
   

Vil du delta i forskningsprosjektet 

 ”Selvbestemmelse i voksenopplæringen for personer med 

utviklingshemming”? 
 

 

Hei! Har du lyst å være med i et forskningsprosjekt? Jeg ønsker å finne ut hvordan du 

opplever selvbestemmelse på skolen.  
 

 
 

Formål 

I dette prosjektet vil jeg finne ut hvordan du opplever å kunne ta valg på skolen.  

Jeg har lyst å snakke med personer med lett utviklingshemming med verbalt språk. Som har 

spesialundervisning etter §4A2. Jeg håper du vil være med!  

 

Jeg vil for eksempel stille deg spørsmål som: 

- Får du være med å bestemme hva du skal lære på skolen? 

- Hva liker du best med å gå på skole?  

- Hvilket fag har du på skolen? 

 

Dette prosjektet er et forskningsprosjekt fra institutt for pedagogikk ved det utdanningsvitenskapelige 

fakultet ved universitet i Oslo.  

 

Hvem leder forskningsprosjektet? 

Forskeren heter Sandra. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

Jeg Sandra spør deg om å være med, fordi du er deltaker på Voksenopplæringen.  

Jeg vet enda ikke hvem du er eller hva du heter, men skolen eller annen nærkontakt gir deg dette 

brevet fra meg.  

 



   

Hvis du har lyst å være med i forskningsprosjektet, må du ta kontakt med meg. Da kan du ringe meg, 

eller be læreren din, eller en annen kontaktperson ta kontakt med meg. Hvis du ikke vil ringe, kan du 

sende meg epost med hvordan du ønsker jeg skal møte deg.  

 

    
Epost: sysamuel@student.uv.uio.no                                    Telefon: 97033816 

 

Du velger selv om du vil ta kontakt med meg eller ikke. Vedlagt ligger et samtykkeskjema som du kan 

gi til læreren din/skolen/kontaktpersonen din, som igjen kan sende det til meg. Hvis du fyller ut 

samtykkeskjemaet så vil jeg ta kontakt med deg. Hvis du ønsker hjelp med å fylle ut skjemaet kan vi 

fylle det ut sammen etter du har ringt eller sendt meg en mail.  

 

Hva betyr det for deg å delta? 

Hvis du har lyst å delta i forskningsprosjektet, vil jeg ha et intervju med deg. Et intervju er en samtale 

der vi stiller deg forskjellige spørsmål. Spørsmålene vil handle om deg og hva du ønsker å si om 

hvordan det er på skolen.   

 

 

 

 

 

 

 

Jeg vil gjøre lydopptak av intervjuet. Intervjuet vil ta ca. 30 minutter. Samtalen kan være fysisk på 

skolen, eller gjennom en PC eller mobil. Du kan velge om jeg skal snakke med deg på skolen, eller 

hjemme  Hvis intervjuet skal foregå på Zoom får du link av meg med passord. Denne linken sendes 

til din PC eller mobil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er frivillig å delta 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Det betyr at du kan velge selv om du har lyst å være med eller ikke. 

Ingen andre kan velge dette for deg. Det er bare du som kan samtykke. Samtykke betyr at du sier at du 

synes noe er greit. 
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Hvis du vil delta, kan du når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Det betyr at 

det er lov å ombestemme seg, og det er helt i orden. All informasjon om deg vil da bli slettet.  

 

Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller om du først sier «ja» og 

så «nei». Ingen vil bli sur eller lei seg. 

 

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  

Jeg vil bare bruke informasjonen om deg til å finne ut om hvordan selvbestemmelse oppleves på 

Voksenopplæringen. Jeg vil ikke dele din informasjon med andre. Det er bare meg Sandra og 

veilederen min som har tilgang til informasjonen.  

Jeg passer på at ingen kan få tak i informasjonen som jeg samler inn om deg. Jeg lagrer all informasjon 

på en sikker datamaskin. Jeg sletter lydopptaket fra intervjuet når jeg har skrevet ned alt som vi har 

snakket om. Jeg passer på at ingen kan kjenne deg igjen når jeg skriver oppgaven min. Jeg vil for 

eksempel finne opp et annet navn når jeg skriver om deg. Jeg følger loven om personvern.  

 

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 

Jeg er ferdig med forskningsprosjektet 1 Oktober 2021.Da vil jeg passe på at all informasjon om deg er 

slettet. 

 

Dine rettigheter 

Du har rett til å se hvilken informasjon som jeg samler inn om deg. Du kan også be om at 

informasjonen slettes, slik at den ikke finnes lenger. Dersom det er noe informasjon som er feil, kan du 

si ifra og be meg rette opp i det. Du kan også spørre om å få en kopi av informasjonen av oss. Du kan 

også klage til Datatilsynet dersom du synes at jeg har behandlet informasjonen om deg på en uforsiktig 

måte eller på en måte som ikke er riktig.  

 

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 

Jeg behandler informasjon om deg bare hvis du sier at det er greit og du skriver under på 

samtykkeskjemaet. 

 

Hvor kan jeg finne ut mer? 

Hvis du har spørsmål om prosjektet, kan du ta kontakt med meg Sandra på  

Telefon: 97033816 eller på mail: sysamuel@student.uv.uio.no.  

 

Veilederen min er Veerle Garrels, mail: veerlega@oslomet.no.  

Vårt personvernombud ved Universitetet i Oslo Roger Markgraf-Bye  

mail: personvernombud@uio.no  

 

Norsk senter for forskningsdata (NSD) har sagt at det er greit at vi gjør dette forskningsprosjektet. 

Hvis du lurer på hvorfor NSD har bestemt dette, kan du ta kontakt med:  

NSD – Norsk senter for forskningsdata AS på epost (personverntjenester@nsd.no) eller på telefon: 55 

58 21 17 

 

Med vennlig hilsen 

Sandra Samuelsen 
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Samtykkeerklæring  
  

 

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet Selvbestemmelse i voksenopplæringen for 

personer med utviklingshemming, og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til: 

 

 å delta i et intervju med lydopptaker 

 å delta på egen fri vilje 

 

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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