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Information till dig som deltar i studien 

Under läsåret 2018/2019 kommer flera skolor i Sollentuna kommun att börja undervisa 
elever om socialtjänsten med stöd av lärarhandledningen Soc för unga. FoU Nordväst har 
fått i uppdrag av Socialkontoret i Sollentuna kommun att utvärdera implementeringen av 
lärarhandledningen i kommunens grundskolor.  

Hur undersökningen går till 

I utvärderingsstudien kommer vi att undersöka hur undervisning om socialtjänsten förs in i 
de skolor som deltar samt på vilket sätt lärarhandledningen fungerar som ett stöd i det 
arbetet. Vi kommer också att undersöka vad undervisningen genererar i form av kunskaper 
om, och attityder till, socialtjänsten hos eleverna. För att få information om detta kommer vi 
att rikta oss både till elever i skolan och till professionella inom skolan och socialtjänsten. På 
så sätt vill vi få en så bred bild som möjligt av hur undervisningen om socialtjänsten har 
fungerat och hur den har upplevts av olika deltagare. Genom enkäter till eleverna kommer vi 
även att mäta eventuella förändringar i elevers kunskap om socialtjänsten, före och efter det 
att undervisningen om socialtjänsten har genomförts. Följande datainsamling planeras: 

 intervjuer med nyckelpersoner för projektet inom skola och socialtjänst  

 enkäter till lärare, kuratorer och elever vid samtliga skolor som implementerar 
lärarhandledningen under läsåret 2018/2019 

 telefonintervjuer med rektorer för samtliga skolor som implementerar 
lärarhandledningen under läsåret 2018/2019 

 fokusgruppsintervjuer med elever i ett urval av de skolor som implementerar 
lärarhandledningen under läsåret 2018/2019 

 enkäter och eventuella intervjuer i anslutning till auskultationer/klassrumsbesök  

Deltagandet är frivilligt 

Tilltänkta deltagare kommer att få en förfrågan om att delta via e-post eller telefon 
alternativt via sin lärare i skolan (elever). Riktade informationsbrev skickas till alla vuxna 
deltagare med mer specifik information kring vad deras deltagande i utvärderingen kommer 
att innebära. Elever kommer på motsvarande sätt att få muntlig information inför ifyllnad av 
enkäter. Inför fokusgruppsintervjuer med elever kommer information att förmedlas till och 
samtycke att inhämtas från både deltagande elever och deras vårdnadshavare. 

Att delta i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Om du väljer 
att avbryta ditt deltagande ska du kontakta ansvariga för studien (se nedan). Du behöver 
inte uppge varför. 
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Anonymitet 

Enkäter besvaras anonymt och inga personuppgifter dokumenteras vid intervjuer eller 
fokusgruppsintervjuer. Eventuella uppgifter som trots detta kan härledas till en enskild 
person kommer att uteslutas i all redovisning av materialet.  

Allt insamlat material kommer att behandlas så att inga obehöriga kan ta del av det. Ansvarig 
för dina personuppgifter är FoU Nordväst. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att 
kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, 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 ansvarig forskare. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har 
du rätt att ge in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.  

Presentation av studiens resultat 

Resultaten från utvärderingen kommer att sammanställas i en rapport som publiceras på 
FoU Nordvästs webbplats när den är klar: www.fou-nordvast.se. Delar av resultaten kan 
också komma att presenteras på konferenser, seminarier och i vetenskapliga tidskrifter.  

En viktig målsättning är att resultaten från utvärderingen ska kunna användas som grund för 
ett fortsatt utvecklingsarbete i arbetet med att informera om och göra socialtjänsten mer 
tillgänglig för barn och unga. Resultaten kommer att användas internt i Sollentuna kommun, 
men också spridas via olika forum både regionalt och nationellt för att kunskapen ska 
komma även andra kommuner till del. 

Vill du veta mer? 

Om du vill få mer information eller om du har några frågor kring projektet och utvärderingen 
är du välkommen att höra av dig till oss som leder studien! 

 

Våra kontaktuppgifter är: 

Ylva Spånberger Weitz   Maja Hagström 
FoU-forskare    Medforskare/projektledare 
ylva.spanberger.weitz@sollentuna.se  maja.hagstrom@sollentuna.se  
08-579 214 53   08-579 216 47 
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