytyy rakentaa muiden, esimerkiksi visuaalisten elementtien avulla. Yhdistelemällä 

numeerisia, visuaalisia ja verbaalisia tehtävätyyppejä saadaan tehtävistä haastavia.  

Kaikki opettajat olivat sitä mieltä, että taitavankin oppilaan on laskettava kirjan 

perustehtävät. Usein oppilaat tekevät myös lisäaukeaman ennen siirtymistä muihin 

eriyttäviin materiaaleihin. On kuitenkin muistettava, että hyvä opetus ei ole pelkästään 

oppikirjan seuraamista. Oppikirjan esittämiä asioita voi esimerkiksi painottaa eri tavalla 

kuin kirjassa on tehty.  Aina ei myöskään ole tarpeellista, että oppilaat laskevat kaikki 

kirjan tehtävät, vaan tulee muistaa, että tavoitteiden saavuttaminen on tärkeintä. Kirjaa ei 

tarvitse edetä kannesta kanteen, vaan opettajan tulee noudattaa 

opetussuunnitelmaa ja monipuolisemmin oppimateriaalien tarjoamia menetelmiä 

(Heinonen, 2005, 245). 

Ylöspäin eriyttävää materiaalia on Kymppi-oppimateriaalissa monessa eri paikassa. 

Opettajan täytyy tutustua huolellisesti oppimateriaalin tarjoamiin mahdollisuuksiin. Hyvä 

oppimateriaali on opettajan apu ja tuki työssä (Heinonen, 2005, 45). Valmiiden 

oppimateriaalien avulla opettajan työ helpottuu. Myös Perkkilän (2002, 87, 158) mukaan 

oppikirja ja opettajan opas helpottavat opettajaa suunnittelussa. Haastatelluista opettajista 

kahdella ei ollut käytössään oppimateriaalin oppilaiden verkkotehtäviä eikä 

lisätehtävävihkoa. Tässä kohtaa tulee esiin se, että kuntien huonon taloudellisen tilanteen 

takia kaikilla kouluilla ei ole mahdollisuutta hankkia esimerkiksi kaikkea sahköistä 

oppimateriaalia opettajien käyttöön.  

Kiinnostavaa on, että toinen kirjantekijöistä oli sitä mieltä, että mikään kirjasarjan 

oppimateriaali ei vastaa lahjakkaimman kahden prosentin tarpeisiin. Hän ehdottaa muita 

keinoja, esimerkiksi Mensan tehtäviä, ulkolaisista lehdistä käännettyjä tehtäviä ja 
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projektitöitä ja jopa sitä, että vanhemmat lähettäisivät tehtävät oppilaan mukaan. Tällainen 

voi olla opettajan rajallisille resursseille liian vaativaa. On siis riski, että tämä kaksi 

prosenttia jäävät ilman tasoistaan tehtävää. Varsinkin kun seuraavan luokan kirjaa tai 

laajemman lukualueen tehtäviä ei kirjantekijöiden mielestä saisi oppilaille antaa.  

8.2 Ylöspäin eriyttämisen mahdollisuudet ja haasteet 

Luokanopettajalla on vastuu taitavien oppilaiden tunnistamisessa ja ylöspäin 

eriyttämisessä. Välijärvi kirjoitti vuonna 1998, että opettajankoulutuksessa lahjakkaiden 

erityistarpeet ovat jääneet valitettavan vähälle huomiolle (Välijärvi, 1998, 102). Sama 

tilanne on opettajankoulutuksessa edelleen, melkein 20 vuotta myöhemmin. Ylöspäin 

eriyttämiseen tulisi opettajankoulutuksessa kiinnittää enemmän huomiota. Tulevia opettajia 

tulisi opettaa tunnistamaan ja huomioimaan myös taitavien lasten tarpeet. Myös jo 

työelämässä oleville opettajille tulisi järjestää täydennyskoulutusta aiheesta. Eriyttäminen 

vaatii opettajalta suunnittelua, taitoa tunnistaa yksilölliset eroavaisuudet, oppiaineksen 

hallintaa, tietoa oppimisprosesseista, joustavaa tilanteiden arviointia sekä uskallusta 

käyttää erilaisia opetusmenetelmiä. Opettajan oma motivaatio, asenne ja tiedot ovat tässä 

keskeisiä. Opettajan tulee olla tietoinen omista käsityksistään ja pohtia niiden vaikutusta 

taitavien oppilaiden tunnistamiseen ja ylöspäin eriyttämiseen (Mäkelä, 2009, 11). 

