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TUTKIMUSKYSYMYKSET

1. Miten yhteisöllinen online-työskentely ja formatiivinen palaute ovat
yhteydessä yksilöiden metodikäsitteiden oppimiseen?

2. Miten yhteisöllinen online-työskentely ja formatiivinen palaute ovat
yhteydessä yksilöiden metodikäsitteiden osaamiseen?

3. Muuttuvatko tutkimuskysymysten 1–2 tulokset, kun aiempi
koulutustausta ja aiemmat tiedot metodologiasta kontrolloidaan?
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OPPIMISNÄKEMYS

• Sosiokognitiivinen teoria
• Oppimisessa on kyse ulkoisten ja sisäisten skriptien vuoropuhelusta,

tavoitteena ulkoisten skriptien (eli opetuksen) sisäistäminen osaksi yksilön
kognitiivista rakennetta (mm. Cramien, Kollar, Fischer & Fischer 2007)

• Kun tiedoiltaan erilaiset ryhmän jäsenet jakavat tietonsa ryhmässä, joutuu
jokainen arvioimaan omia näkemyksiään kognitiivisen konfliktin (eli ulkoisten
ja sisäisten skripiten ristiriidan) ratkaisemiseksi (mm. Arvaja & Mäkitalo-Siegel 2006;
Littleton & Häkkinen 1999; Rauste von Wright, von Wright & Soini 2003)

• Ihmisten tiedot ovat erilaiset, jolloin voi syntyä noviisi – ekspertti -astelma
• Tavoitteena tiedon transferoituminen eli yksilön kyky soveltaa tietoa

uusissa yhteyksissä (Rauste von Wright, von Wright & Soini 2003)
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PEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUS
(collaborative script)
§ Viittaa opettajan tukeen ryhmien ja yksilöiden työskentelyn

onnistumiseksi silloin kun opetus ja oppiminen tapahtuvat verkossa
(Dillenbourh & Tchounikine 2007)

§Mm. tavoitteiden, aktiviteettien, aikataulujen, roolien ja
toteutustapojen viestintä ovat opetuksellisia periaatteita (Carmien ym.
2007; Kollar, Fischer & Hesse 2006), joiden tarkoitus on mahdollistaa sisältöjen
oppiminen
§ Skriptien tehtävänä on turvata opittavassa asiassa pysyminen ja

vuorovaikutuksen rikkaus (Peterson & Roseth 2016; Dillenbourg & Tchounikine 2007)
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PEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUS (collaborative script)

Aloitus-
tehtävä

1.
AC-luento
1 t

2.
AC-luento
1 t

Ryhmä-
tehtävät
1-10

3.
AC-luento
2,5 t

Yksilöllinen
oppimis-
tehtävä

1 viikko 1 viikko 3 viikkoa 2 viikkoa

7 viikkoa

Soveltavat artikkelit:
Murtonen, S.; Lehtinen, E.; Olkinuora, E. 2008. "Turha taito? Yliopisto-opiskelijoiden näkemykset tutkimustaitojen tarpeesta työelämässä,
suuntautuminen oppimiseen ja koetut vaikeudet opinnoissa”. Kasvatus.

Lehto, J. E.; Uusitalo-Malmivaara, L. 2012. Sleep-related factors: associations with poor attention and depressive symptoms.
Child: care, health and development.

Nevgi, A., Lindblom-Ylänne, S., & Levander, L. 2012. Tieteenalakohtaiset erot opetuksellisissa lähestymistavoissa. Yliopistopedagogiikka.

