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TIIVISTELMÄ

Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa oppilaiden kokemuksia joustavan ryhmittelyn käytöstä
matematiikassa sekä kuvata ryhmittelyilmiön taustoja ja toteuttamismuotoja. Oppilaiden joustava
ryhmittely on eriyttämismuoto, jossa heterogeenisestä oppilasjoukosta muodostetaan
mahdollisimman homogeenisiä opetusryhmiä, joissa opetuksen taso vastaa paremmin kyseisen
ryhmän oppilaiden matemaattisia oppimisvalmiuksia. Tutkimuksen taustassa syvennytään joustavan
ryhmittelyn lisäksi koulutukselliseen tasa-arvoon ja eriyttämiseen, jotka tutkimusaiheen kannalta
nousevat keskeisimmiksi periaatteiksi. Tutkimus sisältää myös historiallisen katsauksen
peruskoulun syntyvaiheen aikaiseen tasokurssijärjestelmään.

Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena survey-tutkimuksena, johon osallistui kaksi peruskoulun
vuosiluokkien 7.-9. koulua.  Aineisto kerättiin strukturoidulla kyselylomakkeella keväällä 2007.
Tutkimusjoukon muodostavat 205 oppilasta, jotka opiskelevat eritasoisissa joustavissa
opetusryhmissä matematiikassa. Aineisto analysoitiin SPSS for Windows 13.0 –ohjelmalla.
Aineiston analysoinnissa käytettiin muun muassa tilastollisia tunnuslukuja, Kruskall-Wallisin testiä
ja Mann-Whitneyn U-testiä.

Tutkimus osoittaa, että oppilaiden kokemukset joustavissa opetusryhmissä opiskelusta
matematiikassa ovat pääosin positiivisia. Joustava ryhmittely koetaan matematiikan opiskelun ja
oppimisen kannalta hyödyllisenä opetusjärjestelynä, koska jokainen oppilas saa omaa tasoaan
vastaavaa opetusta. Oppilaiden mielestä joustava ryhmittely kuitenkin kategorisoi heidät
matematiikassa ”hyviin” ja ”huonoihin” oppilaisiin. Siitä huolimatta he eivät koe joutuvansa
muiden oppilaiden arvostelemaksi opetusryhmänsä tason vuoksi. Opettajan ammattitaidolla ja
roolilla on tutkimuksen perusteella merkittävä yhteys oppilaiden kokemuksiin ryhmittelystä.

AVAINSANAT: joustava ryhmittely, koulutuksellinen tasa-arvo, eriyttäminen,
tasokurssijärjestelmä, kvantitatiivinen survey-tutkimus
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1 JOHDANTO

Jos ystäväsi soittaa sinulle ja pyytää neuvoa löytääkseen rautatieasemalle,

pyrit tietenkin opastamaan hänet oikeaan paikkaan. Mutta jos ystäväsi

aikoo oikealle tai vasemmalle, etsii tietä esimerkiksi kirkolle, tulee sinun

luonnollisesti tietää, missä hän juuri sillä hetkellä on. Ilman tuota tietoa on

tien neuvominen melkein mahdoton tehtävä. Ensin sinun on siis otettava

selville ystäväsi sijainti. Täysin samassa tilanteessa on käytännössä

opettaja, jonka tehtävänä on ohjata ja opastaa oppilaitaan matematiikan

maailmassa. Kuinka neuvoa tie päämäärään, jos opastettavan sijainnista ei

ole tietoa? Mikäli 30 oppilasta seisoo eri paikoissa kaupunkia, osa jo

näkeekin kirkontornin ja sinä pyydät heitä kääntymään vasemmalle kirkon

kohdalla, tulevat he todennäköisesti kääntymään eri suuntiin. Ja mitä tehdä

niiden oppilaiden kanssa, jotka eivät edes näe kirkontornia? Jos he ovat

samassa kaupungissakaan… (Engholm 2002)

Tämän tutkimuksen lähtökohtana on yleinen huoli siitä, että peruskoulun matematiikan opetus ei

tavoita eikä kykene tukemaan kaikkia näitä erilaisia oppilaita. Tutkimuksen kohteena on yksi

kiistellyimmistä eriyttämismuodoista, oppilaiden joustava ryhmittely. Oppilaiden joustava

ryhmittely eräänä matematiikan opetuksen eriyttämisratkaisuna on ollut jo jonkin aikaa esillä. Se on

herättänyt kiivasta keskustelua sekä puolesta että vastaan. Esillä on ollut malleja, jotka muistuttavat

vuonna 1985 poistettua tasokurssijärjestelmää. Kyseisessä järjestelmässä yläasteen oppilaat jaettiin

muun muassa matematiikassa ryhmiin, joiden opetus tähtäsi eritasoisiin tavoitteisiin. Tällaisiin

tasoryhmiin ei kuitenkaan haluta palata, mutta oppilaiden oppimisedellytysten mukaisia

ryhmittelyratkaisuja tunnutaan silti harrastavan varsin laajasti koulumaailmassa. Vahvan

kritiikkinsä vuoksi ryhmittelyn käyttö on kuitenkin piilevää.

Argumentteja tukevia perusteita ja todisteita kaivataan enemmänkin joustavaa ryhmittelyä

puolustavilta ja käyttäviltä tahoilta kuin sitä vastustavilta tahoilta. Nämä vahvasti jakautuneet

mielipiteet ovat askarruttaneet jo pitkään itseäni ja herättäneet siten mielenkiintoni tutkia kyseistä

ilmiötä. Tällä tutkimuksella pyrin etsimään vastausta siihen, miten oppilaat suhtautuvat joustavan
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ryhmittelyn käyttöön matematiikassa. Kiinnostus nimenomaan oppilastutkimukseen perustuu muun

muassa Salosen (1995, 9) havaintoon siitä, että osa oppilaista toivoo ryhmittelyä takaisin. Tarvetta

ja kysyntää tämän ilmiön tutkimiselle mielestäni on, sillä suomalaista tieteellistä tutkimusta siitä on

erittäin vähän. Kansainvälisesti tasoryhmittelyä on tutkittu etenkin Iso-Britanniassa. Lisäksi

oppilaiden ääni on tärkeää saada kuuluviin, sillä tähän mennessä keskustelu joustavasta

ryhmittelystä on liikkunut lähinnä koulujärjestelmän muilla tahoilla.

Joustavan ryhmittelyn käyttö on tässä tutkimuksessa rajattu matematiikkaan, joka perinteisesti on

ollut ja on yhä monissa kouluissa ainoa aine, jossa oppilaiden joustavaa ryhmittelyä käytetään

heterogeenisten opetusryhmien ohella. Tämän vuoksi oppilaiden ryhmittelyä on ihanteellista tutkia

matematiikassa. (Boaler 1997b.) Ainevalintaan on lisäksi vaikuttanut oma pätevöitymiseni

matematiikan opettamiseen. Matematiikan oppimisen ja opetuksen tutkimus on ollut sisällöltään ja

tutkimustavoiltaan kirjavaa. On kuitenkin erotettavissa muutamia tutkimusmalleja, jotka nykyisin

ovat usein käytössä rinnakkain. Yksi näistä malleista kartoittaa kentällä matematiikan opetusta ja

oppimistuloksia sekä niiden yhteyksiä taustatekijöihin. Kyseiseen malliin liittyviä tutkimuksia on

tehty muun muassa koulusaavutuksista, opetuksen kokeiluprojekteista sekä oppilaiden asenteista,

uskomuksista ja käsityksistä matematiikasta. Näissä tutkimuksissa käytetään yleensä tilastollisia

tutkimusmenetelmiä laajojen aineistojen analysointiin. Opetukselle asetetut tavoitteet ovat

olennainen osa teoreettista viitekehystä. (Malinen 1997, 14–15.)

Edellä mainittu tutkimusmalli on osaltaan ohjannut kvantitatiivisen tutkimusotteen valintaani.

Oppilaiden tasoryhmittely nykyisessä muodossaan joustavana ryhmittelynä on erittäin

ajankohtainen ja tuore tutkimusaihe, vaikka ilmiönä se ei ole kovin uusi koulumaailmassa, kuten jo

todettiin. Tutkimukseni tarkoitus on kuvata ryhmittelyilmiön taustoja ja toteuttamismuotoja sekä

kartoittaa oppilaiden kokemuksia joustavan ryhmittelyn käytöstä matematiikan opetuksessa.

Tutkimus on toteutettu kvantitatiivisena survey-tutkimuksena. Tutkimusjoukon muodostavat

joustavissa opetusryhmissä opiskelevat oppilaat, mikä mahdollistaa vertailun näiden eri ryhmien

välillä.

Tutkimuksen taustassa keskitytään itse joustavan ryhmittelyn lisäksi koulutukselliseen tasa-arvoon

ja eriyttämiseen, jotka oppilaiden ryhmittelyn kannalta nousevat keskeisimmiksi periaatteiksi.

Aikaisempaan tutkimustietoon tukeutuminen tämän tutkimuksen kohdalla on ongelmallista, sillä

suomalaisia tutkimuksia oppilaiden ryhmittelystä ei ole saatavilla. Tutkimuksessa esiteltävät
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kansainväliset tutkimustulokset eivät ole suoraan verrattavissa suomalaiseen koulujärjestelmään,

joskin ne ovat suuntaa antavia ja siksi mielenkiinnon kohteena. Tämän tutkimuksen avaa

historiallinen katsaus 1980-luvun alkuun saakka toteutettuun tasokurssijärjestelmään, minkä

tarkoituksena on antaa lukijalle kuva siitä, missä muodossa oppilaita eriytettiin peruskoulun

alkuaikoina.

2 HISTORIALLINEN KATSAUS:
TASOKURSSIJÄRJESTELMÄ

Viljanen (1975, 22) korostaa koulutuksellisten ilmiöiden historiallisen perspektiivin tarkastelua.

Hänen mukaansa historiallisen perspektiivin sivuuttaminen saattaa synnyttää virheellisiä käsityksiä

nykyisten opetusjärjestelyjen luonteesta. Historiallinen tarkastelu myös osoittaa, että samat ilmiöt

ovat olleet pohdinnan kohteena eri aikoina koulutuksen historiassa. Ymmärryksen lisääminen on

paikallaan tämänkin tutkimuksen kohdalla, sillä tasokurssijärjestelmällä on vahva yhteys

joustavasta ryhmittelystä käytävään keskusteluun. Näin ollen tässä luvussa esitellään pääpiirteittäin

tasokurssijärjestelmää, jota suomalaisessa koulutusjärjestelmässä toteutettiin 1970- ja 1980-lukujen

vaihteessa.

2.1 Tasokurssijärjestelmä ja sen synty

Suomen koulutusjärjestelmää uudistettiin 1980- ja 1990-luvuilla merkittävästi. Toisen

maailmansodan päättyessä 1900-luvun puolivälissä Suomessa oli edelleen koulutusjärjestelmä,

jonka yleisrakenne oli luotu 1800-luvun sääty-yhteiskunnassa ja jota sen jälkeen oli muokattu

muuttuneita yhteiskuntaoloja vastaavaksi. Koulutusjärjestelmä koostui kansakouluista,

oppikouluista ja ammatillisista oppilaitoksista. Koulutuksen eriarvoisuus näkyi monin eri tavoin.

Oppikoulun käyneille nuorille tarjoutui parempi mahdollisuus jatko-opintoihin kuin kansakoulun

käyneille (Iisalo 1991, 242, 247). Myös koulutuksen alueellinen eriarvoisuus oli merkittävä.

Harvaan asutut seudut kärsivät luonnollisesti koulunkäyntimahdollisuuksien puutteesta. Lisäksi

sosiaalista tasa-arvoa oli hankala saavuttaa, koska vanhempien varallisuus näkyi heidän lastensa

koulutusmahdollisuuksissa. (Rinne & Vuorio-Lehti 1996, 41–43.)  Erityisesti Ruotsissa ja
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Suomessa käytiin toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä keskustelua

koulutusjärjestelmän kehittämisestä yhtenäiskoulun suuntaan. Yhtenäiskoululla on yleisesti

tarkoitettu sitä, että oppivelvollisuuskoulu on kaikille yhteiskunnan lapsille yhteinen,

samansisältöinen ja samanpituinen. Samaa periaatetta pyritään noudattamaan peruskoulussa tänäkin

päivänä. Vuonna 1950 tehtiin Ruotsissa päätös siirtymisestä yhdeksänvuotiseen

oppivelvollisuuskouluun. Suomessa tämä tapahtui vasta vuonna 1968 säädetyssä laissa. Uuden

koulun nimeksi vakiintui samoihin aikoihin peruskoulu. (Iisalo 1991, 250–251; Lindström 1996,

10–15.)

Yhdeksänvuotisen oppivelvollisuuskoulun rakenteeksi ehdotettiin aluksi kolmesta asteesta

koostuvaa oppilaitosta. Vuoden 1959 Kouluohjelmakomitean ehdotuksen mukaan alimpana olisi

kaikille yhteinen neljävuotinen ala-aste, jota seuraisi kaksivuotinen keskiaste. Viimeisenä olisi

kolmevuotinen ylä-aste, joka jakaantuisi kolmeen linjaan. Yksi linja muistuttaisi vanhaa

kansalaiskoulua, toinen keskikoulua ja kolmas olisi näiden kahden välistä. Kouluohjelmakomitean

ehdotuksesta poiketen sekä Peruskoulukomitea vuonna 1965 että Koulunuudistustoimikunta vuonna

1966 ehdottivat mietinnöissään, että uudessa koulussa olisi vain kaksi astetta, ala- ja yläaste.

Kouluohjelmakomitean suosimasta yläasteen linjoituksesta luovuttiin, mikä oli

yhtenäiskouluperiaatteen kannalta merkittävä ratkaisu. Oppilaiden yksilölliset erot tuli ottaa

huomioon joustavammin. Lopullisessa lakiesityksessä todettiin yläasteen opetuksen olevan kaikille

oppilaille yhteistä, mutta oppilaalla oli mahdollisuus valita erilaajuisia oppimääriä. (Lindström

1996, 12, 15.)

Tasokurssijärjestelmä oli kompromissi, jolla vältettiin alun perin kaavailtu linjajakoinen yläaste.

Peruskouluasetuksen (1970, N:o 443) 20§:n perusteella voitiin matematiikassa ja vieraassa tai

toisessa kotimaisessa kielessä saman vuosiluokan opetus järjestää kahden tai kolmen erilaajuisen

oppimäärän mukaan. Vastaavasti fysiikassa ja kemiassa opetus oli mahdollista järjestää kahden

erilaajuisen oppimäärän mukaan, jotka olivat suppeampi ja laajempi kurssi. (Viljanen 1975, 66–67.)

Ensimmäisessä vieraassa kielessä oli valittavana yleiskurssi, keskikurssi ja laaja kurssi vuosiluokilla

7.-9. Toisessa vieraassa kielessä vaihtoehdot olivat suppeampi ja laajempi kurssi vastaavilla

vuosiluokilla. Matematiikassa oli 7. vuosiluokalla vain suppeampi ja laajempi kurssi, mutta

vuosiluokilla 8. ja 9. kolme kurssia. (Somerkivi 1983, 75.) Tasokurssijärjestelmän avulla erilaiset

oppijat eriytettiin organisatorisesti oman tasonsa mukaisiin ryhmiin.
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Pääperiaatteena oppilaiden sijoittamisessa eri kursseille oli, että oppilaan huoltaja suoritti valinnan

koulun antaman informaation ja arvioinnin avulla. Tasokurssijärjestelmän piti olla joustava ja

oppilaan sijoituksen tuli vaihdella aineittain.  Alimmilta tasokursseilta ei kuitenkaan saanut jatko-

opintokelpoisuutta lukioon. Viljasen mukaan suurin haitta tasokurssijärjestelmässä olikin se, että

laajan tai laajemman kurssin suorittaneilla oppilailla oli paremmat mahdollisuudet jatko-opintoihin

kuin yleiskurssin tai suppeamman kurssin suorittaneilla. (Viljanen 1974, 67.) Tasokurssit johtivat

voimakkaaseen eriarvoistumiseen, minkä vuoksi niiden katsottiin olevan koulutuksellisen tasa-

arvon vastaisia. 1980-luvulle siirryttäessä tasokurssit alkoivatkin saada osakseen runsaasti

kritiikkiä. Kaikille oppilaille haluttiin taata kelpoisuus lukio-opintoihin.

2.2 Tasokurssien poistuminen

Tasokurssijärjestelmää kohtaan esitetyn kritiikin siivittämänä vuoden 1971 koulutuskomitea pyrki

poistamaan jatko-opintokelpoisuutta rajoittavat tasoerot. Komitean vuonna 1974 asettama

peruskoulun opetuksen eriyttämistoimikunta keskittyi erityisesti yläasteen opetuksen eriyttämisen

kehittämiseen. Eriyttämisen ensisijainen tehtävä oli toimikunnan mukaan turvata yleissivistyksen

korkea taso ja yhtäläiset mahdollisuudet jatko-opintoihin. Pohdinnan alla olivatkin lähinnä

yläasteen tasokurssit. Tasokurssiryhmien oppilaat erosivat sukupuolensa ja vanhempiensa

sosioekonomisen aseman mukaan. Laajempia kursseja valitsivat tytöt ja ylempien sosiaaliryhmien

lapset, kun taas alempien sosiaaliryhmien lapset ja pojat valitsivat helpoimpia kursseja. Tyttöjen ja

poikien erilaisten tasokurssivalintojen myötä havahduttiin myös koulun sukupuoliongelmaan. Näin

ollen eriyttämistoimikunta esitti tasokursseista luopumista. (Lindström 1996, 23; Rinne & Vuorio-

Lehti 1996, 53, 58–59.)

Esitystä tuki vuonna 1977 muistionsa julkistanut keskiasteen koulu-uudistuksen johtoryhmän

peruskoulujaosto. Jaoston mukaan oppiaines tuli tasokurssien sijaan jakaa kaikille yhteisiin

perussisältöihin ja lisäoppimääriin, joilla oppilaat pystyivät monipuolistamaan opintojaan. Joka

tapauksessa jo pelkkä perusoppimäärä tuotti oppilaalle jatko-opintokelpoisuuden. Valtioneuvosto

teki kesällä 1979 päätöksen, jonka mukaan yläasteen vieraiden kielten ja matematiikan

tasokurssijärjestelyä muutettiin opetusryhmän sisäisen eriyttämisen suuntaan. Uudet

ryhmitysperusteet tulivat käyttöön valtakunnallisesti vuodesta 1983 lähtien, mutta sitä ennen

toteutettiin eriyttämiskokeiluja. Eriyttämiskokeilu sisälsi kaksi vaihtoehtoa. Ensinnäkin
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perusopetusryhmä jaettiin osalla kielten ja matematiikan tunneista kahteen erikseen opetettavaan

ryhmään. Toiseksi vieraiden kielten ja matematiikan opetusryhmät muodostettiin siten, että kahta

opetusryhmää kohti tuli kolme opettajaa. (Lindström 1996, 23–25.)

Eriarvoisuutta kylväneet tasokurssit poistettiin lailla vuonna 1974 ja käytännössä lopullisesti

vuoden 1985 valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa. Suomalaisten kasvatustutkijoiden

mukaan tasoryhmittely ei hyödyttänyt heikkoja eikä myöskään nopeita oppijoita, joten yhdessä

opiskelu oli tarkoituksenmukaista (Ahonen 2003, 146, 156). Peruskoulun yläasteelle jäivät

valinnaisaineet, jotka mahdollistivat oppilaille edes joitakin valintamahdollisuuksia (Brunell 1993,

34.) Kaikki eivät suinkaan olleet valmiita tasokurssijärjestelmän romuttamiseen. Tasokurssien

säilyttämisen puolestapuhujat, joihin muun muassa monet aineenopettajat kuuluivat, katsoivat

kurssien takaavan peruskoulussa edes jonkinlaiset oppimistulokset. Tasokurssit antoivat oppilaille

myös mahdollisuuden valita kykyjensä mukaan, eikä niistä luopuminen poistaisi oppilaiden välisiä

eroja. Ryhmittämättömiä opetusryhmiä pidettiin aivan liian heterogeenisinä. Tasokurssiton yläaste

nähtiin liian yhtenäisenä ja vaihtoehdottomana. Suurimmista puolueista ainoastaan Kokoomus

nousi puolustamaan tasokurssijärjestelmää. (Rinne & Vuorio-Lehti 1996, 57–58; Brunell 1993, 34.)

2.3 Tuntikehysjärjestelmä

Keväällä 1980 tasokursseista käytävään keskusteluun saatiin uusia ratkaisuvaihtoehtoja.

Opetusministeriössä vuodesta 1976 toimineen koululakityöryhmän jäsenistä osa oli ideoinut

tuntikehysjärjestelmää. Tuntikehysjärjestelmällä tarkoitettiin järjestelmää, jossa koulu sai

käytettäväkseen kutakin perusopetusryhmää kohden tietyn opettajatuntimäärän, joka oli suurempi

kuin oppilastuntimäärä. Koulu sai käyttää kyseisen tuntimäärän sekä muodostaa erikokoisia

opetusryhmiä joko itsenäisesti tai säädösten ja viranomaisten ohjaamana. Aikaisemmin

opetusryhmän kokoa eri aineissa oli määrätty asetuksella ja hallinnollisilla ohjeilla. (Lindström

1996, 25.) Somerkivi (1983, 83) tarkentaa, että tuntikehysjärjestelmä ei ole suomalainen keksintö,

eikä sitä ole kehitetty ainoastaan tasokurssiaineiden eriyttämistä varten.

Toukokuussa 1981 opetusministeriö tarkensi vuonna 1979 annettuja ryhmäjaon perusteita.

Ministeriön mukaan syksystä 1983 lähtien perusopetusryhmän tuli olla heterogeeninen. Yläasteen

äidinkielen, vieraiden kielten ja matematiikan opetuksessa voitiin kuitenkin käyttää poikkeavia
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ryhmäjakoja. Toisin sanoen ryhmät voitiin muodostaa joko heterogeenisiksi tai oppilaiden

oppimisedellytysten perusteella. Ryhmäjakojen tuli olla joustavia, eikä oppilaiden ryhmittelyä

koulumenestyksen perusteella sallittu. (Lindström 1996, 25–26.) Opetusministeriö antoi täten

ohjeessaan vapauden ainakin tilapäiselle oppilaiden tasoryhmittelylle. Joka tapauksessa

ryhmittelyperusteet olivat erilaiset. Koulusaavutusten sijaan ryhmäjaot tuli perustua oppilaiden

oppimisedellytyksiin. Täten ryhmäjakojen ei pitänyt vaikuttaa oppilaiden jatko-

opintomahdollisuuksiin. Pedagogisesti katsoen ei siis tapahtunut muuta muutosta kuin että kolmen

tasoryhmän sijaan toteutui kaksi todellisuudessa eritasoista ryhmää (Somerkivi 1983, 84).

Kupari selvitteli vuosina 1987–88 ja 1990 tuntikehysjärjestelmän käyttöönottoa ja ensimmäisiä

toteuttamismuotoja matematiikassa. Matematiikka oli poikkeuksetta kuulunut niihin aineisiin, joissa

opetusryhmät oli jaettu. Kuparin mukaan matematiikka, kuten myös muut entiset tasokurssiaineet,

oli pystynyt pitämään puolensa tuntikehyksen jakamisen suhteen. Ryhmäkoon pienentämisellä, joka

oli uudistuksen keskeinen tavoite, oli ollut tärkeä vaikutus työskentelyilmapiirin paranemiseen.

(Kupari 1992, 101.) Samalla ryhmät olivat muuttuneet heterogeenisemmiksi (Kupari 1996, 436).

Mehtäläisen mukaan opetusryhmät pysyivät pääsääntöisesti kiinteinä, mutta pyrkimystä

opetusryhmien joustavaan muodostamiseen esiintyi joka tapauksessa. Tuntikehysjärjestelmän

myötä myös tukiopetuksen mahdollisuus ja tarve lisääntyi. Tukiopetuksesta ja ryhmien

muodostamisesta tuli aikaisempaan verrattuna vapaampaa. Ryhmien koostumus vaihteli usein, millä

oli positiivinen vaikutus luokkien ilmapiiriin. Oppilaat saattoivat olla hitaammin tai nopeammin

eteneviä. Tukiopetus tapahtui yleensä eri tilassa kuin muu opetus. (Mehtäläinen 1992, 55.)

Kupari (1993, 98–99) analysoi artikkelissaan, millä tavoin matematiikan opettajat kokivat vuonna

1985 toimeenpannut opetuksen muutokset ja miten he kehittäisivät opetusta. Kuparin tarkastelut

perustuvat Peruskoulun arviointi 90 -tutkimuksen opettajakyselyyn. Yhdeksännen luokan

opettajista noin 40 prosenttia koki, että matematiikan opetus oli tullut vaikeammaksi ja

rasittavammaksi heterogeenisten opetusryhmien myötä. Yhteisen opetuksen osuus oli opettajien

mukaan vähentynyt ja oppilaiden henkilökohtaisen ohjauksen ja tuen tarve lisääntynyt. Monet

opettajat katsoivat, että sekä hyvät että heikot oppilaat kärsivät tilanteesta, sillä opettajat eivät ehdi,

eivätkä pysty tarjoamaan kaikille sopivaa opetusta. Kupari kuitenkin huomauttaa, että osa yläasteen

opettajista näki matematiikan opetuksessa myös myönteistä kehitystä, esimerkiksi

työskentelyilmapiirin parantumista ja oppilaiden aktiivisuuden lisääntymistä. Opettajien

kehittämistoiveet painottuivat opetuksen organisointiin. Puolet opettajista ehdotti oppiaineksen
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kurssittamista ja oppilaiden ryhmittelyä tason mukaan. Kolmasosa ehdotti enemmän tunteja

matematiikkaan ja neljäsosa kannatti tasokursseihin palaamista.

Mahdollisuudet paikallisiin, entistä joustavampiin ratkaisuihin lisääntyivät 1990-luvun alkupuolella,

kun päätösvaltaa delegoitiin kunnille ja kouluille. Mutta millaiselta vaikuttaa 2000-luvun

peruskoulu? Millaiset arvot ja periaatteet ohjaavat koulun kasvatus- ja opetustyötä tänä päivänä?

Pyritäänkö koulutuksessa yhä yhtenäistämään vai kenties palaamaan valinnanvapauden

vuosikymmeniin? Nykykoulun tulee välittää opetus- ja kasvatustyössään sellaisia arvoja, jotka

toisaalta edistävät yksilöllisyyden huomioon ottamista ja toisaalta lisäävät koulutuksellista tasa-

arvoisuutta (Ahvenainen, Ikonen & Koro 2001, 77.) Nämä kaksi koulujärjestelmämme perusarvoa

ovat kuitenkin opetuksessa tehdyissä ratkaisuissa usein toisilleen vastakkaisia. Sekä opetuksen

yksilöllistämistä että koulutuksellista tasa-arvoa tavataan määritellä monella tapaa, mikä aiheuttaa

helposti niiden välisen ristiriidan (Viljanen 1975, 18). Tästä johtuen niitä käytetään usein

vastakkaisina argumentteina myös oppilaiden ryhmittelystä keskusteltaessa. Tämän vuoksi on

tarkoituksenmukaista perehtyä koulutuksellisen tasa-arvon ja eriyttämisen periaatteisiin hieman

tarkemmin.

3 KOULUTUKSELLINEN TASA-ARVO

3.1 Koulutuksellisen tasa-arvon käsite

Suomi on perinteisesti ollut edelläkävijä tasa-arvoa koskevissa asioissa. Laki miesten ja naisten

tasa-arvosta astui voimaan vuonna 1987. Erityinen tasa-arvo-ohjelma valmistui kymmenen vuotta

myöhemmin vuonna 1997. Tasa-arvon käsite yhdistetäänkin usein ensimmäisenä sukupuolten

väliseen tasa-arvoon. Käsite pitää sisällään kuitenkin myös monia muita ulottuvuuksia kuin

sukupuolten välisen tasa-arvon. Tasa-arvo voidaan ensinnäkin ymmärtää yleisenä, ihmisyyteen

kuuluvana oikeutena. Toisaalta tasa-arvo voidaan nähdä välineenä jonkun korkeamman arvon

saavuttamiseksi. Molemmissa näkökulmissa on pohdittava tasa-arvon suhdetta muihin arvoihin,

esimerkiksi vapauteen, velvollisuuteen tai oikeudenmukaisuuteen. Onko tasa-arvo muita korkeampi

arvo, inhimillisen toiminnan päämäärä? Tarkastelun kohteeksi päätyvät myös keinot ja välineet

tasa-arvon saavuttamiseen. Koulutus on aina väline tasa-arvon saavuttamiseen ja yhteinen koulu on
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yksi merkittävimmistä tasa-arvokysymyksistä. Kun tarkastellaan tasa-arvon periaatteiden

toteutumista koulutusinstituutiossa, on kyse koulutuksen tasa-arvosta. (Lehtisalo & Raivola 1999,

68–69.)

Koulutuksellinen tasa-arvo on ollut ja on yhä suomalaisen koulutuspolitiikan keskeinen päämäärä.

Koulutuksellisella tasa-arvolla tarkoitetaan sitä, että jokaisella on oikeus ja mahdollisuus oppia

omien edellytystensä mukaan. Koulutuksellisen tasa-arvon käsitettä voidaan tarkastella kolmelta eri

kannalta; konservatiivisen, liberaalin ja radikaalin tasa-arvokäsityksen näkökulmasta.

Konservatiiviseen tasa-arvon käsitykseen perustuva koulutuspolitiikka pyrkii ylläpitämään

rajoitettua koulutuksen tarjontaa ja kouluttamaan yksilöt näin työelämän ja yhteiskunnan eri

tehtäviin. Konservatiivisen tasa-arvokäsityksen mukaisesti voidaan siis ajatella, että jokainen

oppilas on yksilöllinen ja jokaista oppilasta tulisi näin ollen opettaa ja ohjata häntä hyödyttävällä,

parhaalla mahdollisella tavalla. Liberaalisen tasa-arvokäsityksen tavoitteena on poistaa ennen

kouluikää syntyneet eriarvoisuudet esimerkiksi esiopetuksen avulla niin, että lapsilla olisi

samanlaiset lähtökohdat koulun alkamishetkeen mennessä. Myöhemmin opetusta eriyttämällä

pyritään minimoimaan erojen kasvaminen ja takaamaan koko ikäluokalle yhteiset oppimistulokset.

Radikaalisen tasa-arvokäsityksen lähtökohta on, että perinteinen käsitys mitattavasta älykkyydestä

ihmisen koulutettavuuden ehtona on väärä. Älykkyys on suhteellinen ominaisuus, johon sekä

perimä että ympäristö vaikuttavat. Mahdollisuuksien tasa-arvo on radikaalisen tasa-arvokäsityksen

näkökulmasta truismi, itsestäänselvyys. Pohjimmiltaan koulutuksen tasa-arvo voidaan tulkita siten,

että koulutustuotoksilla on sama ostovoima riippumatta koulutettavan yksilöllisestä taustasta.

(Lehtisalo & Raivola 1999, 70–77.)

Uusikylän (1994, 166) mukaan ruotsalainen kasvatustieteilijä Torsten Husén on esittänyt

koulutuksen tasa-arvoon liittyen seuraavanlaisen kolmijaon (myös Lahdes 1997, 26):

§ koulutukseen pääsyn tasa-arvoisuus: jokaiselle tarjotaan mahdollisuus saada koulutusta

toivomallaan alalla,

§ koulutusjärjestelyjen tasa-arvoisuus: jokaisen sallitaan opiskella edellytystensä mukaisesti

mahdollisimman hyvissä olosuhteissa ja

§ koulutustulosten tasa-arvoisuus: jokaisen tiedot, taidot ja asenteet kehitetään eheäksi,

korkeatasoiseksi kokonaisuudeksi.
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Suomalaisessa peruskoulujärjestelmässä tämä kolmijako on moniin muihin maihin verrattuna

pitkälle kehittynyt. Oppivelvollisuus takaa kaikille yhteisen peruskoulutuksen. Koulutuksen

maksuttomuus on eräs tärkeimmistä tasa-arvoa edistävistä tekijöistä. Myös korkeatasoinen

opettajankoulutus ja kehittynyt tuki- ja erityisopetus mahdollistavat osaltaan hyvät

opiskeluolosuhteet.  Lisäksi koulutuksellinen tasa-arvo tarkoittaa, että jokaisella on mahdollisuus

osallistua myös toisen asteen koulutukseen. 1990-luvulla yli 90 prosenttia onkin jatkanut

päätoimista opiskelua joko yleissivistävissä tai ammatillisissa oppilaitoksissa (Lehtisalo & Raivola

1999, 80).

3.2 Koulutuksellisen tasa-arvon historia

Tasa-arvon käsite on peräisin valistusajalta. Suomessa tasa-arvo on ollut esillä koulutuspolitiikan

kaikissa käännekohdissa, mutta sen sisältö on muuttunut. Ensimmäinen vaihe, jolloin

koulutuksellinen tasa-arvo oli merkittävästi esillä, oli kansakoulun perustaminen 1800-luvun

lopulla. J.V. Snellmanin näkemys oli, että kaikki kansakunnan jäsenet säädystä riippumatta olivat

velvollisia sivistymään. Snellmanin tasa-arvokäsitys korosti kuitenkin enemmän velvollisuuksien

kuin oikeuksien yhdenvertaisuutta. Seuraava vaihe ajoittui vuoden 1918 kansalaissodan jälkeiseen

aikaan, jolloin yleisen oppivelvollisuuden toivottiin eheyttävän jakautuneen kansan. (Ahonen 2003,

9-10.) Kaikkien lasten ja nuorten ottaminen perusopetuksen piiriin haluttiin taata lainsäädännössä.

