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Beslut
Direktören för den svenska servicehelheten har beslutat att bevilja
********** forskningstillstånd ********** på de villkor som framgår närmare av motiveringen av beslutet. Beslutet är i kraft till 30.10.2020.
Beslutsmotivering
********** har ansökt om forskningstillstånd. Syftet med kandidatavhandlingen är att undersöka hur lågstadielärare anpassar innehållet enligt särbegåvade elevers behov. Målet är att klargöra hur lärarna differentierar uppåt, vilka utmaningar och möjligheter lärarna förknippar
med att differentiera uppåt samt vilka attityder lärarna har gemtemot
särbegåvade elever.
Forskningsmaterialet samlas in 6.4.-31.5.2020 genom en enkät som
riktar sig till lärare i fem skolor. Deltagandet i studien är frivilligt.
Materialet förvaras under det att forskningen pågår enligt goda forskningsetiska principer och förstörs efter att studien avslutats, senast
31.12.2020.
På forskningstillståndet tillämpas följande villkor:
Beslutet tillåter insamling av forskningsmaterial 6.4.-31.5.2020.
Beslutet ger inte rätt att ta del av Helsingfors stads dokument- och registermaterial.
Identifieringsuppgifter om enskilda personer som deltar i undersökningen får inte röjas i forskningsrapporten eller på något annat sätt.
Fostrans- och utbildningssektorn deltar inte i genomförandet av undersökningen.
Undersökningen får inte medföra kostnader för fostrans- och utbildningssektorn.
Forskningsrapportens elektroniska adress tillställs per e-post fostransoch utbildningssektorn (kasko.tutkimusluvat@hel.fi).
Upplysningar
Elina Vismanen, evalueringsexpert, telefon: 310 22174
elina.vismanen(a)hel.fi
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