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Vil du/dere delta i forskningsprosjektet 

 RELÆXT TEATER: En pilotstudie av tilgjengelige 

teaterforestillinger for barn og unge med 

funksjonsnedsettelser/funksjonsvariasjoner  

(Informasjonsskriv til publikum) 
 

 
Dette er et spørsmål til deg/dere om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å samle ny kunnskap om 
tilgjengeliggjøring av forestillinger for barn og unge på Hålogaland Teater (HT). Det langsiktige målet er å gjøre 
teateropplevelser tilgjengelig for flest mulig. I dette skrivet gir vi dere informasjon om målene for prosjektet 
og hva deltakelse vil innebære for deg. Skjema for skriftlig samtykke til deltakelse finnes på siste side.  
 
Formål 
I dette forskningsprosjektet har forskere fra Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord (RKBU Nord) og 
Høgskulen i Volda/Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg i tett samarbeid med Hålogaland 
Teater (HT), Habiliteringsenheten for barn og unge (HABU) ved Universitetssykehuset Nord Norge, 
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og Norges Handikapforbund (NHF) utformet følgende 
problemstillinger:  

1. Om og hvordan Relæxt teater på et statlig regionteater påvirker teateransattes planlegging og 
gjennomføring av en teaterforestilling, herunder fange opp innspill til utvikling/forbedring 

2. Om og eventuelt hvordan Relæxt teater kan bidra til at barn og unge med 
funksjonsnedsettelser/funksjonsvariasjoner og deres pårørende får en god teateropplevelse når teater 
er forsøkt gjort tilgjengelig – barn og unges erfaringer og pårørendes erfaringer og innspill til 
utvikling/forbedring 

3. Om og hvordan Relæxt teater tilnærmingen eventuelt påvirker kunstutrykket – teateransattes 
erfaringer og perspektiver 

 
Hovedmålet er å samle ny kunnskap om tilgjengeliggjøring basert på Relæxt teater-tilnærmingen i 
forestillinger for barn og unge, for å kunne utvikle tilgjengelig teater for flest mulig. Barn og unge, foresatte, 
ansatte i HABU og HT og representanter for FFO og NHF forespørres om å delta i intervjuer knyttet til de første 
Relæxt teater-forestillingene som tilbys i Norge. Relæxt teater-forestillinger skal være et langvarig tilbud ved 
Hålogaland Teater. Relæxte forestillinger er etter HTs introduksjon innført av andre kulturaktører i Tromsø. 

 
Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord, UiT Norges arktiske universitet ved professor Anita 
Salamonsen er ansvarlig for forskningsprosjektet. Professor i teater og drama Wenche Torrissen fra Høgskulen 
i Volda/Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg er også forsker i prosjektet. 
 
Hvorfor får du/dere spørsmål om å delta? 
Du/dere blir spurt om å delta  

• fordi din familie/ditt barn deltar som publikum på en eller flere Relæxt teater-forestillinger på 
Hålogaland Teater. 

 
Hva innebærer det for deg/dere å delta? 
Hvis du/dere velger å delta i prosjektet, innebærer det i første omgang at du/dere deltar i ett eller flere 
intervjuer før/etter Relæxt teater-forestillinger. Et intervju varer vanligvis mellom 30 og 60 minutter. Du/dere 
vil bli spurt om tidligere erfaringer med deltakelse i kulturlivet og innspill til forbedringer generelt.  Etter at 
dere har deltatt på en Relæxt teater-forestilling vil dere bli spurt om hvilke erfaringer dere hadde med dette, 
og om dere har innspill til endringer/forbedringer. Forskerne formidler disse innspillene anonymt tilbake til HT.  
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Intervjuet tas opp digitalt og skrives deretter ut. Den som skriver ut intervjuet vil ikke få vite navnene deres. 
Når intervjuet er skrevet ut, vil lydfilen bli slettet. Det vil bli skrevet anonymiserte forskningsartikler og 
fagartikler basert på materialet som samles inn i prosjektet.  
 
Det er frivillig å delta 
Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du/dere velger å delta, kan du/dere når som helst trekke samtykket 
du/dere har gitt tilbake uten å oppgi noen grunn. Dette gjelder også om du har samtykket på vegne av barnet 
ditt. Alle personopplysninger vil da bli slettet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg/dere hvis 
du/dere ikke vil delta eller senere velger å trekke deg/dere.  
 
Ditt/deres personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine/deres opplysninger  
Vi vil bare bruke opplysningene om deg/dere til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler 
opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Kun forskere i prosjektet vil ha tilgang 
til disse opplysningene. Navnet og kontaktopplysningene dine/deres vil vi erstatte med en kode som lagres på 
egen navneliste adskilt fra øvrige data, og som oppbevares nedlåst på RKBU Nord. Utskriftene av intervjuene, 
som ikke inneholder navn, vil bli oppbevart elektronisk på passordbeskyttet område. Du/dere vil ikke kunne 
gjenkjennes i skriftlig eller muntlig materiale fra prosjektet. Du/dere kan bli forespurt om du/dere vil være 
med å presentere resultatene av prosjektet. Vi vil da be om et nytt skriftlig samtykke der dette inngår. 
 
Hva skjer med opplysningene dine/deres når vi avslutter forskningsprosjektet? 
Opplysningene anonymiseres når prosjektet avsluttes, noe som etter planen er 31.12.2023. 
 
Dine/deres rettigheter 
Så lenge du/dere kan identifiseres i datamaterialet, har du/dere rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg/dere, og å få utlevert en kopi av 
opplysningene, 

- å få rettet personopplysninger om deg/dere,  
- å få slettet personopplysninger om deg/dere, og 
- å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine/deres personopplysninger. 

 
Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 
Vi behandler opplysninger om deg/dere basert på ditt/deres samtykke. 
 
På oppdrag fra RKBU Nord, UiT Norges arktiske universitet har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS 
vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.  
 
Hvor kan jeg/vi finne ut mer? 
Hvis du/dere har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg/dere av dine/deres rettigheter, ta kontakt 
med: 

• RKBU Nord, UiT Norges arktiske universitet ved professor Anita Salamonsen, telefon 77646213 og 
97125135, e-post: anita.salamonsen@uit.no 

• UiTs personvernombud: Joakim Bakkevoll, telefon 77646322 og 97691578, e-post: 
personvernombud@uit.no  

• Hvis du/dere har spørsmål knyttet til NSD sin vurdering av prosjektet, kan du/dere ta kontakt med:  
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS på epost (personverntjenester@nsd.no) eller på telefon: 55 
58 21 17. 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
Anita Salamonsen 
prosjektansvarlig 

mailto:personverntjenester@nsd.no
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Samtykkeerklæring  
 
Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet RELÆXT TEATER: En pilotstudie av 

tilgjengelige teaterforestillinger for barn og unge med funksjonsnedsettelser/funksjonsvariasjoner, og 

har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til: 
 

 å delta i intervju 
 at mitt barn ……………………………(barnets navn og alder) som jeg har foreldreansvar for 

deltar i intervju  

 
Jeg samtykker til at mine/mitt barns opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av prosjektdeltaker/foresatt, dato) 

 

 
 

 


