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Kurssin yleisestä organisoimisesta  

Valtio-opin johdantokurssi  järjestettiin syyslukukautena 2014 ensimmäistä kertaa 

uusien tutkintovaatimuksien mukaisessa muodossa, so. 5 op suuruisena (aiemman 7 op 

sijasta). Uusissa vaatimuksissa aiemman kahden linjakohtaisen kirjan sijasta pakollisena 

yhteisenä kirjallisuutena kaikille oli Andrew Heywoodin teos Politics (Sixth edition), 

joka siis myös kaikkien linjojen pääaineopiskelijoiden tuli myös tenttiä osana 

johdantokurssia. 

Kurssille suunniteltiin yhteistyössä kaikkien kolmen linjan opettajan (Holli, Ahonen, 

Kivimäki) kanssa seuraavat suoritusmuodot: 

- 36 h luentoja (12 h kultakin linjalta) 

- Pakollinen pienryhmätyöskentely, jonka tarkoituksena oli ensisijaisesti edesauttaa 

Heywoodin lukemista ja sen ja luentojen paremmin ymmärtämistä  

- Pienryhmäkohtaiset verkkokeskustelut (kunkin linjaosuuden lopuksi) opettajan 

antamasta aiheesta, jotka myöskin arvosteltiin skaalalla hylätty –hyväksytty –

kiittäen hyväksytty (jälkimmäisestä saattoivat koko ryhmän jäsenet saada plussaa 

luentokuulusteluun) 

- Pienryhmien verkkokeskustelujen hyväksyminen oli edellytys yksilökohtaiselle 

luentokuulusteluun osallistumiselle ja siis kurssin lopulliselle suorittamiselle 

Kurssille laadittiin myös yhteinen moodle-alusta ja ohjeistukset liittyen 

pienryhmätyöskentelyyn ja verkkokeskusteluihin. 

Kurssin osallistujat 

Kurssille ilmoittautui yhteensä 106 opiskelijaa, joista kuitenkin osa jäi alkuviikkoina 

pois pienryhmätyöskentelystä todettuaan kurssin liian suuritöiseksi ja yhdessä muiden 

kurssien kanssa vaikeaksi suorittaa. Pienryhmätyöskentelyyn osallistui ja sen suoritti 

loppuun 92 opiskelijaa. Luennoilla läsnäolijoita ainakin luentokurssin loppupuolella 

tyypillisesti viitisenkymmenen korvissa kerrallaan. 

Ensimmäisessä luentokuulustelussa kuulusteluun osallistui 68 opiskelijaa. 

Arvosteluskaalaa laskettiin tentissä hieman, kun opettajat totesivat tentistä saatujen 

arvosanojen keskiarvon suhteellisen matalaksi. Lopullisten arvosanojen jakauma on alla. 

 



ARVOSANOJEN 
JAKAUMAT 

   

 
Arvosana Lkm % 

 

 

Hylätty 6 8,8 

 

 

1 13 19,1 

 

 

2 12 17,6 

 

 

3 12 17,6 

 

 

4 13 19,1 

 

 

5 12 17,6 

 

 

Yhteensä 68 100,0 

 

 

Uusintakuulusteluun, joka järjestettiin valtio-opin yleisenä rästitenttipäivänä 9.12., 

ilmoittautui 18 opiskelijaa, joista osa oli korottamassa arvosanaansa 

Kurssipalaute 

Omaa oppimista kurssilla pyydettiin arvioimaan jo ensimmäisessä verkkokeskustelussa 

pot-osuuden päätteeksi 2 viikkoa kurssin alun jälkeen. Opettaja totesi palautteen 

perusteella pot-osuudelle asetettujen tavoitteiden suurinpiirteen toteutuneen: tieto oli 

syventynyt aiempaan/lukiotasoon verrattuna, uutta tietoa oli syntynyt ja mm. 

päivänpolitiikan uutisia luettiin eri tavalla ja kriittisemmin kuin aiemmin. Opiskelijat 

olivat myös omien sanojensa mukaan saaneet uusia näkökulmia kurssilla käsiteltyihin 

keskeisiin politiikan käsitteisiin ja teemoihin. Tämän palautteen yksityiskohdat ovat 

edelleen luettavissa kurssin moodle-alustalla. 

