
 

 

Vil du delta i et forskningsprosjekt om 

 

talespråksferdigheter hos barn mellom 0 og 18 måneder? 

 
Dette er en forespørsel til deg om du vil delta i forskningsprosjektet Undersøkelse av 

talespråksferdigheter hos barn mellom 0 og 18 måneder: En validering av spørreskjemaet 

LittleEARS Early Speech Production Questionnaire (LEESPQ). I dette skrivet finner du 

informasjon om prosjektet og hva en eventuell deltakelse vil kunne innebære for deg. 

 

Formål 

Formålet med prosjektet er å kvalitetssikre et spørreskjema om talespråksferdigheter hos barn 

mellom 0 og 18 måneder. For små barn i denne alderen er det vanskelig å kunne delta i tradisjonelle 

språktester. Foresatte har imidlertid mye kunnskap om hvordan deres barn kommuniserer i 

hverdagen gjennom lyder, ord og enkle setninger etter hvert som de blir eldre. På norsk mangler det 

kvalitetssikrede spørreskjema for tidlig talespråksutvikling som foresatte kan fylle ut. Nå er et slikt 

spørreskjema oversatt til norsk, og dette forskningsprosjektet tar sikte på å prøve det ut. I 

forskningsprosjektet skal vi undersøke talespråksferdigheter hos barn som er mellom 0 og 18 

måneder og 29 dager.  

 

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Prosjektet er et samarbeid mellom forskere ved Uppsala universitet, Universitetet i Oslo og 

OsloMet. Parallelt med valideringen i Norge, vil det foregå valideringer av samme spørreskjema i 

Sverige og Finland.  

 

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

Dersom du er foresatt til et barn som er i aldersspennet 0 til 18 måneder og 29 dager ønsker vi å ha 

deg med i prosjektet. Prosjektet rekrutterer deltagere gjennom sosiale medier, barnehager, 

helsestasjoner og andre arenaer der vi kan komme i kontakt med småbarnsforeldre. Prosjektet er 

åpent for alle som ønsker å delta, men ditt barn må ha norsk som sitt morsmål og normal hørsel. 

 

Hva innebærer deltakelse i prosjektet for deg og ditt barn? 

Dersom du ønsker å delta i prosjektet vil du få fylle ut et spørreskjema der vi stiller deg spørsmål 

om foresatte sin bakgrunn, om familiens hverdag med barnet og om barnets talespråklige utvikling. 

Spørreskjemaet tar mellom 5 og 10 minutter å fylle ut.  

 

Det er frivillig å delta 

Det er helt frivillig å delta i denne undersøkelsen. Vi vil ikke be deg om personidentifiserende 

informasjon og dine svar vil ikke på noe tidspunkt kunne spores tilbake til deg i etterkant av 

deltakelsen. Siden vi ikke samler inn noen opplysninger som vil kunne brukes til å identifisere deg 

som deltaker, innebærer dette også at det ikke er mulig å trekke sitt samtykke etter at du har deltatt. 

Hvis du trykker på at du samtykker til studien nederst på denne siden og så fyller ut skjemaet, vil 

det være en endelig bekreftelse på deltakelse.  

 



 

 

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger 

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler 

opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. I prosjektet kommer vi til å 

samle inn og registrere informasjon om deg, din familie og ditt barn. Ingen av disse opplysningene 

vil imidlertid være mulig å spore tilbake til dere, og alle data som samles inn i dette prosjektet vil 

således være helt anonyme. Bare forskere tilknyttet studien vil ha tilgang til informasjonen som 

samles inn, og alle opplysninger vil lagres i Tjeneste for Sensitive Data (TSD). Ved publisering av 

resultatene, vil de anonyme dataene kunne deles med forskere i Sverige og Finland, men ingen 

opplysninger vil behandles utenfor EU.  
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Uppsala, e-post: ulrika.lofkvist@pubcare.uu.se 

Simon Sundström, førsteamanuensis, Ph.d., logoped, Universitetet i Oslo, e-post: 

simon.sundstrom@isp.uio.no 

Christiane Lingås Haukedal, førsteamanuensis, Ph.d., logoped, Oslomet, e-post: 

chrislh@oslomet.no 

 

 

Samtykke til å delta i studien   

Hvis du trykker deg videre til spørreskjemaet på neste side samtykker du til å delta i studien, og det 

vil ikke være mulig å trekke samtykket etter at du har gått videre. Ingen informasjon som oppgis vil 

kunne identifisere deg som person i etterkant. 
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