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Tiedote arvioititutkimuksesta LUMATIKKA-kurssin osallistujille

Hyvä LUMATIKKA-täydennyskoulutuskurssin osallistuja,

Tässä tiedotteessa kerromme täydennyskoulutuksen yhteydessä toteutettavasta arviointitutkimuksesta.
Koulutus on osa Opetushallituksen rahoittamaa hanketta 2018-2019, jonka päättyessä koulutuksissa
tuotetut sisällöt, oppimateriaalit ja verkkoympäristö ovat osana massiivista avointa verkkokurssia, niin
sanottua MOOCia. Jotta MOOCista tulisi tarkoituksenmukainen, arvioimme koulutukseen osallistujien
kokemuksia projektin puitteissa toteutetuista sulautetuista ja verkkokursseista.
Haluatko auttaa meitä kehittämään MOOCia? Tervetuloa mukaan arviointitutkimukseen!
Osallistumalla arviointitutkimukseen autat meitä matematiikan opetuksen verkkomateriaalien
kehittämisessä. Osallistuminen tarkoittaa sitä, että pyydämme sinulta lupaa saada käyttää
tutkimusaineistona oppimistehtäviäsi, kurssiin sisältyvää oman oppimisen arviointiin kannustava kyselyä
sekä osuuttasi verkkokeskustelussa.
Tulosten raportoinnissa kaikki henkilö- ja muut tunnistetiedot anonymisoidaan. Raportoinnissa kuvataan
tulokset yleisellä tasolla. Mikäli käytämme esimerkkejä oppimistehtävistä tai oppimistehtäviä koskevasta
verkkokeskustelusta, poistamme kaiken sellaisen tiedon, jonka avulla sinut, ryhmäsi tai työyhteisösi
voitaisiin tunnistaa.
Tutkimukseen osallistumisesta ei ole sinulle suoranaista hyötyä, mutta autat meitä kehittämään parempaa
täydennyskoulutuskonseptia, joka hankkeen jälkeen jää avoimeen käyttöön.
Osallistuminen arviointitutkimukseen on vapaaehtoista, eikä vaikuta millään tavalla kohteluusi kurssilla.
Sinun ei tarvitse vielä päättää halukkuuttasi osallistua tutkimukseen vaan pyydämme suostumustasi kurssin
aikana. Osallistumisen voi myös keskeyttää koska tahansa tutkimuksen aikana syytä ilmoittamatta, ja
tutkimuksen päätyttyä voit halutessasi peruuttaa suostumuksesi. Suostumuksen peruuttaminen on
mahdollista siihen saakka, kunnes aineisto on täysin anonymisoitu. Tämän jälkeen yksittäisiä vastaajia ei
voida paikantaa aineistosta. Emme kysy arkaluontoisiksi luokiteltuja tietoja. Kysymykset koskevat
oppimisen tavoitteita ja kokemuksiasi kurssilla opiskelusta ja oppimisesta.
Tutkimukseen suostumuksensa antaneiden henkilöiden tietoja käsittelevät ainoastaan arviointitiimiin
kuuluvat tutkijat. Osallistuminen tutkimukseen edellyttää, että tutkijat voivat myös käsitellä henkilötietojasi
(pääasiallisesti nimi, jotta saman henkilön oppimistehtävät voidaan liittää toisiinsa). Älä siis osallistu
tutkimukseen, mikäli et halua, että tutkijat käsittelevät sinuun liittyviä henkilötietoja.
Aineisto säilytetään salasanasuojauksella. Tarvittaessa arvioinnista vastaava tutkija voi normaalin
käytännön mukaisesti antaa anonymisoidun aineiston nähtäväksi muille tutkijoille tai tieteellisen lehden
toimittajalle analyysien varmentamista varten, mikäli tätä erikseen pyydetään. Lähtökohtaisesti aineistoa ei
kuitenkaan luovuteta kolmansille osapuolille. Aineistoa säilytetään 5 vuotta viimeisen julkaisun jälkeen
Helsingin yliopiston tietojärjestelmässä. Tämän jälkeen aineisto tuhotaan. Tutkimuksessa noudatetaan
Tutkimuseettisen neuvottelukunnan hyvän tieteellisen käytännön ohjeita sekä tietosuojalainsäädäntöä.

Tutkimuksen vastuuhenkilönä toimii professori Erika Löfström Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä
tiedekunnassa. Mikäli sinulla on kysyttävää arviointitutkimuksesta, otathan yhteyttä vastuuhenkilöön:
erika.lofstrom@helsinki.fi tai 050-4150150.
Mikäli sinulla on kysymyksiä Helsingin yliopiston tietosuojasta, ota yhteyttä tietosuojavastaavaan
tietosuoja@helsinki.fi.
Kiitos, että luit läpi tiedotteen. Toivotamme sinulle antoisaa opiskelua ja uusia oivalluksia kurssin aikana!