Yleinen oppivelvollisuus säädettiin vuonna 1921.

Laajimman ulottuvuutensa tasa-arvo saavutti 1960-luvulla, jolloin etsittiin keinoja

koulutusmahdollisuuksien mahdollisimman tasaiseen jakautumiseen. Yhteiskunnallinen tasa-arvo

kuului 1960-luvun hyvinvointivaltioideologian tärkeimpiin periaatteisiin. Koulutus nähtiin monien

muiden etujen mukaisesti kaikille yhtäläisesti kuuluvana oikeutena. Tällöinhän Suomessa käytiin

keskustelua yhtenäiskouluun siirtymisestä. 1960- ja 1970-luvuilla koulutuksellisen tasa-arvon ideaa

laajennettiin myös yhdenvertaisten oppimistulosten suuntaan. Kuten jo tiedetään, tämä näkyi tuohon

aikaan myös lisääntyvänä huolena tasokurssijärjestelmän seulovista vaikutuksista. Käsitteen

laajenemisen myötä heräsikin kysymys siitä, ajavatko tasa-arvopyrkimykset yksilön vapauden

nurin. Missä määrin koulutuksellista tasa-arvoa alettaisiin toteuttaa tasapäisyyteen pyrkivän

opetuksen keinoin? (Ahonen 2003, 10, 114, 201.) Tasokursseista luopumisen jälkeen peruskoulusta

tulikin aikaa myöten entistä yhtenäisempi.
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Koulutuksellisen tasa-arvon pariin palattiin jälleen 1990-luvulla, jolloin se nähtiin yksilöiden

yhtäläisenä oikeutena ja mahdollisuutena kehittää osaamistaan monipuolisesti ja saada odotuksiaan

vastaavaa koulutusta. Vanhempien vapaa kouluvalinta sekä koulujen opetussuunnitelmallinen

autonomia kuuluivat merkittävimpiin uudistuksiin. (Ahonen 2003, 11.) Lindströmin (1996, 9)

mukaan kysymys oli 1960-luvun tapaan mahdollisuuksien tasa-arvosta. Opettajan tuli kohdella

jokaista oppilastaan yksilönä, mutta se ei saanut merkitä eriarvoisuutta oppilaiden kesken.

Koulutuksellisen tasa-arvon toteutuminen on ollut Kuparin (1997, 230) mukaan havaittavissa varsin

selkeästi vuosien 1990 ja 1995 matematiikan tuloksissa. Vuoden 1995 tulokset viittasivat kuitenkin

siihen, että jonkinasteista erilaistumista oli syntymässä eri alueiden ja koulujen välillä. Suuremman

vastuun siirtäminen kunnille antoi mahdollisuuden muokata koulua paikallisten olosuhteiden ja

oppilaiden yksilöllisten edellytysten ja tarpeiden mukaan. Vuosituhannen vaihteen erääksi

haasteeksi muodostuikin koulutuksen tasa-arvon toteutuminen eri osissa Suomea.

3.3 Koulutuksellinen tasa-arvo 2000-luvulla

Kivirauman (2001, 73) mukaan koulutuksellisen tasa-arvon idea ei aiempien vuosikymmenten

tapaan enää kanna. ”Tasa-arvo peruskoulussa on ymmärretty väärin, jos emme myönnä, että lapset

oppivat eri tavoin, eri aikaan ja eri vauhtia”, tarkentaa lääninsivistysneuvos Kokkonen (2006).

Luonnollisesti me kasvamme ja meidät kasvatetaan erilaisiksi. Nykykoulun on annettava

oppilaidensa kulkea niin sanotusti omia polkujaan. Mikäli tasa-arvoa toteutetaan pakolla,

toteutetaan itse asiassa enemmänkin eriarvoisuutta. On epätodennäköistä, että kaikkien yhtäläiseen

yleissivistykseen tähtäävä oppivelvollisuus käytännössä tuottaisi henkisten ja aineellisten etujen

tasaisen jakautumisen. (Somerkivi 1983, 20.) Perusteellisin virhe on Lehtisalon ja Raivolan (1999,

78) mukaan pitää tasa-arvoa samanlaisuutena. Peruskoulumme on siis matkalla yhä vähemmän

yhtenäisempään suuntaan.

Hilpelä (2001, 139–142) vertaa tämänhetkistä uusliberalistista koulutuspolitiikkaa olemassaolon

kamppailuun, taisteluun erinomaisuudesta. Hänen mukaansa atomisoitunut, yrityspainotteinen

yhteiskunta määrittelee jokaisen yksilön itsenäiseksi ja vastuulliseksi oman elämänsä yrittäjäksi.

Näin ollen koulutuskin on siirretty talouden kentälle. Nykyinen koulutus toimii muun yhteiskunnan

tavoin pyrkimyksenään kansainvälinen kilpailukyky. Vanhempien vapaa kouluvalinta,

valinnaisaineiden lisääminen, lahjakkaiden opetus, luokattomuuden kokeilu, yksityiskouluajatus

sekä koulujen kilpailuttaminen ja profiloituminen ovat vain esimerkkejä tavoista, joilla kovaa
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kilpailukykyä tavoitellaan. Mainitut koulutusjärjestelyt vastaavat käytännössä myös koulutuksen

yhteiskunnallista tehtävää eli valikointia. Samaan listaan voitaneen lisätä myös oppilaiden joustava

ryhmittely. Lahdeksen (1997, 27) mukaan ne ovat merkkejä koulutusjärjestelyjen tasa-arvon

myötätuulesta. Jokaiselle oppilaalle annetaan siis mahdollisuus opiskella edellytystensä mukaisesti

ja jokaisen oppilaan yksilöllisiä vahvuuksia pyritään tukemaan. Toisaalta on kuitenkin pohdittava,

ovatko nämä edellä mainitut myötätuulet heikentämässä koulutustulosten tasa-arvon saavuttamista

(Koski & Nummenmaa 1995; Lahdeksen 1997, 27 mukaan). Vastaus riippuu siitä, mitä kukin

ymmärtää koulutustulosten tasa-arvolla: tulosten yhdenvertaisuutta vai tasavertaisuutta.

2000-luvun alun koulutuspolitiikka onkin tienhaarassa. Oikeistoliberalistit määrittelevät tasa-arvon

yksilön oikeudeksi toteuttaa omia taipumuksiaan ja odotuksiaan. Sen sijaan sosiaalisen liberalismin

mukaan tasa-arvo tarkoittaa yksilöiden yhtäläisiä mahdollisuuksia. (Ahonen 2003, 205.)

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2004, 14) painottavat yksilöiden välisen tasa-arvon

lisäämistä. Käytännössä koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen arviointi riippuu siis aina

näkökulmasta, jota painotetaan. Onko kysymys tuloksien tasa-arvosta vai mahdollisuuksien tasa-

arvosta? Haluammeko matkata yhtenäistävän vai erilaistavan koulutuksen suuntaan?

4 ERIYTTÄMINEN

Perusopetuksen ihmiskäsitys merkitsee ihmisen erilaisuuden kunnioittamista ja huomioonottamista

kaikessa kasvatuksessa ja opetuksessa. Tämän vuoksi opetussuunnitelma laaditaan siten, että se

antaa jokaiselle mahdollisuuden optimaaliseen kasvuun ja oppimiseen omista yksilöllisistä

edellytyksistä lähtien. Jotta opetus ja oppiminen voivat tapahtua oppilaiden edellytysten ja

ikäkauden mukaisesti, tarvitaan yksilöllistämistä ja eriyttämistä. (Ikonen 2000, 12.) Oppimisella

tarkoitetaan oppilaan aktiivista, yksilöllistä ja yhteisöllistä tietojen ja taitojen rakennusprosessia,

joka riippuu oppilaan aiemmin rakentuneesta tiedosta, motivaatiosta sekä oppimis- ja

työskentelytavoista.
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4.1 Eriyttämisen käsite

Oppilaiden yksilöllisyys ja eroavaisuus pyritään ottamaan kouluissa huomioon eriyttämisen

keinoin. Eriyttämisellä tarkoitetaan sellaisia koulujärjestelmän rakenteita tai opetuksen järjestelyjä,

joiden avulla pyritään antamaan jokaiselle oppilaalle mahdollisuus edetä henkilökohtaisia

edellytyksiään vastaavalla tavalla. Eriyttämisen lähtökohtana on oppilaan yksilöllisten tarpeiden,

oppimisedellytysten, oppimistyylin sekä oppimiseen kuluvan ajan huomioiminen. Kyseessä on siis

ainoastaan pedagoginen individualisointi, ei minkään muunlainen erottelu. (Somerkivi 1983, 71.)

Perusopetuslain (21.8.1998/628) 3§:n mukaan opetus tulee järjestää oppilaiden ikäkauden ja

edellytysten mukaisesti. Jokaisen oppilaan yksilöllisten edellytysten huomioimiseen liittyy

olennaisena tekijänä oppijalähtöinen opetus, jossa oppilas on aktiivinen toimija ja opettaja

oppimisen ohjaaja. Opetushallituksen laatimat peruskoulun opetussuunnitelman perusteet vuodelta

2004 painottavat myös opetuksen oppijalähtöisyyttä. Perusopetuslain (21.8.1998/628) 18§:n

mukaan oppilaan opetus voidaan järjestää osittain toisin kuin laissa säädetään, jos oppilaalla on

ennestään perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot tai perusopetuksen oppimäärän

suorittaminen on oppilaalle olosuhteet ja aikaisemmat opinnot ottaen kohtuutonta tai se on

perusteltua oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä. Sananmukaisesti eriyttäminen on opetuksen

tekemistä erilaiseksi niin, että oppilaat saavat erilaista opetusta yksilöllisistä ominaisuuksistaan

riippuen. Eriytetyn opetuksen vastakohtana on eriyttämätön opetus, jossa kaikki opetusryhmän

oppilaat opiskelevat saman opetussuunnitelman ja samojen menetelmien mukaan. (Viljanen 1975,

9–10.) Myös eriyttämisen tulee luonnollisesti tapahtua yleisopetuksen opetussuunnitelmassa

määriteltyjen tavoitteiden rajoissa.

Yhtenäistävän eriyttämisen tavoitteena on auttaa oppilasta pääsemään samoihin tavoitteisiin muiden

kanssa. Yhtenäistävä eriyttäminen on koulutusjärjestelmämme eriyttämisen perusperiaate.

Erilaistavan eriyttämisen, kuten esimerkiksi valinnaisaineiden kautta pyritään yksilöllisiin

tavoitteisiin. (Laakkonen 1991, 38.) Yhtenäistävän eriyttämisen keinoin tavoitellaan siis

koulutustulosten tasa-arvoisuutta niiden yhtenevyyden hengessä, kun taas erilaistava eriyttäminen

korostaa yksilöllisyyttä ja tasavertaisuutta koulutustulosten kohdalla. Uuden oppimiskäsityksen

mukainen yksilöinti voidaan nähdä sekä yhtenäistävänä että erilaistavana eriyttämisenä. Opetuksen

ja oppimisen päämääränä on edelleen kaikille yhteinen perustaso. On kuitenkin luonnollista, että

toiset saavuttavat tämän tason nopeammin kuin toiset. Koska uuden oppimiskäsityksen mukaan
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jokaiselle on taattava omaa oppimiskykyään vastaavaa opetusta, tulee nopeammin edistyville tarjota

enemmän haasteita ja heikommille tukea. Tällöin opetus tukee oppilaiden yksilöllistä kehitystä.

Yksilölliset oppimistulokset on helpompi hyväksyä, jos erilaiset tavat oppia ja omaksua

huomioidaan jo tavoitteiden asettelussa. Malisen (1992, 56) mukaan yhteisten perustavoitteiden

saavuttaminen ja yksilöllinen kehittyminen eivät saisi olla vastakkaisia tavoitteita, vaan niiden

pitäisi tukea toisiaan.

Eriyttäminen voidaan toteuttaa monissa eri muodoissa, esimerkiksi lisätehtävinä, pienryhminä tai

tukiopetuksena. Tärkeintä ei kuitenkaan ole muoto, vaan se, mitä tapahtuu jokaiselle oppilaalle

(Kivikangas 2003, 85). Kouluopetuksen eriyttämisessä nähdään kaksi pääryhmää, opetuksellinen ja

organisatorinen eriyttäminen. Organisatorinen eriyttäminen näkyy jo opetussuunnitelmassa

esimerkiksi valinnaisaineina, lisäkursseina ja tukiopetuksena. Opetuksellinen eriyttäminen tulee

esille opettajan omassa työssä ja sen suunnittelussa. Molempien eriyttämisjärjestelyjen lähtökohtana

on oppilasaineksen heterogeenisyys, jonka katsotaan haittaavan oppilaiden oppimista.

Opetuksellinen eriyttäminen tarkoittaa kaikkia koululuokan tai muun opetusryhmän sisällä

toteutettavia opetusjärjestelyjä, joilla pyritään ottamaan oppilaiden yksilölliset oppimisedellytykset

huomioon (Viljanen 1975, 74). Tällaisia järjestelyjä voivat muun muassa olla opetussuunnitelman,

opetusmenetelmien ja materiaalien variointi. Myös oppilaiden ryhmittely voi olla osa opetuksellista

eriyttämistä (ks. luku 5.1). Laakkosen (1991, 55) mukaan opetuksellinen eriyttäminen on alue, jossa

opettaja järjestelee opetettavan ryhmän tai luokan toimintaa, minkä vuoksi toiminnan onnistuminen

riippuu paljolti opettajan taidoista hallita yksittäisiä, tasoltaan erilaisia ryhmiä. Opetuksellisen

eriyttämisen ansioksi voidaan lukea luokan heterogeenisyyden säilyttäminen siinä mielessä, että se

mahdollistaa oppilaiden sosiaalisen kanssakäymisen erilaisten yksilöiden kanssa. Oppilaiden

ryhmittelyn osalta ryhmien koostumusta ja oppilaiden liikkumista ryhmien välillä on ainakin

teoriassa helpompaa varioida opetuksellisen eriyttämisen piirissä kuin organisatorisen eriyttämisen.

Nämä kaksi eriyttämisen muotoa eroavatkin pitkälti juuri niiden joustavuuden suhteen (Hallinan

1992, 115).

Organisatorinen eriyttäminen viittaa opetuksen järjestämiseen siten, että oppilaista muodostetaan

tietyin kriteerein erikseen opetettavia ryhmiä. Nämä voivat olla esimerkiksi valinnaisaineryhmiä tai

tukiopetusryhmiä. Viljasen (1975, 13) mukaan yleisimpiin kriteereihin kuuluvat oppilaan

sukupuoli, ikä, äidinkieli, uskonto ja oppimisedellytykset. Joustavia opetusryhmiä muodostettaessa
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käytetään kriteerinä oppilaan oppimisedellytyksiä. Näissä erikseen opetettavissa ryhmissä

muokataan opetuksen tavoitteita, materiaaleja ja menetelmiä ryhmän tarpeisiin sopiviksi. Koska

organisatorisesti muodostetut opetusryhmät koskevat yleensä useampia opetusryhmiä,

ryhmittelypäätöksiin osallistuu useampia opettajia. Yleensä päätöksiin vaikuttavat opettajien,

rehtorin ja muun koulun henkilökuntaan kuuluvan asianosaisen, esimerkiksi opinto-ohjaajan ohella

oppilaat ja heidän vanhempansa. Ryhmittelypäätösten merkitys on organisatorisessa eriyttämisessä

erittäin suuri, sillä muodostetut opetusryhmät ovat yleensä pysyvämpiä kuin opetuksellisen

eriyttämisen piirissä. (Hallinan 1992, 115.)

4.2 Perusteet

Piipon (1973, 27) mukaan eriyttäminen tulee aina perustella, koska se usein merkitsee poikkeamista

yleisesti hyväksytystä yhtenäisyyden, samanlaisen kohtelun periaatteesta. Yhä tänä päivänä nämä

perustelut ovat eriytettäessä tarpeen, vaikka eriyttäminen onkin jo lähes arkipäivää monissa

kouluissa.

Ennen koulun alkua tapahtuva organisoitumaton oppiminen tuottaa oppimisedellytyksiltään hyvin

eritasoisia oppilaita. Jokaisella oppilaalla on myös halu toteuttaa itseään eri tavoin. Koulu on

perinteisesti kokenut nämä erot häiritsevinä ja pyrkinyt tasoittamaan niitä. Opetusta on kuitenkin

eriytettävä, sillä samanlainen opetus ei voi tyydyttää jokaisen oppilaan tarpeita.

Oppimisedellytyksiltään heikompi oppilas ei kykene hyödyntämään saamaansa opetusta siinä

määrin kuin edistyneempi oppilas (Räsänen 1999, 334).  Alituinen paine tietyn normin mukaiseen

suorittamiseen tuottaa helposti negatiivisia oppimiskokemuksia eritahtisille oppijoille, ja kiinnostus

koulunkäyntiä kohtaan vähenee. (Ahvenainen, Ikonen & Koro 2001, 32.) Perusopetuksen

opetussuunnitelman perusteiden (2004, 19) mukaan oppilaiden erilaiset oppimistyylit ja sekä

tyttöjen ja poikien väliset että yksilölliset kehityserot ja taustat tulee ottaa huomioon. Ikosen (2000,

12) mukaan oppilas ei voi pitää saamaansa opetusta ehyenä kokonaisvaltaisena prosessina, ellei sitä

ole mukautettu hänen edellytyksiinsä, harrastuneisuuteensa ja muihin erilaisiin intresseihin.

Oppimisedellytysten kirjavuus tulisi nähdä siis myös opetusjärjestelyiden vaihtelevuutena.

Ikonen ja Holopainen (2001, 16) pitävät koulun keskeisimpänä tavoitteena oppilaan ainutkertaisen

persoonallisuuden kasvun ja kehityksen monipuolista tukemista. Ihmiskäsitys on erilaisuuden

kunnioittamista ja huomioimista kaikessa kasvatuksessa ja opetuksessa. Täten on perusteltua
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rakentaa opetussuunnitelmat siten, että ne antavat jokaiselle oppilaalle mahdollisuuden

optimaaliseen kasvuun sekä oppimiseen hänen omista yksilöllisistä edellytyksistään käsin ja ne

huomioiden. Jotta kasvaminen ja oppiminen voi tapahtua oppilaan ikäkauden ja edellytysten

mukaisesti, tarvitaan monenlaisia kasvatuksellisia ja opetuksellisia eriyttämistoimenpiteitä. Ellei

oppilaiden yksilöllisiä valmiuksia ja taipumuksia oteta huomioon, ei myöskään Somerkiven (1983,

86) mukaan voida saavuttaa tätä peruskoulun päätavoitetta, omaleimaisen persoonallisuuden

kehittämistä.

Perusopetuksen tehtävänä on tarjota yksilölle mahdollisuus hankkia yleissivistystä ja antaa

yhteiskunnalle väline kehittää sivistyksellistä pääomaa. Täten myös eriyttämisen perusteissa on

huomioitava yksilöllisen näkökulman ohella yhteiskunnallinen näkökulma. Nämä eivät ole

ristiriidassa toistensa kanssa, vaan ne täydentävät toisiaan, kuten Koro (1991, 12) tarkentaa.

Yhteiskunta on ympäristö, jossa yksilö elää, kasvaa ja kehittyy. Niinpä yhteiskunnan muutokset ja

kehittyminen vaikuttavat yksilön hyvinvointiin. Toisaalta taas yksilöt palvelevat yhteiskuntaa

suorittamalla niitä tehtäviä ja toimia, joita yhteiskunta vaatii kehittyäkseen. Nykyinen yhteiskunta

perustuu pitkälle eriytyneeseen työnjakoon, minkä vuoksi yhteiskuntamme tarvitsee erilaisiin

tehtäviin erikoistuneita henkilöitä. (Viljanen 1975, 15.) Tähän erikoistumistarpeeseen koulun on

vastattava. Ei ole teoriassa järkevää eikä käytännössä mahdollista pyrkiä siihen, että kaikki ihmiset

olisivat ”keskivertokansalaisia” (Lahdes 1997, 21). Koron (1991, 12) mukaan on sekä yhteiskunnan

että yksilön etu ohjata jokainen koulutusjärjestelmässämme sille paikalle, missä hänen kykynsä

tulevat parhaiten käyttöön.

Yksilöllisen ja yhteiskunnallisen näkökulman lisäksi myös koti asettaa koululle odotuksia, joiden

täyttämisessä eriyttäminen on usein tarpeellinen väline. Jokaiselle vanhemmalle oma lapsi on

kiistämättä ainutlaatuisin ja tärkein, minkä vuoksi koululta odotetaan usein yksilöllistä palvelua,

tehokkuutta ja tuloksia. Eriyttämisen voidaan nähdä palvelevan myös koulua itseään. Tuloksellisuus

on yhtä lailla koulun eduksi kuin se on oppilaan, yhteiskunnan ja kodin eduksi. Eriyttäminen on

parhaimmillaan resurssien käytön tehostamista, opettajien ammattitaidon hyödyntämistä ja

työrauhan parantamista. Vaikka suomalaisten lasten ja nuorten oppimistulokset ovat

kansainvälisestikin arvioituna huippuluokkaa, opetusmuodoissa ja opetuksen yksilöllistämisessä,

oppimisilmapiirissä ja oppimisympäristössä on paljon käyttämättömiä malleja ja voimavaroja.

Näihin panostamalla voitaisiin nykyistä paremmin tukea oppilaiden koulunkäyntiä, oppimista ja

sosiaalisia suhteita sekä voimistaa oppilaiden henkilökohtaisia ominaisuuksia. (Ikonen, Ojala &
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Virtanen 2003, 143.) Ilmavirran (2005) mukaan eriyttäminen on jokapäiväinen asia – ei vain

kerhon, palkin tai työpajan tehtävä. Oppilaiden erilaisuus nimittäin näkyy joka päivä, joka tunti.

5 JOUSTAVA RYHMITTELY

5.1 Joustavan ryhmittelyn käsite

Oppilaiden joustava ryhmittely on eriyttämismuoto, jossa heterogeenisestä oppilasjoukosta

muodostetaan mahdollisimman homogeenisiä opetusryhmiä, joissa opetuksen taso vastaa paremmin

kyseisen ryhmän oppilaiden matemaattisia oppimisvalmiuksia. Joustavia opetusryhmiä voidaan

muodostaa luokan sisällä tai luokkien välillä. Luokan sisäisessä ryhmittelyssä yhden opetusryhmän

sisällä muodostetaan pienempiä, mahdollisimman homogeenisiä opetusryhmiä, jotka yleensä

toimivat samassa luokkahuoneessa yhden opettajan ohjauksessa. Kyse on opetuksellisesta

eriyttämisestä, mikä osaltaan erottaa joustavan ryhmittelyn entisistä tasokursseista. Luokan sisällä

tapahtuva ryhmittely mahdollistaa opettajan työskentelyn pienryhmän kanssa yhdessä, eikä niinkään

yksitellen jokaisen oppilaan kanssa. Myös oppilaiden välinen yhteistyö saa otollisemman

mahdollisuuden. (Ireson & Hallam 2001, 11.) Luokkien välisellä ryhmittelyllä tarkoitetaan

organisatorista eriyttämistä, jossa useammasta opetusryhmästä muodostetaan erillisiä

homogeenisempiä opetusryhmiä, joilla kaikilla on oma opettajansa ja luokkahuoneensa. Luokkien

välinen ryhmittely vaatii luonnollisesti tarpeeksi paljon oppilaita, jotta erillisiä opetusryhmiä

saadaan muodostettua (Hallinan 1992, 114). Kahden tasoiset opetusryhmät eivät sinänsä ole

joustavan ryhmittelyn periaatteiden ja tavoitteiden mukaisia, mikäli opetusryhmien sisällä

oppilaiden osaamistasojen hajonta on suurta. Kolme tasoisilla opetusryhmillä voidaan jo Suomen

mittakaavassa muodostaa toimivia, mahdollisimman homogeenisiä ryhmiä.

Eräs perusperiaate oppilaiden ryhmittelyssä on se, että ryhmät ovat joustavia ja täten liikkuminen

ryhmästä toiseen on mahdollista oppimisessa edistymisen perusteella. Eroja oppilaiden välillä

saattaa ilmetä jo lyhyessäkin ajassa, vaikka lähtökohdat olisivat alussa tasavertaiset. Opetuksen taso

ja tahti saattavat sopia toisille oppilaille paremmin kuin toisille. Ryhmän vaihtaminen tulisi

kuitenkin tehdä harkiten ja yhteistyössä esimerkiksi rehtorin ja oppilaan vanhempien kanssa.

Liikkuvuutta saattaa rajoittaa esimerkiksi opetusryhmien koko (Ireson & Hallam 2001, 166).
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Oleellista on, että enemmän henkilökohtaista apua ja tukea tarvitsevien oppilaiden ryhmä pyritään

pitämään pienenä. Toisaalta liian suureen opetusryhmään ei ole tarkoituksenmukaista ottaa

määräänsä enempää oppilaita. Ryhmien kasvaessa saattaa olla välttämätöntä muodostaa yhdestä

ryhmästä kaksi rinnakkaista, samantasoista opetusryhmää.

Joustavassa ryhmittelyssä ei ole kyse peruskoulun syntyvaiheen tasokurssijärjestelmän mukaisesta

ryhmiinjaosta. Antikainen (2006) määrittelee tasokurssit ryhmäjaoksi, ”joka rajoittaa opiskelijoiden

mahdollisuuksia hankkia tietoja ja taitoja peruskouluvaiheessa sekä lisäksi rajoittaa heidän jatko-

opiskelumahdollisuuksiaan”. Hänen mukaansa tasokurssijärjestelmä on tutkimuksissa toistuvasti

osoitettu koulutuksellisen ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden tuottajaksi. Joustava ryhmittely eroaa

tasokurssijärjestelmästä nimenomaan siinä mielessä, että se ei rajoita oppilaiden jatko-

opintomahdollisuuksia, vaan mahdollistaa tasavertaiset jatko-opintomahdollisuudet. Joustavan

ryhmittelyn avulla autetaan kaikkia oppilaita saavuttamaan entistä paremmin ne kyvyt ja taidot,

jotka takaavat heidän jatko-opintokelpoisuutensa. Joustava ryhmittely ei siis suinkaan sulje

opinportteja heikomminkaan suoriutuvilta oppilailta, vaan pyrkii avaamaan enemmän

mahdollisuuksia opintojen jatkamiseen. Arvosanojen tasavertaisuutta ja vertailukelpoisuutta edistää

peruskoulun opetussuunnitelman perusteisiin laaditut arviointikriteerit (Korhonen 2001, 16).

Joustavien opetusryhmien muodostaminen koetaan jossain määrin hankalaksi, koska nykykoulussa

opetusryhmät ovat usein pysyviä esimerkiksi tilanpuutteen ja työjärjestyksen vuoksi. Myös

oppilasryhmän homogeenisyys on käytännössä kuitenkin vaikea tavoite. Oppilaat ovat erilaisia niin

monella tapaa; esimerkiksi kiinnostuksen kohteet, harrastuneisuus, motivaatio, kunnianhimo ja

lahjakkuus vaihtelevat (Wallby, Carlsson & Nyström 2001, 56–57).  Opetusryhmät saadaan

homogeeniseksi yleensä vain yhden ominaisuuden osalta (Viljanen 1975, 11). Baileyn ja Bridgesin

(1983, 49) mukaan yksikään oletettavasti homogeeninen ryhmä ei voi itse asiassa olla

homogeeninen. He viittaavat lähinnä oppimiseen liittyviin tekijöihin, sillä oppilaat eroavat

toisistaan esimerkiksi kuuntelu-, keskittymis- ja ymmärtämiskyvyn suhteen. Yksikään näkemys tai

määritelmä oppilaan tasosta ei täten voi heidän mukaansa kattaa kaikkia mahdollisia kyvyn

ulottuvuuksia. Tähän ei käytännössä tarvinne edes pyrkiä. Käsitteen homogeeninen käyttö onkin

sinänsä harhaanjohtavaa ja provosoi keskustelua yleensä itse aiheen sivusta.
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5.2 Oppimisedellytykset ryhmittelykriteerinä

Eriyttämisen kriteerit koskevat Piipon (1973, 16) mukaan sitä, millaisia periaatteita tai perusteita

eriyttämisessä tulisi käyttää. Kriteereistä tulisi hänen mukaansa selvitä syy siihen, miksi eriytetään.

Oppimisedellytyksillä tarkoitetaan oppilaan valmiuksia oppia uusia tietoja ja taitoja. Edellytykset

viittaavat toisin sanoen oppilaan ominaisuuksiin, hänen oppimisstrategiaansa ja oppimistyyliinsä.

Oppimisedellytysten kehittymiseen ja niissä havaittaviin eroihin vaikuttavat luonnollinen

geneettisen perimän ohjaama kehittyminen ja ympäristön vuorovaikutuksessa saadut kokemukset ja

harjoittelu. Se, missä määrin oppilas voi omia oppimisedellytyksiään hyödyntää, riippuu suuressa

määrin ympäristön tarjoamasta tuesta ja mahdollisuuksista. Uudet psyykkiset prosessit ja

korkeammanasteiset toiminnot eivät voi kehittyä missä järjestyksessä tahansa. Oppiminen noudattaa

kulloinkin likimäärin samaa hierarkiaa, mutta sen nopeudessa on oppilaiden kesken eroja. Wallby

ym. (2001, 60) muistuttavat, että oppilaan hidas työskentelytahti ei välttämättä ole merkki

vaikeudesta ymmärtää tai oppia. Oppimisen luonteeseen kuuluu, että aikaisemmin opitut tiedot ja

taidot ovat edellytyksenä vaativimpien taitojen ja sisältöjen omaksumiselle. Voidaan puhua siis

oppimisen kumuloituvuudesta. Oppimisessa onkin tärkeää se, millä tasolla oppilas on ennen

oppimistilannetta. Opittavan sisällön tulisi sulautua jo olemassa olevaan kognitiiviseen

tietoverkkoon. (Ahvenainen ym. 2001, 25, 27–28.) Joustava ryhmittely nojaa siis vahvasti

konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen.  Konstruktivismin myötä oppimisessa on alettu korostaa

laatua määrän sijaan. Tiedon kasvavan määrän ja nopean liikkuvuuden vuoksi on välttämätöntä

tehdä valintoja sen suhteen, mitä oppii ja omaksuu. Ei ole enää kyse siitä, missä määrin opitaan,

vaan siitä, mitä ja miten opitaan.

Oppilaita ryhmiteltäessä ja heidän oppimisedellytyksiään tarkasteltaessa huomio on kiinnittynyt

yksipuolisesti oppilaan kykyihin ja lähinnä älyllisiin suorituksiin (Viljanen 1975, 83). On tärkeää

tiedostaa, ettei oppimiskyvyllä tarkoiteta varsinaisesti älykkyystasoa tai älykkyysosamäärää, vaan

oppijan sen hetkisiä psykofyysisiä edellytyksiä ja valmiuksia (Ahvenainen ym. 2001, 32).

Oppimisedellytyksiä kartoittaessa on tärkeää tarkastella oppilasta ja hänen oppimistaan

monipuolisesti ja kattavasti. Kuparin mukaan matematiikan oppimistulokset ilmenevät useina

erilaisina saavutuksina: tietoina, taitoina, ongelmanratkaisuna ja luovuutena sekä asenteina,

uskomuksina ja toimintatapoina. Monipuolisetkaan kirjalliset kokeet eivät tavoita kaikkea oppilaan

matemaattista osaamista. (Kupari 1997, 219, 232.) Haapasalo (1994, 245) muistuttaa erittäin

tärkeästä asiasta kirjoittaessaan, ettei oppilaita tule ryhmitellä sen mukaan, mitä heidän oletetaan
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oppivan, vaan heidän todellisen osaamisensa perusteella. Ryhmittely onkin kaikkien näiden

kriteerien valossa haasteellinen ja sen vuoksi huolellisuutta vaativa asia.

Bailey ja Bridges (1983, 8–10) esittävät kiinnostavan näkökulman oppimiskyvyn määrittelyyn. He

katsovat kyvyn kattavan käsitteet taito ja potentiaali. Taidolla he viittaavat hankittuun, parhaillaan

todistettavissa olevaan saavutukseen. Potentiaali tarkoittaa jotain piilevää kapasiteettia, jonka

aktivoiva mahdollisuus/tilanne on saattanut jo mennä tai on vasta tulossa. Oppilas, joka ei pysty

suoriutumaan jostain tehtävästä kyseisellä hetkellä, olisi siis voinut suoriutua siitä otollisimmissa

olosuhteissa. Toisaalta oppilaalla on yhä kaikki mahdollisuudet suoriutua kyseisestä tehtävästä

tulevaisuudessa edullisemmissa olosuhteissa. Tämä on erittäin suuri haaste opettajalle. Ei ole siis

mitään syytä uskoa, että alisuoriutuvan oppilaan potentiaali olisi vähäisempi kuin kenenkään toisen

oppilaan potentiaali. Yhdenkään lapsen potentiaali ei ole verrattavissa hänen koulusaavutuksiinsa.

