
Takk for at dere deltar i FamilieForSK-studien!  

Det er nå et år siden dere fikk tilsendt det første spørreskjemaet i FamilieForSK-studien, og vi håper 

dere har anledning til å svare på et nytt skjema. Mange av spørsmålene er de samme som sist, men 

noen er også nye. Svarene vil bidra til å øke kunnskapen om hva som kjennetegner ulike familier i 

Norge, og hvordan konflikter og samspill i familien påvirker foreldre og barn.  

Vi har imidlertid nå kommet opp i en svært spesiell og utfordrende situasjon. Koronaviruset har en 

stor effekt på alle familier, og med stengte barnehager og skoler må nye hverdager etableres. Disse 

smitteverntiltakene er svært inngripende, både for oss i Norge og for resten av verden, og vi trenger 

mer kunnskap om hvordan denne typen tiltak påvirker familielivet. FamilieForSK har derfor laget 

noen ekstra spørsmål om hvordan situasjonen påvirker deg og familien din. Vi håper du har 

anledning til å svare på disse ekstra spørsmålene til slutt i spørreskjemaet.  

Du vil motta opptil to påminnelser om å delta på epost eller SMS.  

Dersom barnet ditt deltok i forrige runde av FamilieForSk-studien, vil de også bli invitert til å være 

med i denne runden, og også de vil få noen ekstra spørsmål om hvordan de opplever den nye 

hverdagen sin etter at skolene ble stengt. Dersom barnet ditt deltok i forrige runde og du ikke ønsker 

at barnehage/skole skal kontaktes eller ikke ønsker at barnet skal delta på nytt, kan du sende en e-

post til familieforsk@fhi.no.  

Hvis du har barn som deltar i studien:  

 Barn som har begynt i barnehage siden sist: Dersom dere samtykker til at vi kan sende et 

spørreskjema til barnehagen kan dere ta kontakt med oss på familieforsk@fhi.no for å oppgi 

kontaktinformasjon.  

 

 Barn 0-7 år: Dersom dere for et år siden samtykket til at barnehage/skole kunne kontaktes, vil vi 

sende spørreskjema til samme barnehage/skole 10 dager etter at dere har mottatt første SMS fra 

oss. Hvis barnet har begynt på skolen eller skiftet barnehage/skole siden sist, kan du ta kontakt 

med oss på familieforsk@fhi.no for å oppgi ny kontaktinformasjon, så videresender vi 

spørreskjemaet. Dersom vi ikke mottar denne kontaktinformasjonen, kommer vi til å ringe dere.  

 

 Barn 8-11 år: Dersom dere ikke allerede har blitt det, vil dere bli kontaktet av den som skal 

intervjue barnet deres over videolenke. Dere gjør da en avtale om når og hvor intervjuet skal 

foregå.  

 

 Barn 12 år: Kan nå besvare spørreskjema på telefonen sin eller på PC/nettbrett. Du kan ta 

kontakt på familieforsk@fhi.no for å oppgi telefonnummer til barnet, dersom du ikke alt har gjort 

det. Dersom vi ikke mottar denne kontaktinformasjonen, kommer vi til å ringe dere. Deretter 

gjelder samme prosedyre som for barn 13-17 år.  

 

 Barn 13-17 år: Barnet vil om 5 dager motta et invitasjonsbrev og en lenke til spørreskjemaet på 

SMS. Dersom barnet ditt har fått nytt telefonnummer siden sist, kan du kontakte 

familieforsk@fhi.no for å oppgi det. Alle barn som fyller ut spørreskjemaet mottar et 

kinogavekort. Barnet avgjør selv om det ønsker å delta. Dette går klart fram av invitasjonen. I 

informasjonen er det også lenket til hjemmesidene våre der barnet kan lese mer om hva det vil si 

å delta: https://resp.nsd.no/dl/ff12.html. Ta kontakt med oss på e-post dersom du eller barnet 

har spørsmål om deltakelsen. 
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