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INTERAKTIIVISET RYHMÄT 

 

 

 

 
 

 

 

Pidämme interaktiivisissa ryhmissä työskentelystä, koska opimme lisää, koska aika kuluu 

nopeammin ja koska 25 lapsen luokassa opettajan on keskityttävä meihin kaikkiin. Interaktiivisissa 

ryhmissä puolestaan pöydän ympärillä on vain kuusi henkeä. Me autamme toisiamme, ja jos on 

kysyttävää, voimme selvittää asian sekunnissa. Meistä tulee parempia ystäviä, luotamme toisiimme 

enemmän, ja jos välitunnilla pihalla joku on yksinäinen eikä hänellä ole leikkikaveria, voimme kutsua 

hänet leikkimään kanssamme. Miksi? Koska luotamme häneen enemmän. (...) Interaktiivisissa 

ryhmissä työskentely on hauskaa, koska opimme paljon enemmän kuin tavallisessa luokassa.  

Ania, 10-vuotias oppilas selvittää interaktiivisia ryhmiä Euroopan parlamentissa. 
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INTERAKTIIVISET RYHMÄT 

TAUSTA 

Interaktiiviset ryhmät on yksi tutkimushankkeessa INCLUD-ED – Strategies for inclusion and social 

cohesion in Europe from education (Euroopan komissio, kuudes puiteohjelma, 2006–2011) 

määritetyistä onnistuneista koulutustoimista. Onnistuneissa koulutustoimissa, joilla tuetaan riskiryhmiin 

kuuluvia oppilaita, on yleispäteviä osatekijöitä, joita on osoitettu voitavan siirtää hyvin monenlaisiin 

yhteyksiin. Tämä johtaa koulumenestykseen.  

Euroopan parlamentissa Brysselissä pidetyissä kahdessa kansainvälisessä konferenssissa esiteltyjen 

onnistuneiden koulutustoimien ansiosta tuhannet lapset kaikkialla Euroopassa ovat parantaneet 

suorituksiaan, mikä on lisännyt heidän mahdollisuuksiaan jatkaa opintouraansa menestyksekkäästi. 

Tämän hankkeen sosiaalinen ja poliittinen vaikutus oli syy siihen, että Euroopan komissio otti sen 

mukaan Euroopan kymmenen vaikuttavimman tutkimushankkeen luetteloon. IINCLUD-ED on ainoa 

sosioekonomisiin ja humanistisiin tieteenaloihin kuuluva luetteloon valittu hanke1.     

Interaktiivisten ryhmien taustalla oleva teoreettinen kehys perustuu laajaan tieteelliseen kirjallisuuteen, 

jossa osoitetaan kykyihin perustuvan ryhmäjaon kielteinen vaikutus oppilaiden oppimiseen, 

odotuksiin ja itsetuntoon, mahdollisuus oppia ikätovereilta ja siirtyä edistyneempiin ryhmiin, erityisesti 

haavoittuvassa asemassa olevien oppilaiden osalta, sekä tarve lisätä ja monipuolistaa toimia, joihin 

oppilaat osallistuvat. Kasvatustieteiden merkittävien lähestymistapojen mukaisesti interaktiiviset 

ryhmät lisäävät ja parantavat kaikkien oppilaiden vuorovaikutuksen määrää ja laatua oppimista 

koskevan dialogisen lähestymistavan kautta. Dialogisen oppimisen teorian1 mukaan oppijat 

ymmärtävät aihetta koskevan tiedon perusteellisesti ja osallistuvat henkilökohtaisen ja sosiaalisen 

muutoksen prosesseihin vuoropuheluissa, jotka ovat tasa-arvoisia ja joissa hyväksytään jokaisen 

henkilön kulttuuriäly ja hyödynnetään sitä, haetaan muutosta ja vahvistetaan vuoropuhelun 

instrumentaalista ulottuvuutta ja jotka perustuvat solidaarisuuden arvolle, toimivat merkityksen 

luomisen lähteinä ja hyödyntävät ja edistävät erilaisten taustojen yhtäläistä arvoa. Siten interaktiivisten 

ryhmien avulla saadaan mukaan kaikki ne, jotka vaikuttavat suoraan tai välillisesti oppilaiden 

oppimiseen ja kehitykseen, mukaan luettuna opettajat, sukulaiset, ystävät, naapurit, yhdistysten ja 

naapurustojärjestöjen jäsenet ja paikalliset vapaaehtoiset.  