Koordinaattori keräsi toiseksi viimeisellä ja viimeisellä kurssin luennolla 

lomakepalautteen, jossa oppiaineen kurssipalautelomaketta oli täydennetty 

lisälomakkeella, jossa tiedusteltiin uusien suoritusmuotojen (pienryhmätyöskentely ja 

verkkokeskustelu) käytännön toteuttamisen tapoja opiskelijoiden keskuudessa (suhteessa 

ohjeistukseen) ja kokemuksia näistä työmuodoista.   

Palautelomakkeen täytti 42 opiskelijaa. Kooste opiskelijapalautteesta numeroin ja 

taulukoin on tämän tiivistelmän liitteenä. Alla on kooste opiskelijapalautteen 

pääkohdista. 

Ylipäätään kokonaisarvio kurssista oli suhteellisen hyvä, joskin tämän arvioinnissa on 

huomioitava ”jaloillaan äänestäneet” (kurssin keskeyttäneet) sekä poissaolijat (jotka 

eivät saaneet ja/tai palauttaneet luennolla jaettua lomaketta). Lomakekyselyssä kurssi 

arvioitiin useimmiten ”aika kiinnostavaksi” (=4; sekä moodi että mediaani olivat 4). 

Keskiarvo kiinnostavuusarvioista oli 4.24. Pääaineopiskelijat arvioivat kiinnostavuuden 

korkeammalle kuin sivuaineopiskelijat. 



Sekä numeroarviointi että avoin palaute paljasti joitakin ansioita että ongelmia kurssin 

organisoinnissa, mitkä olisi otettava pohjaksi seuraavien johdantokurssien 

suunnittelutyölle. 

Tiivistelmä johdantokurssin ansioista ja ongelmista jatkoa varten 

Uudet suoritusmuodot 

Pienryhmätyöskentelyä suuri enemmistö opiskelijoista piti antoisana 

työskentelymuotona, joka heidän mielestään sekä edisti luentojen ymmärtämistä että 

Heywoodin lukemista. Koordinaattorin tekemä ryhmäjaottelu (suurimmassa osassa 

ryhmiä oli yksi pääaineopiskelija kultakin linjalta, sekä sivuaineopiskelijoita; muutama 

ryhmä muodostui pelkästään sivuaineopiskelijoista) näytti toimivalta: enemmistö 

opiskelijoista piti pienryhmien jäsenten moninaista taustaa resurssina työlle ja 

keskusteluille. Samaan viitattiin myös avoimessa palautteessa. Osa sivuaineopiskelijoista 

kritisoi sitä, että heidän ryhmässään ei ollut pääaineopiskelijoita (syy tähän oli se, etä 

ryhmäjako oli pitänyt aloittaa jo ennen ilmoittautumisajan päättymistä, jolloin vain 

pääaineopiskelijoista oli varmempaa tietoa). 

Palautteesta – samoin kuin koordinaattorin opiskelijoiden sähköpostiviesteistä saamien 

väliaikatietojen perusteella – kävi kuitenkin ilmi, että pienryhmätyöskentelyyn liittyi 

ongelmia erityisesti joillakin tietyillä ryhmillä, mutta laajemminkin osana laajempaa 

kurssin ja opiskelijoiden elämäntilanteen kontekstia vasten. Ensinnäkin, koska kurssi oli 

tiivis ja pienryhmätyöskentelyn oli tarkoitus toimia suurin piirtein samantahtisesti 

luentojen kanssa, tahdista tuli kaikkiaan liian tiivistä. Opiskelijoiden oli lisäksi vaikeaa 

aikatauluttaa tapaamisia keskenään. Muutamat viittasivat siihen, että mm. itse joutuivat 

tekemään liikaa töitä (esim. verkkokeskusteluihin liittyen), koska tarvittavaa 

sitoutumista ei ryhmän muista jäsenistä löytynyt tarpeeksi. 

