Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet
”Romanlesning i ungdomsskolen”
I forbindelse med at jeg holder på å ta en erfaringsbasert mastergrad i norsk ved Universitet i Bergen,
jobber jeg nå med å forberede min mastergradsavhandling.
Temaet for avhandlingen er romanlesning, og jeg ønsker å finne ut mer om hva og hvordan ungdom på
10. trinn leser, og om de selv mener de lærer noe av å lese romaner i norskundervisningen.
For å finne ut dette trenger jeg et utvalg informanter, 5-6 stk. blant elever på 10. trinn fordelt på begge
kjønn. Deltakelse i studien vil innebære et intervju med varighet på mellom 20-40 minutter.
Spørsmålene vil omhandle tema som dine lesevaner, hva du mener du lærer av å jobbe med
skjønnlitteratur og romansjangeren, og spørsmål knyttet til din opplevelse av romanen ”Bli hvis du
kan. Reis hvis du må” av Helga Flatland. Intervjuene vil bli tatt opp og senere transkribert.
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Opptak vil bli lagret på min private Mac som
er passordbeskyttet. Personopplysninger vil bli avidentifiserte under transkriberingen. Det kan være
aktuelt at avidentifiserbart materiale vil bli delt med min veileder Heming Gujord ved Universitet i
Bergen under arbeidet med avhandlingen. I den ferdige oppgaven vil opplysninger være anonymisert.
Klassetrinn og kjønn på informantene vil fremgå i oppgaven. Prosjektet skal etter planen avsluttes
vårsemesteret 2019. Etter prosjektslutt vil alle lydopptak bli slettet, og alle opplysninger som er
indirekte identifiserbare i datamaterialet, som navn på skole og klasse, vil bli anonymisert.
Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen grunn.
Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert.
Dersom du ønsker å delta, kan du signere på samtykkeerklæringen og returnere til meg. Dersom du har
spørsmål til studien, ta kontakt med meg på telefon 95768958, eller på e- post:
ingvild.birkenes@student.uib.no . Du kan også kontakte min veileder Heming Gujord, ved Institutt for
Litterære og Estetiske studier på e- post Heming.Gujord@uib.no, eventuelt på telefon 55582439.
Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata AS.
Med vennlig hilsen
Ingvild Birkenes

Samtykke til deltakelse i studien
Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Signert av prosjektdeltaker, dato)

