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LUKIOLAISTEN TIETOTYÖTAIDOT:
NETTILUKEMINEN JA ARGUMENTOINTI

Suomen Akatemian rahoi aman nelivuo sen (2015-2019) tutkimushankkeen Ar-
gumentoiva, tutkiva oppiminen interneƟssä akateemisten Ɵetotyövalmiuksien ra-
kentamisessa (ARONI) tavoi eena on kehi ää lukiolaisten etotyötaitoja ja niiden
oppimista edistäviä pedagogisia käytänteitä.

Hankkeessa arvioidaan lukiolaisten ne lukemisen taitoja. Saatuja tuloksia hyö-
dynnetään etotyötaitojen opetusmenetelmien kehi ämisessä. Lisäksi hankkees-
sa kootaan etoa lukiolaisten ne lukutaitoihin vaiku avista taustatekijöistä, ku-
ten etokäsityksistä ja minäpystyvyydestä. Hankkeeseen osallistuminen tarjoaa lu-
kioille mahdollisuuden olla mukana kehi ämässä akateemisten etotyötaitojen
opetusta.

Tutkimushankkeessa ovat mukana Jyväskylän yliopiston kasvatus eteiden laitos,
Tampereen yliopiston informaa o eteiden yksikkö sekä Helsingin yliopiston
käy äytymis eteiden laitos.

ARVIOINTITUTKIMUS:
TUTKIVAN NETTILUKEMISEN TAIDOT

Tutkimushankkeessa arvioidaan lukiolaisten tutki-
van ne lukemisen taitoja. Tutkimuksella etsitään
vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

Miten lukiolaiset osaavat
¨ kuvata edontarpeensa ja perustella sen?
¨ etsiä tehtävän tekemisen kannalta hyödyllisiä

lähteitä?
¨ tunnistaa teks n pääväi een ja sitä tukevat tär-

keimmät argumen t erilaisissa teksteissä?
¨ tunnistaa erilaisia monimediaisia vaiku amiskei-

noja?
¨ arvioida erilaisten teks en luote avuu a ja pe-

rustella arvionsa?
¨ yhdistellä etoa lukemistaan eri lähteistä?

INTERVENTIOTUTKIMUS:
TIETOTYÖTAITOJEN OPETTAMINEN

Opetusinterven ossa testataan hankkeessa yhdes-
sä ope ajien kanssa suunniteltuja uudenlaisia me-
netelmiä etotyötaitojen ope amiseen.

TUTKIMUKSEEN OSALLISTUMISEN HYÖDYT:

Opiskelijat saavat
¨ palaute a ne lukemisen taidoistaan
¨ opetusta ja ohjausta etotyötaitojensa

kehi ämiseen
¨ ylioppilaskirjoituksiin valmentavan kokemuksen.

Ope ajat saavat
¨ etoa opiskelijoidensa ne lukemisen taidoista
¨ tukea etotyötaitojen opetuksen kehi ämiseen.

Koulut saavat
¨ olla mukana kehi ämässä etotyötaitojen oppi-

mista edistäviä pedagogisia käytänteitä.

TUTKIMUSHANKKEEN AIKATAULU:

Syksy 2016: Arvioin tutkimus
Syksy 2017: Arvioin tutkimuksen tulosten

esi eleminen
Kevät 2018:  Tietotyövalmiuksien opetusmene-

telmien kehi äminen yhteistyössä
ope ajien kanssa

Syksy 2018: Interven otutkimus
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ARONI-hankkeen www-sivut, h ps://blogs.sis.uta.fi/aroni/
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