Verkkokeskustelujen toteutus osoittautui suurimmaksi kritiikin aiheeksi 

opiskelijapalautteessa. Verkkokeskusteluja sinänsä pidettiin periaatteessa hyvänä 

opiskelumuotona, mutta siihen ei olisi opiskelijoiden mielestä pitänyt lisätä 

suoritusarviointia. Hyvin monet kritisoivat sitä, että keskusteluista tuli suoritusarvioinnin 

myötä ”oppineisuuden osoittamista” ja pääsykoekirja/muilla tiedoilla briljeeraamista ja 

esseemäistä pitkien vastausten kirjoittamista, jolloin ”oikea keskustelu”, ihmettely ja 

aidot ongelmat esimerkiksi luentojen tai kirjan aiheiden ymmärtämisessä eivät päässeet 

esiin.  Tietämättömämpien, epävarmempien, introvertimpien ja ujompien oli ylipäätään 

vaikea osallistua lainkaan verkkokeskusteluihin.  Avoimessa palautteessa mainittiin 

myös, että esimerkiksi jotkut opettajien antamat keskustelunaiheet olivat niin vaikeita, 

etteivät opiskelijat oikeastaan pitkään aikaan ymmärtäneet, mistä heidän olisi ylipäätään 

pitänyt keskustella verkossa. Myös pienryhmien työn liittyminen verkkokeskusteluihin 

toi vaikeuksia: osa ryhmistä pyrki hyväksyttämään/keskustelemaan kaikista ryhmän 

puheenvuoroista etukäteen ryhmän kaikkien jäsenten kesken, mikä toi omat 

jäykkyytensä ja ongelmansa verkkokeskusteluun osallistumiseen vaaditulla tavalla ja 

useudella. 



Muut keskeiset asiat kurssipalautteessa, myös kurssin koordinaation näkökulmasta 

Kurssin katsottiin antaneen hyvän yleiskuvan valtio-opista ja sen eri linjoista. Opettajien 

vaihtuminen toi monien mielestä vaihtelua ja oli virkistävää. Myös luennoilla käydyt 

keskustelut ja interaktiivisuus koettiin positiivisena. Toisaalta monet huomauttivat 

heikoksi kohdaksi  kurssin pirstaleisuuden ja pyrkimyksen liialliseenkin kattavuuteen, 

sekä epävastaavuuden Heywoodin lukujen ja luentojen välillä. 

Monet pitivät avoimessa palautteessa kurssia raskaana ja erittäin työläänä 5 op:n 

peruskurssiksi. 

Kolmen tunnin luentoja pidettiin liian raskaina kuulijoille. 

Heywood kurssikirjallisuutena sai oikein hyvää  palautetta, sitä pidettiin mainiona 

yleisteoksena. Kirjan saatavuus ja pakko viime kädessä ostaa se itse saivat osakseen 

kitkerää arvostelua. 

Monet sivuaineopiskelijat kritisoivat kurssin eriarvoiseksi kokemaansa  kohtelua siinä 

mielessä, että kokivat kurssin olevan suunnattu liikaa pääaineopiskelijoille ja olettavan 

opiskelijoilta joitakin lähtötietoja, joita heillä ei ollut. 

Mainittakoon, että pää- ja sivuaineopiskelijoilla oli hieman aste-eroja suhtautumisessa 

pienryhmiin, mm. pääaineopiskelijoiden suhtautuminen niiden antoisuuteen hajautui 

hieman enemmän. Pääaineopiskelijoiden mielestä ne edesauttoivat  nimenomaan 

kurssikirjan paremmin lukemista ja ymmärtämistä useammin kuin 

sivuaineopiskelijoiden mielestä. 

