
 

 
 
 
 
 
 
Deltagerinformation 

  

Kære forælder 

 

Tak for din interesse i undersøgelsen ”Co-SPACE Danmark”. Du er blevet inviteret til at 

deltage, fordi du er forælder til et barn i 0. til 10. klasse. Inden du giver samtykke til at deltage 

ved at sætte kryds i ’Ja’-feltet nedenfor, beder vi dig læse denne information. 

  

Formålet med Co-SPACE Danmark er at få vigtig viden om, hvordan danske familier med 

skolebørn klarer sig under Covid-19 (coronavirus) pandemien. Resultaterne fra Co-SPACE 

Danmark undersøgelsen vil så hurtigt som muligt blive offentliggjort, så både borgere og 

relevante myndigheder kan bruge den viden, som vi indsamler, forhåbentlig til gavn for bør-

nene og familierne og i tilsvarende situationer fremover. 

  

Undersøgelsen udgår fra Aarhus Universitet. Hvis du har spørgsmål, inden du beslutter dig 

for at deltage, kan du kontakte forskergruppen bag projektet: Professor Mikael Thastum 

(projektansvarlig) og lektor Rikke Lambek (kontaktoplysninger er angivet nedenfor). 

  

Hvis du indvilliger i at deltage, vil du blive bedt om at besvare nogle spørgsmål om dig og 

dit barn. Spørgsmålene handler om jeres familieliv, jeres fysiske og mentale helbred og 

trivsel, og hvordan I klarer jer under Covid-19 pandemien. Dine svar hjælper os til bedre at 

forstå, hvordan familier har det for tiden, og med at få en bedre forståelse af, hvilken hjælp 

børn og forældre kan have brug for under en epidemi. 

  



 

Hvis du har et barn i alderen 11-17 år, har dette barn også mulighed for at besvare en række 

spørgsmål. Disse spørgsmål kommer efter, at du har besvaret dine spørgsmål. Det er frivil-

ligt, om du vil lade barnet besvare spørgsmålene og selvfølgelig kun, hvis barnet giver sit 

samtykke. Det vil dog være en stor hjælp og bidrage med vigtig viden også at få besvarelser 

fra børn og unge i alderen 11-17 år. 

  

Det kræver ikke nogen baggrundsviden at besvare skemaet, og der er ingen rigtige eller 

forkerte svar. Det tager ca. 20-25 minutter at deltage i undersøgelsen, men hvis du har brug 

for det, kan du holde pauser undervejs og vende tilbage senere. 

  

Vi vil også bede dig om at besvare nogle korte opfølgende spørgeskemaer (à cirka 10-15 

minutters varighed) hver måned, eller hvis myndighedernes anbefalinger vedr. isolation æn-

dres markant, i op til 2 måneder efter skolerne er genåbnet for alle klassetrin. Vi beder derfor 

om dit samtykke til, at vi må kontakte dig pr. e-mail i forbindelse med de opfølgende spørgs-

mål. Du giver os dit samtykke hertil ved at oplyse os om din e-mailadresse inde i spørge-

skemaet. 

  

Behøver jeg at deltage? 

  

Deltagelse er frivillig. Hvis du beslutter dig for at deltage, kan du når som helst under besva-

relsen af spørgeskemaet og uden begrundelse, men før du sender dine svar, gå ud af ske-

maet ved at lukke din browser. Der er ingen konsekvenser forbundet med at takke nej til 

eller afmelde deltagelse. 

  

Der er ingen kendte risici eller bivirkninger forbundet med at deltage i undersøgelsen. 

