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Eriyttäminen heterogeenisessä 
ryhmässä – kokemuksia Haagin 
Suomi-koulusta
Anssi Roiha ja Jerker Polso

Olemme työskennelleet opetustyössä ulkomailla ja pohtineet sieltä käsin suomalaista opetusta 
sekä lähestymistapaa eriyttävään opetukseen. Erityisopettajina olemme eriyttäneet opetusta 
hyvin monimuotoisissa luokissa. Työssämme olemme pyrkineet luomaan eriyttämiseen toimin-
tamallia, joka olisi toistettavissa myös erilaisissa olosuhteissa. Tässä artikkelissa esittelemme 
toimintamalliamme ja annamme esimerkkejä siitä, miten Anssi Roiha on eriyttänyt opetustaan 
toimiessaan Hollannissa Haagin Suomi-koulun opettajana.

Suomi-koulut maailmalla

Suomi-koulut ovat Suomen valtion tukemia kou-
luja, jotka antavat ulkomailla suomalaistaustaisille 
lapsille täydentävää opetusta suomen kielessä sekä 
tutustuttavat heidät suomalaiseen kulttuuriin. 
Kouluja on 45 maassa ja yhteensä niissä opiskelee 
yli 4 000 oppilasta. (Suomi-koulujen tuki ry.)

Haagin Suomi-koulu antaa hyvän kuvan eriyt-
tämisen haasteista Suomi-kouluissa. Koulu on 
perustettu vuonna 1999 ja siellä toimii tällä het-
kellä sekä leikkiryhmä että kouluryhmä, joissa on 
yhteensä 17 oppilasta. Kouluryhmässä opiskelee 
oppilaita yksilöllisin tavoittein kuudella eri luok-
katasolla. Esikoululaisten opetuksen pääpaino on 
lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa. Ykkös-
luokkalaisilla vahvistetaan saavutettua lukutaitoa 
sekä varmennetaan oikeinkirjoitusta ja kakkos-
luokkalaisten kanssa harjoitetaan painotetum-
min luetun ymmärtämistä sekä lausetason tuot-
tamista. 3.–5.-luokkalaisten opetuksessa laajen-
netaan oppilaiden suomen kielen taitoja ja har-
joitellaan laajempaa tekstin tuottamista. Ryhmä 

on hyvin heterogeeninen niin oppimisprofiilien 
kuin kielitaidonkin suhteen, mikä asettaa haas-
teensa oppilaiden yksilölliselle kohtaamiselle.

Eriyttämisen taustaa

Eriyttäminen on opetuksen tukikeino, jota tarjo-
taan ratkaisuna erilaisten oppilaiden kohtaami-
seen. Eriyttämiselle ei kuitenkaan ole kirjallisuu-
dessa yhtä selkeää määritelmää (esim. Lakkala 
2008; Roiha 2014). Tässä artikkelissa määrittelem-
me eriyttämisen yhtäältä opetuksen lähestymis-
tavaksi ja toisaalta joukoksi keinoja, joiden avulla 
opettaja ottaa huomioon jokaisen oppilaan yksilöl-
liset ominaisuudet tukeakseen hänen oppimistaan 
ja koulunkäyntiään parhaalla mahdollisella tavalla 
(ks. Roiha & Polso 2018). Eriyttämisen tulisi olla 
suunnitelmallista ja sen tulisi koskea lähtökohtai-
sesti jokaista oppilasta (ks. Kuvio 1). Eriyttämisen 
taustalla voidaan nähdä olevan vaikutteita muun 
muassa konstruktivistisesta oppimiskäsityksestä 
(esim. Tynjälä 1999), lähikehityksen vyöhyke -kä-
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sitteestä (Vygotski 1978), motivaatio-käsitteestä 
(esim. Dörnyei & Ushioda 2013) sekä moniälyk-
kyysteoriasta (Gardner 2008).

Tutkimuksissa eriyttämisen on todettu muun 
muassa ehkäisevän oppimisvaikeuksia (esim. Ba-
ker, Gersten & Lee 2002; Fuchs, Compton, Fuchs, 
Paulsen, Bryant & Hamlett 2005), parantavan op-
pimistuloksia (esim. DeBaryshe, Gorecki & Michi-
ma-Young 2009; Shaunessy-Dedrick, Evans, Ferron 
& Lindo 2015) sekä tekevän opetuksesta mielek-
käämpää oppilaille (esim. Karadag & Yasar 2010; 
McCrea Simpkins, Mastropieri & Scruggs 2009).

