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Eriyttävällä työtavalla onnistuneita 
oppimiskokemuksia
Neljä vuotta sitten Jenni Sahonen-Räty löysi itsensä luokasta, jossa eriyttäminen ei ollut 
vaihtoehto vaan välttämättömyys. Tässä artikkelissa Jenni kertoo, miten hänestä tuli Liitupö-
lyttäjä, ja kuvaa käytännön esimerkein oppilaslähtöistä opetustapaansa. 

Omista kokemuksista 
yhteiseen kokemukseen
Neljä vuotta sitten vaihdoin työpaikkaa kouluun, 
jonka oppilaat puhuvat yhteensä 23 eri kieltä äi-
dinkielenään. Lapset sekä ymmärtävät että vääri-
nymmärtävät toisiaan. Suomen kielen vertaisop-
piminen on vähäistä. Tavaillessani tulevan luok-
kani nimilistaa mietin, kuinka koskaan oppisin 
oppilaideni nimet ulkoa. Heistä yli 80 prosenttia 
oli maahanmuuttajataustaisia. Jännitti. Koulu al-
koi, ja luokka täyttyi iloisista ekaluokkalaisista. 
Kukaan ei oikeastaan osannut vielä lukea, mutta 
eivät osanneet kaikkien vanhemmatkaan. Ymmär-
sivätkö oppilaat puhettani? Hidastin, yritin puhua 
selkokieltä. Oppilaiden nimet jäivät mieleeni jo 
ensimmäisenä koulupäivänä, mutta samalla aavis-
tin haasteiden vasta alkavan. Oppikirjojen tehtävät 
tuntuivat vaikeilta. Välipalaksi tarkoitetun lyhyen 
tehtävän tekemiseen saattoi mennä iso siivu tun-
nista, kun suuri osa tehtävän sanastosta oli vieras-
ta. Osa yritti täyttää kirjaansa mallista ymmärtä-
mättä tehtävää. Osalle jopa mallista kopioiminen 
oli mahdoton tehtävä. Samaan aikaan muutama 
oppilas alkoi jo turhautua odotteluun. Kotitehtä-
vien antaminen oppikirjoista oli hankalaa, koska 
oppilaat tarvitsivat niiden tekemisessä apua. Kou-
lumme oppilaiden vanhempien arvostus koulua 

kohtaan on korkealla, mutta harva heistä pystyy 
auttamaan lapsiaan koulutehtävissä. 

Uusia haasteita oli paljon, ja koin tarvitsevani työni 
onnistumiseksi jotain uutta. Löysin Varga-Nemé-
nyi-menetelmän, jolla aloin toteuttaa matematii-
kan opetusta luokassani. Varga-Neményi-mene-
telmässä kokemusten pohjalta rakennetaan ma-
temaattista ajattelua sekä opitaan käsitteitä ja ope-
raatioita, jotka kielennetään oppilaan kouluarjessa 
käyttämän kielen kautta lopulta matematiikan 
kielelle (Lampinen, Neményi & Sz. Oravec 2016, 
13). Menetelmässä oppilaille tarjoillaan runsaasti 
loogis-matemaattisia kokemuksia leikkien, pelien, 
toimintamateriaalien ja kuvien avulla. Menetelmä 
tuntui sopivan hyvin työkalukseni. Toimintamate-
riaaleilla työskentelyä seuratessani sain arvokasta 
tietoa oppilaiden ajattelusta varsinkin, kun kaik-
ki eivät osanneet pukea ajatteluaan sanoiksi – tai 
ainakaan suomen kielelle. Teimme asioita, joiden 
osaamista olin pitänyt itsestään selvänä, mutta 
huomasin olleeni väärässä. Oivalsin, että oppi-
laideni kokemusmaailmat olivat hyvin erilaisia. 
Kaikki eivät olleet rakennelleet palapelejä, koska 
ehkä pakolaisleirillä ei ollut palapelejä. Kyse ei siis 
välttämättä ollutkaan osaamattomuudesta, vaan 
kokemuksen puutteesta. Tunsin voimattomuutta 
tajutessani, ettei kaikille ollut luettu iltaisin iltasa-
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tua, ettei kaikilla ollut kotona ainoatakaan kirjaa, 
että lukemaan juuri oppinut ekaluokkalainen oli 
perheensä ainoa lukutaitoinen. Samalla ymmärsin, 
että minulla oli käsissäni ainutlaatuinen ja arvokas 
sekoitus erilaisia kulttuureja ympäri maailmaa. 

