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JYVÄSKYLÄ UNIVERSITET 
 
DATASKYDDSANMÄLAN OM FORSKNING TILL UNDERSÖKNINGENS 
DELTAGARE 24.01.2019 

Denna dataskyddsanmälan gäller en enkätundersökning, där 
gymnasiestuderandens uppfattning om demokratifostran och deras delaktighet i 
gymnasiet och samhället utreds. Enkätundersökningen är en del av 
Undervisnings- och Kulturministeriets finansierade spetsprojekt IDEMO, där det 
övergripande syftet är att utveckla ämnesövergripande pedagogik och 
demokratifostran i gymnasierna. Projektet förverkligas i samarbete mellan Åbo 
Akademi och Jyväskylä universitet. Förutom dessa aktörer har Suomen 
Lukiolaisten Liitto deltagit i uppgörandet av enkäten. 

Deltagande i undersökningen är frivilligt. Deltagaren är inte skyldig att 
förmedla några som helst uppgifter och deltagandet kan när som helst 
avbrytas. 

1. FORSKNINGENS NAMN, KARAKTÄR OCH VARAKTIGHET 

Ämnesövergripande pedagogik i det nya gymnasiets verksamhetskultur 
(Oppiainerajat ylittävä pedagogiikka ja tomintakulttuuri uudessa lukiossa, 
Integrated Subject and Democratic Education) – forskningsprojektet (2018–
2021) är en fortsättning på det avslutade utvecklingsprojektet HELIUM (2015–
2018) som förverkligades vid Åbo Akademi i Vasa och som strävade efter att 
förverkliga ämnesövergripande pedagogik i gymnasierna. I IDEMO-projektet 
bedrivs forskning och utveckling kring ämnesövergripande pedagogik och 
demokratifostran i gymnasiet. 

Denna dataskyddsanmälan gäller ett delprojekt inom IDEMO-projektet, i vilket 
finländska gymnasiestuderandens uppfattningar om gymnasiets 
demokratifostran och möjligheter till delaktighet kartläggs. Kartläggningen 
genomförs i form av en enkätundersökning under vårterminen 2019. Förutom 
Åbo Akademi och Jyväskylä universitet deltar också Suomen Lukiolaisten Liitto i 
delprojektets förverkligande. 

Undersökningens resultat kommer under de kommande åren att presenteras vid 
konferenser, seminarier och andra motsvarande tillfällen, och också publiceras i 
avhandlingar, forskningsrapporter och vetenskapliga publikationer. Därtill 
kommer undersökningens resultat att utnyttjas i utvecklandet av 
lärarutbildningarna och gymnasieutbildningarna samt i gymnasiestuderandens 
intressebevakning. 
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2. PÅ VAD GRUNDAR SIG PERSONUPPGIFTERNAS BEHANDLING 

Behandlingen av dina personuppgifter sköts enligt det allmänna intresset för att 
förverkliga vetenskaplig forskning enligt lagen om dataskydd (4 § 3:e artikel).  
 
Känsliga personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddslagens 
föreskrifter för vetenskaplig forskning (6 § 7:e artikel). 
 

3. ANSVARIGA AKTÖRER FÖR UNDERSÖKNINGEN  

Som undersökningens ansvarande aktörer fungerar Åbo Akademi Vasa och 
lärarutbildningsenheten vid Jyväskylä universitet. Därtill deltar också förbundet 
Suomen Lukiolaisten Liitto i undersökningen. Kontaktuppgifter: Jyväskylän 
yliopisto, Seminaarinkatu 15, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Växel (014) 260 
1211, Y-tunnus 0245894-7. Jyväskylä universitets dataskyddsansvarig: 
tietosuoja@jyu.fi, tel. 040 805 3297. Alla ovan nämnda aktörer ansvarar för 
insamling, skydd, förstörande eller arkivering av materialet i enlighet med 
forskningsplanen. Aktörerna har sinsemellan uppgjort ett avtal om ett 
gemensamt forskningsregister. 

Undersökningens ansvariga ledare: 

Matti Rautiainen, 040 8053368, matti.a.rautiainen@jyu.fi, Ruusupuisto, Alvar 
Aallonkatu 9, 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. 

Kontaktperson: 

Mikko Hiljanen, 040-8054805, mikko.hiljanen@jyu.fi, Ruusupuisto, Alvar 
Aallonkatu 9, 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO.   

Aktörer som genomför undersökningen: 

Personer som behandlar personuppgifterna har ingått avtal med Jyväskylä 
universitet eller Åbo Akademi, eller är grundexamens- eller forskarstuderanden 
vid dessa universitet. De personer vid Suomen Lukiolaisten Liitto som behandlar 
personuppgifterna har ingått avtal med förbundet eller ansvarar för förbundets 
forskningsverksamhet. Närmare information om personerna fås från 
undersökningens ansvariga ledare. 

