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Du vil få et spørreskjema med spørsmål om  
hvordan du har det i hverdagen, hvilke  
utfordringer du møter og hvordan du trives. 
Spørsmålene handler om skole/jobb, økonomi, 
hvordan du bor og hvordan du har det i forhold 
til venner og familie. Dette tar ca. 1-2 timer.  
Vi ønsker også å invitere deg til å være med på et 
intervju. Da vil vi snakke med deg om din hver-
dag. Dersom du ønsker at en voksen du kjenner 
godt skal bli med, er det helt i orden. Vi kan også 
ta med tolk hvis du trenger det. Vi kjøper inn 
pizza til de som blir med, og så får du et gavekort 
fra oss som takk for hjelpen.

Hva skal resultatene brukes til?
Svarene fra deg og de andre ungdommene 
som er med i prosjektet er nyttige for alle som 
jobber for at barn og ungdommer som kommer 
til Norge uten foreldrene sine skal ha det bra i 
Norge. Dine erfaringer er viktige slik at vi kan 
hjelpe de ungdommene som kommer alene til 
Norge i årene fremover på en best mulig måte.

Er undersøkelsen frivillig og trygg?
Svarene du gir oss vil bli behandlet anonymt. 
Ingen får vite hva akkurat du har svart. Det er  
frivillig å delta og du kan når som helst trekke 
deg fra undersøkelsen.

Hvis du har spørsmål eller ønsker mer  
informasjon om UngKul kan du kontakte 
Brit Oppedal på telefon 21 07 82 26 eller e-post: 
brit.oppedal@fhi.no.  
Du kan også ringe eller sende oss en sms på 
UngKuls mobiltelefon: 942 56 136.

Vi håper du har lyst til å møte oss!

Med vennlig hilsen,

Brit Oppedal
Prosjektleder i UngKul 
Nasjonalt Folkehelseinstitutt
www.fhi.no/ungkul

UngKul
Ungdom, kultur og mestring

Divisjon for psykisk helse     •     Postboks 4404 Nydalen     •     0403 Oslo     •     tlf 22 04 22 00 / 23 40 82 26     •     ungkul@fhi.no

Hvordan går det med ungdommer som har 
kommet til Norge som enslige mindreårige 
flyktninger og asylsøkere?

Hva er UngKul- prosjektet?
UngKul (Ungdom, Kultur og Mestring) er et 
forskningsprosjekt ved Nasjonalt Folkehelse-
institutt som undersøker hvilke utfordringer barn 
og ungdom med ulik etnisk bakgrunn i Norge 
møter i hverdagen, hvilke ressurser de har til å 
mestre disse utfordringene og hvor godt de trives. 
I prosjektet deltar ca 4000 barnefamilier i Bergen og 
i Oslo, elever ved ungdomsskoler og videregående 
skoler i Oslo, og barn og unge som har kommet til 
Norge uten foreldrene sine. 

For å kunne bidra til at barn og unge skal få en  
best mulig oppvekst, trenger vi mer kunnskap om 
hvordan de utvikler seg og hvordan de mestrer 
forskjellige utfordringer og problemer. 

•	 Hvorfor	er	det	slik	at	noen	barn	og	ungdommer		 	
 som opplever mye vanskelig i livet, likevel kan ha 
 det bra og trives i hverdagen, mens andre sliter 
 med disse opplevelsene i lang tid? 

Hvorfor inviterer vi deg?
Vi inviterer de som har kommet alene til Norge uten 
foreldrene sine og som har blitt bosatt mellom 2000 
og 2008 til å delta i dette prosjektet. Vi ønsker å få 
informasjon om hvordan du har hatt det i tiden  
etter at du ble bosatt i Norge, og hvordan du har det 
i dag. Vi vet i dag lite om hvordan ungdommer i din 
situasjon har det etter at de har fått opphold  
i Norge. 

Hvordan kan du bli med i undersøkelsen?

Vi kommer til_______________________kommune 
________________dag den_________kl._________
Vi møtes på _________________________________
___________________________________________
Adresse____________________________________
___________________________________________


