INFORMASJONSSKRIV TIL BARN UNDER 12 ÅR:

«BARNS SOSIALE UTVIKLING»
HVORFOR BLIR DU SPUR T OM Å VÆRE MED?
Vi skriver til deg fordi vi skal fortsette studien «Barns sosiale utvikling». Målet med denne studien er å finne ut
hvordan barn utvikler seg og har det sammen med familie og venner, og hvordan det går på skolen. Slik
kunnskap er nødvendig for at vi skal kunne gi gode tilbud til barn, familier, barnehager og skoler, og dermed
hjelpe barn i Norge til å få en enda bedre oppvekst.
Du har vært med i denne studien helt siden du var 6 måneder gammel. Da takket dine foreldre/foresatte ja til å
jevnlig gi oss informasjon om hvordan du har trivdes og utviklet deg frem til du gikk i 2. klasse. Dersom du gikk i
barnehagen da du var 2, 3 og 4 år har også en av de som jobbet der svart på noen spørsmål om hvordan du
trivdes. Etter at du begynte på skolen har læreren din svart på noen av de samme spørsmålene da du gikk i 1.
og 2. klasse.
HVA VIL SKJE HVIS DU DELTAR?
Når vi nå skal fortsette denne studien ønsker vi at du også skal delta selv. Vi vil derfor be deg om å svare på et
spørreskjema hvert år i tre år. Spørreskjemaet inneholder noen spørsmål om deg selv, og om hvordan du har
det og trives med familien din, med venner og på skolen.
Vi vil også sende et spørreskjema med noen av de samme spørsmålene til foreldrene dine og til læreren din
hvert år i disse tre årene. Hvis dine foreldre/foresatte gir tillatelse til at du kan delta i studien vil de få en epost
med en lenke til et elektronisk spørreskjema som du skal besvare. De må da hjelpe deg til å få fram
spørsmålene på en pc, Chromebook, nettbrett, eller lignende slik at du kan svare på dem. Du vil bruke mellom
30-45 minutter på å svare på spørsmålene. Foreldrene dine har rett til å få se hva du svarer, hvis de ønsker det.
Du vil motta et gavekort på kr. 100,- etter hver gang du svarer på spørreskjemaet.
Hvis du skulle oppleve at noen av spørsmålene var litt vanskelige å svare på, så er det fint om du snakker med
dine foreldre/foresatte om dette. Du kan også hoppe over noen av spørsmålene hvis du ønsker det.
HVA VIL SKJE HVIS DU IKKE DELTAR?
Det er helt frivillig å delta i denne studien, og du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn si ifra hvis du
ikke vil delta lenger. Hvis du vil trekke deg er det fint om du snakker med dine foreldre/foresatte. De har fått
informasjon om hvem de skal kontakte for å melde deg ut av studien. Det er også mulig for deg å kontakte oss
som jobber i prosjektet dersom det er noe du lurer på. Du kan enten ringe eller skrive en epost til Ane Nærde
som er prosjektleder (tlf: 977 13 923; epost: ane.narde@nubu.no), eller Görel Bringedal som er forskningskoordinator (tlf: 915 274 28; epost: g.e.bringedal@nubu.no).
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