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1 Johdanto  
 

Opetus kouluissa tapahtuu pääosin ryhmissä, joiden suuruus vaihtelee muutamasta oppi-
laasta aina kolmeenkymmeneen, jopa neljäänkymmeneen oppilaaseen. Kun koulussa on 
suuri määrä oppilaita, täytyy heistä koota useampi ryhmä. Ryhmiin jaon perusteena voi-
daan käyttää useita kriteerejä, esimerkiksi sukupuolta, ikää tai asuinpaikkaa. Jaottelu voi-
daan tehdä myös täysin sattumanvaraisesti arpomalla tai kuten monissa amerikkalaiskou-
luissa, osaamistason mukaan (Mulkey et al. 2005). Tasoryhmissä opiskelua pidetään eri-
tyisen hyvänä matematiikan oppiaineessa sen hierarkkisuuden, jaksottuneisuuden ja ku-
mulatiivisuuden vuoksi (Cahan, Linchevski, Naama & Danziger, 1996).  

Tasoryhmät ovat jo pitkään kuumentaneet tunteita eri maissa. Tasoryhmien 
pelätään eriarvoistavan oppilaita, mutta toisaalta parantavan etenkin lahjakkaiden oppi-
mismahdollisuuksia. Suomessa tasoryhmistä luovuttiin 1980-luvulla, koska niiden pelättiin 
ylläpitävän ja kasvattavan maan sisäisiä luokkaeroja. Tasoryhmiä koskevissa keskusteluis-
sa nousee usein esiin väite, jonka mukaan nykyinen, virallisesti heterogeeninen järjestel-
mä vähentää huippuosaajien määrää Suomessa. Eric A. Hanushek ja Ludger Woessmann 
tarkastelevat vuonna 2008 ilmestyneessä tutkimuksessaan talouden kasvun voimakkuu-
den ja oppimistulosten välistä riippuvuutta. Tutkimuksen mukaan pitkän aikavälin brutto-
kansantuotteen kasvun ja oppimistulosten välillä oli selvä verrannollisuus.  Stephen 
Nickell (2004) tutki palkkaerojen ja oppimiserojen välistä riippuvuutta ja huomasi, että 
mitä enemmän oppimiseroja tietyssä maassa oli, sitä suuremmalla todennäköisyydellä 
maassa oli suuret palkkaerot. Oppimistulosten ero näyttäisi kasvavan eniten niissä maissa, 
joissa oppilaiden jako tasoryhmiin oli voimakkainta (Hanushek & Woessmann 2006). Lu-
vussa 3 tarkastellaan tämän tutkimuksen kannalta tärkeiden maiden koulujärjestelmiä ja 
tasoryhmäjärjestelmän mahdollisia vaikutuksia maiden talouteen. Kaiken kaikkiaan kysy-
mykseen, pitäisikö opetus kouluissa järjestää tasoryhmissä, ei ole yksiselitteistä vastausta, 
sillä aihetta voidaan käsitellä hyvin monenlaisista näkökulmista. 

Opetusryhmä voi muuttaa oppilasta monella tavalla. Jos ryhmä on kannus-
tava, voivat motivaatio ja itsetunto nousta. Motivaation ja itsetunnon kohoaminen saat-
taa nostaa koulutyöskentelyn tehoa ja sitä kautta oppimistuloksia. Myös opetuksen laatu 
voi vaihdella ryhmäkohtaisesti. Jos ryhmän taso on heikko, saattaa opettaja sortua käyt-
tämään epäformaalimpaa matemaattista kieltä opetuksessa tai laskea odotuksiaan oppi-
laiden osaamisesta, mikä saattaa vaikuttaa negatiivisesti oppimistuloksiin. Jos oppilaat 
jaetaan ryhmiin osaamistason mukaan, voi ryhmiin jako kasvattaa oppilaiden välisiä 
osaamiseroja ja vaikuttaa oppilaan jatko-opintohalukkuuteen. Mikäli osaamistasoltaan 
heikoille oppilaille opetetaan eri opetussuunnitelman mukaan, voi tasoryhmä jopa estää 
heikkotasoisten oppilaiden akateemisen jatko-opintokelpoisuuden. Oppilaan kannalta ei 
siis ole samantekevää, minkälaisessa ryhmässä ainetta opiskellaan. Luvussa 4 tarkastel-
laan, miksi oppiminen muuttuu tasoryhmissä. 
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 Tasoryhmät vaikuttavat eri oppilaisiin eri tavoin. Vaikutukset riippuvat esi-
merkiksi sukupuolesta ja tasoryhmäopetuksen toteuttamistavasta (Kulik & Kulik, 1992; 
Mulkey et al. 2005). Tasoryhmäjärjestelmän lisäksi luokat eroavat toisistaan esimerkiksi 
kokonsa, oppilaiden kotiolojen, luokan sisäisten kykyerojen ja opettajan lähestymistavan 
mukaan. Tasoryhmien vaikutusten moniulotteisuuden vuoksi voidaan eri tutkimusmene-
telmillä saada erilaisia tuloksia. Näin on myös käynyt, sillä aiheesta julkaistujen tutkimus-
ten tulokset ovat osin ristiriidassa keskenään (Mulkey et al. 2005). Tasoryhmät vaikuttavat 
tasokokeilla mitattavien oppimistulosten lisäksi muutenkin oppilaisiin, ryhmäytys voi esi-
merkiksi muuttaa oppilaan akateemista minäkäsitystä, joka voi edelleen vaikuttaa oppi-
laan jatko-opintoihin.  

Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoitus on tutkia, minkälaisia seurauksia ylä-
kouluiässä matematiikan oppiaineessa toteutettu tasoryhmissä opiskelu saa aikaan. Tut-
kimuksessa syvennytään ryhmiin jakamisen välittömiin sekä pitkäaikaisiin vaikutuksiin ja 
niiden syihin. Tutkimuksessa tarkastellaan matemaattisten kykyjen kehittymisen lisäksi 
jatko-opintoihin vaikuttavaa akateemista minäkäsitystä. Tutkimusmenetelmänä vertail-
laan aihetta käsitteleviä tutkimusartikkeleita, joista pääosa on julkaistu Yhdysvalloissa, 
Iso-Britanniassa, Saksassa ja Israelissa. Suurin osa artikkeleista on julkaistu vuoden 1990 
jälkeen. Kansainvälisissä julkaisuissa ei aiheesta ole vuosikymmeniin ollut suomalaisia 
tutkimuksia.  

 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on käsitellä seuraavia kysymyksiä: 
1. Kasvattaako tasoryhmissä opiskelu oppilaiden välisiä tasoeroja? 
2. Lisääkö tasoryhmissä opiskelu a) alimman, b) keskitason, c) ylimmän tasoryhmän op-

pilaiden oppimista? 
3. Riippuvatko tasoryhmien aiheuttamat oppimiserot tasoryhmäopetuksen toteuttamis-

tavasta? 
4. Vaikuttaako tasoryhmissä opiskelu oppilaan matemaattiseen minäkäsitykseen ja jat-

ko-opintojen todennäköisyyteen? 
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2 Eriyttäminen, tasoryhmät ja heterogeeniset ryhmät 
 
Oppilaita voidaan jakaa osaamisen perusteella karkeasti kahdella eri tavalla. Toinen tapa 
on epävirallinen tai pienimuotoinen eriyttäminen, mikä tarkoittaa lievimmillään sitä, että 
oppilas tekee saman ryhmän sisällä samasta aihealueesta tehtäviä, joiden vaikeustaso on 
eri kuin pääosalla oppilaista. Oppilaan eriyttämistä ei tällöin välttämättä kirjata rekisterei-
hin, eikä jaottelu ole pitkäaikaista. Suomessa perusopetuksessa olevat oppilaat, joilla ei 
ole todettu oppimisvaikeutta, käyvät peruskoulun aikana läpi opetussuunnitelman ja tun-
tijaon mukaisen määrän matematiikkaa (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 
2004). Suomessa noin puolessa kouluissa on käytössä tavalla tai toisella toteutettu taso-
ryhmäytys (Pisa-tutkimus 2009). Suomen laki sallii oppilaiden eriyttämisen sillä edellytyk-
sellä, että kaikille opetetaan opetussuunnitelman mukaiset asiat. Tässä kirjallisuuskatsa-
uksessa sanalla eriyttäminen tarkoitetaan jatkossa pienimuotoista ja epävirallista oppi-
laan osaamiseen perustuvaa jaottelua, joka usein toteutetaan opettajan toimesta luokan 
sisällä. 
 Tasoryhmillä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa virallisempaa jaottelua, jossa 
oppilaat jaetaan osaamisen perusteella eri ryhmiin. Tasoryhmä on eriyttämiseen verrat-
tuna pysyvämpi ja hallinnollisempi opetuksen järjestämiskeino, mikä vaikuttaa oppilaa-
seen useiden vuosien ajan. Jyrkimmillään tasoryhmäytys, eli tasoryhmiin jako on sitä, että 
oppilaat jaetaan kykyerojen mukaan eri kouluihin, missä he opiskelevat eri opetussuunni-
telman mukaan. Saksassa koulujärjestelmä perustuu tasoryhmiin, opetus tapahtuu vii-
denneltä luokalta lähtien tasokouluissa. Suomessa tasoryhmät ovat kiellettyjä, sillä kaikki 
opiskelevat samat opetussuunnitelman mukaiset asiat. Suomessa tasoryhmistä luovuttiin 
vuonna 1985 (Opetushallitus, lehdistötiedote 2006). Tasoryhmät ovat Saksan lisäksi edel-
leen käytössä esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa (Woessmann 2009). Yleensä 
tasoryhmiä on kolme, tässä tutkimuksessa niistä käytetään nimityksiä alin taso, keskitaso 
ja ylin taso.  

 Tasoryhmän ja eriytyksen välillä ei ole jyrkkää rajaa. Monissa amerikkalaisis-
sa kouluissa, joissa virallista tasoryhmäytystä ei ole, on käytössä epävirallisempi eriyttä-
minen, mikä osassa tapauksissa on oppilaiden näkökulmasta sama kuin lievä tasoryhmäy-
tys (Betts & Shkolnik, 2000). Myös tutkijoilla on omat näkemyksensä siitä, missä kulkee 
eriytyksen ja tasoryhmän raja. Tämä aiheuttaa osaltaan hajontaa tutkimusten tuloksiin. 
Jos samassa ryhmässä opiskelee kaiken tasoisia oppilaita tai luokkaa ei ole luotu osaami-
seen perustuvan jaottelun avulla, käytetään ryhmästä tässä kirjallisuuskatsauksessa nimi-
tystä heterogeeninen ryhmä.  
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3 Eriyttämisen historiaa ja maakohtaisia eroja 
 

Edellisessä luvussa todettiin, että jyrkkää rajaa tasoryhmän ja eriytyksen välillä ei ole. 
Myös tutkijoilla on erilaisia käsityksiä siitä, mikä lasketaan eriyttämiseksi ja mikä tasoryh-
miin jaoksi. Tämän kirjallisuuskatsauksen lähdetutkimukset on tehty pääosin Yhdysvallois-
sa, Saksassa, Iso-Britanniassa ja Israelissa. Tutkimustuloksiin saattaa vaikuttaa maakohtai-
nen koulujärjestelmä ja etenkin se, kuinka voimakkaasti maassa sovelletaan oppilaiden 
jakamista suoritusten ja osaamisen mukaan. Jos koulujärjestelmä perustuu yksityiskoului-
hin, voi resurssien epätasainen jako luoda tasokoulujärjestelmän, jossa oppilaiden jaka-
minen perustuu yhteiskunnan luokkaeroihin, ei välttämättä kykyeroihin. Tässä osiossa 
esitellään lyhyesti suomalaisen koulujärjestelmän historia ja keskitytään etenkin siihen, 
miten tasoryhmiin jakoa sovellettiin ennen suomalaisessa koulujärjestelmässä. Osiossa 
esitellään myös kirjallisuuskatsauksen pohjatutkimusten maiden koulujärjestelmä eriyt-
tämisen ja tasoryhmiin jaon näkökulmasta. Luvussa 3.5 tarkastellaan, miten tasoryhmät 
ovat vaikuttaneet eräiden OECD-maiden talouksiin ja kansalaisten tuloeroihin. 
 

3.1 Suomalaisen koulujärjestelmän historia 
 

Suomen nykyistä koulujärjestelmää kritisoidaan aika ajoin oppilaiden tason tasapäistämi-
sestä. Sen väitetään tukahduttavan erityislahjakkaat oppilaat ja tuottavan tasaista, joskin 
verrattain korkeatasoista, oppilasmassaa. Joskus väitetään, että nykyisen koulujärjestel-
män vuoksi Suomessa huippuosaajien määrä on pieni. Lähes vuosittain mediassa tulee 
esiin kysymys tasoryhmien palauttamisesta. Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan taso-
ryhmien näkökulmasta, miten suomalainen koulujärjestelmä on kehittynyt vuosisatojen 
aikana. 