Myös Perusopetuksen opetussuunnitelman pe-
rusteissa (2014) ohjataan opettajia eriyttämään 
opetustaan. Moni kokee eriyttämisen kuitenkin 
haasteelliseksi. Suurimmiksi haasteiksi mielletään 
usein ajan ja resurssien puute, toimimattomat fyy-
siset tilat, suuret luokkakoot, oppimateriaali, eriyt-
tämiskeinojen heikko tuntemus sekä heterogeeni-
nen oppilasaines (esim. Mikola 2011; Roiha 2014; 
Toivonen 2014; Tomlinson & Imbeau 2010). 

Eriyttämisen eri osa-alueet

Mielestämme eriyttämistä on hyvä toteuttaa laa-
jasti viidessä opetuksen osa-alueessa, jotka ovat 
opetusjärjestelyt, oppimisympäristö, opetusmene-
telmät, oppimisen tukimateriaali sekä oppimisen 
arviointi (ks. Roiha & Polso 2018).  Esimerkiksi 
Haagin Suomi-koulussa eriyttämistä toteutetaan 
pääasiassa erilaisten opetusmenetelmien ja oppi-

misympäristöjen avulla. Seuraavassa esittelemme 
eriyttämiskäytänteitä tarkemmin.

1. Opetusjärjestelyt eriyttämisen tukena

Perinteisesti koulussa hallinnollisilla järjestelyillä 
voidaan helpottaa opetuksen eriyttämistä. Suo-
mi-kouluissa eriyttämistä pystyy tukemaan tehok-
kaasti muun muassa joustavalla ryhmittelyllä ja 
vertaistuella. Haagin Suomi-koulussa oppilaat on 
toisinaan ryhmitelty joustavasti niin, että isom-
mat ovat toimineet pienempien pareina. Tällöin 
isommat oppilaat ovat ottaneet työskentelyssä oh-
jaavamman roolin, mikä on sekä opettanut heille 
tärkeitä taitoja että tukenut pienempien oppilaiden 
oppimista. Lisäksi joskus tehtävänsä valmiiksi saa-
nut oppilas on kiertänyt avustamassa muita. Tällai-
set ratkaisut palvelevat eriyttämistä myös siten, että 
ne antavat opettajalle mahdollisuuden tukea tehos-
tetummin tiettyjä oppilaita. Lisäksi käytännöllä on 
positiivinen vaikutus myös luokan ilmapiiriin.

2. Oppimisympäristön monipuolinen 
hyödyntäminen

Haagin Suomi-koulun opetustilana toimiva 
suurlähetystön akvaariota muistuttava lasiseinäi-
nen kokoustila ei tarjoa ideaalia fyysistä oppimis-
ympäristöä opetukselle. Tästä huolimatta tilaa on 
pyritty hyödyntämään eriyttämisessä parhaalla 
mahdollisella tavalla. Tunnin aluksi tuolit ovat 
tietyssä järjestyksessä ja oppilaat istuvat tutuille 

Kuvio 1. Eriyttämisen ideaalitilanne (Roiha & Polso 2018).
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paikoilleen, jossa ovat sekä läksyn tarkistuksen 
että yhteisen alustuksen ajan. Tämän jälkeen yh-
teistoiminnallista aktiviteettia varten tuolit siir-
retään sivuun, mikä mahdollistaa muun muassa 
piirissä istumisen tai erilaiset yhteisleikit.

Opetustilaa hyödynnetään monipuolisesti myös 
muussa työskentelyssä. Käytössä on pulpettien 
sijaan suorakulmion muotoisia pöytiä, joiden 
ääreen mahtuu työskentelemään vain muutama 
oppilas kerrallaan. Kynätehtäviä oppilaat teke-
vät hyvässä istuma-asennossa pöydän ääressä, 
kun taas toiset oppilaat saattavat samanaikaisesti 
työskennellä lattialla esimerkiksi oppimispeliä 
pelaten. Toisinaan jonkun oppilaan on haasteel-
lista keskittyä opetustilassa lukemiseen tai kynä-
tehtäviin, jolloin oppilas on ohjattu hetkeksi työs-
kentelemään käytävässä olevan pöydän ääreen. 
Tunnin lopussa tuolit laitetaan jälleen sivuun toi-
minnallista leikkiä varten. On hyvä muistaa, että 
luokkaa voi ja on syytä muuntaa tilanteen ja ope-
teltavan asian mukaan. Pulpetit on hyvä laittaa 
syrjään aina, kun siihen on aihetta ja muutenkin 
hyödyntää luokkahuoneen eri tiloja ja käytävää.

