Børne-og Ungepanelet
Siden 1998 har Børnerådet haft et Børne- og Ungepanel bestående af
knap 2.000 børn og unge, som følges i tre år. To til tre gange om året
besvarer børnene i panelet et spørgeskema om deres oplevelser og
holdninger til forskellige emner.

Repræsentative børnestemmer
Børne-og Ungepanelet består af knap 100 skoleklasser, som Danmarks
Pædagogiske Universitet (DPU) udtrækker ved en simpel randomiseret
stikprøve, så panelet så vidt muligt udgør et repræsentativt udsnit af børn
på det pågældende klassetrin.
Når de tilfældigt udvalgte klasser er udtrukket, inviteres de til at deltage i
panelet. Klasselæreren opfordres til at drøfte deltagelsen i panelet med
klassen, så børnene eller de unges deltagelse bliver frivillig. Det er altid
muligt for børn og unge i panelet at undlade at besvare et spørgeskema.

Valg af tema
Panelundersøgelserne handler om aktuelle temaer, som er relevante for
beslutningstagere, fagpersoner og børn. Det er Børnerådet, der beslutter
hvilket emne, de ønsker et repræsentativt børneperspektiv på.
Det seneste Børne-og Ungepanel har svaret på spørgeskemaer om livet i
4.klasse, økonomi, finanskrise, familieformer, skilsmisse og indeklima i
klasseværelset.

Børne-brainstorm
Ét af de første trin i en panelundersøgelse er, at inddrage børn i den
pågældende aldersgruppe til en brainstorm om emnet. Det giver et
indblik i børnens perspektiv på emnet. Det giver viden om hvilke
problemstilinger, der optager dem, hvordan de forstår emnet og hvordan,
de taler om det. Det er vigtigt at få viden om børnenes sprogbrug omkring
emnet, inden spørgsmålene til spørgeskemaet skal formuleres.
Brainstorm og indledende børneinddragelse foregår ofte som
plenumdiskussion i en skoleklasse eller fokusgrupper med 4-5 børn.
Børnenes indledende perspektiv på emnet udgør, sammen med rådets,
sekretariatets og eventuelle andre voksne fagfolks viden, grundlaget for
spørgeskemaet.

Pilottest
Spørgeskemaet testes på to til tre skoleklasser, for at sikre en høj kvalitet.
Det er vigtigt, at spørgsmål og svar er relevante og ikke kan misforståes.

-2I pilottesten besvarer børnene spørgeskemaet, mens de undervejs stiller
spørgsmål og kommenterer på spørgsmål og svar, som kan misfortåes,
som ikke er forstålige. De peger på svarkategorier, der ikke er dækkende,
irrelevante spørgsmål og uklare sproglige formuleringer.
Børnene kommentere også på hele spørgeskemaet set i forhold til det
ønskede formål, udvalgte formuleringer og længden af spørgeskemaet.
Pilottesten giver mulighed for at korrigere skemaet, inden undersøgelsen
sættes i gang.

Besvarelse
Børnene besvarer spørgeskemaet som en kollektiv aktivitet i klassen.
Læreren står for at afsætte tid, sørge for at alle børnene har en computer
til rådighed og uddele de koder, som børnene skal bruge til at logge på det
elektroniske spørgeskema. Koderne sikrer, der kun er én besvarelse per
barn, og at børnene er anonyme.
Det tager typisk 15 til 30 minutter at besvare spørgeskemaet.

Analyse
Når børnene har besvaret spørgeskemaet foretages en statistisk analyse.
Når der er et kvantitativt billede af børnenes perspektiv på det
undersøgte emne, foretages en række fokusgruppeinterview med børn i
aldersgruppen for at kvalificere og uddybe resultaterne med børnenes
egne ord, forklaringer og kommentarer.

Formidling til børnene
Børnene i Børn-og Ungepanel får efter hver undersøgelse en pixirapport,
hvor hovedresultaterne fra undersøgelsen er formidlet i et sprog og en
form, der passer til deres alder. Pixirapporten indeholder også tabeller og
spørgsmål, som kan bruges til videre diskussion af emnet i klassen.

Børneinfo.dk/børnepanelet
Børne-og Ungepanelet har sin egen hjemmeside, hvor de deltagende
panelklasser kan finde informationer om panelet, hente
undervisningsmateriale og børnerapporter, følge med i kommende
aktiviteter og skrive kommentarer til et spørgeskema eller ønske
bestemte emner.