Kurssin koordinoinnin näkökulmasta ongelmia oli ennen kaikkea opiskelijoiden 

tulemisessa ja menemisessä ensimmäisten viikkojen aikana: vielä toisen viikon torstaina, 

so. luentokerralla 10-12 h kurssin alkamisen jälkeen, mukaan pyrki uusia tulokkaita (kun 

periaatteessa pienryhmätkin olivat työskennellet jo aktiivisesti viikon). Osa tuli 

ylipäätään myöhässä kurssille ja heidät piti jälkikäteen sovittaa työryhmiin; osa jätti 

pienryhmät kesken tai kokonaan osallistumatta niihin, mikä aiheutti liikkuvia palasia 

organisoinnissa jatkuvasti kurssin alkupuolella paitsi pienryhmälle itselleen, myös 

koordinaattorille ja tämän paperisodalle. 

Koordinaattorin näkökulmasta ongelmia tuli myös siinä, että opiskelijat eivät olleet 

lukeneet moodlen ohjeistuksia mm. verkkokeskusteluista. Tästä seurasi se, että piti 

jälkikäteen korjailla useampaan kertaan asioita mm. antamalla jollekulle 

ryhmälle/ryhmille lisämahdollisuus laatia hyväksyntään tarvittava määrä puheenvuoroja 

verkkokeskusteluihin. Ohjeistus olisi luultavimmin pitänyt käydä yksityiskohtaisemmin 

läpi ensimmäisellä luennolla (vaikka ehkä siitäkään ei olisi ollut hyötyä ao. seikalle).  

  



 

Suositukset jatkoa varten 

Kommunikointia valtio-opin eri linjojen ja henkilöiden vastuulla olevien luentojen 

suunnittelussa voisi edelleen parantaa, että kurssin sisällöt ja opetustavoitteet olisivat 

selkeämmät. 

Pienryhmätyöskentely on johdantokurssilla hyvä työmuoto, mutta kurssin keston pitäisi 

niitä käyttäen olla ehkä 2 periodia, jotta kahden alkuviikon organisoitumishässäkkä 

(koordinaattorinkin näkökulmasta, ja myös opiskelijoiden…) ei muodostaisi liian suurta 

osaa varsinaisesta työskentelystä yhden 7 viikon periodin sisällä. Tällöin myös 

opiskelijoiden kiireiset aikataulut jne. (opiskelijoiden näkökulmasta) olisi helpompi 

sovittaa yhteen, kun pienryhmätapaamiset jakaantuisivat laajemmalle aikavälille. 

Verkkokeskusteluja voi jatkossakin käyttää, mutta niihin ei saisi ainakaan peruskurssilla 

liittää arviointia, Se asettaa esteitä niiden osallistumiselle, joilla olisi ehkä eniten tarvetta 

kysyä ja saada lisää tietoa ongelmallisista kohdista ja teemoista luennoilla ja kirjassa. 

Heywood on hyvä ja selkeä perusteos johdantokurssilla, mutta sitä ei ole tarpeeksi 

kurssikirjastossa eikä kirjan itse ostaminen saa opiskelijoiden keskuudessa suosiota. 

Ongelmaan ei liene toimivaa ratkaisua johdantokurssin suurien osallistujamäärien takia: 

johdantokurssi pitäisi vähintäin järjestää kahdesti vuodessa kyseisen ongelman 

lievittämiseksi. Käytettyjen Heywoodien kauppa opiskelijoiden kesken saattaa jatkossa 

lieventää pulmaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tilastoliite 
 
Taustatietoja palautelomakkeen täyttäneistä (yhteensä 42 hlöä) 
 

Ainestatus 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Valtio-opin pääaineopiskelija 19 45,2 48,7 48,7 

sivuaineopiskelija valtsikasta 9 21,4 23,1 71,8 

sivuaineopiskelija muista 

tiedekunnista 
11 26,2 28,2 100,0 

Total 39 92,9 100,0  

Missing System 3 7,1   

Total 42 100,0   

 