3. Eriyttämiseen sopivien opetusmenetelmien 
käyttö

Haagin Suomi-koulussa tuntien perusrakenne eli 
struktuuri jäsentää oppilaille opetusta. Tunnit aloi-
tetaan aina läksyjen tarkastuksella. Tämän jälkeen 
on vuorossa opetettavan asian yhteinen käsittely ja 
pohjustus, jonka jälkeen tehdään yleensä jokin yh-
teistoiminnallinen harjoitus. Seuraavaksi oppilaat 
jakautuvat usein pareittain tai ryhmissä eri puo-
lille tilaa työskentelemään syvällisemmin ja yksi-
löllisemmin. Tunnin lopussa on vielä yleensä lyhyt 
kertaava ryhmäharjoitus tai leikki. Opetusväli-
neille ja muille tavaroille on aina tietty vakituinen 

paikkansa, mikä helpottaa oppilaiden toimintaa 
työskentelyn lomassa. Opetuksen selkeä rakenne 
on oppilaiden helppo omaksua. Struktuuri auttaa 
oppilaita myös ennakoimaan tilanteita ja säätele-
mään niissä toimintaansa, mikä vapauttaa opetta-
jan resursseja esimerkiksi oppimisen yksilölliseen 
ohjaamiseen ja tukemiseen.

Yksilölliseen työskentelyyn liittyen luokassa on 
hyvä sopia esimerkiksi käytännöstä, että annetut 
tehtävät tehtyään oppilas voi omatoimisesti siir-
tyä vaikkapa kirjan takana oleviin lisätehtäviin. 
Pienemmille oppilaille tällaiset työskentelyvai-
heet voivat olla kuvaohjeina ja isommille kirjalli-
sesti lapuilla. Haagin Suomi-koulussa jo pienistä 
oppilaista on tullut hyvin itseohjautuvia. Esimer-
kiksi ykkösluokkalaiset osaavat omatoimisesti 
lukea aapisen kappaleen yhdessä, vaihtaa luku-
osuuksia ja tämän jälkeen siirtyä harjoituskirjan 
tehtäviin. Myös yksittäisen tehtävän kohdalla 
oppilaille on hyvä opettaa tietyt toimintaperiaat-
teet, kuten tehtävien huolellinen tarkistaminen. 
Toistojen kautta toimintamallista tulee oppilaille 
luontainen käytäntö. Luokassa kannattaa opetel-
la myös käytäntö, jossa vaikeuden kohdatessaan 
oppilas siirtyy eteenpäin eikä jää toimettomana 
odottamaan opettajan tuloa.

Haagin Suomi-koulun tunteihin sisältyy aina eri-
laisia yhteistoiminnallisia aktiviteetteja, esimer-
kiksi kielellisten asioiden harjoittelua toimin-
takorttien avulla. Oppilailla voi olla tilanteissa 
yksilöllisiä tavoitteita. Esimerkiksi erilaisia lau-
setyyppejä harjoitellessa esikoulu- ja ykkösluok-
kalaisten tehtävänä on ollut vain lyhyen lauseen 
keksiminen yksittäisistä sanoista, kun taas isom-
pien tehtävänä on ollut sivulauseita sisältävien 
virkkeiden tai kysymyslauseiden tuottaminen. 
Näin samaa aktiviteettia voidaan toteuttaa yh-

dessä kaikkien kanssa. Oppilaat myös omaksuvat 
asioita kykyjensä mukaan.

Pistetyöskentelyä on koulussa toteutettu välillä 
niin, että oppilaat ovat työskennelleet koko ajan 
samalla pisteellä tehden eriytettyjä tehtäviään tai 
vaihtoehtoisesti kiertäneet työskentelemässä eri 
pisteillä. Pistetyöskentelyssä auttaa, jos oppilaat 
pystyvät toimimaan tietyillä pisteillä varsin itse-
näisesti, jolloin opettaja voi keskittyä ohjaamaan 
ja tukemaan tekemistä vaativimmilla pisteillä. 
Joskus muut oppilaat ovat omilla pisteillään esi-
merkiksi pelanneet muistipeliä eri sanaluokkien 
sanoilla tai tehneet helpohkoa tehtävämonistetta 
samalla, kun opettaja on käynyt esikoululaisten 
kanssa läpi uutta kirjainta. 

