OneNote Online

28/11/15 22:13

PROJEKTISUUNNITELMA
Sunday, November 8, 2015 11:57 AM

Kurssi: 7tvt-jatko Tutkimusprosessikurssi 2015 syksy
Ryhmä 11: Ville Aro, Saara Ehlert, Saara Hannikainen, Marita Markkula, Ida Uski
TEHTÄVÄJAKO, jonka sisällä parit sopivat keskenään työjaon viikoOaisten vastuuosioidensa jakamisesta:
Tilastolinja:
Ville Aro
Saara Ehlert ja Marita Markkula tutustuvat myös Plastoon, muOa päävastuu Villellä
käyteOävät ohjelmistot: Plasto-ohjelma (spss), muisPinpanoihin One Note
tavoiOeena tutustua SPSS:ään niin eOä ohjelman käyOöliiOymä ja perustoiminnot hahmoOuvat
alustava suunnitelma tutkimusongelmasta ja käyteOävästä aineistosta, alustava lista muuOujista, muisPinpanot
Plastopuurtaminen vähintään kolmella muuOujalla, kaikista analyysit, taulukot ja kuviot, muuOujamuunnokset,
risPintaulukoinP, keskiarvotaulukot
Metaosio:
Saara Ehlert, Marita Markkula
pienryhmän koordinoinP ja tuki, viesPntä, raportoinP
ryhmätyöalue ja toimintatavat jossain ympäristössä
dokumentoitu aikataulu ja työnjakosuunnitelma (projekPsuunnitelma) ryhmätyöalueella
varmistus siitä, eOä ryhmäläiset osaavat käyOää valiOuja ryhmätyövälineitä
linkkikokoelma löydetystä 'metaPedosta' esim. Zoterolla
alueiden luomiset: Yammer, Zotero, Blogi
metapuurtaminen: tutkimuspäiväkirja blogina, projekPsuunnitelman ylläpito ja seuranta, raportoinP
Kirjallisuusosio:
Saara Hannikainen, Ida Uski
mahdollisesP vaihto metaosion ja kirjallisuusosioiden välillä vko 3
esiPetojen hankkiminen verkkohakujen avulla, viiOeitä talleOaen. Keskusteluyhteys Plasto-osion toteuOajan
kanssa, osiot etenevät rinta rinnan.
Zotero-Petokanta, aihepiirin avainsanoja tageina, vähintään toistakymmentä relevan[a tutkimusta
kommentoituna
verkkoon kirjaOu tai suullisesP väliteOy kertomus siitä mitä on oppinut tämän vaiheen aikana
käsitekarOa peruskäsiOeistä, mukana tärkeimmät viiOeet ja mielenkiintoisimmat lainaukset
kirjallisuuspuurtaminen: rapor[luonnoksen kirjoiOaminen
VIIKKOSUUNNITELMA, TYÖNJAKO, DEADLINET
Viikko 1 (26.10. - 1.11.): ORIENTOITUMINEN, JÄRJESTÄYTYMINEN JA VALMISTELUT
Luento ma 26.10.
OrientaaPoten[
Taitokartoitus
Ryhmien muodostaminen: ryhmäjako Moodlessa ke 28.10.
Kurssisivustoon tutustuminen itsenäisesP
Itsenäiset esityöt: Oﬃce 365
Mahdollisuus työpajaan pe 1.11. (meidän ryhmä ei päässyt paikalle)
Ryhmätyön aloitus: 1. tapaaminen (tämä tehPin käytännössä Moodlen pienryhmäkeskustelun kauOa 1. vkon
viikonloppuna): esiOelyt, alustavasP työtavoista sopiminen, alustavaa keskustelua työnjaosta ja kiinnostuksen
kohteista, ryhmän resurssit, heikkoudet ja vahvuudet (osaamiskartoitus)
Input jokaiselta ekaa viikkorapor[a varten su 1.11. klo 21 mennessä Moodleen
Viikkorapor[ Moodleen ma 2.11. (Marita kasaa ja läheOää)
Työpajojen varaaaminen pe 6.11. ja pe 13.11. (Marita)
Viikko 2 (2.-8.11.): RYHMÄTYÖTÄ, HAHMOITUSVAIHE 1
Liity Yammeriin, ryhmän keskustelu siirtyy sinne, Marita kasaa ryhmän
Luo tunnukset Wordpessiin, Saara E. kasaa ryhmän, sinne tulee metaosion ylläpitämä oppimispäiväkirja
Luo tunnukset Zoteroon, Saara H. kasaa ryhmän
Työpaja pe 6.11. klo 12 (paikalla Saarat ja Marita)
Tutkimusaiheen löyhä sopiminen työpajassa: Mten sosiaalinen media vaikuOaa elämänlaatuun?
