Børn og unge i
analyser –
hvordan gør man
det bedst?
Netværksmøde i AnalytIO

24. november 2021

Program

9:00

Præsentationsrunde

9:15

Del 1
‘Brug af kvalitative metoder til børn, herunder spørgeteknikker, visuelle metoder og
samtykke’ v. Nikolaj Schollert Larsen fra Epinion
Drøftelse af oplæg

10.00 Networking og kaffe
10.30 Del 2
‘Et indblik i unge hverdagsliv, og hvordan man kan bruge den viden i design
af undersøgelser blandt unge’ v. Nanna Bugge og Anders Erngaard Jensen
fra Center for Ungdomsstudier

Drøftelse af oplæg
11.15 Del 3
Få sparring på en aktuel problemstilling
11.50 Afrunding
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AnalytIO
3

Hvem er vi, og
hvor kommer
vi fra?
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Del 1
‘Brug af kvalitative metoder til børn, herunder
spørgeteknikker, visuelle metoder og samtykke’ v. Nikolaj
Schollert Larsen fra Epinion

Det kommer
jeg omkring
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1.

En indledende refleksionsøvelse

2.

Børns forudsætninger for at samtykke og blive interviewet

3.

Generelle udfordringer og metodiske løsningsprincipper

Introduktion

Inden vi kommer for godt i gang…

Hvad er
et barn?
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Hvad er et barn?

Det svarer Google:

Hvad er
et barn?
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Hvad er et barn?

I det rent juridiske hjælper kategorien ”børn” os

Når vi har at gøre med et
”juridisk barn”, så aktiveres
særlige samtykkebestemmelser
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https://www.datatilsynet.dk/Media/0/C/Samtykke%20(3).pdf

Hvad er et barn?

I det rent juridiske hjælper kategorien ”børn” os

… Når vi har at gøre med et
”juridisk barn”, så aktiveres
særlige samtykkebestemmelser:
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https://www.datatilsynet.dk/Media/0/C/Samtykke%20(3).pdf

Hvad er et barn?

… i den metodiske praksis bliver ideen om ”barnet” (endnu) mere flydende
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At sætte børn i kasser

Når det er sagt – lad os prøve at sætte børn i kasser
4-9 år (børnehave/indskoling)
• Udvikler sandhedsbegreb

10-12 år (mellemtrin)

13+ år (udskoling)

• Kan bedre skelne mellem virkelighed,
oplevelser og fortællinger

• Vil ofte kunne føre ”almindelig” samtale, der
minder om almindelige ”voksen”-samtaler

• Intentionalitet bliver taget i betragtning.
Moralske overvejelser kan på den måde
nuanceres (det var ikke det, jeg mente)

• Forholder sig i stigende grad til egne følelser i
et identitetsafsøgende perspektiv: Hvem er
jeg (i forhold til andre), der har det sådan?

• Kan føre til skylds-overvejelser, idet barnet
dermed på den ene side fortsat kan lade sig
impulsivt rive med, men samtidigt kan
reflektere over, at det kunnet have ladet
være. (Kan ikke skelne mellem intentioner og
ansvar)

• Begynder i højere grad at orientere sig væk
fra ”barnet” som kategori

• Tidsbegreb
• Logiske kategorier
• Kan fremlægge sine oplevelser og erfaringer i
mere sammenhængende dialoger
• Har dog fortsat brug for hjælp til at hjælp til at
lave sammenhængende narrativer
• Kan kun spænde over begrænset tidsrum i
sine fortællinger

• Kan tænke hypotetisk
• Skal helst kunne knytte oplevelser op på
erfaringer, der er gjort tæt på nutiden

• Kan fremstille hændelser i en tidsmæssigt og
logisk sammenhængende struktur

• Brug for at bruge støtte, der har præg af leg
• Dertil spørgsmålet: Det kunne have været
bedre, hvis…
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Kilde: Øvereide, Haldor: ”At tale med børn” 2009

• Kan blive akut selvbevidst i forhold til
situationen
• Så stadig vigtigt at have stort fokus på
tryghed i situationen

At sætte børn i kasser

4-9 år (børnehave/indskoling)

• Udvikler sandhedsbegreb
• Tidsbegreb
• Logiske kategorier

Kan fremlægge sine oplevelser og
erfaringer i mere sammenhængende
dialoger, hvor små/ubetydelige
detaljer udelades

• Fortsat brug for hjælp til at lave sammenhængende narrativer
• Kan kun spænde over begrænset tidsrum i sine fortællinger
• Brug for støtte, der har præg af leg
• Skal helst kunne knytte oplevelser op på erfaringer, der er gjort tæt på nutiden
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Kilde: Øvereide, Haldor: ”At tale med børn” 2009

Har du en yndlingsleg?
Det er den der krig. Det er faktisk en kæmpeleg som alle har fundet på. Men det var mest mig, der sagde ”hey
skal vi ikke finde på den her leg og lege?”. Man kalder det for ”krigen, der aldrig kan stoppe”. Det er Oscar, der
gav den navnet.
Hvad gik den ud på?