Interaktiivisia ryhmiä voidaan käyttää itsenäisinä harjoituksina, mutta niitä myös toteutetaan 

kouluissa ”oppimisyhteisöinä” muiden onnistuneiden koulutustoimien, kuten dialogisten 

kirjallisuustapaamisten ja perhekasvatuksen, ohella. ”Oppimisyhteisöt” on hanke, joka perustuu 

koko koulun kattavaan toimeen koulunkäynnin keskeyttämisen vähentämiseksi ja 

koulumenestyksen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden parantamiseksi. Näissä kouluissa 

aikaansaatujen parannusten tuloksena Euroopan komissio ja Euroopan neuvosto ovat suositelleet, 

että koulut katsottaisiin ”oppimisyhteisöiksi” koulunkäynnin keskeyttämisen vähentämiseksi ja 

oppimistulosten parantamiseksi.2  

 

                                                 

1 Aubert, A., Flecha, A., García, C., Flecha, R., & Racionero, S. (2008). Aprendizaje dialógico en la sociedad de la 
información. Barcelona: Hipatia; Flecha, R. (2000). Sharing Words: Theory and Practice of Dialogic Learning. 

Lanham, M.D: Rowman & Littlefield. 
2 Euroopan komission tiedonanto (tammikuu 2011). Koulunkäynnin keskeyttämisen vähentäminen: ratkaiseva osa 
Eurooppa 2020 -strategiaa. 
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MITEN INTERAKTIIVISET RYHMÄT TOIMIVAT? 

Interaktiivisissa ryhmissä luokan oppilaat jaetaan pieniin heterogeenisiin ryhmiin, joista jokaista 

tukee yksi aikuinen. Jokainen ryhmä koostuu neljästä tai viidestä oppilaasta, jotka valitaan siten, että 

taitotaso, sukupuoli, kulttuuri, kieli ja etninen tausta ovat erilaisia. Interaktiivisissa ryhmissä on 

kahdenlaisia oppimisprosesseihin osallistuvia aikuisia: opettajia ja vapaaehtoisia. 

Vapaaehtoistyöntekijät ovat usein perheen ja yhteisön jäseniä, myös lukutaidottomia henkilöitä tai 

heikosti koulutettuja, aikaisempia oppilaita, vapaaehtoisia yliopisto-opiskelijoita ja myös muita 

yhteisöllisten järjestöjen aikuisia.  

Opettajat saavat intensiivisen peruskoulutuksen, 

jossa heille selvitetään interaktiivisten ryhmien 

tieteellisiä perusteita. Myös vapaaehtoiset 

kutsutaan osallistumaan tähän 

peruskoulutukseen. Opettajat ovat vastuussa 

kaikista luokassa toteutettavista toimista, ja he 

esittelevät ennen tuntia lyhyesti vapaaehtoisille 

kunkin ryhmän toimintavan. Lyhyt esittely on 

tärkeä, vaikkakaan ei täysin välttämätön, koska 

vapaaehtoisten tehtävä on tarjota dynaamista ja 

tukea antavaa oppimisvuorovaikutusta kussakin ryhmässä ja ohjata toimintaa, ei korvata opettajaa. 

Siksi kuka tahansa voi olla vapaaehtoistyöntekijä.   

Ryhmätoiminnot ovat lyhytkestoisia (noin 15 tai 20 minuuttia), ja ne keskittyvät instrumentaaliseen 

oppimiseen. Saatuaan yhden toiminnon päätökseen kaikki ryhmän oppilaat siirtyvät toiseen ja 

opiskelevat toisen aikuisen kanssa. Näiden toimien perusteella noin puolentoista tunnin aikana 

kaikki luokan oppilaat ovat opiskelleet neljässä eri opetussuunnitelman mukaisessa toiminnossa, ja 

ovat olleet vuorovaikutuksessa ryhmäkumppaniensa lisäksi neljän eri aikuisen kanssa. Interaktiiviset 

