1Blogin arvostelu
Blogin tarkoitus

Blogin pitäminen on tapa välittää tietoa ryhmän päätöksentekoprosessista ulkopuolisille tahoille.
Samalla se toimii ryhmän sisäisenä resurssina ja tapana pitää kirjaa projektin etenemisestä.
Blogissa tulisi kuvata mm. ryhmätapaamiset, mitä edistystä on tapahtunu edellisen blogikirjoituksen
jälkeen ja mitkä ovat ryhmän seuraavat askeleet. Huomiota kannattaa kiinnittää myös blogin
ulkoasuun, vaikka sillä ei ole suoraa vaikutusta arvosteluun. Kuvat ja kaaviot ovat helppo tapa
elävöittää muuten kuivaa blogia.

Arvostelun filosofia

Blogin arvostelussa kiinnitetään huomiota erityisesti viestinnän selkeyteen ja informatiivisuuteen,
sekä siihen kuinka yksityiskohtaisesti tuotekehitysprosessia on kuvattu. Hyvä blogi sisältää
kuvauksen ryhmän motivaatiosta, toiminnasta ja reflektiosta. Erinomainen blogi muodostaa
yhtenäisen kuvauksen koko tuotekehitysprosessista ja sen tuloksista. Blogi on assistenttien ja
henkilökunnan ensisijainen ikkuna ryhmän työskentelyyn, joten blogin arvostelu on todellisuudessa
myös valtaosa ryhmän työtavan arvioinnista.

Blogin sisältö
Blogin kieli ja tyyli

Ryhmä voi kirjoittaa blogin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi omasta halustaan riippuen.
Kaikkien ryhmän jäsenten on kuitenkin ajateltu osallistuvan blogin sisällön tuottamiseen jossain
määrin, joten englanti on suositeltava kieli jos ryhmässä on läsnä ei-suomenkielentaitoisia
henkilöitä. Myös aiheen antajan on tarkoitus pystyä lukemaan blogia, joten hänen kielitaitonsa
tulisi ottaa huomioon blogin kieltä valittaessa. Blogi on tyyliltään vapaa, mutta kieliasun tulisi olla
selkeä ja helposti luettava.

Viikkotehtävät
Kullakin viikolla ryhmälle annetaan viikkotehtävä, johon vastataan blogissa. Viikkotehtävän
tarkoitus on tukea projektin etenemistä ja ohjata ryhmän huomiota projektin aspekteihin, jotka
muuten voisivat unohtua. Viikkotehtävien ei ole tarkoitus olla blogin ydin, vaan tukea ja
täydentää varsinaista blogisisältöä.

Blogin viikoittainen sisältö

Kullakin viikolla blogin tulisi sisältää vastaukset seuraavaan n
 eljään kysymykseen:
1. Suunnittelu — Mikä oli ryhmän agenda viikolla?
2. Toteutus — Mitä projektin aspekteja ryhmä työsti tällä viikolla ja miten?

3. Tulokset  — Mitä edistystä ja takaiskuja projektissa on tapahtunut edellisen
blogikirjoituksen jälkeen?
4. Reflektio ja seuraavat askeleet — Mitä toimenpiteitä ryhmä ottaa/joutuu ottamaan viikolla
opittujen asioiden seurauksena ja mitä ryhmä työstää seuraavaksi?
Kiitettävässä blogissa kysymyksiin ei mielellään tulisi vastata erikseen tai vaikkapa ranskalaisilla
viivoilla, vaan vastaukset kysymyksiin tulisi välittää osana yhtenäistä ja koherenttia kuvausta ryhmän
toiminnasta.
Kysymysten vastaamiseksi ryhmä voi käyttää seuraavia apuvälineitä
● Mitä kysymyksiä projektista on ilmennyt tällä viikolla?
○ “kuinka ratkaisemme ajankohtaisen ongelman x?”
○ “onko projektimme aikataulussa?”
○ “kohtaako tämänhetkinen lähestymistapamme alkuperäisen ongelman?”
● Mitä työkaluja ryhmä käytti viikolla?
○ post-it laput
○ pre-mortem
○ Kanban-taulu (projektin myöhemmissä vaiheissa)
○ jne.
● Miten ryhmän prototyyppi kehittyi viikolla? (projektin myöhemmissä vaiheissa)
○ Suunnittelu
○ Rautalankamallit
○ 3d-tulostus
○ mock-upit
● Mistä ryhmä keskusteli tapaamisissa?
○ työnjako jäsenten kesken
○ projektin suunta
○ palautuksista saadun palautteen analysointi
● Ketä ryhmä tapasi tällä viikolla?
○ aiheenantaja
○ käyttäjätestauksen testihenkilöt
○ assistentti
○ jne.
● Visuaalinen sisältö ryhmän toiminnasta voi tuoda lisäarvoa blogille
○ Kuvat
○ Kaaviot
○ Videot
○ jne.