Utlämnande av personuppgifter: 

Undersökningens material kan distribueras mellan forskningens involverade 
aktörer (Jyväskylä universitet, Åbo Akademi och Suomen Lukiolaisten Liitto). 
Alla aktörer binds av tystnadsplikt. Uppgifterna utlämnas utan sådana uppgifter, 
varigenom en person kan identifieras. Jyväskylä universitet ansvarar för 
pseudonymiseringen. 
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4. UNDERSÖKNINGENS BAKGRUND OCH SYFTE 

Syftet med undersökningen är att utreda hurdan demokratifostran de finländska 
gymnasierna erbjuder samt hur gymnasiestuderanden uppfattar 
demokratifostran och sina möjligheter att agera enligt demokratiska principer 
inom ramen för gymnasiets verksamhetskultur. Därtill är syftet att utreda 
gymnasiestuderandens delaktighet och deras uppfattningar om delaktighet i 
samhället och i gymnasiet. Gymnasiestuderandens samhälleliga kunskaper och 
färdigheter undersöks också. 

Deltagare i undersökningen är finländska gymnasiestuderanden i åldern 16–19 
år. Datainsamlingen sker med hjälp av ett elektroniskt formulär (Webropol). 
Enkäten distribueras till gymnasiestuderanden via Suomen Lukiolaisten Liitto-
förbundets medlemsregister. Åt svenskspråkiga gymnasiestuderanden 
distribueras enkäten med hjälp av Finlands Svenska Skolungdoms Förbund (FSS 
rf). Enkäten förväntas bli besvarad av flera hundra studeranden. 

I undersökningen behandlas deltagarnas personuppgifter i huvudsak som 
bakgrundsfaktorer. Deltagarens hemort och gymnasiets namn efterfrågas för att 
möjliggöra en lokal förankring gentemot det undersökta fenomenet. Deltagarens 
ålder (årskurs), modersmål (födelsebakgrund) och kön efterfrågas för att 
möjliggöra en analys av hur dessa faktorer inverkar på deltagarens erfarenheter 
av möjligheter till deltagande. I tidigare undersökningar (t.ex. ICCS 2016) har 
familjebakgrunden (föräldrarnas yrke, utbildningsnivå, socioekonomisk 
ställning m.m.) konstaterats inverka på skolelevers uppfattningar om politiskt 
deltagande, och därför efterfrågas den informationen också i ifrågavarande 
undersökning. Deltagarna ombeds också uppge medelvitsordet på grundskolans 
avgångsbetyg, samhälleligt engagemang och sin politiska hållning, religiös eller 
filosofisk övertygelse, sexuell läggning samt eventuell tillhörighet till en 
minoritet. Dessa frågor tillhör kategorin känsliga personuppgifter och de 
efterfrågas för att möjliggöra en analys av hur dessa faktorer, deltagarens 
kunskap samt personliga intresse och aktivitet inverkar på det undersökta 
fenomenet. 

Personuppgifterna insamlas som en del av enkätundersökningen och de kommer 
att analyseras med hjälp av olika analysverktyg (t.ex. SPSS). I huvudsak samlas 
uppgifterna i Excel (eller motsvarande) -tabellformat och som textfiler. 

5. UNDERSÖKNINGENS PRAKTISKA GENOMFÖRANDE  

Undersökningen genomförs som en tvåspråkig enkätundersökning, som sänds ut 
i elektronisk form till finskspråkiga gymnasiestuderanden i enlighet med Suomen 
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Lukiolaisten Liitto-förbundets medlemsregister. Åt svenskspråkiga 
gymnasiestuderanden sänds enkäten med hjälp av Finlands Svenska 
Skolungdoms Förbund (FSS rf). Det tar cirka 20 minuter att svara på enkäten. 
Programmet Webropol, genom vilket undersökningen utförs, ger en 
identifieringskod (nummerserie) åt deltagarna, och deltagarna refereras till 
enbart med deras identifieringskod. Forskarna kan förena svaren med 
deltagarnas personuppgifter med hjälp av identifieringskoden. Materialet 
analyseras genom både kvantitativa och kvalitativa metoder. Enkätens resultat 
kommer att användas både i vetenskaplig forskning och i utvecklandet av 
lärarutbildningen. 

 

6. UNDERSÖKNINGENS MÖJLIGA FÖRDELAR OCH NACKDELAR FÖR 
DELTAGARNA 

Undersökningen förmedlar information om finländska gymnasiestuderandens 
uppfattningar om demokrati, delaktighet i gymnasiet och i samhället samt deras 
samhälleliga kunskaper och färdigheter. Undersökningen förmedlar också 
information om demokratifostran i gymnasiet. Som sådan har undersökningen 
en viktig samhällelig funktion. Deltagandet i undersökningen orsakar inga 
nackdelar åt deltagarna. 