Myös Yrjönsuuri (1994, 41–43) kirjoittaa Baileyn ja Bridgesin (1983) tavoin kyvyn viittaavan

siihen, mitä yksilö pystyy tekemään, eikä siihen, mitä hän todella tekee. Se, mitä yksilö pystyy

tekemään nyt, on yhteydessä siihen, mitä yksilö on tehnyt aikaisemmin. Kyvykkyydelle voidaan

Yrjönsuuren mukaan esittää erilaisia lähikäsitteitä. Pystyvyys ja lahjakkuus viittaavat rajoituksiin ja

kokonaisuuksiin, kyvykkyys taas on läsnäolevaa ja dynaamista. Taidot ja tavat ovat

ulottuvuudeltaan kapeampia ja suorituksissa automaattisempia kuin kyvyt. Taitoihin liittyy myös

asiantuntijuus, jota kyvyissä ei ole. Matemaattiset kyvyt Yrjönsuuri määrittelee dynaamisina

käsitteinä, jotka sisältävät matemaattisen tiedon hankinnan, ymmärtämisen, käsittelemisen,

soveltamisen ja muistamisen. Heikosti suoriutuvien oppilaiden koulusaavutusten taustalla on

Yrjönsuuren mukaan esimerkiksi tiedon muistamisen ja hankkimisen vajavaisuutta,

käsittelyprosessin hitautta sekä päättelemisen, yrittämisen ja systematisoinnin heikkoutta.

Matematiikka saatetaan täten kokea vaikeaksi ja ikävystyttäväksi. Joissakin ryhmissä rajatut

oppimisedellytykset realisoivat tavoitteet konkreettisiksi ja yksilöllisiksi (Ahvenainen ym. 2001,

27). Eräiden tutkimusten mukaan lähtötaso, johon kuuluvat oppilaan psyykkiset ominaisuudet ja

aiemmin opittu, selittää opetusjakson aikana syntyneistä suorituseroista noin puolet. Affektiivinen

lähtötaso eli motivaatio ja opetusjärjestelyjen laatu selittävät kumpikin neljäsosan. (Lahdes 1977;

Laakkosen 1991, 57 mukaan).

Oppilaiden ryhmittelyssä voidaan ottaa huomioon myös opettajien, vanhempien tai oppilaan oma

arvio, älykkyysosamäärä, oppimistyyli, jatko-opintotoiveet, todistusarvosana tai muut oppimista

mittaavat testit ja kokeet. Ryhmittelypäätökset voidaan tehdä myös käyttämällä edellä mainittujen
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ryhmittelykriteerien yhdistelmiä. Oppimistyylien käyttö ryhmittelykriteerinä on Lahdeksen (1997,

21) mukaan kuitenkin vaikeaa, sillä tyylejä on lukemattomia ja niiden käsitteistö on kirjava. Lisäksi

niiden teoreettinen perusta on eritasoinen. Lahdeksen (1983, 43) mukaan oppilaan sijoittaminen

ryhmään oppimisedellytysten ja aiemman koulumenestyksen perusteella on sikäli realistista, että

aiemmin opittu luo pohjan uuden oppimiselle. On mahdollista, että ryhmittelypäätöksiin vaikuttavat

myös esimerkiksi oppilaiden sukupuoli, käytös, motivaatio ja ystävyyssuhteet, mutta näiden

tekijöiden ei tulisi antaa ohjata ryhmittelypäätöstä. Opettajien, vanhempien ja oppilaiden

henkilökohtaiset arviot sisältävät usein piirteitä, jotka eivät ole ryhmittelyn kannalta merkittävässä

suhteessa oppilaan oppimiseen.

Tarkasteltiinpa mitä tahansa yksilön edellytyksiin vaikuttavia tekijäryhmiä, on otettava huomioon,

etteivät ne yksinään määrää kehityksen kulkua (Ahvenainen ym. 2001, 29). Ongelmallista onkin

löytää sellainen kriteeristö, jonka avulla voitaisiin määrittää jokaisen oppilaan taso hyväksyttävällä

tavalla. Opetusryhmät tulee ensisijaisesti järjestää siten, että opetuksessa voidaan saavuttaa

opetussuunnitelmassa määritellyt tavoitteet.

5.3 Joustava ryhmittely matematiikassa

Ihmisillä on erilaisia käsityksiä siitä, mitä matematiikka on. Monille matematiikka merkitsee

koulumatematiikkaa, eli lasku- ja toimintasääntöjen suorittamista ja peruskäsitteiden tunnistamista.

(Kupari 1999, 25.) Kyseessä on Haapasalon (1994, 132) mukaan traditionaalinen käsitys

matematiikasta. Ilmavirran (2005) mukaan matematiikan katsotaankin painottuvan vain laskutaidon

harjoittamiseen ja oppimistulokset ovat täten puutteellisia soveltamisen osalta. Samasta ongelmasta

kirjoittaa Haapasalo (1994). Hänen mukaansa ongelmanratkaisun osuus opetuksessa on nykyään

liian vähäinen. Oppilas tuntee useimmiten itsensä passiiviseksi objektiksi, jolle oppiminen on

ymmärtämisen sijaan asian ulkoa muistamista. Myös Peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa

(2004, 158) korostetaan soveltamista suhteessa laskutaitoihin. Teknologian kasvava merkitys

kaikessa inhimillisessä toiminnassa on korostanut matematiikan merkitystä niin yksilöille kuin

yhteiskunnan taloudelliselle kehitykselle. Matematiikan painoarvo on lisääntymässä monilla eri

ammattialoilla. Yksinkertaiset laskennalliset taidot eivät enää riitä, vaan työntekijöiltä vaaditaan

matemaattista ajattelukykyä ja ongelmanratkaisutaitoja. Opitun asian soveltamisen edellytyksenä on

opitun ymmärtäminen, johon Ilmavirran (2003, 23) mukaan olisi ensisijaisesti tartuttava. Oppimisen

tulee olla kontekstisidonnaista ja pohjautua oppilaiden oppimisvalmiuksiin.
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Siitä huolimatta, että koulutuksellinen tasa-arvo näyttää valtakunnallisten selvitysten mukaan

toteutuvan Suomessa alueellisesti, eikä koulujen välillä ole merkittäviä eroja oppimistuloksissa,

yksittäisten opetusryhmien väliset tasoerot matematiikan taidoissa ovat yksilöiden kannalta

merkitseviä (Räsänen 1999, 333). Tällä hetkellä opetus tapahtuu Ilmavirran (2005) mukaan liiaksi

keskitason oppilaiden ehdoilla, jolloin vain harvat oppilaat kiinnostuvat matemaattis-

luonnontieteellisistä aineista. Monet alkavat kouluvuosien myötä kokea ne suorastaan

vastenmielisiksi. Peruskoulun päättyessä joka neljäs yhdeksäsluokkalainen pitää matematiikkaa

epämieluisana ja joka kolmas kokee sen vaikeana (Kupari 1997, 233). Suurissa heterogeenisissä

luokissa on vain vähän mahdollisuuksia harjoittaa peruslaskentaa heikompien oppilaiden kanssa ja

soveltamista vaativaa matematiikkaa lahjakkaampien oppilaiden kanssa. Monille opettajille

käytännöllisin ratkaisu lienee kultainen keskitie. Opetuksessa toteutetaan vain lyhyehköjä

aritmeettisia tehtäviä, koska niiden katsotaan soveltuvan kaikille oppilaille. Opetuksen eriyttäminen

onnistuu näin ollen antamalla lisätehtäviä nopeammin eteneville. Usein heikoimmatkaan oppilaat

eivät kuitenkaan koe rutiinilaskentaa kovin mieluisana tai motivoivana. Joustavan ryhmittelyn

kautta oppimisen on mahdollista kehittyä prosessiluonteiseksi (Haapasalo 1994, 245). Yrjönsuuren

(1994, 12) mukaan opetusta ja oppmista koskevat muutokset ovat hyödyllisiä vain, jos oppilas

kokee opiskelunsa mielekkääksi.

Linchevskin ja Kutscherin (1998, 533) mukaan matematiikka on luonteeltaan luokittelevaa,

lineaarista, jäsentynyttä ja hierarkkista, minkä vuoksi opetuksen järjestäminen eritasoisten

oppilaiden joukossa on hankalaa. Asioiden hierarkkisuus, josta myös Wallby ym. (2001, 59)

kirjoittavat, johtaa vaikeuksien kumuloitumiseen, ellei niihin kiinnitetä huomiota välittömästi.

Somerkiven (1983, 77) mukaan reaaliaineissa asiat eivät ole kovin tiiviisti toisiinsa liittyviä. Sen

sijaan matematiikassa uusi aines rakentuu aikaisemmin opitulle, minkä vuoksi opetus on

spriraalimaista. Aikaisemmin käsiteltyihin asioihin palataan aina uudelleen ja uudelleen. Kertaus ei

saisi kuitenkaan olla vain vanhan asian mieleen palauttamista, vaan kaikille oppilaille tulisi tarjota

lisää haasteita oppimisen syventämiseksi. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2004,

157) mukaan matematiikan opetuksen on edettävä systemaattisesti, ja sen tulee luoda kestävä pohja

matematiikan käsitteiden ja rakenteiden omaksumiselle. Oppilaiden eroavaisuudet tulevatkin

Somerkiven (1983, 77) mukaan esiin lähinnä omaksumisnopeudessa. Oppiminen ei välttämättä ole

kovin tehokasta ja syvällistä heterogeenisessä opetusryhmässä, vaikka opetus olisi kuinka

systemaattista.
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Oppimisympäristöllä on vaikutuksia sekä oppilaiden matemaattisiin saavutuksiin että heidän

asenteisiinsa matematiikkaa kohtaan. (Kupari 1993, 81.) Joustavat opetusryhmät ovat

parhaimmillaan onnistumisen kokemuksia tarjoavia oppimisympäristöjä, koska opetus on räätälöity

oppilaslähtöisesti. Myös oppilaan vahva itsetunto on Ilmavirran mukaan selvästi yhteydessä hyviin

matemaattisiin suorituksiin. Entistä parempia tuloksia metsästäessä on oppilaiden luottamusta omiin

kykyihinsä siis vahvistettava. Opetus on rakennettava siten, että oppilaat ymmärtävät matematiikan

osaamisen merkityksen ja saavat luottamusta omiin kykyihinsä rakentaa, oppia ja käyttää

matematiikkaa. Eräs keino tähän on oppilaiden joustava ryhmittely. (Ilmavirta 2003, 19.)

5.4 Argumentointia puolesta ja vastaan

Maaliskuun 2007 eduskuntavaalien aikoihin nuorten ja opiskelijoiden vaalikoneessa kartoitettiin

ehdokkaiden näkemystä tasoryhmistä Likert-asteikollisella väittämällä ”Yläkouluissa, lukioissa ja

ammatillisissa oppilaitoksissa pitäisi käyttää enemmän tasoryhmäopetusta”. Vastanneiden

kansanedustajaehdokkaiden (n=1324) vastaukset jakautuvat kyseisen väittämän kohdalla

seuraavasti (Vepsäläinen, sähköpostiviesti 6.3.2007):

Täysin eri mieltä 6,6 %

Jokseenkin eri mieltä 27,9 %

En ota kantaa 6,8 %

Jokseenkin samaa mieltä 44,3 %

Täysin samaa mieltä 14,4 %

Tämän vaalikoneen kautta saatujen mielipidevastausten mukaan vuoden 2007 suurin osa

kansanedustajaehdokkaista on ollut myönteisellä kannalla tasoryhmäopetuksen suhteen. Tosin

kolmaosa ehdokkaista on epäilevällä kannalla. Elinkeinoelämän valtuuskunta Eva tuulettaa

suomalaista koulutusjärjestelmää raportissaan Mestareita vai maistereita (Kivelä 2001)

peräänkuuluttamalla tasoryhmien palauttamista peruskouluun. Evan mukaan lahjakkaiden,

nopeammin oppimisessa etenevien kannustaminen ei ole ollut tasa-arvoa vaalivien

kouluideologioiden suosiossa, vaikka muita vähemmistöjä on puolustettu. Joustavan ryhmittelyn

kohdalla on erityisen tärkeää painottaa myös heikompien oppilaiden tukemista, mikä usein

unohdetaan ryhmittelystä keskusteltaessa.
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Homogeenisempien opetusryhmien puolesta puhuu ennen kaikkea eriyttämisen hankaluus. Kuparin

(1992, 98) ja Ilmavirran (2003, 25) mukaan matematiikan opetusryhmä jakautuu lähes

poikkeuksetta kolmeen osaan: ”hyvin suoriutuvat” oppilaat, ”keskitasoiset” oppilaat ja muutama

”heikko” oppilas. Jako vaikuttaa varsin realistiselta. Koulutussektoriakin viime vuosikymmeninä

kohdanneet taloudelliset leikkaukset ovat tuntuvasti vähentäneet erityis- ja tukiopetusta, mikä näkyy

oppilaiden erojen suurenemisena. Erityisopetuksen resurssit eivät tulevaisuudessa tule riittämään,

mikäli henkilökohtaisemman avun tarvitsijat lisääntyvät nykyistä vauhtia. Oppilaiden joustavan

ryhmittelyn on katsottu pienentävän painetta erityisopetukseen. Kun oppilaille pystytään tarjoamaan

tarvittavaa henkilökohtaista apua jo omassa opetusryhmässään, tuki- ja erityisopetuksen tarve

vähenee. Näin ollen erityisopetus pystyisi jakamaan resurssejaan nykyistä tehokkaammin.

Parviaisen (2006) mukaan oppilaiden joustava ryhmittely on tehokas ja kohtuuhintainen

eriyttämismalli. Hänen mukaansa se mahdollistaa opetusmenetelmien monipuolisemman käytön ja

voi täten vastata kaikkien oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Opettajan on luonnollisesti helpompi

keskittyä vastaamaan opiskelijoiden tarpeisiin, kun opetusryhmä on mahdollisimman

homogeeninen. Täten myös kiinnostus matematiikkaa kohtaan on helpompi ylläpitää. Matematiikan

osalta joustavan ryhmittelyn etuja esiteltiin jo edellisessä luvussa 5.3. Käytännössä joustavan

ryhmittelyn toteuttamista vaikeuttavat kuitenkin opetussuunnitelmat, oppimateriaali, opetustilat ja

muu välineistö, jotka on suunniteltu palvelemaan normaalia luokkaopetusta (Viljanen 1975, 11).

Nämä olisi muokattava palvelemaan myös ryhmittelyn avulla tapahtuvaa eriyttämistä. Mikäli

näiden tekijöiden ohella myös oppilaiden valinta ja sijoittaminen tasoaan vastaaviin ryhmiin

onnistuu, helpottaa joustava ryhmittely huomattavasti opettajan työtä (Uusikylä 1994, 172).

Joustavissa opetusryhmissä vertaisryhmän merkitys korostuu. Vertaistensa ryhmässä oppilaille

kehittyy realistinen käsitys omista kyvyistään ja heikkouksistaan. Näin ollen ryhmittely tukee

oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja elämänhallinnan kehittymistä. Uusikylän mukaan oppilaat

oppivat joustavissa ryhmissä testaamaan ajatuksiaan ja työtapojaan pelkäämättä toverien

hyväksynnän menettämistä. Oppimisympäristö mahdollistaa kaikille onnistumisen elämyksiä.

Joustavan ryhmän motivaatiotaso on myös tavallista korkeampi, eikä opetus etene

”alimman/ylimmän yhteisen nimittäjän mukaan”. (Uusikylä 1994, 172.) Opetus on sujuvampaa ja

tehokkaampaa, kun kaikki opetusryhmän oppilaat pystyvät seuraamaan ja ymmärtämään opettajan

esitystä.
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Joustava ryhmittely saa osakseen myös paljon kritiikkiä. Monet ovat sitä mieltä, että oppilaiden

tason mukainen ryhmittely on paluuta vanhaan tasokurssijärjestelmään. Huoli ryhmittelyn

vaikutuksista oppilaiden jatko-opintoihin elää edelleen. Myös se, että oppilaat pyrkisivät alemman

tason opetusryhmiin päästäkseen helpommalla, koetaan yhä joustavan ryhmittelyn vaaraksi. Ei ole

kuitenkaan tarkoituksenmukaista, että jonkin opetusryhmän tavoitetasoa madalletaan. Pelko ei ole

kovin realistinen siinäkään mielessä, että joustavassa ryhmittelyssä ryhmittelypäätöksiin osallistuvat

oppilaiden lisäksi ainakin opettajat. Rinta-ahon (2005) mukaan erilaisten oppilasryhmittelyjen paluu

peruskouluun johtaisi eri aineiden eriarvoistumiseen. Hänen mukaansa erityisesti välineaineisiin

tulisi lisää ryhmiä ja tapahtuisi uudelleen jako ”tärkeisiin ja vähemmän tärkeisiin aineisiin”.

Aineryhmien eriarvoistuminen on kuitenkin heikko perustelu silloin, jos muiden aineryhmien sisällä

ei hyväksytä tai koeta tarvetta joustavalle ryhmittelylle. Wallbyn ym. (2001, 84–85) mukaan

joustavaa ryhmittelyä tulisi toteuttaa ainoastaan oppiaineissa, joissa oppilaiden välisten tasoerojen

minimointi on erityisen tärkeää.

Joustavan ryhmittelyn yhteydessä ollaan huolissaan myös affektiivis-sosiaalisista tekijöistä. Etenkin

heikompien oppilaiden minäkäsityksen, itseluottamuksen sekä mielenkiinnon koulua ja

matematiikkaa kohtaan pelätään heikkenevän. Yleinen huolenaihe on myös se, että oppilailta

riistetään mahdollisuus opiskella erilaisten oppijoiden kanssa (Figlio & Page 2002, 498). Näin ollen

joustavan ryhmittelyn ei nähdä edistävän oppilaiden sosiaalisia taitoja. Uusikylän (1994, 173)

mukaan oppilailla ei ole joustavissa opetusryhmissä mahdollisuuksia kehittää johtajantaitojaan ja

tavallisiin ryhmiin jääneet eivät saa itselleen parhaita johtajia. Asia ei välttämättä ole näin

mustavalkoinen. Mikäli oppilaat ryhmitellään ainoastaan matematiikassa joustaviin opetusryhmiin,

opiskelevat he muissa aineissa heterogeenisissä opetusryhmissä. Joka tapauksessa joustavissakin

opetusryhmissä oppilaiden sosiaaliset taidot voivat olla hyvin heterogeenisiä. Kuten aiemmin on

todettu, oppilaat ovat erilaisia niin monella tapaa, että ryhmät saadaan mahdollisimman

homogeeniseksi yleensä vain yhden ominaisuuden osalta. Uusikylän (1994, 173) mukaan

oppilaiden jaottelusta ja eri lailla kohtelusta saattaa seurata myös itserakkautta ja elitismiä. Joustava

ryhmittely on näin ollen epädemokraattinen. Kivirauma (2001, 88) toisaalta muistuttaa, että

erinomaisuuden tavoittelulla on väistämättä sosiaalisia vaikutuksia. Sen mukanaan tuomaa elitismiä

on vaikea välttää, sillä erinomaisuuden tavoittelun lähtökohtana on ajatus, jonka mukaan toiset ovat

toisia parempia.
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Bailey ja Bridges (1983, 17) uskovat, että joustavissa ryhmissä opiskelevia oppilaita ei

heterogeenisten ryhmien tavoin kohdella yksilöinä, vaan homogeenisenä ryhmänä. Sekä opettajat

että myös oppilaat näkevät heidät yhtenäisenä joukkona. Koro (1991, 10) painottaa, että kaikkiin

luokituksiin liittyy tavalla tai toisella yksilöitä leimaavia stereotypioita. Hänen mukaansa tiettyyn

ryhmään sijoitettua yksilöä pidetään ensisijaisesti kyseisen ryhmän edustajana, eikä ainutkertaisena

yksilönä. Leimaaminen ja stereotypiat ovat kuitenkin yleisiä inhimillisiä reaktioita mutkikkaissa

sosiaalisissa tilanteissa. Stereotypiat auttavat meitä minimoimaan ja käsittelemään ympäröivän

sosiaalisen maailman monimutkaisuutta. Sekä opettajat että oppilaat pyrkivät luokittelemaan

hallitakseen ympärillään olevaa kaaosta. (Ireson & Hallam 2001, 58–59.) On tärkeää muistaa, että

matematiikassa heikosti suoriutuva oppilas ei välttämättä ole sitä jonkin toisen oppiaineen kohdalla.

Koron (1991, 11) mukaan oppilaiden luokittelu ja leimaaminen vähenee, mikäli opetuksellinen

eriyttämistarve hoidetaan osana yleisopetusta, ei siis erikseen tarjottavana erityisopetuksena. Harlen

ja Malcom (1999, 5) ovat sitä mieltä, että oppilaiden ryhmittely ei käytännössä ole järkevää, mikäli

heitä kohdellaan näissä ryhmissä samalla tavalla kuin heterogeenisissä ryhmissä. Joustava

ryhmittely perustuu siihen, että oppilaat saavat tarkoituksenmukaisesti edellytyksiään vastaavaa

opetusta. Leimautumista saattaa yhtä lailla syntyä heterogeenisissäkin opetusryhmissä.

Ongelmat saattavat käytännön sijaan esiintyä myös teoreettisella tasolla. Joustava ryhmittely

saatetaan eri tahoilla ymmärtää eri tavalla, koska siitä ei varsinaisesti ole olemassa mitään

ohjenuoraa.  Koska joustava ryhmittely viittaa niin vahvasti tasokurssijärjestelmään, se myös usein

ymmärretään synonyyminä tasokursseille. Täten on aina joustavasta ryhmittelystä puhuttaessa

tärkeää tehdä selväksi, mitä oppilaiden joustavalla ryhmittelyllä tarkoitetaan. Tämän tutkimuksen

kohdalla käsitettä on kirjoitettu auki luvussa 5.1.
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6 AIKAISEMPIA TUTKIMUKSIA

Kansainvälisiä joustavaa ryhmittelyä tarkastelevia yläkoulua koskevia tutkimuksia löytyy varsinkin

1990-luvulta paljon. Sen sijaan suomalaisia tutkimuksia on löydettävissä valitettavan vähän.

Saatavilla ei näin ollen ole kovin yleistämiskelpoista tietoa, koska toteuttamistavat vaihtelevat

kansainvälisissäkin tutkimuksissa kouluittain ja jopa koulun sisällä. Ryhmittelytavat ovat hyvin

erilaisia ja eri opetusryhmätasoja on useampia kuin Suomessa yleensä. Lisäksi kansainvälisten

koulutusjärjestelmien erot Suomeen verrattuna vaikeuttavat tutkimustulosten soveltuvuutta Suomen

perusopetukseen. Tässä luvussa esitellään yleisimpiä ryhmittelystä saatuja tutkimustuloksia.

Slavin (1990) jaottelee ryhmittelyn vaikutuksia oppilaiden saavutustasoon tarkastelleet tutkimukset

kahteen ryhmään (myös Betts & Shkolnik 2000). Ensimmäinen tutkimustyyppi vertailee

saavutustasoa ryhmiteltyjen oppilaiden ja heterogeenisissä ryhmissä opiskelevien oppilaiden välillä.

Toinen tutkimustyyppi vertailee eritasoisissa ryhmissä opiskelevien oppilaiden saavutustasoa

toisiinsa. Slavin lisää, että eräs tutkimusmuoto on tutkinut myös opetuksen laatua eri tasoryhmissä.

Joustavaa ryhmittelyä tarkastelleet tutkimukset ovat tiivistäen liikkuneet kolmella alueella tarjoten

seuraavanlaisia tuloksia (Boaler ja Wiliam 2001):

§ Hyvin/nopeammin suoriutuvat oppilaat eivät hyödy merkittävästi ryhmittelystä. Sen sijaan

heikommin/hitaammin suoriutuvien oppilaiden saavutukset heikkenevät huomattavasti

alemman tason ryhmissä.

§ Oppilaiden ryhmittely ei anna tasa-arvoisia mahdollisuuksia kaikille. Kaksi alun perin

samantasoista oppilasta saattavat saada erilaiset mahdollisuudet oppia matematiikkaa heidän

opetusryhmänsä tasosta riippuen.

§ Joustava ryhmittely saattaa edistää koulutuksellista epätasa-arvoa. Monissa tapauksissa

oppilaan sosiaalinen tausta vaikuttaa ryhmittelypäätöksiin.

Boaler (1997a,b,c) tutki kolmen vuoden ajan noin 300 oppilasta, jotka opiskelivat kahdessa

englantilaisessa koulussa. Oppilaiden tasoryhmittely, mikä ei ollut tutkimuksen alkuperäinen kohde,

nousi merkittäväksi tekijäksi oppilaiden ajatusten, ymmärryksen ja taitojen muokkaajana. Tutkimus

valaisee etenkin hyvin edistyvien oppilaiden alisuoriutumista ja tyytymättömyyttä opetusryhmänsä

opetuksen nopeaan tahtiin. Boalerin tutkimusjoukon oppilaat oli jaettu jopa kahdeksalle eri tasolle,
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mikä ei kuitenkaan taannut ryhmän homogeenisyyttä. Ryhmittelystä huolimatta opettajalla oli

vaikeuksia vastata kaikkien oppilaiden tarpeisiin, mikä johti useiden oppilaiden kohdalla

turhautumiseen ja tyytymättömyyteen. Oppilaat luonnehtivat matematiikan tunteja niin

stressaaviksi, että heidän oli mahdotonta oppia matematiikkaa. Opetusryhmissä oli tapana palkita

oikeista vastauksista, ei yrityksistä ymmärtää. Pojilla ei ollut tarvetta antaa merkitystä tekemisilleen.

Tytöt sen sijaan halusivat ymmärtää, mitä olivat tekemässä, eivätkä siten sopeutuneet poikien tavoin

ryhmänsä opetuksen tahtiin. Ryhmittely näyttäisi Boalerin mukaan syrjivän siis sukupuolen

mukaan.

Myös Boaler, Wiliam ja Brown (2000) selvittivät englantilaisten oppilaiden kokemuksia

ryhmittelystä neljävuotisessa tutkimuksessaan (myös Boaler & Wiliam 2001). Tutkimuksen teemat

pohjautuvat Boalerin aiempiin tutkimuksiin (Boaler 1997a,b,c). Myös saadut tutkimustulokset ovat

yhteneviä Boalerin aiempien tutkimustulosten kanssa. Boalerin ja Wiliamin (2001) mukaan

siirtyminen tasoryhmiin aiheutti monille oppilaille negatiivisia kokemuksia. 40 oppilasta

haastatelluista 48 oppilaasta eli reilu 80 prosenttia halusi joko palata sekaryhmäopetukseen tai

vaihtaa tasoryhmää. Ryhmittely oli vaikuttanut oppilaiden mielestä sekä heidän oppimiseensa että

asenteisiinsa matematiikkaa kohtaan. Tutkimuksesta nousseet kolme merkittävintä ongelmaa olivat

1) korkeat odotukset ja paineet hyvin suoriutuvien ryhmässä, 2) rajoitetut mahdollisuudet ja alhaiset

odotukset alemmissa tasoryhmissä sekä 3) rajoitettu pedagogiikka ja tahti kaikissa tasoryhmissä.

Merkittävä osa oppilaista kaikilla tasoilla koki opetuksen tahdin olevan sopimaton heille.

Opetustahti oli joko liian hidas tai liian nopea, mikä johti alisuoriutumiseen molemmissa

tapauksissa. Etenkin hyvin menestyvillä tytöillä oli havaittavissa negatiivisia tuntemuksia, minkä

vuoksi he halusivat vaihtaa toiseen tasoryhmään. Myös pojista suurin osa oli tyytymättömiä, mutta

he eivät halunneet vaihtaa ryhmäänsä. (Boaler & Wiliam 2001; Boaler ym 2000.) Vaativimmissa

opetusryhmissä opiskelleet oppilaat viihtyivät matematiikan tunneilla huonoiten. Joka tapauksessa

huolestuttavimmat huomiot koskivat hitaammin etenevien oppilaiden kokemuksia ryhmittelystä. He

ilmaisivat tyytymättömyyttään opettajien vaihtuvuuteen ja jatkuvaan vähäpätöiseen ja helppoon

tehtävätarjontaan. Oppilaat kokivat, ettei heillä ollut mahdollisuuksia siirtyä ryhmittelyssä ylöspäin.

(Boaler & Wiliam 2001, 84–86.) Saman opetusryhmän oppilaille tarjottiin samanlaisia tehtäviä,

joista heidän kaikkien oletettiin selviytyvän samassa ajassa. Samassa ryhmässä kaikki eivät

kuitenkaan halunneet, eivätkä pystyneet työskentelemään oletetussa tahdissa. Tutkijoiden mukaan

tulokset osoittavat, että ryhmittely luo opettajille tietynlaisia odotuksia ryhmän oletetusta tasosta
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riippuen. Nämä odotukset ohjaavat opettajan opetusmenetelmän valintaa. Tutkijat huomauttavat,

että huolimatta negatiivisista tutkimustuloksista monet yhä uskovat ryhmittelyn edistävän tehokasta

oppimista. (Boaler & Wiliam 2001, 77, 88–89.)

Slavin (1990) tutki meta-analyysissaan ryhmittelyn vaikutuksia yläkoulun oppilaiden

saavutustasoon. Yleinen havainto kaikissa tarkastelluissa tutkimuksissa oli se, ettei ryhmittelyllä ole

vaikutusta oppilaiden saavutuksiin. Myöskään oppiaine, tutkimuksen sijaintipaikka tai suoritusaika

ei aiheuttaneet eroja tuloksissa. Slavin tarkastelee meta-analyysinsa tutkimuksia kuitenkin

kriittisesti. Hän huomauttaa, että osa tutkimuksista on iältään vanhoja ja että koulut, oppilaat tai

ryhmittely on mahdollisesti muuttunut riittävissä määrin näiden tutkimusten jälkeen. Slavin kritisoi

myös sitä, ettei yksikään meta-analyysiin sisältynyt tutkimus tarkastellut systemaattisia havaintoja

opetuksesta ja oppimisesta. Tutkimustulosten vertailu opetus- ja oppimistyyleissä tapahtuneisiin

muutoksiin olisi tutkijan mukaan merkittävää. Lisäksi lähes kaikissa analysoiduissa tutkimuksissa

käytettiin standardisoituja testejä, mikä saattaa tutkijan mukaan vaikuttaa siihen, millaisia tuloksia

testeillä saatiin. Testit eivät välttämättä ota huomioon juuri niitä taitoja, joita oppilaat oppivat tai

kehittävät tasoryhmissä. Tulevaisuudessa tutkimuksen tulee tarkastella ryhmittelyä pitkällä

aikavälillä sekä laajemmasta ja ymmärtäväisemmästä näkökulmasta.

Ireson ja Hallam (2001) yrittivät tutkimuksessaan löytää vastauksia ryhmittelyn vaikutuksista sekä

oppilaiden akateemisiin että ei-akateemisiin saavutuksiin. Myös heidän tutkimuksensa tulokset

osoittavat, ettei ryhmittelyllä ole selvää vaikutusta yleiseen saavutustasoon. Tutkimuksessa

havaittiin kuitenkin, että ryhmittely saattaa nostaa saavutustasoa oppilailla, jotka opiskelevat

vaativimmissa ryhmissä, mutta samaan aikaan alempien tasoryhmien oppilaat hyötyisivät enemmän

heterogeenisissä ryhmissä opiskelusta. Iresonin ja Hallamin mukaan tämä tulee esille juuri

matematiikassa. Tutkijat korostavat, että aiempi saavutustaso ennustaa vahvasti myöhempää

saavutustasoa, minkä vuoksi tämä on otettava oppilaiden saavutuseroihin keskittyvissä

tutkimuksissa huomioon. Heidän mukaansa eri tutkimusten vertailua hankaloittaa myös oppilaiden

tason mittaamiseen käytettyjen testien kirjo. Lisäksi monien koulujen kohdalla on hankala

määrittää, mitä tasoryhmittelyn muotoa koulu käyttää. Monet koulut käyttävät useaa

ryhmittelymuotoa samaan aikaan. Näistä piirteistä johtuen tutkimustulokset ovat aika sekavia, mutta

pääosin kuitenkin yhdenmukaisia.
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Steelin (2005) mukaan Kulik ja Kulik (1992) tarkastelivat meta-analyysissaan ryhmittelyn

vaikutuksia oppilaiden saavutuksiin. He havaitsivat, että ryhmittelyjärjestelmä, joka tarjoaa kaikille

saman opetussuunnitelman, ei ole tehokas. Sen sijaan ryhmittelymuodot, joissa opetussuunnitelma

on räätälöity jokaisen opetusryhmän tasoa vastaavaksi, hyödyttävät oppilaita kaikilla tasoilla.

