
PolkaNorski – en studie av barns språkutvikling
Instrukser for foreldre

Vi inviterer polsk-talende barn mellom 3 og 6, som bor i Polen eller
Norge, til å delta i studien.
Forskningen i PolkaNorski-prosjektet gjennomføres av Psykologisk
fakultet ved Universitetet i Warszawa, i samarbeid med OsloMet -
Storbyuniversitetet og Universitetet i Oslo.
Vi ønsker å studere språkutviklinga hos enspråklige og flerspråklige
barn.
Ved hjelp av ordoppgaver (CLT) undersøker vi hvilke ord barn kan.
Du finner mer informasjon om studien og hele prosjektet på nettsida
vår.

 

Om prosjektet PolkaNorski og studiene våre

Nettbrett-delen av studien tar omtrent et kvarter. Hele møtet tar
omtrent en halvtime.
I studien vil vi bruke en nettbrett-app (CLT) og plattformen Zoom (hvor
vi vil be deg skru på kamera og mikrofon).
Forskningsassistenten vil starte studien med å gå gjennom planen for
gjennomføring.
Før vi starter, vil forskningsassistenten spørre barnet ditt om de
samtykker til å delta i studien.
Barna vil se bilder på nettbrettet:
Barna får beskjed om å enten trykke på riktig bilde (f.eks. som svar på
spørsmålet "Hvor er katten?") eller å benevne bilder (f.eks. av objekter
eller handlinger).
Lyden blir tatt opp i benevningsdelen for at vi skal kunne registrere
barnas svar senere.

Forberedelser før studien

 

Under studien

Vi ber deg fylle ut et nettskjema om barnets språkutvikling før vi møtes.
I studien skal vi bruke en app på et nettbrett to ganger med en uke i mellom.
Den ene gangen holder vi kontakt via internett, og den andre gangen kommer vi
hjem til dere.
Vi tar kontakt med dere på telefon for å avtale levering av nettbrettet og
tidspunkt for de to møtene.



Zoom er en plattform for videomøter over internett.
Du trenger ikke en Zoom-konto for å delta, og må ikke laste ned Zoom-appen.
Bare trykk på lenka som sender deg videre til møtet.
Vennligst velg Join with Computer Audio før du går inn i møtet.
Det er nødvendig å bruke mikrofon og kamera for å delta i studien.
Vennligst ikke bruk hodetelefoner under møtet.
Tekniske problemer som kan dukke opp under et Zoom-møte er oftest knyttet til
kamera, høyttaler eller mikrofon.
Om du har mulighet, prøv ut ulike innstillinger for disse, og gi beskjed om du har
problemer eller spørsmål. Vi skal prøve å hjelpe, slik at vi kan fokusere på
kontakten med barnet under møtet.

 

 

Nettbrettet bør ligge på en flat overflate (f.eks. en pult eller et bord).
Barnet må være i stand til å bruke nettbrettet og se PC-skjermen.
Eksempeloppsett:

barnebord og liten stol
en barnestol inntil et høyere bord

Hvis det er mulig, bør ingen andre enn barnet og omsorgspersonen som deltar i studien,
være i rommet.
Nettbrettet bør lades. Husk også å innstallere appen i forkant om du bruker eget
nettbrett (instrukser under). Andre apper bør lukkes før vi starter.
Det er best å koble seg opp på Zoom-møtet på en PC eller laptop, men du kan også
prøve å bruke en telefon om du ikke har andre alternativ.

Tekniske spørsmål

Hvordan forberede et bra oppsett for barnet ditt?



 

Vennligst prøv å komme inn igjen i Zoom-møtet.
Forskningsassistenten vil vente på deg på samme lenke som tidligere.
Om du ikke får kommet deg inn, vil forskningsassistenten kontakte deg for å
avtale ny dato.
Hvis forskningsassistenten midlertigid mister forbindelsen, vennligst vent i
10 minutter. Hvis forbindelsen ikke kan gjenopprettes på denne tida, vil
forskningsassistenten kontakte deg for å avtale en annen dato som passer.

Kan jeg trekke meg fra studien?

Hva med nettverksproblemer?

Det er frivillig å delta, for både barn og foreldre.
Det er mulig å trekke seg når som helst, både før og etter vi møtes.
Du kan trekke deg ved å sende en e-post til en av personene listet opp
under. Det har ingen konsekvenser for deg eller barnet ditt og du trenger
ikke oppgi noen grunn.
Hvis du velger å ikke delta, slettes all personinformasjon om deg.
Selv om du samtykker til å delta på vegne av barnet ditt, har barnet også
rett til å si nei. 

Resultater fra forskninga blir publisert (anonymt og kollektivt) i form av
konferansepresentasjoner og vitenskapelige artikler.
Vi kommer til å informere om alle konferansepresentasjoner og artikler på
nettsida vår og i sosiale medier.
Følg gjerne PolkaNorski-prosjektet og MultiLADA-teamet!

Facebook og Instagram (@multilada_uw)

Hvor kan du finne resultater fra studien?

Kontaktinfo
Kontakt om studien:
badania.polkanorski@psych.uw.edu.pl
Prosjektleder, prof. Nina Gram Garmann:
nigrag@oslomet.no
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