
 

 

GUIDE TIL FAGPROFESSIONELLE, FAMILIEPLEJEKONSULENTER OG 
SOCIALPÆDAGOGER - SÅDAN HJÆLPER DU BØRNENE I GANG MED 
UNDERSØGELSEN  
Spørgeskemaundersøgelse blandt anbragte børn på døgninstitutioner, i plejefamilier mv.  

Formål med undersøgelse  
Socialpædagogernes Landsforening har bedt Oxford Research om at lave en vigtig og relevant undersøgelse 

om inddragelse af børn, forældre og socialpædagoger i børnesager. At børn og forældre inddrages er 

afgørende for, at den socialpædagogiske indsats kan lykkes. Formålet med undersøgelsen er at skabe 

opmærksomhed omkring vigtigheden af inddragelse og betydning af det i forbindelse med anbringelser. 

Undersøgelsen inddrager forskelliges perspektiver; a) fagprofessionelle, socialpædagoger og 

familieplejekonsulenter, b) anbragte børn i alderen 11-17 år og c) forældre til anbragte børn. Undersøgelsen består 

både af interviews og en spørgeskemaundersøgelse. 

Besvarelserne er anonyme  
Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres så børnene/de unge og deres besvarelser er anonyme. Vi kan ikke 

identificere eller genfinde børnene i undersøgelsen. Afrapporteringen af undersøgelsen resultater sker samlet og 

altså ikke på individ niveau. Da undersøgelsen er anonym, og vi altså ikke kan identificere børnene, er det ikke et 

krav at indhente samtykke hos myndighedshavende forældre.  

Mulighed for oplæsning 
Hvis barnet/ den unge har svært ved at læse spørgsmålet, kan han/hun trykke på       -knappen ved siden af 

spørgsmålet - så bliver spørgsmålet læst højt. Du kan vise denne funktion på de første to sider. 

Temaer i spørgeskemaet 
Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om anbringelse og inddragelse i hverdagen. Alle spørgsmål er letforståelige 

og tilpasset barnets/den unges alder.  Spørgeskemaet har desuden den funktion, at spørgsmål og svarkategorier 

kan læses op af computeren. 

Udfyldelse af spørgeskemaet 
 

1. Før undersøgelsen 
 

• I mailen er der et link til spørgeskemaet til børn/unge – dette link kan bruges flere gange, og der åbner et friskt 

spørgeskema, hver gang du trykker på linket i mailen. Du kan kopiere linket fra mailen og sende det videre. 

Du må ikke kopiere linket fra internetbrowseren, hvis du har trykket på det. 

 

• Særligt for unge, kan det være nemmere at få svar, hvis de modtager spørgeskemaet pr. sms eller på deres egen 

mail og kan udfylde det for sig selv. Hvis du vurderer, at den mulighed er bedre for nogle af de unge, kan du 

selv sende linket fra mailen videre, eller sende os en mail på snp@oxfordresearch.dk med en liste over de mails 

eller telefonnumre, vi kan sende spørgeskemaet til. Undersøgelsen kan besvares på en smartphone. Hvis 

barnet/ den unge ikke modtager det selv og udfylder det selvstændigt, skal vi bede dig være opmærksom på 

følgende punkter: 

 

• Det er vigtigt, at internettet er slået til, når I udfylder spørgeskemaet. 

 

• Skab så vidt muligt et roligt miljø uden forstyrrelser for det barn/den unge, der skal udfylde spørgeskemaet. 
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• Inden I går i gang, skal du sikre dig, at det barn/den unge, der udfylder spørgeskemaet, forstår hvad 

spørgeskemaet går ud på, og hvad det skal bruges til. 

 

2. Under undersøgelsen 
 

• Nogle børn og unge skal have hjælp til at udfylde de første to sider i skemaet – det er spørgsmål, der handler 

om alder, køn og anbringelseshistorik. Spørgsmålene er faktuelle og kan være svære for nogle børn at huske 

og fordi de er faktuelle må du gerne hjælpe. 

 

• Hvis der er behov for det, må du gerne give en passende støtte til barnet, når de skal udfylde spørgeskemaet. 

Denne støtte afhænger selvfølgelig af behovet hos hvert enkelt barn/ung. For at sikre en så pålidelig 

undersøgelse som muligt, skal det så vidt muligt være barnet/den unge selv, der udfylder spørgeskemaerne, 

uden assistance fra dig. Hvis et barn/en ung har brug for hjælp til at udfylde spørgeskemaet, er det dog rigtig 

godt, hvis de kan få hjælp af dig.  

 

• Hvis du er tilstede, vil det være godt, hvis du spørger barnet /den unge, om de har husket at trykke på ’Afslut’ 

– ellers får vi nemlig ikke deres besvarelse. 

3. Efter undersøgelsen  

Oxford Research modtager svarene umiddelbart efter, de er indtastet. Svarene indgår som en vigtig del af 

erfaringsopsamlingen og evalueringen af børneinddragelse.  

 

 

 

 

 