Erityisesti he huomasivat heikompien oppilaiden itseluottamuksen vahvistuneen. Harlenin ja

Malcolmin (1999) mukaan oppilaiden ryhmittely on matematiikan osalta tehokkainta

perusopetusryhmän sisällä, jolloin kaikentasoiset oppilaat hyötyvät siitä parhaiten. Etenkin

heikompia oppilaita auttaa se, että he saavat opiskella matematiikassa hyvin menestyvien oppilaiden

kanssa. Ireson, Hallam & Plewis (2001) havaitsivat, että oppilaiden minäkäsitys oli parempi

ryhmittelyä toteuttavissa kouluissa kuin heterogeenisiä oppilasryhmiä käyttävissä kouluissa. Heidän

tutkimukseensa osallistui 45 englantilaista yläkoulua. Lisäksi he huomasivat, että pojilla on

merkittävästi parempi minäkäsitys kuin tytöillä. Iresonin ym. mukaan matemaattinen minäkäsitys ei

ollut yhteydessä tasoryhmittelyyn matematiikassa.

Useiden tutkimusten kohdalla on syytä huomioida se, että niissä on vertailtu tasoryhmissä

opiskelevien oppilaiden oppimistuloksia heterogeenisissä ryhmissä opiskelevien oppilaiden

oppimistuloksiin. Tutkimuksissa ei siis ole käytetty vertailukohteena tasoryhmissä opiskelevien

oppilaiden omia aikaisempia oppimistuloksia. Bettsin ja Shkolnikin (2000, 14) mukaan tämä asettaa

kyseenalaiseksi useista tasoryhmittelyä koskevista tutkimuksista saadut tulokset. Harlenin ja

Malcomin (1999, 54) mielestä tasoryhmittelyä koskevat tutkimukset ovat sen verran kaksijakoisia,

että niistä voi teoriassa löytää jokaista miellyttäviä piirteitä. Saman tutkimuksen piirissä voidaan

havaita ryhmittelyn hyödyttävän hyvin edistyviä oppilaita, mutta samalla kuitenkin heikentävän

lähes samoissa määrin heikompien oppilaiden saavutuksia. Joka tapauksessa oppilaiden

suorituskykyyn vaikuttavat ryhmittelyn ohella monet muutkin tekijät: opetusryhmän koko,

opettajan ammattitaito ja asenne, opetussuunnitelma, resurssit sekä opetusmetodit ja –materiaalit.

Joustava ryhmittely on siis monisyinen aihe, eikä yksi tutkimus ei pysty kattamaan kaikkia

olosuhteita ja vaikuttavia tekijöitä.

Aikaisemmat tutkimukset ovat osaltaan vaikuttaneet oman tutkimukseni aiheen ja nimenomaan

oppilasnäkökulman valintaan. Mikäli tasoryhmittelyllä on negatiivisia vaikutuksia oppilaiden

oppimiseen, on yllättävää, ettei oppilaslähtöisiä tarkasteluja ole kovin paljon olemassa (Smith &

Sutherland 2006, 71).
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7 TUTKIMUSONGELMAT

Teoreettisessa taustassa perehdyttiin matematiikan kentälle rajattuun joustavaan ryhmittelyyn ja

siihen tiiviisti liittyviin koulutuksellisen tasa-arvon ja eriyttämisen periaatteisiin. Joustavaa

ryhmittelyä koskeva problematiikka kiteytyy hyvin usein juuri näiden periaatteiden ympärille.

Laajemman ymmärryksen saavuttamiseksi tarkasteltiin myös vanhaa tasokurssijärjestelmää ja

aikaisempia tutkimuksia. Tämän viitekehyksen pohjalta on rajattu itse tutkimusongelma:

Millaisena oppilaat kokevat opiskelun joustavissa opetusryhmissä matematiikassa?

• Millaisia positiivisia ja negatiivisia kokemuksia oppilailla on opiskelusta joustavissa

opetusryhmissä?

• Onko eritasoisissa opetusryhmissä opiskelevien oppilaiden kokemuksissa eroja?

Näihin kysymyksiin haetaan vastauksia tutkimalla oppilaiden mielipiteitä liittyen niihin teemoihin,

jotka teoreettisen viitekehyksen pohjalta nousevat:

• joustavan ryhmittelyn vaikutus oppilaan kokemaan omaan matemaattisuuteen ja

oppimiseen

• opettajan roolin merkitys joustavassa ryhmittelyssä opiskelulle

• joustavan ryhmittelyn merkitys oppilaan sosiaalisiin suhteisiin

• oppilaiden ryhmäsijoittelu

• joustavan ryhmittelyn tasavertaisuus

8 TUTKIMUKSEN ASETELMA JA
MENETELMÄLLISET RATKAISUT

8.1 Tutkimusstrategia

Tutkimustrategialla tarkoitetaan tutkimuksen toteuttamisen menetelmällisten ratkaisujen

kokonaisuutta. Perinteisiä tutkimusstrategioita ovat kokeellinen tutkimus, kvantitatiivinen survey-

tutkimus ja tapaustutkimus. Tässä tutkimuksessa käytetään tutkimusstrategiana kvantitatiivista
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survey-tutkimusta, joka yleensä pohjautuu vahvasti aikaisempiin tutkimuksiin ja teorioihin. Survey-

tutkimuksessa tieto kerätään kyselyn, haastattelun tai havainnoinnin avulla standardoidussa

muodossa joukolta ihmisiä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 128–130.) Survey-menetelmien

kohdalla voidaan Alkulan, Pöntisen ja Ylöstalon (1995, 119) mukaan puhua kokonaisesta

tutkimustavasta, sillä aineiston keruutapojen lisäksi on olemassa pitkälle kehitetty kvantitatiivinen

analyysiperinne. Kvantitatiivinen tutkimus mahdollistaa tämän tutkimuksen kohdalla kvalitatiivista

tutkimusotetta paremmin laajemman tutkimusaineiston keruun ja analysoinnin.

Kvantitatiivisen tutkimuksen juuret ovat luonnontieteissä. Paradigman taustalla on niin sanottu

realistinen ontologia, jonka mukaan todellisuus rakentuu objektiivisesti todettavista tosiasioista.

Tämän ajattelutavan syntyyn on vaikuttanut loogiseksi positivismiksi nimetty filosofinen suuntaus.

Looginen positivismi korosti aistihavainnon ja siihen perustuvan loogisen päättelyn merkitystä

kaiken tiedon alkuperänä. Näin ollen kvantitatiivisessa tutkimuksessa korostetaankin yleispäteviä

syyn ja seurauksen lakeja. (Hirsjärvi ym. 2007, 135.) Kaikki tutkimukset voidaan jakaa kahteen

ryhmään, teoreettiseen eli analyyttiseen tai empiiriseen tutkimukseen. Analyyttinen tutkimus pyrkii

johtamaan deduktiivisen päättelyn avulla yksittäisiä tietoja yleisten lainalaisuuksien pohjalta.

Empiirinen tutkimus sen sijaan pyrkii löytämään yleisiä lainalaisuuksia yksittäisten tapausten

pohjalta. Kvantitatiivinen tutkimus on täten empiiristä tutkimusta. (Valli 2001b, 10.)

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa pyritäänkin usein hankkimaan paljon kattavaa vertailukelpoista

tietoa, minkä vuoksi tutkittavan ilmiön monimuotoisuus ja erityispiirteet jäävät toissijaisiksi.

(Alkula ym. 1995, 46.)

Tämän tutkimuksen kohdalla tiedonkeruumenetelmäksi valittiin lomakekysely ajankäyttöön,

kustannuksiin ja tavoitettavuuteen perustuvista syistä. Survey-tutkimuksissa kysely on haastattelun

ohella keskeisin menetelmä. Kysely on menetelmänä erittäin tehokas, sillä sen avulla voidaan saada

kokoon runsas tutkimusaineisto. Kyselytutkimukseen voidaan ottaa paljon henkilöitä ja siinä

voidaan kysyä monia asioita. Lisäksi tutkimuksen aikataulu ja kustannukset on mahdollista arvioida

varsin tarkasti. Aineisto saadaan muodossa, jossa se on helppo tallentaa ja analysoida tietokoneen

avulla. (Hirsjärvi ym. 2007, 190.)

Hirsjärven ym. (2007, 191–192) mukaan kyselyn kautta hankittava aineisto voidaan kerätä ainakin

kahdella tavalla. Nämä ovat perinteinen postikysely sekä kontrolloitu kysely, jota on kahdenlaista:

informoitu kysely ja henkilökohtaisesti tarkistettu kysely. Informoitu kysely viittaa tilanteeseen,
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jossa tutkija jakaa lomakkeet henkilökohtaisesti tutkittaville esimerkiksi työpaikalla tai koulussa.

Samalla tutkija informoi vastaajia tutkimuksen tarkoituksesta ja tarvittaessa vastaa tutkimusta ja

kyselyä koskeviin kysymyksiin. Annetusta vastausajasta riippuen vastaajat palauttavat täytetyt

lomakkeet tutkijalle henkilökohtaisesti samassa tilanteessa, postitse tai johonkin ennalta sovittuun

paikkaan. Henkilökohtaisesti tarkistetussa kyselyssä tutkija noutaa postitse lähetetyt lomakkeet

tutkittavilta itse. Tutkija voi tällöin tarkastaa, miten lomakkeet on täytetty ja keskustella lomakkeen

täyttöön ja tutkimukseen liittyvistä seikoista tutkittavien kanssa.

8.2 Kvantitatiivinen kysely

Survey-tutkimuksessa kyselylomake laaditaan teoreettisen taustan pohjalta siten, että vastauksia

pystytään analysoimaan tilatollisin menetelmin. Jokaiselta vastaajalta kysytään siis tiettyjä asioita

täysin samalla tavalla. Myös vastausvaihtoehdot ovat kaikille vastaajille samat.  Olennaisin vaihe

mittarin laadinnassa on tutkittavaan ilmiöön liittyvien teoreettisten käsitteiden operationalisointi.

Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin strukturoidulla kyselylomakkeella, joka sisälsi yhden avoimen

kysymyksen. Valmista mittaria ei ollut löydettävissä, minkä vuoksi tutkija laati tutkimuksessa

käytettävän mittarin itse. Seuraavaksi kuvataan mittaria ja sen laadintaa.

8.2.1 Mittarin laadinta

Ihmistieteissä tutkittava ilmiö on hyvin harvoin suoraan mitattavissa. Tällöin voidaan kuitenkin

mitata jotakin muuta, jonka avulla on mahdollista tehdä johtopäätöksiä tutkittavasta ilmiöstä.

Mittarin laadinnassa on kyse teoreettisten käsitteiden operationaalistamisesta. Tutkimuksen

ongelmat täytyy siis muokata mitattavaan muotoon. Näin ollen kyselylomakkeen jokaisen, eri

ongelmia mittaavan osion pitää nousta tutkimuksen taustasta (Erätuuli, Leino & Yli-Luoma 1994,

15, 37.) Tarkastelun kohteena olevaa ilmiötä tai käsitettä analysoidaan ja pohditaan, mistä osista se

muodostuu. Tämän jälkeen käsite ositetaan mahdollisimman konkreettisiin palasiin niin, että se

saadaan ymmärrettävään muotoon (”arkikielelle”) tutkittavien vastattavaksi. Operationalisoinnin

ongelma on ihmistieteissä usein se, että tutkittavalle ilmiölle voidaan löytää useita operationaalisia

vastineita. Parasta operationaalista määritelmää on erittäin hankala löytää, mistä seuraa mittauksen

validiusongelma. (Hirsjärvi ym. 2007, 151.) Toisin sanoen ei voida tietää, ovatko valitut muuttujat

parhaita mahdollisia mittaamaan juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata.
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Kokemus on tutkimuskohteena haastava, sillä vaarana ovat erilaiset mittaamis- ja käsittelyongelmat.

Sen vuoksi tutkijan on selvitettävä itselleen ja muille, mitä on kokemus. Kokemuksella

ymmärretään usein aistimuksia, tunteita ja tunnelmia. Kokemus syntyy aina vuorovaikutuksessa

fysikaaliseen todellisuuteen. Tutkijan tehtävänä on luoda sellainen konteksti, johon vastaajan

kokemukset liittyvät. Näin ollen tutkittava ilmiö ja sen konteksti on oltava tutkijalle jokseenkin

tuttu. Ulkoinen maailma ja sen ilmiöt näyttäytyvät kuitenkin ihmiselle subjektiivisina kokemuksina,

minkä vuoksi onkin erittäin haastavaa yrittää ymmärtää, mitä toinen ihminen, tässä tapauksessa

oppilas kokee.

Oppilaiden kokemuksia tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä mitattiin väittämämuotoisilla

kysymyksillä, jotka laadittiin Likert-asteikollisiksi. Likertin asteikko on tavallisesti neljä- tai

viisiportainen järjestysasteikon tasoinen asteikko. Vastaajan tulee valita parhaiten omaa käsitystään

vastaava vaihtoehto annetulta asteikolta. Tämän tutkimuksen mittarissa oli viisiluokkainen asteikko

(1=täysin eri mieltä, 2=jonkun verran eri mieltä, 3=en osaa sanoa, 4=jonkun verran samaa mieltä

ja 5=täysin samaa mieltä). Asteikkoon sisällytettiin neutraali vaihtoehto ”En osaa sanoa”, sillä

vastaajilla ei välttämättä ole mielipidettä kaikkiin kysymyksiin. On mahdollista, että vastaajan

pakottaminen ottamaan kantaa suuntaan tai toiseen saattaa vääristää tuloksia. Kerlingerin (1986,

459) mukaan valinnanvapauden rajoittaminen saattaa myös johtaa vastaajien kohdalla

yhteistyöhaluttomuuteen. Kyselyyn valittiin asteikkoihin perustuva kysymystyyppi, koska

asteikkotyyppisillä kysymyksillä saadaan paljon tietoa vähään tilaan. Vastauksista ei sen sijaan voi

päätellä, mikä painoarvo kohteilla on eri vastaajille. (Heikkilä 1998, 51–52.) Strukturoidut

kysymykset mahdollistavat kuitenkin avoimia kysymyksiä paremmin vastausten mielekkään

vertailun. Lisäksi vastaukset on helppo siirtää, käsitellä ja analysoida tietokoneella. (Hirsjärvi ym.

2007, 195–196.) Asteikkotyyppisten kysymysten ajateltiin olevan myös helppoja ja nopeita vastata,

kun kohdejoukkona ovat oppilaat.

Kysymysten laadinnassa huolellisuutta ei voi korostaa liikaa, sillä ne luovat perustan tutkimuksen

onnistumiselle. Kysymysten pituus, lukumäärä, yksiselitteisyys, sanamuoto ja järjestys ovat asioita,

joihin tutkijan kannattaa kiinnittää huomiota kyselylomaketta laatiessaan. Näihin tekijöihin

pyrittiinkin kiinnittämään erityistä huomiota mittaria laadittaessa. Kysymysten muoto aiheuttaa

yleensä eniten virheitä tutkimustuloksiin, sillä vastaaja ei välttämättä ajattele samalla tavalla kuin

tutkija tarkoittaa. Jo kysymysten rakentelun yhteydessä on lisäksi mietittävä, miten vastaukset ovat

järkevimmin ja helpoimmin syötettävissä tilasto-ohjelmaan. Myös vastausten analysointia on hyvä
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pohtia etukäteen. (Valli 2001a, 100; Valli 2001b, 28–30.) Huolellisesti ja hyvin laadittu

kyselylomake kasvattaa vastausprosenttia ja edesauttaa tutkittavien positiivista suhtautumista sekä

tutkimuksen luotettavuutta.

Tutkijan on tehtävä päätös myös kontrollikysymysten käytöstä. Kontrollikysymyksillä kysytään

samaa asiaa kahteen kertaan, jotta voidaan verrata näiden vastausten yhtäpitävyyttä ja nähdä, kuinka

johdonmukaisia vastaajat ovat olleet. Kontrollikysymykset on tärkeää muotoilla niin, ettei vastaaja

huomaa niiden olemassaoloa. (Valli 2001a, 100–101.) Osa kysymyksistä on usein tarpeen myös

kääntää negatiiviseen tai vastakkaiseen sanamuotoon, jotta kysymysten rakenteilla ei ohjattaisi

vastauksia. Ihmisillä on nimittäin usein tiedostamattaan halu antaa vastauksissa itsestään

todellisuutta positiivisempi kuva. (Valli 2001b, 37.) Laaditussa mittarissa pyrittiin mittaamaan

samaa asiaa useammalla väittämällä. Lomake sisälsi myös käännettyjä väittämiä.

Tutkimuksessa käytetty mittari (liite 1) sisälsi yhteensä 72 kysymystä, joista suurin osa oli

strukturoituja kysymyksiä. Lomakkeen lopussa oli yksi avoin kysymys.  Mittarin kysymykset 1-6

kartoittivat tutkittavien oppilaiden taustatietoja, jotka olivat oppilaan sukupuoli, vuosiluokka, koulu,

opetusryhmä, ryhmän koko ja viimeisin matematiikan todistusnumero. Kysymykset 7-70 olivat

Likert-asteikollisia ja mittasivat oppilaiden kokemuksia joustavasta ryhmittelystä. Nämä

kysymykset laadittiin aluksi taulukon 1 mukaisten teemojen alle, jotka nousivat esiin tutkimuksen

taustasta. Teemojen ensisijainen tarkoitus oli auttaa mittarin väittämien muodostamisessa, mistä

johtuen moni väittämä saattaa sopia useammankin teeman alle.  Kyselystä pyrittiin näin

menettelemällä saamaan mahdollisimman kattava ja tutkimusongelmaa tarkasti mittaava. Taulukon

1 avulla pyritään ainoastaan kuvaamaan eri teemojen operationalisointia.

Joustavan ryhmittelyn ympärille hahmotellut
teemat

Asiaa mittaavat väittämät
kyselylomakkeessa

Oppilaan yleinen suhtautuminen joustavaan
ryhmittelyyn

24, 32, 36, 41, 53, 59, 64, 70

Oppilaan oma matemaattisuus ja oppiminen 7, 18, 19, 23, 30, 38
Opettajan rooli ja ammattitaito 10, 21, 22, 35, 50, 54, 61
Oppilaaseen kohdistuvat odotukset 16, 28, 43, 49, 68
Opetuksen tahti 14, 27, 40, 52, 65
Työskentelytavat 9, 11, 15, 29, 34, 39, 45, 48, 51
Tasa-arvokysymys ja oppimisen oikeus 8, 26, 37, 42, 67, 69
Oppilaiden väliset suorituserot 12, 47, 57, 60
Sosiaaliset suhteet 17, 33, 55, 56, 58, 63
Jatko-opinnot 20, 31, 46
Opetusryhmien joustavuus 13, 25, 44, 66

Taulukko 1. Kyselylomakkeen väittämien 7-70 jaottelu



36

Valmiissa kyselylomakkeessa eri teemojen alle muodostetut kysymykset sekoitettiin keskenään.

Lomakkeen viimeinen kysymys oli avoin kysymys, johon vastaaja sai vapaasti kirjoittaa

mielipiteitään ja kommenttejaan ryhmittelystä tai perustella kannanottoaan edellä esitettyihin

väittämiin. Tällä kysymyksellä annettiin vastaajille mahdollisuus kertoa asioista omin sanoin ja

juuri siitä, minkä itse kokee tarpeelliseksi tai tärkeäksi tuoda esiin.  Täten strukturoiduilla

kysymyksillä pyrittiin löytämään joustavan ryhmittelyn vahvuudet ja ongelmakohdat nopeasti ja

avoimella kysymyksellä tavoiteltiin niin sanotusti ”lihaa luiden ympärille”.

Lomakkeen valmistelussa on usein tarkoituksenmukaista tehdä niin sanottu pilottitutkimus, jossa

testataan ennakkoon kyselylomakkeen toimivuus. Pilottitutkimuksen avulla yritetään vähentää

kysymysten väärinymmärrystä sekä lomakkeen epätarkkaa ja väärää täyttämistä. Tutkijan on

mahdollista korjata lomaketta varsinaista tutkimusta varten. (Hirsjärvi ym. 2007, 199.) Lomakkeen

ennakkoon testaaminen olisi hyödyllisintä aina suorittaa varsinaista kohdejoukkoa vastaavilla

henkilöillä. Kyselyn onnistuminen nimittäin edellyttää, että tutkija osaa ottaa huomioon vastaajien

taidot ja mahdollisuudet vastata kyselyyn. Tässä tutkimuksessa käytetty lomake testattiin kahdella

henkilöllä, joista toinen kuuluu tutkimuksen kohdejoukkoon. Lisäksi mittaria viimeistellessä on

otettu huomioon tutkimuksen ohjaajan ideoiden lisäksi eräitä kommentteja kahdelta matematiikan

opettajalta, jotka työskentelevät toisessa tutkimukseen osallistuneessa koulussa. Pilottitutkimuksen

ja saatujen kommenttien avulla lomakkeen kysymyksiä tarkennettiin ja yksinkertaistettiin

ymmärrettävämpään muotoon.

8.2.2 Kyselyn suorittaminen ja kohdejoukko

Oppilaskyselyn suorittamisen lähtökohtana on Salosen (1995) sanoin ”halu koulua kehittäessä

kuunnella myös oppilaita ja ottaa selville heidän kokemuksiaan, ajatuksiaan ja toiveitaan”.

Tutkimukseen osallistui kaksi peruskoulun vuosiluokkien 7.-9. Koulua, joista toinen sijaitsee

Pirkanmaan alueella ja toinen Etelä-Pohjanmaalla. Aineiston analyysissa koulut on nimetty

maakuntansa mukaisesti. Pirkanmaalla sijaitsevasta koulusta tutkimukseen osallistui 109 oppilasta

7. vuosiluokalta ja Etelä-Pohjanmaan alueella sijaitsevasta koulusta 96 oppilasta 9. vuosiluokalta.

Kyselyyn vastasivat kaikki ne Pirkanmaan koulun 7. ja Etelä-Pohjanmaan koulun 9. luokan

oppilaat, jotka olivat koulussa kyselyn suorituspäivinä. Aineiston analyysissa on hyvä muistaa, että

Pirkanmaan koulu viittaa aineiston 7. vuosiluokan oppilaisiin ja Etelä-Pohjanmaan koulu 9.
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vuosiluokan oppilaisiin. Tutkimukseen valikoitui kahden vuosiluokan oppilaita ensinnäkin jo

tavoitettavuuden  takia.  Merkittävä  syy  oli  myös  se,  että  kyseisillä  vuosiluokilla  ryhmittely  oli

tapahtunut hiljattain; toisella lukuvuoden alussa ja toisella lukuvuoden viimeisen jakson alussa.

Täten ajatukset ja kokemukset joustavasta ryhmittelystä olivat tutkimukseen osallistuneilla

oppilailla todennäköisesti herkemmin pinnalla kuin oppilailla, jotka ovat opiskelleet joustavissa

ryhmissä jo pidempään.

Etelä-Pohjanmaan alueen koulussa matematiikan joustava ryhmittely toteutettiin kokeiluna 9.

vuosiluokalle lukuvuoden viimeisen jakson ajan. Kokeilussa oli käytössä kahden tasoisia

opetusryhmiä. Pirkanmaan alueen koulussa oppilaat ryhmiteltiin joustaviin opetusryhmiin

matematiikassa 7. vuosiluokan alkaessa. Käytännössä koulussa toimi kolmen tasoisia ryhmiä, joissa

kussakin edettiin eri tavoittein. Näin kukin ryhmä sai oman vastaanottokykynsä mukaista opetusta.

Molemmissa kouluissa ryhmiinjako toteutettiin samoin periaattein. Oppilaista, jotka tarvitsivat

paljon opettajan ohjausta, muodostettiin kooltaan pienin ryhmä. Suurin ryhmä koostui

itsenäisempään työskentelyyn kykenevistä oppilaista. Ne oppilaat, jotka tarvitsivat kohtuullisesti

henkilökohtaista ohjausta, muodostivat Pirkanmaan koulussa oman ryhmänsä.

Ryhmittelypäätöksissä otettiin huomioon opettajien arvion lisäksi myös oppilaan oma toive ja jatko-

opintosuunnitelmat. Molemmissa kouluissa kaikilla oppilailla oli ryhmästä riippumatta sama koe,

eikä todistukseen tulllut merkintää ryhmästä. Myös ryhmän vaihto oli mahdollista, mikäli oppilaan

havaittiin olevan taitoihinsa nähden väärässä ryhmässä. Aloitteen ryhmän vaihtoon sai tehdä

oppilas, opettaja tai vanhemmat.

Tutkimuksen aineisto kerättiin toukokuussa 2007. Kyselystä informoitiin koulujen rehtoreita, jotka

antoivat luvan tutkimuksen toteuttamiseen. Toinen tutkimukseen osallistuneista kouluista toteutti

kyselyn käytännön syistä johtuen itse. Tutkija toimitti lomakkeet ja ohjeistuksen opettajalle, joka

jakoi lomakkeet edelleen opetusryhmien opettajille. Opetusryhmien opettajat hoitivat täten

lomakkeiden jakamisen ja keruun. Kysely ohjeistettiin jokaisen opetusryhmän kohdalla tutkijan

laatimalla saatekirjeellä (liite 2), joka esitettiin oppilaille kalvolla. Tutkimuksen luotettavuuden ja

tutkittavien nimettömyyden takaamiseksi lomakkeet suljettiin heti vastaamisen jälkeen Tampereen

yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen Tampereen toimipaikan leimoilla varustettuihin kirjekuoriin,

jotka toimitettiin avaamattomina tutkijalle. Leimatuilla kirjekuorilla varmistettiin, että kirjekuoret

pysyivät suljettuina, kunnes tutkija avasi ne. Näin vastaukset tulivat ainoastaan tutkijan tietoon.

Toisella tutkimukseen osallistuneista kouluista kyselyyn vastaaminen tapahtui valvotussa
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ryhmätilanteessa, jossa oli läsnä tutkijan ja tutkittavien lisäksi kyseisen opetusryhmän opettaja.

Kyseessä oli siis kontrolloitu kysely, jossa yhdistyi piirteitä sekä informoidusta että

henkilökohtaisesti tarkistetusta kyselystä. Tutkija antoi suullisesti jo edellä mainitun saatekirjeen

mukaiset ohjeet kyselyyn vastaamisesta. Täten vastausohjeet olivat samanlaiset kaikkien vastaajien

kohdalla. Kontrolloidun kyselyn avulla pyrittiin välttämään kyselytutkimuksia perinteisesti

vainonneet tekijät, joista merkittävimpiä ovat vastaamattomuus ja aineiston pinnallisuus.

Ryhmittelyn taustoista kerättiin tietoa sekä koulujen opetussuunnitelmasta että opettajilta.

8.2.3 Mittarin tutkiminen

Tutkimukseen ei ollut käytettävissä valmista mittaria, minkä vuoksi tutkimuksessa käytetyn mittarin

toimivuudesta ei ollut tietoa etukäteen. Tämän vuoksi on tarpeen tarkastella lyhyesti, miten mittarin

rakentaminen onnistui.

Mittarin suunnitteluun ja laadintaan käytettiin runsaasti aikaa, koska suunnittelun tueksi ei löytynyt

vastaavista aikaisemmista tutkimuksista minkäänlaisia lomakkeita. Kyselyn ulkoasusta ja

jäsentelystä pyrittiin saamaan aikaan selkeä ja looginen kokonaisuus. Kyselyn alkuun sijoitettiin

helpompia kysymyksiä. Kyselylomakkeen pituus oli neljä sivua, mikä määrällisesti saattaa

kuulostaa ja näyttää etenkin nuorelle vastaajalle pitkältä. Suurin osa kysymyksistä oli kuitenkin

Likert-asteikollisia vaihtoehtokysymyksiä, mikä helpotti vastauksen kirjaamista. Näin ollen

kyselyyn vastaaminen onnistui pilottitutkimuksen pohjalta arvioidussa 15 minuutissa.

Aineistonkeruu sujui kokonaisuudessaan hyvin molempien koulujen kohdalla. Kyselylomake ei

vaikuttanut sisältävän epämääräisiä kohtia. Jälkikäteen tarkasteltuna mittari sisälsi muutamia turhia

väittämiä, joiden arvoa ja tarkoituksenmukaisuutta ei luonnollisesti laadintavaiheessa etenkään

ensikertalainen osannut arvioida. Tällä ei varsinaisen tutkimuksen onnistumisen kannalta

kuitenkaan ollut suurta negatiivista vaikutusta.

Aineistonkeruun jälkeen mittaria tarkasteltiin väittämien vastausjakaumien pohjalta. Jokaisessa

väittämässä oli valittuna kaikkia annettuja vastausvaihtoehtoja. Mittarin väittämät olivat siis

onnistuneet sen kannalta, että ne erottelivat vastaajia hyvin. Näin ollen mikään väittämistä ei ollut

itsestäänselvä. Muutamien väittämien kohdalla monet vastaajat olivat valinneet vaihoehdon ”En

osaa sanoa”. Tällaisia väittämiä olivat muun muassa ”Ryhmittely lisää vaatimustasoa
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matematiikassa” ja ”Ryhmittely on vahvistanut itseluottamustani”. ”En osaa sanoa” –vaihtoehdon

valinneella vastaajalla ei välttämättä ole mielipidettä tai riittävästi tietoa asiasta tai hänen kantansa

asiaan on neutraali. Muutamien väittämien kohdalla vastausvaihtoehdon voisikin tulkita

tarkoittavan lähinnä ”Ei samaa eikä eri mieltä”. Keskimmäinen vastausvaihtoehto on siis

tulkinnallisesti hankala. Sen käyttöä on kuitenkin perusteltu luvussa 8.2.1.

Mittarin tutkimisessa käytettiin apuna myös reliabiliteettikertoimia. Reliabiliteettikertoimen eli

Cronbachin alfan ( ) avulla voidaan mitata mittarin sisäistä yhtenäisyyttä ja toistettavuutta.

Reliabiliteettikerroin on välillä [0,1]. Korkea reliabiliteetti tarkoittaa, että mittarin osiot mittaavat

samantyyppistä asiaa. Se kertoo myös siitä, että toistettaessa kyseinen tutkimus samalla mittarilla

samalla kohdejoukolla tutkimustulokset olisivat yhteneviä. Lisäksi korkea reliabiliteetti merkitsee

sitä, että vastaajien vastauksissa on ollut tarpeeksi vaihtelua, mistä mainittiin jo aiemmin.

(Metsämuuronen 2002, 51.) Aineistosta muodostettuja summamuuttujia tarkasteltiin Cronbachin

alfan avulla. Muodostettujen neljän summamuuttujan -arvot olivat .783, .842, .701 ja .909 (ks.

tarkemmin liite 4). Heikkilän (1998, 179) mukaan Cronbachin alfan luku saisi mielellään olla yli

0,7; kun taas Metsämuuronen (2000, 36) pitää alfan arvoa 0,6 alimpana. Mitään yksiselitteistä raja-

arvoa ei Heikkilän mukaan kuitenkaan voida määrittää. Koska kaikkien summamuuttujien arvot

olivat yli 0,7; voidaan muodostettuja summamuuttujia pitää reliaabeleina. Kokonaisuudessaan

mittarin rakentaminen onnistui ensikertalaiselta kohtalaisen hyvin.

8.3 Aineiston analysointi

Aineiston keruuvaiheen jälkeen kyselylomakkeet tarkistettiin ja tallennettiin matriisimuotoon SPSS

13.0 for Windows – ohjelmaan. Vastattuja kyselylomakkeita palautettiin yhteensä 213 kappaletta,

joista jouduttiin tallennusvaiheessa hylkäämään 8 lomaketta. Näistä viidessä oli todennäköisesti

huolimattomuuden vuoksi jäänyt kokonaan vastaamatta väittämät 46–68, jotka muodostavat

kyselylomakkeen kolmannen sivun. Kyseiset lomakkeet katsottiin parhaimmaksi hylätä. Loput 3

lomaketta hylättiin, koska niissä oli noudatettu jotain selkeästi havaittavaa kaavaa vastausten

ympyröinnissä (esimerkiksi sama tai useampi vastausvaihtoehto jokaisen väittämän kohdalla).

Täten tutkimuksen aineiston muodostavat 205 kyselylomaketta. Aineiston analyysissa tutkittiin

aluksi muuttujien frekvenssejä ja tunnuslukuja, minkä jälkeen aineisto tiivistettiin muodostamalla
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summamuuttujia. Aineiston analyysissa käytettävien epäparametristen menetelmien sopivuus

kyseiselle aineistolle testattiin tilastollisten testauksien avulla.

8.3.1 Käytetyt analyysimenetelmät

Tutkimusaineiston analysointivaihe aloitettiin ajamalla kuvailevia analyyseja tallennetusta

aineistosta. Kuvailevien analyysien ensisijaisena tarkoituksena on, että tutkija tutustuu ja oppii

tuntemaan aineistonsa (Alkula ym. 1995, 123). Yleiskuvan saamiseksi aineistosta tarkasteltiin

frekvenssejä ja tunnuslukuja. Tutkimuksen aineisto sisälsi jonkin verran puuttuvia havaintoja.

Yleensä vastaamatta jääneet kohdat ovat jääneet vastaajalta epähuomiossa tai viitseliäisyyden

puutteessa vastaamatta. Joskus vastaajat saattavat jättää tarkoituksella vastaamatta johonkin tiettyyn

kysymykseen, etenkin jos kysymys on arkaluonteinen. Puuttuvat havainnot voivat johtua myös

tutkijan virheestä koodausvaiheessa. Tämänkaltaiset virheet on kuitenkin mahdollista tarkistaa

vertaamalla kyselylomakkeita ja koodattua aineistoa. (Saaranen & Puusniekka 2006.)

