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FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKTET  

PROSJEKT OM MINNER OG LITTERATUR 

 
VED PSYKOLOGISK INSITUTT, OG INSTITUTT FOR LITTERATUR, OMRÅDESTUDIER OG 

EUROPEISKE SPRÅK, UNIVERSITETET I OSLO, HOLDER VI PÅ MED EN STUDIE HVOR VI 

UNDERSØKER HVORDAN MINNER PÅVIRKER, OG BLIR PÅVIRKET AV, ULIKE FORHOLD. 
 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i studien, hvor vi ber helt vanlige mennesker om å svare på noen 

oppgaver og spørreskjemaer knyttet til dine egne minner. Dette gjør vi for å forstå bedre hvordan den 

menneskelige hukommelse fungerer, og spesifikt, hvordan hukommelse, mindfulness og litteratur henger 

sammen.  

HVA INNEBÆRER PROSJEKTET? 

Først vil vi be deg svare på noen spørreskjemaer om: 

Forholdet ditt til minner 

Mindfulness – i hvilken grad du opplever å være oppmerksomt tilstede i hverdagen din 

Lesevaner – hvor ofte du leser skjønnlitteratur, og hva slags sjangre (inkludert sjanger på boka du leser akkurat 

nå). 

Vi vil også vite kjønn og alder.  

Deretter ber vi deg lese i en skjønnlitterær bok i 10 minutter (ikke lydbok).  

Til slutt ber vi deg gjennomføre en minne-oppgave, som ikke er relatert til boken du leser. Denne oppgaven 

består i å tenke på noen av minnene dine, og deretter svare på et spørreskjema om hvordan du opplevde hvert 

minne, uten at du gir oss opplysninger om faktiske hendelser eller opplevelser. Det er kun din egen vurdering 

av opplevelsen vi ber om. 

Deltakelsen vil ta ca. 30-40 minutter 
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MULIGE FORDELER OG ULEMPER 

Fordeler med å delta i studien kan være at det byr på et lite avbrekk i hverdagen, og at du får innblikk i 

psykologisk forskning. 

Ulemper med å delta kan være at du bruker tid (ca en time), og at du kan komme til å huske noe du synes er 

trist eller ubehagelig. Vi vil imidlertid ikke spørre direkte om triste eller traumatiske minner, du bestemmer selv 

hva slags minner du assosierer til stikkordene du får. Det er nøytrale stikkord, som er vanlige i de fleste 

menneskers liv.  

FRIVILLIG DELTAKELSE OG MULIGHET FOR Å TREKKE SITT SAMTYKKE  

Det er frivillig å delta i prosjektet. Dersom du ønsker å delta, krysser du av for samtykke i samtykkeerklæringen 

på siste side. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke ved å gå ut av 

nettskjemaet. 

 

HVA SKJER MED OPPLYSNINGENE OM DEG?  

Opplysningene som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med prosjektet. 

Opplysningene lagres anonymisert, det vil si at vi ikke vil ha noen mulighet til å spore opp den enkelte deltakers 

bidrag til studien, og ingen vil kunne vite hva akkurat du har svart. Siden du svarer anonymt, vil vi ikke innhente 

personopplysninger om deg. 

For å kvittere for gavekort, trenger vi din signatur. Navnet ditt vil ikke knyttes til svarene dine i undersøkelsen, 

og vil bli lagret trygt.  

 

ØKONOMI  

Som en liten takk for din deltakelse gir vi deg et gavekort med en verdi av 50 kr etter gjennomføringen av 

oppgavene, eller en valgfri bok. 

Prosjektet mottar støtte fra Det Humanistiske Fakultet. Bøker er donert av Cappelen Damm. 

 

GODKJENNING 

Psykologisk Institutt, ved Etisk komite, har vurdert prosjektet, og har gitt forhåndsgodkjenning. 

Etter ny personopplysningslov har dataansvarlig Ylva Østby og prosjektleder Karin Kukkonen et selvstendig 

ansvar for å sikre at behandlingen av dine opplysninger har et lovlig grunnlag. Dette prosjektet har rettslig 

grunnlag i EUs personvernforordning artikkel 6 nr. 1a og artikkel 9 nr. 2a og ditt samtykke.  

 

KONTAKTOPPLYSNINGER 

Dersom du har spørsmål til prosjektet kan du ta kontakt med Ylva Østby, tlf 41935223, 

ylva.ostby@psykologi.uio.no eller Karin Kukkonen, tlf. 22854872, karin.kukkonen@ilos.uio.no.  
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JEG SAMTYKKER TIL Å DELTA I PROSJEKTET OG TIL AT MINE PERSONOPPLYSNINGER 

BRUKES SLIK DET ER BESKREVET –  SETT KRYSS 
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