2 x tutkijahaastattelut, a’ 1.5 h, yhteensä 3 h



TUTKIMUKSEN KOHDE
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• 103 avoimen yliopiston kasvatustieteen perusopintojen opiskelijaa
kahdelta samalla tavalla toteutetusta metodologian verkkokurssilta

• Ikä: ka=36.3, ha=10.2 (19-60 vuotta)
• 33 %:lla AMK-tutkinto
• 34 %:lla tutkinto tiede- tai taideyliopistosta

• Mukaan otettiin opiskelijat, jotka työskentelivät verkossa, osallistuivat
palauteluennolle, palauttivat tehtävänsä (N=70 opiskelijaa)

• Yksi kielsi vastauksen käyttäminen, joten (N=69)
• Kyselyyn vastausprosentit olivat korkeat (89% ja 98%)



RIIPPUVAT MUUTTUJAT JA MITTARIT
• Metodikäsitteiden oppiminen, yhdeksää metodikäsitteen oppimista

arvioitiin itsearviomittarilla* asteikolla 4-10 (ka=8.20, ha=0.90,
a=0.89)

• Tutkimuksen rakenne, tutkimusongelma, hypoteesit, muuttujat, validiteetti, tutkimuksen kohde,
yleistäminen, reliabiliteetti, tutkimusasetelma, tieteenfilosofia, tutkimusetiikka ja mitta-asteikot

• Metodikäsitteiden osaaminen, mitattiin opettajien oppimistehtävästä
antamilla pisteillä (0‒40 pistettä, ka=24.03, ha=7.19, a=0.78):

• Neljä osioita: tutkijahaastattelujen metodinen vertaaminen artikkeliin (0‒4
pistettä), metodikäsitteiden soveltaminen (0‒10 pistettä), metodeja koskeva
käsiteanalyysi (0‒20 pistettä) sekä ulkoasu ja lähteet (0‒6 pistettä)

* sisältää opetuksen kokonaisuuden vaikuttavuuden arvioinnin omaan oppimiseen
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RIPPUMATTOMAT MUUTTUJAT JA MITTARIT
• Palauteluennon didaktinen onnistuminen

• Kymmenen väitettä (1 = täysin eri mieltä; 5 = täysin samaa mieltä),
joista laskettiin keskiarvosumma (ka=4.1, ha=0.6, a=0.90)

• Väitteet koskivat muun muassa luennon kykyä selkeyttää opittavia
käsitteitä, luennon pituutta, havainnollisuutta ja asiasisältöjen
määrän sopivuutta.

• Ryhmätyöskentelyn laatutekijät
• 59 Likert-asteikollista muuttujaa, joille tehtiin kahdessa erässä

pääkomponenttianalyysit (ominaisarvo > 1, kommunaliteetti > 0.50,
selitysasteet 68% ja 70.4%)

• Valittiin 12 selkeästi tulkittavaa pääkomponenttia
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RYHMÄTYÖSKENTELYN 12 PÄÄKOMPONENTTIA
Kokonaisuus 1 (selitysaste yhdeksän pk. ratkaisussa 68.0%):
• Joidenkin vähäinen osallistuminen ryhmän työskentelyyn
• Oma onnistunut ryhmätyöskentely (tavoitteet – valmistautuminen – tuotos)
• Roolien jaon tasapuolisuus
• Kaikkien aktiivisuus ryhmätyöskentelyssä
• Ryhmätyöskentelyn tavoitteen epäselvyys
• Ryhmäkeskustelujen asiallisuus

Kokonaisuus 2 (selitysaste kymmenen pk. ratkaisussa 70.4%):
• Oppimista edistävä positiivinen ilmapiiri ryhmässä
• Ryhmän sisällöllinen tuki metodikäsitteiden oppimisessa
• Kaikkien (huolellinen) perehtyminen metodikäsitteisiin ennen ryhmän kokoontumista
• Erilainen ymmärrys metodikäsitteistä ryhmätyöskentelyn alkaessa
• Yksimielisyyden muodostuminen metodikäsitteistä ryhmätyöskentelyn kuluessa
• Oma (huolellinen) perehtyminen metodikäsitteisiin ennen ryhmän kokoontumista

LASKETTIIN RYHMÄTYÖN LAATUTEKIJÖIDEN PÄÄKOMPONENTTIPISTEET (ka=0, ha=1)
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TULOKSET
TAULUKKO 2. Metodikäsitteiden oppimisen regressioanalyysi (n=75)
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SELITTÄJÄT (vaihteluväli)

