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FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKTET 

 

BALU – intervjuundersøkelse om barnehagetilbudet 
Dette er et spørsmål til deg om å delta i en intervjuundersøkelse om foreldres perspektiv på 
hvordan barnehagen tilrettelegger for barn med autismespekterforstyrrelse og deres familier. 
Formålet med undersøkelsen er å bedre forstå foreldrenes perspektiv og få kunnskap som er 
viktig for utvikling av gode barnehagetilbud.  

 

Du blir spurt om å være med på intervjuundersøkelsen fordi du er foreldre til et barn som er 
med i BALU-studien. Vi har allerede noe informasjon om barnets barnehagetilbud fra 
spørreskjemaene du og barnehagepersonalet har fylt ut, men vi ønsker mer inngående 
kunnskap om hva foreldre synes om tilretteleggingen i barnehagen.   
 

Ina Fjærli-Wenhaug, som er prosjektmedarbeider i BALU, barnehagelærer og masterstudent 
ved Institutt for spesialpedagogikk (ISP), Universitetet i Oslo (UiO) vil gjennomføre 
intervjuene, og så skrive sin masteroppgave basert på informasjonen dere deler.  Hanne Marie 
Sigstad Høybråten (førsteamanuensis, ISP, UiO) og Anett Kaale (prosjektleder i BALU og 
førsteamanuensis ISP, UiO og) er veiledere. 
 

HVA INNEBÆRER PROSJEKTET? 

Dersom du (alene eller sammen med den andre forelderen) samtykker til å delta i 
intervjuundersøkelsen vil Ina kontakte deg for å avtale tidspunkt for et intervju. Tid og sted 
tilpasses ditt ønske og behov. Intervjuet er estimert til å ta 1-2- time. Under intervjuet vil Ina 
spørre deg om erfaringer, forventninger og bekymringer knyttet til det å være foreldre til et 
barn med autismespekterforstyrrelse med fokus på tilrettelegging, samarbeide med 
barnehagen og hvordan barnet har det i barnehagen. Samtalen vil bli tatt opp på telefon med 
«Nettskjema-diktafon», som er en app utviklet for sikker håndtering av data. 

 

For å unngå at du må repetere det du allerede har svart på i spørreskjema (som for eksempel 
antall søsken, arbeidssituasjon) eller det vi vet fra undesøkelsen av barnet, ønsker vi å 
sammenstille informasjon fra disse delene av BALU-studien.  
 

MULIGE FORDELER OG ULEMPER 

Bortsett fra at du må sette av litt tid er det ikke kjente ulemper knyttet til å delta i 
intervjuundersøkelsen. En potensiell fordel er muligheten til å bidra kunnskap som kan være 
viktig for utvikling av gode barnehagetilbud for barn med autismespekterforstyrrelse. Dersom 
du er interessert vil du få tilsendt en kopi av masteroppgaven etter den er godkjent.  
 

FRIVILLIG DELTAKELSE OG MULIGHET FOR Å TREKKE SITT SAMTYKKE 

Det er frivillig å delta i intervjuundersøkelsen. Dersom du ønsker å delta, undertegner du 
samtykkeerklæringen på siste side. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke 
ditt samtykke. Dette vil ikke få konsekvenser for ditt barns videre deltakelse i BALU. Dersom 
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du trekker deg fra intervjuundersøkelsen, kan du kreve å få slettet innsamlede opplysninger, 
med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige 
publikasjoner. Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til intervju-
undersøkelsen, kan du kontakte Anett Kaale, tlf.: 41780045, e-post: anett.kaale@isp.uio.no. 
 

HVA SKJER MED OPPLYSNINGENE OM DEG?  

Informasjonen som registreres skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med 
undersøkelsen. Du har rett til innsyn i hvilke informasjon som er registrert om deg og rett til å 
få korrigert eventuelle feil i den informasjonen som er registrert. Du har også rett til å få innsyn 
i sikkerhetstiltakene ved behandling av informasjonen.  
 
All informasjon vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte 
gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deg og barnet ditt til den informasjonen du har 
delt gjennom en navneliste. Det er kun Anett Kaale (prosjektleder i BALU) og Ina Fjærli-
Wenhaug (masterstudent) som har tilgang til denne listen.  
 
I første omgang skal informasjonen du deler i intervjuet inngå i masteroppgaven til Ina, men 
prosjektgruppen jobber med å få finansiering til en større intervjuundersøkelse innenfor 
BALU-studien. Om vi får tilslag på dette ønsker vi å inkludere den informasjonen du deler 
under intervjuet også i denne undersøkelsen. 
 
Informasjonen om deg vil bli anonymisert eller slettet fem år etter prosjektslutt.  
 

ØKONOMI 

Utgifter knyttet til deltakelse i intervjuundersøkelsen (for eksempel reise, barnepass) dekkes 
etter avtale.  
 

GODKJENNING 

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk har vurdert prosjektet, og har gitt 
forhåndsgodkjenning (REK: 8640/2018). 
 
Etter ny personopplysningslov har behandlingsansvarlig (Universitetet i Oslo) og prosjektleder 
Anett Kaale et selvstendig ansvar for å sikre at behandlingen av dine opplysninger har et lovlig 
grunnlag. Dette prosjektet har rettslig grunnlag i EUs personvernforordning artikkel 6 nr. 1a 
og artikkel 9 nr. 2a og ditt samtykke. Du har rett til å klage på behandlingen av dine 
opplysninger til Datatilsynet.  
 

KONTAKTOPPLYSNINGER 

Dersom du har spørsmål til prosjektet kan du ta kontakt med Ina Fjærli-Wenhaug, tlf.: 
47391859, e-post: inafjaerli@gmail.com eller Anett Kaale, tlf. 41780045, e-post: 
anett.kaale@isp.uio.no. 
 
Personvernombud ved institusjonen er personvernkontakt@isp.uio.no. 

  

mailto:inafjaerli@gmail.com
mailto:anett.kaale@isp.uio.no
mailto:personvernkontakt@isp.uio.no


BALU, intervjuundersøkelse, versjon 2 

Side 3 / 3 

JEG SAMTYKKER TIL Å DELTA I INTERVJUUNDERSØKELSE OG TIL AT MINE 

PERSONOPPLYSNINGER BRUKES SLIK DET ER BESKREVET 

 

 

 

Som foresatte til_ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  (Fullt navn) 

som er med i BALU-studien, samtykker vi til å delta i intervjuundersøkelsen 

 

Sted og dato Foresattes signatur 

 

 

 

 Foresattes navn med trykte bokstaver 

 

Sted og dato Foresattes signatur 

 

 

 

 Foresattes navn med trykte bokstaver 

 

 

 


