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Information om deltagande i forskningsprojektet 
 

Hej! 
Vi är forskare vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet. Vi vill fråga dig om du vill 
delta i vårt forskningsprojekt som heter Effekter av Coronapandemin på välbefinnande av familjer till 
elever i behov av särskilt stöd i grundskolans årskurs 7–9 – en nationell studie. Du har fått detta brev 
genom en kontaktperson i förbundet eller föreningen där du är medlem.   

Vad handlar projektet om? 
Projektet syftar till att undersöka föräldrarnas upplevelser av hur skolans stödinsatser i form av extra 
anpassningar och särskilt stöd fungerat för deras barn under hemundervisning, distans- och 
fjärundervisning samt undervisning på skolan under pandemin. Vi vill också undersöka hur 
föräldrarna upplevde sin samverkan med skolan under den tiden.  

Forskningshuvudman för projektet är Stockholms universitet. Med forskningshuvudman menas den 
organisation som är ansvarig för projektet. Projektet är finansierat av Specialpedagogiska 
institutionen, Stockholms universitet, dvs. det är helt oberoende av kommunen och skolan som ditt 
barn går i samt är oberoende av förbundet där du är medlem i. Projektet är godkänd av 
Etikprövningsmyndigheten.  

Ditt deltagande är viktigt eftersom dina erfarenheter och synpunkter kan bidra med mycket värdefull 
kunskap för lärare, speciallärare och specialpedagoger för att på bästa sätt kunna stödja elever i 
behov av särskilt stöd i grundskolan. 

Varför vill ni att jag ska delta? 
Vi vänder oss till dig för att du är en förälder till ett barn som går i 8:e eller 9:e klass på grundskola, 
vilket innebär att ditt barn har varit en elev på skolan under läsåren 2020–2022. 

Hur går studien till? 
I projektet ingår två separata delstudier: ifyllande av webbaserade frågeformulär och deltagande i 
telefonintervju. Du kan välja att bara fylla i frågeformulären och inte delta i intervjudelen som sker 
vid ett senare tillfälle. 
  
Ifyllande av formulär. Vi vill vi be dig om att fylla i fyra frågeformulär som tar ca 20 min att besvara 
frågor om (1) dig och ditt barn i behov av särskilt stöd; (2) dina upplevelser av samverkan med skolan 
under pandemin; (3) dina upplevelser av specialpedagogiska insatser och extra stöd som ditt barn 
fick (eller inte fick) från skolan under pandemin samt (4) dina upplevelser av familjelivskvalitet.  
För att komma till frågeformulären klicka på den här länken: https://survey.su.se/Survey/46041 
 
Deltagande i intervju innebär att du kommer att bli intervjuad vid ett senare tillfälle av oss ca 1-1.5 
timme per telefon vid tid och datum som du själv väljer. Om du väljer ett annat språk än svenska, kan 
vi ordna en auktoriserad tolk. Enligt lagen (1975:689), har auktoriserade tolkar tystnadsplikt. Du kan 
också välja egen tolk om det känns mer bekvämt. Intervjun kommer att spelas in för analys. Du 
kommer att få en utskrift av intervjun så att du kan läsa och komplettera om något saknas eller har 
missuppfattats.   
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Möjliga följder och risker med att delta i studien 
Att svara på frågor som handlar om ditt barns skolsituation och familjelivssituationen under 
pandemin kan väcka känslor och tankar hos dig, vilket kan möjligen upplevas som jobbigt. För att 
minska risken att detta händer, kan du alltid kontakta oss innan du bestämmer dig om ditt 
deltagande i projektet och vi kommer att svara på alla dina frågor. Om något av detta ändå händer, 
kan du avbryta ditt deltagande omedelbart utan närmare förklaring.  
 
Vad händer med mina uppgifter?  
Dina personuppgifter behandlas enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR. Syftet med denna lag är att 
skydda människor mot att deras personliga integritet kränks. För att skydda din identitet kommer 
dina uppgifter att kodas i form av siffror och bokstäver så att de inte kan kopplas direkt till dig som 
person. Dina svar på frågorna kommer att analyseras på gruppnivå så att inte obehöriga kan ta del av 
dem. Kodnyckel förvaras på Stockholms universitets dator skyddat med lösenord. Endast 
huvudansvarig forskaren Rano Zakirova Engstrand och medverkande forskaren Prof. Helena 
Hemmingsson kommer att ha tillgång till kodnyckeln. När projektet är avslutat kommer alla 
insamlade uppgifter att sparas i Stockholms universitets arkiv i minst 10 år.  

Ansvarig för dina personuppgifter är Stockholms universitet. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du 
rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i projektet, och vid behov få 
eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av 
dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta huvudansvarig 
forskare Rano Zakirova Engstrand (se kontaktuppgifter nedan) eller dataskyddsombudet vid 
Stockholms universitet (dso@su.se). Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har 
du rätt att klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten. Information om detta finns på myndighetens 
webbplats (imy.se). 

Hur får jag information om projektets resultat? 
Resultaten av forskningsprojektet kommer att publiceras på gruppnivå i vetenskapliga tidskrifter, 
presenteras på vetenskapliga kongresser samt kommuniceras via media till yrkesverksamma på 
skolorna och till allmänheten.  
 
Deltagande är frivilligt 
Det är helt frivilligt att delta i projektet. Du kan när som helst välja att inte vara med längre och du 
behöver inte säga varför. Om du väljer att inte längre vara med kommer det inte att få några 
konsekvenser för de insatser och stöd som ditt barn får på skolan. Om du vill avbryta ditt deltagande 
ska du kontakta den ansvariga för projektet (se kontaktuppgifter nedan). 
 
Ansvariga för projektet  
 
Rano Zakirova Engstrand 
Huvudansvarig forskare, fil.dr., postdoktor i specialpedagogik  
Tel: 073-696 3596 (mobil) 
E-post: rano.engstrand@specped.su.se 
Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet, SE 106 91, Stockholm 
 
Helena Hemmingsson 
Medverkande forskare, professor i specialpedagogik. 
Tel: 08-1207 6429 
E-post: helena.hemmingsson@specped.su.se 
Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet, SE 106 91, Stockholm 
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Skriftligt samtycke 
 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om projektet och har haft möjlighet att 
ställa frågor. Jag är medveten att mitt deltagande är frivilligt och jag kan avbryta mitt 
deltagande när jag vill. Jag får behålla den skriftliga informationen. 

 
 

☐ Jag tackar JA till att delta i forskningsprojektet Effekter av Coronapandemin på 
välbefinnande av familjer till elever i behov av särskilt stöd i grundskolans årskurs 7-9. 

☐ Jag tackar även JA till att delta i en intervju.  

 

 
 

Plats och datum Underskrift 

 

 

 

 Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 