Regressiomalli 1

β t p

Aiemmat tiedot keskinkertaiset (0, 1) .340 2.665 0.010
Palauteluento (1, 5) .249 1.950 0.056
Ryhmätyöskentelyn tavoitteen epäselvyys -.293 -2.514 0.015

R 	= 0.15   F = 1.918  p = 0.04

Regressiomalli 2

β t p

Palauteluento (1, 5) .307 2.711 0.009
Oppimista edistävä positiivinen ilmapiiri ryhmässä .322 2.834 0.006
Aiemmat tiedot erinomaiset (0, 1) .220 1.674 0.099
Ryhmän sisällöllinen tuki metodien oppimisessa .190 1.713 0.090

R 	= 0.21  F = 2.419  p = 0.009



TULOKSET
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SELITTÄJÄT (vaihteluväli)

Regressiomalli 1

β t p

Aiemmat tiedot erittäin hyvät (0, 1) -.247 -1.945 0.057
Palauteluento (1, 5) .324 2.722 0.009
Joidenkin vähäinen osallistuminen ryhmän työskentelyyn
(roolit, keskustelu, tuotos)

.185 1.792 0.079

Ryhmäkeskustelujen asiallisuus .241 1.960 0.055

R 	= 0.34   F = 3.474  p < 0.001

Regressiomalli 2
β t p

Palauteluento (1, 5) .334 3.244 0.002
Oma (huolellinen) perehtyminen metodikäsitteisiin ennen
ryhmän kokoontumista

.371 3.531 0.001

Ryhmän sisällöllinen tuki metodien oppimisessa .181 1.792 0.079

R 	= 0.42  F = 4.439  p < 0.001

Taulukko 3. Metodikäsitteiden osaamisen regressioanalyysi oppimistehtävän
kokonaispisteistä (n = 69)



Osaamisen tulokset osioittain (1/4)
Vertailu: Tutkijahaastattelusta sellaisten metodisesti
tärkeiden asioiden esittely, jotka puuttuivat artikkelista.

Regressiomallin 1 selittäjät (vaihteluväli)

β t p

Palauteluento (1, 5) .220 1.693 0.096
Oma onnistunut ryhmätyöskentely
(tavoitteet, valmistautuminen, tuotos)

.357 2.969 0.004

R 	= 0.21    F = 2.257   p = 0.017
Regressiomallin 2 selittäjät (vaihteluväli) β t p
Palauteluento (1, 5) .296 2.470 0.017
Oma (huolellinen) perehtyminen
metodikäsitteisiin ennen ryhmän
kokoontumista

.268 2.194 0.030

Yksimielisyyden muodostuminen
metodikäsitteistä ryhmätyön kuluessa

.225 1.909 0.062

R 	= 0.21    F = 2.266   p = 0.016



Osaamisen tulokset osioittain (2/4)
Soveltamisosio: Artikkelia ja tutkijahaastatteluja
sovelletaan kymmeneen keskeiseen metodikäsitettä
koskevaan kysymykseen (esimerkiksi arvioi sovellettavan
tutkimuksen validiteettia).

Regressiomallin 1 selittäjät (vaihteluväli)

β t p

Aiemmat tiedot erittäin hyvät (0, 1) -.300 -2.042 0.046
Palauteluento (1, 5) .276 2.004 0.050

R 	= 0.11    F = 1.593   p = 0.110
Regressiomallin 2 selittäjät (vaihteluväli) β t p
Aiemmat tiedot melko hyvät (0, 1) -.352 -1.684 0.098
Oma (huolellinen) perehtyminen
metodikäsitteisiin ennen ryhmän
kokoontumista

.237 1.856 0.069

R 	= 0.13    F = 1.736   p = 0.075
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Osaamisen tulokset osioittain (3/4)
Käsiteanalyysi: Neljän metodikäsitteen valinta,
määrittely ja perustelu miten käsitteet liittyvät toisiinsa.