Bare at slås. Man skal finde ud af, hvem der vandt hver eneste dag
Hvordan vinder man?
De sagde, at jeg skulle være dronningen og Oscar skulle være kongen. Så var det, at Oscar var kongen, og jeg
var dronningen. Så jeg skulle … så vi skulle se, hvem der kunne slå personen mest i røven [fniser]. Så mistede
Oscar et point, fordi han kom til at snyde, fordi han gik op på ventestedet, imens han havde mere energi. Så
snyder man.
Det lyder sjovt. Er det en leg, du har fundet på?
Der er ikke nogen af de andre, der har fundet på det. Det er mest Oscar og mig. Det er kun os, der har fundet på
det. Og så en dag var det, at Oscar kom til at gå op til mig, og så sagde jeg, ”hvad laver du? Ved du overhovedet,
om du godt må komme op?” Så sagde han ”ups” og gik tilbage.
Jeg er ikke helt sikker på jeg forstår legen endnu. Kan man tjene point?
Altså ja. Jeg havde 4 og Oscar han havde lidt flere. I virkeligheden havde han 3. Men ingen vidste det, for ingen
troede overhovedet på mig. Det var kun pigerne, der troede på mig

Kan alle finde ud af den her leg?
Alle kan. Det er jo hele min klasse, der er med. Anna og Saga er mine tjenere. Og de er også tjenere. De kalder
sig selv for soldater.
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At sætte børn i kasser

10-12 år: (mellemtrin)

• Kan fremstille hændelser i en tidsmæssigt og logisk
sammenhængende struktur

• Kan bedre skelne mellem virkelighed og forestillinger

• Kan tænke hypotetisk

• Dertil overvejelsen: Det kunne have været bedre, hvis…
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Kilde: Øvereide, Haldor: ”At tale med børn” 2009

Hvis I kunne vælge en superkraft, hvad skulle det være?
Bror: jeg ville nok tage at blive usynlig eller camouflage
Der er faktisk flere, der vælger den superkraft. Hvad er det, der er fedt ved lige dén?

Bror: At du siger, at du fx … jeg har lige set en fransk serie, hvor manden kan gøre sig usynlig. Så spiller de
poker med kort. Så kan han gå rundt og se alle folks kort. Eller … ja, det ved jeg ikke …
Søster: Jeg har en god én. At man fx har en kæreste, men er i tvivl om, om han er utro. Så siger han ”jeg skal
bare lige være sammen med min kusine”. Så kan man jo gøre sig usynlig og følge efter
...
Hvis nu voksne kunne trylle, hvad tror I så de ville vælge?
Søster: Nok at de ikke skulle gøre nogen pligter eller skulle på arbejde
Bror: Eller ikke at skulle betale husleje

Søster: Eller ikke at skulle på arbejde. At man bare fik pengene ind ad døren
Hvorfor tror I det?
Bror: Altså vi skal jo bare i skole, og så spørger de ”hvad er 2+2?” og så siger vi ”4” og så kommer vi hjem og
kan lave, hvad vi vil. Imens de skal … far arbejder I en bank, og han skal sidde og snakke med engelske folk, og
så skal han lave aftaler og skrive møder ned på Skype. Og han skal sætte en computer op.
Hvorfor ville voksne ikke vælge usynlighedskraften?
Begge: Den kommer de jo ikke til at bruge
Hvorfor ikke det?
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Søster: Fordi far er jo på arbejde fra klokken 7 til 18…. Hvis ikke han skulle på arbejde, så kunne han måske
være herhjemme og have noget mere kvalitetstid sammen med os andre.

At sætte børn i kasser

13+ år (udskoling)

• Vil ofte kunne føre ”almindelig” samtale, der minder om
almindelige ”voksen”-samtaler
• Forholder sig i stigende grad til egne følelser i et
identitetsafsøgende perspektiv: ”Hvem er jeg (i forhold til
andre), der har det sådan?”
• Begynder i højere grad at orientere sig væk fra ”barnet” som
kategori

• Kan blive akut selvbevidst i forhold til situationen

→ Stadig vigtigt at have stort fokus på tryghed i situationen
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Kilde: Øvereide, Haldor: ”At tale med børn” 2009

Hvordan har corona-tiden været – det kan jo godt sætte gang i nogle tanker om det gode liv?