 

Minkä vuoden opiskelija 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 vuoden 27 64,3 69,2 69,2 

2. vuoden 4 9,5 10,3 79,5 

3.vuoden 3 7,1 7,7 87,2 

4.vuoden tai enemmän 5 11,9 12,8 100,0 

Total 39 92,9 100,0  

Missing System 3 7,1   

Total 42 100,0   

 

 

 

Kurssin 
kiinnostavuus  - 
tunnusluvut 

N Valid 41 

Missing 1 

Mean 4,24 

Median 4,00 

Mode 4 

  



 
Kurssin kiinnostavuus 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid siltä väliltä (3) 5 11,9 12,2 12,2 

aika kiinnostava (4) 21 50,0 51,2 63,4 

hyvin kiinnostava 

(5) 
15 35,7 36,6 100,0 

Total 41 97,6 100,0  

Missing System 1 2,4   

Total 42 100,0   

 

 

 

Kurssille osallistumisen säännöllisyys 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid silloin tällöin 4 9,5 9,5 9,5 

aika säännöllisesti 7 16,7 16,7 26,2 

säännöllisesti 31 73,8 73,8 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 
     

 

 

 

 

Kys1: Pienryhmätyöskentely oli mielestäni antoisa työmuoto  

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid täysin eri mieltä 2 4,8 4,9 4,9 

jokseenkin eri mieltä 3 7,1 7,3 12,2 

osin samaa, osin eri mieltä 7 16,7 17,1 29,3 

jokseenkin samaa mieltä 21 50,0 51,2 80,5 

täysin samaa mieltä 8 19,0 19,5 100,0 

Total 41 97,6 100,0  

Missing System 1 2,4   

Total 42 100,0   

 



 
Kys2: Pienryhmätyöskentely edisti luennolla käsiteltyjen 

asioiden ymmärtämistä paremmin  

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid täysin eri mieltä 2 4,8 4,9 4,9 

jokseenkin eri mieltä 7 16,7 17,1 22,0 

osin samaa, osin eri mieltä 6 14,3 14,6 36,6 

jokseenkin samaa mieltä 21 50,0 51,2 87,8 

täysin samaa mieltä 5 11,9 12,2 100,0 

Total 41 97,6 100,0  

Missing System 1 2,4   

Total 42 100,0   

 

 
 

Kys3:Pienryhmässä työskentely edisti Heywoodin kirjan 
lukemista ja ymmärtämistä  

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid täysin eri mieltä 1 2,4 2,4 2,4 

jokseenkin eri mieltä 4 9,5 9,8 12,2 

osin samaa, osin eri mieltä 11 26,2 26,8 39,0 

jokseenkin samaa mieltä 19 45,2 46,3 85,4 

täysin samaa mieltä 6 14,3 14,6 100,0 

Total 41 97,6 100,0  

Missing System 1 2,4   

Total 42 100,0   

 

  



 

 

Kys4:Pienryhmäni Heywood-tapaamiset toimivat suuinpiirtein 
ohjeistuksen mukaisesti 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid täysin eri mieltä 1 2,4 2,4 2,4 

jokseenkin eri mieltä 9 21,4 22,0 24,4 

osin samaa, osin eri mieltä 13 31,0 31,7 56,1 

jokseenkin samaa mieltä 14 33,3 34,1 90,2 

täysin samaa mieltä 4 9,5 9,8 100,0 

Total 41 97,6 100,0  

Missing System 1 2,4   

Total 42 100,0   

 

 

Kys5: Pienryhmäni jäsenten eri taustat eri oppiaineissa, eri 
opiskeluvaiheissa jne. olivat työskentelyssä voimavara 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid jokseenkin eri mieltä 1 2,4 2,4 2,4 

osin samaa, osin eri mieltä 9 21,4 22,0 24,4 

jokseenkin samaa mieltä 11 26,2 26,8 51,2 

täysin samaa mieltä 20 47,6 48,8 100,0 

Total 41 97,6 100,0  

Missing System 1 2,4   

Total 42 100,0   

 