ryhmät lisäsivät näin instrumentaalista oppimista, koska tällaisella työskentelytavalla varmistetaan, 

että kaikki oppilaat oppivat neljä kertaa enemmän kuin tavallisessa luokassa. Lisäksi ne parantavat 

niihin osallistuvien oppilaiden motivaatiota ja rinnakkaiseloa, koska oppiminen perustuu 

yhteisvastuuperiaatteeseen kilpailun sijasta ja ryhmän kaikkien jäsenten pitäisi auttaa toisiaan 

suorittamaan tehtävä (koska tämä on seuraavaan ryhmään siirtymisen edellytys).  

Interaktiivisia ryhmiä järjestävissä kouluissa opetussuunnitelman sisältö ei poikkea muista kouluista, 

se on virallinen opetussuunnitelma, ja opettajien tulisi vastata valtionhallinnon hyväksymiin 

standardeihin. Vaikka interaktiivisia ryhmiä voidaan järjestää missä tahansa oppiaineessa, monissa 

kouluissa asetetaan etusijalle kielitaidon ja matematiikan instrumentaalinen oppiminen. 

Interaktiivisten ryhmien sekä muiden onnistuneiden koulutustoimien on tarkoitus murtaa ”Matteus-

vaikutus” (jonka mukaan annetaan vähemmän niille, joilla on enemmän vaikeuksia), koska ne 

tuottavat tuloksia kaikille erityisesti tarjoamalla korkeatasoista sisältöä heikommassa asemassa 

oleville. Opettajat päättävät, milloin heidän luokassaan järjestetään interaktiivisia ryhmiä. Niiden 

järjestäminen ei merkitse, että muista toiminnoista, kuten pääasiallisista koulutunneista, luovutaan. 
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Opettajat päättävät myös käytettävän materiaalin tyypistä tehtävänannon mukaan ja ovat 

vastuussa interaktiivisten ryhmien oikeanlaisesta käytöstä. 

Interaktiivisia ryhmiä järjestävissä kouluissa päätökset tuettavien oppilaiden tarpeista tehdään 

tavanomaisten menettelyjen mukaisesti, mutta vanhemmat, opettajat, vapaaehtoiset ja oppilaat 

otetaan mukaan oppimiseen liittyviin arvioinnin ja hyväksymisen dialogisiin prosesseihin. Koska 

kukin aikuinen huolehtii ainoastaan neljästä tai viidestä oppilaasta ja luokanopettaja valvoo 

toimintaa, interaktiiviset ryhmät mahdollistavat oppilaan vaikeuksien ja tukitarpeen yksilöllisemmän 

arvioinnin. Näin on myös mahdollista saada tukea useammalta henkilöltä: opettajalta, 

vapaaehtoisilta ja luokkatovereilta. Joissain tapauksissa myös tukiopettajat osallistuvat interaktiivisiin 

ryhmiin tukemaan oppilaita, joilla on eniten vaikeuksia. Nämä henkilöt osallistuvat interaktiivisten 

ryhmien onnistuneen toiminnan seurantaan ja arviointiin. Ryhmän tapaamiset päättyvät yleensä 

yhteiseen pohdintaan siitä, mitä oppilaat ovat oppineet, mikä toimi hyvin, ja mitä voitaisiin 

parantaa. Sisäisten menettelyjen lisäksi interaktiivisia ryhmiä järjestävät opettajat ja koulut käyttävät 

tavanomaisia arviointivälineitä (esim. standardoituja testejä). Interaktiivisten ryhmien pitäisi auttaa 

kaikkia oppilaita pääsemään läpi kaikenlaisista kokeista. 

Interaktiivisten ryhmien järjestäminen ei aiheuta 

lisäkustannuksia kouluille tai oppilaille, eivätkä 

koulut saa lisärahoitusta näiden toimien 

toteuttamiseksi. Interaktiivisten ryhmien yhteydessä 

kuitenkin otetaan käyttöön koulutusyhteisöä (eli 

pääasiassa yhteisön jäseniä ja oppilaita) varten 

saatavilla olevia varoja kaikkien oppilaiden 

oppimisen edistämiseksi. Koska interaktiivisia ryhmiä 

kehitetään jo saatavilla olevilla resursseilla, se on 

kestävää koulutustoimintaa.  