Suomalainen koulujärjestelmä on vuosien saatossa kokenut useita suuria 
mullistuksia. Suomen senaatti antoi vuonna 1866 kansakouluasetuksen, joka perusti 
maahan kaikelle kansalle tarkoitetun maallisen peruskoulun (Ahonen, 2003; Asetus 1866). 
Toinen suuri mullistus tapahtui vuonna 1921 kun yleinen oppivelvollisuuslaki säädettiin. 
Laki velvoitti kaikki 7 ‒ 13 ‒vuotiaat lapset oppivelvollisiksi. Koulujärjestelmä oli 1970-
luvulle asti kansakoulupohjainen: Koulutaival alkoi pääsääntöisesti seitsemänvuotiaana 
kuusivuotisella kansakoululla. Kansakoulun neljännellä luokalla niiden, joilla oli siihen ta-
loudelliset ja kyvylliset edellytykset, oli mahdollista hakea ylioppilastutkintoon tähtäävään 
maksulliseen oppikouluun, mihin oppilas siirtyi kuudennen luokan jälkeen. Niiden oppi-
velvollisuus, jotka eivät oppikouluun menneet, jatkui vielä kahden vuoden mittaisella kan-
salaiskoululla. Tämän jälkeen oppilas pystyi hakemaan ammattikouluun.  
  



7 
 

Seuraava suuri mullistus tapahtui 1970-luvulla, kun Suomi siirtyi peruskoulu-
järjestelmään. Kahden erillisen koulun, akateemisen oppikoulun ja perinteisiä työläistaito-
ja korostavan kansalaiskoulun, pelättiin vahvistavan yhteiskunnallista epätasa-arvoa ja 
luokkajakoa, minkä vuoksi kaksoiskoulujärjestelmä sulautettiin yhdeksi, kaikille maksut-
tomaksi, peruskouluksi.  Peruskoulu-uudistusta ylistettiin ja kritisoitiin. Puolustajien mu-
kaan se lisäsi tasa-arvoa mahdollistamalla köyhien perheiden lasten kouluttamisen, vas-
tustajat arvelivat, että koko kansalle yhteinen koulu ei olisi oppilaan kannalta oikeuden-
mukainen ja johtaisi sivistystason romahtamiseen. Kiista ratkaistiin kompromissilla: oppi-
laat jaettiin peruskoulussa eritasoisiin matematiikan ja kielten ryhmiin. (Ahonen, 2003) 
Suppein tasoryhmä ei tuottanut jatko-opintokelpoisuutta lukioon, vaan vastasi lähinnä 
vanhaa kansalaiskoulua. Tasoryhmitys-nimellä kulkenut järjestelmä koki kritiikkiä heti 
syntymänsä jälkeen. Keskusta-puolueen kansanedustaja Karpola totesi vuoden 1977 val-
tiopäivillä: 

Peruskoulu-uudistus tuo muodollisesti kaksiportaisen järjestelmän, mutta 
peruskoulun nykyinen tasoryhmitys ylläpitää asiallisesti täsmälleen saman-
laista jatko-opintokelpoisuuden porrastusta kuin entinen keskikoulu ja kan-
sakoulu.  
(Ed. Karpola, kesk.; 1977 vp. Ptk. 101.; Kalalahti & Varjo, 2012) 
 

Pojat ja alempien sosiaaliryhmien lapset olivat yliedustettuina suppeammilla kursseilla, 
joten tasokurssijärjestelmä tuotti osaltaan sukupuolittuneita ja sosiaaliluokkasidonnaisia 
jaotteluita yleissivistyksen ja jatko-opintomahdollisuuksien suhteen.  (Kalalahti & Varjo, 
2012). Tasoryhmitys kumottiin tasa-arvosyistä vuonna 1985. Oppilaita valikoimattomaan 
ja opetusta eriyttämättömään peruskoulujärjestelmään on kohdistettu myös kritiikkiä. 
Suomen Työnantajain Keskusliiton (STK) koulutuspoliittinen toimielin (Teollisuuden koulu-
tusvaliokunta) tuotti 1980- ja 1990-luvuilla kokonaisen sarjan koulutuspoliittisia pamflet-
teja. Erityisesti 1980-luvun loppupuoliskon kirjoitukset olivat suoraan kriittisiä kannanot-
toja yhtenäiskoulua vastaan. (Kalalahti & Varjo, 2012). 

On pohdittava myös, ovatko tulokset paremmat kuin rinnakkaiskoulussa, ja 
onko peruskoulu pystynyt antamaan parhaille oppilaille mahdollisuudet ky-
kyjensä mukaiseen etenemiseen ja heikoimmille realistisia tavoitteita ja 
apua oppimisvaikeuksiin. (Teollisuuden koulutusvaliokunta 1989, 32–33; Ka-
lalahti & Varjo, 2012) 
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3.2 Pohjatutkimusten maiden koulujärjestelmien erityispiirteitä 
 

Yhdysvalloissa koulutus on pääosin osavaltioiden vastuulla. Koulumainen opetus aloite-
taan yleensä kuusivuotiaana ja se kestää pääsääntöisesti 12 vuotta. Pakollinen koulutaival 
on kolmiosainen: alakoulu (luokat 1-5), keskikoulu (luokat 6-8) ja High School (luokat 9-
12) (IES 1, 2012). Vuoden 2009 Pisa tutkimuksessa Yhdysvallat menestyi matematiikan 
saralla selvästi OECD maiden keskiarvoa huonommin. Amerikkalainen Lynn M. Mulkey 
kollegoineen julkaisi vuonna 2005 tasoryhmien pitkäaikaisista vaikutuksista tutkimuksen, 
jonka mukaan Yhdysvalloissa Middle school -oppilaista noin 3 % kuului kouluun, jossa har-
joitettiin jyrkkää tasoryhmiin jakoa. Täysin tai lähes täysin heterogeeniseen ryhmään kuu-
lui myös 3 % oppilaista. Noin 67 % oppilaista kuului kouluun, jossa todennäköisesti harjoi-
tettiin jonkinlaista kykyjen mukaan tehtyä eriyttämistä. (Mulkey et al. 2005).  
 Yksi suurimmista eroista saksalaisen ja yhdysvaltalaisen koulujärjestelmän 
välillä on tasoryhmäytyksen toteuttamistapa: Yhdysvalloissa tasoryhmä on koulun sisäi-
nen järjestely, lahjakkaat oppilaat saatetaan koota omaan ryhmään, joka opiskelee eri-
tasoisen kurssin kuin tasoltaan heikompi ryhmä. Saksassa koulujärjestelmä perustuu taso-
ryhmiin: Lapset käyvät neljä ensimmäistä luokkaa koulua heterogeenisissä ryhmissä, min-
kä jälkeen heidät jaetaan eri kouluihin lapsen kykyjen perusteella. Osaamistasoltaan hei-
koimman ryhmän oppilaat menevät kouluun, josta he aikanaan siirtyvät pääasiassa am-
matillisiin opintoihin. Lahjakkaimman tason koulut valmentavat oppilaita lähinnä akatee-
misiin opintoihin. (Ashwill, Foraker, Nerison-Low, Milotich, & Milotich, 1999) 
 Englannissa lapsen koulutaival alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää viisi vuot-
ta ja päättyy pääasiassa kuusitoistavuotiaana. Oppivelvollisuuden päättymisikää on tar-
koitus nostaa kahdella vuodella (Parliament of the United Kingdom, 2008). Vuoden 2009 
PISA – tutkimuksen mukaan yli 70 prosentissa Iso-Britannian kouluista oli käytössä mate-
matiikan oppiaineessa tasoryhmät.  

  
3.5 Tasoryhmien, osaamiserojen ja tuloerojen välinen riippuvuus 
 
Eric A. Hanushek ja Ludger Woessmann (2008) esittävät, että talouden pitkän aikavälin 
kasvun suurin yksittäinen tekijä on kansalaisten keskimääräinen osaamistaso. Niissä mais-
sa, joissa Pisa-tulokset olivat hyviä, oli vuosien 1960‒2009 välinen keskimääräinen talou-
den kasvu suurta. Kuvassa 1 havainnollistetaan kasvua graafisesti. Jos tasoryhmät paran-
tavat keskimääräisen oppilaan oppimistuloksia, voi maan talous pitkällä aikavälillä hyötyä 
tasoryhmistä.  
 Stephen Nickell (2004) mukaan eri maiden tuloerojen ja tasokokeilla mitat-
tujen oppimiserojen suuruksien välillä on selvä yhteys. Mitä suurempi testitulosten väli-
nen ero on, sitä suuremmalla todennäköisyydellä maassa on suuret tuloerot. Jos taso-
ryhmät kasvattavat oppilaiden välisiä osaamiseroja, voi se heijastua pitkällä aikavälillä 
maan sisäisiin tuloeroihin. Kuvassa 2 havainnollistetaan tuloerojen ja tasokokeilla mitattu-
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jen erojen välistä yhteyttä. Kuvan 2 perusteella osaamiserojen ja tuloerojen ja välillä näyt-
täisi olevan yhteys. Toisaalta kuvasta voidaan havaita kolme erillistä ryhmää, joiden sisällä 
edellä kuvattua riippuvuutta ei ole. Tasokokeilla mitattava osaamisero ei ainakaan täysin 
selitä maan sisäisiä tuloeroja.  
 Kuvassa 3 verrataan osaamiserojen kasvun ja tasoryhmäytyksen alkamisiän 
välistä riippuvuutta. Kuvan 3 perusteella voidaan päätellä, että koulutaipaleen alkuvai-
heessa toteutettu tasoryhmiin jako saattaa lisätä koulutaipaleen loppuvaiheessa olevia 
osaamiseroja. Luvussa 5.2 tarkastellaan syvällisemmin tasoryhmien aiheuttamia oppi-
miseroja.  
 Kuvan 2 osaamiserot on koottu International Adult Literacy Survey – tutki-
muksen tiedoista. Kuvan 3 tiedot ovat PIRLS ja PISA 2003 tutkimuksista. Maiden väliset 
osaamiserot eivät siksi ole kuvissa 2 ja 3 yhtenevät. Esimerkiksi kanadalaisten osaamiserot 
ovat kuvan 2 perusteella suuremmat kuin saksalaisten, mutta kuvan 3 perusteella Kana-
dassa oppilaiden väliset osaamiserot ovat pienemmät kuin Saksassa. 

 

Kuva 1 Talouden kasvun ja testitulosten välinen yhteys. Testitulokset ovat useiden kansainvälisten oppilaille tehtyjen 
tasokokeiden keskiarvoja. Talouden kasvun voimakkuus kuvaa bruttokansantuotteen kasvua vuosien 1960 ja 2009 
välillä. Jokainen piste kuvaa yhtä maata. Alkuperäinen kuva: Woessmann (2009). 
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Kuva 2 Tuloerojen ja tasokokeilla mitattujen osaamiserojen suuruus. Erojen suuruutta kuvaava indeksi kuvaa yhdek-
sännen ja ensimmäisen desiilin välistä suhdetta.  Alkuperäinen kuva: Woessmann (2009); alkuperäiset tiedot: Nickell 
(2004) 

 

Kuva 3 Tasoerojen kasvun riippuvuus tasoryhmiin jaosta. PIRLS on kansainvälinen alakouluikäisten osaamista mittaa-
va tasokoe ja PISA 2003 on yläkoululaisien osaamista mittaava tasokoe. Alkuperäinen kuva: Woessmann (2009); 
alkuperäiset tiedot: Hanushek & Woessmann (2006). 
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4 Kolme vaikutustapaa: opetuksellinen, sosiaalinen ja institutionaa-
linen 
 

Opettajilla ja tutkijoilla on monenlaisia käsityksiä siitä, minkälaisia vaikutuksia tasoryhmil-
lä on oppilaisiin ja yhteiskuntaan. Vuonna 1998 julkaistun tutkimuksen mukaan suurin osa 
amerikkalaisista opettajista pitää tasoryhmiin jakamista positiivisena asiana (Linchevski & 
Kutscher, 1998). Tärkeimpänä positiivisena syynä pidetään sitä, että tasoryhmät mahdol-
listavat opettajan suuntaavan opetuksen suoraan tietylle osaamistasolle. Toisin sanoen 
akateemisesti heikoille annetaan opetusta, mikä on räätälöity heidän tasolleen sopivaksi 
siinä missä akateemisesti lahjakkaiden opetus on haastavampaa (Ansalone & George, 
2003). Lynn M. Mulkey kollegoineen (2005) jakoi tasoryhmien vaikutukset oppimiseen 
kolmeen luokkaan: opetuksellisten syiden vaikutus, sosiaalinen vaikutus ja institutionaali-
nen vaikutus. Näistä opetuksellisten syiden vaikutus kattaa opetuksen ja kurssisisällön 
eriyttämisestä johtuvat oppimiserot. Opetuksellisia syitä tarkastellaan luvussa 4.1. 
 Akateemisen minäkäsityksen, eli uskomuksen omasta oppimis- ja osaamis-
kyvystä sekä itsetunnon on todettu vaikuttavan oppilaan uuden asian omaksumiskykyyn. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos oppilas uskoo, että on huono oppimaan uutta 
asiaa, voi oppimiskyky pelkästään tämän uskomuksen vuoksi laskea (Wouters et al. 2011). 
Kun akateemisesti heikko oppilas laitetaan muiden osaamistasoltaan heikkojen oppilaiden 
kanssa samaan ryhmään, häntä vertaillaan akateemisesti pienemmän osaamistason oppi-
laisiin. Tällöin tasoryhmiin siirtäminen parantaa oppilaan minäkäsitystä ja sitä kautta op-
pimista (Ansalone, George, 2003). Toisaalta on arveltu, että jos oppilas tietää olevansa 
alimmassa tasoryhmässä, minäkäsitys laskee. Oppilaan itsetunnon ja muiden sosiaalisten 
syiden vaikutuksia käsitellään tarkemmin luvussa 4.2 Tietyssä tasoryhmässä oleminen voi 
leimata oppilaan ja tehdä tasoryhmästä itsensä toteuttavan ennusteen. Oppilaan osaami-
nen voi laskea, mikäli oppilaan vanhempien ja opettajien häneen kohdistuvat odotukset 
pienenevät. Jos oppilas kuuluu alimpaan tasoryhmään, ei hänelle välttämättä suositella 
lukioon (tai Collegeen) menemistä.  Luvussa 4.3 tarkastellaan institutionaalisten syiden, 
eli tasoryhmien antaman leiman vaikutuksia oppimiseen. 
 

