
Korvaavat reflektioraportit 
 
Soo soo, olet ollut poissa sellaisilta G-seminaariluennoilta joilla piti 
pelisääntöjen mukana olla läsnä. No ei hätää, kirjallisella 
lisäaktiviteetilla tästä selviää. 
 
Teemat jotka olivat pakollisia ja joista jokaisesta löytyy oma 
kalvosatsi kurssin kotisivulta ovat 

 Aihe ja sen valinta 

 Aineiston hankinta 

 Tutkimusmenetelmät 

 Gradujen arvostelu 

 Graduarviointi: jos et pääse näille luennoille laadit yksin 
valitsemastasi työstä arvioinnin viralliselle arvostelulomakkeelle 
soveltaen arvosteluohjeita. 

Lue sen/niiden luentojen kelmut joilta olet ollut poissa ja vastaa alla 
oleviin sen aihealueen kysymyksiin (pl. arviointi) sekä laita raportti 
minulle (tommi.karkkainen@jyu.fi). Odotan kunnon reflektointia 
(faktat ja niiden arviointi ja analysointi) eikä pelkästään muutaman 
sanan vastauksia annettuihin kysymyksiin. 
 
 
Aihe ja graduprosessi 

1. Miksi tulit juuri nyt graduseminaariin? Onko/oliko aika oikea? 
2. Miten valitsit työsi aiheen? 
3. Oliko/onko aihe hyvä? Miksi? 
4. Kenen kanssa keskustelit aiheesta ja kuka hyväksyi sen että teet gradusi 

juuri siitä? Miten muodollisesti aloitit gradun tekemisen? 
5. Mikä on työsi tutkimusongelma? Missä vaiheessa se muotoutui? Onko se 

pysynyt samana tai muuttunut gradun tekemisen aikana? 
6. Onko aikataulusta sovittu? Kuinka hyvin se toteutui/näyttää toteutuvan? 

Mistä aikataulussa pysyminen/siitä lipsuminen johtuu? 
7. Kuinka monesta työsi versiosta olet saanut jo palautetta? Kuinka monta 

kommentoitavaa/palautetta edellyttävää versiota syntyy 
kokonaisuudessaan? Onko niitä sopivasti? Oletko saanut sellaista 
ohjausta jota olet kaivannut? Miksi? 

8. Miten olet huomioinut tutkimusetiikan työssäsi ja sen tekemisessä? 
 
 
Teoriatausta ja aineiston hankinta 

1. Mistä ja miten etsit työhösi liittyvää relevanttia ja olemassa olevaa 
tutkimusmateriaalia? 



2. Löysitkö mielestäsi kaiken relevantin aiheeseesi liittyvän tehdyn 
taustamateriaalin? Miksi löysit (tai et löytänyt) sitä? 

3. Mistä etsit ja miten niitä paikkoja joista voisit löytää/etsiä relevanttia 
materiaalia? 

4. Kuinka rakensit/tulet rakentamaan teoriataustan sen sisällön ja 
yleisjaottelun osalta? Mitkä ovat pääteemoja teoriataustassa? Miksi? 
Miten ne liittyvät työn aiheeseen ja tavoitteisiin? 

 
 
Tutkimusmenetelmistä 

1. Miten näet tutkimusmenetelmät yleisesti? Mitä tutkimuksen jaotteluja ja  
tutkimusotteita sekä –menetelmiä on olemassa ja mikä on niiden suhde 
työhösi? 

2. Mitä tutkimusmenetelmiä olet maininnut/tulet mainitsemaan työssäsi? 
3. Mitä tutkimusmenetelmiä lopulta käytät/tulet käyttämään työssäsi? Miksi 

juuri niitä? 
4. Jos vastasit 2. ja 3. kohtiin “ei mitään” niin mistä se johtuu ja mitä 

menetelmiä olisit voinut käyttää? Miksi et käyttänyt niitä? 
5. Mitä apua tutkimusmenetelmistä on tutkijalle yleisesti? 

 
 
Arviointi 

1. Milloin ja miten tutkielmasi on jätetty/tullaan jättämään arvioitavaksi? Jos 
tämä ei vielä ole tapahtunut niin mistä tiedät milloin on tämän aika? 

2. Mitä arvosanaa työstäsi tavoittelet ja millä perusteella uskot sen saavasi? 
Mitkä arvosteltavista osa-alueista ovat mielestäsi omassa työssäsi 
vahvempia ja mitkä heikompia? Miksi? 

3. Mihin arvosanaa olet tyytyväinen? Miksi? 
4. Kuinka selkeinä pidät arvosteltavia osa-alueita ja niistä annettuja 

arvosteluohjeita? Pitäisikö jotain selventää – mitä ja miten? 
5. Pidätkö oman työsi vahvuuksina/onko sinulla työhösi liittyen selkeä kuva 

sen 
a. rakenteesta 
b. tuloksista 
c. johtopäätöksistä 
d. lopullisesta muodosta? 

Miksi? 
6. Tekisitkö jotain toisin tähänastiseen graduprosessiisi liittyen? Mitä? Miksi? 

 