Kirjallisuuteen tutustuessani sain vaikutelman, että ylöspäin eriyttämisestä on 

vuosikymmenien aikana puhuttu paljon, mutta käytännön työssä se on jäänyt vähäiseksi, 

huolimatta todistetuista hyödyistä ja monista tarjolla olevista menetelmistä. Kananojan 

väitöskirjan mukaan eriyttämisen tärkeyttä on korostettu koko peruskoulun ajan. 

Eriyttäminen on kuitenkin pääosin ollut yhtenäistävää, samaan tavoitteeseen tähtäävää 

eriyttämistä eli pyrkimyksenä on ollut saattaa kaikki samalle tieto- ja taitotasolle. 

Keskimääräistä nopeammin kehittyviä on pidetty yksittäisinä ilmiöinä. Luokat ovat 

edenneet tasatahtia oppikirjan määräämässä tempossa ja nopeimmat ovat saaneet vain 

lisätehtäviä (Kananoja, 1999, 290–365). Yksi haastatelluista opettajista piti ylöspäin 

eriyttämistä tärkeänä Suomen Pisa -menestyksen jatkumiseksi. Välijärvi (1998, 91) tuo 

esiin sen, että yhtenäistävän eriyttämisen ansiosta maassamme heikkojen ja taitavien 
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oppilaiden osaamisen tason vaihtelu on vähäistä. Tällä on kuitenkin se seuraus, että myös 

lahjakkaiden oppilaiden määrä on vähäinen.   

Perusopetuslain mukaan kaikille tulee antaa oppilaan omista lähtökohdista ja tarpeista 

lähtevää opetusta (PoL, 1998, 3§). Resurssien kohdentaminen ja opetuksen mukauttaminen 

keski- ja heikompitasoisten oppilaiden mukaan on väistämättä pois taitavilta oppilailta. 

Tällöin koulutuksellinen tasa-arvo ei toteudu. Vahasalon (2006, 173) mukaan joidenkin 

mielestä koulutuksen tasa-arvoisuusperiaate koskee vain heikoimmin menestyvien 

koulutusmahdollisuutta, sillä "hyvät aina pärjäävät".  Kananojankin (1999, 267) mukaan 

on katsottu, että eriyttävät toimenpiteet kuuluvat heikoille.  Vahasalo jatkaa, että 

lahjakkaiden opetusta pidetään Suomessa elitistisenä ja syrjäyttävänä, eikä siitä sovi puhua 

(Vahasalo, 2006, 173). Uusikylä (2003, 16) kärjistää, että lahjakkuuserojen kieltäminen 

oppilaiden välillä oli ehkä peruskouluideologian suurin virhe. Halutaan, että peruskoulun 

päättyessä kaikki osaavat yhtä paljon. Kuitenkaan koulutuksellinen tasa-arvo ei ole 

tulosten tasa-arvoa vaan tasa-arvoista pääsyä koulutukseen ja oman tason mukaisen 

opetuksen saamista. 

Tulisi hyväksyä se, että yksilöt oppivat eri tavalla, eri aikatauluissa ja eri järjestyksessä 

(Välijärvi, 1998, 102) ja että kukaan lapsi ei ole parempi kuin muut, vain erilainen. 

