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Hankkeen taustaa 

• Tarve tieteellisen lähdeperustaisen kirjoittamisen 

opetusmenetelmien kehittämiselle 

• Opiskelijoilla on usein vaikeuksia hahmottaa 

tieteellisten lähteiden argumentaatioita ja integroida 

eri lähteiden sisältöjä laatiessaan esseitä ja 

opinnäytteitä 

• Opiskelijoiden argumentointitaidot on monissa 

tutkimuksissa havaittu puutteellisiksi 



@jatellaan yhdessä -hankkeen 

tavoitteet 

• Selvittää lähteisiin perustuvan kirjoittamisen 

tukemisen keinoja yliopisto-opinnoissa 

• Suunnitella tieteellisten lähteiden argumentatiivista 

analyysia tukevaan verkkotyökaluun 

(Pohtimiskaavio) yhteisöllistä työskentelyä tukeva 

ominaisuus 

• Luoda pohjaa Pohtimiskaavion kehittämiselle 

yhteisöllisesti käytettäväksi työkaluksi jaetussa 

työtilassa 



Hankkeen eteneminen vuonna 2015 

Alkuvuosi 2015 

• Aineiston keruu tutkimukseen Pohtimiskaavion ja Analyysimatriisin 

käytöstä Kasvatustieteiden perusopinnoissa (352 opiskelijaa) 

• Pohtimiskaavion kehitystyö 

- Visuaalisen ilmeen parantaminen 

- Yhteisöllistä työskentelyä tukevan ominaisuuden suunnitteleminen ja 

lisääminen Pohtimiskaavioon 

- Ohjelmointityön edistäminen kohti jaetussa työtilassa käytettävää 

työkalua 

 

Loppuvuosi 2015 

- Pohtimiskaavion parannellun version pilotoiminen jollakin 

kasvatustieteen kurssilla (10–15 opiskelijaa) 

- Opiskelijoiden kokemusten kerääminen ja tulosten raportointi 

 

 



 
Tutkimus:  

Pohtimiskaavio ja analyysimatriisi lähdekirjallisuuden 

argumentaatio-analyysin apuna  

 Tutkimuksen kohdejoukko  
(miehiä 17%, naisia 83 %) 

Tiedekunta f % 

Kasvatustieteiden  172 49 

Humanistinen  94 27 

Matemaattis-luonnontieteellinen 35 10 

Yhteiskuntatieteellinen 18 5 

Liikuntatieteellinen 17 5 

Informaatioteknologian 8 3 

Kauppakorkeakoulu 2 1 

Yhteensä 346 100 



Tehtävänanto 
Itsenäinen työskentely ennen seminaaria 

• Materiaalina 3 luokkakoon merkitystä eri näkökulmista käsittelevää 

artikkelia  

• Opiskelijat analysoivat artikkeleiden argumentaatiota etsimällä niistä 

luokkakoon pienentämistä puoltavia ja vastustavia perusteluita 

 

Työskentely seminaarissa 2-3 hengen ryhmissä 

• Opiskelijat keskustelivat analyyseistään ja tekemistään tulkinnoista 

• Opiskelijat laativat yhteisen Pohtimiskaavion (77 kaavioryhmää) tai 

analyysimatriisin (45 matriisiryhmää) artikkeleiden sisältämästä 

argumentaatiosta 

 

Ryhmätyöskentely seminaarin jälkeen  

• Ryhmät laativat yhteisen kantaaottavan asiantuntijatekstin luokkakoon 

merkityksestä hyödyntäen laatimiaan analyysimatriiseja tai 

Pohtimiskaavioita 



Tutkimusaineisto 

A) Alkukysely (n=352) 

• argumentatiivisuus luonteenpiirteenä  

• työskentelytapapreferenssi 

 

B) Pohtimiskaaviot (n=77) ja Analyysimatriisit (n=45) 

 

C) Kantaaottavat asiantuntijatekstit (n=122) 

 

D) Loppukysely (n=287) 

• Kokemukset työkalujen käytöstä opintojen tukena (17 väittämää 

Likert-asteikolla) 

• työkalujen hyödyntämistavat (avoin kysymys) 

• työkalujen kehittämisehdotukset (avoin kysymys) 

• pohtimiskaavion käyttö tulevissa opinnoissa (kyllä/ei; avoin 

kysymys) 

 

 

 

 



Tutkimuskysymyksiä 
Loppukysely 

1. Millaisia ovat opiskelijoiden kokemukset eri työkalujen (Pohtimiskaavio/Analyysimatriisi) 
käytöstä osana opintoja? 

- miten työkalujen käyttö tuki opiskelijoiden työskentelyä?  