Regressiomallin 1 selittäjät (vaihteluväli)

β t p

Palauteluento (1, 5) .283 2.291 0.026
Ryhmäkeskustelujen asiallisuus .218 1.710 0.090

R 	= 0.29    F = 2.939   p = 0.002

Regressiomallin 2 selittäjät (vaihteluväli) β t p
Palauteluento (1, 5) .308 2.836 0.006
Ryhmän sisällöllinen tuki metodien
oppimisessa

.197 1.850 0.070

Oma (huolellinen) perehtyminen
metodikäsitteisiin ennen ryhmän
kokoontumista

.287 2.591 0.012

R 	= 0.35    F = 3.579   p < 0.001



Osaamisen tulokset osioittain (4/4)
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Ulkoasu ja lähteet osio: mm. viitteiden merkinnän
ja lähdeluettelon oikeellisuus (APA:n mukaan)

Regressiomallin 1 selittäjät (vaihteluväli)

β t p

Ryhmäkeskustelujen asiallisuus .285 2.153 0.036

R 	= 0.23   F = 2.444    p = 0.010
Regressiomallin 2 selittäjät (vaihteluväli) β t p

Palauteluento (1, 5) .193 1.754 0.085
Oma (huolellinen) perehtyminen metodi-
käsitteisiin ennen ryhmän kokoontumista

.417 3.715 0.000

R 	= 0.33    F = 3.393   p = 0.001



Tulosten koontia
• Viisi ryhmätekijää kahdestatoista oli yhteydessä metodikäsitteiden oppimiseen tai osaamiseen,

joista kaksi liittyi omaan työskentelyyn
• Opettajan formatiivinen palaute selitti sekä metodikäsitteiden oppimista (itsearvioimana) että

osaamista (opettajien arvioimana)
• Palauteluento ---> Vertailun, Soveltamisen ja  Käsiteanalyysin pisteet (tiedon transferoituminen)

• Oma työskentely metodikäsitteiden parissa selitti metodikäsitteiden osaamista (opettajien
arvioimana)

• Oma (huolellinen) perehtyminen metodikäsitteisiin ennen ryhmän kokoontumista selitti Vertailun, Käsiteanalyysin ja
Ulkoasu-Lähteitä koskevia pisteitä ja suuntaa antavasti Soveltavan osion pisteitä (p=0.069)

• Oma onnistunut ryhmätyöskentely (tavoitteet, valmistautuminen, tuotos) selitti Vertailuosion pisteitä

• Ryhmätyön muut laatutekijät selittivät yllättävän vähän metodioppimista ja osaamista
• Ryhmän positiivinen ilmapiiri ja ryhmätyöskentelyn tavoitteen selkeys selittivät opiskelijan kokemana metodikäsitteiden

oppimista mutta ei metodikäsitteiden osaamista
• Ryhmätyöskentelyn asiallisuus selitti ainoastaan Ulkoasut ja lähteet oppimistehtäväosiossa onnistumista

• Aiemmat metodologiatiedot paransivat koettua oppimista mutta heikensivät metodikäsitteiden
osaamista soveltamisosiossa

• Aiemmalla koulutuksella ei ollut yhteyttä metodikäsitteiden oppimiseen eikä osaamiseen
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Pohdintaa tulosten pohjalta
qRyhmätyöskentely saattoi…

§ toimia stimulaattorina opiskeluun motivoitumisessa, ts. se saattoi edistää omaa työskentelyä eli perehtymistä aineistoihin ja
tehtäviin etukäteen (emme tutkineet tätä)

§ edistää kykyä ymmärtää palauteluento koska artikkeleihin ja tehtäviin oli tutustuttava
§ onko muita tehokkaampia tapoja motivoida?