 

TARPEISIIN JA HAASTEISIIN VASTAAMINEN 

■ Koulutukseen osallistuminen ja siinä pysyminen 

■ Käyttäytymishäiriöiden vähentyminen 

■ Oppimismotivaatio 

■ Lasten henkinen hyvinvointi, solidaarisuus ja ystävyyssuhteet 

■ Oppimistulokset 

■ Monikulttuurinen rinnakkaiselo 

■ Perheenjäsenten ja muiden yhteisön jäsenten roolin vahvistaminen koulutusalan toimijoina 

■ Opiskelijoiden, perheiden ja koulun väliset suhteet 

■ Lasten koulutuksen koordinointi kodin ja koulun välillä 

 

TOIMIEN TASO 

Interaktiiviset ryhmät on tarkoitettu kaikille koulun toimintaan osallistuville. Niitä voidaan järjestää 

eritasoisissa kouluissa, kuten varhaiskasvatus- ja päivähoitolaitoksissa, ala- ja keskiasteen kouluissa 

ja lukioissa sekä aikuiskoulutuskeskuksissa (elinikäinen oppiminen tai uuden mahdollisuuden 
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tarjoava koulutus). Interaktiivisia ryhmiä tarjoavat koulut voivat olla julkisia, yksityisiä, uskonnollisia 

tai ei-uskonnollisia, ne voivat sijaita köyhillä alueilla, olla ”keskiluokan” kouluja tai sijaita ylemmän 

luokan alueilla. Vaikka interaktiivisiin ryhmiin osallistuu kaikenlaisia oppilaita, ne ovat erityisen 

hyödyllisiä sosioekonomisesti heikommassa asemassa oleville oppilaille, vähemmistöryhmille, 

oppimisvaikeuksista kärsiville oppilaille tai vammaisille oppilaille.  

 

TOIMIEN INTENSIIVISYYS 

Interaktiivisia ryhmiä järjestetään jatkuvasti koko kouluvuoden ajan, ja kaikki luokan oppilaat 

osallistuvat niihin poikkeuksetta. Opettajat, vapaaehtoiset ja oppilaat itse varmistavat, että kaikki 

oppilaat saavat tarvitsemaansa tukea luokan oppimisvuorovaikutuksen lisäämisen ansiosta, sekä 

paremmin asian hallitsevilta oppilailta (muilta oppilailta, joilla on paremmat taidot) että eri aikuisilta 

(opettajilta ja muilta aikuisilta). 

 

TULOKSET 

Interaktiivisten ryhmien tärkeimpiä saavutuksia3 ovat muun muassa 1) koulumenestyksen 

parantuminen (oppimistulokset), 2) koko yhteisön osallistuminen oppimisprosessiin ja koulun työhön, 

3) poissaolojen ja koulunkäynnin keskeyttämisen vähentyminen, 4) parempi rinnakkaiselo sekä 5) 

nykyisten resurssien tehokkaampi käyttö. Näistä saavutuksista annetaan esimerkkejä tietyn koulun 

toimien kuvauksissa. 

Angel Guimeràn koulu sijaitsee El Vendrellin (Katalonia, Espanja) Puigin kaupunginosassa, yhdellä 

suurimmista kasvualueista. Koulusta on tullut kaikkien oppilaiden integrointia koskeva 

vertauskohde, koska sen oppilaista merkittävä osuus tarvitsee erityisopetusta. Tiedot koulutukseen 

liittyvistä saavutuksista osoittavat, että standardoitujen testien perusteella lisäystä on ollut viisi 

prosenttiyksikköä, kun tuloksia verrataan ajanjaksoon ennen interaktiivisten ryhmien järjestämistä. 

 

Standardoitujen testien tulokset 

2008–2009 2011–2012 

7,8 prosenttia alueellisen keskiarvon 

yläpuolella 

13 prosenttia alueellisen keskiarvon 

yläpuolella 

 

Tilanteen parantuminen standardoitujen testien mukaan (lukuvuosien 2008–2009 ja 2011–2012 välillä). Lähde: 

INCLUD-ED-hanke. 