Oppilaita erottaa toisistaan osaamistaso, oppimiskyky, perhetausta, sukupuoli, 

temperamentti ja monet muut asiat (Saloviita, 2013, 46, 80). Jokaisella on omat vahvuudet, 

toisilla ne vain eivät ole kouluaineita. Kaikki eivät saavuta eikä heidän tulekaan saavuttaa 

samanlaista oppimisen tasoa. Kaikkien opettaminen samoilla materiaaleilla ja samalla 

tavalla ei tee ihmisistä samanlaisia (Ruf, 2005, 314). 

Ylöspäin eriyttämisen tulisi olla yhtä luonnollista ja yleistä kuin alaspäin eriyttämisenkin. 

Laineen mukaan koulujärjestelmää ja opetusta tulisi kehittää niin, että kaikilla oppilailla 

olisi todelliset mahdollisuudet saada tasoistaan opetusta ja juuri sitä tukea, jota he 

tarvitsevat (Laine, 2010, 1). Mielestäni taitavat oppilaat tulisi nähdä erityisoppijoina, joilla 

esimerkiksi lukemaan oppimisen sijaan haasteena on motivaation säilyttäminen, 

alisuoriutumisen välttäminen sekä työskentelemään oppiminen. Pitäytyminen 

normiopetuksessa on heidän kohdallaan eräänlainen väliintulo. Se vaikuttaa heidän 

elämäänsä, rajoittaen ja estäen luonnollista kehitystä (Smutny ym., 2007, 7).  
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8.3 Tutkimuksen merkitys ja jatkotutkimusaiheet 

Tutkimuksen merkitys 

Tämä tutkimus oli jatkoa kandidaatin työlleni. Tutkimukseni oli vain pieni katsaus 

ylöspäin eriyttämiseen. Kuitenkin mielestäni työni on tuottanut käytännönläheisen 

kuvauksen ylöspäin eriyttämisestä matematiikassa ensimmäisellä luokalla. Tutkimuksen 

tavoitteena oli tutkia ylöspäin eriyttämistä luokanopettajien näkökulmasta ja valottaa 

matematiikan oppimateriaalin merkitystä ylöspäin eriyttämisessä. Sain mielestäni hyvin 

vastauksia tutkimuskysymyksiini. Empiirisen osion lisäksi pohdin ylöspäin eriyttämistä 

myös teoreettisella tasolla. Vaikka tutkimuksen otanta oli pieni, avaavat tutkimustulokset 

ylöspäin eriyttämistä opettajien ja kirjasarjan näkökulmasta. Tulokset olivat pääsääntöisesti 

linjassa teorian kanssa. 

Tulokset tarjoavat nykyisille ja tuleville opettajille näkökulmia ylöspäin eriyttämiseen. 

Opettajankoulutuksessa käsitellään ylöspäin eriyttämistä todella vähän. Toivon, että työ 

vakuuttaa tulevat opettajat ylöspäin eriyttämisen tarpeellisuudesta. Aihe on tärkeä ja 

ajankohtainen, koska koulutussäästöt suurentavat luokkakokoja ja suuntaus inkluusioon 

tuo luokkaan lisää erityistarpeen omaavia lapsia. On siis riski, että taitavat lapset saavat 

pärjätä omillaan, ellei opettaja koe tärkeäksi panostaa myös heidän huomioimiseen.  

Työ saattaa antaa ajatuksia myös oppikirjan laatijoille siitä, miten tarpeellista ja tärkeää on 

huomioida ylöspäin eriyttäminen oppimateriaaleissa. Valmis oppimateriaali helpottaa 

opettajaa kiireisessä ja vaativassa työssään. 

Tutkimusprosessi on mielestäni vaikuttanut myös omaan ammatilliseen kehittymiseeni.   

Opinnäytetyössähän on kyse myös opiskelijan omasta oppimisesta ja toivonkin työni 

antavan itselleni lisäeväitä opettamiseen tulevassa työssäni. Koen saaneeni selvemmän 

kuvan ylöspäin erittämisen tarpeellisuudesta, menetelmistä ja kirjasarjojen tarjoamista 

materiaaleista. Lisäksi työn tekeminen on kartuttanut tutkijan taitojani. 
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Jatkotutkimusaiheet 

Jatkotutkimusta voisi olla kiinnostavaa tehdä lasten näkökulmasta aiheeseen. 

