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OSAAMISTULOSTEN KEHITYSTÄ
SELITTÄVÄT TEKIJÄT

MARI-PAULIINA VAINIKAINEN
KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUS

OSAAMISEN KEHITTYMINEN KOULUTASOLLA

§ Suomessa peruskoulujen väliset erot ovat kansainvälisessä
vertailussa olleet hyvin pienet
(esim. OECD, 2013; Willms 2010, Yang Hansen, Rosén & Gustafsson, 2014).

§ Vaikka koulujen eriytyminen on jossain määrin kiihtynyt
etenkin pääkaupunkiseudulla osin alueellisen eriytymisen
(Vaattovaara & Kortteinen, 2012) ja osin kouluvalintojen seurauksena
(Bernelius 2013; Varjo & Kalalahti 2011), ne ovat edelleen
kansainvälisessä vertailussa hyvin maltillisia (max. 10 %;
Hautamäki, Hautamäki, & Kupiainen, 2009; Hautamäki, Kupiainen &
Vainikainen, 2015).

§ Koulutason vähäisen vaihtelun selittäjiä on tutkittu
suomalaisessa kontekstissa hyvin vähän, mutta oletettavaa on,
että suuri osa metropolialueen kouluvaikutuksista selittyy
erilaisten oppilaitten valikoitumisesta jo lähtökohtaisesti eri
kouluihin (Bernelius, 2013).

OSAAMISEN KEHITTYMINEN YKSILÖTASOLLA

-> Suurin osa peruskoululaisten oppimistulosten vaihtelusta siis
selittyy yksilöllisillä tekijöillä.

§ Aikaisemman tutkimustiedon perusteella osaamista selittävät
yksilötasolla mm.
§ oppilaan vanhempien koulutustaso

(Hautamäki, Kupiainen, Marjanen, Vainikainen & Hotulainen, 2013),

§ maahanmuuttajatausta
(Harju-Luukkainen, Nissinen, Sulkunen, Suni & Vettenranta, 2014),

§ oppimisen tuen tarve (Thuneberg, 2007),

§ oppimismotivaatio
(esim. Tuominen-Soini, Salmela-Aro & Niemivirta, 2008),

§ terveyteen liittyvät tekijät
(esim. Koivusilta, West, Nummi, Saaristo & Rimpelä, 2013).
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TÄSSÄ ESITYKSESSÄ KÄYTETTY AINEISTO

§ Perusaineistona käytettiin Metrop-tutkimuksen yhdeksännen
luokan aineistoa, joka koottiin metropolialueen 131 koulusta
keväällä 2014.
§Osaamistulokset oli saatavilla 9441 oppilaalta, ja heistä 7257
vastasi myös terveyttä ja hyvinvointia koskevaan kyselyyn.
§Kouluista 120 ja oppilaista 7052 oli osallistunut syksyllä 2011
seitsemännen luokan alkumittaukseen, jossa oppilaat tekivät
täsmälleen samat tehtävät kuin yhdeksännellä luokalla ja
vastasivat samoihin kyselyihin.

§Tässä esitettävät tulokset perustuvat koko yläkoulun eli
seitsemännen luokan alusta yhdeksännen luokan loppuun
kattavaan pitkittäisseurantaan, jossa useimmista
suomalaistutkimuksista poiketen tarkastellaan osaamistulosten
kehittymistä, kun oppilaiden ja koulujen väliset erot
lähtötilanteessa on huomioitu.
§ Lisäksi hyödynnettiin TEAviisarista ja Valaise-
tutkimushankkeen rehtorikyselystä saatuja koulutason tietoja.

MISSÄ MÄÄRIN KOULU SELITTÄÄ OSAAMISTA JA
SEN KEHITYSTÄ?

§ Yhdeksännen luokan testiosaamisesta noin 9 % näytti olevan
koulutason vaikutusta silloin, kun muita tekijöitä ei huomioitu.