  



 

Kys6: Pienryhmätyöskentely edisti tiimityöskentelyn vaatimien 
ja työelämässäkin tarvittavien taitojen oppimista 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid täysin eri mieltä 1 2,4 2,4 2,4 

jokseenkin eri mieltä 4 9,5 9,8 12,2 

osin samaa, osin eri mieltä 14 33,3 34,1 46,3 

jokseenkin samaa mieltä 15 35,7 36,6 82,9 

täysin samaa mieltä 7 16,7 17,1 100,0 

Total 41 97,6 100,0  

Missing System 1 2,4   

Total 42 100,0   

 

 

Kys7: Pienryhmäni jäsenistä tuli myös hyviä ystäviäni 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid täysin eri mieltä 2 4,8 5,0 5,0 

jokseenkin eri mieltä 11 26,2 27,5 32,5 

osin samaa, osin eri mieltä 12 28,6 30,0 62,5 

jokseenkin samaa mieltä 10 23,8 25,0 87,5 

täysin samaa mieltä 5 11,9 12,5 100,0 

Total 40 95,2 100,0  

Missing System 2 4,8   

Total 42 100,0   

 

  



 

Kys1B: Verkkokeskustelut olivat hyvä opitun arviointimuoto  

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid täysin eri mieltä 7 16,7 17,1 17,1 

jokseenkin eri mieltä 19 45,2 46,3 63,4 

osin samaa, osin eri mieltä 9 21,4 22,0 85,4 

jokseenkin samaa mieltä 5 11,9 12,2 97,6 

täysin samaa mieltä 1 2,4 2,4 100,0 

Total 41 97,6 100,0  

Missing System 1 2,4   

Total 42 100,0   

 

 

Kys2B:Verkkokeskustelut edesauttoivat opitun soveltamista 
käytäntöön 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid täysin eri mieltä 5 11,9 12,2 12,2 

jokseenkin eri mieltä 7 16,7 17,1 29,3 

osin samaa, osin eri mieltä 15 35,7 36,6 65,9 

jokseenkin samaa mieltä 12 28,6 29,3 95,1 

täysin samaa mieltä 2 4,8 4,9 100,0 

Total 41 97,6 100,0  

Missing System 1 2,4   

Total 42 100,0   

 

  



 

Kys3B:Pienryhmäni keskusteli  yhdessä verkkokeskutelujen 
teemasta ennen kuin kirjoitti puheenvuoroja 

keskustelualustalle 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid täysin eri mieltä 1 2,4 2,4 2,4 

jokseenkin eri mieltä 1 2,4 2,4 4,9 

osin samaa, osin eri mieltä 6 14,3 14,6 19,5 

jokseenkin samaa mieltä 10 23,8 24,4 43,9 

täysin samaa mieltä 23 54,8 56,1 100,0 

Total 41 97,6 100,0  

Missing System 1 2,4   

Total 42 100,0   

 

 

Kys4B: Kaikki pienryhmäni jäsenet osallistuivat 
puheenvuoroillaan samanaikaisesti kuhunkin käynnissä 

olevaan verkkokeskusteluun 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid täysin eri mieltä 3 7,1 7,7 7,7 

jokseenkin eri mieltä 9 21,4 23,1 30,8 

osin samaa, osin eri mieltä 10 23,8 25,6 56,4 

jokseenkin samaa mieltä 11 26,2 28,2 84,6 

täysin samaa mieltä 6 14,3 15,4 100,0 

Total 39 92,9 100,0  

Missing System 3 7,1   

Total 42 100,0   

 

  



 

