Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet
”Trivsel i Tromsø”
Til foreldre/foresatte
Svarfrist: raskest mulig

Bakgrunn og hensikt
Dere mottar denne henvendelsen som foresatte til en elev ved en av universitets
samarbeidsskoler i Tromsø. En slik form for direkte samarbeid mellom skole og
universitet er nytt. Hensiktene er å knytte forskeren, studenten og skolen sammen, og slik
fremme forsknings- og utviklingsarbeidet i lærerutdanningen, og bidra til at
forskningsbasert kunnskap utvikles og tas i bruk. Som alle vet er skolen en viktig
livsarena for barn og unge. Barnas opplevelser i skolehverdagen har stor betydning for
deres sosiale utvikling. Mer spesifikk kunnskap om hvordan ulike trivselsfaktorer faktisk
spiller inn vil, ved siden av å være av interesse i seg selv, være av grunnleggende
betydning for eventuelle forandringer. Det foreliggende forskningsprosjektet fokuserer
generelt på elevenes sosiale relasjoner i barne- og ungdomsskolen. Mer spesifikt vil
studiet undersøke nærmere mønstre i sosiale atferd mellom elevene, inklusive mobbing
og digital mobbing. De digitale relasjoner er nye fenomener, og digital mobbing kommer
antagelig i kjølvannet av den tradisjonelle mobbingen. Vi vil undersøke forekomst av de
ulike typer mobbing og hvordan dette virker inn på elevenes trivsel. Institutt for
lærerutdanning og pedagogikk ved Universitetet i Tromsø er ansvarlig for studien.

Hva innebærer studien?
Skolen har sagt ja til å delta i prosjektet. Hvis dere som foreldre/foresatte også bestemmer
dere for å medvirke, vil foreldre og skoleelev bli bedt om å fylle ut hvert sitt spørreskjema
(«Trivsel i Tromsø») om elevens trivsel, atferd, mentale helse og sterke og svake sider.
Det er viktig at både elev og foreldre fyller ut skjemaene selvstendig. Elevene vil gjøre
dette på skolen via nettet, mens foreldre besvarer papirversjon av spørreskjemaet når
eleven går i klasse 4, 7 og 9.
Vi ber dere samtidig gi tillatelse til at også elevens kontaktlærer kan fylle ut en
lærerversjon av spørreskjemaet. Dette er viktig fordi barn og unge oppfattes forskjellig ut
i fra hvem som ser dem, og i hvilken situasjon de befinner seg.
Da trivselsproblemer erfaringsmessig kan komme og gå, vil vi be om at de samme
skjemaene fylles ut på nytt ca. en gang i året så lenge studien pågår. Alle opplysninger
som gis via skjema og pc vil bli behandlet konfidensielt.

Hva skjer med informasjonen om dere og barnet?
Informasjonen som registreres om dere og barnet skal kun brukes som beskrevet ovenfor
under avsnittet ”Bakgrunn og hensikt”. Alle opplysningene vil bli behandlet
konfidensielt. Ingen lærere eller andre i klassen vil kunne finne ut hva du har svart.
Svarene vil bare bli lest i forskningsøyemed, av forskere. Skolen som deltar i prosjektet
vil regelmessig motta samlerapporter som kan brukes for utvikling av læringsmiljøet.
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Forskerne som skal arbeide med studien vil få utlevert opplysningene i avidentifisert
form. En kode knytter eleven til opplysningene gjennom en navneliste. Det er kun
autorisert personell knyttet til prosjektet som har adgang til navnelisten og kan finne
tilbake til dere i databasen. Navneliste med kode som er registrert i forskningsstudien vil
bli slettet ved prosjektslutt. Det vil ikke være mulig å identifisere deg/dere i
studieresultatene når disse publiseres.

Frivillig deltakelse
Det er frivillig å delta i studien. Du/dere kan når som helst, og uten å oppgi noen grunn,
trekke tilbake samtykket. Dersom du/dere ønsker å delta i studien, undertegnes
samtykkeerklæringen på siste side.
Dersom du/dere senere ønsker å trekke deg/dere eller har spørsmål til studien, kan
prosjektleder, førsteamanuensis Steinar Thorvaldsen ved UIT kontaktes (telefon 77 66 04
76), eller professor John Rønning ved UIT (telefon 77 64 58 55).

Personvern
Spørreskjemaene via pc og senere intervju lagres i en database.
Bare visse forskere ved institusjonene som driver studien har tilgang til data i
avidentifisert form. Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, ved Steinar Thorvaldsen
er databehandlingsansvarlig.

Forsikring
Deltakerne trenger ingen spesiell forsikring for å delta i prosjektet.

Rett til innsyn og sletting av opplysninger
Hvis du/dere deltar i studien, har du/dere rett til å få innsyn i hvilke data som er registrert
om deg/dere. Du/dere har rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene vi har
registrert. Dersom du/dere senere trekker deg/dere fra studien, kan du/dere kreve å få
slettet innsamlede opplysninger, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser
eller brukt i vitenskapelige publikasjoner.

Med vennlig hilsen

Steinar Thorvaldsen, førsteam. dr. scient
Prosjektleder

John A. Rønning, prof. dr. philos.
Psykologspesialist og Faglig leder
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---Svarark---

Elevens navn og klasse (husk å fylle ut)

-------------------------------------------Navn

---Klasse

Samtykke til deltakelse i studien «Trivsel i Tromsø»
Jeg/vi er villig til å delta i studien
E-post adresse til foreldre: ________________________________

_____________________________ _
______
(Signert av én av foreldrene/foresatte, dato)
(Hvis eleven er 16 år eller eldre er det eleven selv som signerer)

Dette svararket leveres til elevens kontaktlærer. Lukket konvolutt kan brukes (la klasse og
navn være synlig i konvoluttens vindu, eller skriv navnet utenpå). De som ikke vil delta
kan krysse av under og levere svarark uten signatur. Kontaktlærer leverer svararkene
samlet for klassen til rektor.

Nei, vi ønsker ikke å delta i studien, dato: _____
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