§Kun oppilaiden seitsemännen luokan lähtötason osaaminen
otettiin huomioon, koulu selitti enää 4% tulosten vaihtelusta
§Tästä koulutason lähtötason osaaminen selitti 14 %, eli
muiden koulutason tekijöiden lisävaikutukset ovat hyvin
pieniä.

§Yksilötasolla lähtötason osaaminen ja oppimisasenteet
selittivät yhdessä 34 % osaamisen vaihtelusta.
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OSAAMISEN KEHITYKSEN SELITTÄJÄT
KOULUTASOLLA

§Oppilaspohjan koostumusta kuvaavat muuttujat olivat
kohtuullisen voimakkaasti yhteydessä toisiinsa, mutta niillä ei
ollut juuri vaikutusta osaamistulosten kehittymiseen.
§Oppilaat olivat jossain määrin jakautuneet erilaisiin kouluihin
äitien koulutustaustan perusteella, ja tämä selitti nyt ainoana
tekijänä koulutason tulosten kehitystä.
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OSAAMISEN KEHITYKSEN SELITTÄJÄT
YKSILÖTASOLLA

§Oppilaiden tausta- ja
terveystekijät olivat
oletetuilla tavoilla
yhteydessä toisiinsa (ei näy
kuviossa) ja niillä oli myös
hyvin pieniä lisävaikutuksia
osaamisen kehitykseen.
§ Pääosin tulokset
heijastelivat kuitenkin vielä
yhdeksännen luokan
lopussakin jo seitsemännen
luokan alussa havaittuja
eroja, jotka eivät
merkittävästi muuttuneet
yläluokkien aikana. Minäpystyvyys
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MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN OPPILAIDEN
OSAAMISEN KEHITYS

§Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden osaamisen kehitystä
tarkasteltiin vielä lähemmin erillisellä mallilla, jossa osaamisen
lähtötasoa ja sen kehittymistä ennustettiin maahanmuuttajataustan
lisäksi seitsemännen luokan alussa teetettyjen äidinkielen
arviointitehtävien tuloksilla sekä vanhempien koulutustaustalla.

§Kun muita taustatekijöitä ei huomioitu,
maahanmuuttajatausta oli yhteydessä heikompaan osaamisen
lähtötasoon mutta ei lainkaan osaamisen kehitykseen.
§ Edellisessä mallissa havaittu lievä kielteinen vaikutus näytti siis
johtuvan mallissa olevista muista muuttujista ja tosiasiassa erot
pysyivät keskimäärin samansuuruisina läpi yläkoulun.

§Seitsemännen luokan lähtötason eroa selitti pitkälti se, että
maahanmuuttajataustaisten oppilaiden äitien koulutustausta
oli keskimäärin matalampi kuin suomea äidinkielenään
puhuvilla oppilailla ja he suoriutuivat keskimäärin muita
heikommin suomen kielen taitoa mittaavista äidinkielen
arviointitehtävistä.
§Kun äidin koulutustausta ja suomen kielen taito vakioitiin
mallinnuksessa, maahanmuuttajataustaiset oppilaat eivät enää
juuri eronneet suomea äidinkielenään puhuvista oppilaista edes
seitsemännen luokan alkutilanteessa.

TUKIKÄYTÄNTEET JA OSAAMISEN KEHITYS
§ Osaamisen kehitystä selitettiin myös koulutason tukikäytänteillä.
Tarkastelussa olivat sekä yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeen
havaitsemisen keinot että koulussa käytössä olevien yleisen ja
tehostetun tuen käytänteet.
§Metropolialueen 61 koulun rehtorit nimesivät keskimäärin 4,77
yleisen, 6,00 tehostetun ja 5,95 erityisen tuen tunnistamisen keinoa,
jotka olivat heidän koulussaan käytössä.