4.1 Opetuksen laadun aiheuttamat erot 
 

Opetukselliset syyt kattavat ne vaikutukset, jotka syntyvät siitä, että eritasoisissa opetus-
ryhmissä on eritasoista opetusta: Hyvässä ryhmässä opetustahti on nopeampi, tehtävät 
haastavampia ja matemaattinen kieli formaalimpaa (Hallinan, 1994; Oakes, 1985; Lin-
chevski & Kutscher, 1998). Usein väitetään, että tasoryhmiin jakaminen on opetuksellisten 
syiden vuoksi erityisen hyväksi lahjakkaille oppilaille. Luvussa 5.4 esiteltävässä tutkimuk-
sessa James A. Kulik ja Chen-Lin C. Kulik (1992) vertasivat hyvään tasoryhmään määrättyjä 
oppilaita samantasoisiin, heterogeenisessä ryhmässä opiskeleviin, ja huomasivat par-
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haimpien tason nousseen tasoryhmän ansiosta. Akateemisesti lahjakkain ryhmä hyötyi 
tasoryhmistä erityisen paljon silloin, kun ryhmän opetukseen sovellettiin laajempaa ope-
tussuunnitelmaa, eli ryhmälle opetettiin enemmän asioita kuin alimmalle ryhmälle. Arvel-
laan, että lahjakkaiden oppilaiden taso nousee hyvien tasoryhmässä, kun akateemisesti 
heikoimmat viedään pois häiritsemästä ja jarruttamasta (Kerckhoff, 1986). Myös muut 
hyötyvät, koska he saavat oman tasonsa mukaan räätälöityä opetusta (Betts & Shkolnik, 
2000). Toisaalta alimmassa ryhmässä opetuksen laatu saattaa kärsiä. Opettaja helposti 
harhautuu käyttämään epäformaalia matemaattista kieltä, mikä vaikeuttaa abstraktien 
tehtävien ratkaisemista. Luvussa 5.3 esiteltävässä tutkimuksessa (Linchevski & Kutscher, 
1998) verrattiin alimmassa tasoryhmässä opiskelleita oppilaita samantasoisiin hetero-
geenisen ryhmän oppilaisiin. Osa alimmassa tasoryhmässä opiskelleista oppilaista ei 
osannut vastata kaikille tarkoitettuun yhteiseen tasoa mittaavaan kokeeseen. Hetero-
geenisen ryhmän osaamistasoltaan heikot oppilaat olivat tottuneet haastavampiin kysy-
myksiin, minkä vuoksi heiltä vastaaminen pääosin onnistui. 
 

4.2 Sosiaalisten syiden vaikutukset, BFLPE -teoria  
 
Tasoryhmillä on erilainen status ja maine koulun sisällä. Luokittelulla saattaa tämän vuok-
si olla vaikutusta nuoren itsetuntoon ja minäkäsitykseen. alinta tasoryhmää pidetään psy-
kososiaalisesti vahingollisempana kuin ylintä tasoryhmää, millä on parempi maine. (Ga-
moran, 1992). Oppilaan itsetuntoon ja minäkäsitykseen saattaa vaikuttaa myös se, minkä 
tasoisiin oppilaisiin hän itseään vertaa.  
 Tutkijat ovat huomanneet, että tasoryhmät vaikuttavat oppilaan akateemi-
seen minäkäsitykseen (Marsh et al. 2008). Akateemisella minäkäsityksellä tarkoitetaan 
tässä yhteydessä sitä, millainen käsitys oppilaalla on omasta akateemisesta suoriutumi-
sestaan. Akateemisella suoriutumisella tarkoitetaan oppimiskykyä ja oppimistuloksia. Kun 
vertaillaan akateemisen minäkäsityksen ja akateemisen suoriutumisen välistä riippuvuut-
ta, törmätään usein niin sanottuun BFLPE – teoriaan. Kirjainyhdistelmä tulee englannin-
kielen sanoista Big Fish Little Pond –Effect, suomennettuna ”iso kala, pieni lampi -
vaikutus” (Nagengast & Marsh, 2011). Tutkijat Marsh, H. W ja Yeung, A. S. (1997) huoma-
sivat, että akateemisella minäkäsityksellä on jatko-opintojen suhteen jopa suurempi vai-
kutus kuin akateemisella suoriutumisella. PFLPE – teorian mukaan yksittäisen oppilaan 
akateeminen minäkäsitys kasvaa hyvien suoritusten vaikutuksesta, mutta minäkäsitys on 
yleisesti heikompi niillä, jotka opiskelevat hyvätasoisessa koulussa. Kuvan 4 kaavio selven-
tää akateemisen suoriutumisen, minäkäsityksen ja koulun tason välistä yhteyttä. Akatee-
misen minäkäsityksen on todettu olevan yksi suurimmista tasoryhmien luomien osaa-
miserojen syistä (Mulkey et al. 2005).  
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Kuva 4 Kaavio BFLP─teoriasta: Yksilön akateeminen suoriutuminen parantaa koulun keskiarvoa ja yksilön akateemis-
ta minäkäsitystä. Hyvä koulun keskiarvo kuitenkin laskee akateemista minäkäsitystä. Alkuperäinen kuva: Nagengast 
& Marsh, 2011. 

 Marsh H.W. jakaa tasoryhmien luomat vaikutukset oppilaan akateemiseen 
minäkäsitykseen kahdeksi eri vastakkaiseksi ilmiöksi, assimilaatio- eli samaistumisilmiöksi 
ja kontrasti- eli vastakohtaistamisilmiöksi (Mulkey et al. 2005; Marsh et al. 1987). Samais-
tumisilmiöllä tarkoitetaan sitä, että tasoltaan hyvässä ryhmässä oleva oppilas kokee ylpe-
yttä hyvään ryhmään kuulumisesta. Tämä nostaa akateemista minäkäsitystä. Toisaalta, 
mikäli oppilas tuntee kuuluvansa heikkotasoiseen ryhmään, hänen akateeminen minäkä-
sityksensä laskee. Täysin päinvastaisen vaikutuksen tuottaa kontrasti- eli vastakohtaista-
misilmiö.  Marsh kollegoineen selvensi kontrasti-ilmiön vaikutuksia seuraavan esimer-
kin avulla:  

Tarkastellaan kolmea oppilasta X, Y ja Z. Oppilaan X taso on hieman keskita-
soa alempi, Y omaa keskimääräisen oppilaan taidot ja Z on akateemisesti 
hieman keskitasoa parempi oppilas. Jos Y menisi keskimääräistä tasokkaam-
paan kouluun, olisi hänen akateeminen minäkäsityksensä keskimääräistä 
oppilasta heikompi, sillä vertailukohteena olisi häntä parempia oppilaita. 
Toisaalta mikäli Y opiskelisi keskitasoa heikommassa koulussa, jossa hän olisi 
verrattain lahjakas oppilas, olisi hänen akateeminen minäkäsityksensä kes-
kimääräistä oppilasta parempi. 
 

Marsh kollegoineen esittää, että myös oppilaiden X ja Z akateeminen minäkäsitys muut-
tuisi kuten Y:n. Oppilas rakentaa akateemisen minäkäsityksensä osin vertailemalla itseään 
lähimpiin luokkatovereihin. Jos oppilas opiskelee ryhmässä, jonka taso on heikompi, on 
hän suhteessa muihin oppilaisiin tasoltaan parempi, joten akateeminen minäkäsitys nou-
see. 
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4.3 Institutionaaliset syyt 
 

Institutionaaliset eli opetukselliseen asemaan liittyvät syyt kattavat ne vaikutukset, jotka 
syntyvät kun eri opetusryhmiä pidetään ulkopuolisten silmissä eriarvoisina. Henkilöt, joilla 
on läheiset suhteet oppilaiden jatko-opintoihin, esimerkiksi opinto-ohjaajat, pitävät kor-
keammassa tasoryhmässä opiskelevia oppilaita varteenotettavampina haastajina aka-
teemisten jatko-opintopaikkojen jaossa kuin alimmassa ryhmässä olevia (Mulkey et al. 
2005). Vanhempien käsitys lastensa matemaattisista kyvyistä saattaa laskea, mikäli ainet-
ta opiskellaan alimmassa tasoryhmässä. Tämä saattaa vaikuttaa kielteisesti lapsen oppi-
mistuloksiin.  

Opettajan ennakkokäsityksillä on hyvin paljon merkitystä sille, miten oppilas 
menestyy opetusryhmässä (Uusikylä & Atjonen, 2005). Rosenthal ja Jacobson julkaisivat 
tästä niin sanotusta Pygmalion – ilmiöstä tutkimuksen vuonna 1992. He väittivät opettajil-
le, että tutkijat olivat kehittäneet testin, jonka avulla voidaan mitata oppilaan tulevaa 
osaamista. Opettajille väitettiin, että jotkut luokan lapsista tulevat lähiaikoina positiivises-
ti yllättämään osaamisellaan. Todellisuudessa mitään testiä ei ollut kehitetty, ja oppilaat 
oli valittu sattumanvaraisesti. Opettajien odotukset oppilaiden paremmasta suoriutumi-
sesta saivat kuitenkin aikaan sen, että näiden oppilaiden osaaminen kasvoi vertailuryh-
mää enemmän. Jos oppilas opiskelee heikommassa tasoryhmässä, hän saattaa opettajan 
silmissä leimautua heikommaksi opiskelijaksi. Tällöin opettaja saattaa odottaa oppilaalta 
vähemmän mikä voi aiheuttaa huonomman oppimistuloksen. Tietyssä tasoryhmässä ole-
minen voi ohjata myös oppilaan huoltajien odotuksia ja käyttäytymistä. Tasoryhmiin jako 
saattaa siis olla itsensä toteuttava ennustus.  
 

5 Tutkimusten tulokset kootusti 
 

Yleinen mielipide tutkijoiden ja opettajien keskuudessa on se, että tasoryhmät vaikuttavat 
oppimiseen ja jatko-opintoihin. Opetukseen vaikuttavia tekijöitä on monia, mikä tekee 
tasoryhmien vaikutusten teoreettisesta arvioinnista vaikeaa. Mahdollisia muuttujia on 
esimerkiksi koulun taso, oppilaiden sosiaalinen tausta ja opetusresurssit, kuten ryhmäko-
ko ja opettajien koulutustaso. Lisäksi opetuksen tuloksiin voi vaikuttaa se, miten tasoryh-
miä opetukseen sovelletaan: onko kyseessä lievempi eriyttäminen, Saksan mallin mukai-
nen tasokoulujärjestelmä (katso luku 3.2) vai jotain näiden kahden väliltä. Lisäksi taso-
ryhmien määrä ja niissä opiskeltavat kurssisisällöt vaikuttavat osaamiseen. Koska muuttu-
jia on paljon ja niiden keskinäisten suhteiden arvioiminen on vaikeaa, on tasoryhmien 
vaikutusten arviointi voimakkaasti riippuvainen empiirisistä tutkimuksista. Seuraavissa 
luvuissa esitellään tasoryhmien vaikutuksista tehtyjä tutkimuksia. Näissä tasoryhmiin jako 
on suoritettu yläkouluikäisille nuorille matematiikan oppiaineessa.  



