
   

 

 

Vil du delta i forskningsprosjektet 

Foreldreundersøkelse - lekser? 
 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å få større kunnskap om 

hvordan foreldre/foresatte opplever barnas leksearbeid/lekser. I dette skrivet gir vi deg informasjon om 

målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg.   

 

Lekser har lange tradisjoner i skolen og er en del av den daglige praksisen i de fleste skoler. 

Leksearbeid har også i lang tid vært et omstridt tema både blant lærere, foreldre, politikere og i 

pedagogisk forskningslitteratur. Med jevne mellomrom dukker debatten rundt lekser opp igjen på 

skoler, blant foreldre og i media. Temaet ser ut til å appellere til sterke følelser og meninger hvor det 

kan oppstå skarpe skiller, for eller imot lekser. 

 

Det er mye forskning som har undersøkt ulike effekter av lekser, læreres begrunnelser for og praksis 

rundt lekser, samtidig er det betydelig mindre forskning som har undersøkt leksearbeid/lekser ut fra 

foreldre og familieperspektivet. Vi vet rett og slett for lite om hva foreldre og foresatte tenker om 

barnas leksearbeid og hvilken rolle lekser spiller i dagens familier. Siden leksearbeid oftest skjer i 

familiens kontekst og tid er det av betydning at foreldres og foresattes stemme høres gjennom grundig 

og kvalitetssikret forskningsarbeid.  Det viktig at politikere, skoleledere og lærere kan ta beslutninger 

rundt lekser på et informert og saklig grunnlag, hvor også foreldre/foresatte opplevelse av barnas 

leksearbeid er med i vurderingen.  

 

Nedenfor finner du først lenke (klikk på den for å komme til den nettbaserte undersøkelsen) til 

undersøkelsen. Det tar 6-8 minutter å svare på hele undersøkelsen. Deretter er det noe mer utfyllende 

informasjon om dine rettigheter hvis du velger å delta i undersøkelsen.  Hvis du har flere barn i skolen 

kan du enten ta utgangspunkt i ett av disse nå du svarer eller velge å svare mer generelt ut fra 

familien/barna som helhet. På forhånd takk hjelpen og engasjementet! 

 

 

Lenken til spørreskjemaet sendes på SMS fra skolen. 
 
 
Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Universitetet i Agder ved institutt for pedagogikk er ansvarlig for prosjektet. 

 

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

Du får invitasjon til å delta fordi din hjemkommune har sagt ja til å delta i prosjektet. Et utvalg 

foreldre i kommunen får derfor denne forespørselen. 

 

Hva innebærer det for deg å delta? 

Hvis du velger å delta i prosjektet innebærer dette å fylle ut et nettbasert spørreskjema. Det tar ca. 10 - 

12 minutter å svare på alle spørsmålene. Svarene dine blir registrert elektronisk. 

 

Det er frivillig å delta 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykke tilbake 

uten å oppgi noen grunn ved ganske enkelt lukke fanen til spørreskjema i nettleseren din. Alle 

opplysninger om deg er anonyme. Forskerne får ingen opplysninger om hvem som har svart på 

undersøkelsen.   



   

 

 

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. Kun de involverte forskerne vil 

ha tilgang til data. Data i undersøkelsen samles inn ved hjelp av et webbasert verktøy, SurveyXact. 

Dette er et godkjent verktøy til formålet. Datafil lagres på Universitetet i Agder sin forskningsserver. 

 

Ingen av deltakerne i undersøkelsen vil kunne gjenkjennes/identifiseres i skriftlige rapporter eller 

artikler som vårt prosjekt utarbeider. 

 

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 

Prosjektet skal etter planen avsluttes 31.12.2021. Ved prosjektets avslutning vil datafil, hvor dine svar 

ligger lagret, bli slettet.  

 

Dine rettigheter 

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

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 

- å få rettet personopplysninger om deg,  

- få slettet personopplysninger om deg, 

- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 

- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger. 

 

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 

På oppdrag fra forskergruppen og Universitetet i Agder, som er ansvarlig for datainnsamling og 

analyse, har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger 

i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.  

 

Hvor kan jeg finne ut mer? 

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 

• Universitetet i Agder ved dosent Per Einar Garmannslund telefon 38141858, eller på epost 

pereg@uia.no 

• Personvernombudet hos Universitetet i Agder, telefon 38142140, eller på epost 

ina.danielsen@uia.no 

• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no) eller 

telefon: 55 58 21 17. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Per Einar Garmannslund  Birgitte Wergeland   Aina Bjelland 

Dosent/prosjektleder   Universitetslektor   Universitetslektor 
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