Puuttuvat havainnot voivat vääristää analyysin tuloksia, minkä vuoksi niiden käsittelyyn tulee

kiinnittää erityistä huomiota. Puuttuville havainnoille on mahdollista etsiä kohtuullisen tarkat

korvaavat arvot, joiden löytämiseen on esitetty useita erilaisia menetelmiä. Yleispätevää

toimintasääntöä ei ole, vaan soveltuva ratkaisu täytyy valita tapauskohtaisesti. Metsämuurosen

(2000, 20) mukaan keskiarvon käyttö on turvallisin vaihtoehto. Tämän aineiston puuttuvien

havaintojen imputoinnissa eli korvaamisessa tutkittiin ryhmäkeskiarvoja, sillä ne antavat yleensä

paremman tuloksen kuin koko aineiston keskiarvo. Näin oli myös tämän aineiston kohdalla.

Kyseisen menetelmän ongelma on kuitenkin, että se korostaa ryhmien sisäistä samankaltaisuutta ja

ryhmien välisiä eroja sekä saattaa vääristää analyysin tuloksia kasvattamalla muuttujien välisiä

korrelaatioita (Saaranen & Puusniekka 2006). Puuttuvia havaintoja oli kuitenkin melko vähän ja

satunnaisesti, minkä vuoksi ne päätettiin mieluummin imputoida kuin jättää kyseiset tilastoyksiköt

kokonaan analyysin ulkopuolelle.

Aineiston analyysissa on käytetty ns. epäparametrisia menetelmiä, sillä mittaukset on suoritettu

järjestysasteikolla. Aineisto ei myöskään täyttänyt normaalijakautuneisuuden oletusta, mikä puoltaa

epäparametristen testien käyttöä. Muuttujien jakaumien normaalisuus testattiin Kolmogorov-

Smirnovin testillä. Koska epäparametrisiä testejä ei pidetä niin voimakkaina kuin parametrisiä
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testejä, saattavat heikoimmat aineistossa esiintyvät ilmiöt jäädä havaitsematta. Testin

voimakkuudella tarkoitetaan sen kykyä hylätä nollahypoteesi silloin, kun se ei pidä paikkaansa.

(Nummenmaa 2004, 143, 248.)

Aineiston analyysissa oli tarpeen vertailla keskenään eri ryhmiä, jolloin testaamiseen käytettiin

Mann-Whitneyn U-testiä (riippumattomien otosten t-testin epäparametrinen vastine). Mann-

Whitneyn U-testi perustuu järjestyslukuihin ja se vertaa tutkittavan muuttujan luokkien mediaaneja

toisiinsa. U-testin nollahypoteesina on muuttujien järjestyslukujen jakaumien samanlaisuus ja

vaihtoehtoisena hypoteesina jakaumien erilaisuus. Jakaumat ovat erilaiset sitä todennäköisemmin,

mitä pienempi U-testin havaittu merkitsevyystaso on. Useamman riippumattoman ryhmän

vertailussa käytettiin Kruskall-Wallisin testiä, joka on yksisuuntaisen varianssianalyysin

epäparametrinen vastine ja Mann-Whitneyn U-testin yleistys. Kruskall-Wallisin testi toimii siis

täysin samalla tavalla kuin U-testikin, erona on vain vertailtavien jakaumien lukumäärä. Kruskall-

Wallisin testin nollahypoteesina on järjestyslukujakaumien identtisyys ja vaihtoehtoisena

hypoteesina näin ollen jakaumien poikkeaminen toisistaan. Mitä pienempi testin havaittu

merkitsevyystaso on, sitä todennäköisemmin jakaumat poikkeavat toisistaan. (Nummenmaa 2004,

250, 255.) Tilastollisten testien merkitsevyyden raja-arvona (p) pidettiin yleisesti käytettyä

merkitsevyysarvoa .05, joka Heikkilän (2004, 194–195) mukaan riittää opinnäytetöissä.

Merkitsevyystaso ilmoittaa, kuinka suuri riski on, että saatu ero tai riippuvuus johtuu sattumasta.

Muuttujien välisen yhteisvaihtelun eli kovarianssin tutkimisessa käytettiin Spermanin

järjestyskorrelaatiokerrointa rs, joka mittaa sitä, kuinka samanlainen kahden muuttujan havaintojen

järjestys on. Järjestyskorrelaatiokertoimen arvo vaihtelee välillä [-1,1]. Nummenmaan mukaan

korrelaatiokertoimen suuruutta voidaan tulkita seuraavasti:

r = ± 1 Muuttujien välillä on täysin lineaarinen yhteys.

r  ± .9 Muuttujien välillä on voimakas lineaarinen yhteys.

r  ± .7 Muuttujien välillä on melko voimakas lineaarinen yhteys.

r  ± .5 Muuttujien välillä on keskinkertainen lineaarinen yhteys.

r  ± .3 Muuttujien välillä on heikko lineaarinen yhteys.

r = 0 Muuttujien välillä ei ole lineaarista yhteyttä.

(Nummenmaa 2004, 271, 278.)



42

8.3.2 Muuttujien ryhmittely

Tutkimusaineisto tiivistettiin helpommin käsiteltävään muotoon muodostamalla Likertin asteikkoa

noudattavista väittämistä 7-70 summamuuttujia. Koska taulukon 1 mukaiset teemat toimivat

ainoastaan suuntaa antavina sisältöalueina, varsinaisten summamuuttujien muodostamisen tukena

käytettiin lisäksi pääkomponenttianalyysia. Pääkomponenttianalyysissa pyritään muodostamaan

muuttujista toisistaan riippumattomia lineaarikombinaatioita. Analyysin (liite 3) löytämien neljän

vahvimman komponentin pohjalta muodostettiin keskiarvomuuttujat. Keskiarvomuuttujia ei

muodostettu suoraan pääkomponenttianalyysin komponenteista, vaan niistä poimittiin muuttujia,

joiden sisällön katsottiin vastaavan toisiaan. Tässä yhteydessä otettiin myös huomioon mittarin

laadinnassa apuna käytetyt teemat. Keskiarvomuuttujat ovat Nummenmaan (2004, 151) mukaan

käytännöllisempiä kuin summamuuttujat, koska muodostetun muuttujan mitta-yksikkö on sama

kuin alkuperäisten muuttujien. Reliabiliteettitestaus osoitti muodostetut summamuuttujat

reliaabeleiksi (ks. tarkemmin liite 4). Muodostetut neljä summamuuttujaa nimettiin niiden sisältöjen

mukaan. Summamuuttuja 1 muodostuu väittämistä, jotka liittyvät oppilaan omaan matematiikan

osaamiseen ja opiskeluun. Oppilaan käsitys omista matemaattisista taidoistaan on olennaista

tarkasteltaessa hänen suhtautumistaan joustavan ryhmittelyn käyttöön matematiikassa.

Aikaisempien tutkimusten tulosten perusteella oppilaat, jotka suhtautuvat negatiivisesti

ryhmittelyyn, eivät luota omiin matemaattisiin taitoihinsa. He eivät myöskään tunnu olevan kovin

kiinnostuneita matematiikasta. Summamuuttuja 2 sisältää väittämiä, jotka liittyvät joustavan

ryhmittelyn positiivisiin vaikutuksiin ja hyödyllisyyteen. Muuttuja sisältää väittämiä, joissa

korostuu oppilaan subjektiivinen näkökulma ryhmittelyn hyötyihin sekä väittämiä, jotka liittyvät

kaikkien oppilaiden saamaan hyötyyn. Summamuuttujan 3 sisältämät väittämät liittyvät niihin

odotuksiin ja paineisiin, joita oppilas kokee ryhmittelyn aiheuttavan opiskelulleen.

Summamuuttujan 4 väittämät koskevat opettajan roolia, millä on aikaisempien tutkimusten mukaan

todettu olevan merkittävä vaikutus siihen, miten oppilas suhtautuu ryhmittelyn käyttöön

matematiikassa. Opettajan roolia kuvaavat väittämät liittyvät sekä opettajan tiedolliseen että

pedagogiseen pätevyyteen. Väittämissä pyrittiin kartoittamaan myös opettajan innostavaa ja

rohkaisevaa roolia.  Jatkossa jokaista summamuuttujaa kuvaa yksi muuttujan sisältöä

mahdollisimman hyvin kuvaava väittämä. Taulukossa 2 on yhteenveto summamuuttujien sisällöstä.

K-kirjain väittämän numeron perässä tarkoittaa, että väittämä on ennen summamuuttujan

muodostamista käännetty.
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Taulukko 2. Summamuuttujien sisältö.

Summamuuttujien keskinäistä korrelointia tutkittaessa voimakkain lineaarinen yhteys löytyi

Nummenmaan (2004) luokituksen mukaan summamuuttujien 2 ja 4 välillä [rs = .608, p < .001].

Summamuuttujalla 3 oli vastaavasti keskinkertainen negatiivinen korrelaatio summamuuttujan 4

kanssa [rs = .448, p < .001]. Myös summamuuttujien 2 ja 3 välillä todettiin yhteys, mutta ei

kovinkaan voimakas [rs = .428, p < .001]. Vähäisin lineaarinen yhteys oli summamuuttujilla 1 ja 3

[rs = .082, p = .241]. Summamuuttujat 1 ja 4 [rs = .280, p < .001] sekä summamuuttujat 1 ja 2 [rs =

.283, p < .001] korreloivat heikosti.

Sum1: Olen mielestäni hyvä
matematiikassa.

 = .783)

Sum2: Joustava ryhmittely
kaikkia oppilaita hyödyttävä
opetusjärjestely.

 = .842)

Sum3:  Joustava ryhmittely lisää
opiskelupaineitani.

 = .701)

Sum4: Opettajani on
pätevä opettamaan
opetusryhmääni.

 = .909)
7. Olen mielestäni hyvä
matematiikassa.

12. Ryhmittely auttaa minua
parantamaan suoritustani
matematiikassa

27. Joudun odottamaan opettajan
apua ongelmatilanteissa.

10. Opettajallani on vahva
tietämys matematiikan
asioista.

11. Matematiikan tehtävät ovat
mielestäni liian helppoja.

32. Mielestäni on hyvä opiskella
samantasoisten oppilaiden kanssa.

29. Opetusryhmässäni opetettavia
asioita on usein liikaa yhdellä
kertaa.

18. Matematiikan opiskelu
on kiinnostavaa
opetusryhmässäni.

19K. En yleensä ymmärrä, mitä
matematiikan tunneilla
käsitellään.

36K. Ryhmittelystä ei ole hyötyä
hitaammin eteneville oppilaille.

39. Matematiikan opetus etenee
ryhmässäni liikaa oppikirjan
perusteella.

21. Opettajani on
kannustava.

20. Minulla on hyvät
mahdollisuudet jatkaa opintojani
siellä, missä haluan.

38. Ryhmittely on vahvistanut
itseluottamustani.

40. Opettaja odottaa kaikkien
oppilaiden etenevän tehtävissä
samaa vauhtia.

22. Omat kykyni on otettu
opetusryhmässäni hyvin
huomioon.

23. Suoriudun matematiikan
tehtävistä yleensä itsenäisesti.

41. Ryhmittely on mielestäni paras
tapa parantaa opetusta.

45. Ryhmässäni on kotitehtäviä
liikaa.

35. Mielestäni opettajani
on pätevä opettamaan
opetusryhmääni.

30. Autan usein muita ryhmäni
oppilaita matematiikan tehtävissä.

42. Ryhmittely antaa kaikille
samankaltaiset mahdollisuudet
menestyä.

46. Ryhmittely rajoittaa jatko-
opiskelumahdollisuuksiani.

50. Opettajat kohtelevat
kaikkia opetusryhmiä
tasavertaisesti.

31. Tarvitsen matematiikasta
hyvän arvosanan tulevia
opintojani varten.

57. Mielestäni oppilaat ovat hyvin
samantasoisia opetusryhmässäni.

49. Ryhmittely lisää vaatimustasoa
matematiikassa.

52. Saan työskennellä
täysin omassa tahdissani.

43. Vanhempani odottavat minun
menestyvän matematiikassa.

59. Koen olevani täysin oikeassa
opetusryhmässä.

56. Muut oppilaat arvostelevat
minua opetusryhmäni perusteella.

54. Opettajani osaa selittää
asiat selkeästi.

60. Ryhmittely edistää
kaikentasoisten oppilaiden
oppimista.

58. Ryhmittely lisää kilpailua
oppilaiden välillä.

61. Opetusryhmässäni
minua rohkaistaan
tarpeeksi.

64. Oppilaiden joustava ryhmittely
on tarpeellinen.

68. Opettajani odottaa minulta liian
hyviä suorituksia matematiikassa.

62. Mielestäni saan
opetusryhmässäni hyvää
opetusta.

67. Eri opetusryhmien oppilailla on
yhtäläiset mahdollisuudet saada
hyvä arvosana.

69. Jokainen oppilas saa
mielestäni omaa tasoaan
vastaava opetusta.
70. Kaikkia oppilaita
kohdellaan mielestäni
tasavertaisesti.
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Summamuuttujien arvot luokiteltiin viideksi eri luokaksi (1-5). Luokittelu helpottaa graafisten

esitysten luomista. Näin ollen summamuuttujien saamat arvot myös noudattavat samaa asteikkoa

kuin mittarin alkuperäiset, väittämätyyppiset muuttujat. Luokittelun tukena käytettiin

summamuuttujien frekvenssejä. Summamuuttujien arvojen luokittelu tehtiin taulukossa 3 esitetyn

luokkajaon mukaan.

Luokka Luokan vaihteluväli
1 (täysin eri mieltä) 1 – 1,4999…
2 (jokseenkin eri mieltä) 1,50 – 2,4999..
3 (en osaa sanoa) 2,50 – 3,4999…
4 (jokseenkin samaa mieltä) 3,50 – 4,4999…
5 (täysin samaa mieltä) 4,50 – 5

Taulukko 3. Summamuuttujien luokittelu

Jako ei ole aivan tasainen, sillä ensimmäinen ja viimeinen luokka ovat muita suppeampia. Se

kuitenkin tekee riittävän eron eri vastausvaihtoehtojen saamien arvojen välille ja nostaa esiin

voimakkaimmat kannanotot, eli vastausten ääripäät. Kuvioita tulkittaessa on joka tapauksessa

huomioitava, että pylväiden 1 ja 5 saama vaihteluväli on vain puolet muiden pylväiden

vaihteluvälistä.

8.3.3 Aineiston kuvailu

Tutkimukseen osallistui kaksi peruskoulun vuosiluokkien 7.-9. koulua, joista toinen sijaitsee

Pirkanmaalla ja toinen Etelä-Pohjanmaalla. Tutkimusaineisto sisältää yhteensä 205 oppilasta, joista

7. vuosiluokan (Pirkanmaan) oppilaita on 96 eli 47 prosenttia ja 9. vuosiluokan (Etelä-Pohjanmaan)

oppilaita 109 eli 53 prosenttia. Tutkittavista oppilaista tyttöjä on 45 prosenttia ja poikia 55

prosenttia. Sukupuolijakauma kouluittain selviää kuviosta 1.
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Kuvio 1. Sukupuolijakaumat kouluittain.

Kuten kuviosta 1 on nähtävissä, poikia osallistui tutkimukseen molemmista kouluista tyttöjä

enemmän. Etelä-Pohjanmaalta osallistui tutkimukseen tyttöjä 44 prosenttia ja poikia 56 prosenttia.

Pirkanmaalla tutkimukseen osallistuneita tyttöjä oli 46 prosenttia ja poikia 54 prosenttia.

Tilastokeskuksen (2006) mukaan peruskoulun oppilaista 49 prosenttia on tyttöjä ja 51 prosenttia

poikia, joten aineiston sukupuolijakauman voidaan katsoa noudattavan koko peruskoulun

sukupuolijakaumaa.

Kyselyn taustatiedoissa selvitettiin oppilaiden opetusryhmän tasoa. Opetusryhmätasoihin

viitattaessa käytetään tässä tutkimuksessa symboleja A, B ja C. Ne eivät vastaa tutkimukseen

osallistuneissa kouluissa käytettäviä symboleja tai nimiä kyseisistä opetusryhmätasoista. Taulukosta

4 selviää, että koko tutkimusjoukosta 109 oppilasta eli 53 prosenttia opiskelee tasolla A eli nopeasti

edistyvien ryhmässä ja 65 oppilasta eli 32 prosenttia tasolla C eli hitaammin edistyvien ryhmässä.

Näissä lukumäärissä yhdistyvät molempien koulujen oppilaat. Sen sijaan keskimmäisen tason B

kaikki 31 oppilasta ovat Pirkanmaan koulusta. Näin ollen tason B oppilaiden osuus koko

tutkimusjoukosta on hyvin pieni. Etelä-Pohjanmaan koulussa tällaisia keskitason opetusryhmiä ei

käytännössä ollut, sillä koulussa toteutettiin tutkimusajankohtana vain kahden tasoisia ryhmiä.

Aineiston hallinnan helpottamiseksi nämä ryhmät koodattiin tallennusvaiheessa tasoiksi A ja C,
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mikä on syytä huomioida tuloksia tulkittaessa. Tason B opetusryhmiä koskevat tulokset viittaavat

siis aina Pirkanmaan alueen kouluun.

Opetusryhmän taso

A B C
Yhteensä
(koulu)

Koulu Pirkanmaa 47 31 18 96
49% 32% 19% 100%

Etelä-Pohjanmaa 62 0 47 109
57% 0% 43% 100%

Yhteensä (taso) 109 31 65 205

53% 15% 32% 100%

Taulukko 4. Tasojen A, B ja C oppilasmäärät kouluittain

Taulukko 4 kertoo myös tasojen A, B ja C koulukohtaiset oppilasmäärät. Pirkanmaan koulun

oppilaista lähes puolet opiskelee tason A opetusryhmissä. Vain viidesosa opiskelee tasolla C.

Yleensä tason C opetusryhmät pyritäänkin muodostamaan mahdollisimman pieniksi oppilaiden

henkilökohtaisen tuen tarpeen vuoksi. Etelä-Pohjanmaalla oppilaiden jakautuminen eri tasoille on

selkeästi tasaisempaa, sillä eri tasoja on vain kaksi (A ja C). Taulukon 4 oppilasmäärät eivät viittaa

opetusryhmien kokoihin. Eri tasoilla saattaa nimittäin olla yksi tai useampia eri opetusryhmiä. Ne

ovat siis rinnakkaisia tasoryhmiä.  Kyselylomakkeen taustatiedoissa kartoitettiin erikseen oppilaan

opetusryhmän kokoa. Aineistossa ryhmien koot vaihtelevat 12 oppilaasta 29 oppilaaseen. Tason C

ryhmissä eli hitaammin edistyvien oppilaiden ryhmissä on keskimäärin 15 oppilasta, vain yhdessä

Etelä-Pohjanmaan tason C ryhmässä on 20 oppilasta. Tason A eli nopeimmin edistyvien ryhmät

ovat yli 20 oppilaan ryhmiä. Oppilasmäärän keskiarvo tason A opetusryhmissä on 25 oppilasta.

Tutkimukseen osallistui tason A ja C opetusryhmiä molempia 5 ja tason B ryhmiä kaksi, joista

molemmat ovat siis Pirkanmaan alueen koulusta. Tason B opetusryhmissä oppilasmäärän keskiarvo

on 19 oppilasta.

Kuvio 2 havainnollistaa oppilaiden sukupuolijakaumaa eri tasoilla. Tasolla A opiskelevista

oppilaista 63 prosenttia on poikia, mikä on prosentuaalisesti tarkasteltuna selvästi enemmän kuin

tasoilla B (39 prosenttia) ja C (49 prosenttia). Edelleen on hyvä muistaa, että tasolla B on oppilaita

määrällisesti vähemmän kuin muilla tasoilla. Tyttöjen prosentuaalinen osuus koko tason oppilaista

on pienin tasolla A (37 prosenttia). Tasaisin sukupuolijakauma näyttäisi olevan tasolla C, missä
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tyttöjen osuus on 51 prosenttia ja poikien osuus 49 prosenttia. Tasolla B tyttöjä on 61 prosenttia ja

poikia 39 prosenttia, mikä prosentuaalisesti tarkasteltuna on lähes päinvastainen tilanne kuin tason

A sukupuolijakauma.
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Kuvio 2. Tasojen A, B ja C sukupuolijakaumat

Koko tutkimusjoukon pojista 61 prosenttia opiskelee tasolla A, 11 prosenttia tasolla B ja 28

prosenttia tasolla C. Kaikista tutkimukseen osallistuneista tytöistä 44 prosenttia opiskelee tasolla A,

21 prosenttia tasolla B ja 34 prosenttia tasolla C. Tyttöjen jakautuminen eri tasoille on siis hieman

tasaisempaa kuin poikien.

Oppilaiden sijoittelussa eritasoisiin opetusryhmiin otetaan usein huomioon oppilaan matematiikan

todistusnumero, jota myös kyselylomakkeen taustamuuttujissa kartoitettiin.  Allaolevasta taulukosta

5 selviävät tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden viimeisimmät matematiikan todistusnumerot,

jotka on ryhmitelty sekä tasoittain että kouluittain. Näin voidaan samasta taulukosta saada kerralla

paljon vertailukelpoista informaatiota. Tämä kyseinen taustamuuttuja sisältää 5 puuttuvaa

havaintoa, eli 5 oppilasta ei ole ilmoittanut viimeisintä todistusnumeroaan.
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Opetusryhmän taso Pirkanmaa
Etelä-

Pohjanmaa

Yhteensä
(tason

vastaajat)

A
Viimeisin
todistusnumero

7 3 2 5
8 15 17 32
9 19 29 48
10 9 14 23

 Yhteensä (koulu) 46 62 108

B
Viimeisin
todistusnumero

6 6 6
7 13 13
8 10 10
9 1 1

Yhteensä (koulu) 30 30

C
Viimeisin
todistusnumero

5 1 4 5
6 6 11 17
7 10 16 26
8 0 12 12
9 0 2 2

Yhteensä (koulu) 17 45 62

Yhteensä (kaikki vastaajat) 93 107 200

Taulukko 5. Viimeisimmät matematiikan todistusnumerot

Taulukosta 5 nähdään, että tason A opetusryhmissä alin arvosana on 7 ja ylin 10. Arvosanaa 9 on

eniten eli 48 kappaletta. Näistä jopa 29 havaintoa on Etelä-Pohjanmaan koulusta ja vain 19

havaintoa Pirkanmaan koulusta. Eroa on siis aika runsaasti. Etelä-Pohjanmaan arvosanojen

lukumäärät kiinnittävät huomiota myös tasolla C. Esimerkiksi arvosanaa 8 ei esiinny Pirkanmaalla

tason C-opetusryhmissä ollenkaan, vaan arvosanat ovat väliltä 5-7. Sen sijaan Etelä-Pohjanmaan

koulusta arvosanan 8 saaneita oppilaita löytyy tason C opetusryhmissä jopa 12 ja arvosanan 9

saaneita oppilaita kaksi. Näitä mielikuvia vääristänee hyvin todennäköisesti juuri se, että Etelä-

Pohjanmaalla ei ole tämän tutkimuksen koodauksen perusteella laisinkaan tason B ryhmiä, kuten

myös taulukosta 5 huomataan. Näin ollen oppilaiden arvosanat jakautuvat vain tasoille A ja C.

Oletettavasti arvosanajakaumat noudattaisivat pitkälti samaa linjaa molemmissa kouluissa, mikäli

Etelä-Pohjanmaallakin olisi käytössä kolmen tasoisia ryhmiä.
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9 TUTKIMUSTULOKSET

Liitteeseen 1 (kyselylomake) on kunkin väittämämuotoisen kysymyksen kohdalle merkitty niiden

keskiarvot (M) ja keskihajonnat (sd). Näillä väittämämuotoisilla kysymyksillä (7-70) keskiarvot

vaihtelivat välillä 1,91 – 4,22. Pienin keskiarvo oli väittämällä 25 ”Haluaisin vaihtaa

opetusryhmää” ja  suurin  keskiarvo  väittämällä  10  ”Opettajallani on vahva tietämys matematiikan

asioista”. Suurin keskihajonta (1,33) oli väittämällä 34 ”Työskentelen matematiikan tunneilla yksin”

ja pienin keskihajonta (0,93) väittämällä 47 ”Ryhmittely kasvattaa oppilaiden välisiä suorituseroja

matematiikassa”.

Taulukkoon 6 on koottu muodostettujen neljän summamuuttujan saamat keskiarvot (M) ja

keskihajonnat (sd) taustamuuttujittain. Luonnollisesti myös kaikkien vastaajien vastauksista on

ilmoitettu keskiarvot ja keskihajonnat.

Sum1:
Olen mielestäni
hyvä
matematiikassa.

Sum2:
Joustava ryhmittely on
kaikkia oppilaita
hyödyttävä
opetusjärjestely.

Sum3:
Joustava ryhmittely
lisää
opiskelupaineitani.

Sum 4:
Opettajani on
pätevä opettamaan
opetusryhmääni.

M sd M sd M sd M sd

Kaikki vastaajat 3,5 0,80 3,4 0,77 2,7 0,66 3,7 0,87

Sukupuoli Tyttö 3,3 0,75 3,5 0,78 2,7 0,64 3,6 0,84

Poika 3,6 0,81 3,3 0,76 2,8 0,67 3,7 0,91

Koulu Etelä-
Pohjanmaa

3,4 0,86 3,2 0,83 2,8 0,68 3,4 0,96

Pirkanmaa 3,5 0,71 3,6 0,63 2,7 0,63 4,0 0,65

Opetusryhmän
taso

Taso A 3,7 0,75 3,3 0,84 2,8 0,65 3,7 0,95

Taso B 3,5 0,62 3,5 0,57 2,8 0,75 3,9 0,67

Taso C 3,0 0,73 3,4 0,72 2,7 0,62 3,6 0,83

Taulukko 6. Summamuuttujien keskiarvot ja keskihajonnat taustamuuttujittain.
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Tilastolliset merkitsevyydet on merkitty taulukkoon 6 alleviivauksella. Kuten huomataan,

sukupuolella on tilastollisesti merkitsevä yhteys siihen, miten oppilaat arvioivat omaa matematiikan

osaamistaan (p=0,007). Myös opetusryhmän tasolla huomattiin olevan tilastollisesti erittäin

merkitsevä yhteys oppilaiden kokemukseen omasta osaamisestaan (p=0,000). Koululla näyttäisi

olevan tilastollisesti erittäin merkitsevä yhteys sekä siihen, miten opettajan rooli ja ammattitaito

koetaan (p=0,000) että siihen, miten hyödylliseksi ryhmittely koetaan (p=0,000). Näitä havaintoja

käsitellään tarkemmin seuraavissa alaluvuissa.

9.1 Oppilaiden matematiikan osaaminen

Summamuuttuja 1 liittyi oppilaiden omaan matematiikan osaamiseen ja opiskeluun. Tutkittavien

oppilaiden kokemus omasta osaamisestaan ja opiskelustaan näyttäisi kuvion 3 mukaan olevan

positiivinen, vaikka ainoastaan vajaa 10 prosenttia vastaajista on täysin samaa mieltä

summamuuttujan 1 suhteen. Keskimmäinen vastausvaihtoehto on saanut lähes yhtä paljon

kannatusta kuin vaihtoehto ”Jonkun verran samaa mieltä”. Vain yksi oppilas on täysin eri mieltä.

Taulukon 6 mukaan summamuuttujan 1 keskiarvo on 3,5 ja keskihajonta 0,80. Summamuuttujan 1

kohdalla keskimmäisen vaihtoehdon tulkintaan saattaisi yhtä hyvin soveltua vaihtoehto ”Ei samaa

eikä eri mieltä” kuin ”En osaa sanoa”.

Täysin
samaa
mieltä

Jonkun
verran
samaa
mieltä
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Kuvio 3. Summamuuttuja 1: Olen mielestäni hyvä matematiikassa.
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Kruskall-Wallisin testin [ 2 (2) = 36.569, p < .001] ja 2-riippumattomuustestin [ 2 (8) = 41.898, p <

.001] mukaan eri tasoilla opiskelevien oppilaiden jakaumat summamuuttujan 1 suhteen poikkeavat

toisistaan tilastollisesti erittäin merkitsevästi. Taulukko 7 kertoo havaintojen jakautumisesta eri

tasoilla.

Taulukko 7. Summamuuttujan 1 2-testin kontingenssitaulu

Kontingenssitaulukosta 7 voidaan havaita, että eniten väittämän kanssa samaa mieltä ovat tason A

opetusryhmien oppilaat. Heistä reilusti yli puolet (56 prosenttia) on väittämän kanssa jonkun verran

samaa mieltä. Täysin samaa mieltä on 12 prosenttia oppilaista, mikä on selvästi enemmän kuin

tasolla B ja C. Näillä molemmilla tasoilla vain yksi oppilas on täysin samaa mieltä. Tasolla B moni

(42 prosenttia) on kuitenkin positiivisella kannalla matemaattisen osaamisensa suhteen. Suurin osa

(52 prosenttia) tason B havainnoista ryhmittyy kuitenkin keskimmäiselle vaihtoehdolle ”En osaa

sanoa”. Näin on myös tason C oppilaiden kohdalla. Keskimmäinen vastausvaihtoehto saa heillä

kannatusta 57 prosenttia, kun taas vastausvaihtoehdot ”Jonkun verran eri mieltä” ja ”Jonkun verran

samaa mieltä” saavat molemmat kannatusta 20 prosenttia eli viidesosan kaikista tason C oppilaiden

vastauksista. Ainut täysin eri mieltä oleva oppilas opiskelee tason C opetusryhmässä. Positiivista on

kuitenkin se, että täysin eri mieltä olevia oppilaita on jokaisella tasolla erittäin vähän. Näitä

havaintoja tukee taulukko 6, jonka mukaan tason A oppilaiden keskiarvo on 3,7; tason B oppilaiden

3,5 ja tason C oppilaiden 3,0. Myönteinen kokemus omasta matematiikan osaamisesta näyttäisi siis

vähenevän tasolta A tasolle C siirryttäessä.

Olen mielestäni hyvä matematiikassa. Yhteensä
(tason

vastaajat)
Täysin

eri mieltä
Jonkun verran

eri mieltä
En osaa
sanoa

Jonkun verran
samaa mieltä

Täysin
samaa mieltä

Opetusryhmän
taso A 0 7 28 61 13 109

0% 6% 26% 56% 12% 100%

B
0 1 16 13 1 31

0% 3% 52% 42% 3% 100%

C
1 13 37 13 1 65

1,5% 20% 57% 20% 1,5% 100%

Yhteensä
(kaikki vastaajat) 1 21 81 87 15 205

0,5% 10% 39,5% 42,5% 7,5% 100%
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Muutama oppilas oli kommentoinut myös sanallisesti opetusryhmän tason vaikutusta hänen

kokemukseensa itsestään matematiikan oppijana. Seuraava lainaus kuvaa hyvin oppilaiden yleistä

mielikuvaa.

Ryhmittely saattaa olla joillekin oppilaille huono asia, sillä jos joku opiskelisi

alimmassa ryhmässä jostakin syystä, vaikka olisikin hyvä matematiikassa, hän

voisi saada sen käsityksen, että hän on huono matematiikassa ja menettää

kiinnostuksensa matematiikkaan. Ylimmässä ryhmässä opiskelevat saavatkin

sen käsityksen, että he ovat hyviä, eli parempia, kuin alemmissa ryhmissä

opiskelevat. (Poika, taso A)

Myös sukupuolella näyttäisi olevan vaikutusta siihen, miten oma matematiikan osaaminen ja

opiskelu koetaan. Mann-Whitneyn U-testi [U = 4189.00, p = .01] osoitti havaitun eron tilastollisesti

merkitseväksi. 2-riippumattomuustestin [ 2 (4) = 9.763, p < .05] kontingenssitaulukko (liite 5)

kertoo poikien suhtautuvan positiivisemmin omaan matematiikan osaamiseensa kuin tyttöjen.

Poikien keskiarvo on 3,6 ja tyttöjen 3,3. Pojista 11,5 prosenttia on summamuuttujan 1 kanssa täysin

samaa mieltä, tytöistä ainoastaan 2 prosenttia. Tyttöjen ja poikien ero ei kuitenkaan ole kovin suuri

vastausvaihtoehdon ”Jonkun verran eri mieltä” suhteen (vain 3 prosenttiyksikköä).

Vastausvaihtoehto ”En osaa sanoa” saa tytöiltä kannatusta 46 prosenttia ja pojilta 34,5 prosenttia.

Tässä yhteydessä on kiinnostavaa palata kuvioon 2, minkä mukaan poikien prosentuaalinen osuus

koko tason oppilaista on suurin tasolla A eli nopeasti edistyvien oppilaiden opetusryhmissä. Muilla

tasoilla tytöt vallitsevat määrällisesti. Lisäksi, jos tarkastellaan koko tutkimusjoukon poikien

jakautumusta eri tasoille, käy ilmi, että 61 prosenttia kaikista pojista opiskelee tasolla A. Tässäkin

yhteydessä mielikuvaa vääristänee se, ettei Etelä-Pohjanmaan koulussa ole keskitason ryhmiä.