15 
 

 Luvussa 5.2.1 esitellään useassa tutkimuksessa käytettävän regressio-
epäjatkuvuusmenetelmän soveltamisalgoritmi. Samassa luvussa tarkastellaan tasoryhmi-
en vaikutusta oppilaiden välisten osaamiserojen kasvuun. Luvussa 3.5 todettiin, että suu-
ret oppilaiden väliset osaamiserot saattavat lopulta aiheuttaa maan sisällä suuria tuloero-
ja. Luvussa 5.2.2 tutkitaan tasoryhmien vaikutusten riippuvuutta osaamistasosta.  Luvussa 
5.4 esitellään kymmenistä pohjatutkimuksista tehty meta-analyysi, mikä antaa tietoa ta-
soryhmien vaikutuksista erilaisissa soveltamistilanteissa. Siinä verrataan esimerkiksi pie-
nimuotoisen luokansisäisen eriyttämisen ja hallinnollisemman monitasoluokkajärjestel-
män aiheuttamia oppimiseroja. Luvussa 5.5 tarkastellaan, tasoryhmien aiheuttamia pitkä-
aikaisia vaikutuksia matemaattiseen minäkäsitykseen ja matematiikan osaamiseen. 
 Luvussa 5.4 esiteltävää meta-analyysiä lukuun ottamatta tarkempaan ana-
lyysiin valitut tutkimukset on julkaistu vuoden 1990 jälkeen ja ne tutkivat matematiikan 
oppiaineessa tasoryhmien vaikutuksia 7.-12. luokkalaisilla. Meta-analyysin (Kulik & Kulik, 
1992) pohjatutkimukset voivat olla vanhempia, niiden vaikutusten kohderyhmä saattaa 
olla laajempi ja ne voivat koskea matematiikan lisäksi muitakin oppiaineita. Meta-analyysi 
kattaa kuitenkin useita kymmeniä tutkimuksia, minkä vuoksi sen antamat tiedot ovat tä-
män kirjallisuuskatsauksen kannalta hyödyllisiä. Jokaista neljää johdannossa esitettyä tut-
kimuskysymystä kohden on valittu yksi artikkeli. Edellisten ehtojen lisäksi pohja-artikkelin 
valintakriteerinä on ollut se, että artikkelin pääkysymys on johdannossa esitellyn kysy-
myksen kaltainen. Jos jossain tutkimuksessa vain sivutaan tämän kirjallisuuskatsauksen 
tutkimuskysymyksiä, ei sitä ole valittu mukaan. Mikäli edelliset ehdot täyttäviä artikkelei-
ta löytyi useita, niistä valittiin uusin. Tässä luvussa esiteltävät tutkimukset on pyritty valit-
semaan objektiivisesti, pohjatutkimuksien valinnan motiivina ei siis ole ollut tietyn loppu-
tuloksen saaminen. Tutkimuksia on etsitty kasvatustieteen keskeisimmistä tietokannoista 
muun muassa hakusanoilla ”tracking”, ”ability group”, ”streaming”, ”tasoryhmä” ja ”eriyt-
täminen”.  
 

5.2 Tasoryhmien vaikutus oppilaiden välisiin osaamiseroihin  
 

Matematiikan luonne oppiaineena on kumulatiivinen: Esimerkiksi jos oppilas A ei osaa 
laskea kertolaskuja ja oppilas B osaa, saattaa jakolaskun oppiminen olla oppilaalle A oppi-
lasta B huomattavasti vaikeampaa. Jos kaksi lähtötasoltaan erilaista oppilasta opiskelee 
matematiikkaa identtisessä ympäristössä, saattaa olla että akateemisesti heikompi oppi-
las jää kumulatiivisuuden vuoksi jatkuvasti jälkeen. Toisaalta, jos opettaja määrittää ope-
tuksen nopeuden ja kurssisisällön osaamistasoltaan heikoimpien oppilaiden mukaan, voi 
osaamisero pienentyä. Esimerkin tapauksessa saattaisi syntyä tilanne, jossa opettaja teet-
tää lisätehtäviä jakolaskuista oppilaalle B ja opettaa erikseen kerto- ja jakolaskun oppilaal-
le A. Heterogeeninen ryhmä voi periaatteessa sekä kasvattaa että pienentää osaamisen 
välistä eroa. 
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Tasoryhmissä oppilaalle A pyritään antamaan oppilaan A tasoista opetusta ja 
vastaavasti oppilaalle B pyritään antamaan oppilaan B tasoista opetusta. Sorel Cahan kol-
legoineen (1996) tutki, mitä osaamiseroille tapahtuu tasoryhmissä opiskelun aikana. Liora 
Linchevski ja Bilha Kutscher (1998) täydentävät tutkimusta vertailuryhmän avulla, he tut-
kivat heterogeenisessä ryhmässä tapahtuvaa tasoerojen muutosta. Linchevski ja Kutscher 
tutkivat myös, miten eritasoiset oppilaat hyötyvät tasoryhmissä opiskelusta. Luvussa 5.2.1 
esitellään Cahanin ja hänen kollegoiden tutkimus ja luvussa 5.2.2 Linchevskin ja Kutsche-
rin tekemä jatkotutkimus. 

5.2.1 Osaamiserojen kasvu tasoryhmissä 
 
Sorel Cahan, Liora Linchevski, Naama Ygra ja Irit Danziger (1996) tutkivat regressio-
epäjatkuvuus menetelmän avulla (Cook & Campbell, 1979), mitä osaamiseroille tapahtuu 
tasoryhmissä opiskelun aikana.  Oppilaiden taso kartoitettiin ennen tasoryhmissä tapah-
tuvaa opiskelua sekä ryhmissä opiskelun jälkeen. 

 
Tasoryhmissä opiskelun jälkeiset oppimiserot voivat ilmetä kolmella eri tavalla: 

1. Osaamiserot tasoryhmäopiskelun aikana eivät kasva eivätkä pienene. 
2. Ylimmässä ryhmässä osaaminen kasvaa alinta ryhmää enemmän. 
3. alimmassa ryhmässä osaaminen kasvaa ylintä ryhmää enemmän. 

 
Regressio-epäjatkuvuus menetelmää sovelletaan opetusryhmän aiheutta-

maan oppimiseen seuraavasti: Vaaka-akselilla on oppilaan i testitulos ennen testiä ja pys-
tyakselilla myöhemmän testin tulos. Samaan kuvaajaan asetetaan kahden tai useamman 
eri tasoryhmän oppilaiden tulokset. Jokaisen tasoryhmän oppilaiden oppimistulosten 
muodostamaan joukkoon sovelletaan eri regressiosuora. Alla oleva esimerkki havainnol-
listaa, miten osaamiserojen kasvu tai väheneminen ilmenee.    

 
Kuva 5 Regressio-epäjatkuvuus menetelmän avulla nähtävät kolme eri vaikutusmahdollisuutta. Katkoviivan kohdalla 
on lähtötasokokeen pisteraja, jonka perusteella oppilas olisi voitu sijoittaa kumpaankin tasoryhmään. Alkuperäinen 
kuva: Cahan et al. (1996). 
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Sorel Cahan tutkimusryhmineen analysoi yhdeksän Israelilaisen koulun ja yli 
1 100 oppilaan avulla tasoryhmien vaikutuksia matematiikan oppiaineessa syntyviin 
osaamiseroihin. Lähtötasokoe tehtiin 7. luokkalaisille oppilaille lukuvuoden alussa, saman 
lukuvuoden lopussa pidettiin välitesti ja 9. luokan lopulla tehtiin lopputesti. Kokeet suori-
tettiin 1990-luvun alkupuolella. Osaamistasoa mittaavat kokeet olivat Israelin opetusmi-
nisteriön hyväksymiä ja niihin kuului vain sellaisia aiheita, mitä opiskeltiin kaikissa taso-
ryhmissä. Kokeen tulokset normitettiin koulukohtaisesti siten, että saman luokkatason 
oppilaiden kokeiden keskiarvoksi tuli 0 ja keskihajonnaksi 1. Keskihajonnan yksikkönä käy-
tetään jatkossa kirjainparia SD. Ryhmän vaikutuksen arviointia varten laadittiin myös eri-
tyinen estimaatti alla olevan algoritmin mukaisesti: 
 
Oppilaiden alkuperäisten erojen vaikutus saadaan summan   

푃 = 푃 																																																																							[1] 

avulla, missä m on koulun tasoryhmien määrä ja Pj kuvaa ryhmän j oppilaiden osaa-
miseroa lopussa. Kaavan [1] termi Pj saadaan yhtälöstä 
 

푃 = 	 푏 (푋 − 푋 ),                         [2] 
 
missä bj on tason j regressiosuoran kulmakerroin ja erotus (푋 − 푋 ) on tason j 
oppilaiden lähtötasokokeen tulosten vaihteluvälin pituus. Tasoryhmien vaikutusta oppi-
miserojen kasvun suuruuteen kuvaa termi 훼 , mikä saadaan summan 

훼 = 퐿 																																																																		[3] 

 
avulla. Summassa Lj on ryhmän j lopputestin tulosten vaihteluvälin ja alkuperäisen eron 
avulla odotettavissa olevan vaihteluvälin erotus. Kuvassa 6 havainnollistetaan algoritmin 
laskentamenetelmää. 
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Kuva 6 Tasoryhmän vaikutus osaamiseroihin. Tason 3 oppilaat kuuluvat alimpaan, tason 2 keskitason ja tason 1 
ylimpään tasoryhmään. Jos tasoryhmät eivät kasvattaisi osaamiseroja, olisi kuvaaja jatkuva. Alkuperäinen kuva: 
Cahan et al. (1996). 

 Havainnollistetaan tasoerojen kasvua kuvaavaa estimaattia esimerkin avulla: 
Olkoon oppilaat jaettu kolmeen tasoon, tällöin m=3. Olkoot ryhmien sisäiset hajonnat 
jälkimmäisen kokeen perusteella P1=0,8 SD; P2=0,9 SD ja P3 = 1,0 SD. Olkoon ylimmän ta-
son heikoimman oppilaan ja keskitason parhaimman oppilaan koetulosten erotus L1=0,41 
ja vastaavasti keskitason heikoimman oppilaan ja alimman tason lahjakkaimman oppilaan 
koetulosten erotus L2 = 0,11. Tällöin alkuperäisistä eroista johtuva osaamiserojen kasvu 
saadaan summan [1] avulla: 

푃 = 0,8 + 0,9 + 1,0 = 2,7.	 

Kaavan [2] avulla saatava tasoihin jakamisen seurauksena syntyvä osaamisero on 

훼 = 퐿 = 0,4 + 0,6 = 1,0.						 

 
Jos ero on yli 0,5 SD, voidaan sitä pitää merkittävänä (Cahan et al. 1996; Cohen, 1977). 
 
  

                                                             
1 Arvot L1 ja L2 on laskettu regressiomenetelmän avulla, eivätkä niiden suuruudet ole välttämättä varsinai-
sia oppilaiden koetulosten välisiä erotuksia.  
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Tutkimustulokset 
Sorel Cahan kollegoineen määritti kaavojen [1]‒[3] avulla yhdeksälle koululle oppimisero-
ja kuvaavien estimaattien arvot. Kyseiset arvot on koottu alla olevaan taulukkoon. 
 

Koulu 

Tasoryhmien vai-
kutus αL 

Alkuperäisten ero-
jen vaikutus P 

Vaikutusten suuruuksien erotukset 

7.luokka 
 

9.luokka 
 

7.luokka 
 

9.luokka 
 

(B)‒(A) 
 

(D)‒(C) 
 

(A)‒(C) 
 

(B)‒(D) 
 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) 
1 0,7 1,4 2,2 1,3 0,7 -0,9 -1,5 0,1 
2 0,9 1,1 2,2 1,5 0,2 -0,7 -1,3 -0,4 
3 0,1 0,7 2,1 1,2 0,6 - 0,9 -2,0 -0,5 
4 0,8 1,5 1,5 1,4 0,7 -0,1 -0,7 0,1 
5 1,2 1,6 1,2 0,6 0,4 -0,6 0,0 1,0 
6 1,0 1,1 2,2 2,2 0,1 0,0 -1,2 -1,1 
7 1,3 2,1 1,7 0,7 0,8 -1,0 -0,4 1,4 
8 1,0 1,2 1,5 1,2 0,2 -0,3 -0,5 0,0 
9 0,9 1,5 1,5 0,8 0,6 -0,6 -0,6 0,7 

mediaani 0,9 1,4 1,7 1,2 0,6 -0,7 -0,7 0,1 
Taulukko 1 Alkuperäisistä osaamiseroista sekä tasoryhmistä johtuvat osaamiserojen suuruudet koulukohtaisesti. 
Sarakkeet (A) ja (C) kuvaavat osaamiseroja, jotka ovat syntyneet 7. luokan aikana. Sarakkeet (B) ja (D) kuvaavat 
kolmen lukuvuoden aikana syntyneitä eroja. Mikäli sarakkeen (A) tai (B) arvot olisivat negatiivisia, pienentäisi taso-
ryhmissä opiskelu osaamiseroja, eli alempi ryhmä hyötyisi tasoryhmiin jaosta.  Alkuperäinen taulukko Cahan et al. 
(1996). 

