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Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.
Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.
Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.
If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.
More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.
Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.
Mer information: http://www.fsd.uta.fi/

Tutkimustiedote
Tampere 28.1.2012
Hyvät päiväkodin johtaja ja henkilökunta
Pyydän Teitä osallistumaan tutkimukseen, joka on yhteiskuntatieteiden maisterin opintojeni
opinnäytetyö (pro gradu työ). Opiskelen sosiaalipsykologiaa Tampereen yliopistossa, Yhteiskuntaja kulttuuritieteiden yksikössä.
Tavoitteenani on selvittää sitä, miten lapset muodostavat sosiaalisia suhteita päiväkodissa leikin
kautta. Olen myös kiinnostunut siitä, millaisiksi päiväkotilasten suhteet muodostuvat. Haastattelisin
siis lapsia heidän leikeistään (mitä he leikkivät, kenen kanssa jne.). Haastattelun virikkeeksi
pyytäisin lapsia piirtämään piirustuksen/ piirustuksia leikeistä päiväkodissa. Muistiinpanovälineenä
käyttäisin äänitallenteet tilanteesta. Haastatteluiden arvioisin kestävän noin puoli tuntia.
Pyydän lupaanne haastatella sisaruksia ja äänittää haastattelutilanteen päiväkodissa. Toivon, että
voisin käyttää jotakin rauhallista huonetta haastatteluun.
Tutkimuksen aineistoa (äänitallenteet) käsitellään seuraavasti:
1. Aineiston salassapito turvataan niin, että aineistoa käsittelevät allekirjoittavat
vaitiolositoumuksen.
2. Aineisto muutetaan tekstiksi siten, etteivät osallistujien nimiä ja aineiston keräämisen
paikkaa koskevat tiedot käy ilmi.
3. Tutkimusta raportoitaessa kaikki tunnistamisen mahdollistavat tiedot muutetaan.
4. Tutkimuksessa kerättyä aineistoa käytetään yllämainitun tutkimuksen päätyttyä vain
tieteellisessä tutkimuksessa
5. Aineistoa säilytetään tieteellistä tutkimusta varten Yhteiskunnallisessa tietoarkistossa
(FSD) 25 vuotta tutkimuksen päättymisen jälkeen
6. Vanhempien erityisellä luvalla (ks. suostumuslomake) aineistoa voidaan käyttää
yliopistollisessa opetuksessa.
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Siitä on oikeus kieltäytyä milloin tahansa syytä
ilmoittamatta ja pyytää, että mahdollisesti jo nauhoitettu aineisto tuhotaan.
Mikäli Teillä on kysyttävää tai haluatte lisätietoja, vastaamme mielellämme niihin.
Opinnäytetyön tekijä:
Pauliina Mattinen, [[poistettu puhelinnumero ja sähköpostiosoite]]
Pro gradu -työni ohjaaja:
Yliopiston lehtori Tiina Mälkiä, [[poistettu puhelinnumero ja sähköpostiosoite]]
Toimipaikka: Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, 33014 Tampereen yliopisto