METAOSIO (Marita ja Saara E.): RYHMÄTYÖKALUJEN VIRITTÄMINEN
Yleistehtävä vkot 2-4: Koordinoidaan ryhmätyötä, autetaan muita, pidetään ryhmäkeskustelu vireillä,
kootaan oppimispäiväkirjaa kokemuksista. Kirjataan kaikki tutkimusblogiin oppimispäiväkirjaksi.
vko 2: ryhmätyövälineiden viritys: Wordpress, OneNote, Yammer; perusta ryhmälle blogi (wordpress),
suunniOele työskentelyn prosessia ja työnjakoa (One Note). Auta ja koordinoi. Kirjoita viikkorapor[
Moodleen ma 9.11. (Saara E.) ja blogipäivitys 1 vkosta (Marita) sekä 2. vkosta (Saara E.)
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TILASTOLINJA (Ville): TUTKIMUKSEN AIHEEN VALINTA
Yleistehtävä vkot 2-4: Etsitään mielenkiintoinen aineisto, valitaan sieltä tutkiOavat muuOujat, kehitetään
tutkimusongelma, ratkaistaan se yksinkertaisilla Plastollisilla menetelmillä, esitetään tulokset taulukoina ja
graafeina.
vko 2: aineiston etsiminen ja valinta, tutkimusongelma (FSD Aino, SPSS); etsi fsd:stä aineisto, tutustu sen
muuOujiin, ideoi tutkimusongelmaa (FSD/AINO, SPSS tai R)
KIRJALLISUUSOSIO (Saara H. ja Ida): KIRJALLISUUSHAKUJA
Yleistehtävä vkot 2-4: KirjallisuusPetopankkeja ja hakukoneita käyOämällä etsitään Peteellisiä arPkkeleita,
kootaan niistä oma viitekPetokanta, kaivetaan arPkkeleista keskeiset kohdat viitaOaviksi, kirjataan
muisPinpanoihin omat huomit, kootaan viiOeistä ja muisPinpanoista tutkimuksen jäsennys ja kirjoitetaan
se raporPksi.
vko 2: kirjallisuushaut, hakukoneet, viitePetokanta (Zotero); hae Peteellisiä arPkkeleita (ebsco, scopus,
Web of Knowledge, Google Scholar), luo löydöistäsi oma viitePetokanta (Zotero) ja kirjaa omia ajatuksia ja
mielenkiintoisia kohPa arPkkeleista muisPinpanoihin.
Input Yammeriin viikkorapor[a varten jokaiselta su 8.11. iltaan mennessä
Viikko 3 (9.-15.11.): RYHMÄTYÖTÄ, ESIKIRJOITTAMINEN
Työpaja pe 13.11. klo 12 (paikalla Saarat ja Ida)
METAOSIO (Marita ja Saara E.): TUTKIMUSBLOGIN PERUSTAMINEN
Yleistehtävä vkot 2-4: Koordinoidaan ryhmätyötä, autetaan muita, pidetään ryhmäkeskustelu vireillä,
kootaan oppimispäiväkirjaa kokemuksista. Kirjataan kaikki tutkimusblogiin oppimispäiväkirjaksi.
vko 3: ryhmätyön ja kirjoitusprosessin työtapoihin tutustumista verkkohauin ja Moodlen foorumeilla
keskustellen; aloita tutkimuspäiväkirjablogi. Pohdi prosessin kulkua (ja tee verkkohakuja
kirjoiOamisprosessiin ja ryhmätöihin liiOyen). Kirjoita viikkorapor[ Moodleen ja blogipäivitys ma 16.11.
Ohjaa ja auta muita.