Urakkatyöskentelyä, jossa oppilaat ovat saaneet 
tietyn määrän tehtäviä ja aktiviteetteja tehtäväk-
seen oppitunnin aikana, käytetään myös menes-
tyksekkäästi. Oppilaat ovat saaneet itse päättää, 
missä järjestyksessä suorittavat tehtävät. Tällai-
sen työskentelyn etuna on muun muassa se, että 
oppilas voi haasteellisen tilanteen tullessa eteen 
siirtyä omatoimisesti seuraavaan tehtävään eikä 
hänen tarvitse odotella toimettomana opettajaa. 
Lisäksi urakkatyöskentely mahdollistaa sen, että 
jokainen oppilas voi keskittyä niihin asioihin, 
joissa tarvitsee eniten harjoitusta.

Projektityöskentely on myös toimiva työskentely-
muoto eriyttämistä ajatellen. Koulussa on tehty 
esimerkiksi Suomi100 -teeman puitteissa projek-
ti, jossa oppilaat ovat perehtyneet valitsemaansa 
suomalaiseen eläimeen. Projekti on harjaannut-
tanut myös tiedonhakua sekä tietotekstin luke-
mista. Projektitöitä oppilaat ovat voineet työstää 
omien kiinnostustensa pohjalta ja kykyjensä mu-
kaan. Esimerkiksi eläinprojektissa pienemmät 
oppilaat ovat pysytelleet pinnallisemman tiedon 

tasolla, kun taas isommat oppilaat ovat tutus-
tuneet syvällisemmin esimerkiksi valitsemansa 
eläimen lisääntymiseen ja elintapoihin. Lahjak-
kaimmat oppilaat ovat työskennelleet projektin 
parissa todella kunnianhimoisesti ja saaneet ai-
kaan upeita tuotoksia.

4. Oppimisen tukimateriaalin joustava 
yhteiskäyttö

Lähtökohtaisesti eriyttämistä palvelee, jos luo-
kassa on paljon erilaista pedagogista materiaalia 
eriyttämisen tueksi. Usein kuitenkin materiaalia 
on koulussa vähän, mikä on tilanne myös Haa-
gin Suomi-koulussa. Tällöin on hyvä hyödyntää 
myös oppilaiden omaa materiaalia. Suomi-kou-
lussa esimerkiksi tietokoneiden puuttuessa op-
pilaat ovat eläinprojektissa käyttäneet omia pu-
helimiaan tiedonhankinnassa sekä tuoneet ko-
toaan tietokirjoja. Suomikoululaisten huoltajia 
pyritään myös osallistamaan oppilaiden suomen 
kielen oppimiseen ja taitojen varmentamiseen. 
Huoltajat on esimerkiksi ohjeistettu ottamaan 
Ekapeli aktiiviseen ja säännölliseen kotikäyttöön. 
Lisäksi koululla on paljon suomenkielisiä kirjoja, 
joita säilytetään hajautetusti huoltajien kotona. 
Oppilaat tuovat kotoaan aina kuukauden ensim-
mäiselle tunnille viisi lukemaansa kirjaa ja vaih-
tavat ne puolestaan viiteen uuteen kirjaan. Tällai-
nen systemaattinen toimintatapa myös sitouttaa 
huoltajat oppimisen tukemiseen paremmin.

5. Eriyttäminen osaksi arviointia

Arvioinnissa on tärkeää pitää mielessä oppilaiden 
yksilölliset tavoitteet. Yksilöllinen palaute antaa 
oppilaan osaamisesta aina summatiivista numero-
arviointia enemmän tietoa niin oppilaalle itselleen 
kuin huoltajillekin. Pienessä tiiviissä ryhmässä 
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kuten Suomi-koulussa tämä lähestymistapa on ai-
dosti mahdollinen. Oppilaat myös arvioivat omaa 
työskentelyään ja tekevät vertaisarvioita toisista. 
Tämä auttaa oppilasta muodostamaan käsitystä 
itsestään oppijana. Suomi-koulussa on otettu ta-
vaksi, että jokaisen tunnin jälkeen myös oppilaat 
kertovat mitä oppivat ja miltä työskentely tuntui. 
Pienempien oppilaiden kohdalla tämä on pieni-
muotoisempaa, isommat puolestaan reflektoivat 
oppimistaan analyyttisemmin. Lukukausien lo-
pulla oppilaat tekevät eriytetyt itsearvioinnit ja 
lukuvuoden lopussa oppilaat saavat todistuksen, 
jossa heidän oppimistaan on arvioitu sanallisesti 
suhteessa jokaisen yksilöllisiin tavoitteisiin.

