
 

Skolestudien 

Til foresatte 
Barn i Norge tilbringer mye av dagen på skolen, men vi vet ikke nok om hvilke forhold i skolen som kan påvirke 

barnas helse og utvikling. Vi ønsker hjelp av dere som deltar i Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) 

til å finne ut mer om det. Skolestudien er et prosjekt som er unikt fordi vi følger et stort antall barn fra 

barnehagealder og opp i skolealder.  Informasjon fra skolen er viktig for å forstå hva som påvirker barns helse, 

utvikling og læring. Prosjektet er støttet av Kunnskapsdepartementet.  

Vi håper dere ønsker å delta i denne delen av MoBa. For og delta må du undertegne samtykke nederst slik at 

skolen kan være trygg på at du har gitt tillatelse til at de fyller ut skjemaet. Vi ber deg levere spørreskjemaet 

inkludert dette signerte arket sammen med samtykkekonvolutt og frankert svarkonvolutt til kontaktlærer i 

klassen barnet ditt går. Det er fint om du etter en stund spør om de har fått tid til å fylle ut skjemaet.  

Selv om du ikke ønsker å delta i denne delen av MoBa er det verdifullt for hovedstudien at du har fylt ut og 

sendt oss «Spørreskjema ved 8 år».  

Vennlig hilsen 

Per Magnus 
Prosjektleder 
 

 

Samtykke 
Vi gir vår tillatelse til at skolen kan fylle ut spørsmålene i dette heftet. Skolen legger utfylt spørreskjema og 

samtykke i den ferdig frankerte svarkonvolutten og postlegger dette. 

Barnets navn:_______________________________________________________________________ 

Signatur:_______________________________________________ Dato:_______________________ 

      (mor og/eller far) 

Til kontaktlærer: 
Eleven med familie er invitert til å delta i et delprosjekt i Den norske mor og barn-undersøkelsen som vil skaffe 
mer kunnskap om hva barnet deres opplever og er med på gjennom hele dagen. De fleste skoler arbeider etter 
bestemte retningslinjer, men det er allikevel stor variasjon i hvordan skolehverdagen ser ut for de forskjellige 
barna. Vi ønsker å forstå bedre hvilke faktorer i skole som påvirker barns helseutvikling og læring. 
Observasjoner av barnet i skole av de som kjenner barnet godt gir svært viktig informasjon. Vi håper derfor at 
du som kontaktlærer i den klassen som prosjekteleven går i kan fylle ut dette skjemaet. Selv om du skulle mene 
at noen av spørsmålene ikke passer (fordi barnet er for ungt, situasjonen er irrelevant, eller noe annet) vil vi 
gjerne at alle spørsmål besvares.  

Vennligst riv av dette arket og legg det i den lille konvolutten. Legg så konvolutten sammen med besvart 
skjema i den store adresserte og frankerte svarkonvolutten. 

Hvis du lurer på noe kan du ta kontakt på telefon 53 20 40 40 eller på e-post: morbarn@fhi.no 

  

mailto:morbarn@fhi.no


Informasjon om skoleskjemaet 

Dette spørreskjemaet er en del av Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa). Mødre og fedre til over 
109 000 barn deltar i MoBa. I tillegg er det sendt et spørreskjema til nesten 25 000 av MoBa-barnas 
barnehager. MoBa-barna som deltok i barnehageundersøkelsen har nå begynt på skolen, og nå ønsker vi å 
invitere lærerne til å delta i en ny datainnsamling. Ved å innhente informasjon fra lærere ønsker vi å finne ut av 
hvordan barna har det på skolen og hva som kan påvirke fungering og utvikling. Skoleskjemaet har tre 
hovedmål. Her får du vite litt mer om hvert av dem: 

1) Nå har barna gått en stund på skolen. Vi vet at det å begynne på skolen er en stor overgang. Ved å 
sammenstille informasjon fra barnehagen med informasjon om hvordan MoBa-barna har det når de 

begynner på skolen vil vi få og vite mer om hvordan denne overgangen påvirker barns psykiske helse 
og deres språk- og læringsutvikling.  

2) Lærere vil oppleve MoBa-barnas atferd og utvikling annerledes enn foreldrene. Barna blir sett i en 
annen kontekst. Ettersom barn tilbringer mange av døgnets timer på skolen tror vi at lærernes 
perspektiv kan gi oss unik innsikt i barns psykiske helse og deres språk- og læringsutvikling. Ved å 
sammenstille informasjon fra foreldre og lærere når MoBa-barna er 8 år får vi vite mer om barna 
oppleves annerledes hjemme og på skolen. 