 
Johtopäätös 1.  
Koska sarakkeiden (A) ja (B) arvot ovat positiivisia, osaamisero kasvoi tasoryhmissä opis-
kelemisen aikana kaikissa yhdeksässä koulussa enemmän kuin mitä alkuperäisten erojen 
avulla olisi odotettavissa. Jos oppilaan lähtötasokokeen tulos olisi lähellä kahden eri taso-
ryhmän pisterajaa, hyötyisi oppilas siitä, että hänet sijoitettaisiin tasoltaan parempaan 
ryhmään. Toisin sanoen ryhmiin jako hyödyttää enemmän ylimmän ryhmän oppilaita. 
Kolmen vuoden aikana syntyvää tasoerojen kasvua voidaan pitää hyvin merkittävänä, sillä 
koulujen mediaani 1,4 SD (sarake (B)) on jopa suurempi kuin keskimääräinen oppilaiden 
välinen tulosero (1 SD).  
 
Johtopäätös 2.  
Sarake (E) kuvaa tasoerojen kasvun kumulatiivisuutta: Tasoryhmistä johtuvat osaamiserot 
ovat jokaisessa koulussa 9. luokan lopulla (Sarake (B)) suurempia kuin 7. luokan lopulla 
(sarake (A)). Eri tasoryhmien osaamisen välinen kuilu siis kasvaa koko kolmivuotisen tar-
kastelun ajan.  
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5.2.2 Osaamiserojen kasvu heterogeenisessä ryhmässä. 

Liora Linchevski ja Bilha Kutscher (1998) kritisoivat Cahan et al. (1996) tutkimusta vertai-
luryhmän puutteesta. Sorel Cahanin ja hänen kollegoidensa tutkimuksen oletuksena oli, 
että heterogeenisissä ryhmissä tasoerojen kasvua ei synny. Linchevski ja Kutscher tutki-
vat, mitä tasoeroille heterogeenisessa ryhmässä todellisuudessa tapahtuu.  Lisäksi he tut-
kivat, kumpi opetuksen järjestämiskeino, heterogeeninen vai homogeeninen -ryhmä, 
hyödyttää enemmän kunkin osaamistason oppilaita. Tutkimusta varten he luokittelivat 
heterogeenisessä ryhmässä opiskelevat oppilaat kolmeen luokkaan:  
 

1. Oppilaat, jotka olisivat 7. luokan alussa kuuluneet alimpaan tasoryhmään. 
2. Oppilaat, jotka olisivat 7. luokan alussa kuuluneet keskitason tasoryhmään. 
3. Oppilaat, jotka olisivat 7. luokan alussa kuuluneet ylimpään tasoryhmään. 

 
 Jotta luokittelu ei aiheuttaisi opetukseen muutoksia, oppilaiden opettajille ei 
kerrottu mihin ryhmään kukin oppilas kuuluu. Tutkimuksessa analysoitiin 12 Israelilaisen 
koulun 1629 oppilaan testituloksia. Lähtötasokoe tehtiin 7. luokan alussa ja lopputesti 7. 
luokan lopussa. Neljässä koulussa (389 oppilaalle) tehtiin lopputesti myös 8. luokan lopus-
sa. Koe oli Israelin opetusministeriön hyväksymä ja kuten Cahan et al. (1996) tutkimukses-
sa, tulokset normitettiin koulukohtaisesti siten, että keskiarvoksi tuli 0 ja keskihajonnaksi 
1 SD. 
  
Tutkimustulokset 
Liora Linchevski ja Bilha Kutscher käyttivät samaa tulosten laskualgoritmia kuin Sorel Ca-
han kollegoineen. Algoritmi on esitetty kappaleessa 5.2.1. Testitulokset on koottu tauluk-
koon 2. 
 Kun taulukon 2 sarakkeen (A) arvoja verrataan taulukon 1 sarakkeen (A) ar-
voihin, nähdään, että tasoryhmissä opiskelu aiheuttaa selvästi suuremman osaamiserojen 
kasvun kuin heterogeenisessä ryhmässä opiskelu: Heterogeenisessä ryhmässä osaa-
miserot pienenivät yleisesti hieman hypoteettisten tasoryhmien välillä kun taas homo-
geenisessä ryhmässä erot kasvoivat merkittävästi. Neljässä heterogeenisen opetuksen 
koulussa tasoerot kasvoivat, mutta eivät merkittävästi. 
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Koulu 

Hypoteettisten tasoryhmien vaikutus αH Alkuperäisten erojen vaikutus P 

7.luokka 
 

8.luokka 
 

7.luokka 
 

8.luokka 
 

(A) (B) (C) (D) 
1 -0,36  2,75  
2 -0,42  3,17  
3 -0,26  2,30  
4 -0,60 -0,52 2,75 2,70 
5 -0,12  2,71  
6 -0,87 -0,36 3,45 3,00 
7 0,10 -0,24 2,78 2,80 
8 0,09  3,15  
9 -0,34  3,11  

10 -0,40  3,57  
11 0,26 0,10 2,20 2,70 
12 0,10  2,90  

mediaani -0,30 -0,30 2,84 2,75 
Taulukko 2 Alkuperäisistä osaamiseroista sekä hypoteettisista tasoryhmistä johtuvat osaamiserojen suuruudet kou-
lukohtaisesti. Sarake (A) ja (C) kuvaavat osaamiseroja, jotka ovat syntyneet 7. luokan aikana. Sarakkeet (B) ja (D) 
kuvaavat kahden lukuvuoden aikana syntyneitä eroja. Sarakkeen (A) arvot kuvaavat oppimisen kumulatiivisuutta: 
mitä lähempänä arvo on nollaa, sitä pienempää on oppimiserojen kasvun riippuvuus aiemmista osaamiseroista. 
Mikäli arvo on negatiivinen, hyödyttää heterogeenisessä ryhmässä opiskelu enemmän akateemisesti heikkoja oppi-
laita kuin osaamistasoltaan hyviä. Tiedot on koottu Liora Linchevskin ja Bilha Kutscherin (1998) tutkimuksesta. 

  
Johtopäätös 
Aiemman tutkimuksen (Cahan et al. 1996) johtopäätös oli, että osaamiserot kasvavat ta-
soryhmissä.  Linchevski & Kutscher (1998) täydentää tätä tulosta. Tutkimuksen mukaan 
tasoerot eivät kasva heterogeenisessä ryhmässä, joten tasoryhmät synnyttävät hetero-
geenisiä ryhmiä enemmän tasoeroja.  
 

5.3 Tasoryhmän ryhmäkohtainen vaikutus 
 

Aikaisemmat kaksi tutkimusta tarkastelevat osaamiserojen kasvun riippuvuutta ryhmän 
koostumuksesta. Niissä ei tutkittu, miten tasoryhmät vaikuttavat varsinaiseen osaamis-
tasoon, ei siis tutkittu, kumpi systeemi on tehokkaampi oppimistulosten kannalta. Lin-
chevski ja Kutscher (1998) tutkivat, miten eri tasoryhmissä opiskelevat hyötyvät tasoryh-
mistä.  
 Tutkimukseen osallistuneen koulun 150 oppilasta olivat tutkimuksen alussa 
seitsemäsluokkalaisia ja juuri saapuneet heille uuteen kouluun. Oppilaat jaettiin alussa 
neljään heterogeeniseen ryhmään, missä opetus matematiikkaa lukuun ottamatta tapah-
tui. Matematiikan opetusta varten kaksi ryhmää neljästä jaettiin edelleen tasoryhmiin. 
Samantasoiset tasoryhmät yhdistettiin, jolloin lopulta saatiin kolme eri tason tasoryhmää 
ja kaksi heterogeenistä ryhmää. Jotta tietyn tasoisen oppilaan edistymistä pystyttäisiin 
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vertaamaan, luokiteltiin myös heterogeenisten ryhmien oppilaat lähtötason mukaan kol-
meen osaan. Luokkiin jakaminen ei kuitenkaan näkynyt heterogeenisten ryhmien opetuk-
sessa, eivätkä opettajat tienneet, mihin tasoon heterogeenisten ryhmien oppilaat kuului-
vat.  Ryhmien opettajat arvottiin. Jakoprosessia havainnollistaa alla oleva kaavio. 

 
Kuva 7 Oppilaiden jakoprosessi seitsemännen luokan alussa. Ryhmien 3 ja 4 Lisäksi ryhmien 1 ja 2 oppilaat jaettiin 
vertailua varten kolmeen tasoon, näiden ryhmien koostumus oli vain tutkijoille tiedossa. 

Tutkimustulokset  
Oppilaat tekivät 8. lukuvuoden lopussa kaksi tasoa mittaavaa koetta. Toinen kokeista oli 
kaikille oppilaille sama ja toinen oli räätälöity tietyn tasoryhmän oppilaita varten. Opetta-
jat arvelivat, että alimmassa tasoryhmässä oppineet olivat tottuneet helpompiin kokeisiin, 
eikä vaikeampi koe välttämättä mittaisi heidän todellista tasoaan. Tulokset on koottu tau-
lukkoon 3. 

  Tasoryhmässä opiskelleet Heterogeenisessä ryhmässä 
opiskelleet 

Kokeen 
tyyppi  Ylin 

taso 
Keski- 
taso 

Alin 
taso 

Ylin 
taso 

Keski- 
taso 

Alin 
taso 

Ry
hm

ille
 

rä
ätä

löi
ty 

ko
e 

Keskiarvo[1] 85 64 55 82 80 78 

SD 7,8 5,6 6,2 4,3 4,3 5,1 

n 33 27 14 35 26 15 

Ka
iki

lle
  

yh
tei

ne
n 

 ko
e 

Keskiarvo[1] 88 41 – [2] 85 65 54 

SD 8,1 5,1 – [2] 6,9 6,1 3,9 

n 33 27 14 35 26 15 
Taulukko 3 Eritasoisten oppilaiden koetulokset. [1] Keskiarvo kertoo, montako prosenttia tietyn ryhmän keskiarvo oli 
täysistä pisteistä. [2] Koska monet Alimmassa tasoryhmässä opiskelleista oppilaista jätti vastaamatta kaikille yhtei-
sen kokeen kysymyksiin, ei keskiarvon laskeminen antaisi tietoa alimman tason todellisesta osaamisesta. Alkuperäi-
nen taulukko Linchevski & Kutscher (1998). 
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Alimman- ja keskitason tasoryhmissä opiskelleiden oppilaiden koetulokset olivat selvästi 
heikompia kuin saman lähtötason omanneiden heterogeenisessä ryhmässä opiskelleiden 
oppilaiden tulokset. Moni alimmassa tasoryhmässä opiskellut oppilas ei osannut vastata 
kaikille yhteisen kokeen kysymyksiin ja palautti tyhjän paperin. Ylimmässä tasoryhmässä 
opiskelleiden keskiarvo oli vain hieman, kolme prosenttiyksikköä, korkeampi kuin vastaa-
van tasoisten heterogeenisessä ryhmässä opiskelleiden oppilaiden keskiarvo. Ero oli sama 
kummassakin koetyypissä. Kun Linchevski ja Kutscher analysoivat kokeita tarkemmin he 
huomasivat eron johtuvan lähinnä matemaattisten merkintätapojen ja formaalien todis-
tusten osaamisessa. Ylintä ryhmää ja heterogeenistä ryhmää opettaneiden opettajien 
haastattelujen mukaan näitä tehtävätyyppejä käytiin heterogeenisen ryhmän opetuksessa 
vähemmän läpi. 
 
Johtopäätökset 
Alimman ja keskitason oppilaat hyötyvät selvästi heterogeenisessä ryhmässä opiskelusta 
kun taas akateemisesti lahjakkaimmat oppilaat hyötyvät tasoryhmissä opiskelusta. Lah-
jakkaiden hyöty on kuitenkin nimellistä.  
  

5.4 Vaikutusten riippuvuus tasoryhmien soveltamisvoimakkuudesta 
 

James A. Kulik ja Chen-Lin C. Kulik (1992) julkaisivat meta-analyysin tasoryhmiin jaon ja 
eriyttämisen vaikutuksista. He analysoivat useita aikaisempia tutkimuksia luvussa 5.2.1 
esitellyn regressio-epäjatkuvuus menetelmän avulla. Analysoitavat tutkimukset käsittele-
vät yläkouluiässä tapahtunutta tasoryhmäopetusta ja pienimuotoisempaa eriyttämistä. 
Kohdekouluaine saattaa kattaa matematiikan ohella myös muita oppiaineita. 
 
He jakoivat tasoryhmät viiteen luokkaan:  
 

1. Monitasoluokat (Multilevel classes). Saman luokkatason oppilaat jaetaan osaami-
sen perusteella ryhmiin. Eri tasoja tehdään usein kolme. Saman opetussuunnitel-
man mukaiset asiat opetetaan eri ryhmille eri luokkatiloissa.  

