
 

Vil du være med i et forskningsprosjekt? 
«Skolen som arena for livskvalitet- Ungdom og unge voksne med høytfungerende 

autismespekterforstyrrelser (ASF) sine opplevelser og erfaringer fra grunnskolen (1-10 klasse)» 

 

Hvem er jeg og hva skal undersøkes? 

 

Mitt navn er Ida Marie Skålvik og jeg er en masterstudent ved VID vitenskapelige høgskole i Oslo. 

Dette prosjektet er en del av min masteroppgave og jeg ønsker å finne ut mer om hvordan 

skolehverdagen kan oppleves for elever med autismespekterforstyrrelser og hvilke tanker og erfaringer 

elevene selv har med hva som kan være viktig for å kunne ha det bra på skolen. Formålet med dette 

masterprosjektet er å undersøke tidligere elever med høytfungerende autismespekterforstyrrelser sine 

opplevelser, tanker og erfaringer rundt skolehverdagen og dens rolle for deres opplevde livskvalitet. 

For å finne ut mer om dette trenger jeg din hjelp.  

 

Er du mellom 16-30 år, har ASF og har gått på barne- og/eller ungdomsskolen i Norge vil jeg gjerne 

høre dine erfaringer og hvilke tanker du har om hva som er viktig for at du skulle ha det bra på skolen.  

 

Hva innebærer det å være med? 

 

Hvis du velger å delta inviteres du til en samtale med meg som varer i ca. en time. Det er på forhånd 

laget en intervjuguide med spørsmål som tar for seg temaer rundt din opplevelse av trivsel, mestring 

og mening i grunnskolen, men det vil også være mulighet for å komme med nye innspill underveis i 

samtalen. Samtalen vil bli tatt opp på lydopptak slik at jeg kan skrive ned og analysere informasjonen 

etter intervjuet.   

 

Ved et eventuelt intervju blir vi enige om et passende sted for samtalen. Det er også mulig å få tilsendt 

intervjuguiden før samtalen dersom det er ønskelig. 

 

Det er frivillig å delta 

 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst ombestemme deg og 

trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger vil da bli slettet. Det 

vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.  

 

Hvordan passer jeg på det jeg får vite om deg? 

 

Det jeg får vite om deg i prosjektet vil ikke bli brukt til andre ting enn det jeg har fortalt om i dette 

skrivet. Alle personopplysninger om deg vil bli behandlet konfidensielt og i samsvar med 

personvernregelverket. Det er kun meg som masterstudent og min veileder som har tilgang til det du 

forteller. Samtalen vil bli tatt opp på lydopptak slik at jeg kan skrive ned og analysere informasjonen 

etter intervjuet. All informasjon blir tatt vare på uten navn, så ingen andre enn meg og min veileder 

skal finne ut hvem dette handler om.  



 

Alle navn og andre faktorer som kan identifisere deg vil anonymiseres og du vil ikke kunne 

gjenkjennes i oppgaven. Det vil si at du og den skolen du snakker om ikke vil være gjenkjennelig i 

masteroppgaven. Lydopptaket og personopplysningene vil slettes etter prosjektets slutt, som etter 

planen er i juli 2023. 

 

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 

På oppdrag fra Vid vitenskapelige høgskole har Personverntjenester vurdert at behandlingen av 

personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.  

 

Dine rettigheter 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

 innsyn i hvilke opplysninger vi behandler om deg, og å få utlevert en kopi av opplysningene 

 å få rettet opplysninger om deg som er feil eller misvisende  

 å få slettet personopplysninger om deg  

 å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger 

 

 

Vil du vite mer? 

- Hvis du vil være med, eller har spørsmål om prosjektet, kan du ta kontakt med meg p min 

epost: imskaalv@gmail.com eller på telefon: 48051559 

- For eventuelle spørsmål til veilederen min, kan du ta kontakt med Jennifer D. Johansen som 

jobber ved VID vitenskapelige høgskole i Oslo på epost: jennifer.johansen@vid.no  

- VID vitenskapelige høgskole har et eget personvernombud som kan kontaktes på epost: 

nancy.yue.liu@diakonhjemmet.no.  

- Hvis du har spørsmål knyttet til Personverntjenester sin vurdering av prosjektet, kan du ta 

kontakt med:  

Personverntjenester på epost (personverntjenester@sikt.no) eller på telefon: 53 21 15 00. 

 

 

Vil du være med? 

Ta kontakt med meg på imskaalv@gmail.com eller 48051559  

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Jennifer Drummond Johansen  Ida Marie Nyhus Skålvik 

(Forsker/veileder)    (Masterstudent) 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samtykkeerklæring – jeg vil være med i forskningsprosjektet 

 

Jeg har fått informasjon om prosjektet. Jeg forstår at jeg selv kan velge om jeg vil være med eller ikke 

og at jeg kan ombestemme meg når jeg vil uten noen spesiell grunn.  

 

Jeg vil være med i prosjektet: 

 

 å delta i intervju med lydopptak 

 

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

 

 

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

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 