TILASTOLINJA (Ville): AINEISTON ALUSTAVAA ANALYSOINTIA
Yleistehtävä vkot 2-4: Etsitään mielenkiintoinen aineisto, valitaan sieltä tutkiOavat muuOujat, kehitetään
tutkimusongelma, ratkaistaan se yksinkertaisilla Plastollisilla menetelmillä, esitetään tulokset taulukoina ja
graafeina.
vko 3: aineiston kuvailua ja alustavia analyysejä (SPSS/R); tutustu aineistoonne, tee alustavia kuvailuja
(fsd, spss)
KIRJALLISUUSOSIO (Saara H. ja Ida): KIRJALLISUUTEEN PEREHTYMISTÄ JA RAPORTIN JÄSENTELYÄ
Yleistehtävä vkot 2-4: KirjallisuusPetopankkeja ja hakukoneita käyOämällä etsitään Peteellisiä arPkkeleita,
kootaan niistä oma viitekPetokanta, kaivetaan arPkkeleista keskeiset kohdat viitaOaviksi, kirjataan
muisPinpanoihin omat huomiot, kootaan viiOeistä ja muisPinpanoista tutkimuksen jäsennys ja kirjoitetaan
se raporPksi.
vko 3: oman tutkimuksen teemojen hahmoOelu (Atlas.Ti); poimi mielenkiintoisia kohPa ryhmän edellisessä
vaiheessa keräämistä tutkimuksista, kirjaa muisPin omia ideoita, jäsentele ideoita teemoiksi ja suunniOele
rapor[a (Atlas.Ti)
Input Yammeriin jokaiselta viikkorapor[a varten su 15.11. klo 21 mennessä Moodleen
Viikko 4 (16.-22.11.): RYHMÄTYÖTÄ, KIRJOITTAMINEN
Työpaja Ruoholahdessa (Tammasaarenkatu 7, F-Securen Plat) ke 18.11. klo 16-18 (paikalla koko ryhmä)
METAOSIO (Marita ja Saara E.): OPPIMISPÄIVÄKIRJA BLOGIIN
Yleistehtävä vkot 2-4: Koordinoidaan ryhmätyötä, autetaan muita, pidetään ryhmäkeskustelu vireillä,
kootaan oppimispäiväkirjaa kokemuksista. Kirjataan kaikki tutkimusblogiin oppimispäiväkirjaksi.
vko 4: oppimispäiväkirja: Wordpress. Ohjaa muita ryhmän jäseniä, kerää Petoa heidän kokemuksistaan,
auta tai järjestä apua tarviOaessa. Kirjoita viikkorapor[ Moodleen ja blogipäivitys ma 23.11.
TILASTOLINJA (Ville): ANALYYSIT, TAULUKOT JA KUVAT KUNTOON
Yleistehtävä vkot 2-4: Etsitään mielenkiintoinen aineisto, valitaan sieltä tutkiOavat muuOujat, kehitetään
tutkimusongelma, ratkaistaan se yksinkertaisilla Plastollisilla menetelmillä, esitetään tulokset taulukoina ja
graafeina.
vko 4: analysoi aineistoa (spss tai r), taulukot ja kuvat julkaisukuntoon
KIRJALLISUUSOSIO (Saara H. ja Ida): ENSIMMÄINEN VERSIO TEKSTURILLA
Yleistehtävä vkot 2-4: KirjallisuusPetopankkeja ja hakukoneita käyOämällä etsitään Peteellisiä arPkkeleita,
kootaan niistä oma viitekPetokanta, kaivetaan arPkkeleista keskeiset kohdat viitaOaviksi, kirjataan
muisPinpanoihin omat huomiot, kootaan viiOeistä ja muisPinpanoista tutkimuksen jäsennys ja kirjoitetaan
se raporPksi.
vko 4: raporPn kirjoiOaminen (Word); kokoa ryhmän tulokset alustavaan rapor[luonnokseen (word,
Zotero)
Input Yammeriin jokaiselta viikkorapor[a varten su 22.11. klo 21 mennessä
Viikko 5 (23.-29.11.): PALAUTTEEN ANTAMISTA JA SAAMISTA
Kirjallisuusryhmästä toinen jäsen jäOää lopputyön ensimmäisen luonnoksen teksturiPedostona Moodlen
ryhmätyöalueelle viikon 5 maanantaina, eli 23.11. ennen klo 12. Aikataulu tälle on ohjeiden mukaisesP ehdoton,
eikä siitä jousteta.