Tutkielman lähtökohtana voisi olla taitavien oppilaiden kokemukset opetuksen 

haastavuudesta ja omasta taitotasostaan. Alkuopetusikäiset lapset ovat aika pieniä 

analysoimaan omaa oppimistaan, mutta ehkä haastattelulla voisi saada selville heidän 

ajatuksiaan aiheesta. Heidän toimintaansa ja suoriutumistaan erilaisissa tehtävissä 

oppitunnin aikana voisi myös havainnoida. 

Ylöspäin eriyttämisestä saisi vielä laajemman selvityksen, jos kokonaisuutta laajentaisi 

yhteistoiminnallisen oppimisen ja yksilöllisen oppimisen menetelmillä. Nyt nämä jäivät 

laajuutensa vuoksi pois tästä työstä. Tutkimusta taitavien oppilaiden ylöspäin 

eriyttämisestä voisi laajentaa vieläkin suurempaan mittakaavaan, esimerkiksi 

pitkittäistutkimuksella. Olisi mielenkiintoista seurata taitavan lapsen koulupolkua 

peruskoulun ajan ja tutkia, miten ylöspäin eriyttämisen keinoilla on merkitystä hänen 

myöhempään koulumenestykseensä ja elämäänsä. 

Ylöspäin eriyttämiseen liittyy Suomessa koulutuspoliittisia näkökulmia. Olisi kiinnostavaa 

vertailla ylöspäin eriyttämisen kehitystä peruskoulun alkuvuosista nykytilanteeseen ja 

koulutuspolitiikan vaikutusta kehitykseen. Kiinnostavaa olisi myös vertailla eri maiden 

ylöspäin eriyttämisen käytäntöjä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja monessa Aasian maassa 

lahjakkaisiin lapsiin panostetaan paljon enemmän kuin meillä Suomessa. 
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Liitteet 

Liite 1. Haastatteluteemat ja pääkysymykset  

1. Ylöspäin eriyttäminen  

  

1.1  Mitä ylöspäin eriyttäminen on? 

1.2  Kuinka tärkeää ylöspäin eriyttäminen on matematiikan opetuksessa ensimmäisellä 

 luokalla?  

1.3.  Millainen on matematiikassa taitava ensimmäisen luokan oppilas? 

1.4 Millaisia menetelmiä käytät ylöspäin eriyttämisessä?   

1.5  Millaisia haasteita ensimmäisen luokan opettaja kohtaa ylöspäin eriyttämisessä? 

  

2. Ylöspäin eriyttäminen Kymppi -kirjasarjojan oppimateriaaleissa 

2.1  Millaista ylöspäin eriyttävää oppimateriaalia kirjasarja tarjoaa? 

2.2  Painotetaanko kirjasarjan oppimateriaaleissa enemmän alaspäin vai ylöspäin  

 eriyttämistä? 

2.3 Millaiset tehtävät kehittävät matemaattisesti taitavaa oppilasta?    

2.4 Millaisia ylöspäin eriyttäviä tehtäviä kirjasarjan oppimateriaalissa on ja mitä niistä 

 olet käyttänyt?     

2.5  Miten opettajan oppaissa ohjataan ylöspäin eriyttämiseen? 

2.6 Mitä muita keinoja oppimateriaalit tarjoavat ylöspäin eriyttämiseen kuin   

 lisätehtävät?   

2.7 Miten kirjasarjan oppimateriaalit auttavat tunnistamaan matemaattisesti taitavan  

 oppilaan ja ylöspäin eriyttämisen tarpeen? 

2.11  Miten työryhmässä päätetään millaisia sisältöjä ja tehtäviä oppikirjaan ja muuhun 

 oppimateriaaliin tulee? (Tämä kysymys vain Tuulalle ja Ann-Marille)  

    