 

Mare de Déu de Montserratin koulu sijaitsee Terrassan (Espanja) laitamilla, jossa on paljon heikossa 

sosioekonomisessa asemassa olevia perheitä, joiden keskuudessa on paljon työttömyyttä ja 

köyhyyttä. Suuri osa oppilaista on peräisin Marokosta ja Latinalaisesta Amerikasta, ja osa lapsista 

on romaniyhteisöstä. Nämä koulut ovat järjestäneet interaktiivisia ryhmiä lukuvuodesta 2001–2002 

                                                 

3 Seuraavassa esitetyt määrälliset tiedot koskevat kouluja, jotka toteuttavat useita onnistuneita koulutustoimia, 

joten interaktiivisten ryhmien yksittäistä vaikutusta ei voida tarkastella erikseen. Mitä enemmän onnistuneita 

koulutustoimia toteutetaan, sitä enemmän parannuksia saadaan aikaan kouluissa. 
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lähtien. Vuosien 2009–2011 tiedot osoittavat, että kielitaidossa ja matematiikassa on saavutettu 

edistystä. Kielitaidossa parhaiten suoriutuvien oppilaiden osuus kasvoi ajan myötä, ja huonoiten 

suoriutuvien osuus laski. Sama voidaan havaita matemaattisen osaamisen alalla. 

 

 

Peruskielitaidon parantumista koskevat prosenttiosuudet (vuosina 2009–2011). Kuudes luokka. Lähde: INCLUD-

ED-hanke. 

 

 

Matematiikan perustaidot (vuosina 2009–2011). Kuudes luokka. Lähde: INCLUD-ED-hanke. 

 

La Pazin koulu sijaitsee La Milagrosan kaupunginosassa Albaceten (Espanja) esikaupunkialueella. 

Kaupunginosassa on pääasiassa romaniperheitä, joiden koulutustaso on hyvin alhainen, elinolot ovat 

epävarmat ja työttömyysaste on korkea. Opiskelijoiden menestymistasoa koskevat tiedot osoittavat, 

että parannusta on tapahtunut 1,1–2,3 pisteen verran (viidestä pisteestä) kuudella eri kielitaitoon 

liittyvällä osa-alueella. 
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Kielitaito. Alat, joilla on tapahtunut parannuksia. Neljäs vuosi Lähde: INCLUD-ED-hanke. 

 

La Pazin koulussa koulumenestyksen parantumisen lisäksi myös oppilaiden poissaolot vähentyivät 

ja ilmoittautuneiden oppilaiden määrä kasvoi. Poissaolojen määrä oli 30 prosenttia lukuvuonna 

2006–2007. Lukuvuonna 2007–2008 määrä laski 10 prosenttiin, ja lukuvuonna 2008–2009 

poissaoloja esiintyi enää satunnaisesti. Vuosia jatkuneen ilmoittautuneiden oppilaiden määrän 

vähentymisen jälkeen onnistuneiden koulutustoimien (lukuvuonna 2005–2006), interaktiiviset 

ryhmät mukaan luettuina, toteutuksen ansiosta kouluun ilmoitettujen lasten määrä alkoi nousta. 

 

 
 

Kouluun ilmoittautuneita oppilaita koskevat suuntaukset. Lähde: INCLUD-ED-hanke. 

 

Interaktiivisten ryhmien vaikutus oppimisen parantumiseen kulki kädessä oppilaiden yhteiselon ja 

yhteisvastuun parantumisen kanssa. Tämä osoitti, ettei koulujen tarvitse valita opetussisällön ja 

arvojen välillä. Seuraavat kommentit interaktiivisiin ryhmiin osallistuneilta tarjoavat tästä esimerkkejä 

ja osoittavat, että yhteisön osallistumisella on keskeinen tehtävä: 

 

Jos työskentelemme luokassa vapaaehtoisten kanssa pienissä ryhmissä, yksi niistä asioista, 

joita käsittelemme paljon, ovat arvot. Pyrimme samaistumaan toisiimme, kunnioittamaan 

läheisiä, olemaan suvaitsevaisia ja ymmärtämään, että jos saat työn ensin päätökseen, työ ei 

ole päättynyt: tärkeää ei ole ”sinä” vaan ”me”, sinun on ajateltava ryhmän kannalta. (Koulun 
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koordinaattori).4 

