Tiedote tutkimuksesta

9.5.2021

Hyvät oppilaat ja huoltajat

Salon koulujen 3.- ja 5.-luokkalaisia oppilaita vuosilta 2011–2018 on valittu seuraavaan tutkimukseen:
Alakoulun 3.- ja 5. -luokkalaisten lukutaidon poikkileikkaustutkimus ja oppilaiden taitotason muutokset
2011–2018 ALLU-lukutaitotesteissä. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston kanssa.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Salon alakoulujen oppilaiden lukutaidon taitotason viimeaikaisia
muutoksia ja lukutaitoon mahdollisesti vaikuttavia muuttujia oppilaiden ALLU-testien eli ala-asteen
lukutestien avulla. Tutkimuksessa vertaillaan maaseutu- ja kaupunkikoulujen lukutaidon testituloksia ja
etsitään korrelaatiotekijöitä, joilla voidaan selittää mahdollisia lukutaidon muutoksia ja lukutaitoon
vaikuttavia taustatekijöitä. Lisäksi aineiston perusteella voidaan seurata tutkittavien lukutaidon kehitystä
kolmannelta luokalta viidennelle luokalle. Tämä tieto lukutaidon kehityksestä antaa tärkeää tietoa siitä,
missä ikävaiheessa lukutaidon kehittämiseen tulee erityisesti panostaa.

Tutkimuksessa käytetään valmiita aineistoja eli 3.–5. -luokkalaisten oppilaiden ALLU-lukutaitotestien
tuloksia, jotka on kerätty normaalin opetustoiminnan yhteydessä maaliskuusta 2011 maaliskuuhun 2018.
Tutkimusaineistoon valitaan ne oppilaat, joilla on tehdyt ALLU-lukutaitotestit sekä 3. ja 5. luokalla.
Tutkimusaineistosta on poistettu oppilaiden suorat tunnistetiedot. Tutkimusryhmä käyttää vain
pseudonomisoitua aineistoa eikä näe oppilaan suoria tunnistetietoja. Kyseessä ei ole yksittäisten
oppilaiden, koulujen tai opettajien arviointi. Tutkimustulokset esitetään yleisellä tasolla ja näin ollen
yksittäistä oppilasta ei voida tunnistaa.

Lukutaitotestien tietoja käsitellään erittäin luottamuksellisesti tutkimuksen kaikissa vaiheissa. Aineiston
tietoja ei luovuteta eteenpäin eikä julkaista missään tutkimuksen vaiheessa. Tutkimusryhmän käytössä on
vain analysointiin tarkoitettu pseudonymisoitu aineisto, jota säilytetään Turun yliopiston sähköisellä
verkkolevyllä, jonne on rajattu pääsy vain tutkimusryhmän jäsenillä. Aineistoa säilytetään viisi vuotta
väitöskirjatutkimuksen jälkeen, jonka jälkeen se tuhotaan asianmukaisesti. Turun yliopiston ihmistieteiden
eettinen toimikunta on tehnyt eettisen arvion tästä tutkimuksesta 17.2.2021.

Henkilö voi halutessaan kieltää omien tietojensa käyttämisen tutkimuksessa 14 päivän kuluessa siitä, kun
tutkimuksen tiedote on laitettu Salon kaupungin yliopistohankkeen esittelyä koskevalle www-sivulle.

Tutkittavien tietojen käytön kieltäminen ei ole kuitenkaan seuraavissa tapauksissa mahdollista: 1) ALLUlukutestien seuranta-aineiston ensimmäisiin vuosiin kuuluminen, sillä vuosina 2011–2013 osallistuneet ovat
siirtyneet uudelle koulutusasteelle ja mahdollisesti uudelle paikkakunnalle. Muutto uudelle paikkakunnalle
on voinut tapahtua myös perhesyistä. 2) Tutkittavien mahdolliset nimenmuutokset tai samannimisten
henkilöiden esiintyminen aineistossa samana vuonna sekä samassa koulussa ja luokassa, sillä silloin voi
aiheutua tulkinnanvarainen tai epäselvä tilanne. Näissä tapauksissa henkilön poistaminen ei onnistu, jos
tutkittava ei muista tai muusta syystä pysty täsmentämään tietojaan.

Seuranta-aineisto on tutkimuskriteerein ennalta rajattu tutkimusjoukko, eikä se ei kata kaikkia alueen
oppilaita (3.lk ja 5.lk) seurantajaksolla. Tästä syystä niissä tapauksissa, joissa tutkittava mahdollisesti
kuuluu aineistoon ja haluaa poistaa tietonsa, on otettava yhteyttä Kati Huldéniin ja varauduttava
kertomaan oman nimensä lisäksi koulu(t) ja vuodet, joille koulunkäynti alakoulun 3. ja 5. luokalla
ajoittuvat.
Jos sinulla on tutkimuksesta jotain kysyttävään, ota yhteyttä Mirjamaija Mikkilä-Erdmanniin tai Kati
Huldéniin (p. 044 778 4212).
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