§Yleisimpänä tunnistamiskeinona nimettiin opettajan suorittama
havainnointi, joka mainittiin 78 % kouluista.
§Seuraavaksi yleisimmät keinot olivat erityisopettajan tekemät testaukset
(70 %) sekä koulukokeiden käyttö seurantamenetelmänä (69 %).
§Tätä seurasivat oppilaan itsearviointi (61 %), seulonnat (60 %),
vanhempien haastattelu (58 %) ja psykologin suorittama testaus (56 %).
§Lääkärin tutkimukset nimettiin tukitarpeen tunnistamiskeinoksi
harvemmin (38 %) ja tällöinkin lähinnä erityisen tuen vaiheessa.
§Koulun itse kehittämistä tunnistamiskeinoista raportoitiin vain
satunnaisesti (18 %) ja muita menetelmiä ei juuri mainittu (2 %).

§Tukitarpeen eri tunnistamiskeinojen käyttö ei juuri ollut yhteydessä
koulun oppilaiden osaamisen kehittymiseen seitsemänneltä
yhdeksänneltä luokalle. Kun kaikki tunnistamiskeinot pidettiin
mukana analyyseissa, ainoastaan koulukokeiden käytöllä oli lievä
yhteys osaamisen kehitykseen ja sekin oli negatiivinen. Toisin sanoen
oppilaiden osaaminen oli kehittynyt hieman enemmän kouluissa,
joissa rehtori ei maininnut koulukokeita käytettävän tukitarpeen
tunnistamisen keinona.
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TUKIKÄYTÄNTEET JA OSAAMISEN KEHITYS

§ Kouluissa käytössä olevia tukikäytänteitä nimettiin verrattain
paljon:
§Keskimäärin rehtorit nimesivät 13,56 yleisen tuen käytännettä ja
14,62 tehostetun tuen käytännettä.

§Sekä yleisen että tehostetun tuen vaiheessa yleisimmiksi
tukikeinoiksi (lähes 80 % kouluista) mainittiin opetuksen
eriyttäminen, opettajien yhteistyö ja tukiopetus. Lisäksi
tehostetun tuen vaiheessa yhtä yleistä oli oppimissuunnitelman
käyttö tukikeinona.

§ Oppimissuunnitelma kuitenkin mainittiin lähes puolessa
kouluista jo yleisen tuen vaiheessa käytetyksi tukimuodoksi.

§Muita yleisesti käytettyjä tukimuotoja molemmissa tukivaiheissa
olivat erityisopettaja samanaikaisopettajana, erityisopettajan
konsultaatio, havainnollistamisvälineiden käyttö ja joustavat
koejärjestelyt, jotka mainittiin lähes 70 prosentissa kouluja.

TUKIKÄYTÄNTEET JA OSAAMISEN KEHITYS

§ Tehostetun tuen vaiheessa tiiviimpi yhteistyö vanhempien kanssa,
joustavat ryhmittelyt, pienryhmässä annettu osa-aikainen
erityisopetus ja oppilashuollon osuuden vahvistaminen nousivat
tärkeämpään asemaan kuin yleisen tuen vaiheessa, ja ne mainittiinkin
tällöin noin 70 prosentissa kouluja.

§Myös oppimateriaalien selkokielistäminen ja ennakoiva tukiopetus,
jotka mainittiin noin puolessa kouluista, oli yleisempää tehostetun
tuen vaiheessa. Toisaalta taas samanaikaisopetusta käytettiin
useammin yleisen tuen käytänteenä (67 % vs. 56 %). Luokkakoon
joustava säätely mainittiin tukikäytänteenä noin puolessa kouluista
sekä yleisen että tehostetun tuen vaiheissa.

§Harvoin mainittuja tukikäytänteitä olivat tulkin käyttö (8 %) sekä
tiimiopettajuus ja yhteisopettajuus (15 – 25 %), joskin jälkimmäiset
saatetaan mieltää sisällöllisesti samoiksi kuin yleisesti mainittu
samanaikaisopetus. Harvinaista oli myös luokan kertaaminen
tukikäytänteenä (25 %) sekä aamu- ja iltapäivätoiminta (n. 20 %),
joka harvoin edes koskettaa yläluokkien oppilaita.