 

Ennen kuin tulin sisään, he pitivät hirveää meteliä. Se oli liikaa! Sitten yksi tytöistä totesi, että 

”Juanin äiti on täällä”, ja he istuutuivat. [Minä sanoin:] ”No niin, rauhoittukaa niin näette, mitä 

tapahtuu.” Kaikki lapset istuutuivat ja tekivät, mitä opettaja sanoi, ja kaikki sujui hyvin... Sitten 

opettaja kysyi: ”Milloin tulet käymään seuraavan kerran, Emilia?” (Etnisestä 

vähemmistöryhmästä peräisin oleva lukutaidoton äiti).5 

 

Nämä parannukset saadaan aikaan ilman mitään lisäresursseja, mikä tarkoittaa, että interaktiivisten 

ryhmien järjestämisen myötä yhteisön käytettävissä olevia resursseja hyödynnetään tehokkaammin. 

Seuraavassa taulukossa on tietoja koulusta, jossa ilmoittautuneiden oppilaiden määrä kasvoi viiden 

vuoden aikana huomattavasti enemmän kuin opettajien määrä, ja tästä syystä kunkin opettajan 

oppilasmäärä lisääntyi. Samaan aikaan onnistuneita koulutustoimia, interaktiiviset ryhmät mukaan 

luettuina, alettiin toteuttaa ja oppilaiden saavutustaso parantui huomattavasti. Interaktiivisten 

ryhmien ansiosta nykyisiä resursseja voitiin käyttää tehokkaammin: kutakin kuukausittain käytettyä 

tuhatta euroa kohti koulutettiin enemmän oppilaita ja heidän tuloksensa olivat parempia. 

Oppimistulokset eivät parantuneet resurssimäärän lisäyksen vaan resurssien tehokkaamman käytön 

vuoksi. 

 

 

 

Oppilaiden määrä kutakin kuukausittain investoitua 1 000 euroa kohti. Lähde: INCLUD-ED-hanke. 

 

Interaktiivisten ryhmien järjestäminen kouluissa ei ole ongelmatonta. Yksi tärkein este niiden 

järjestämiselle on joidenkin opettajien vastahakoisuus päästää vanhempia ja muita kouluyhteisön 

ulkopuolisia jäseniä luokkahuoneisiin. Interaktiivisia ryhmiä ei järjestetä luokassa, jos opettaja ei ole 

vakuuttunut asiasta. Opettaja voi päättää, haluaako hän järjestää ryhmän vai ei. 

Vastahakoisuudesta päästään, kun opettajat huomaavat muissa luokissa saavutetun edistyksen ja 

                                                 

4 Elboj, C., & Niemelä, R. (2010). Sub-communities of Mutual Learners in the Classroom: The case of Interactive 
groups. Revista De Psicodidáctica, 15(2), 177–189. doi:10.1387/RevPsicodidact.810. s.186. 
5 Diez, J., Gatt, S., & Racionero, S. (2011). Placing Immigrant and Minority Family and Community Members at the 

School's Centre: the role of community participation. European Journal Of Education, 46(2), 184–196. doi:10.1111/j.1465-

3435.2011.01474.x. s.191. 
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haluavat samaa omalle luokalleen. 

Näiden myönteisten tulosten myötä interaktiivisia ryhmiä järjestävien koulujen määrä on lisääntynyt 

huomattavasti 1990-luvulta lähtien. Tällä hetkellä yli 200 koulua järjestää interaktiivisia ryhmiä 

Euroopassa ja yli 300 Latinalaisessa Amerikassa. Koska interaktiivisilla ryhmillä parannetaan monien 

oppilaiden oppimistuloksia ja koulutusnäkymiä, ne ovat lupaava väline, jolla voidaan pyrkiä 

Eurooppa 2020 -tavoitteeseen koulunkäynnin keskeyttämisasteen laskemiseksi alle 10 prosenttiin. 
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