Huomion voi kiinnittää tässä tapauksessa myös kontingenssitaulukkoon 7, minkä perusteella juuri

tason A oppilaat kokevat positiivisimmin omaan matematiikan osaamisensa. Tarkasteltaessa

taustamuuttujaa koulu ei vastausten jakaumista löytynyt tilastollisesti merkitsevää eroa [U =

5022.000, p = .593].
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9.2 Joustavan ryhmittelyn hyödyllisyys

Summamuuttujalla 2 mitattiin oppilaiden kokemusta ryhmittelyn hyödyllisyydestä. Muuttujan

keskiarvo on 3,4 ja keskihajonta 0,77; mikä kertoo oppilaiden yhdenmukaisuudesta

summamuuttujan 2 suhteen. Keskimmäinen vaihtoehto ”En osaa sanoa” on saanut eniten

kannatusta, 46 prosenttia. Jonkun verran samaa mieltä on noin 40 prosenttia vastaajista ja jonkun

verran eri mieltä 7 prosenttia vastaajista. Ääripäät täysin eri mieltä ja täysin samaa mieltä ovat

saaneet hyvin vähän kannatusta.
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Kuvio 4. Summamuuttuja 2: Joustava ryhmittely on
kaikkia oppilaita hyödyttävä opetusjärjestely.

Kruskall-Wallisin testi [ 2 (2) = 0.759, p = .684] ei osoittanut tilastollisesti merkitseviä eroja eri

tasoilla opiskelevien oppilaiden vastauksissa summamuuttujan 2 suhteen. Oppilaat kokevat siis

ryhmittelyn hyödyllisyyden samalla tavalla heidän opetusryhmänsä tasosta riippumatta. Myöskään

sukupuolten jakaumissa summamuuttujan 2 suhteen ei löytynyt tilastollisesti merkitseviä eroja [U =

4579.000, p = .109]. Sen sijaan eri koulujen vastausten välillä näyttäisi olevan tilastollisesti erittäin

merkitsevä ero [U = 3912.500, p = .001]. Myös 2-riippumattomuustesti [ 2 (4) = 17.168, p < .01]

havaitsi kyseisen eron, tosin tilastollisesti merkitsevänä. Taulukko 8 osoittaa, että Pirkanmaan
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koulun oppilaat (keskiarvo 3,6) kokevat joustavan ryhmittelyn hyödyllisempänä kuin Etelä-

Pohjanmaan koulun oppilaat (keskiarvo 3,2).

Taulukko 8. Summamuuttujan 2 2-testin kontingenssitaulu

Pirkanmaan koulun oppilaista 48 prosenttia on summamuuttujan 2 suhteen jonkun verran samaa

mieltä, kun taas Etelä-Pohjanmaalla jonkun verran samaa mieltä on 34 prosenttia ja jonkun verran

eri mieltä 13 prosenttia. Pirkanmaan oppilaista vain yksi on eri mieltä väittämän kanssa.

Molemmissa kouluissa keskimmäinen vastausvaihtoehto ”En osaa sanoa” on kuitenkin saanut lähes

50 prosenttia kannatusta. Tässä yhteydessä on ehkä syytä huomioida se, että oppilaiden koulu

viittaa myös heidän vuosiluokkaansa. Tässä tutkimusjoukossa siis 7. vuosiluokan oppilaat kokevat

joustavan ryhmittelyn hyödyllisempänä kuin 9. vuosiluokan oppilaat. Eräänä syynä tähän saattaa

olla se, että 9. vuosiluokan oppilaat (Etelä-Pohjanmaa) ryhmiteltiin joustaviin opetusryhmiin

lukuvuoden viimeisen jakson alussa. Avoimeen kysymykseen annettujen vastausten perusteella

oppilaat kokivat tämän huonoksi ratkaisuksi, koska koko peruskoulu oli päättymäisillään ja saadulla

arvosanalla olisi merkitystä jatko-opintojen kannalta.

Sinänsä idea on ihan hyvä, mutta ajoitus ei olisi voinut olla huonompi.

Keskellä lukuvuotta ja vielä ysin lopussa, päättötodistuksen häämöttäessä

edessä. Uuteen opettajaan ja opetustyyliin on aina hankala sopeutua. (Tyttö,

taso A)

Ryhmiin jakaminen oli huono idea näin 9. luokan keväällä. Monilla meni

kauan aikaa tottua uuden opettajan opetustyyliin. (Tyttö, taso A)

Joustava ryhmittely on kaikkia oppilaita hyödyttävä opetusjärjestely.
Yhteensä
(koulu)

Täysin eri
mieltä

Jonkun verran
eri mieltä

En osaa
sanoa

Jonkun verran
samaa mieltä

Täysin samaa
mieltä

Koulu Pirkanmaa 0 1 43 46 6 96
0% 1% 45% 48% 6% 100%

Etelä-
Pohjanmaa

4 14 51 37 3 109

3,5% 13% 47% 34% 2,5% 100%
Yhteensä

 (kaikki vastaajat)
4 15 94 83 9 205

2% 7% 46% 41% 4% 100%
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Huono idea kesken lukuvuoden ruveta eritteleen. Ja jos ei pystytä järjestämään

kuin vain kaksi ryhmää niin olisi parempi jättää järjestämättä. Olisi pitänyt

olla vielä yksi ”keskitasoisten” ryhmä. Erottelu oli liian konkreettinen.

Erottelu olisi pitänyt tehdä jo aikaisemmin eikä viimeisen 3kk:n ajaksi jos on

pakko kerran eritellä. (Poika, taso C)

Joustavan ryhmittelyn hyödyllisyydestä ja yleisistä positiivisista puolista oppilaat nostavat

sanallisissa vastauksissaan esiin erityisesti sen, että jokainen saa juuri omalle tasolleen räätälöityä

opetusta. Sekä opiskelutahti että opiskelumateriaali vastaavat oppilaiden näkemyksen mukaan

opetusryhmän tasoa. Nopeammin edistyvät oppilaat pystyvät etenemään sujuvammin ja

syventymään matematiikkaan haastavampien tehtävien kautta. Hitaammin edistyvät oppilaat taas

saavat enemmän ohjausta ja tukea esimerkiksi kertauksen kautta. Valtaosa oppilaista arvostaa

samantasoisten oppilaiden kanssa opiskelua.

Ihan toimiva systeemi. ”Paremmassa” opetusryhmässä käydään läpi

haastavempia ja pulmallisempia tehtäviä kuin ”heikompien” ryhmässä.

Jokainen saa enemmän tasolleen suunnattua opetusta. ”Parempien” ryhmässä

syvennytään matematiikkaan tarkemmin ja perusteellisemmin kuin ”heikkojen”.

(Poika, taso A)

Erinomainen idea oli tehdä tälläinen jako, sillä normaalissa luokassa mentiin

vähän liian nopeaa tahtia. Mutta kun ryhmäytys tuli oli paljon paljon

helpompaa opiskella matikkaa. Kun yhtä asiaa meni monta kertaa läpi se jäi

päähän, kun taas normaalissa luokassa mentiin nopeasti toiseen aiheeseen niin

silloin ei jäänyt paljon mitään päähän. Toivottavasti tämä ryhmittely jatkuu

tulevaisuudessakin. (Poika, taso C)



56

Jokainen oppilas ei ole yhtä hyvä matikassa, joten sen vuoksi on parasta, että

on tasoryhmät. Sillä jos kaikki olisi samassa ryhmässä, paremmat olisivat aina

edellä. Tasoryhmät on hyvä juttu!J (Tyttö, taso C)

Minun mielestäni ryhmittely on tarpeen. Siinä kokee edistyneensä jos pystyy

nousemaan toiseen ryhmään. Alemmilla ryhmillä opetus on ehkä parempaa, tai

no siis sillon asioita käydään kauemmin läpi. --- (Tyttö, taso A)

---Työrauha ja oma keskittymiskyky on saattaneet parantua ryhmittelyn myötä.

(Tyttö, taso A)

Toiset oppilaat eivät sen sijaan koe joustavissa opetusryhmissä opiskelussa varsinaista hyötyä

verrattuna heterogeenisissä ryhmissä opiskeluun. Muutamien mielestä opiskelu ei juuri ollut

muuttunut.

Mitä olen toisen ryhmän oppilailta kuullut ryhmien opiskelussa ei ole juurikaan

eroja. Samoja tehtäviä tehdään ja kokeetkin on samoja. En näe

ryhmämuodostumissa mitään muutosta parempaan. (Tyttö, taso A)

9.3 Oppilaiden opiskelupaineet

Summamuuttujalla 3 pyrittiin mittaamaan joustavissa opetusryhmissä opiskelevien oppilaiden

negatiivisia kokemuksia kyseiseen opetusjärjestelyyn liittyen. Jälleen keskimmäinen

vastausvaihtoehto on saanut eniten kannatusta, mutta huomionarvoista kuviossa 5 on se, että vain

pieni osa oppilaista on summamuuttujan 3 suhteen jonkun verran tai täysin samaa mieltä. Kaikkien

vastaajien vastausten keskiarvo on 2,7 ja keskihajonta 0,66; mikä myös osaltaan kertoo oppilaiden

yksimielisestä suhtautumisesta asiaan. Vastausvaihtoehdon ”En osaa sanoa” saama suuri kannatus

saattaa viitata summamuuttujan 1 tapauksen tavoin tilanteeseen, jossa oppilaan vastaus on

pikemminkin ”Ei samaa eikä eri mieltä” kuin ”En osaa sanoa”.
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Kuvio 5. Summamuuttuja 3: Joustava ryhmittely lisää opiskelupaineitani.

Oppilaan opetusryhmän tasolla ei havaittu olevan tilastollisesti merkitsevää yhteyttä

summamuuttujaan 3 [ 2 (2) = 1.006, p = .605]. Vastausten jakaumiin eivät vaikuta myöskään

oppilaan sukupuoli [U = 4844.500, p = .346] tai koulu [U = 5065.500, p = .658]. Aiemmin

esitetystä taulukosta 6 nähdäänkin, että summamuuttujan 3 saamat keskiarvot eri taustamuuttujittain

vaihtelevat välillä 2,7 – 2,8; mikä muiden summamuuttujien keskiarvoihin verrattuna on erittäin

pientä vaihtelua. Myös keskihajonnat ovat pieniä.

Summamuuttujan 3 sisältämät väittämät mittaavat lähinnä opettajan taholta tulevia odotuksia,

minkä vuoksi tarkasteluun päätettiin ottaa myös väittämä 43 ”Vanhempani odottavat minun

menestyvän matematiikassa”. Kolmasosa oppilaista ei osaa sanoa ja lähes sama osuus oppilaista on

väittämän suhteen jonkun verran samaa mieltä. 19 prosenttia oppilaista on täysin samaa mieltä.

Vain noin 13 prosenttia on jonkun verran eri mieltä ja 9 prosenttia täysin eri mieltä. Eri

opetusryhmätasojen suhtautumisessa havaittiin tilastollisesti erittäin merkitsevä ero [ 2 (2)  =

21.466, p < .001]. 2-riippumattomuustestin [ 2 (8) = 24.931, p < .05] kontingenssitaulukon (liite 6)

mukaan tason A oppilaat kokevat eniten heidän vanhempiensa odottavan heidän menestyvän
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matematiikassa. Tason C oppilaat ovat vahvimmin väittämän kanssa eri mieltä. On vaikea tietää,

ovatko oppilaat ymmärtäneet väittämän positiivisessa vai negatiivisessa mielessä.

Summamuuttujien ulkopuolelle jääneen väittämän 16 ”Opetusryhmässäni pääsee helpolla”

vastaukset jakautuivat seuraavasti: täysin eri mieltä 16 prosenttia, jonkun verran eri mieltä 34

prosenttia, en osaa sanoa 25 prosenttia, jonkun verran samaa mieltä 17 prosenttia ja täysin samaa

mieltä 8 prosenttia. Vastaukset näyttäisivät siis painottuvan erimieliselle kannalle väittämän

suhteen. Vastausten keskiarvo 2,7 on kuitenkin lähellä keskimmäistä vastausvaihtoehtoa.

Keskihajonta on 1,17.

Peruskoulun syntyvaiheessa toteutetun tasokurssijärjestelmän yhdeksi suurimmaksi heikkoudeksi

koettiin tasokurssien vaikutus oppilaiden jatko-opintoihin. Tämän vuoksi tutkittiin erikseen

väittämän 20 ”Minulla on hyvät mahdollisuudet jatkaa opintojani siellä, missä haluan” jakaumia.

Tutkimusjoukosta suurin osa (67 prosenttia) on jonkun verran tai täysin samaa mieltä väittämän

kanssa. Tätä havaintoa tukee väittämä 46 ”Ryhmittely rajoittaa jatko-opiskelumahdollisuuksiani”,

jonka kanssa 57 prosenttia vastaajista on jonkun verran tai täysin eri mieltä. Oppilaista jopa 39

prosenttia on kuitenkin vastannut kyseiseen väittämään ”En osaa sanoa”. Vastaava vaihtoehto saa

kannatusta 23 prosenttia väittämän 20 kohdalla. Sekä Kruskall-Wallisin testi [ 2 (2) = 25.322, p <

.001] että 2-riippumattomuustestin [ 2 (16) = 33.408, p < .001] havaitsivat eri tasojen välillä

tilastollisesti erittäin merkitsevän eron väittämän 20 kohdalla. Kontingenssitaulukon (liite 7)

mukaan tason A opetusryhmissä opiskelevat oppilaat ovat vahvimmin samaa mieltä väittämän

kanssa. Tason B ja C opetusryhmien jakaumat eivät merkittävästi eroa samanmielisyytensä suhteen.

Sen sijaan täysin eri mieltä väittämän  20  kanssa  on  8  prosenttia  tason  C  oppilaista,  mutta  ei

yksikään tason B oppilaista. Väittämän 46 kohdalla tilastollisesti merkitseviä eroja eri tasojen

välillä ei sen sijaan löydetty [ 2 (2) = 5.119, p = .077].
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9.4 Opettajan ammattitaito ja rooli

Summamuuttujan 4 avulla tutkittiin oppilaiden kokemusta heidän opettajansa pätevyydestä opettaa

opetusryhmäänsä. Kuten kuvio 6 kertoo, yli puolet tutkimukseen vastanneista oppilaista on jonkun

verran samaa mieltä summamuuttujan 4 suhteen. Erimielisiä vastauksia on erittäin vähän. Myös

keskiarvo 3,7 kertoo, että oppilaat ovat arvioineet opettajansa ammattitaitoiseksi. Summamuuttujan

4 keskihajonta on 0,87.
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Kuvio 6. Summamuuttuja 4: Opettajani on pätevä opettamaan opetusryhmääni.

Oppilaan opetusryhmän tasolla ei ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä summamuuttujaan 4 [ 2 (2)

= 2.191, p = .334]. Mann-Whitneyn U-testin mukaan myöskään sukupuoli ei vaikuta

summamuuttujan 4 vastausjakaumiin [U = 4858.500, p = .379]. Sen sijaan oppilaan koululla

havaittiin olevan tilastollisesti erittäin merkitsevä yhteys summamuuttujaan 4 [U =3528.000, p <

.001], minkä myös 2-riippumattomuustesti vahvisti [ 2 (4) = 22.554, p < .001]. Pirkanmaan koulun

oppilaat ovat arvioineet opettajansa pätevyyttä positiivisemmin kuin Etelä-Pohjanmaan koulun

oppilaat (liite 8). Etelä-Pohjanmaan koulun oppilaista 4 prosenttia on täysin eri mieltä ja jopa 14

prosenttia jonkun verran eri mieltä summamuuttujan 4 suhteen, kun taas Pirkanmaan koulussa

ainoastaan 2 prosenttia on kokonaisuudessaan eri mieltä.
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Aiemmin havaittiin, että summamuuttuja 4 korreloi summamuuttujan 2 kanssa melko voimakkaasti

[rs = .608, p < .001]. Näin ollen opettajan pätevyys ja ryhmittelyn hyödyllisyys oppilaiden

kokemina näyttäisivät olevan yhteydessä toisiinsa.  Myös summamuuttujilla 3 ja 4 havaittiin

keskinkertainen negatiivinen korrelaatio [rs = .448, p < .001]. Tämä vaikuttaa loogiselta; jos

opettajan pätevyydellä ja ryhmittelyn hyödyllisyydellä on positiivinen yhteys, niin opettajan

pätevyydellä ja ryhmittelystä koituvilla opiskelupaineilla on negatiivinen yhteys toisiinsa.

Opettajan roolin vaikutus oppilaiden kokemuksiin näkyi vahvasti myös oppilaiden omissa

kommenteissa. Opettajan roolia olivat lähinnä kommentoineet ne, joilla siitä oli jotain negatiivista

sanottavaa. Seuraavat lainaukset ovat yksittäisiä kommentteja, joiden yhteydessä on hyvä muistaa,

että kokonaisuudessaan oppilaat olivat arvioineet opettajansa ammattitaidon hyväksi. Vastauksista

näkyy kuitenkin hyvin se, miten suuri vaikutus opettajalla on oppilaan kokemuksiin itse

ryhmittelystä.

Tämä kokeilu on ollut koko kolmen vuoden aikana kaikkein huonoin. Jouduin

vaihtamaan opettajaa tämän kokeilun aikana, mikä näkyy myös tason ja

numeroideni laskuna. Opettajani vaatii mielestäni liikaa, eikä kannusta

opiskelemaan. Hän huomaa ainoastaan virheemme. --- Ennen olen saanut 8 ja 9

matikasta, nyt numeroni ovat 6 ja 7. Opetustyyli poikkeaa huomattavasti

edellisestä opettajastani, minkä vuoksi olen erittäin turhautunut. --- (Tyttö, taso

A)

---Tämän ryhmän opettaja on epäoikeudenmukainen. Opettaja ei kannusta

oppilaita vaan korostaa vain oppilaiden vikoja. Kehuja en ole kuullut koskaan.

 --- Tuo haukkuminen vie kaikilta itsetunnon ja halun opiskella. Etenemme liian

nopeasti ja jo ensimmäisellä tunnilla opettaja teki selväksi ettei häneltä saa

kysyä mitään. Jos asiaa ei tajua, tai oli poissa koulusta kun se opetettiin, hän

saa opetella sen itse kotona. --- Opettaja ei kertaa, puskee vain täysillä

eteenpäin. Ja tälläistäkö sen hyvän opetuksen pitäisi olla? Ei mun mielestä. ---

(Tyttö, taso A)
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9.5 Oppilaiden sosiaaliset suhteet

Kyselylomake sisälsi muutamia huomionarvoisia, oppilaiden sosiaalisiin suhteisiin liittyviä

kysymyksiä, jotka aineiston analyysissa jäivät summamuuttujien ulkopuolelle. Ne ovat sekä

tutkimuksen viitekehyksen että joustavasta ryhmittelystä käytävän julkisen keskustelun kannalta

kuitenkin tärkeitä kysymyksiä. Ne tuovat esiin myös piirteitä, jotka näyttävät olevan oppilaille

merkityksellisiä. Tässä luvussa analysoidaan muutamia yksittäisiä kysymyksiä.

Aiheuttaako joustava ryhmittely oppilaiden leimaamista?

Väittämillä 17, 33 ja 56 tutkittiin sitä, kokevatko oppilaat joustavan ryhmittelyn aiheuttavan

oppilaiden kategorisointia tai leimaamista. Kuvioissa 7 ja 8 on esitetty pylväsdiagrammein

väittämien 17 ja 56 vastausjakaumat, jotka jo osaltaan kertovat varsin hyvin oppilaiden mielipiteen.

Väittämä 33 saatettiin kokea hankalaksi, sillä lähes 42 prosenttia oppilaista on vastannut ”En osaa

sanoa”. Väittämän keskiarvo onkin 3,2 ja keskihajonta 1,17. Kyseinen väittämä ei siten noudata

läheskään väittämän 17 jakaumaa, vaikka ne teoriassa mittaavat samaa asiaa. Väittämien 17 ja 33

välinen korrelaatio jäi myös alhaiseksi [rs = .301, p < .001].
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Kuvio 7. Väittämä 17. Ryhmittely jakaa oppilaita hyviin ja huonoihin.
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Kuviosta 7 havaitaan selvästi, että oppilaiden mielestä joustava ryhmittely kategorisoi heidät

matematiikassa ”hyviin” ja ”huonoihin” oppilaisiin. Vastausjakaumat eivät eroa eri tasoilla

tilastollisesti merkitsevästi [ 2 (2) = 0.762, p = .683], kuten ei myöskään eri kouluilla [U =

4926.500, p = .455] tai sukupuolilla [U = 4892.500, p = .453]. Näin ollen oppilaat ovat taustastaan

huolimatta aika yksimielisiä väittämän suhteen. Kaikkien vastausten keskiarvo on 3,6 ja

keskihajonta 1,29.

Ryhmittely eriarvoistaa oppilaita eikä se todellakaan takaa hyviä arvosanoja

kaikille. Jos ”huonompien” ryhmälle ei edes yritetä opettaa vaikeimpia asioita,

--- eivät he voi saada niin hyviä numeroita. --- (Poika, taso A)
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Kuvio 8. Väittämä 56. Muut oppilaat arvostelevat minua opetusryhmäni perusteella.

Huolimatta ryhmittelyn kategorisoivasta piirteestä oppilaat eivät väittämän 8 perusteella koe, että

heitä arvosteltaisiin muiden oppilaiden keskuudessa. Lähes puolet vastanneista on väittämän

suhteen täysin eri mieltä. Väittämän keskiarvo on 2,1 ja keskihajonta 1,22. Kruskall-Wallisin testi

ei havainnut tilastollisesti merkitsevää eroa eri tasojen välillä [ 2 (2) = 2.809, p = .245]. Myöskään

Mann-Whitneyn U-testi ei havainnut eroja sukupuolten [U = 5179.000, p = .962] tai koulun välillä
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[U = 4858.500, p = .349]. Taustamuuttujista huolimatta oppilaat ovat myös tämän väittämän

kohdalla aika yksimielisiä.

Miten tärkeää on opiskella kaverin kanssa samassa opetusryhmässä?

Väittämän 55 ”On tärkeää, että opiskelen kaverini kanssa samassa ryhmässä” vastaukset

jakautuivat annettujen viiden vastausvaihtoehdon kesken aika tasaisesti. Oppilaista 32 prosenttia on

väittämän kanssa jonkun verran samaa mieltä ja 16 prosenttia täysin samaa mieltä. Viidesosa

oppilaista on valinnut vaihtoehdon ”En osaa sanoa”. Myös vastausvaihtoehto ”Jonkun verran eri

mieltä” saa kannatusta noin 20 prosenttia. Täysin eri mieltä väittämän kanssa on noin 13 prosenttia

oppilaista. Kaikkien vastaajien keskiarvo väittämän suhteen on 3,2 ja keskihajonta 1,27.

Keskihajonta kertoo vastausten suuresta hajonnasta, mikä antaa aihetta tarkastella vastausjakaumia

eri vastaajaryhmien kesken.

Oppilaan opetusryhmän taso ei vaikuta tilastollisesti merkitsevästi vastausten jakautumiseen [ 2 (2)

= 0.79, p = .961], kuten ei myöskään oppilaan koulu [U = 4865.000, p = .373]. Sen sijaan tyttöjen ja

poikien vastausjakaumillla väittämän 55 suhteen näyttäisi sekä Mann-Whitneyn U-testin [U =

3862.500, p =  .001]  että 2-riippumattomuustestin [ 2 (4) = 0.14, p = .001]. mukaan olevan

tilastollisesti erittäin merkitsevä ero. Tyttöjen keskiarvo on 2,9 ja keskihajonta 1,31. Pojilla

vastaavat luvut ovat 3,5 ja 1,18. Pojille näyttäisi siis olevan tärkeämpää se, että he pääsevät

kaverinsa kanssa samaan opetusryhmään. Myös 2-riippumattomuustestin kontingenssitaulukko

(liite 9) vahvistaa päätelmän. Sukupuolten välinen ero on mielenkiintoinen, vaikka sillä ei ole

suoranaista yhteyttä joustavaan ryhmittelyyn.

9.6 Oppilaiden sijoittelu eritasoisiin opetusryhmiin

Oppilailta kartoitettiin muutamien väittämien avulla kokemuksia heidän ryhmäsijoittelustaan.

Väittämällä 59 mitattiin sitä, kokeeko oppilas olevansa oikeassa opetusryhmässä. Oppilaista 41

prosenttia tuntee olevansa täysin oikeassa opetusryhmässä. Neljäsosa oppilaista on väittämän

kanssa jonkun verran samaa mieltä ja 19 prosenttia ei osaa sanoa. 11 prosenttia oppilaista on

jonkun verran eri mieltä väittämän kanssa ja vain 5 prosenttia kokee olevansa täysin väärässä

opetusryhmässä. Myös väittämän keskiarvo 3,9 kertoo oppilaiden samanmielisyydestä väittämän
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kanssa. Väittämän keskihajonta on 1,21. Koulujen välillä ei todettu tilastollisesti merkitsevää eroa

[U = 4344.000, p = .028], vaikka Etelä-Pohjanmaalla eri tasoja on vain kaksi.

Väittämällä 25 mitattiin oppilaiden halua vaihtaa opetusryhmäänsä. Kuvion 9 perusteella oppilaat

ovat varsin tyytyväisiä opetusryhmäänsä, eivätkä täten ilmaise halua vaihtaa opetusryhmäänsä.

Väittämät 25 ja 59 tukevat näin ollen toisiaan. Kyseisten väittämien välillä on keskinkertainen

negatiivinen korrelaatio [rs = -.574, p < .001], mikä on täysin loogista. Opetusryhmänsä vaihtamista

haluavat luonnollisesti oppilaat, jotka eivät koe olevansa oikeassa opetusryhmässä.
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Kuvio 9. Väittämä 25. Haluaisin vaihtaa opetusryhmää.

Huolimatta siitä, että väittämän 59 kohdalla koulujen välillä ei todettu olevan eroa, Mann-Whitneyn

U-testi löysi tilastollisesti merkitsevän eron tutkimukseen osallistuneiden koulujen väliltä [U =

4446.000, p = .037] väittämän 25 kohdalla, mitä taaskaan 2-riippumattomuustesti ei havainnut [ 2

(4) = 6.390, p = .172]. Etelä-Pohjanmaan vastausten keskiarvo on 2,1 ja keskihajonta 1,44.

Pirkanmaalla keskiarvo on 1,7 ja keskihajonta 1,12. Väittämän vastausjakaumien tarkastelu

kouluittain paljasti, että halukkuus ryhmän vaihtamiseen on hieman suurempaa Etelä-Pohjanmaalla

kuin Pirkanmaalla. Etelä-Pohjanmaan oppilaista noin 19 prosenttia on jonkun verran tai täysin

samaa mieltä väittämän kanssa, kun vastaava osuus on Pirkanmaalla noin 8 prosenttia. Näin ollen
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Pirkanmaalla on suurempi prosentuaalinen osuus oppilaita, jotka ovat täysin eri mieltä väittämän

kanssa (66 prosenttia) kuin Etelä-Pohjanmaalla (53 prosenttia). Sukupuolten välillä ei todettu

tilastollisesti merkitseviä eroja väittämän 25 suhteen [U = 5140.000, p = .877].

--- Suurin virhe oli se, että meiltä oppilailta ei kysytty mitään. Asia lyötiin eteen,

ryhmät jaettiin ja sillä selvä. Omaa ryhmää ei edes saanut päättää, antaa vain

suuntaa antavan toiveen, jota opettaja ei sitten lopulta edes ottanut huomioon.

Jos näin aiotaan jatkossakin toimia, niin kehitettävää löytyy. Ensisijaisesti

oppilaiden mielipiteen huomioiminen, hehän tässä oppivat ja heille koko juttu

on tarkoitettu!!! Pakottamalla, kuten minun kohdallani, ei saada aikaan kuin

vahinkoa. Opettajan kanssa en ole voinut kuin yrittää keskustella

ryhmänvaihdosta, sitä ei suostuttu tekemään. Eiköhän jokainen itse tiedä oman

tasonsa parhaiten, ainakin paremmin kuin opettaja, joka ei koskaan ole

opettanut. Kysykää meiltä ensin! (Tyttö, taso A)

Olen tyytyväinen, että sain kokeilla ryhmänvaihtoa, ja täten taitoni

matematiikassa ovat parantuneet, koska vaihdoin edistyneimpien ryhmään.

Nopeampi työskentely myös totutti nopeampaan tahtiin, joka tulee myös

lukiossa vastaan. (Tyttö, taso A)

Seuraavassa taulukossa 9 esitetään kysymyksen 71 ”Olen vaihtanut opetusryhmää”

vastausjakaumat tasoittain.

"Olen vaihtanut
opetusryhmää."

Yhteensä
(taso)Kyllä Ei

Opetusryhmän
taso

A 8 100 108

7% 93% 100%
B 9 22 31

29% 71% 100%
C 6 57 63

9,5% 90,5% 100%
Yhteensä

(kaikki vastaajat)
23 179 202

  11%        89% 100%
2 (2) = 11.478, p <.005

Taulukko 9. Kysymyksen 71 vastausjakaumat tasoittain
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Kuten taulukosta 9 huomataan, koko tutkimusjoukosta vain 11 prosenttia on vaihtanut

opetusryhmäänsä joustavan ryhmittelyn aikana. Pirkanmaan koulussa neljäsosa oppilaista ilmoitti

vaihtaneensa opetusryhmää, Etelä-Pohjanmaan koulussa yhteensä vain 3 oppilasta. Kyseinen

kysymys sisältää 3 puuttuvaa havaintoa. Taulukon 9 mukaan tason B opetusryhmissä on

prosentuaalisesti eniten opetusryhmää vaihtaneita. Lukumäärällisesti suuria eroja ei ole, sillä joka

tasolla on 6–9 ryhmää vaihtanutta oppilasta. Näin ollen taulukon perusteella on hankala päätellä,

mihin suuntaan ryhmänvaihto on yleensä tapahtunut. Vaikka tätä myös tiedusteltiin

kyselylomakkeessa kysymyksen 71 jälkeen, oppilaista vain muutama oli vastannut. Etelä-

Pohjanmaan koulussa ei ole kuin kahdentasoisia opetusryhmiä, niin sanottu keskitason ryhmä

puuttuu kokonaan. Oppilaiden omien kommenttien perusteella tällaiselle keskitasolle oli tarvetta.

---Joillekkin ois kai sopinu sellainen ”keskitaso”-ryhmä, mutta se olis jo

varmaan vähän liian hankalaa… Itse mietin aluksi ett sellainen ois sopinu mulle

parhaiten, mutta kyl mä tässäkin oon ihan hyvin pärjännyJ (Tyttö, taso A)

Se jakaa oppilaat ”parempiin” ja ”huonompiin”, joka on tyhmää, koska ne

keskiverto-oppilaat tuntevat paineita paremmassa ryhmässä. Pitäisi olla kolme

ryhmää, että olisi myös keskivertoisille oma ryhmänsä. Ja pitäisi saada itse

päättää missä ryhmässä on. (Tyttö, taso A)

Oppilaiden kokemuksia opetusryhmän vaihtamisen helppoudesta kartoitettiin väittämällä 13, jonka

keskiarvo on 3,2 ja keskihajonta 1,22. Väittämä on siis jakanut oppilaiden mielipiteitä melko paljon

(täysin eri mieltä 13 prosenttia, jonkun verran eri mieltä 13 prosenttia, en osaa sanoa 35 prosenttia,

jonkun verran samaa mieltä 24 prosenttia ja täysin samaa mieltä 15 prosenttia). Selkeää yhteistä

mielipidettä oppilailla ei näytä olevan. Sukupuolten [U = 5138.00, p = .883],  eri  tasojen [ 2 (2) =

.148, p = .929] tai koulujen [U = 4478.000, p = .066] välillä ei todettu tilastollisesti merkitseviä

eroja.  Myös  väittämä  66  ”Opetusryhmän vaihtaminen kesken lukuvuoden ei ole hyvä idea” jakoi

oppilaat aika tasaisesti ääripäihin (täysin eri mieltä 14 prosenttia, jonkun verran eri mieltä 19

prosenttia, jonkun verran samaa mieltä 18 prosenttia ja täysin samaa mieltä 18 prosenttia).

Keskihajonta on 1,27. Reilu kolmasosa oppilaista on valinnut vastausvaihtoehdon ”En osaa sanoa”,

mistä kertoo myös väittämän keskiarvo 3,1. Vastausten suuresta hajonnasta huolimatta tilastolliset
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testit eivät löytäneet merkitseviä eroja eri tasojen [ 2 (2) = 2.658, p = .265], sukupuolten [U =

4628.500, p = .166] tai koulujen [U = 5125.000, p = .795] välillä.

Oppilailta tiedusteltiin kyselyssä myös, haluaisivatko he itse valita ryhmänsä (väittämä 44). Yleensä

ryhmittelypäätöksiin vaikuttaa oppilaan toiveen lisäksi opettajan arvio oppilaan osaamisesta ja

suorituksista. Väittämän keskiarvo on 3,3 ja keskihajonta 1,23. Oppilaista neljäsosa ilmoittaa

haluavansa valita opetusryhmänsä itse. Viidesosa on jonkun verran samaa mieltä. Noin kolmasosa

oppilaista ei osaa sanoa, 13 prosenttia on jonkun verran eri mieltä ja 10 prosenttia täysin eri mieltä.