  

Samtykke og behandling af personoplysninger 
  

Dine svar bliver indsamlet elektronisk i ”Qualtrics”, som er et system, Aarhus Universitet 

bruger til sikker indsamling af forskningsdata online via internettet. Besvarelserne vil blive 

behandlet og analyseret af forskere ved Aarhus Universitet samt Oxford University i England 



 

og andre deltagende forskningsinstitutioner, der er godkendt af forskerholdet bag undersø-

gelsen. Andre forskningsinstitutioner får ikke adgang til din e-mailadresse. Viden om børne-

familier udvikler sig hele tiden. Med dit samtykke giver du desuden den forsøgsansvarlige 

tilladelse til at bruge de indsamlede data til yderligere forskning, dog udelukkende inden for 

dette forskningsområde. Dine oplysninger vil således udelukkende blive brugt i forsknings-

øjemed. 

  

Vi indsamler ikke andre personoplysninger end din e-mailadresse. Når undersøgelsens re-

sultater offentliggøres, vil det altid ske i en anonymiseret form, så du ikke kan blive genkendt. 

Data i anonymiseret form vil kunne videregives til anerkendte videnskabelige tidsskrifter i 

henhold til gældende love og forskrifter, når undersøgelsens resultater skal offentliggøres. 

Din e-mailadresse vil ikke blive videregivet til tredjepart. 

  

Hvis du vælger at opgive din e-mailadresse, kan du til enhver tid trække dit tilsagn om del-

tagelse tilbage ved at kontakte os (se kontaktoplysninger nedenfor). En eventuel tilbage-

trækning af samtykke og udtrædelse af projektet vil være gældende fra den pågældende 

dag og fremadrettet. Hvis du ikke ønsker at udfylde flere spørgeskemaer, kan du blot und-

lade at reagere på de tilsendte e-mails. Din IP-adresse vil ikke blive opbevaret. 

  

Dine personoplysninger vil blive opbevaret så længe det er nødvendigt i forhold til formålet 

med forskningsprojektet og i henhold til gældende lovgivning. Forskningsdata på Aarhus 

Universitet vil dog altid blive opbevaret i minimum fem år efter publicering eller offentliggø-

relse af forskningsresultater. 

  

Aarhus Universitet, CVR nr. 31119103, er dataansvarlig for behandlingen af dine personop-

lysninger. Dine personoplysninger behandles i henhold til den europæiske databeskyttel-

seslovgivning (GDPR) og den danske databeskyttelseslov. Co-SPACE Danmark-gruppen 

er ansvarlig for forskningsprojektet. Projektgruppen er ledet af professor Mikael Thastum 

(se kontaktoplysninger nedenfor). 

  

Spørgsmål vedrørende Aarhus Universitets behandling af dine persondata kan også rettes 

til Universitetets Databeskyttelsesrådgiver (DPO) på e-mail: dpo@au.dk 



 

  

Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, har du ret til at 

indgive en klage til Datatilsynet. Datatilsynet kan kontaktes fra din digitale postkasse på 

www.borger.dk, ved almindelig e-mail til dt@datatilsynet.dk eller med almindelig post til Da-

tatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K. 

  

Yderligere information vedr. dine rettigheder i forbindelse med dine personlige data findes 

her: https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/hvad-er-dine-rettigheder/ 

   

Forskningsprojektet er registreret i Aarhus Universitets fortegnelse jf. databeskyttelsesfor-

ordningen. 

  

Hvordan får jeg noget at vide om resultaterne? 

  

Vi informerer om undersøgelsens resultater på CEBU - Center for Psykologisk Behandling 

til Børn og Unges hjemmeside (https://psy.au.dk/cebu/). Du kan få løbende information om 

undersøgelsen ved at tilmelde dig CEBU's nyhedsbrev på hjemmesiden. 

  

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål om undersøgelsen? 

  

Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen, kan du kontakte projektkoordinator Marianne Bjer-

regaard Madsen, e-mail marianne@psy.au.dk, telefon 21829824, som vil gøre sit bedste for 

at besvare din henvendelse. Telefonen er åben for henvendelser kl. 9-12 på hverdage. 

  

Professor Mikael Thastum: mikael@psy.au.dk 

Lektor Rikke Lambek: rikkel@psy.au.dk  

 

Deltag her: https://aarhus.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_8zYf9SrVGjFlaxT 
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