Ryhdyin muokkaamaan muitakin luokkani ru-
tiineja hyödyntäen Varga-Neményi-menetelmän 
aineksia. Aloimme käyttää joka aamu runsaasti 
aikaa kalenteriin. Aamujumpan tahtiin luette-
limme esimerkiksi viikonpäiviä, kuukausia ja lu-
kujonoja eri suuntiin. Laskimme koulupäiviä ja 
tutustuimme huomaamattamme kymmenjärjes-
telmään ja järjestyslukuihin. Houkuttelin lapsia 
opettelemaan samoja asioita omilla äidinkielil-
lään ja opettamaan niitä meille muille. Usein syn-
tyi keskustelua, kun joku sana kuulosti melkein 
samalta eri kielillä. Huomasin, että näinkin kes-
keiset käsitteet saattoivat olla vieraita oppilaalle 
hänen omalla äidinkielellään. Vähitellen syntyi 
kokemuksen kautta käsitys maanantaista viikon 
ensimmäisenä päivänä, jota edelsi viikonloppu. 
Aamurutiinien toistuminen pääpiirteittäin sa-
manlaisina päivästä toiseen osoittautui merkityk-
selliseksi: tuttuudesta tulee tunne, että me osaam-
me. Sellainen tunne on hyvä alku koulupäivälle. 

Liitupölyä ja sopivaa 
oppimateriaalia
Kokeilemalla löysin vähitellen toimintatapoja, 
jotka tuntuivat sopivan niin minulle opettajana 
kuin oppilaillenikin. Saatuani muutaman vuoden 
kuluttua uuden ekaluokan minulla oli paljon val-
miimpi ja varmempi olo. Minulla oli myös valmii-
na paljon materiaalia. Mietin, mihin olin käyttä-
nyt mitäkin, ja tein löytöjä, joiden olemassaoloa 

en enää muistanut. Materiaalia oli kertynyt yllättä-
vän paljon. Ajattelin, että siitä voisi olla iloa myös 
muille. Loin Facebookiin Liitupölyttäjä-nimisen 
ryhmän, jolla oli nopeasti useampi sata seuraajaa. 
”Kasvit tarvitsevat pölyttäjiä tuottaakseen satoa ja 
siemeniä. Liitupölyttäjä häärii luokassa ripotellen 
liitupölyä harkitusti ympäriinsä saadakseen oppi-
laat innostumaan oppimisesta.” Nyt ryhmässä on 
jo noin 3000 seuraajaa! Minut toiminnallisuuteen 
ohjasi monikielisyys, mutta eriyttämisen tarpeita 
on ihan kaikenlaisissa ryhmissä. 

Liitupölyttäjä-ryhmässä on siis pääasiassa alkuo-
petukseen valmistamaani materiaalia, jota kol-
legat eri puolilla Suomea ovat hyödyntäneet mo-
nenlaisissa ryhmissä, myös esimerkiksi isompien 
oppilaiden pienryhmissä. On ollut ilahduttavaa 
saada toisilta opettajilta palautetta tehtävien toi-
mivuudesta. Mitä enemmän seuraan oppilaiden 
työskentelyä, sitä enemmän saan ideoita, kuinka 
edetä luokan kanssa. Tarvitsen selkeää materiaalia, 
jonka avulla voi helposti eriyttää eri suuntiin. Juu-
ri omalle ryhmälle sopivan materiaalin etsiminen 
on työlästä, joten suunnittelen ja valmistan paljon 
materiaalia myös itse. Työpöydältäni löytyy usein 
pikaisia luonnoksia päivän aikana syntyneistä ide-
oista. Niistä pienen osan ehdin toteuttaa. 

Toistoa, yhdessä oppimista 
ja mielekästä tekemistä
Koulumme oppilaat tykkäävät käydä koulus-
sa. Perjantai-iltapäivät ovat monille oppilaille 
ankeita, kun edessä on viikonloppu eikä pääse 
kouluun. Oppilaat innostuvat helposti, kun teh-
tävät ovat sopivan tasoisia. Tein 2. luokan oppi-
laille pistetyöskentelyä varten sanalappuja, jotka 
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piti lajitella kahteen postilaatikkoon: toiseen sa-
nat, jotka tarkoittavat jotain, toiseen epäsanat. 
Oppilas, jolle lukeminen oli vielä työlästä, toi-
voi saavansa kotiin samanlaisia lappuja. Lopul-
ta useamman oppilaan reppuun sujahti päivän 
päätteeksi sanalappuja. Oppilaiden innostuksen 
myötä tehtävä jatkojalostui, ja syntyi laatikolli-
nen ”Sanasäkkejä” kotitehtäviksi. Jokaisessa sä-
kissä on sanoja ja epäsanoja, joita tuttuun tapaan 
järjestetään kotona kahteen ryhmään. Sanat, 
jotka tarkoittavat jotain, kirjoitetaan vihkoon. 
Jokaisessa säkissä on eri sanat, ja säkit on nume-
roitu. Mitä isompi luku, sitä haastavampia sanoja 
säkissä on. Tämän tiedon pidän itselläni, mutta 
pystyn huomiota herättämättä ohjaamaan, mikä 
säkki kenenkin kannattaa ottaa kotitehtäväksi. 
Pohdin usein, saavatko nykyisen luokkani kaksi 
äidinkielenään suomea puhuvaa oppilasta riit-
tävästi kielellisiä haasteita hyvin selkokielisessä 
oppimisympäristössä. Tällaisilla pienillä asioilla 
yritän ottaa myös heidät paremmin huomioon, 
kun he ”sattumalta” saavat kotitehtäväksi säkin, 

jossa on haastavampia sanoja. Seuraavana päivä-
nä Sanasäkki palautetaan kouluun. Kun tehtävän 
idea on tuttu, kotitehtävän antamiseen ei mene 
aikaa. Kaikki tietävät, mitä Sanasäkki-tehtävässä 
tehdään. Seuraavalla kerralla jokainen ottaa koti-
tehtäväksi sellaisen säkin, jota ei ole vielä tehnyt. 

