DEN HÄR SIDAN BLIR HOS FÖRÄLDRARNA
Ekapeli-forskning, LukiMat-projektet,
Niilo Mäki Institutet och Jyväskylä universitet

Bästa föräldrar!
Spel-Ett är en svenskpråkig version av det finska dataspelet Ekapeli. Spelen tränar grundläggande
läsfärdigheter och utvecklas i samarbete mellan Jyväskylä universitet och Niilo Mäki Institutet. Den
finlandssvenska versionen av spelet har utvecklats inom ABC – läs- och skrivutvecklingsprojekt vid
Lärum/FDUV i samarbete med Vasa specialpedagogiska center (Åbo Akademi Vasa). Spel-Ett är ämnat för barn som har svårigheter med läsinlärningen i förskole- och i nybörjarundervisningen. Spel-Ett
och Ekapeli utvecklas också som delar av LukiMat-projektet som stöds av Undervisningsministeriet.
LukiMat har en egen informationstjänst på nätet, vilken du hittar på adressen www.lukimat.fi.
Spel-Ett tränar alltså grundläggande läsfärdigheter. Spelet innehåller övningar i att kombinera bokstäver med de ljud som bokstäverna motsvarar, liksom övningar i att känna igen korta ord. Det är
gratis att använda Spel-Ett.
För att ert barn ska kunna börja använda Spel-Ett behövs grundinformation om henne/honom: vårdnadshavarens tillstånd till att spela spelet, barnets namn, födelsedatum och födelseort. Den här informationen används för att koppla ihop spelaren med rätt handledare och för att möjliggöra för
spelarna att använda spelet på flera ställen med olika vuxna handledare (t.ex. hemma och i skolan).
De barn som spelar Spel-Ett deltar samtidigt i forskning, där man studerar spelets effekter på inlärningen. För den här forskningen och för att utveckla spelet vidare samlas information om barnets
spelande. Då spelaren använder Spel-Ett lagras s.k. spelinformation om aktiviteterna under spelet via
Internet till en skyddad server. Dessutom kan vårdnadshavaren också kontaktas med en blankett där
ytterligare information om spelaren efterfrågas. Den här informationen lagras sedan tillsammans
med spelinformationen och används för forskning. En registerbeskrivning för registret med personuppgifter och forskningsmaterial finns på https://ekapeli.lukimat.fi/svenska. Det går att avbryta SpelEtt användningen och spelandet när som helst genom att meddela detta till adressen
ekapeli@lists.jyu.fi. Allt forskningsmaterial behandlas konfidentiellt och spelarnas anonymitet garanteras. Materialet hanteras av personer som utvecklar Ekapeli och Spel-Ett, forskare vid Niilo Mäki
Institutet, Jyväskylä universitet och deras samarbetsparter.
Då ni återlämnat tillståndsblanketten till spelhandledaren (läraren, speciallärare, logopeden m.fl.)
matar hon/han in informationen om spelaren i spelet. Då ert barn spelat ett tag kan ni alltså kontaktas med en forskningsblankett. För barnets spelinformation ska tolkas rätt är det viktigt att forskningsblanketten fylls i. Vårdnadshavaren får forskningsblanketten på basen av de kontaktuppgifter
som uppges i den bifogade blanketten. Om ni inte vill uppge alla era uppgifter kan ni lämna vissa
punkter tomma eller helt låta bli att uppge era kontaktuppgifter.
Om ni ger ert tillstånd till att ert barn får spela Spel-Ett och delta i forskning ber vi er att lämna in den
bifogade tillståndsblanketten till barnets spelhandledare. Om ni också vill spela Spel-Ett hemma kan
ni registrera er som användare på adressen https://ekapeli.lukimat.fi/svenska.

med vänliga hälsningar,
FD Juha-Matti Latvala
Projektkoordinator LukiMat-projektet

PeM Nea Kronberg
Projektkoordinator ABC – läs- och skrivutvecklingsprojekt

E-post: ekapeli@lists.jyu.fi
Mer information om Spel-Ett och LukiMat-projektet hittar du på: www.lukimat.fi
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DEN HÄR BLANKETTEN ÅTERLÄMNAS TILL HANDLEDAREN FÖR ARKIVERING
Ekapeli/Spel-Ett
LukiMat-projektet
Niilo Mäki Institutet och Jyväskylä universitet
ekapeli@lists.jyu.fi
Genom att fylla i den här blanketten ger ni ert tillstånd till att ert barn spelar Spel-Ett utanför hemmet. Via den här blanketten går det inte att beställa hem spelet.
Instruktioner för hanteringen av blanketten:
1. Handledaren levererar blanketterna till vårdnadshavaren per e-post eller som pappersversion.
2. Vårdnadshavaren fyller i tillståndsblanktten (sidan 2) och återlämnar den till handledaren. Brevet på första sidan blir hos vårdnadshavaren.
3. Handledaren för över informationen i tillståndsblanketten till Spel-Ett och arkiverar tillståndsblanketten.

Tillståndsblankett
Mitt barn får spela Spel-Ett och spelinformationen får användas i forskning *

□ Ja

□ Nej

*tillståndet går att ångra när som helst genom att kontakta ekapeli@lists.jyu.fi

Barnets namn: __________________________________________________________________
Barnets födelsedatum (dag, månad, år): ______________________________________________
Barnets födelseort: _______________________________________________________________

Handledaren får tillstånd att vidarebefordra mina kontaktuppgifter till Ekapeli- och Spel-Ettforskarna, för att de ska kunna be om tilläggsinformation om mitt barn för forskning i och utveckling av Spel-Ett och Ekapeli. *

□ Ja

□ Nej

*tillståndet går att ångra när som helst genom att kontakta ekapeli@lists.jyu.fi

Vårdnadshavarens namn: __________________________________________________________
Vårdnadshavarens e-post adress: ___________________________________________________
Vårdnadshavarens postadress: _____________________________________________________
Vårdnadshavarens telefonnummer: _________________________________________________

Datum och ort

Vårdnadshavarens underskrift:

___________________ ____/____/20____

______________________________________
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