Lopuksi

Tämän artikkelin tarkoituksena on ennen kaik-
kea ollut havainnollistaa, kuinka eriyttäminen 
ja oppilaiden yksilöllisyyden huomioiminen 
on mahdollista myös hyvin heterogeenisen op-
pilasaineksen kanssa. Käytännössä eriyttämi-
nen edellyttää tiettyjen opetuksen periaatteiden 
omaksumista osaksi arkityötään. Eriyttämistä on 
mahdollista toteuttaa myös pienimuotoisesti ja 
pääasiassa tietyissä opetuksen osa-alueissa. Osaa 
artikkelissa esitellyistä esimerkeistä ei välttämättä 
voi siirtää kaikkiin luokkahuoneisiin ja konteks-
teihin sellaisenaan, mutta sovellettuna niitä voi 
hyödyntää monenlaisten oppilasryhmien kanssa. 
Tärkeää on, että jokaisella opettajalla eriyttämi-
nen olisi kuitenkin koko ajan taustalla kaikessa 
opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Kirjoittajat ovat käsitelleet eriyttämisen teoriaa ja 
käytänteitä yksityiskohtaisemmin kirjassaan Roi-
ha, A. & Polso, J. 2018. Onnistu eriyttämisessä. Toi-
mivan opetuksen opas. Jyväskylä: PS-kustannus.
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Ilmiölähtöinen oppiminen alkaa 
tarinoista Lastenkirjainstituutin 
materiaalipankissa
Aino-Maria Kangas

Lastenkirjainstituutti tuottaa verkkopohjaista materiaalipankkia ilmiölähtöisen opettamisen 
tueksi. Materiaalipankin tehtävissä hyödynnetään lasten- ja nuortenkirjallisuutta, joka käsittelee 
aikamme ilmiöitä. Kirjallisuudessa ilmiöt asettuvat kontekstiinsa ikäryhmille suunnatusti, mikä 
auttaa ilmiöihin tarttumisessa. Valmiit tehtävät helpottavat opettajan työtaakkaa ja edistävät 
lastenkirjallisuuden tasapuolista saavutettavuutta kouluissa. Materiaalipankissa on tällä hetkellä 
yli 120 tehtävää tai tehtäväkokonaisuutta, ja sisältö kasvaa ja kehittyy jatkuvasti. Pilottivaiheen 
alakouluille suunnatut tehtävät tuotettiin syksyllä 2016, ja jatkohanke yläkouluille suunnatuista 
tehtävistä käynnistyi keväällä 2017. Materiaalipankki on toteutettu Tiina ja Antti Herlinin säätiön 
rahoittamana.

Lastenkirjainstituutin kirjastossa on yli 65 000 
lasten- ja nuortenkirjaa sekä Suomen laajin ai-
hepiirin tutkimuskirjojen kokoelma. Teemme 
yhteistyötä tutkijoiden, kustan-
tajien, kirjailijoiden, median ja 
muiden alan toimijoiden kanssa. 
Tältä näköalapaikalta tähystämme 
aina uusia mahdollisuuksia tukea 
lasten- ja nuortenkirjallisuuden 
asemaa ja saavutettavuutta. Lasten-
kirjallisuus ilmiölähtöisen oppimis-
en tukena -projektissa halusimme 
hyödyntää kirjojen monipuolisia 
tarinoita ja pedagogista poten-
tiaalia. Suomessa julkaistaan pal-
jon ajankohtaisiin aiheisiin tarttuvaa lasten- ja 
nuortenkirjallisuutta, ja teemojen kirjo jo yh-
den teoksen sisällä peilaa nyky-yhteiskunnan 

monimuotoisuutta. Ilmastonmuutos, moni-
kulttuurisuus ja muuttuva perhe nousivat ma-
teriaalipankin ensimmäisiksi ilmiöteemoiksi. 

Niin kirjoissa kuin tehtävissäkin 
ilmiöteemoja saatetaan lähestyä 
suoraan asiaan pureutuen tai sivu-
juonteita ja lieveilmiöitä tutkail-
len.

Uuteen opetussuunnitelmaan on 
kirjattu oppimisen ilmiölähtöisyys, 
jossa oppija tutkii ilmiötä valit-
semastaan näkökulmasta moni-
alaisesti oppiainerajoja häivyttäen. 
Ilmiöopetuksen käytännöt ovat 

vasta muotoutumassa, ja se heijastuu myös ma-
teriaalipankkiin; tarjolla on tehtäviä moneen 
lähtöön, ja niistä voi rakentaa mieleisensä koko-
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