
Hei! 

Nå er det litt over et år siden foreldrene dine sa ja til å delta i FamilieForSK-studien, og du ble 

intervjuet om hvordan du har det i familien og hverdagen din. Svarene dine har bidratt til nyttig 

kunnskap om hvordan barn og ungdom opplever familien og hverdagen sin. Denne kunnskapen kan 

vi bruke til å gi råd til de som skal hjelpe barn og familier som har det vanskelig.   

Nå vil vi be deg om å svare på noen spørsmål på nytt ved at voksen som jobber i FamilieForSK 

intervjuer deg over videolenke. Da kan vi lære mer om hva som henger sammen med at barn og unge 

får det bedre eller mer vanskelig over tid. Mange av spørsmålene er de samme som sist, slik at vi kan 

sammenligne hvordan dere som deltar har det nå, med hvordan dere hadde det sist dere svarte.  

Men akkurat nå er vi i Norge, og i nesten hele verden, i en ganske annerledes situasjon på grunn av 

koronaviruset. Alle skoler og barnehager stengt, fritidsaktiviteter som svømming og fotball er avlyst, 

og mange ikke får vært sammen med vennene sine. Vi vet ikke hvor lenge det vil være sånn. Dette er 

uvant for både barn og voksne, og FamilieForSK ønsker å finne ut hvordan situasjonen påvirker deg 

og familien din. Du vil derfor også få noen spørsmål om hvordan du og familien din har det har det nå 

som skolen er stengt. 

Du vil få et kinogavekort eller en matboks som takk for hjelpen etter at du har blitt intervjuet. Det tar 

ca. en time å svare på spørsmålene i intervjuet.  

Det er helt greit hvis det er noen spørsmål du ikke vil svare på. Det er ingen svar som er gale. Hvis det 

er noe du lurer på når du blir stilt spørsmålene kan du bare spørre den voksne intervjueren som du 

snakker med.  

Det er frivillig å delta, men vi setter stor pris på at så mange barn som mulig vil være med å svare på 

spørsmålene. Du vil motta opptil to påminnelser om å delta. Svarene dine 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.   

Hvis du er bekymret for noe av det vi snakket om i intervjuet 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 på e-post familieforsk@fhi.no eller du 

kan lese mer på www.fhi.no/studier/familieforsk. 

Med vennlig hilsen FamilieForSK                                
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