Arvosteluohje
Ryhmällä on aikaa kirjoittaa viikon blogikirjoitus sen viikon maanantaista seuraavan viikon
maanantaihin. Tämän jälkeen assistentti arvostelee kirjoituksen senhetkisessä tilassa. Jo
arvosteltujen blogikirjoitusten arvosteluun ei voi vaikuttaa jälkeenpäin, vaikka ryhmä tekisi
muutoksia kirjoitukseen. Kullakin viikolla ryhmän assistentti arvioi kirjoituksen joko v älttäväksi,
hyväksi tai kiitettäväksi. Arvostelu välitetään ryhmälle MyCourses-sivujen kautta. Nostaakseen
loppuarvosanaa kirjoituksen on oltava kiitettävä. Samaten laskeakseen loppuarvosanaa
kirjoituksen on oltava välttävä. Tekemättä jätetty viikkotehtävä johtaa automaattisesti välttävään
arvosteluun. Hyväksi arvostettu kirjoitus ei nosta eikä laske loppuarvosanaa.
välttävä

hyvä

kiitettävä

Kirjoitus sisältää vastauksen
alle kahteen neljästä
kysymyksestä,
tai
kirjoitus sisältää lähes
ainoastaan epäolennaista
informaatiota, eikä kuvaa
ryhmän työskentelyä
kuluneella viikolla,
tai
viikkotehtävä on jätetty
tekemättä

- Kirjoitus tarjoaa jollain
tasolla vastaukset ainakin
kysymyksiin 1 ja 3
- Ryhmä on suorittanut
viikkotehtävän noudattaen
tehtävänannon
minimivaatimuksia
- Kirjoituksesta saa
käsityksen ryhmän
työskentelystä yleisellä
tasolla

-Kirjoitus tarjoaa selkeät
vastauksen kaikkiin neljään
kysymykseen
-Viikkotehtävä on suoritettu
moitteettomasti
-Kirjoitus on selkeä ja
koherentti, sekä muodostaa
jatkumon aikaisempien
kirjoitusten kanssa
-Kirjoitus sisältää
merkityksellistä reflektiota
ryhmän työtavoista

Halutessaan assistentti voi antaa kiitettävän arvosanan blogikirjoitukselle, vaikka kaikki
kiitettävän kirjoituksen ehdot eivät täyttyisi, mutta tällöin puutteista on huomautettava
palautteessa. Puutetta josta on annettu huomautus ei saa esiintyä peräkkäisillä viikoilla jos
ryhmällä on tavoite saada kiitettävä arvosana kirjoituksesta. Esimerkiksi jos assistentti on
huomauttanut reflektion puutteesta edellisellä viikolla ja antanut silti kiitettävän arvosanan, niin
reflektion puute seuraavalla viikolla estää ryhmää saamasta kiitettävän arvosanan vaikka muut
ehdot täyttyisivät.

Blogin vaikutus loppuarvosanaan

Blogi on yksi kurssin täydentävistä palautuksista, joten sitä ei arvostella numeroarvosanalla,
vaan siitä annetaan pisteitä, jotka voivat nostaa tai laskea loppuarvosanaa. Ryhmä voi saada
blogista maksimissaan 4 pistettä, missä yksi piste vastaa 0,1 loppuarvosanan korotusta.
Yhtälailla jos ryhmä täysin laiminlyö blogin tekemisen, niin heiltä vähennetään 0,4
loppuarvosanasta. Varsinaisia blogikirjoituksia on kurssin aikana 10. Kymmenen kiitettävästi
suoritettua blogikirjoitusta vaaditaan maksimipisteisiin blogista. Yhdestä kiitettävästi suoritetusta
blogikirjoituksesta ryhmä siis ansaitsee 0,4 pistettä eli 0,04 loppuarvosanan korotuksen

Esimerkki kiitettävästä blogikirjoituksesta
Seuraavaksi on esitetty esimerkki kiitettävästä blogikirjoituksesta. Esimerkki on kevään 2017
kurssilta, jolloin viikkotehtäviä ei vielä käytetty, mutta muut vaadittavat aspektit ovat läsnä
kirjoituksessa. Vastaukset kysymyksiin on merkitty punaisella ja apuvälineiden käyttö
purppuralla.

Esimerkkikirjoituksen mahdollinen palaute assistentilta:
Kirjoitus on kiitettävä ja täyttää kaikki vaatimukset. Kirjoitus on tiivis, mutta selkeä, ja antaa
hyvän kuvan kurssin työskentelystä tekstin ja kuvien avulla. Kirjoitus muodostaa selkeän
jatkumon aikaisempien ja tulevien blogikirjoitusten kanssa viittaamalla aikaisempiin vaiheisiin ja

linjaamalla seuraavat askeleet ryhmän projektille. Puutteena lähinnä reflektion vähäisyys, mihin
kannattaa kiinnittää huomiota seuraavan viikon kirjoituksessa.

