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Hur ska det praktiskt gå till?
Våg 5

SOFIA‐studien – Ett samarbete!
• SOFIA‐studien är ett samarbete mellan er lärare, rektorer och
kommunen (barn‐ och ungdomsförvaltningen) och oss forskare
• Vi hjälps åt för att studien ska bli bra
• Kommer till nytta för alla
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Vilka svarar på enkät?
• Barnen själva – för första gången
• Barnets vårdnadshavare
• Klasslärare/mentorer på skolan
• Den lärare som har utvecklingssamtalet med eleven – optimalt den som
känner eleven bäst

• Rektorer
• Om skolan
• Om respektive klass på skolan

Ni lärare är jätteviktiga i SOFIA‐studien
• Utan er går SOFIA‐studien inte att genomföra
• Vi ber er att svara på frågor om eleverna i era respektive klasser – de
som ingår i SOFIA‐studien
• Vi ber er om hjälp att dela ut information till eleverna och samla dom
för att de ska kunna svara på enkäten via internet
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Instruktioner till er lärare
• Det material och den information ni behöver finns i den vita SOFIA‐
pärmen
• En pärm per klass

• Du som lärare hämtar ut den pärm som tillhör din klass
• Du som klasslärare/mentor är klassens kontaktperson i SOFIA‐studien
för denna Våg 5
• Viktigt att du anger dina kontaktuppgifter när du hämtar SOFIA‐pärmen

Vilka eleverna är och vikten av att så många
som möjligt svarar
• De vårdnadshavare som tackade ja till att delta i SOFIA studien vid
uppstarten 2010 är med i studien
• Det är dessa elever ni ska svara på frågor om
• Vilka dessa ”SOFIA‐elever” är framgår i SOFIA‐pärmen
• Det är endast dessa elever som ingår och endast de som ska erbjudas att
svara på enkät

• Viktigt för studiens kvalitet att så många som möjligt fortsätter att
vara med!
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Lathund för klasslärare/mentor
• Lägg gärna upp information om att SOFIA‐studien nu är igång igen på klassens
webbsida – så att info också syns för vårdnadshavare om möjligt. Om möjligt, lägg
in en länk till www.sofiastudien.nu
• Svara på lärarenkäten för ALLA barn som är med i SOFIA‐studien. Se
informationsbrevet till dig som lärare i SOFIA‐pärmen om hur detta går till.
• I pärmen finns också information om vilka barn det gäller samt dina
inloggningsuppgifter för respektive barn.
• OBS! Pärmen måste förvaras inlåst så att ingen annan än du kommer åt barnens
eller dina inloggningsuppgifter.

Lathund för klasslärare/mentor (forts.)
• Dela ut barnens informationsbrev som finns under respektive barns flik i pärmen
och gå gärna igenom informationen tillsammans med dem. På
www.sofiastudien.nu/om finns ett videoklipp med information som riktar sig till
barnen som ni kan använda er av.
• När det är dags att besvara enkäten, dela också ut barnens inloggningsuppgifter
(separat papper under barnets flik i pärmen). OBS! Samla in deras
inloggningsuppgifter igen efter att de besvarat enkäten eller om de tar paus i
ifyllandet av enkäten.
• Det är viktigt att både du och barnen klickar igenom hela enkäten och i slutet
klickar på Skicka vid sista frågan för att resultaten ska rapporteras in i systemet
som avslutad enkät.
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Lathund för klasslärare/mentor (forts.)
• I pärmen finns en avprickningslista där du kan kryssa för när du som lärare
fyllt i barnens enkäter och när barnen själva fyllt i enkäterna.
• OBS! Här finns också möjlighet att fylla i om ett barn självt väljer att inte
svara på enkäten. Du kryssar då antingen för om barnet inte vill besvara
enkäten den här gången men ändå vara kvar som deltagare i SOFIA‐
studien, eller om barnet vill välja att lämna studien helt.
• Vårdnadshavarna får information om att vända sig till forskningsansvariga
om de vill avbryta sitt och/eller barnets deltagande i studien. Men OM en
vårdnadshavare skulle meddela dig att de inte vill delta längre ska den sista
kolumnen fyllas i OCH forskningsansvariga ska meddelas om detta så snart
som möjligt genom mail till sofiastudien@oru.se.

Lathund för klasslärare/mentor (forts.)
• Ha som målsättning att ni lärare (och rektorer) har svarat på frågorna
gällande samtliga aktuella barn absolut senast 12 juni men gärna så
snart som möjligt.
• Ha som målsättning att alla barn som ska svara på enkäten har gjort
det inom fyra veckor ‐ dvs. senast 16 april.
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SOFIA‐pärmen

SOFIA‐pärmens innehåll
Flik

Innehåll

1

Lathund för klasslärare/mentor

2

Informationsbrev till klasslärare/mentor

3

Inloggningsuppgifter klasslärare/mentor

4

Avprickningslista

5…

Anna Andersson ….. (en flik per barn: ett exemplar av
informationsbrevet till barnet + ett papper med barnets
inloggningsuppgifter till barnenkäten)

Svarskuvert
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Rektorer
• Svarar på två olika enkäter
• En för skolan och en för respektive klass

• Din plastmapp som du idag hämtar innehåller:
• Informationsbrev till dig som rektor
• Lista över klasser och deras unika inloggningsuppgifter
• Din skolas inloggningsuppgifter

Hur gör jag som rektor för att besvara
enkäten?
• Gå in på www.sofiastudien.nu
• Klicka på ”till enkäten”
• Klicka på ”Frågor till rektorerna om skolan” eller ”Frågor till rektorerna för
klasserna”
• Se listan vilket Survey ID, User ID och Password den aktuella klassen eller
skolan har. Skriv in uppgifterna och svara på enkäten.
• Det tar ca 10‐15 minuter per klass och skolan
• För din egen skull, markera i listan att du fyllt i formuläret för den aktuella
klassen och skolan
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Målsättningen är att ni lärare och rektorer har besvarat
samtliga enkäter senast
senast 12 juni
Och att alla barn/elever som ska svara på enkäten har
gjort det inom fyra veckor
senast 16 april.

Demonstration – att fylla i enkät
• Så här enkelt är det att fylla i en enkät
Survey ID: 5096071
User ID: 58145824
Password: ybTJpayr
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Alla ska fortsätta vara med i SOFIA‐studien!
• Vi utgår ifrån att alla vårdnadshavare och barn/elever som deltar i
SOFIA studien vill och ska fortsätta att vara med i studien!
• Det är viktigt med deras deltagande!
• Det är dock frivilligt och man kan avbryta sitt deltagande när man vill.

Stort tack för…
• Ert engagemang
• Er tid
• Vårt samarbete!

www.sofiastudien.nu
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