Vil du delta i forskningsprosjektet
«Når trenerstil møter utøverens hverdag»?
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å se trener-utøverrelasjonen og hvordan utøverens og trenerens forutsetninger påvirker praktisering av trenerstil. I dette
skrivet gir vi deg informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg.
Formål
Jeg tar en mastergrad i Idrettsvitenskap ved Universitetet i Sør-Øst Norge, Campus Bø i Telemark,
med fordypning i idrettspsykologi. Forskningsprosjektet mitt tar for seg trener-utøver-relasjonen med
problemstillingen «Hvordan påvirker trenerens og utøverens forutsetninger praktisering av trenerstil?».
I dette ønsker jeg å finne ut hvordan utøverens forutsetninger med modenhet, ressurser og kompetanse
spiller inn i motivasjon, utvikling og i samspillet med treneren. I den forbindelse ønsker jeg å gjøre
forskningsintervju med både trenere og utøvere, i sykkelsporten.
Forskningen min har følgende mål:
1) Få en dypere innsikt og forståelse i trener-utøvere-relasjonen med å se på hvordan ulike trenerstiler
utvikler, begrenser eller problematiserer idrettsprestasjonen.
2) Få en økt innsikt i hvordan trener-utøver-relasjonen blir sett på, på tvers av kjønn.
3) Få en dypere forståelse og innsikt i hvordan motivasjonen og utøverens forutsetninger spiller inn i
trener-utøver-relasjonen, og lengden på idrettskarrieren.
For å få svar på dette gjøres derfor lengre dybdeintervju med syv utøvere og tre trenere, alle vil bli
anonymisert i oppgaven og all data (lydopptak og transkriberingsmaterialet) vil bli slettet i etterkant.
Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?
Universitet i Sør-Øst Norge og jeg er ansvarlig for prosjektet.
Hvorfor får du spørsmål om å delta?
Du får spørsmål til å delta fordi du 1) har gått eller går på toppidrettsgymnas, 2) er syklist under 23 år.
Hva innebærer det for deg å delta?
Jeg bruker forskningsintervju som datainnsamling, som vil si at jeg ønsker å intervjue deg, en til en.
Jeg vil under intervjuet bruke lydopptaker som videre transkriberes av meg etterppå, og på grunn av
restriksjonene rundt Covid-19 vil intervjuet foregå på zoom.
Hvis du velger å delta vil intervjuet ta mellom 30 til 60 minutter, på et tidspunkt som passer deg. Du
svarer på det du ønsker å svare på, og kan velge å si «ingen kommentar».
Det er frivillig å delta
Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykket
tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger vil da bli slettet. Det vil ikke ha noen
negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.
Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger
Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler
opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.

-

Det er kun studieveileder, sensor og meg som student som vil ha tilgang til selve
masteroppgaven.
Det er kun jeg som har tilgang til alt datamaterialet.
Ingen navn eller kontaktopplysninger blir delt med andre enn meg selv. Hvert intervjuobjekt
får sitt eget «kodenavn» i oppgaven.
Jeg gjør det jeg kan for at forskningsdeltakerne ikke skal kunne gjenkjennes i oppgaven, det er
kun du som forskningsdeltaker som skal kunne kjenne igjen deg selv eventuelt når/hvis du
leser den selv.

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?
Opplysningene anonymiseres når prosjektet avsluttes/oppgaven er godkjent, noe som etter planen er
etter prosjektslutt 20.juni at alt av datamaterialet som ikke er blitt brukt slettes. Alle lydopptak slettes.
Alle dokumenter med transkribering slettes.
Dine rettigheter
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:
- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, og å få utlevert en kopi av
opplysningene,
- å få rettet personopplysninger om deg,
- å få slettet personopplysninger om deg, og
- å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.
Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.
På oppdrag fra Universitetet i Sør-Øst-Norge har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at
behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.
Hvor kan jeg finne ut mer?
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:
-

Hedda Helene Berntsen, prosjektveileder, mail: hedda.h.berntsen@usn.no
Emma Kristine Skjerstad, student og prosjektansvarlig, mail: emmaskjerstad@gmail.com
Vårt personvernombud:

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

Emma Kristine Skjerstad
(Forsker)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samtykkeerklæring
Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet «Når trenerstil møter utøverens hverdag» og har
fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til:
¨ å delta i forskningsintervju som forskningsdeltaker]
¨ at Emma Kristine Skjerstad kan gi opplysninger om meg til prosjektet
Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Signert av prosjektdeltaker, dato)

