PALAUTE Tieteellisen tutkimuksen perusteita -verkkokurssilta (14.3.-14.11.2018).
Kurssin aloitti lähipäivä 14.3.2018, johon osallistui myös henkilöitä, jotka eivät jatkaneet verkkokurssille.
Verkkokurssin osallistujia oli 4 henkilöä, joista 2 suoritti kurssin loppuun. Palautteen antoi 2 henkilöä eli
kurssin loppuun saakka suorittaneet. Molemmat vastanneet käyttivät kurssin suorittamiseen yli 20h.
Kurssista oli minulle hyötyä. (1 = Täysin eri mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä)
Keskiarvo 4,5 p.
Kurssin toteutus sopi mielestäni aiheeseen hyvin. (1 = Täysin eri mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä)
Keskiarvo 4 p.
Tuutorointia oli riittävästi saatavilla. (1 = Täysin eri mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä)
Keskiarvo 4 p.
Nämä asiat edistivät oppimistani tai toimivat kurssilla hyvin
-

Ensimmäinen lähipäivä oli hyvä.
Tietoiskut.
Muiden kurssilaisten ajatukset aiheesta keskusteluissa.
Tutorin hyödylliset kommentit.

Näin kehittäisin kurssia
-

-

Tutkimussuunnitelmaosio, joka on vaativa osio, ohjaa tekemään tutkimussuunnitelman valmiiksi asti
ennen palauttamista. Olisi hyödyllisempää, jos tutkimussuunnitelmaakin voisi keskustelussa pohtia
ennen sen palauttamista, samaan tapaan kuin joissakin muissa osioissa käytiin keskustelua osion
teeman ympäriltä. Kurssin tarjoama aineisto ei aina ollut kovin hyödyllistä tutkimuksen tekoa vasta
harkitsevan näkökulmasta.
Otoskoon laskeminen kohta ei toiminut. Muutenkin oli todella vaikea tehtävä hahmottaa. Tätä kohtaa
kehittäisin helpommaksi tehdä kurssilaisille.
Kurssi oli melko raskas käydä läpi. Luultavasti moni lopetti kurssin tämän vuoksi.
Olin itse harjoittelemassa tutkimuksen tekoa kurssilla mutta tuntui, että jotkut olivat jo niin valmiita
tutkimuksiensa kanssa, että odottivat sitä minultakin. Kurssilla voisi korostaa sitä, että voi tulla myös
harjoittelemaan tutkimuksen tekemistä. Ei tarvitse olla jo tekemässä tutkimusta oikeasti.

Mitä viet oppimastasi käytäntöön?
-

Ainakin PICO-muistisäännön.
Kyllä osaan taas ajatella paremmin tutkimukseen liittyviä asioita, kun luen tutkimuksia. Ehkä teen
jatkossa tutkimusta.

Yhteenveto:
Kurssilla hyödylliseksi koettiin keskustelu teemojen ympärillä, mutta jotkut osiot olivat liian haastavia.
Kurssilla oli eri vaiheissa tutkimustaan suunnittelevia oppijoita, joka koettiin haasteelliseksi. Otoskoon
laskeminen osio oli liian vaikea ja sinne on lisätty vaihtoehtoja otoskoon laskemisen harjoitteluun. Jatkossa
valmiin tutkimussuunnitelman palautus kannattanee tehdä kaksivaiheisesti, jossa ensin palautetaan
harjoitusversio, josta annetaan palaute ja valmista palautusta voi hioa sen perusteella.