Jeg har gjort mig de tanker, at jeg er begyndt at tænke over de små ting i hverdagen, og hvor vigtige de er for en.
Fx bare det at komme i skole, have en rutine og have et ansvar, det savnede jeg ret tidligt inde. Du stod op, gik
to meter hen til computeren, og så sad du bare der 6 timer om dagen. Du lavede ikke så meget og var ikke så
meget ude. Bare at have et ansvar og en rutine, det er en lille ting, men gjorde meget

Kan du uddybe, hvad du tænker med ‘ansvar’?
Du havde skolen, du skulle tage dig til. Du skulle i seng på et bestemt tidspunkt, du skulle op tidligt og gøre dig
klar. Det er rart at have, selvom man kan synes, at skolen er lidt træls

Vi har lavet en anden undersøgelse, der viser, at ældre børn og unge har været mindre glade end yngre
børn. Hvorfor tror du, det er sådan?
Som ældre forstår man flere ting, du har flere ting at tage dig til. Skolen er meget anderledes bare fra da jeg gik i
5. klasse. I 8. klasse er man mere seriøst, du er på vej mod eksamen og tænker mere på det. På den måde
forstår ældre mere, hvad corona handler om. Det gør mindre børn nok ikke
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Udfordringer og løsningseksempler

Tre tværgående grundudfordringer:

Det asymmetriske
magtforhold

20

Det ikke-lineære
interview

”Forstå mig ret”

Udfordringer og løsningseksempler

Tre tværgående grundudfordringer:

Det asymmetriske
magtforhold

Det ikke-lineære
interview

Udfordring: Som voksen interviewer af et barn er
der i udgangspunktet et skævt magtforhold, der
kan påvirke barnets svar og begrænse barnets
lyst til at deltage aktivt

21

”Forstå mig ret”

Udfordringer og løsningseksempler

Tre tværgående grundudfordringer:

Det asymmetriske
magtforhold

Det ikke-lineære
interview

Løsningseksempler:
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•

Få barnet på hjemmebane (interview fx på værelset, på legepladsen,
på skolen etc… eller gør autoriteten ”usynlig” i fx mobiletnografi eller
obsevationsstudier)

•

Giv barnet autoritet (”Det er dig, der er eksperten” eller ”Det kender
jeg slet ikke, kan du fortælle, hvad det går ud på?”)

•

Skab ”overtalssituation” (fx duo-interview, bror-søster-interview,
forældre-barn-interview eller gruppeinterview)

•

Flyt fokus fra relationen ved at inddrage genstande (fx legetøj, spil,
tegninger, billeder e.l.)

”Forstå mig ret”

Udfordringer og løsningseksempler

Tre tværgående grundudfordringer:

Det asymmetriske
magtforhold

Det ikke-lineære
interview

Udfordring: Børn er ikke på samme måde i stand
til at ”læse” en interviewsituation eller bygge deres
svar/fortællinger op på en struktureret og
fokuseret måde
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”Forstå mig ret”

Udfordringer og løsningseksempler

Tre tværgående grundudfordringer:

Det asymmetriske
magtforhold

Det ikke-lineære
interview

Løsningseksempler:
•

Drop den strukturerede interviewguide

•

Brug andre strukturerende hjælpemidler (fx legetøj, spil, tegninger,
billeder, stile, e.l.)

•

Hold interviewet kort:
• 4-9 år ≈ 10-20 minutter
• 10-12 år ≈ 15-25 minutter
• 13-15 ≈ 25-45 minutter
… men sæt mere tid af, så der er plads til small-talk
og afstikkere
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”Forstå mig ret”

Udfordringer og løsningseksempler

Tre tværgående grundudfordringer:

Det asymmetriske
magtforhold

Det ikke-lineære
interview

Udfordring: Spørgsmål formuleret i en
voksenverden kan opfattes anderledes i et
børneperspektiv.
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”Forstå mig ret”

Udfordringer og løsningseksempler

Tre tværgående grundudfordringer:

Det asymmetriske
magtforhold

Det ikke-lineære
interview

Løsningseksempler:
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•

Fornem om barnet forstår, hvad du siger (læg fx mærke til nonverbal kommunikation)

•

Spørg igen om det samme, men på andre måder

•

Pas på abstraktionsniveauet i dine spørgsmålsformuleringer:
Spørg ind til konkrete forhold fremfor abstrakte begreber (fx ”hvad
er en god leg?” vs. ”Hvad er den bedste leg, du har leget i dag?”

