
 
 

Vertaisryhmistä ja reflektioista 
 
Graduseminaarin alkuosan teemat liittyvät 

 Gradun aiheeseen ja sen valintaan 

 Aineiston hankintaan 

 Tutkimusmenetelmiin 
Gradun tekemisen kannalta on ehdottoman tärkeää, että itse kukin edistää omaa 
työtään ko. alueilla välittömästi luentojen jälkeen. Tätä fasilitoidaan 
vertaisryhmillä, jotka kootaan suuntautumisvaihtoehtojen pohjalta eli seminaarin 
osallistujista, joiden töiden orientaatio on samansuuntainen. Ryhmän pitää itse 
sopia itselleen kokoontumisaika kurssin yleisen aikataulusuunnitelman puitteissa. 
Vertaisryhmäkokoontumiseen mennessä jokainen osallistuja dokumentoi oman 
työnsä ja tekemisensä alla olevien kysymysten pohjalta. Ryhmässä keskustellen 
ja kunkin vastaukset läpikäyden pyritään löytämään koko ryhmän gradujen 
valmistumista varmistavia ja edistäviä näkökulmia. Tapaamisista laaditaan 
muistiot. 
 
1. Pienryhmä: Aihe ja graduprosessi 

1. Miksi tulit juuri nyt graduseminaariin? Onko aika varmasti oikea? Miksi? 
2. Miten valitsit työllesi juuri sen aiheen(/aihepiirin)? 
3. Onko aiheesi hyvä? Miksi? 
4. Kenen kanssa keskustelit aiheesta ja kuka hyväksyi sen että teet gradusi juuri 

siitä aiheesta? 
5. Mikä on työsi tutkimusongelma/keskeinen tavoite? Miten se on 

muotoutunut/muotoutumassa? 
6. Onko työsi aikataulusta sovittu? Onko aikataulu realistinen? Miten varmistat ja 

seuraat aikataulun toteutumista? 
7. Miten olet huomioinut tutkimusetiikan työssäsi ja sen tekemisessä? 

 
2. Pienryhmä: Teoriatausta ja aineiston hankinta 

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

2. Oletko jo löytänyt tai identifioinut mielestäsi kaiken relevantin aiheeseesi liittyvän 
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 työsi teoriataustan sen sisällön ja 

yleisjaottelun osalta? Mitkä ovat pääteemoja teoriataustassa? Miksi? Miten ne 
liittyvät työn aiheeseen ja tavoitteisiin? 

 
3. Pienryhmä: 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? 