 
Tutkimustulokset 
Monitasoluokkien vaikutusten arviointia varten Kulik J. A. ja Kulik C.-L. C. analy-
soivat 56 aikaisempaa tutkimusta. Näistä 51:ssä oppilaiden osaaminen arvioitiin 
tasokokeiden perusteella, 36 tutkimuksessa tutkittiin lisäksi oppimistulosten riip-
puvuutta tasoryhmästä. Monitasoluokkien vaikutusta itsetuntoon käsiteltiin 13 
tutkimuksessa, näistä 11 käsitteli itsetunnon muutoksen riippuvuutta tasoryhmän 
tasosta. Kun verrattiin tasokokeiden keskiarvoja monitasoluokkien ja hetero-
geenisten ryhmien välillä, olivat meta-analyysin pohjatutkimusten tulokset risti-
riidassa keskenään: Noin 60 prosentissa tutkimuksista oppiminen oli moni-
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tasoluokissa tehokkaampaa. Noin 40 prosenttia tutkimuksista taas puolsi hetero-
geenisissä ryhmissä tapahtuvaa oppimista. Keskiarvojen muutokset olivat kuiten-
kin niin pieniä, ettei niillä ole tilastollista merkitystä.  

Oppimistulosten huomattiin vaihtelevan eri tasojen välillä. Osaamisero oli 
ylimmälle ryhmälle +0,10 SD, keskitason ryhmälle -0,02 SD ja alimmalle ryhmälle -
0,01 SD. Monitasoluokat näyttäisivät siis kasvattavan osaamiseroja. 

Oppilaiden itsetunto laski keskimäärin 0,03 SD. Tilastollisesti luku on lähes 
merkityksetön. Alimmalla ryhmällä itsetunto kasvoi vertailujoukkoon nähden 
merkittävästi, +0,19 SD. Itsetunnon muutos oli keskitason oppilailla -0,09 SD ja 
ylimmän tason oppilailla -0,15 SD.    
 

2. Luokka-asteiden välinen tasoryhmäytys (Cross-grade grouping). Eri luokka-
asteiden oppilaat jaetaan osaamisen perusteella ryhmiin. Ryhmille opetetaan tiet-
tyjä kouluaineita ja tiettyjä taitoja eri luokkatiloissa. Opetustasoja on enemmän 
kuin tyypillisissä monitasoluokissa ja opetusmenetelmät on räätälöity tarkemmin 
eritasoisille ryhmille. Monitasoluokista poiketen opetettavan asian määrä riippuu 
taitotasosta. 
 
Tutkimustulokset 
Neljästätoista tutkimuksesta yksitoista tuki luokka-asteiden välistä tasoryhmäy-
tystä. Kaksi puolsi heterogeenisessä ryhmässä tapahtuvaa oppimista. Yhdessä 
tutkimuksessa ei havaittu eroa oppimisen välillä. Keskimäärin osaaminen taso-
ryhmissä kasvoi 0,30 SD heterogeenistä ryhmää enemmän, mitä Kulik & Kulik 
luonnehtii pieneksi mutta tilastollisesti merkittäväksi kasvuksi.  

Kahdessa tutkimuksessa tulokset annettiin tasokohtaisesti. Näiden tutkimus-
ten keskiarvona saatiin, että akateemisesti lahjakkaiden osaaminen kasvoi 0,12 
SD, keskitason osaaminen heikkeni 0,01 SD ja akateemisesti heikoimpien kasvoi 
0,29 SD. Näiden tulosten valossa luokka-asteiden välinen tasoryhmäytys pienen-
tää osaamiseroja. Vaikutuksia oppilaan itsetuntoon ei tutkittu.  
 

3. Luokan sisäinen eriyttäminen (Within-class grouping). Opettaja jakaa luokan 
osaamisen perusteella ryhmiin. Ryhmät tekevät samassa luokkatilassa tasonsa 
mukaisia sisällöltään eri laajuisia tehtäviä. 
 
Tutkimustulokset 
Kulikkien Meta-analyysin pohjatutkimuksista yksitoista käsitteli luokan sisäisen 
eriyttämisen vaikutuksia. Näistä yhdeksän tuki eriyttämistä opetusmenetelmänä, 
mutta kahdessa havaittiin oppimistuloksen olevan parempi perinteisessä järjeste-
lyssä. Keskimääräinen oppimisero oli eriyttämisen hyväksi 0,25 SD. Ero on pieni, 
mutta tilastollisesti merkittävä. Kuudessa tutkimuksessa tulokset annettiin osaa-
mistason mukaan. Näiden tutkimusten tulosten keskiarvojen mukaan kaikkien 



25 
 

ryhmien osaaminen kasvoi. Suurin ero oli ylimmän ryhmän osaamisessa: 0,30 SD. 
Keskitason oppilas hyötyi 0,18 SD. Alimmassa ryhmässä oppiminen oli 0,16 SD he-
terogeenisessä ryhmässä olevaa parempi. 
 

4. Laajennetut kurssit erityislahjakkaille (Enriched classes for the gifted and talen-
ted). Lahjakkaille oppilaille tarjotaan laajempaa ja erilaista opetusta kuin mitä 
opetussuunnitelman mukaan tarjotaan muille saman luokka-asteen oppilaille. Ku-
lik & Kulik (1992) väittää, että erityislahjakkaille tarkoitettujen kurssien opettajien 
työmoraali olisi erityisen korkea. 
 
Tutkimustulokset 
Meta-analyysistä 25 artikkelia tutki laajennettujen kurssien vaikutusta erityislah-
jakkaiden oppimiseen. Näistä tutkimuksista 22 havaitsi tämän opetusmenetelmän 
tukevan perinteistä opetusmenetelmää paremmin oppimista. Tutkimusten kes-
kiarvon mukaan oppiminen tehostui 0,41 SD. 

Viisi tutkimusta 25 tutkimuksesta tarkasteli opetusmenetelmän vaikutusta 
lahjakkaiden akateemiseen minäkäsitykseen. Näistä tutkimuksista neljässä havait-
tiin minäkäsityksen nousevan lahjakkaille tarkoitetuissa opetusryhmissä. Nousua 
oli keskimäärin 0,1 SD. 
 

5. Nopeutetut kurssit lahjakkaille (Accelerated classes for the gifted and talented). 
Akateemisesti lahjakkaat oppilaat saavat mahdollisuuden suorittaa koulun nopeu-
tetussa aikataulussa ja valmistuvat sieltä nuorempana. 
 
Tutkimustulokset 
Kun lahjakkaille oppilaille suunnatun nopeutetun koulujärjestelmän vaikutuksia 
analysoidaan, voidaan se tehdä karkeasti kahdella tavalla: vertailuryhmänä voi-
daan käyttää saman ikäisiä, alemmalla luokkatasolla olevia oppilaita tai vanhem-
pia samalla luokkatasolla olevia oppilaita. Tulokset riippuvat vertailuryhmästä. 

Meta-analyysissä 11 tutkimusta käytti vertailuryhmänä saman ikäisiä, perin-
teisen opetussuunnitelman mukaan opiskelleita oppilaita. Näistä yhdestätoista 
tutkimuksesta jokainen havaitsi oppimisen kasvavan merkittävästi nopeutetussa 
koulujärjestelyssä; kasvua oli 0,87 SD. 

Kaksitoista tutkimusta käytti vertailuryhmänä saman luokkatason oppilaita, 
eli vanhempaa ikäluokkaa. Tutkimusten tuloksien keskiarvon mukaan, nopeutet-
tujen kurssien oppilaat olivat oppineet vertailuryhmää hieman huonommin. Op-
pimistulos oli 0,02 SD tavanomaisen opetusmenetelmän oppilasta heikompi. 

Meta-analyysissä oli vain muutama tutkimus, mikä tutki opetusmenetelmän 
sosiaalisia vaikutuksia. Tutkimukset eivät noudattaneet tiettyä linjaa vaan tulok-
set vaihtelivat tutkimuskohtaisesti. Keskimääräinen tulos kuitenkin oli, että no-
peutetulla järjestelmällä ei olisi vaikutusta oppilaan kouluasenteisiin, oppilaan 
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suosioon tai sopeutumiseen. Kaksi tutkimusta havaitsi, että nopeutettu järjestel-
mä vaikuttaa suuresti oppilaan jatko-opintoihin. Kuitenkin neljän tutkimuksen 
mukaan vaikutuksia jatko-opintoihin ei ole.  

 
Meta-analyysin tulosten pohjalta tasoryhmissä oppimisen tehokkuus riippuu järjestelmän 
laadusta. Jos kurssisisältö on kaikille oppilaille sama, ei oppimisessa tapahdu merkittäviä 
muutoksia. Jos kurssisisältö räätälöidään osaamistason mukaan, hyötyvät jokaisen tason 
oppilaat. Ylimmän ryhmän oppilaiden akateeminen minäkäsitys laskee hieman ja alimman 
ryhmän oppilaiden minäkäsitys nousee.  
 

5.5 Pitkäaikaiset vaikutukset 
 

Lynn M. Mulkey, Sophia Catsambis, Lala Carr Steelman ja Robert L. Crain julkaisivat vuon-
na 2005 tutkimuksen tasoryhmiin jakamisen pitkäaikaisista vaikutuksista. He käyttivät 
tutkimuksen pohja-aineistona NELS:88 (the National Education Longitudial Survey) kyse-
lyn tuloksia. NELS:88 on pitkäaikaistutkimus, johon on osallistunut 1052 amerikkalaista 
koulua ja 24 500 oppilasta. Oppilaita haastateltiin ensimmäisen kerran vuonna 1988 hei-
dän ollessaan 8. luokalla. Samoja oppilaita haastateltiin vielä vuosina 1990, 1992, 1994 ja 
2000 (Mulkey et al. 2005; IES 2, 2012).  
 Kyselytutkimuksen analysoinnissa käytettiin apuna Propensity analysis – 
menetelmää (Mulkey et al. 2005; Rubin, 1997). Menetelmässä taustaltaan mahdollisim-
man samanlaisia oppilaita verrataan toisiinsa. Oppilaat luokitellaan kahdeksannella luo-
kalla tehtyjen kyselyiden perusteella sukupuolen, osaamistason ja tasoryhmään kuulumi-
sen perusteella. Tarkoituksena on luoda estimaatit, joiden avulla samantasoisia hetero-
geenisen- ja tasoryhmäjärjestelmän oppilaita voidaan verrata toisiinsa. Tutkimuksen 
päämääränä on selvittää, miten sukupuoli ja tiettyyn tasoryhmään kahdeksannella luokal-
la kuuluminen vaikuttavat oppilaan asenteisiin, koulutyöhön sitoutumiseen, tavoitteisiin 
ja akateemiseen minäkäsitykseen kymmenennellä luokalla. Lisäksi tarkoituksena on selvit-
tää, miten kymmenennen luokan muuttujat vaikuttavat oppilaan matematiikan saavutuk-
siin kahdennellatoista luokalla. Lopputuloksiin saattaa vaikuttaa kymmenennen luokan 
muuttujien lisäksi sukupuoli, koulun koko, koulun hallintajärjestelmä (onko koulu valtiolli-
nen vai yksityinen), koulun urbaanisuus (onko koulu kaupungissa vai maaseudulla) ja min-
kälainen akateeminen ohjelma (esim. pitkä- vai lyhyt matematiikka) oppilaalla on. Kah-
deksannen, Kymmenennen ja kahdennentoista luokan muuttujien ja tulosten välistä ver-
rannollisuutta voidaan havainnollistaa seuraavan kuvan avulla:  
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Kuva 8 Muuttujien välinen verrannollisuus. Alkuperäinen kuva: Mulkey et al. 2005 

Tasoryhmään kuuluminen – muuttuja kertoo, kuinka voimakkaasti kouluissa sovelletaan 
tasoryhmiin jakoa: Mitä suuremman arvon muuttuja saa, sitä suuremmalla todennäköi-
syydellä kouluissa on tasoryhmät. Opettajien haastatteluiden perusteella vuonna 1988 
noin kaksi kolmasosaa amerikkalaisista kahdeksasluokkalaisista oppilaista opiskeli taso-
ryhmissä. Jos tasoryhmään kuulumisen vaikutus testituloksiin on positiivinen, tarkoittaa 
se, että keskimääräinen oppilas hyötyy tasoryhmistä. 
 
Alimpaan tasoryhmään kuuluminen: Tasoryhmissä opiskelleita akateemisesti heikkoja 
oppilaita verrataan vastaavan tasoisiin heterogeenisen ryhmän oppilaisiin. Taulukossa 4 
alimpaan tasoryhmään kuuluminen on positiivisesti kytköksissä (+0,173) jatko-opintojen 
todennäköisyyteen. Tämä tarkoittaa, että tasoryhmissä opiskeleminen lisää heikon oppi-
laan jatko-opintohalukkuutta. 
 