Kun taululle ilmestyy pistetyöskentelystä kertovat 
väriympyrät, riemulla ei ole rajaa. Olemme ope-
telleet työskentelytapaa ensin helpoilla peleillä ja 
rakentelutehtävillä. Pistetyöskentelyssä luokassa 
on useampi piste, joista jokaisessa on eri tehtä-
vä. Pisteillä työskennellään yleensä 2–4 oppilaan 
ryhmissä. Kun opettaja kilisyttää kelloa, on aika 
lopettaa työskentely, järjestää tavarat seuraavaa 
ryhmää varten ja siirtyä uudelle pisteelle. Kun 
ryhmässä työskentely ja vaihto pisteeltä toiselle 
sujuvat, sisällön merkitys pisteellä kasvaa. Yleensä 
pisteillä kerrataan ja vahvistetaan opittuja mate-
matiikan ja suomen kielen taitoja monella eri ta-
valla, jolloin saman toisto ei ehdi käydä tylsäksi. 
Tehtävätyypit ovat oppilaille pääosin tuttuja; jou-
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kossa on enintään yksi 
uusi tehtävätyyppi. Ryh-
mät muodostetaan eri 
tavoin. Joskus enemmän 
tukea tarvitsevat ovat sa-
massa ryhmässä, jolloin 
pystyn ohjaamaan heitä. 
Joskus arvomme ryhmät 
ja mietimme, millaiseen 
ryhmään on mukava 
mennä. Joskus samassa 
ryhmässä ovat oppilaat, 
joilla on sama äidinkieli. 
Silloin pisteellä saattaa 
olla tehtävä, jossa tuttu 
asia puhutaan omalla kielellä. Esimerkiksi ma-
tematiikassa opettelimme kymmenylitystä Var-
ga-Neményi-menetelmään liittyvän kanalatarinan 
ja -leikin avulla. Suomeksi tarina oli jo hyvin hal-
lussa, mutta nyt pisteellä leikittiinkin kanalaleikkiä 
omalla äidinkielellä. Joskus hyödynnän pistetyös-
kentelyä, kun haluan arvioida tietyn asian osaa-
mista. Silloin muut pisteet ovat niin tuttuja, että 
voin itse keskittyä oman arviointipisteeni hoitoon. 
Pisteellä saattaa olla samasta tehtävästä muutama 
vaihtoehto, joista oppilas valitsee itselleen sopi-
vimman. Siellä voi olla esimerkiksi kuva sekä kaksi 
lautasta, joista toisessa on sanoja ja toisessa virk-
keitä. Oppilas valitsee lautasen ja etsii siitä kuvaan 
sopivat sanat tai virkkeet. Nopeimmille tarjoilen 
lisähaasteita, jotka yleensä ovat toteutettavissa pis-
teellä olevilla materiaaleilla.

Kirjojen informaatio- ja tehtävämäärä tuntuu toi-
sinaan ahdistavan oppilaita. Saatan tehdä saman 
tyyppisistä tehtävistä tehtäväkortteja, jotka ovat 

pinossa sivupöydällä tai 
vaikka pöydän alla. Op-
pilas hakee yhden kor-
tin, tekee tehtävän vih-
koonsa, palauttaa kortin 
ja hakee samalla uuden. 
Joskus tehtävät on pii-
lotettu ympäri luokkaa 
suklaamunien yllätysr-
asioihin, jolloin pitää tar-
kasti muistaa palauttaa 
rasia samaan paikkaan, 
josta sen löysi. Joku te-
kee oppitunnin aikana 
opettajan avustuksella 

kaksi tehtävää, toinen itsekseen kaksikymmentä. 
Ehdin auttaa niitä, jotka tarvitsevat apua, eikä no-
peimmilta lopu sillä aikaa tehtävät kesken. Toisella 
pöydällä saattaa olla erilaisia tehtäväkortteja, haas-
tavampia, joiden olemassaolosta vihjaan sopivassa 
vaiheessa. Kun olemme koulussa harjoitelleet opis-
keltavaa asiaa tällä tavoin, saatan kotitehtäväksi an-
taa kirjasta samantapaisia tehtäviä eriyttäen.

Suomen kieli on sekä oppimisen kohteena että vä-
lineenä jokaisella oppitunnilla. Siinä on runsaasti 
haasteita pienelle koululaiselle, jonka äidinkieli 
ei ole suomi. Joulukuussa 2017 Turussa etsittiin 
kaupungin monikielisintä luokkaa. Silloisessa 
ekaluokassani laskimme osaavamme yhteensä 16 
eri kieltä. Voitimme kilpailun ja olimme ylpeitä 
osaamisestamme.
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