TUKIKÄYTÄNTEET JA OSAAMISEN KEHITYS

§ Yleisen tuen vaiheessa neljä tukikäytännettä osoittautui
olevan yhteydessä osaamisen kehitykseen.
§ Jos rehtori oli maininnut mahdollisiksi yleisen tuen
käytänteiksi tulkin käytön, tiimiopettajuuden tai
oppimateriaalien selkokielistämisen, koulun oppilaiden
osaamisen kehitys oli hiukan myönteisempää kuin
muuten.
§ Yksilöllisen opiskelun ohjauksen yhteys osaamisen
kehitykseen taas oli lievän negatiivinen. Voi kuitenkin olla,
että sitä hyödynnetään enemmän kouluissa, joissa esiintyy
tavallista enemmän muita osaamisen kehitystä heikentäviä
tekijöitä.
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TUKIKÄYTÄNTEET JA OSAAMISEN KEHITYS

§ Tehostetun tuen vaiheessa seitsemän tukikäytännettä
osoittautui tilastollisesti merkitseviksi osaamisen kehityksen
selittäjiksi.
§Suhteellisen harvinaiset tulkin käyttö ja tiimiopettajuus
osoittautuivat tässäkin vaiheessa lievän myönteisiksi
osaamisen ennustajiksi, ja näiden lisäksi myös
koulunkäyntiavustajan käytön mahdollisuudella ja
konkreettisten havainnollistamisvälineiden käytöllä
esimerkiksi matematiikassa oli myönteinen yhteys
osaamisen kehitykseen.
§Myös tehostetun tuen vaiheessa osa tukikäytänteistä oli
yhteydessä koulun oppilaiden keskimääräistä hitaampaan
osaamisen kehitykseen. Näitä olivat koulun kerhotoiminta,
läksyjen seuranta ja harvoin mainittu yhteisopettajuus.
§-> Kun hyvin arkipäiväiset rutiinikäytössä olevat käytänteet
tulkitaan tukikeinoiksi, viestiikö se siitä, ettei täsmällisempien
menetelmien käyttöä ole koulutasolla suunniteltu yhtä
systemaattisesti kuin muualla?

TUKIKÄYTÄNTEET JA OSAAMISEN KEHITYS

§Mikään kaikkein yleisimmistä tukikäytänteistä (eriyttäminen,
opettajien yhteistyö, joustavat ryhmittelyt, tukiopetus,
oppimissuunnitelma, osa-aikainen erityisopetus eri tavoin
toteutettuna tai erityisopettajan konsultaatio, yhteistyö kotien
kanssa, joustavat koejärjestelyt ja oppilashuollon osuuden
vahvistaminen) ei ollut tässä aineistossa yhteydessä osaamisen
kehitykseen.

§Tämä johtunee kuitenkin vertailukohtien puutteesta: kyseisiä
käytänteitä hyödynnettiin lähes kaikkialla ja näyttääkin olevan melko
sattumanvaraista, että osa niistä jäi joiltakin rehtoreilta
mainitsematta.
§Näiden käytänteiden vaikuttavuutta päästäisiin arvioimaan vasta
kansainvälisellä vertailulla, sillä muissa maissa Pohjoismaat mukaan
lukien myös näiden käytänteiden hyödyntämisessä esiintyy
enemmän vaihtelua.

§Myöskään luokkakoon joustava säätely, luokan kertaaminen
tai samanaikaisopetus eivät ennustaneet koulun oppilaiden
osaamisen kehitystä.

§Näiden käytänteiden esiintyvyydessä oli kuitenkin enemmän
koulukohtaista vaihtelua, joten niiden vaikuttavuutta voisi tutkia
suomalaistenkin aineistojen avulla keräten niiden toteutuksesta
tarkempaa tietoa kuin tästä rehtorikyselystä oli mahdollista saada.

KIITOS!