 Ylimpään tasoryhmään kuuluminen: Tasoryhmissä opiskelleita akateemisesti lahjakkaita 
oppilaita verrataan vastaavan tasoisiin heterogeenisen ryhmän oppilaisiin. Taulukossa 4 
ylimpään tasoryhmään kuuluminen on negatiivisesti kytköksissä (-0,129) jatko-opintojen 
todennäköisyyteen. Tämä tarkoittaa, että tasoryhmissä opiskeleminen vähentää akatee-
misesti lahjakkaan oppilaan jatko-opintohalukkuutta. Lynn M. Mulkeyn ja hänen kollegoi-
den tutkimuksessa alimpaan tasoryhmään kuuluminen ja ylimpään tasoryhmään kuulu-
minen on jaettu edelleen kahteen osaan sukupuolen mukaan. Tässä tutkimuksessa ei sy-
vennytä sukupuolen aiheuttamiin eroihin, joten muuttujat on yhdistetty ottamalla tyttö-
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jen ja poikien arvojen keskiarvo. Keskiarvon ottaminen aiheuttaa harhaa, mikäli tyttöjä ja 
poikia on Mulkeyn tutkimuksen pohja-aineistossa eri määrä. Muuttujien arvoja voidaan 
näin ollen pitää lähinnä suuntaa antavina. 
 
Osaamistaso – muuttuja kertoo, mihin tasoryhmään oppilas kahdeksannella luokalla kuu-
luisi, mikäli hän opiskelisi koulussa, jossa oppilaat määrätään tasoryhmiin. Muuttuja koos-
tuu useista osista, joista suurin painotus on osaamistasoa mittaavilla kokeilla sekä opetta-
jien arvioinneilla. Mitä matalatatasoisempaan ryhmään oppilas kuuluu, sitä pienemmän 
arvon osaamistaso muuttuja saa, eli sitä heikompana oppilaan matemaattisia kykyjä voi-
daan pitää. Taulukossa 4. osaamistason vaikutus testituloksiin saa arvon 0,740. Korrelaa-
tiokertoimen arvo on taulukon muuttujista suurin, mikä tarkoittaa, että kahdeksannen 
luokan osaamistasolla on hyvin suuri vaikutus kahdennellatoista luokalla tehtyjen tasoko-
keiden tuloksiin. Positiivisena arvona tämä tarkoittaa sitä, että mikäli oppilas on ollut ver-
rattain hyvä kahdeksannella luokalla, on hän sitä edelleen kahdennellatoista luokalla. 
 
Tasoryhmän taso – muuttujan avulla saadaan tietoa siitä, minkälainen riippuvuus osaa-
mistasolla on tasoryhmien vaikutukseen. Jos esimerkiksi tasoryhmän tason vaikutus op-
pimiseen olisi positiivinen, tarkoittaisi se sitä, että hyvän osaamistason oppilas hyötyy 
tasoryhmistä enemmän kuin alimman tasoryhmän oppilas, tällöin tasoerot kasvavat.  
 
Asenteet matematiikkaa kohtaan – muuttuja kertoo, millä perusteella matematiikan kurs-
seja High schoolissa valinnut oppilas päätyi valitsemaan kurssin. Jos oppilas valitsi kurssin 
vanhempien tai koulun suosituksen vuoksi, on muuttujan arvo pieni. Mikäli valinta perus-
tui oppilaan omaan matemaattiseen innokkuuteen, sai muuttuja suuremman arvon. 
 
Sitoutuminen koulutyöhön – muuttuja kertoo, kuinka hyvin oppilas valmistautui matema-
tiikan tuntiin: Jos hänellä oli säännöllisesti opiskelutavarat mukana ja läksyt tehtynä, sai 
muuttuja suuren arvon. 
 
Matematiikan tavoitteet voidaan jakaa kahteen osaan: 
1. Valmistumistodennäköisyys - muuttuja kertoo, millä todennäköisyydellä oppilas uskoo 
valmistuvansa koulusta (High school). Muuttuja ei siis suoraan kuvaa valmistuneiden 
määrää vaan antaa tietoa oppilaan omasta uskosta valmistumista kohtaan. On esimerkiksi 
mahdollista, että oppilas ei usko valmistuvansa High Schoolista, mutta valmistuu sieltä 
uskostaan huolimatta.  
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2. Jatko-opintojen todennäköisyys -muuttuja kertoo, aikooko oppilas siirtyä jatkossa kor-
keampaan koulutukseen (College). Muuttujan arvo on sitä suurempi, mitä todennäköi-
sempänä oppilas pitää jatko-opiskeluaan. Muuttuja ei siis suoraan kuvaa jatko-opintoihin 
siirtymisen todennäköisyyttä, vaan ainoastaan oppilaan omaa käsitystä tulevaisuudes-
taan. On esimerkiksi mahdollista, että 10. luokalla oppilas ei usko jatkavansa opiskeluja 
Collegessa, mutta päätyy tulevaisuudessa siitä huolimatta opiskelemaan. 
 
Akateeminen minäkäsitys voidaan jakaa kahteen osaan:  
1. Matemaattinen minäkäsitys on oppilaan kuva omasta matematiikan osaamisesta. 
2. Hallinnan tunne. Mikäli oppilas tuntee, että hänen omat valintansa vaikuttavat suoraan 
hänen elämäänsä, saa muuttuja suuren arvon. Jos oppilas tuntee, että hänen elämänsä 
riippuu esimerkiksi onnesta ja muiden valinnoista, saa muuttuja pienen arvon. 
 
Testitulokset – muuttuja on standardoitu monen tasoa mittaavan kokeen tuloksista. Se 
kuvaa objektiivisesti oppilaan matematiikan osaamistasoa.  
 
Matematiikan arvosanat – muuttuja koostuu oppilaan kurssien arvosanoista. Muuttujan 
arvo ei ole sama kuin tasokoe - muuttujan arvo, sillä kurssin arvosanoihin vaikuttaa mui-
takin asioita kuin pelkästään koetulos. On mahdollista, että tiettyyn luokkaan kuuluva 
keskimääräinen oppilas saa vertailuryhmän keskimääräistä oppilasta paremman arvosa-
nan, mutta huonomman tasokokeen testituloksen. 
 
Suoritukset – kertoo, kuinka paljon oppilas on suorittanut matematiikkaa. Muuttujan arvo 
on suuri, mikäli kursseja on suoritettu paljon. 
 

Tutkimustulokset 

Lynn M. Mulkey kollegoineen käytti tutkimusaineistonaan NELS:88 tutkimuksen tietoja. 
Taulukon 4. tiedot on koottu pohja-artikkelissa (Mulkey et al. 2005) olleista tutkimuksista. 
Oppilaita on jokaisen syy-seuraus – korrelaation laskemisessa ollut vähintään 5 895. Tau-
lukon tulokset on ilmoitettu suoraan korrelaatiokertoimena.  
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osaamistaso 
 0,151 0,325 0,232 0,259 0,198 0,036 0,472 0,740 0,300 

tasoryhmään 
kuuluminen 

 
0,065 0,225 0,301 0,430 0,020 0,025 0,280 0,148 0,034 

alimpaan taso-
ryhmään kuulumi-

nen 
0,000 0,125 0,179 0,173 -0,267 0,094 -0,069 0,327 0,000 

ylimpään taso-
ryhmän kuulumi-

nen 
0,000 -0,121 0,179 -0,129 -0,435 -0,052 -0,140 0,327 0,000 

tasoryhmän taso -0,074 -0,288 -0,425 -0,220 -0,027 -0,028 -0,302 -0,113 -0,025 
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hallinnan tunne ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 0,039 0,025 0,019 

matemaattinen 
minäkäsitys ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 0,334 0,162 0,158 

valmistumistoden- 
näköisyys ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 0,036 0,024 0,019 

jatko-opintojen  
todennäköisyys ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 0,014 0,061 0,209 

asenteet matema-
tiikkaa kohtaan ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 0,051 0,007 0,039 

sitoutuminen 
koulutyöhön ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 0,046 -0,007 0,038 

Taulukko 4. NELS:88 aineiston pohjalta koottu tasoryhmien vaikutus sosiaalisiin ja koulutuksellisiin lopputuloksiin. 
Luvut ovat standardoituja korrelaatiokertoimia. Tiedot on koottu Lynn M. Mulkeyn ja hänen kollegoiden vuonna 
2005 ilmestyneestä tutkimuksesta.  
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Osaamistaso, eli oppilaan matemaattiset kyvyt kahdeksannella luokalla vaikuttavat posi-
tiivisesti kaikkiin 10. ja 12. luokan muuttujiin. Esimerkiksi oppilaan matemaattinen minä-
käsitys 10. luokalla on sitä parempi, mitä parempi oppilas oli 8. luokalla. Osaamistason 
vaikutus 12. luokan testituloksiin on myös selvä (0,740 SD). Mikäli oppilas oli 8. luokalla 
keskimääräistä parempi, oli hän sitä todennäköisesti myös 12. luokalla. 
 Tasoryhmään kuuluminen näyttäisi vaikuttavan myös positiivisesti kaikkiin 
kymmenennen ja kahdennentoista luokan muuttujiin. Tämä tarkoittaa sitä, että keski-
määräinen tasoryhmässä opiskellut oppilas on hyötynyt järjestelystä. Tasoryhmään kuu-
luminen – muuttujan avulla ei kuitenkaan voida päätellä, hyötyvätkö kaikki tasoryhmissä 
opiskelleet järjestelystä, muuttujan avulla ei voida myöskään päätellä, minkä tasoiset op-
pilaat hyötyvät tai eivät hyödy tasoryhmästä.  
 Heikkotasoisessa tasoryhmässä opiskellut oppilas näyttäisi hyötyvän taso-
ryhmäopiskelusta enemmän kuin ylimmän tasoryhmän oppilas. Kahdeksannella luokalla 
akateemisesti heikon oppilaan matemaattinen minäkäsitys 10. luokalla on tutkimuksen 
mukaan parempi niillä oppilailla, jotka opiskelivat 8. luokalla tasoryhmässä kuin niillä, jot-
ka kuuluivat heterogeeniseen ryhmään. Toisin sanoen, jos verrataan kahden kahdeksan-
nella luokalla akateemisesti heikkotasoisen oppilaan tuloksia keskenään, nähdään, että 
jos oppilas opiskeli 8. luokalla tasoryhmässä, hänen akateeminen minäkäsityksensä 10. 
luokalla oli parempi kuin heterogeenisessä ryhmässä opiskelleen oppilaan.  Tulos tukee 
luvussa 4.2 esiteltyä kontrasti-ilmiötä. Alin tasoryhmä näyttäisi lisäävän oppilaan jatko-
opintojen todennäköisyyttä, korrelaatiokertoimen arvo on 0,173 SD. Alimmassa tasoryh-
mässä 8. luokalla opiskellut oppilas näyttäisi saavan paremmat pisteet 12. luokalla tehdys-
tä tasokokeesta kuin heterogeenisen ryhmän oppilas. Korrelaatiokertoimen arvo on ver-
rattain suuri: 0,327 SD. Alin tasoryhmä näyttäisi laskevan asenteita matematiikkaa koh-
taan. Asenteella tarkoitetaan tässä yhteydessä oppilaan omaa halua valita matematiikan 
kursseja. Jos asenne – muuttujan arvo on huono, oppilas kokee, että häntä on painostettu 
valitsemaan matematiikan kurssi. 
 Ylimmän tasoryhmän vaikutus matemaattiseen minäkäsitykseen on negatii-
vinen (-0,121 SD). Tämä tukee luvussa 4.2 esitellyn BFLPE – teorian kontrasti-ilmiötä. Kah-
deksannella luokalla ylimmässä tasoryhmässä opiskellut keskimääräinen oppilas alkaa 
tuntea itsensä heikommaksi opiskelijaksi, kuin mitä oikeasti on. Teorian mukaan tämä 
johtuu siitä, että oppilas vertaa itseään lähimpiin koulukavereihin, jotka ovat ylimmässä 
tasoryhmässä parempia matematiikassa kuin heterogeenisen ryhmän koulukaverit. Ylin 
tasoryhmä vaikuttaa negatiivisesti myös esimerkiksi jatko-opintojen todennäköisyyteen  
(-0,129 SD), asenteisiin matematiikkaa kohtaan (-0,435 SD) ja 12. luokan arvosanoihin  
(-0,140 SD). Toisaalta ylin tasoryhmä näyttäisi kasvattavan High School valmistumisen 
todennäköisyyttä ja 12. luokan testitulosten pistemäärää.   
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 Tasoryhmän taso – muuttujan korrelaatiokertoimen arvo kaikkiin 10. ja 12. 
luokan muuttujiin on negatiivinen. Tämä tarkoittaa, että tasoryhmäjärjestely pienentää 
tasoeroja niin sosiaalisten kuin koulutuksellisten seurausten joukossa. Negatiivinen arvo 
tarkoittaa siis sitä, että tasoryhmissä opiskelevien oppilaiden keskuudessa alin ryhmä hyö-
tyy enemmän kuin ylin ryhmä, mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tasoryhmä olisi 
epäedullinen akateemisesti lahjakkaille oppilaille. 
 Kymmenennen luokan muuttujien vaikutus kahdennentoista luokan tulok-
siin on pääosin positiivinen. Suurin sosiaalisten syiden vaikutus arvosanoihin ja testitulok-
siin on matemaattisella minäkäsityksellä (SD = 0,334 ja 0,162).  Ne oppilaat, jotka pitivät 
10. luokalla jatko-opintojen todennäköisyyttä suurena, olivat keskimäärin suorittaneet 
enemmän matematiikan kursseja 12. luokalla (0,209 SD). Ainoastaan osaamistasolla oli 
kurssisuorituksiin suurempi korrelaatiokerroin (0,300 SD).   
 