Kruskall-Wallisin testi havaitsi tilastollisesti erittäin merkitsevän eron eri  tasojen  välillä  [ 2 (2) =

18.413, p < .001]. 2-riippumattomuustestin mukaan ero on tilastollisesti melkein merkitsevä [ 2 (8)

= 20.002, p = .01]. Vastausjakaumista (liite 10) selvisi, että tason A oppilaat ovat vahvimmin samaa

mieltä väittämän kanssa. Heidän vastaustensa keskiarvo on 3,7 ja keskihajonta 1,13. Tasojen B ja C

oppilaiden mielipiteet ovat keskittyneet keskimmäisen vastausvaihtoehdon ympärille jokseenkin

tasaisesti. Tason B oppilaiden vastausten keskiarvo on 2,7 ja keskihajonta 1,17. Vastaavat luvut

tason C oppilaiden vastausten kohdalla ovat 3,1 ja 1,26.

9.7 Joustavan ryhmittelyn tasavertaisuus

Joustavassa ryhmittelyssä merkityksellistä on tasavertaisten mahdollisuuksien takaaminen kaikille

oppilaille riippumatta heidän opetusryhmänsä tasosta. Vaikka opetus ja oppiminen saattavat

laadullisesti tai määrällisesti erota eri tasojen kesken, tulee oppilailla kuitenkin olla mahdollisuus

hankkia riittävät taidot esimerkiksi halutessaan vaihtaa eritasoiseen opetusryhmään. Kyselylomake

sisälsi muutamia väittämiä, jotka mittasivat oppilaiden kokemuksia joustavan ryhmittelyn

tasavertaisuudesta. Väittämät saattavat vaikuttaa kärjistetyiltä ja eri vastaajat voivat tulkita ne

monella eri tavalla, mikä on yleinen riski survey-tutkimuksissa. Esimerkiksi väittämän 26

”samantasoinen opetus” saattaa olla hankala käsite. Joka tapauksessa väittämät on rakennettu

erottelemaan vastaajia tarpeeksi hyvin ja saatujen vastausten perusteella tässä on myös onnistuttu.
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Kuvio 10. Väittämä 60: Ryhmittely edistää kaikentasoisten oppilaiden oppimista.

Väittämä 60 sisältyi summamuuttujaan 2, mutta se on tärkeää ottaa erillisenä esille myös tässä

yhteydessä. Oppilaat olivat pääosin positiivisella kannalla väittämän 60 suhteen. Joustavan

ryhmittelyn nähdään siis edistävän kaikkien oppilaiden oppimista opetusryhmän tasosta huolimatta.

Vaikka 37 prosenttia vastaajista onkin päätynyt keskimäiseen vastausvaihtoehtoon, erimielisten

vastausten määrä on vähäinen. Jonkun verran samaa mieltä on 34 prosenttia vastaajista ja täysin

samaa mieltä noin 19 prosenttia vastaajista. Väittämän keskiarvo on 3,6 eli selvästi positiiviseen

suuntaan. Keskihajonta on 0,98. Taustamuuttujista ainoastaan koululla todettiin Mann-Whitneyn U-

testin avulla olevan vaikutusta väittämän jakaumiin [U  = 4026.000, p < .05]. 2-

riippumattomuustestin [ 2 (4) = 13.857, p < .05]  kontingenssitaulukon (liite 11) mukaan Etelä-

Pohjanmaalla ollaan hieman enemmän eri mieltä väittämän kanssa kuin Pirkanmaalla.

Väittämä 8 kartoitti oppilaiden mielipidettä siitä, pitäisikö kaikkien oppilaiden opiskella sama

määrä matematiikkaa, toisin sanoen samat matematiikan asiat heidän opetusryhmänsä tasosta

riippumatta. Oppilaat ovat pääosin samaa mieltä väittämän kanssa. Kaikkien vastaajien keskiarvo

on 3,9 ja keskihajonta 1,09. Kruskall-Wallisin testin perusteella eri tasojen välillä on tilastollisesti

merkitsevä ero [ 2 (2) = 11.478, p < .01] ja 2-riippumattomuustestin mukaan tilastollisesti melkein

merkitsevä ero  [ 2 (8) = 17.140, p < .05].
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"Mielestäni kaikkien oppilaiden täytyy opiskella
täysin samat matematiikan asiat."

Yhteensä
(taso)

Täysin eri
mieltä

Jonkun
verran eri

mieltä
En osaa
sanoa

Jonkun verran
samaa mieltä

Täysin samaa
mieltä

Opetusryhmän
taso

A 4 7 13 40 45 109
4% 6% 12% 37% 41% 100%

B 0 3 5 12 11 31
0% 9,5% 16% 39% 35,5% 100%

C 3 8 21 18 15 65
5% 12% 32% 28% 23% 100%

Yhteensä
(kaikki vastaajat)

7 18 39 70 71 205

3% 9% 19% 34% 35% 100%

Taulukko 10. Väittämän 8 2-riippumattomuustestin kontingenssitaulu

Taulukosta 10 havaitaan, että tason A oppilaat ovat vahvimmin samaa mieltä väittämän kanssa.

Heidän keskiarvonsa on 4,1 ja keskihajonta 1,1. Vastaavat luvut tason C oppilailla ovat 3,5 ja 1,1.

Tason B oppilaita on määrällisesti vähän muihin tasoihin verrattuna, mutta heistäkin suurin osa on

samaa mieltä väittämän kanssa. Tason B oppilaiden keskiarvo on 4,0 ja keskihajonta 0,97.

Väittämä  26  ”Kaikkien oppilaiden pitää mielestäni saada samantasoista opetusta” viittaa myös

joustavan ryhmittelyn opetuksen tasavertaisuuteen.  Väittämän kanssa täysin samaa mieltä on  28

prosenttia ja jonkun verran samaa mieltä neljäsosa oppilaista. Neljäsosa oppilaista ei osaa sanoa.

18 prosenttia oppilaista on jonkun verran eri mieltä ja 4 prosenttia täysin eri mieltä. Väittämän

keskiarvo on 3,5 eli oppilaat ovat positiivisella kannalla väittämän suhteen. Keskihajonta on 1,20.

Väittämällä 37 kartoitettiin oppilaiden mielipidettä kokeiden erilaisuudesta eri opetusryhmien

välillä. Kolmasosa oppilaista on täysin samanlaisten kokeiden kannalla ja vain vajaa 15 prosenttia

kannattaa täysin erilaisia kokeita eri opetusryhmille. Noin 23 prosenttia ei osaa sanoa. 18 prosenttia

oppilaista on jonkun verran eri mieltä ja noin 14 prosenttia jonkun verran samaa mieltä. Väittämän

keskiarvo 2,6 on lähellä keskimmäistä vastausvaihtoehtoa, mutta suuri keskihajonta 1,41 kertoo

vastausten jakautumisesta. Näin ollen on kiinnostavaa, onko taustamuuttujien vastausjakaumissa

tilastollisesti merkitseviä eroja.

Tutkittaessa eri tasojen jakaumia, Kruskall-Wallisin testi löysi niissä tilastollisesti erittäin

merkitsevän eron [ 2 (2) = 27.980, p < .001]. 2-riippumattomuustestin [ 2 (8) = 36.442, p < .001]

kontingenssitaulukon (liite 12) perusteella samanlaisia kokeita eri opetusryhmille kannattavat eniten

tason A oppilaat. Heistä 40 prosenttia on täysin eri mieltä väittämän suhteen. Tason A oppilaiden
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keskiarvo on 2,2 ja keskihajonta 1,21. Tason B oppilaista 29 prosenttia on täysin eri mieltä, mutta

23 prosenttia jonkun verran samaa mieltä. Heidän keskiarvonsa 2,9 on selvästi tason A keskiarvoa

korkeampi, mutta heidän keskihajontansa 1,48 on suurin. Erilaisten kokeiden kannalla ovat

vahvimmin tason C oppilaat. Heidän keskiarvonsa on 3,3 ja keskihajontansa 1,41. Eri sukupuolten

[U = 4694.000, p = .220] tai koulujen [U = 4757.500, p  = .250] välillä ei todettu tilastollisesti

merkitseviä eroja. Avoimeen kysymykseen annetuissa vastauksissa oli jonkun verran viittauksia

väittämään 37. Vastauksista löytyi mielipiteitä sekä samanlaisten kokeiden että erilaisten kokeiden

puolesta.

Kun kummallakin ryhmällä on samat kokeet, ei ole mielestäni hyvä idea. Kerta

vähän huonompi tasoisessa ryhmässä opiskellaan hitaasti ja helpompia asioita

kuin toisessa ryhmässä. Niin koe voi olla aivan liian vaikea. (Tyttö, taso C)

Hyvä, että molemmilla ryhmillä sama koe, eikä kummaltakaan vaadita näin

enemmän. (Tyttö, taso A)

Seuraava kuvio 11 valaisee väittämään 67 annettujen vastausten jakautumista.
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Kuvio 11. Väittämä 67. Eri opetusryhmien oppilailla on
yhtäläiset mahdollisuudet saada hyvä arvosana.
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Väittämän 67 ”Eri opetusryhmien oppilailla on yhtäläiset mahdollisuudet saada hyvä arvosana”

kohdalla 32 prosenttia oppilaista on jonkun verran samaa mieltä ja lähes 18 prosenttia täysin samaa

mieltä väittämän 67 kanssa. Kolmasosa oppilaista ei osaa sanoa. Tilastollisten testien perusteella

havaittiin, että tutkimukseen osallistuneiden koulujen välillä on tilastollisesti merkitsevä ero [U  =

4136.500, p < .01]. 2-riippumattomuustesti vahvisti tämän eron, mutta tilastollisesti melkein

merkitseväksi [ 2 (4) = 9.879, p < .05]. Kontingenssitaulukko (liite 13) paljasti, että Etelä-

Pohjanmaan koulun oppilaat ovat vahvemmin eri mieltä väittämän kanssa kuin Pirkanmaan koulun

oppilaat. Etelä-Pohjanmaan koulun keskiarvo on 3,2 (sd 1,16) ja Pirkanmaan koulun 3,7 (sd 1,00).

Opetusryhmän tason [ 2 (2) = .186, p = .911] tai sukupuolen [U = 5077.000, p = .767] ei todettu

vaikuttavan väittämän vastausten jakaumiin.

10 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa oppilaiden kokemuksia joustavissa opetusryhmissä

opiskelusta matematiikassa. Tutkimusaineisto kerättiin kahden yläkoulun oppilailta lomakekyselyn

avulla. Tulosten perusteella voidaan todeta, että oppilaiden kokemukset joustavissa opetusryhmissä

opiskelusta matematiikassa ovat pääosin positiivisia. Joustava ryhmittely koetaan matematiikan

opiskelun ja oppimisen kannalta hyödyllisenä opetusjärjestelynä, koska jokaisen oppilaan katsotaan

saavan omaa tasoaan vastaavaa opetusta. Oppilaiden mielestä joustava ryhmittely kuitenkin

kategorisoi heidät matematiikassa ”hyviin” ja ”huonoihin”. Siitä huolimatta he eivät koe joutuvansa

muiden oppilaiden arvostelemaksi opetusryhmänsä tason vuoksi. Opettajan ammattitaidolla ja

roolilla on tutkimuksen perusteella merkittävä yhteys oppilaiden kokemuksiin ryhmittelystä.

Kuparin (1993, 81) mukaan oppimisympäristö vaikuttaa oppilaiden asenteisiin ja matemaattisiin

saavutuksiin merkittävästi. Tutkimuksessa huomattiin, että oppilaan opetusryhmän tasolla on yhteys

siihen, miten oppilas kokee oman matematiikan osaamisensa ja opiskelunsa. Tulosten perusteella

tason A eli nopeasti edistyvien opetusryhmien oppilaiden kokemus omasta matematiikan

osaamisestaan on positiivisinta. Epävarmimpia omasta osaamisestaan ovat tason C oppilaat, mikä

kävi ilmi myös Smithin ja Sutherlandin (2006, 72) havainnoista. Luottamus omiin kykyihin
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näyttäisi siis olevan sitä heikompaa, mitä alempi tasoryhmä on kyseessä. Boaler (1997a,b,c) sen

sijaan havaitsi, että myös hyvin suoriutuvien oppilaiden luottamus omiin kykyihinsä heikkeni

ryhmittelyn myötä. Iresonin ym. (2001) mukaan matemaattinen minäkäsitys ja oppilaiden

ryhmittely eivät ole yhteydessä toisiinsa laisinkaan. Saatuihin tuloksiin onkin suhtauduttava

varauksella, sillä vertailupohjaa siihen, miten eri tasojen oppilaat ovat kokeneet oman osaamisensa

ennen joustavaa ryhmittelyä, ei tässä tapauksessa ole. Joustavan ryhmittelyn ohella oppilaan

kokemukseen matematiikan osaamisestaan ovat yhteydessä myös monet muut tekijät, esimerkiksi

oppilaan persoonalliset piirteet, oppimistyyli ja kiinnostus matematiikkaan. Näiden tekijöiden

vaikutukseen ei tässä tutkimuksessa perehdytty. Näin ollen ryhmittelyn todellisesta vaikutuksesta

oppilaan kokemukseen omasta osaamisestaan ei voida vetää selviä johtopäätöksiä.

Tulokset näyttäisivät tukevan näkemystä, jonka mukaan myös oppilaan sukupuoli vaikuttaa hänen

kokemukseensa omasta matematiikan osaamisestaan. Yrjölän (2004, 15) mukaan poikien asenteet

matematiikkaa kohtaan ovat perinteisesti olleet myönteisempiä kuin tyttöjen. Etenkin poikien

luottamus omiin kykyihinsä matematiikan osaajina on ollut suurempi, mikä tuli esiin myös tässä

tutkimuksessa. Pojista lähes 12 prosenttia oli täysin samaa mieltä siitä, että he ovat hyviä

matematiikassa, kun tytöillä vastaava osuus oli vain muutama prosentti. Myös Boalerin (1997a,b,c)

tutkimustulokset viittaavat siihen, että sukupuolella on merkittävä yhteys oppilaan kokemukseen

matematiikan osaamisestaan ja opiskelustaan. Joustavan ryhmittelyn kannalta mielenkiintoinen

havainto on se, että poikien osuus oli suurin nimenomaan tasolla A, jonka oppilaiden todettiin

luottavan vahvimmin omiin matemaattisiin kykyihinsä. Joustavissa opetusryhmissä tulisi entistä

tehokkaammin pyrkiä vahvistamaan tyttöjen luottamusta omaan matemaattisuuteensa, sillä

mahdollisuudet onnistumisen kokemuksiin ovat niissä otollisimmat oppilaiden tasoa vastaavan

opetuksen ansiosta.

Tulosten mukaan oppilaat kokevat joustavan ryhmittelyn hyödyllisenä ratkaisuna kaikentasoisille

oppilaille. Sanallisten vastausten perusteella merkittävä etu on nimenomaan se, että jokainen saa

omia matemaattisia valmiuksiaan ja oppimisedellytyksiään vastaavaa opetusta. Vaikuttaisi siis siltä,

että joustavan ryhmittelyn idea on omaksuttu. Positiivista on, että monet oppilaat kuvailivat

ryhmittelyn hyötyjä nimenomaan kaikkien oppilaiden kannalta, eivät vain itsensä tai oman

opetusryhmätasonsa. He ymmärsivät selkeästi, että vaativimpien opetusryhmien nopeampi tai

syvällisempi opetus edistää nopeammin oppivien oppilaiden oppimista ja alempien opetusryhmien

hidastemposempi ja kertaukseen perustuva opetus edesauttaa heikompia oppilaita. Oppilaat eivät
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kokeneet opiskelun joustavissa opetusryhmissä lisäävän heidän opiskelupaineitaan. Näin ollen

opetuksen taso ja tahti vaikuttaisi kaikilla tasoilla sopivalta. Lisäksi opettajat eivät näytä

odotuksillaan asettavan turhia paineita oppilaiden harteille. Monet muut tutkimukset (mm. Boaler

1997a,b,c; Boaler ym. 2000, Smith & Sutherland 2006) ovat sen sijaan havainneet, että etenkin

nopeammin edistyvien opetusryhmissä oppilaiden opiskelupaineet ovat kovat. Nimenomaan

opetuksen tahti ja opettajan odotukset lisäävät oppilaiden paineita ja sitä kautta tyytymättömyyttä

ryhmittelyyn. Tulosten perusteella joustava ryhmittely ei näytä vaikuttavan oppilaiden jatko-

opintomahdollisuuksiin, joskin pieniä eroja oli havaittavissa eri tasojen vastausjakaumissa. Tason A

oppilaat vaikuttaisivat muita vahvemmin luottavan hyviin jatko-opintomahdollisuuksiinsa. Joka

tapauksessa myös tasojen B ja C oppilaat ovat selvästi sitä mieltä, ettei ryhmittely rajoita heidän

mahdollisuuksia jatkaa opintojaan.  Kuten aiemmin mainittiin, ryhmittelystä ei tule minkäänlaista

merkintää oppilaan todistukseen kummassakaan tutkimukseen osallistuneessa yläkoulussa. Tämä

tulos tukee sitä joustavan ryhmittelyn periaatetta, jonka mukaan ryhmittelyllä pyritään tukemaan

oppilaiden jatko-opintomahdollisuuksia – ei rajoittamaan niitä.

Aikaisemmat tutkimukset (mm. Boaler 1997a,b,c; Boaler ym. 2000, Boaler & Wiliam 2001) ovat

osoittaneet opettajan roolin ja ammattitaidon vaikuttavan merkittävästi oppilaiden kokemuksiin

ryhmittelystä. Kuten jo mainittiin, opettajilla on katsottu olevan tietynlaisia odotuksia

opetusryhmän tasoon perustuen, mikä on luonut oppilaille opiskelupaineita.  Eräs havainto on myös

ollut, että heikon ammattitaidon omaavat opettajat sijoitetaan opettamaan alimpia tasoryhmiä.

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella oppilaat ovat opetusryhmänsä tasosta riippumatta kokeneet

oman opetusryhmänsä opettajan erittäin päteväksi. Tutkimuksessa havaittiin myös, että opettajan

pätevyys ja ryhmittelyn hyödyllisyys oppilaiden kokemina näyttäisivät olevan yhteydessä toisiinsa.

Opettajan ammattitaito näyttää siis edesauttavan oppilaiden positiivista suhtautumista joustavaan

ryhmittelyyn, mikä vaikuttaa loogiselta. Tämä on myös osoitus siitä, että joustavassa ryhmittelyssä

ei ole kyse ainoastaan oppilaiden sijoittelusta eritasoisiin opetusryhmiin. Erittäin merkittävää on

myös se, millainen opettaja on ja millaista opetusta eritasoisissa ryhmissä annetaan. Kuten jo

aiemmin mainittiin, Harlen ja Malcom (1999, 5) ovat sitä mieltä, että oppilaiden ryhmittely ei

käytännössä ole järkevää, mikäli heitä kohdellaan näissä ryhmissä samalla tavalla kuin

heterogeenisissä ryhmissä.
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Tuloksissa havaittiin selkeitä eroja tutkimukseen osallistuneiden koulujen välillä. Pirkanmaalla

sijaitsevan koulun oppilaat kokivat joustavan ryhmittelyn hyödyllisempänä kuin Etelä-Pohjanmaalla

sijaitsevan koulun oppilaat. Etelä-Pohjanmaan koulusta tutkimukseen osallistuneet 9. vuosiluokan

oppilaat oli ryhmitelty joustaviin opetusryhmiin lukuvuoden viimeisen jakson alussa, hetki ennen

peruskoulun päättymistä. Joustavan ryhmittelyn ajankohta koettiin näiden oppilaiden keskuudessa

mitä huonoimmaksi. Monilla oppilailla oli vaihtunut ryhmittelyn myötä myös opettaja, jonka

opetustyyliin tottuminen jo mainitun huonon ajankohdan puitteissa koettiin hankalaksi. Näin ollen

Etelä-Pohjanmaan koulun oppilaiden kokemus myös opettajan pätevyydestä oli Pirkanmaan koulun

oppilaiden näkemystä negatiivisempi. Etelä-Pohjanmaan koulun oppilaista moni oli tyytymätön

myös siihen, että eri tasoja oli vain kaksi. Moni kaipasi niin sanottua ”keskitason” ryhmää.

Todennäköisimmin nämä edellä mainitut tekijät värittivät Etelä-Pohjanmaan koulun oppilaiden

kokemuksia joustavasta ryhmittelystä negatiivisempaan suuntaan kuin Pirkanmaalla. Oppilaiden

sanallisista vastauksista löytyi kuitenkin useita itse opetusjärjestelyyn liittyviä myönteisiä piirteitä,

mikä tukee päätelmää siitä, että itse joustavan ryhmittelyn ideaan oltiin tyytyväisiä. Kehittämisen

varaa näytti siis olevan lähinnä toteuttamistavoissa.

Tutkimuksella pyrittiin myös selvittämään joustavan ryhmittelyn yhteyttä oppilaiden sosiaalisiin

suhteisiin. Oppilaat kokivat selvästi, että joustava ryhmittely jakaa heidät matematiikassa karkeasti

sanottuna hyviin ja huonoihin. Merkittävä tulos oli kuitenkin se, että oppilaat eivät kokeneet, että

muut oppilaat arvostelisivat heitä opetusryhmänsä tason vuoksi. Myös muutamat sanalliset

vastaukset viittaavat siihen, että kategorisointi ilmenee pikemminkin henkilökohtaisella kuin

sosiaalisella taholla. Tämä on erittäin tärkeä tulos, koska joustavan ryhmittelyn sosiaalisesti

segregoivaa luonnetta on pidetty merkittävänä esteenä sen toteuttamiselle.  Eri sukupuolten välillä

oli selvästi havaittavissa erilaisia kokemuksia siitä, miten tärkeää opiskelu kaverin kanssa samassa

opetusryhmässä on. Pojille kaverin kanssa samassa ryhmässä opiskelu osoittautui tärkeämmäksi

kuin tytöille. Aikaisemmat tutkimukset eivät sen sijaan ole kiinnittäneet tähän ilmiöön huomiota.

Tämä on ymmärrettävää siinä mielessä, että ilmiöllä ei välttämättä nähdä olevan yhteyttä oppilaiden

joustavaan ryhmittelyyn. Tuloksen yhteydessä on kuitenkin hyvä pitää mielessä, että oppilaiden

omissa ryhmittelytoiveissa tai -päätöksissä on usein eräänlainen ”kaverivalinnan” riski. Vaikka

tämä ei kaikkien kohdalla ole kovin todennäköistä, on erityisen tärkeää kertoa myös oppilaille

perusteellisesti, miksi ja miten joustavaa ryhmittelyä ryhdytään toteuttamaan. Saadun tuloksen

yhteydessä olisi lisäksi mielenkiintoista tietää, arvostavatko tytöt näin ollen enemmän opiskelua

heidän tasoaan vastaavassa ryhmässä kuin opiskelua kaverin kanssa samassa ryhmässä. Tässä
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yhteydessä tuleekin esille kvantitatiivisen tutkimusotteen heikkous. Tarkentavien kysymysten

tekeminen ei ole mahdollista. Kukaan oppilaista ei ollut sanallisesti perustellut kantaansa tähän

väittämään.

Oppilaista suurin osa koki olevansa oikeassa opetusryhmässä ja näin ollen vain harva ilmaisi

haluavansa vaihtaa opetusryhmää. Hieman ristiriitaista oli kuitenkin se, että halukkuus ryhmän

vaihtamiseen oli hieman suurempaa Etelä-Pohjanmaalla kuin Pirkanmaalla, vaikka koulujen välillä

ei todettu eroja tutkittaessa oppilaiden mielipidettä siitä, ovatko he oikeassa opetusryhmässä.

Arvailujen varaan jää se, vaikuttaako esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan koulun oppilaiden

tyytymättömyys opetusryhmän opettajaan heidän halukkuuteensa vaihtaa opetusryhmää. Näin ollen

kysymys voisi olla nimenomaan ryhmän vaihtamisesta, ei niinkään tason vaihtamisesta.

Sukupuolten halukkuudessa vaihtaa ryhmää ei havaittu eroja, vaikka Boalerin (1997a,b,c)

tutkimuksessa tytöt ilmaisivat poikia vahvemmin haluavansa vaihtaa opetusryhmäänsä. Nähtävästi

poikien halu opiskella kaverinsa kanssa samassa opetusryhmässä ei myöskään ole niin ehdotonta,

että he pyrkisivät vaihtamaan ryhmäänsä. Tulosten perusteella tason A oppilaat olivat halukkaimpia

valitsemaan ryhmänsä itse. On vaikea sanoa, mistä tulos johtuu. Uskovatko he kenties parhaiten

tietävänsä oman matemaattisen tasonsa? Tässäkin yhteydessä mietityttää kuitenkin se, missä määrin

Etelä-Pohjanmaan koulun oppilaiden tyytymättömyys verrattuna Pirkanmaan koulun oppilaisiin

vaikuttaa tulokseen, sillä tason A oppilaista lähes 57 prosenttia on Etelä-Pohjanmaan koulusta.

Siitä, miten helppoa ryhmän vaihtaminen on, oppilailla ei ollut yhteistä selkeää mielipidettä. Tämä

saattanee pitkälti johtua siitä, että ryhmän vaihtamisesta oli kokonaisuudessaan hyvin vähän

kokemuksia. Koko tutkimusjoukosta vain pieni osa oli vaihtanut ryhmäänsä joustavan ryhmittelyn

aikana, mikä saattaa kertoa siitä, että ryhmäjako oli onnistunut. Tulos saattaa johtua myös siitä, että

ryhmittelyä ei ollut ehditty kyselyn suorittamiseen mennessä toteuttaa kouluissa kovin kauan.

Huolimatta siitä, että joustavan ryhmittelyn etuna nähtiin eri tasojen erilainen opetus, oppilaista

suurin osa haluaisi opetuksen kuitenkin olevan tasavertaista. Heidän mielestään kaikkien tulee saada

samantasoista opetusta ja opiskella samat matematiikan asiat. Siitä, pitäisikö kaikilla opetusryhmillä

olla tasostaan riippumatta samanlaiset matematiikan kokeet, oli eri tasoilla kuitenkin eriävät

mielipiteet. Tason A oppilaat kannattivat samanlaisia kokeita kaikille, kun taas erilaisten kokeiden

kannalla olivat vahvimmin tason C oppilaat. Mikäli samanlaiset kokeet ymmärretään osaksi

tasavertaista opetusta, vaikuttaa saatu tulos hieman ristiriitaiselta. Onkin mahdollista, että

samantasoinen opetus ja samojen matematiikan asioiden opiskelu ovat oppilaiden näkökulmasta
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ihannetilanteita, kun taas mielipide kokeiden samanlaisuudesta viittaa pikemmin todelliseen

tilanteeseen. Onkin mielenkiintoista huomata, että myös oppilaiden vastauksista paistaa esiin

koulutuksen tasa-arvon ja yksilöinnin välinen problematiikka.

Kokonaisvaltaisesti tarkasteltuna saadut tutkimustulokset poikkeavat jonkin verran kansainvälisistä

tutkimustuloksista. Oppilailla oli opetusryhmänsä tasosta huolimatta positiivinen kokemus

joustavan ryhmittelyn käytöstä matematiikassa. Merkittävin ero aikaisempiin tutkimuksiin näyttäisi

olevan se, että oppilaat eivät kokeneet joustavissa opetusryhmissä opiskelun aiheuttavan heille

paineita. Ryhmittelyn nähtiin kuitenkin jakavan oppilaat ”hyviin” ja ”huonoihin”. Positiivista on,

että tämä ei kuitenkaan vaikuttanut negatiivisesti oppilaiden sosiaalisiin suhteisiin. Aikaisempien

tutkimusten tavoin huomattiin oppilaan opetusryhmän tason vaikuttavan hänen kokemukseensa

omasta osaamisestaan ja opiskelustaan matematiikassa. Mielenkiintoista on, että opetusryhmän

tason lisäksi myös muiden taustamuuttujien (sukupuoli, koulu) todettiin selittävän oppilaiden

kokemuksia joustavasta ryhmittelystä. Tämä vahvistaa näkökulmaa, jonka mukaan opetukseen ja

oppimiseen vaikuttaa samanaikaisesti hyvin monia eri tekijöitä. Samalla se kertoo siitä, että

joustavan ryhmittelyn tarkasteluun tarvitaan ymmärtävämpää näkökulmaa. Se, että tuloksista

löydettiin selviä eroja tutkimukseen osallistuneiden koulujen välillä, asettaa luonnollisesti

kyseenalaiseksi tutkimustulosten yleistämisen. Joustavan ryhmittelyn toteuttamistavat saattavat

vaihdella hyvinkin runsaasti eri koulujen välillä. Tämä johtunee paljolti siitä, että joustavaa

ryhmittelyä koskevia selkeitä toimintaohjeita ei ole olemassa. Niille olisi varmasti kysyntää.

Tulokset viittaavat kuitenkin siihen suuntaan, että hyvin toteutettuna joustavalla ryhmittelyllä

pystytään tehostamaan kaikkien oppilaiden oppimista.

11 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS

Tutkimuksen luotettavuutta tarkastellessa kiinnitetään huomiota siihen, miten hyvin tulokset

vastaavat todellisuutta ja saadaanko käytetyillä menetelmillä vastaus tutkimusongelmaan.

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tiedon hankintaa ohjaavat yleensä sekä aikaisempaan tietoon

perustuvat käsitykset että tutkijan rakentama viitekehys tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimuksen

viitekehys toimii pohjana myös aineistosta saatujen johtopäätösten tekemiselle, sillä tulokset on
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aina tulkittava teoreettisen taustan puitteissa. (Erätuuli, Leino & Yli-Luoma 1994, 97–98.)

Tutkimuksessa pyritään aina välttämään virheitä, mutta silti tulosten luotettavuus ja pätevyys

vaihtelevat. Sen vuoksi tutkimuksen luotettavuuden arviointi kuuluu jokaiseen tutkimukseen.

(Hirsjärvi ym. 2007, 226.) Luotettavuuden tarkastelu tapahtuu aina kahdella tasolla, mittavälineen

luotettavuuden tarkasteluna ja koko tutkimuksen luotettavuuden tarkasteluna.

Tutkimuksen reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen luotettavuutta eli tutkimuksen kykyä antaa

ei-sattumanvaraisia tuloksia. Reliabiliteetti on siis sitä suurempi, mitä vähemmän sattuma on

vaikuttanut tutkimustuloksiin. (Valli 2001b, 92.) Luotettava tutkimus tulisi täten pystyä toistamaan

samoin tuloksin. Tutkimustiedon validiuteen eli pätevyyteen liittyy se, miten hyvin

tutkimusmenetelmä tai tutkijan laatima mittari mittaa juuri sitä, mitä sen on tarkoitus mitata. Näin

ollen mittarin huono reliaabelius alentaa mittarin kokonaisvalidiutta, mutta reliaabelius on

riippumaton validiudesta. (Alkula ym. 1995, 89.) Validiutta on hankala tarkastella jälkikäteen. Se

on siis varmistettava etukäteen huolellisella suunnittelulla ja tarkoin harkitulla tiedonkeruulla.

(Heikkilä 1998, 28.) Validius voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin. Sisäiseen

validiteettiin kuuluu mittausten tarkkuus ja pysyvyys eli reliabiliteetti. Tutkimuksen mittausten

tulee vastata tutkimuksen viitekehyksessä esitettyjä käsitteitä. Ulkoinen validiteetti liittyy siihen,

että tutkimustulokset ovat tulkittavissa samalla tavoin myös muiden tutkijoiden taholta. (Erätuuli

ym. 1994, 98–99.)

Asennetutkimusten kohdalla erityisen merkittävässä roolissa on käytetty mittari, joka tässä

tutkimuksessa oli käytössä ensimmäistä kertaa. Usein validiteetin ongelma liittyy

operationalisoinnin vaikeuteen eli siihen, miten hyvin teoreettiset käsitteet on pystytty saattamaan

mitattavaan muotoon. Validius on näin ollen seurausta tutkijan ajatusprosessista, jossa hän käyttää

aiheen tuntemustaan, aikasempia tutkimuksia ja yleistä logiikkaa vakuuttaakseen itsensä ja muut

valittujen menetelmien järkevyydestä. (Alkula ym. 1995, 89–90.) Tutkimuksessa mittarin

käsitteiden ja ilmiöiden operationalisointi tehtiin tutkimuksen taustaan pohjautuen ja sitä pyrittiin

hahmottamaan myös taulukon 1 avulla. Mittarin laadinnassa pyrittiin noudattamaan hyvän mittarin

rakentamisesta annettuja ohjeita. Käytetyn mittarin reliabiliteettia on tutkittu muodostettujen

summamuuttujien osalta luvussa 8.2.3, jossa summamuuttujat todettiin reliaabeleiksi.

