
 

 

 

Till föräldrar med elever i berörda klasser på (Sätt in skolans 
namn) 
 

Hej, 

Våra namn är Mario Cagatay och Mikael Brink och vi studerar på Kungliga Tekniska Högskolan/ 
Stockholms Universitet till civilingenjör och lärare. Som examensarbete skapar och utvecklar vi ett 
skolprogram på Vetenskapens Hus. I detta arbete behöver vi observera elever som utför vårt utvecklade 
skolprogram för att dels vidareutveckla det och dels för att samla data till vår rapport som vi skriver. Vi vill 
därför be dig som vårdnadshavare om tillåtelse för ditt barn att delta i vår studie. 

Skolprogrammets innehåll är inom produktion och kommer att handla om hur produktionsbiten på ett 
företag kan effektiviseras. De elever som väljer att delta kommer att bli observerade under arbetets gång 
på två sätt: genom observation och genom ljudinspelning. Ljudinspelningen kommer att fungera som 
komplement till den första metoden. Ljudinspelningen kommer endast användas för vårt examensarbete 
och sedan raderas när vi är klara. Eleverna som deltar kommer att vara anonyma i rapporten av studien, 
skolans namn kommer inte att nämnas, och i övrigt kommer den vara skriven så att ingen individ ska gå 
att identifiera. Är det någon av deltagarna som plötsligt vill avbryta sitt deltagande är de fria att gör det. 

Vi hoppas få ert tillstånd som vårdnadshavare för att ert barn ska kunna delta. Prata gärna med ert barn 
om detta och fyll i nedanstående fält och lämna det till oss eller någon av lärarna på (Sätt in skolans 
namn).  
 
Om ni har frågor kan ni kontakta oss på Mcagatay@kth.se och Mbrink@kth.se, eller vår handledare på 
KTH Annica Hofberg, Annica.Hofberg@vetenskapenshus.se 
 
Vi har läst informationen ovan om Mikael Brinks och Mario Cagatays examensarbete vid Kungliga 
Tekniska Högskolan och Stockholms universitet och samtycker till att mitt barn deltar om han eller hon så 
vill.  

 

 
Ja                        Nej   

 
 
 
_____________________________________ 
Elevens namn 

 
____________________________________ 
Datum 

___________________________________ 
Underskrift 
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Namnförtydligande
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