•

Stil de dumme spørgsmål på en åbenlys dum måde: Hjælp
barnet med at forstå, hvad du ikke forstår

”Forstå mig ret”

Udfordringer og løsningseksempler

Observationsstudier: Når undersøgeren er en ‘flue på væggen’
Observationsstudier kan være en
god tilgang fordi, metoden…

Den grundlæggende udfordring
ændrer karakter

Derfor er det vigtigt at…

•

Kommer bedre uden om alle
nævnte udfordringer

•

•

•

Personlig erfaring: Børn vender sig
forholdsvist hurtigt til, at du er der

Kompleksiteten i data er i
udgangspunktet meget højere:
Hvad skal jeg notere?

•

Man efterlades ofte med mange
spørgsmål: Hvorfor gjorde barnet
sådan?

Have gjort sig grundige
overvejelser om, hvad det er, man
kigger efter, og hvad
observationerne er et udtryk for:
Fx: Hvordan observerer vi
engagement i undervisningen? Uro
i klassen? Hvor mange rækker
hånden op? Hvor kigger børnene
hen?

•

Følge op med kvalitative interview
(hvis muligt)

→ Vi kommer tættere på ”naturlig”
adfærd
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Afrunding

Hvorfor lave børneinterview?

Børnene skal
(og kan) høres
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Uventede og
tankevækkende
perspektiver

Det er sjovt!

Spørgsmål og
kommentarer

Networking og
kaffe i gården

30

Program

9:00

Præsentationsrunde

9:15

Del 1
‘Brug af kvalitative metoder til børn, herunder spørgeteknikker, visuelle metoder og
samtykke’ v. Nikolaj Schollert Larsen fra Epinion
Drøftelse af oplæg

10.00 Networking og kaffe
10.30 Del 2
‘Et indblik i unge hverdagsliv, og hvordan man kan bruge den viden i design
af undersøgelser blandt unge’ v. Nanna Bugge og Anders Erngaard Jensen
fra Center for Ungdomsstudier

Drøftelse af oplæg
11.15 Del 3
Få sparring på en aktuel problemstilling
11.50 Afrunding
31

Del 2
‘Et indblik i unge hverdagsliv, og hvordan man kan bruge
den viden i design af undersøgelser blandt unge’ v. Nanna
Bugge og Anders Erngaard Jensen fra Center for
Ungdomsstudier

Kvant og kval hos CUR
Center for Ungdomsstudier
November 2021
v. Anders Erngaard Jensen & Nanna Bugge

GENERATION
ALPHA

CENTER FOR UNGDOMSSTUDIER

Vi er et praksisorienteret
forskningscenter.
ESPORT & BEVÆGELSE

Med fokus på:
▪ Unges hverdagsliv og trivsel
▪ Fritid & foreningsliv
▪ Tro og værdier

Spørgeskemaundersøgelser
blandt børn og unge
genererer elendig data!
Medmindre:
• Man er præcis og kortfattet
• Man er struktureret i sin indsamling
• Man har en agent

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=49W9RRR5JN3J

Rekruttering er desværre ikke kun
en udfordring for statistikeren!
Vejen til et børneinterview kan være lang…
- Vi skal igen have fat i agenten

Det er ofte søde, udadvendte, reflekterede Frida, vi taler med...
- Hvilket børne/ungdoms-perspektiv ønsker vi?

Eksperimentér med de kvalitative metoder
– i et omfang der giver mening!
• Kombinere kvalitative metoder
• Vær skarp på hvordan metoderne skal bruges
• Vær opmærksom på koncentrationsevne

Giv dem noget at forholde sig til…
Værktøjer til interviewguiden:
• Statistikker
• Voksnes/professionelles udsagn
• Tidslinje
• Billeder

Spørgsmål?
Anders Erngaard Jensen & Nanna Bugge
anders@cur.nu – nanna@cur.nu
www.cur.nu

Del 3
Få sparring på en aktuel problemstilling

Vi har udvalgt to af jeres organisationers problemstillinger, som vi kan udveksle
erfaringer omkring i dag:

1
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Hvordan får man indsamlet data
fra børn og forældre, når de
befinder sig i et hektisk
hospitalsmiljø, i en sårbar
situation - og er hurtigt væk igen?

2

Er der nogen, der har gode erfaringer
eller anbefalinger i forhold til
udarbejdelse af frivillighedsprofiler?
Hvordan kan vi bedst komme i
kontakt med de frivillige i vores
foreninger, hvis vi ikke har registreret
data på dem?

Afrunding

Næste netværksmøde
er onsdag den 2. marts
2022
– idéer til emner og
oplægsholdere er
velkomne
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