Jokaisen saa yksilönä (ei ryhmänä) kommentoitavakseen kaksi muiden ryhmien työtä. Tämän
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kommen[kierroksen tarkoituksena on auOaa ryhmiä parantamaan töitä, eikä osoiOaa kommentoijan osaamista.
HelpoOaa lopullisen työn viimeistelyä.
Työpaja pe 27.11. klo 12 (paikalla kaikki), jossa myös viimeistään sovitaan vkon 6 työjako itse raporPn
tuoOamista varten
METAOSIO (Marita ja Saara E.): työn koordinoinPa ja viikkorapor[ Moodleen ja blogipäivitys, ma 30.11.
TILASTOLINJA (Ville): Ville jatkaa Plasto-osuuden viimeistelyä
KIRJALLISUUSOSIO (Saara H. ja Ida): Ida jatkaa kirjallisuusosion viimeistelyä
Input Yammeriin jokaiselta viikkorapor[a varten su 29.11. klo 21 mennessä
Viikko 6 (30.11.-6.12.): RYHMÄTYÖTÄ, ARVIOITAVAN VERSION HIOMINEN
Katso työnjako tälle viikolle viikko 5:stä, koskee sekä viikkoa 5 ja 6
Työpaja pe 4.12. klo 12 (ei ehkä nyt tarpeen?)
METAOSIO (Marita ja Saara E.): Marita luonnostelee johdannon ja johtopäätökset Idan ja Villen työn pohjalta
keskiviikkona 2.12. ja läheOää edelleen Saara E:lle ja Saara H:lle viimeisteltäväksi + viikkorapor[ Moodleen ja
blogipäivitys ma 7.12.
TILASTOLINJA (Ville): Ville läheOää lopullisen versionsa Pistaina 1.12. Yammerin Filesiin, sekä lisää oman dram
inpuPnsa johdannon ja johtopäätöksen osioihin
KIRJALLISUUSOSIO (Saara H. ja Ida): Ida läheOää lopullisen versionsa Pistaina 1.12. Yammerin Filesiin, sekä lisää
oman dram inpuPnsa johdannon ja johtopäätöksen osioihin. Saara H saaOaa työn lopulliseen kuosiin tope aikana 3.-4.12. - ﬁnal formatoinP numeroinPneen, plagioinPtunnistus, Pivistelmälomake
Kaikki osallistuvat viimeistelyyn lauantaina 5.12. - pyritään saada tällöin valmiiksi
Input Yammeriin jokaiselta viikkorapor[a varten su 6.12. klo 21 mennessä jos jotain kommentoitavaa viikon
prosessiin
Viikko 7 (7.-13.12.): VERTAISARVIOINTI
Kirjallisuusryhmästä toinen jäsen jäOää lopullisen työn (nyt pdf-muodossa) Moodlen ryhmätyöalueelle viikon 7
maanantaina, eli 7.12., tänne metaryhmä jäOää myös linkin oppimispäiväkirja-blogiin. Taaskaan aikatauluissa ei
ole joustoa.
Jokainen saa yksilönä (ei ryhmänä) kommentoitavakseen kaksi tai kolme muiden ryhmien työtä eli jokaiselle
työlle tulee noin 10 arvostelijaa. Saamanne arvostelut vaikuOavat koko ryhmäsi loppuarvosanaan. Antamasi
arvostelut vaikuOavat omaan loppuarvosanaanne (tästä erillinen selostus myöhemmin).
Tee omasta oppimisestasi arvioinP, sekä kurssiarvioinP.
Työpaja pe 11.12. klo 12 (paikalla Saarat, Ida ja Marita)
METAOSIO (Marita ja Saara E.): kts. yllä + viikkorapor[ Moodleen ja blogipäivitys, ma 14.12.
TILASTOLINJA (Ville): kts. yllä
KIRJALLISUUSOSIO (Saara H. ja Ida): kts. yllä
Input Yammeriin jokaiselta viikkorapor[a varten su 13.12. klo 21 mennessä
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