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Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

 ”Undersøkelse om arbeid på internett hos ungdom med 

dysleksi” 
 

Bakgrunn og formål 

Vi henvender oss til dere i forbindelse med et forskningsprosjekt ved Institutt for spesialpedagogikk 

ved Universitetet i Oslo, hvor vi vil undersøke hvordan ungdom med dysleksi jobber med internett-

tekster. Vi ønsker å få et bilde av hva de gjør mens de surfer på internett. Dette skal brukes til å 

veilede elever med dysleksi i hvordan de kan arbeide mest mulig effektivt med slike oppgaver. 

 

Vi ønsker å komme i kontakt med 10.-klassinger som har dysleksi, og det er i den forbindelse dere 

har fått dette brevet.  

 

Hva innebærer deltakelse i studien? 

I tillegg til å surfe på noen internettsider som handler om naturfag, vil deltakerne svare muntlig på 

noen spørsmål om hva de synes om de ulike nettsidene, hva som eventuelt var vanskelig, og hva de 

husker av det de har lest.  

 

Deltakerne vil også besvare noen spørsmål muntlig før og etter arbeidet med nettsidene, og vi 

ønsker å få tilgang til rapporter fra PPT med resultater fra dysleksiutredningen. 

 

Data registreres i form av svar på spørsmål, notater og lydopptak av noen av elevsvarene. I tillegg 

vil vi registrere øyebevegelsene på skjermen, for å se hva de retter oppmerksomheten mot. 

 

Undersøkelsen vil foregå på elevens skole, og fordeles over to økter, hver på mellom 45 og 60 

minutter (fordelt på to dager). Vi håper deres barn ønsker å delta.. Deltakerne vil bli belønnet med 

et gavekort på kr. 300,-, og vil få tilbud om veiledning om effektiv lesing.  

 

Hva skjer med informasjonen om deg?  
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt, og det vil ikke være mulig å identifisere 

hvem som har svart hva i oppgavene. Eventuelle navnelister/koblingsnøkler vil lagres adskilt fra 

øvrige data. Deltakerne vil ikke kunne gjenkjennes i publikasjoner. 

  

Prosjektet skal etter planen avsluttes 1. februar 2018. Datamaterialet blir anonymisert ved 

prosjektslutt. 

 
Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta og mulig å trekke seg når som helst i løpet av prosjektet, uten at man trenger å 
begrunne dette. Dersom barnet ditt trekker seg, vil alle opplysninger om ham/henne bli slettet. 
Doktorgradsstudent, forskningsassistenter og veileder er underlagt taushetsplikt.  
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Dersom du har spørsmål til studien, ta kontakt med professor Øistein Anmarkrud (veileder) på mail: 
oistein.anmarkrud@isp.uio.no eller tlf. 22858046 eller doktorgradsstipendiat Anette Andresen 
(doktorgradsstipendiat) på mail: anette.andresen@isp.uio.no eller tlf. 22854007. 
 
Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 
 
Dersom dere ønsker å delta i denne undersøkelsen ber vi dere sende en mail til 
anette.andresen@isp.uio.no for å bekrefte deltagelsen. Selve svarslippen (nedenfor) kan vi få i forbindelse 
med datainnsamlingen. 

 

 

Samtykke til deltakelse i studien 

 
 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og samtykker i at mitt barn kan delta  

 
Jeg samtykker til at forsker får tilgang til testresultater og sakkyndig uttalelse fra PPTs 

dysleksiutredning av mitt barn  
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av foresatt, dato) 
 
 
 
Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av elev, dato) 
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