Johtopäätökset 
Tasoryhmillä on pitkäaikaisia vaikutuksia oppilaan akateemiseen minäkäsitykseen, jatko-
opintojen todennäköisyyteen ja oppilaan akateemiseen suoriutumiseen. Keskimääräinen 
oppilas hyötyy tasoryhmistä sekä sosiaalisesti että koulutuksellisesti. 
 Kymmenennellä luokalla, eli High Schoolin alussa mitattu hyvä akateeminen 
minäkäsitys vaikuttaa positiivisesti 12. luokalla, eli High Schoolin lopussa matematiikan 
arvosanoihin ja testituloksiin. Jos siis oppilas tuntee olevansa hyvä matematiikan oppiai-
neessa, auttaa tämä uskomus nostamaan aineen arvosanoja ja oppimista. Akateemisella 
minäkäsityksellä on vaikutusta myös oppilaan suorittamien kurssien lukumäärään: mitä 
parempi akateeminen minäkäsitys High Schoolin alussa keskiverto-oppilaalla oli, sitä 
enemmän kursseja hän koulussa suoritti. Suoritettujen matematiikan kurssien lukumäärä 
saattaa vaikuttaa jatko-opintoihin pääsyyn. 
 Tasoryhmät vaikuttavat oppilaan akateemiseen minäkäsitykseen siten, että 
kappaleessa 4.2 esitetyn kontrasti-ilmiön vaikutus on suurempi kuin assimilaatio-ilmiön. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että alimmassa tasoryhmässä opiskelleen oppilaan aka-
teeminen minäkäsitys on parempi kuin heterogeenisessä ryhmässä opiskelleen saman-
tasoisen oppilaan. Päinvastaisesti hyvässä tasoryhmässä keskimääräisen oppilaan aka-
teeminen minäkäsitys laskee.  
  Alimpaan tasoryhmään kuuluminen nostaa oppilaiden haastattelujen perus-
teella jatko-opintojen (College) todennäköisyyttä. Päinvastoin hyvään tasoryhmään kuu-
luminen laskee jatko-opintojen todennäköisyyttä. Tutkimuksen perusteella kahdeksannel-
la luokalla tasoryhmissä opiskelleet akateemisesti heikot oppilaat hyötyvät pitkällä aikavä-
lillä opetusjärjestelystä. Hyvien oppilaiden hyöty tasoryhmistä on kiistanalainen: toisaalta 
tasokokeilla mitattu osaamistaso on heterogeenistä ryhmää korkeampi, mutta toisaalta 
oppilaan akateeminen minäkäsitys ja jatko-opintojen todennäköisyys laskee. 
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6 Johtopäätökset 

Luvussa 3.5 viitataan tutkimukseen (Nickell, 2004), jonka perusteella aikainen, ennen 16 
vuoden ikää tehty, tasoryhmiin jako saattaisi lisätä maan sisäisiä oppimiseroja. Luvussa 
5.2 esiteltävät tutkimukset (Cahan et al. 1996; Linchevski & Kutscher, 1998) tukevat tätä 
väitettä. Vaikuttaisi siis, että tasoryhmissä tapahtuva opetus kasvattaa oppilaiden välisiä 
osaamiseroja matematiikan oppiaineessa. Toisaalta luvussa 5.5 esiteltävässä tutkimukses-
sa (Mulkey et al. 2005) havaittiin, että tasoryhmissä opiskelu saattaa heikentää lahjakkai-
den ja parantaa osaamistasoltaan heikkojen oppilaiden matemaattista minäkäsitystä, mi-
kä saattaa pitkällä aikavälillä vähentää oppilaiden välisiä tasoeroja. Luvussa 5.4 esiteltä-
vässä meta-analyysissä (Kulik & Kulik, 1992) havaitaan, että välittömät vaikutukset oppi-
mistuloksiin riippuvat tasoryhmien soveltamistavasta. Monitasoluokkien, mikä vastaa 
perinteistä käsitystä tasoryhmistä, todettiin lisäävän oppilaiden välisiä osaamiseroja, 
päinvastoin luokka-asteiden välinen tasoryhmäytys vähensi tasoeroja. Meta-analyysin 
pohjatutkimukset monitasoluokkia koskien olivat kuitenkin osin päätyneet eri lopputulok-
siin. 
 Luvussa 5.3 esiteltävän tutkimuksen (Linchevski ja Kutscher, 1998) mukaan 
tasoryhmiin jakaminen hyödyttää hieman lahjakkainta kolmannesta, mutta heikentää 
alimman- ja keskitason oppilaiden oppimista. Samaan lopputulokseen päädytään luvussa 
5.4 esiteltävässä meta-analyysissä. Meta-analyysin mukaan monitasoluokissa toteutettu 
tasoryhmäopetus ei vaikuta oppilaiden oppimistulosten keskiarvoon, mutta lisää hieman 
akateemisesti lahjakkaimpien ja vaikeuttaa hieman muiden oppilaiden oppimista. Meta-
analyysin mukaan ylimmän tason oppilaat hyötyivät tasoryhmiin jakamisesta riippumatta 
eriyttämisen soveltamistavasta. Akateemisesti heikkojen oppilaiden koulumenestys kärsi 
monitasoluokkien opetuksessa, mutta parani muissa eriyttämisen muodoissa. Toisaalta 
osaamistasoltaan heikkojen oppilaiden akateeminen minäkäsitys parani meta-analyysin 
mukaan myös monitasoluokissa. Luvussa 5.5 tasoryhmien todettiin parantavan pitkällä 
aikavälillä akateemisesti lahjakkaiden oppilaiden testituloksia, mutta heikentävän heidän 
matemaattista minäkäsitystään. Alimman ryhmän oppilailla sekä matemaattinen minäkä-
sitys että testitulokset kasvoivat tasoryhmäopetuksen ansiosta. 
 Tasoryhmäopetus voidaan toteuttaa monella tavalla: lievimmillään se on 
luokan sisäistä eriyttämistä (katso luku 2) ja voimakkaimmillaan se on Saksan mallin (kat-
so luku 3.2) mukaista institutionaalista tasokouluihin jakoa. Luvussa 5.4 esiteltävässä me-
ta-analyysissä (Kulik & Kulik, 1992), päädytään siihen, että tasoryhmiin jakamisella on eni-
ten hyötyä oppilaiden oppimiseen, mikäli eri tasoille on räätälöity oma opetussuunnitel-
ma, eikä kaikille siis edes yritetä opettaa samoja asioita. Monitasoluokkien ei todettu 
hyödyttävän keskimääräisen oppilaan oppimista. Luokan sisäisen eriyttämisen havaittiin 
olevan heterogeenistä opetusta tehokkaampaa jokaisen tason oppilaille.  
 Luvussa 5.4 esiteltävän meta-analyysin perusteella monitasoluokissa tapah-
tunut opetus heikentää ylimmän, mutta lisää alimman ja keskitason oppilaiden itsetun-
toa. Tulos tukee teoriaa, jonka mukaan oppilas rakentaa minäkäsitystään vertailemalla 
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itseään lähimpiin koulutovereihinsa (katso luku 4.2). Luvussa 5.5 esiteltävä tutkimus 
(Mulkey et al. 2005) tutkii, miten tasoryhmien vaikutus on havaittavissa muutaman vuo-
den päästä tasoryhmäytyksen loputtua. Tutkimuksen perusteella tasoryhmässä yläkou-
luiässä matematiikkaa opiskelleiden nuorten akateeminen minäkäsitys lukioiässä riippui 
tasoryhmän tasosta samaan tapaan kuin luvun 5.4 tutkimuksessa: Akateeminen minäkäsi-
tys oli vertailuryhmää heikompi ylimmän tasoryhmän käyneillä oppilailla. Päinvastoin, 
minäkäsitys oli parempi alimman tasoryhmän käyneillä oppilailla kuin vertailuryhmän op-
pilailla. Akateemisen minäkäsityksen todettiin vaikuttavan positiivisesti kurssisuoritusten 
määrään, arvosanoihin ja tasokokeilla mitattaviin oppimistuloksiin.  
 Luvussa 5.5 esiteltävässä tutkimuksessa (Mulkey et al. 2005) oppilailta kysyt-
tiin, kuinka suurena he pitävät jatko-opintojensa (College) todennäköisyyttä. Tuloksena 
oli, että alimman tasoryhmän käyneet oppilaat pitivät jatko-opintojen todennäköisyyttä 
suurempana kuin vertailuryhmän oppilaat. Päinvastoin ylimmän tasoryhmän käyneet piti-
vät mahdollisuuksiaan heikompana kuin vertailuryhmän oppilaat. Tutkimuksessa selvisi 
myös, että jatko-opintojen todennäköisyyden suurena pitäminen vaikuttaa positiivisesti 
suoritettavien matematiikan kurssien määrään.  

7 Pohdintaa 
 
Tasoryhmien vaikutuksia tarkastelevat tutkimukset ovat osin toistensa kanssa ristiriidassa. 
Osasyy tutkimusten tulosten kirjoon on tutkimusasetelman monimutkaisuus: Tasoryhmä-
järjestelmän lisäksi luokat eroavat toisistaan esimerkiksi kokonsa, oppilaiden kotiolojen, 
luokan sisäisten kykyerojen, opettajan lähestymistavan, opettajan kompetenssin, opetta-
jan asenteen ja koulun resurssien mukaan. Jos verrataan kahden eri koulun, joista toisessa 
on tasoryhmät ja toisessa ei, oppimistuloksia toisiinsa, saattaa taustamuuttujien osuus 
vaikuttaa lopputuloksiin. Erilaisen tutkimusmenetelmän valinta saattaa näin ollen tuottaa 
erilaisen lopputuloksen.  Esimerkiksi luvussa 5.4 esiteltävässä meta-analyysissä (Kulik & 
Kulik, 1992) monitasoluokkia koskevista 56 tutkimuksesta noin 60 prosenttia puolsi taso-
ryhmiä ja 40 prosenttia puolsi heterogeenisiä ryhmiä. Luvussa 5 esiteltävien tutkimusten 
tulosten numeroarvot ovat suuntaa antavia, ja niiden perusteella voidaan tehdä vain kar-
keita arvioita tasoryhmien vaikutuksista.  
 Tasoryhmillä näyttäisi tämän kirjallisuuskatsauksen perusteella olevan sekä 
positiivisia että negatiivisia vaikutuksia. Vastustajat vetoavat usein tasoryhmien luomiin 
osaamiseroihin ja niiden väitetään syrjivän etenkin osaamistasoltaan heikkoja oppilaita. 
Tämän tutkimuksen perusteella tasoerot todella kasvavat. Syntyneiden tasoerojen tasoit-
tavana tekijänä voidaan pitää akateemisen minäkäsityksen muuttumista: tasoryhmäope-
tuksessa alimman ryhmän oppilaiden minäkäsitys parani ja ylimmän ryhmän oppilaiden 
heikkeni. Pitkällä aikavälillä minäkäsitys vaikutti myös oppimistuloksiin. Tasoryhmien kan-
nattajat puolustautuvat usein vetoamalla siihen, että etenkin akateemisesti lahjakkaat 
oppilaat hyötyvät ryhmittelystä. Analysoitujen tutkimusten perusteella tasoryhmät hyö-
dyttävät akateemisesti lahjakkaita etenkin, jos ryhmän opetussuunnitelma on räätälöity 
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tason mukaan. Ylimmän tason ryhmän matemaattinen minäkäsitys kuitenkin näyttäisi 
kärsivän tasoryhmäopetuksessa. Mikäli oppilas uskoo olevansa heikko matematiikan op-
piaineessa, saattaa hän valita jatko-opinnoissaan, kuten lukiossa, vähemmän matematiik-
kaa. Suomalaisessa koulujärjestelmässä heikon akateemisen minäkäsityksen omaava op-
pilas saattaisi valita lukioon mennessään matematiikan lyhyen oppimäärän pitkän sijaan. 
Luvun 5.4 meta-analyysin perusteella luokan sisäinen eriyttäminen vaikuttaisi verrattain 
tehokkaalta opetuksen järjestämiskeinolta jokaisen osaamistason suhteen. 
 Tämän tutkimuksen perusteella ei voida suoraan sanoa, pitäisikö kouluissa 
olla tasoryhmät. Tarkoituksena on valottaa tasoryhmäopetuksen vaikutuksia nuorten ma-
tematiikan oppimiseen ja matemaattiseen minäkäsitykseen. Jos kouluissa käytetään taso-
ryhmiä, opettajien olisi hyvä tietää, miten ryhmäytys voi oppilaisiin vaikuttaa. Tällöin ta-
soryhmäopetuksen negatiivisia vaikutuksia on mahdollista eliminoida.  
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