3) MoBa ønsker å følge alle MoBa-barn videre i utviklingen og inn i ungdomsårene. Vi vet at hvordan 
barn har det på skolen i barneårene kan fortelle noe om hvem som vil falle ut av skolen, utøve 
kriminell atferd eller ha forhøyet risiko for psykiske helseproblemer i ungdomstid og voksen alder. 
Informasjon om MoBa-barnas skolehverdag, deres psykiske helse og deres språk- og læringsutvikling i 
skolen vil kunne gi viktig informasjon om hvilke barn som er i risiko for senere problemer. 

Kort oppsummert er dette noe av det vi ønsker å finne ut med denne undersøkelsen: 

 Hvordan har barna det på skolen? 

 Hvem får ekstra støtte og hjelp på skolen?  

 Hvilke utenomfaglige ferdigheter gjør at barna klarer seg godt på skolen? 

 Vurderer foreldre og lærere barna likt? 

 Er det bestemte faktorer ved skolen og klassen som påvirker barnas videre utvikling? 

 

Dette vil vi spørre deg om: 

Prosjektbarnets skole og klasse: Vi ønsker å vite mer om deg som lærer, om hvilken type klasse og skole 
prosjektbarnet går i.  

Prosjektbarnet i skolen: Vi ønsker å vite mer om hva prosjektbarnet så langt mestrer av skoleferdigheter innen 
matematikk, lesing og skriving. 

Språk og sosial kompetanse: Språk og sosial kompetanse er to viktige elementer i hvordan barn har det 
sammen med andre og hvordan de mestrer skolehverdagen.  Vi håper at dine svar på spørsmål om barnets 
språklige og sosiale kompetanse kan fortelle noe om denne elevens ferdigheter sammenliknet med andre barn.  

Atferd og væremåte: Hvordan ulike barn takler ulike hverdagslige utfordringer kan gi oss en pekepinn på 
hvordan man kan tilrettelegge slik at barn med problemer kan få en lettere skolehverdag. Spørsmålene favner 
vidt og skal dekke atferd som kjennetegner både barn med særskilte problemer og atferd som vi ser hos de 
fleste barn på denne alderen. 

Spesielle forhold knyttet til prosjektbarnet: Vi ønsker å vite om du eller andre er bekymret for prosjektbarnets 
utvikling, og om barnet får ekstra hjelp og støtte i skolehverdagen. Vi ønsker også å vite noe om samarbeid 
med andre instanser og spesielt PPT. 

 

Du kan lese mer om MoBa og Språk- og læringsstudien på våre nettsider: www.fhi.no/moba, www.fhi.no/sol  

http://www.fhi.no/moba
http://www.fhi.no/sol
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Kjære deltaker! 

Takk for at du er med i Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) og for din innsats så 
langt! Det kommer stadig nye forskningsresultater på bakgrunn av den innsatsen dere gjør. 

Nå når_______ er 8 år vil vi invitere dere til Skolestudien i MoBa, som innebærer at du 
leverer vedlagte spørreskjema til skole der barnet ditt går. Studien vil gi informasjon om 
hvordan skolehverdagen er for barna som deltar i MoBa. Dersom du vil delta, ber vi deg om 
å levere dette skjemaet til kontaktlærer i barnets klasse. Signer på forsiden av skjemaet slik 
at skolen kan være trygg på at du gjerne vil at de fyller ut informasjonen.  

Når du har levert skjemaet til skolen er det fint om du hører med dem etter en stund om de 
har levert skjemaet. 

Du kan lese mer om denne studien på forsiden av skoleskjemaet. Hvis du vil vite mer kan du 
gå inn på MoBa sine nettsider www.fhi.no/moba eller på understudien Språk og Læring, som 
har et spesielt fokus på skolens betydning for barns læring og trivsel (www.fhi.no/sol). 

Vi håper du ser nytten av å delta i Skolestudien. Ta gjerne kontakt på telefon 21 07 83 12 
eller send en e-post til sol@fhi.no hvis du har spørsmål eller lurer på noe. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Per Magnus 

Per Magnus 

Prosjektleder, professor dr.med. 

per.magnus@fhi.no 
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http://www.fhi.no/sol
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