 

7. SKYDD AV PERSONUPPGIFTER 

Materialet och uppgifterna som samlas in via undersökningen behandlas 
ansvarsfullt i enlighet med de föreskrifter som dataskyddslagstiftningen kräver. 
Deltagarens uppgifter kan inte kännas igen i undersökningens 
resultatredovisningar. 

För att skydda personuppgifterna används följande skyddsåtgärder: 

☒  Undersökningen har en ansvarig ledare eller motsvarande ansvarig 
grupp 

☒ Användningen av personregistret grundar sig på sakenlig 
forskningsplan 

☒   Personregistret förstörs eller förflyttas till arkivering, eller så förändras 
dess uppgifter så att uppgiftslämnaren inte kan identifieras, i det skede 
när personuppgifterna inte längre behövs för att utföra forskningsarbetet 
eller för att försäkra resultatens sakenlighet 
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☒  Åtgärder för att förbättra sakkunskapen hos de personer som 
behandlar personuppgifterna (utbildning, anvisningar) 

☒  Registrerarens eller behandlarens inre åtgärder, genom vilka man 
förhindrar tillgång till personuppgifterna 

☒  Anonymisering av personuppgifterna 

☒  Dataskyddssäker miljö för behandlingen av personuppgifterna 

☒ Andra organisatoriska åtgärder (såsom utbildning och avtal med 
forskningsbiträden) 

Behandling av direkta registeruppgifter 

☒ Direkta registeruppgifter raderas i analyseringsskedet, men 
kodnyckeln sparas 

Ifall ditt svar används som enskilt exempel i forskningsresultat eller motsvarande 
dokument, refereras enbart till svararens identifieringskod. 
Identifieringskodsnyckeln, vilken möjliggör förenandet av dina svar med dina 
personuppgifter, förvaras dataskyddsenligt, och den förstörs när forskningen 
avslutas eller senast år 2021, när hela projektet avslutas. Efter detta arkiveras de 
uppgifter du lämnat. Se närmare punkt 12 kring personuppgifternas förvaring 
och arkivering. 

Forskningsmaterialet förvaras i enlighet med vedertagna dataskyddsföreskrifter 
för behandling av forskningsmaterial. 

8. FÖRENANDET AV DE UPPGIFTER DU LÄMNAT MED ANNAN 
INSAMLAD INFORMATION 

Personuppgifterna förenas inte med information insamlad på annat håll. 

 

9. FORSKNINGSRESULTATEN 

Enkätens material färdigställs till vetenskapliga publikationer, kongress- och 
seminariepresentationer. Vidare används materialet i lärarutbildningarna samt i 
utvecklandet av gymnasiets och lärarutbildningarnas undervisning. Deltagarna 
får information om resultaten genom att följa projektets informationsförmedling 
exempelvis på projektets hemsida (https://idemoproject.home.blog) eller på 
projektets sociala medier. 
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10. UNDERSÖKNINGENS FINANSIERING OCH EKONOMISKA 
UTREDNINGAR 

Deltagandet i enkätundersökningen orsakar inga kostnader för deltagarna. För 
finansieringen av undersökningen ansvarar Undervisnings- och 
Kulturministeriet. 

11. DELTAGARENS RÄTTIGHETER OCH AVVIKELSER FRÅN DESSA 

Den deltagande har rätt att sända in klagomål till Dataombudsmannens byrå, ifall 
hen anser att behandlingen av hens personuppgifter strider mot gällande 
dataskyddslagstiftning (läs mera: http://www.tietosuoja.fi/sv). Närmare 
information om den registrerades rättigheter: https://tietosuoja.fi/sv/kann-till-
dina-rattigheter. 

Uppgifter kan redigeras eller raderas i insamlings- och analysskedet, men 
eftersom kodnyckeln som används för identifiering förstörs i samband med att 
materialet arkiveras, är det inte möjligt att kontrollera, redigera eller radera 
uppgifterna efter detta. 

12. FÖRVARING OCH ARKIVERING AV PERSONUPPGIFTER 

Registret upprätthålls tills forskningen upphör (år 2021). Efter detta arkiveras 
det insamlade materialet utan identifieringskoder på Jyväskylä universitet. 

13. FÖRVERKLIGANDET AV DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER 

Ifall du har frågor om den registrerades rättigheter, kan du vara i kontakt med 
universitetets dataskyddsansvarig. Alla ärenden kring rättigheternas 
förverkligande förmedlas till Jyväskylä universitets bibliotek: Kirjaamo ja arkisto, 
PL 35 (C), 40014 Jyväskylän yliopisto, tel. 040 805 3472, e-mail: kirjaamo@jyu.fi. 
Besöksadress: Seminaarinkatu 15 C-byggnaden (Universitetets huvudbyggnad, 
1. vån), rum C 140. 

 