Kys5B: Pienryhmässäni vastuu verkkokeskusteluun 
osallistumisesta annettiin työnjaollisesti yhdelle (tai 
muutamalle) henkilölle kerrallaan/verkkokeskustelu 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid täysin eri mieltä 9 21,4 22,0 22,0 

jokseenkin eri mieltä 10 23,8 24,4 46,3 

osin samaa, osin eri mieltä 8 19,0 19,5 65,9 

jokseenkin samaa mieltä 11 26,2 26,8 92,7 

täysin samaa mieltä 3 7,1 7,3 100,0 

Total 41 97,6 100,0  

Missing System 1 2,4   

Total 42 100,0   

 

Joitakin suurimpia eroja pää- ja sivuaineopiskelijoiden välillä 

 

- pääaineopiskelijat pitivät kurssia kiinnostavampana kuin 

sivuaineopiskelijat (pääaineopiskelijat: keskiarvo 4.44 – 

sivuaineopiskelijat: keskiarvo 4.15) 
 

Pää- vai sivuaineopisk * kiinnostavuus Crosstabulation 

 

kiinnostavuus 

Total 

siltä 

väliltä 

aika 

kiinnostava 

hyvin 

kiinnostava 

Pää- vai 

sivuaineopisk 

Pääaineopiskelija Count 2 6 10 18 

% within Pää- vai 

sivuaineopisk 
11,1% 33,3% 55,6% 100,0% 

Sivuaineopiskelija Count 2 13 5 20 

% within Pää- vai 

sivuaineopisk 
10,0% 65,0% 25,0% 100,0% 

Total Count 4 19 15 38 

% within Pää- vai 

sivuaineopisk 
10,5% 50,0% 39,5% 100,0% 

 

  



- sekä pääaine- että sivuaineopiskelijat pitivät pienryhmätyöskentelyä 

antoisana työmuotona, pääaineopiskelijoiden mielipiteet hajautuivat 

enemmän 

Pää- vai sivuaineopisk * Kys1 Crosstabulation 

 

Kys1 

Total 

täysin 

eri 

mieltä 

jokseenkin 

eri mieltä 

osin 

samaa, 

osin eri 

mieltä 

jokseenkin 

samaa 

mieltä 

täysin 

samaa 

mieltä 

Pää- vai 

sivuaineopisk 

Pääaineopiskelija Count 1 2 3 7 6 19 

% within Pää- 

vai 

sivuaineopisk 

5,3% 10,5% 15,8% 36,8% 31,6% 100,0% 

Sivuaineopiskelija Count 1 1 2 14 2 20 

% within Pää- 

vai 

sivuaineopisk 

5,0% 5,0% 10,0% 70,0% 10,0% 100,0% 

Total Count 2 3 5 21 8 39 

% within Pää- 

vai 

sivuaineopisk 

5,1% 7,7% 12,8% 53,8% 20,5% 100,0% 

-  

  



- pääaineopiskelijat pitivät pienryhmätyöskentelyä useammin hyödyllisenä 

Heywoodin lukemisen ja ymmärtämisen näkökulmasta 

Pää- vai sivuaineopisk * Kys3 Crosstabulation 

 

Kys3 

Total 

täysin 

eri 

mieltä 

jokseenkin 

eri mieltä 

osin 

samaa, 

osin eri 

mieltä 

jokseenkin 

samaa 

mieltä 

täysin 

samaa 

mieltä 

Pää- vai 

sivuaineopisk 

Pääaineopiskelija Count 0 1 3 10 5 19 

% within Pää- 

vai 

sivuaineopisk 

0,0% 5,3% 15,8% 52,6% 26,3% 100,0% 

Sivuaineopiskelija Count 1 3 8 7 1 20 

% within Pää- 

vai 

sivuaineopisk 

5,0% 15,0% 40,0% 35,0% 5,0% 100,0% 

Total Count 1 4 11 17 6 39 

% within Pää- 

vai 

sivuaineopisk 

2,6% 10,3% 28,2% 43,6% 15,4% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 


