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Opetuksen eriyttäminen ei ole rakettitiedettä – mutta vaatii
asennemuutosta
Opettajat joutuvat päivittäin pohtimaan, millä tavalla kukin oppilas pääsee oppimisessaan
parhaiten eteenpäin. Se, mikä yhdeltä onnistuu luonnostaan, saattaa toiselta vaatia huomattavasti enemmän.
Koulun ja oppilaiden moninaisuuteen tarjotaan usein ratkaisuksi eriyttämistä. Eriyttäminen herättää opettajissa kuitenkin paljon ajatuksia. ”Aika ei riitä! Luokassa ei ole tilaa! Liikaa
oppilaita ja liian erilaisia! Opetusmateriaali ei tue eriyttämistä! En tiedä miten!”
Tämän ovat huomanneet itsekin opettajina toimivat Anssi Roiha ja Jerker Polso. Yhdessä
he ovat kirjoittaneet 26.1. ilmestyvän teoksen Onnistu eriyttämisessä – Toimivan opetuksen
opas. Kirjassa avataan käytännönläheisesti, kuinka eriyttämistä voi lähestyä pienin askelin.
Eriyttämisen ei tarvitsekaan tarkoittaa maata mullistavia muutoksia, vaan sen voi aloittaa myös pienesti. Jo yhden opetuksen osa-alueen tai oppiaineen eriyttäminen tuo tuloksia.
Kirjoittajat muistuttavat, että koskaan ei ole liian myöhäistä tai aikaista aloittaa. Opetusta

eriyttämällä jokainen oppilas saa onnistumisen kokemuksia ja mahdollisuuden oppia omien
vahvuuksiensa mukaisesti.
Käytännössä eriyttäminen on jäänyt epämääräiseksi termiksi, joka ymmärretään hyvin eri
tavoin. Roiha ja Polso korostavat eriyttämisen kokonaisvaltaisuutta – se on koko koulun yhteistyötä. ”Ihanteellinen eriyttäminen vaatii tietynlaista asennemuutosta. Perinteisen kouluopetuksen sijaan luokkaan tulisi luoda kulttuuri, jossa työskentely olisi nykyistä joustavampaa eikä kaikkien oppilaiden aina tarvitsisi tehdä samoja asioita samalla tavalla ja samaan
aikaan”, Roiha ja Polso sanovat.
Anssi Roiha (KM, FM) on koulutukseltaan erityisluokanopettaja sekä englannin aineenopettaja. Tällä hetkellä hän työskentelee opettajana Utrechtin kansainvälisessä koulussa
Hollannissa sekä tekee väitöskirjaansa vieraskielisestä opetuksesta.
Jerker Polso (KM, MBA) on erityisluokanopettaja, joka on työskennellyt opettajana ja
kouluttajana kaikilla koulutusasteilla. Tällä hetkellä hän työskentelee yhtenäiskoulun virkaapulaisrehtorina ja valmistelee työn ohessa opettajien täydennyskoulutukseen ja koulutusvientiin liittyvää väitöskirjaansa.
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