Helsingfors 31.10.2018
Information till kursdeltagarna om utvärdering av LUMATIKKA-kursen

Bästa deltagare i LUMATIKKA-fortbildning,

Här ger vi information om forskningsbaserad utvärdering av utbildningen. Utbildningen finansieras av
Utbildningsstyrelsen 2018-2019. Efter att projektet avslutas är det meningen att innehåll, material och den
nätbaserade lärmiljön öppnas i form av en så kallad MOOC (massive open online course). För att utveckla
ett ändamålsenligt kurskoncept av hög kvalitet utvärderar vi under projektets gång kursdeltagarnas
erfarenheter av innehåll, material och lärmiljöer.

Vill du hjälpa oss i utvecklingsarbetet? Välkommen att delta i forskning!

Deltagande i forskningen innebär att vi ber dig fylla i ett frågeformulär tre gånger: i början av kursen, under
kursens gång, och i slutet av kursen. Vi ber också om ditt samtycke för att få använda material du
producerat under kursen (kursuppgifter, diskussion på nätet kring kursuppgifterna) som en del av den
forskningsbaserade utvärderingen. Vi rapporterar inte identifierbara data. Vi beskriver resultaten på en
allmän nivå. Ifall vi använder exempel från kursuppgifter eller diskussioner på nätet avlägsnar vi all sådan
information som kunde leda till identifiering av enskilda individer, kursgrupper eller arbetsplatser.
Det tar ca 5 minuter per enkät att svara (allt som allt högst 15 minuter). Du får inte direkt nytta av att delta
i forskningen, men du hjälper oss att utveckla ett bättre fortbildningskoncept som efter projektets slut
öppnas för alla lärare som vill utveckla sina matematikkunskaper och pedagogiska kompetens.
I början av frågeformuläret ber vi dig om ditt samtycke att delta (kryss i rutan). Deltagande i utvärderingen
är frivilligt och påverkar inte hur du behandlas på kursen. Du kan avbryta ditt deltagande i
kursutvärderingen när som helst utan att ange en orsak. Du har även rätt att efter kursens slut återkalla ett
givet samtycke. Det här är möjligt ända fram tills allt data är anonymiserat. Efter det är det möjligt att vi
inte kan identifiera enskilda deltagares data. Vi frågar inte efter känsliga data. Frågeformuläret behandlar
dina erfarenheter av lärande och arbetsformer under kursen. Vi frågar efter ditt namn eller annan
identifierbar information för att kunna koppla ihop dina svar från de tre frågeformulären.
Data behandlas endast av forskare i utvärderingsteamet. Datat är skyddat med lösenord. Vid behov kan den
ansvariga forskaren ge data till andra forskare eller redaktörer för vetenskapliga tillskrifter till påseende för
verifiering av data och analyser. Utgångspunkten är dock den att materialet inte tilldelas tredje parter. Data
sparas i 5 år i Helsingfors universitets datasystem efter att den sista publikationen/rapporten utkommit.
Efter det förstörs materialet. Vi följer Forskningsetiska delegationens anvisningar om god vetenskaplig
praxis samt dataskyddslagen.

För forskningen ansvarar professor Erika Löfström vid pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet.
Om du har frågor gällande forskningen, vänligen tag kontakt via e-postadressen erika.lofstrom@helsinki.fi,
eller per telefon 050-4150150.
Om du har frågor om Helsingfors universitets dataskydd, kan du kontakta dataskyddsombud Tuomas
Tähtinen via e-postadressen tietosuoja@helsinki.fi.