Summamuuttujien reliabiliteetit vaihtelivat välillä .701 - .909 eli suurin osa muuttujien vaihtelusta

on todellista vaihtelua. Kyselyn teemoihin sisällytettiin tarkoituksella monia osioita, sillä huonosti

erottelevat tai muuten sopimattomiksi osoittautuvat osiot voi jättää pois.
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Vallin (2001a, 101) mukaan survey-tutkimuksen luotettavuutta parantaa se, että kysymykset

esitetään standardoidusti eli jokaiselle tutkittavalle täysin samassa muodossa. Kysymysten muoto

aiheuttaa yleensä eniten virheitä tutkimustuloksiin, sillä vastaaja ei välttämättä ajattele samalla

tavalla kuin tutkija tarkoittaa. Tämän tutkimuksen kohdalla ongelma pyrittiin välttämään osaltaan

sillä, että tutkija oli paikalla tutkittavien vastatessa kyselylomakkeisiin. Käytännön syistä tutkijan

läsnäolo toteutui kuitenkin vain toisen tutkimukseen osallistuneen koulun kohdalla. Vastaajilla oli

näin mahdollisuus tarkentaa kysymyksen merkitystä. Lisäksi kyselylomake testattiin ennakkoon ja

sitä muokattiin sekä pilottitutkimuksen että tutkielman ohjaajan, opiskelutoverien ja muutamien

opettajien antaman palautteen mukaan.

Alkulan ym. (1995, 121) mukaan survey-menetelmällä saadun tiedon luonnetta on usein kritisoitu

pinnallisuudesta. Se, että vastaajat vastaavat samoihin valmiiksi strukturoituihin kysymyksiin

valitsemalla vain yhden vastausvaihtoehdon ei anna tutkijalle mahdollisuutta perehtyä tarkemmin

vastaajien ajattelutapoihin. Vastaajat vastaavat kysymykseen, vaikka heillä ei olisi siitä selkeää

käsitystä tai mielikuvaa. Harmillista olikin todeta, että monissa kysymyksissä vastausvaihtoehto

”En osaa sanoa” sai suurehkon kannatuksen. Pohdittavaksi jäikin, olisiko kyseisen

vastausvaihtoehdon poisjättäminen ollut parempi ratkaisu. Tällä kertaa se sisällytettiin kyselyyn,

koska vastaajia ei haluttu pakottaa ottamaan kantaa joko puolesta tai vastaan. Survey-menetelmien

eräs heikkous on myös se, että jokaisen vastaajan vastaus tulkitaan yhtä tärkeäksi analyysissä, eikä

tutkija saa tietää, millaisia painoarvoja kysymykset ovat saaneet eri vastaajien kohdalla. Tätä

ongelmaa voi ehkäistä sillä, että antaa vastaajille mahdollisuuden kommentoida sanallisesti.

Myös kerättävän tiedon luonne liittyy sen luotettavuuteen. Kaikkein luotettavinta tietoa saadaan

tosiasioista. Sen sijaan asenteisiin ja mielipiteisiin liittyvät tiedot Alkula ym. (1995, 121, 129) näkee

kaikkein epäluotettavimpina. Tämän tutkimuksen kohdalla strukturoidut kysymykset auttoivat

löytämään joustavan ryhmittelyn vahvuudet ja ongelmakohdat nopeasti laajalta tutkimusjoukolta.

Kyselylomakkeeseen päätettiin sisällyttää myös yksi avoin kysymys, joka antoi vastaajille

mahdollisuuden kertoa tutkittavasta ilmiöstä omin sanoin tai kommentoida väittämiin antamiaan

vastauksia. Tämän tutkimuksen kohdalla sanallisten vastausten suuri määrä oli yllättävä, sillä eräs

syy kvantitatiivisen tutkimusotteen valintaan oli se, että avoimet kysymykset eivät välttämättä

toimisi nuorten vastaajien kohdalla tarkoituksenmukaisesti. Tutkittava ilmiö vaikutti kuitenkin

olevan sen verran ajankohtainen ja merkityksellinen vastaajille, että myös kvalitatiivinen
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tutkimusote olisi saattanut toimia odotettua paremmin. Seuraavien vastaavien tutkimusten kohdalla

tämä kannattaa huomioida.

Tutkimuksen tavoitteena on yleensä saada tietoa, jonka avulla voidaan kehittää itse toimintaa tai

kohdealueen teoriaa. Juuri tämä tutkimustiedon hyödynnettävyys määrää Erätuulen ym. (1994, 17)

mukaan tutkimukselle asetettavat laatukriteerit, joista eräs koskee tutkimustiedon yleistettävyyttä.

Yleistettävyyttä edesauttaa tutkimuskohteen, ajankohdan ja olosuhteiden valinta mahdollisimman

edustavasti. Joskus edustavuutta ei voida resurssien takia täysin taata, kuten tässä tutkimuksessa.

Tutkimusjoukko olisi voinut olla laajempi, mikäli käytettävissä olleet resurssit olisivat olleet

suuremmat. Myös se, että molemmissa tutkimukseen osallistuneissa kouluissa olisi ollut yhtä monta

(tai vähintään kolme) tasoa, olisi voinut antaa selkeämmän kuvan joustavasta ryhmittelystä. Tämä

tutkimus toi kuitenkin esiin selkeitä eroja koulujen välillä, mikä ryhmittelyn arvioinnin ja tulevan

suunnittelun kannalta on olennaista informaatiota ja mikä osaltaan tuo tutkimukseen lisäarvoa.

Huolimatta edellä mainituista tutkimusjoukon puutteista tämän tasoisen ja laajuisen työn tarpeisiin

tutkimusjoukko vaikutti kuitenkin riittävältä. Erätuuli ym. (1994, 18) muistuttavat, että tutkijan

tehtävä on kaikesta huolimatta kuvata mahdollisimman tarkasti tutkimuskohteensa ja olosuhteet.

Näin on tässäkin tutkimuksessa pyritty menettelemään. Tulosten tulkinnassa on pyritty ottamaan

huomioon se, että tulokset perustuvat vastaajien henkilökohtaisiin mielipiteisiin, eivätkä siten kerro

yksiselitteistä totuutta.

12 LOPPUSANAT

Tällä tutkimuksella kartoitettiin oppilaiden kokemuksia joustavasta ryhmittelystä matematiikassa,

koska oppilaiden ääni on tärkeää saada kuuluviin asiassa, joka erityisesti koskee juuri heitä.

Tutkimus luo ainakin omalla kohdallani uskoa siihen, että joustava ryhmittely voi hyvin

toteutettuna olla tehokas ratkaisu yläkoulun matematiikan eriyttämisongelmiin. Mutta millaista

tietoa, ymmärrystä ja arviointia tarvitaan, jotta oppilaiden ryhmittely voidaan toteuttaa hyvin?

Tämänhetkinen keskustelu joustavasta ryhmittelystä näyttää toisinaan sisältävän Somerkiven (1983,

82) sanoin esimerkkejä siitä, kuinka kannanotoissa käytetään monitulkintaisia käsitteitä ja

sanamuotoja, joilla peitellään sitä, mitä oikeasti tarkoitetaan tai sitä, ettei tiedetä, mitä pitäisi tehdä.

Julkisuudessa käydyn keskustelun ja tämän tutkimuksen pohjalta olenkin jäänyt pohtimaan
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kysymystä siitä, tulisiko päätös joustavien ryhmien järjestämisestä jättää kouluille ja opettajille,

jotka oppilaan tuntemuksen ja didaktiikan kannalta ovat parhaita asiantuntijoita.

On erityisen kiinnostavaa, että oppilaiden ryhmittelyä toteutetaan yhä laajalti esimerkiksi

Englannissa, vaikka useat tutkimustulokset puhuvat sitä vastaan. Mielestäni meillä Suomessa

kaivattaisiin omaa tutkimusta aiheesta, jolloin myös edellä esitettyihin kysymyksiin vastaaminen

olisi todennäköisesti helpompaa. Olisi erittäin tärkeää tutkia joustavia opetusryhmiä suhteessa

heterogeenisiin ryhmiin, sillä niiden välisistä eroista käydään tällä hetkellä kuuminta keskustelua.

Oppilastutkimuksen vastapainoksi tarvittaisiin ehdottomasti myös opettajatutkimusta ja

oppimisympäristöjen havainnointia. Tämä tutkimus on pitkälti vain ilmiön pintaraapaisua, minkä

vuoksi jatkotutkimusta voisi lähteä kehittelemään esimerkiksi syventymällä yhteen tai muutamaan

tutkimuksessa saatuun tulokseen. Mahdollisuuksien salliessa myös pitkittäistutkimus voisi tuoda

lisäymmärrystä joustavasta ryhmittelystä käytävään keskusteluun.

Tämä tutkimus on auttanut minua ymmärtämään entistä syvemmin joustavaan ryhmittelyyn

liittyvää problematiikkaa, joka yllättäen tuli esiin myös tutkimustuloksissa. Joustavassa

ryhmittelyssä, kuten monissa muissa eriyttämisratkaisussa on huomioitava sekä yksilölliset ja

sosiaaliset että yhteiskunnalliset tavoitteet. Erilaiset ihmiset priorisoivat nämä tavoitteet

luonnollisesti eri tavalla, mikä yleensä aiheuttaa erimielisyyksiä yhteistä ratkaisua etsittäessä.

Joudutaan pohtimaan, opetetaanko suurelle joukolle vähän vai pienelle joukolle paljon. Onko

tavoite se, että kaikki oppivat yhdessä vai se, että kaikki oppivat tehokkaasti? Tällä hetkellä

joustava ryhmittely kaipaa mielestäni ensisijaisesti tunnustusta, minkä myötä sen

toteuttamismuodot voidaan rohkeammin tuoda esille kehittämistä varten.
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LIITE 1. Kyselylomake
Taustatiedot
1. Sukupuoli

q Tyttö

q Poika

2. Vuosiluokkasi ______________

3. Koulusi  _____________________________________________

4. Ryhmä, jossa opiskelet ___________________________________

5. Kuinka monta oppilasta ryhmässäsi on? ____________________

6. Viimeisin matematiikan todistusnumerosi _____________________

Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Ympyröi mielipidettäsi parhaiten vastaava vaihtoehto.
Täysin Jonkun verran En osaa Jonkun verran Täysin
eri mieltä eri mieltä sanoa samaa mieltä samaa mieltä

7. Olen mielestäni hyvä matematiikassa. 1 2 3 4 5     (M=3,50; sd=1,25)

8. Mielestäni kaikkien oppilaiden täytyy opiskella täysin samat matematiikan asiat.  1 2 3 4 5     (M=3,88; sd=1,09)

9. Opetusryhmässäni on hyvä työrauha. 1 2 3 4 5     (M=3,32; sd=1,28)

10. Opettajallani on vahva tietämys matematiikan asioista. 1 2 3 4 5     (M=4,22; sd=1,06)

11. Matematiikan tehtävät ovat ryhmässäni liian helppoja. 1 2 3 4 5     (M=2,50; sd=1,10)

12. Ryhmittely auttaa minua parantamaan suoritustani matematiikassa. 1 2 3 4 5     (M=3,15; sd=1,20)

13. Opetusryhmän vaihtaminen on mielestäni helppoa. 1 2 3 4 5     (M=3,15; sd=1,22)

14. Ryhmäni opetuksen tahti on liian hidas minulle. 1 2 3 4 5     (M=2,07; sd=1,09)

15. Opetusryhmässäni pitäisi olla enemmän käytännöllisiä tehtäviä. 1 2 3 4 5     (M=2,90; sd=0,93)

16. Opetusryhmässäni pääsee helpolla. 1 2 3 4 5     (M=2,67; sd=1,17)

17. Ryhmittely jakaa oppilaita hyviin ja huonoihin. 1 2 3 4 5     (M=3,59; sd=1,29)

18. Matematiikan opiskelu on kiinnostavaa opetusryhmässäni. 1 2 3 4 5     (M=3,11; sd=1,15)
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Täysin Jonkun verran En osaa Jonkun verran Täysin
eri mieltä eri mieltä sanoa samaa mieltä samaa mieltä

19. En yleensä ymmärrä, mitä matematiikan tunneilla käsitellään. 1 2 3 4 5     (M=2,11; sd=1,15)

20. Minulla on hyvät mahdollisuudet jatkaa opintojani siellä, missä haluan. 1 2 3 4 5     (M=3,86; sd=1,01)

21. Opettajani on kannustava. 1 2 3 4 5     (M=3,64; sd=1,21)

22. Omat kykyni on otettu opetusryhmässäni hyvin huomioon. 1 2 3 4 5     (M=3,25; sd=1,06)

23. Suoriudun matematiikan tehtävistä yleensä itsenäisesti. 1 2 3 4 5     (M=3,64; sd=1,07)

24. Mielestäni ei ole väliä, missä matematiikan opetusryhmässä opiskelee. 1 2 3 4 5     (M=2,69; sd=1,26)

25. Haluaisin vaihtaa opetusryhmää. 1 2 3 4 5     (M=1,91; sd=1,31)

26. Kaikkien oppilaiden pitää mielestäni saada samantasoista opetusta. 1 2 3 4 5     (M=3,54; sd=1,20)

27. Joudun odottamaan opettajan apua ongelmatilanteissa. 1 2 3 4 5     (M=2,98; sd=1,19)

28. Haluan suoriutua matematiikassa paremmin kuin muut opetusryhmäni oppilaat. 1 2 3 4 5     (M=2,68; sd=1,21)

29. Opetusryhmässäni opetettavia asioita on usein liikaa yhdellä kertaa. 1 2 3 4 5     (M=2,45; sd=1,23)

30. Autan usein muita ryhmäni oppilaita matematiikan tehtävissä. 1 2 3 4 5     (M=2,90; sd=1,21)

31. Tarvitsen matematiikasta hyvän arvosanan tulevia opintojani varten. 1 2 3 4 5     (M=3,45; sd=1,05)

32. Mielestäni on hyvä opiskella samantasoisten oppilaiden kanssa. 1 2 3 4 5     (M=4,00; sd=0,91)

33. Ryhmittely lisää oppilaiden eriarvoisuutta. 1 2 3 4 5     (M=3,15; sd=1,17)

34. Työskentelen matematiikan tunneilla yksin. 1 2 3 4 5     (M=3,21; sd=1,33)

35. Mielestäni opettajani on pätevä opettamaan opetusryhmääni. 1 2 3 4 5     (M=3,98; sd=1,17)

36. Ryhmittelystä ei ole hyötyä hitaammin eteneville oppilaille. 1 2 3 4 5     (M=2,47; sd=1,22)

37. Eri opetusryhmillä pitää mielestäni olla erilaiset kokeet. 1 2 3 4 5     (M=2,64; sd=1,41)

38. Ryhmittely on vahvistanut itseluottamustani. 1 2 3 4 5     (M=2,79; sd=1,11)

39. Matematiikan opetus etenee ryhmässäni liikaa oppikirjan perusteella. 1 2 3 4 5     (M=2,66; sd=1,07)

40. Opettaja odottaa kaikkien oppilaiden etenevän tehtävissä samaa vauhtia. 1 2 3 4 5     (M=3,10, sd=1,21)

41. Ryhmittely on mielestäni paras tapa parantaa opetusta. 1 2 3 4 5     (M=3,26; sd=1,15)

42. Ryhmittely antaa kaikille samankaltaiset mahdollisuudet menestyä. 1 2 3 4 5     (M=3,38; sd=1,12)

43. Vanhempani odottavat minun menestyvän matematiikassa. 1 2 3 4 5     (M=3,35; sd=1,19)
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Täysin Jonkun verran En osaa Jonkun verran Täysin
eri mieltä eri mieltä sanoa samaa mieltä samaa mieltä

44. Haluaisin valita opetusryhmäni täysin itse. 1 2 3 4 5     (M=3,34; sd=1,23)

45. Ryhmässäni on kotitehtäviä liikaa. 1 2 3 4 5     (M=2,93; sd=1,38)

46. Ryhmittely rajoittaa jatko-opiskelumahdollisuuksiani. 1 2 3 4 5     (M=2,11; sd=1,03)

47. Ryhmittely kasvattaa oppilaiden välisiä suoristuseroja matematiikassa. 1 2 3 4 5     (M=3,12; sd=0.93)

48. Saan tovereiltani apua, jos tarvitsen. 1 2 3 4 5     (M=4,03; sd=0.95)

49. Ryhmittely lisää vaatimustasoa matematiikassa. 1 2 3 4 5     (M=3,34; sd=0,97)

50. Opettajat kohtelevat kaikkia opetusryhmiä tasavertaisesti. 1 2 3 4 5     (M=3,56; sd=1,10)

51. Opetusryhmässäni pitäisi opiskella enemmän ryhmissä. 1 2 3 4 5     (M=2,91, sd=1,10)

52. Saan työskennellä täysin omassa tahdissani. 1 2 3 4 5     (M=3,58; sd=1,09)

53. Ryhmittely ei vaikuta opiskeluuni millään tavalla. 1 2 3 4 5     (M=3,02; sd=1,16)

54. Opettajani osaa selittää asiat selkeästi. 1 2 3 4 5     (M=3,64; sd=1,25)

55. On tärkeää, että opiskelen kaverini kanssa samassa opetusryhmässä. 1 2 3 4 5     (M=3,19; sd=1,27)

56. Muut oppilaat arvostelevat minua opetusryhmäni perusteella. 1 2 3 4 5     (M=2,09; sd=1,22)

57. Mielestäni oppilaat ovat hyvin samantasoisia opetusryhmässäni. 1 2 3 4 5     (M=3,07; sd=1,20)

58. Ryhmittely lisää kilpailua oppilaiden välillä. 1 2 3 4 5     (M=2,50; sd=1,12)

59. Koen olevani täysin oikeassa opetusryhmässä. 1 2 3 4 5     (M=3,86; sd=1,21)

60. Ryhmittely edistää kaikentasoisten oppilaiden oppimista. 1 2 3 4 5     (M=3,57; sd=0.98)

61. Opetusryhmässäni minua rohkaistaan tarpeeksi. 1 2 3 4 5     (M=3,23; sd=1,12)

62. Mielestäni saan opetusryhmässäni hyvää opetusta. 1 2 3 4 5     (M=3,67; sd=1,20)

63. Tarvitsen itseäni parempia oppilaita ympärilleni suoriutuakseni paremmin. 1 2 3 4 5     (M=2,47; sd=1,15)

64. Oppilaiden joustava ryhmittely on mielestäni turhaa. 1 2 3 4 5     (M=3,13; sd=0.95)

65. Opetusryhmässäni kaikki oppilaat opiskelevat samaan tahtiin. 1 2 3 4 5     (M=2,83; sd=1,20)

66. Opetusryhmän vaihtaminen kesken lukuvuoden ei ole hyvä idea. 1 2 3 4 5     (M=3,06; sd=1,27)

67. Eri opetusryhmien oppilailla on yhtäläiset mahdollisuudet saada hyvä arvosana. 1 2 3 4 5     (M=3,41; sd=1,11)
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Täysin Jonkun verran En osaa Jonkun verran Täysin
eri mieltä eri mieltä sanoa samaa mieltä samaa mieltä

68. Opettajani odottaa minulta liian hyviä suorituksia matematiikassa. 1 2 3 4 5     (M=2,55; sd=1,14)

69. Jokainen oppilas saa mielestäni omaa tasoaan vastaavaa opetusta. 1 2 3 4 5     (M=3,59; sd=1,08)

70. Kaikkia oppilaita kohdellaan mielestäni tasavertaisesti. 1 2 3 4 5     (M=3,72; sd=1,07)

71. Olen vaihtanut opetusryhmää. Kyllä. Ei.

Jos vastasit edelliseen väittämään ”Kyllä”, mistä syistä olet vaihtanut ryhmää ja missä ryhmissä olet opiskellut?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

72. Tähän voit vapaasti kirjoittaa kommenttejasi ryhmittelystä (esim. mitä hyviä ja huonoja puolia, kehittämistoiveita jne.). Halutessasi voit myös perustella kantaasi joihinkin kyselyn
väittämiin. Merkitse tällöin myös väittämän numero.

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
Mikäli tutkimuksessani tulee tarvetta haastatella oppilaita, oletko halukas haastateltavakseni. Rastita.

¨ Kyllä, kirjoita nimesi: ________________________________________

¨ En. Suuri kiitos vastauksistasi! J
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LIITE 2. Saatekirje oppilaille

Hei,

Olen Elina Loukasmäki ja opiskelen Tampereen yliopistossa matematiikan

aineenopettajaksi sekä luokanopettajaksi. Tällä hetkellä kirjoitan lopputyötäni, jonka

aiheena on oppilaiden joustava oppimisedellytysten mukainen ryhmittely matematiikan

oppitunneilla. Koska sinulla on kokemusta tällaisesta ryhmittelystä, toivonkin nyt työhöni

sinun apuasi!

Tällä kyselyllä kartoitetaan siis sinun suhtautumistasi joustavaan ryhmittelyyn

matematiikassa. Pohdi väittämiä nimenomaan itsesi ja oman ryhmäsi kohdalla. Vastaa

ensivaikutelmasi mukaan! Jos jokin väittämä vaikuttaa hankalalta, voit palata siihen

viimeisenä. Vastaathan kuitenkin kaikkiin kysymyksiin.

Voit vastata ilman nimeä. Vastauksesi tulevat ainoastaan minun tietooni, minkä vuoksi

ryhmänne lomakkeet suljetaan kirjekuoreen vastaamisen jälkeen.

Paljon kiitoksia avustasi! J

Terveisin, Elina Loukasmäki
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LIITE 3. Pääkomponenttianalyysin tulos

Component Matrix(a)

Component
1 2 3 4 5 6 7 8

Os62 ,742
Os61 ,727
Os70 ,725
Os60 ,709
Os54 ,687
Os35 ,682
Os12 ,667
Os59 ,660
Os22 ,657
Os50 ,655
Os69 ,647
Os21 ,641
Os41 ,627
Os18 ,621
Os42 ,615
Os52 ,568
Os25 -,549
Os10 ,547
Os38 ,501
Os29 -,489
Os67 ,487
Os36 -,475
Os19 -,440 ,424
Os57 ,437
Os64 ,434 -,407
Os45 -,412
Os7 ,681
Os23 ,597
Os43 ,555
Os11 ,501 -,407
Os28 ,477
Os58 ,463
Os20 ,454
Os31 ,411
Os44 ,408
Os68 -,413 ,462
Os37 ,420
Os55 ,410
Os49 ,490
Os16 -,481
Os14 ,435 -,475
Os33 ,553
Os13 ,516
Os24 ,518
Os32 -,442

Extraction Method: Principal Component Analysis.
a  8 components extracted.
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LIITE 4. Keskiarvomuuttujien reliabiliteettitestauksen tulos

Summamuuttuja 1: (  = .783)
Item-Total Statistics

Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance
if Item Deleted

Corrected Item-
Total

Correlation

Cronbach’s
Alpha if Item

Deleted
7. ”Olen mielestäni hyvä
matematiikassa.” 23,59 22,313 ,726 ,714

11. ”Matematiikan tehtävät
ovat ryhmässäni liian
helppoja.”

24,59 26,067 ,457 ,764

19K. ”En yleensä ymmärrä,
mitä matematiikan tunneilla
käsitellään.”

23,19 25,459 ,483 ,760

20. ”Minulla on hyvät
mahdollisuudet jatkaa
opintojani siellä, missä
haluan.”

23,22 27,280 ,390 ,774

23. ”Suoriudun matematiikan
tehtävistä yleensä itsenäisesti.” 23,44 24,689 ,623 ,738

30. ”Autan usein muita ryhmäni
oppilaita matematiikan
tehtävissä.”

24,19 26,220 ,384 ,777

31. ”Tarvitsen matematiikasta
hyvän arvosanan tulevia
opintojani varten.”

23,63 26,557 ,443 ,766

43. ”Vanhempani odottavat
minun menestyvän
matematiikassa.”

23,74 26,146 ,400 ,774

Summamuuttuja 2: (  = .842)
Item-Total Statistics

Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance
if Item Deleted

Corrected Item-
Total

Correlation

Cronbach’s
Alpha if Item

Deleted
12. ”Ryhmittely auttaa minua
parantamaan suoritustani
matematiikassa.”

34,01 45,921 ,627 ,819

32. ”Mielestäni on hyvä
opiskella samantasoisten
oppilaiden kanssa.”

33,16 51,044 ,432 ,835

36K. ”Ryhmittelystä ei ole
hyötyä hitaammin eteneville
oppilaille.”

33,62 49,285 ,396 ,840

38. ”Ryhmittely on vahvistanut
itseluottamustani.” 34,37 48,684 ,492 ,831

41. ”Ryhmittely on mielestäni
paras tapa parantaa opetusta.” 33,89 46,116 ,645 ,818

42. ”Ryhmittely antaa kaikille
samankaltaiset mahdollisuudet
menestyä.”

33,78 46,822 ,618 ,820

57. ”Mielestäni oppilaat ovat
hyvin samantasoisia
opetusryhmässäni.”

34,08 48,959 ,424 ,837

59. ”Koen olevani täysin
oikeassa opetusryhmässä.” 33,29 46,845 ,559 ,825

60. ”Ryhmittely edistää
kaikentasoisten oppilaiden
oppimista.”

33,59 47,842 ,646 ,820

64. ”Oppilaiden joustava
ryhmittely on mielestäni
tarpeellinen.”

34,03 50,480 ,453 ,834

67. ”Eri opetusryhmien
oppilailla on yhtäläiset
mahdollisuudet saada hyvä
arvosana.”

33,75 49,141 ,461 ,833
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Summamuuttuja 3: (  = .701)
Item-Total Statistics

Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance
if Item Deleted

Corrected Item-
Total

Correlation

Cronbach’s
Alpha if Item

Deleted
27. ”Joudun odottamaan
opettajan apua
ongelmatilanteissa.”

23,74 31,283 ,287 ,691

29. ”Opetusryhmässäni
opetettavia asioita on usein
liikaa yhdellä kertaa.”

24,26 28,587 ,486 ,654

39. ”Matematiikan opetus
etenee ryhmässäni liikaa
oppikirjan perusteella.”

24,05 30,992 ,370 ,677

40. ”Opettaja odottaa kaikkien
oppilaiden etenevän tehtävissä
samaa vauhtia.”

23,61 29,994 ,380 ,675

45. ”Ryhmässäni on
kotitehtäviä liikaa.” 23,78 28,858 ,389 ,673

46. ”Ryhmittely rajoittaa jatko-
opintomahdollisuuksiani.” 24,60 31,290 ,362 ,678

49. ”Ryhmittely lisää
vaatimustasoa
matematiikassa.”

23,38 32,059 ,321 ,685

56. ”Muut oppilaat arvostelevat
minua opetusryhmäni
perusteella.”

24,62 31,511 ,259 ,696

58. ”Ryhmittely lisää kilpailua
oppilaiden välillä.” 24,21 31,235 ,321 ,685

68. ”Opettajani odottaa minulta
liian hyviä suorituksia
matematiikassa.”

24,16 29,832 ,433 ,665

Summamuuttuja 4: (  = .909)
Item-Total Statistics

Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance
if Item Deleted

Corrected Item-
Total

Correlation

Cronbach’s
Alpha if Item

Deleted
10. ”Opettajallani on vahva
tietämys matematiikan
asioista.”

38,97 80,014 ,581 ,905

18. ”Matematiikan opiskelu on
kiinnostavaa
opetusryhmässäni.”

40,08 80,641 ,496 ,909

21. ”Opettajani on
kannustava.” 39,55 76,220 ,687 ,900

22. ”Omat kykyni on otettu
opetusryhmässäni hyvin
huomioon.”

39,93 79,427 ,618 ,903

35. ”Mielestäni opettajani on
pätevä opettamaan
opetusryhmääni.”

39,20 76,458 ,705 ,899

50. ”Opettajat kohtelevat
kaikkia opetusryhmiä
tasavertaisesti.”

39,62 79,196 ,606 ,903

52. ”Saan työskennellä täysin
omassa tahdissani.” 39,61 80,357 ,543 ,906

54. ”Opettajani osaa selittää
asiat selkeästi.” 39,55 74,847 ,730 ,897

61. ”Opetusryhmässäni minua
rohkaistaan tarpeeksi.” 39,96 76,905 ,718 ,898

62. ”Mielestäni saan
opetusryhmässäni hyvää
opetusta.”

39,52 75,996 ,707 ,899

69. ”Jokainen oppilas saa
mielestäni omaa tasoaan
vastaava opetusta.”

39,60 79,664 ,594 ,904

70. ”Kaikkia oppilaita
kohdellaan mielestäni
tasavertaisesti.”

39,46 77,730 ,708 ,899
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LIITE 5. 2-riippumattomuustestin kontingenssitaulukko, summamuuttuja 1

Sukupuoli * Olen mielestäni hyvä matematiikassa.

Olen mielestäni hyvä matematiikassa.

Total
Täysin eri

mieltä
Jonkun verran

eri mieltä
En osaa
sanoa

Jonkun verran
samaa mieltä

Täysin samaa
mieltä

Sukupuoli Tyttö 1 11 42 36 2 92
Poika 0 10 39 51 13 113

Total 1 21 81 87 15 205

LIITE 6. 2-riippumattomuustestin kontingenssitaulukko, väittämä 43

Opetusryhmän taso * Vanhempani odottavat minun menestyvän matematiikassa.

"Vanhempani odottavat minun menestyvän matematiikassa."

Total
Täysin eri

mieltä
Jonkun verran

eri mieltä
En osaa
sanoa

Jonkun verran
samaa mieltä

Täysin samaa
mieltä

Opetusryhmän
taso

A 3 11 29 39 27 109
B 4 5 9 7 6 31
C 12 10 25 13 5 65

Total 19 26 63 59 38 205

LIITE 7. 2-riippumattomuustestin kontingenssitaulukko, väittämä 20

Opetusryhmän taso * Minulla on hyvät mahdollisuudet jatkaa opintojani siellä, missä haluan.

”Minulla on hyvät mahdollisuudet jatkaa opintojani siellä, missä haluan.”

Total
Täysin eri

mieltä
Jonkun verran

eri mieltä
En osaa
sanoa

Jonkun verran
samaa mieltä

Täysin samaa
mieltä

Opetusryhmän
taso

A 0 5 17 39 48 109
B 0 2 12 12 5 31
C 5 7 19 24 10 65

Total 5 14 48 75 63 205
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LIITE 8. 2-riippumattomuustestin kontingenssitaulukko, summamuuttuja 4

Koulu * Opettajani on pätevä opettamaan opetusryhmääni.

Opettajani on pätevä opettamaan opetusryhmääni.

Total
Täysin eri

mieltä
Jonkun verran

eri mieltä
En osaa
sanoa

Jonkun verran
samaa mieltä

Täysin samaa
mieltä

Koulu Pirkanmaa 0 2 16 62 16 96
Etelä-Pohjanmaa 4 15 33 47 10 109

Total 4 17 49 109 26 205

LIITE 9. 2-riippumattomuustestin kontingenssitaulukko, väittämä 55

Sukupuoli * On tärkeää, että opiskelen kaverini kanssa samassa ryhmässä.

"On tärkeää, että opiskelen kaverini kanssa samassa ryhmässä."

Total
Täysin eri

mieltä
Jonkun verran

eri mieltä
En osaa
sanoa

Jonkun verran
samaa mieltä

Täysin samaa
mieltä

Sukupuoli Tyttö 17 24 17 23 11 92
Poika 9 16 24 43 21 113

Total 26 40 41 66 32 205

LIITE 10. 2-riippumattomuustestin kontingenssitaulukko, väittämä 44

Opetusryhmän taso * Haluaisin valita opetusryhmäni itse.

"Haluaisin valita opetusryhmäni itse."

Total
Täysin eri

mieltä
Jonkun verran

eri mieltä
En osaa
sanoa

Jonkun verran
samaa mieltä

Täysin samaa
mieltä

Opetusryhmän
taso

A 6 8 34 30 31 109
B 6 7 11 5 2 31
C 9 11 19 16 10 65

Total 21 26 64 51 43 205
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LIITE 11. 2-riippumattomuustestin kontingenssitaulukko, väittämä 60

Koulu * Ryhmittely edistää kaikentasoisten oppilaiden oppimista.

"Ryhmittely edistää kaikentasoisten oppilaiden oppimista."

Total
Täysin eri

mieltä
Jonkun verran

eri mieltä
En osaa
sanoa

Jonkun verran
samaa mieltä

Täysin samaa
mieltä

Koulu Pirkanmaa 0 4 35 32 25 96
Etelä-Pohjanmaa 6 12 41 37 13 109

Total 6 16 76 69 38 205

LIITE 12. 2-riippumattomuustestin kontingenssitaulukko, väittämä 37

Opetusryhmän taso * Eri opetusryhmillä pitää mielestäni olla erilaiset kokeet.

"Eri opetusryhmillä pitää mielestäni olla erilaiset kokeet."

Total
Täysin eri

mieltä
Jonkun verran

eri mieltä
En osaa
sanoa

Jonkun verran
samaa mieltä

Täysin samaa
mieltä

Opetusryhmän
taso

A 44 23 29 6 7 109
B 9 3 7 7 5 31
C 9 11 12 15 18 65

Total 62 37 48 28 30 205

LIITE 13. 2-riippumattomuustestin kontingenssitaulukko, väittämä 67

Koulu * Eri opetusryhmien oppilailla on yhtäläiset mahdollisuudet saada hyvä arvosana.

"Eri opetusryhmien oppilailla on yhtäläiset mahdollisuudet saada hyvä
arvosana."

Total
Täysin eri

mieltä
Jonkun verran

eri mieltä
En osaa
sanoa

Jonkun verran
samaa mieltä

Täysin samaa
mieltä

Koulu Pirkanmaa 1 12 28 34 21 96
Etelä-Pohjanmaa 10 19 34 31 15 109

Total 11 31 62 65 36 205