qOma ryhmätyöonnistuminen eli kyky työskennellä ryhmän hyväksi oli yhteydessä vertailuosiossa
onnistuminen, mutta ei muihin osioihin, mm. ei soveltamisosioon
§ viittaa siihen, ettei oma ryhmätyöskentely edistänyt tiedon transferoitumista

qRyhmän ilmapiiri ja tavoitteiden selkeys edistivät metodikäsitteiden oppimista (opiskelijan itsensä arvioimana)
mutta eivät opettajan pisteyttämää osaamista
§ toimiva ryhmä ja siinä koettu oppiminen eivät välttämättä johda todelliseen osaamiseen

qMuun muassa Erilainen ymmärrys metodikäsitteistä ryhmätyöskentelyn alkaessa tai Yksimielisyyden
muodostuminen metodikäsitteistä ryhmätyöskentelyn kuluessa eivät olleet yhteydessä oppimiseen eikä
osaamiseen
§ ryhmä on kompleksinen kokonaisuus, jossa aikaa menee sosiaaliseen säätelyyn
§ metodikäsitteitä koskevat keskustelut jäivät mahdollisesti pinnallisiksi

qAiemmat tiedot lisäsivät metodikäsitteiden oppimiskokemusta mutta heikensivät opettajan pisteyttämää
osaamista
§ syntyikö osaajilla virheellinen kuva todellisesta osaamisesta?
§ joutuivatko osaajat opettajiksi ryhmässä ja heikensikö se osaajien suoritusta?
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TUTKIMUKSEN RAJOITUKSET

• Kohde on melko pieni, näytteenomainen otos (N = 103, osaamisen
analyyseissa N = 69)

• Regressioanalyysin selitysasteista (R2 = 0.11–0.42) voidaan päätellä,
että metodikäsitteiden oppimista ja osaamista selittävät muutkin kuin
ne tekijät, joita malleihin valittiin mukaan

• Käytettyyn yhteisöllisyyden mittariin saattaa sisältyä heikkouksia, kyky
arvioida realistisesti omaa ja toisten työpanosta voi olla joillakin
heikko
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LIITE: Mitä summat sisälsivät?

Oma onnistunut ryhmätyöskentely:
§ Koen antaneeni itse arvokkaan panoksen ryhmän työskentelyyn
§ Tunnistan oman työpanokseni lopullisessa vastauksessa
§ Ennen ryhmän kokoontumista toin oman panokseni
§ Ymmärrän mitä ryhmätyöltä odotetaan
Oma (huolellinen) perehtyminen metodikäsitteisiin ennen ryhmän
kokoontumista:
§ Kuuntelin itse luentotallenteita ennen ryhmän kokoontumista
§ Vastasin (tai yritin vastata) harjoitusartikkelin kysymyksiin itsenäisesti tallenteiden

kuuntelun ja kirjallisuuden lukemisen jälkeen ennen ryhmän kokoontumista
§ Syvensin tallenteiden asioita kirjallisuuden avulla
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LIITE: Mitä summat sisälsivät?
Ryhmän positiivinen ilmapiiri:

§ Ryhmässä on helppo tuoda oma tietämättömyys esille

§ Ryhmän ilmapiiri salli virheellisten näkemysten esittämisen

§ Ryhmän ilmapiiri oli sellainen, jossa oli helppo tuoda esille epävarmoja näkemyksiä

§ Ryhmässä oli kannustava ilmapiiri

§ Ryhmässä oli helppo kommunikoida

§ Ryhmässä oli rento tunnelma

§ Ryhmässä oli innostava ilmapiiri

Ryhmätyöskentelyn tavoitteen selkeys:

§ Ryhmätyön tavoitteet olivat epäselvät

§ Ryhmässä oli joku tai joitakuita, jotka eivät ymmärtäneet mitä ryhmässä oli tarkoitus tehdä

Ryhmätyöskentelyn asiallisuus:

§ Ryhmän keskustelut pysyivät pääosin tehtävänannossa

§ Ryhmän keskustelu rönsyili usein muihin asioihin
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