- miten opiskelijat hyödynsivät työkaluja asiantuntijatekstiä laatiessaan? 

- eroavatko Pohtimiskaaviota ja Analyysimatriisia käyttäneiden opiskelijoiden kokemukset toisistaan? 

 

2. Miten opiskelijoiden mielestä työkaluja tulisi kehittää? 

 

3. Kuinka suuri osa opiskelijoista aikoo käyttää Pohtimiskaaviota tulevissa opinnoissaan ja miten 
he aikovat sitä hyödyntää?  

 

Opiskelijoiden kirjalliset tuotokset (pohtimiskaaviot, analyysimatriisit, asiantuntijatekstit) 

4. Kuinka kattavasti opiskelijat ovat kirjanneet artikkeleiden sisältämät perustelut käyttämänsä 
työkalun avulla? 

 

5. Millaista opiskelijoiden laatimien kaavioiden/matriisien argumentaatio on laadultaan? 
- Kuinka paljon perusteluja kaaviot/matriisit sisältävät?  

- Kuinka relevantteja ja riittäviä kaavioihin/matriiseihin kirjatut perustelut ovat? 

- Miten perustelut on oikeutettu? 

 

6. Millaisia yhteyksiä on opiskelijoiden laatimien kaavioiden/matriisien ja asiantuntijatekstien 
välillä? 
 

  

 

 

 

 



Aineiston analyysi  
(Loppukysely) 

Kokemukset työkalujen käytöstä opintojen tukena (17 väittämää) 

• Summamuuttujat (faktorianalyysi, 3 faktoria) 

 

 Summamuuttujan nimi Osioiden määrä Alpha 

Analyyttinen työkalu 
argumentatiivisten 
tekstitaitojen edistäjänä 

8 .81 

Analyyttinen työkalu 
keskustelun jäsentäjänä 

4 .62 

Analyyttinen työkalu 
tekstien prosessoinnin 
haittana 

5 .74 



Summamuuttujien keskiarvot ja niiden erot eri 

ryhmissä (t-testi) 

Muuttujan nimi Kaavioryhmät 

(n=159-163) 

Matriisiryhmät 

(n=116-121) 

p 

  ka kh ka kh 

Analyyttinen työkalu 
keskustelun jäsentäjänä 

3,78 

 

.62 

 

3,74 

 

.37 

 

ns. 

Analyyttinen työkalu 
argumentatiivisten 
tekstitaitojen edistäjänä 

3,52 .59 3,53 .58 ns. 

Analyyttinen työkalu 
tekstien prosessoinnin 
haittana 

1,91 .59 2,05 .64 ns. 



Argumentatiivisten tekstitaitojen edistäminen:  
Lukeminen 



Argumentatiivisten tekstitaitojen edistäminen: 

Lukeminen  



Argumentatiivisten tekstitaitojen edistäminen: 

Lukeminen  



Argumentatiivisten tekstitaitojen edistäminen:  

Kirjoittaminen 



Argumentatiivisten tekstitaitojen edistäminen:  

Kirjoittaminen 



Keskustelun jäsentyminen 



Keskustelun jäsentyminen 



Opiskelijoiden mielipide luokkakoosta 
 

63,1% lievensi kantaansa; 5,5 % jyrkensi kantaansa 



Johtopäätöksiä 

• Sekä pohtimiskaavion että analyysimatriisin 

käyttäminen artikkelien lukemisen ja analysoinnin 

apuna tuki opiskelijoiden analyyttistä ajattelua ja 

jäsensi asiantuntijatekstin laatimista  

• Erilaisia näkökulmia edustavien artikkelien 

lukeminen kiistanalaisesta aiheesta (luokkakoon 

merkitys) lievensi opiskelijoiden henkilökohtaista 

kantaa aiheesta 


