
Hei! 
 
Tusen takk for at du deltar i FamilieForSK-studien. FamilieForSK er studien der vi spør 
foreldre og deres felles barn om hvordan de har det i hverdagen.  
 
Det er mellom 3 og 4 år siden foreldrene dine valgte å bli med i denne studien, og vi har 
sendt ut flere spørreundersøkelser både til foreldre og barna deres. Barn kan delta selv i 
denne studien ved å svare på spørsmål fra man fyller 7 år. Alle som er med i undersøkelsen, 
hjelper forskerne til å finne ut mer om hvordan vi kan hjelpe barn som har det vanskelig i 
familien sin. En person som er vant til å snakke med barn vil intervjue deg og stille deg noen 
spørsmål om hverdagen din og hvordan du har det i din familie.  
 
Det er ingen gale svar. Noen av spørsmålene kjenner du deg kanskje godt igjen i, mens 
noen spørsmål kan kanskje virke rare eller vanskelige. Vi vil gjerne vite hvordan akkurat du 
har det, og det er fint om du svarer så godt du kan. Hvis det er noe du lurer på når du blir 
stilt spørsmålene kan du bare spørre den voksne som du snakker med. Foreldrene dine skal 
også svare på noen spørsmål, men de behøver ikke å se hva du har svart.   
 
Hvis du har deltatt tidligere så vil du merke at mange av spørsmålene er de samme som du 
svarte på da. Dermed kan vi sammenligne hvordan dere har det nå, med hvordan dere 
hadde det sist dere svarte.  
 
Det er frivillig å delta, og det er helt greit hvis det er noen spørsmål du ikke vil svare på. 
Spørsmålene du svarer på vil bli lagret uten navn og fødselsdato. Bare noen veldig få 
personer, som har taushetsplikt, kan finne ut hva du har svart. Når informasjonen fra alle 
spørreskjemaene blir satt sammen, vil det ikke være mulig for forskere eller andre å 
vite hva akkurat du har svart.  
 

Du får et GoGift-gavekort på 200 NOK som takk for hjelpen rett etter at du har fullført 
intervjuet. I tillegg kan du få en FamilieForSK-matboks eller en FamilieForSK-kopp, sammen 
med et diplom. Intervjuet tar mellom 30 og 45 minutter.  
 
Hvis du er bekymret for noe av det du blir spurt om, kan det være fint å snakke med en 
voksen du kjenner, for eksempel en av foreldrene dine, en lærer eller en helsesykepleier. 
Hvis du har noen spørsmål om undersøkelsen, kan du ta kontakt med oss eller du kan lese 
mer på www.fhi.no/studier/familieforsk.     
 

 
Tusen takk!  
 
Med vennlig hilsen  
FamilieForSK   

                                   

http://www.fhi.no/studier/familieforsk

