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Informasjon til elever som skal delta i korona-undersøkelsen  
Du er invitert til å være med i en undersøkelse om hvordan ungdom i XXX kommune har det under 
korona-epidemien. Spørreundersøkelsen er helt anonym, ingen vil vite hva du har svart. Det vil ta ca. 
20 minutter å svare på spørsmålene. Undersøkelsen gjennomføres av Kompetansesenter rus – Midt-
Norge.   

Hvorfor spør vi deg? 

• Vi vil gjerne høre hvordan du har det, etter måneder med hjemmeundervisning og 
begrensninger i hva dere får lov til å gjøre.  

• Resultatene vil være viktig for lærere og de som bestemmer i samfunnet, fordi vi mangler 
kunnskap om hvordan akkurat du og andre i din situasjon har det i den spesielle situasjonen 
samfunnet er i for tiden.  

 

Hva spør vi om i undersøkelsen? 

De fleste spørsmålene handler om hvordan du har det under korona-epidemien. Har den endret livet 
ditt på noen måter? Du vil få spørsmål om blant annet: 

• skolesituasjonen og hverdagen din 

• smittevern 

• tillit til de som bestemmer i samfunnet 

• venner og foreldre 

• fysisk aktivitet 

• stress og psykisk helse 

• medier 

Hvordan gjennomføres undersøkelsen? 

• Undersøkelsen skal gjennomføres som en del av hjemmeundervisningen, og du vil få 
invitasjon fra læreren din og fylle ut på et spørreskjema på internett. 

• Det tar ca. 20 minutter å svare, men vær forberedt på at det kommer en del spørsmål. 

Det er frivillig å delta 

• Spørreundersøkelsen er frivillig. 

• Du kan velge å hoppe over spørsmål som du ikke ønsker å svare på, og du kan avslutte når du 
vil.  

• Vi håper du vil delta. Når mange svarer, får de som skal bruke resultatene et best mulig bilde 
av hvordan alle har det. 
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Personvern 

• Undersøkelsen er helt anonym. Det betyr at det ikke er mulig å identifisere hva 
enkeltpersoner har svart.  

• Du bestemmer selv om de vil være med eller ikke, men foreldre/foresatte til barn under 18 
år kan reservere sine barn fra deltakelse. 

Hva skal spørreundersøkelsen brukes til? 

Etter at alle svarene har kommet inn, vil vi lage statistikk og formidle resultatene i 
forskningsrapporter, i media og til skolene i kommunene. Resultatene vil være viktig for de som 
bestemmer i samfunnet, fordi vi mangler kunnskap om hvordan akkurat du og andre i din situasjon 
har det i den spesielle situasjonen samfunnet er i for tiden.  

Hvem står bak? 

Kompetansesenter rus – Midt-Norge er ansvarlig for undersøkelsen. 

Dette er en mulighet for alle byens ungdommer til å kunne fortelle politikere, forskere og andre om 
deres liv under korona-epidemien. Vi håper du vil delta, vi trenger at mange svarer! 

 

Hilsen oss i Kompetansesenter rus – Midt-Norge  

Katrin Øien, Jo Arild Salthammer, Renate Vesterbekkmo og Ranita Larsen Nersund  

 


