Erfaringer med at udvikle et spørgeskemaværktøj til børn
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Børns Vilkår arbejder for at stoppe svigt af
børn
Vi indsamler viden fra barnets perspektiv via bl.a.
•

BørneTelefonen (telefon, chat, brevkasse mv.)

•

Vores bisidderordning

•

Digitale børnepaneler (gruppeinterview og
spørgeskemaer)

•

Caseinterview med børn og forældre

•

Ekspertinterview

•

Kvantitative undersøgelser blandt f.eks. skoleledere,
sagsbehandlere mv.

•

Eksterne analyser, f.eks. panelanalyse af VIVE
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Sammen stopper vi svigt

Børnepaneler som kilde til viden om børns trivsel,
adfærd og holdninger
Skolepanel
285 skoleklasser
Mellemtrin
4-6 klasse

Børnehavepanel
Ca. 140 dagtilbud

Udskoling
7-9 klasse
• Nyt panel rekrutteres i 2021
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•

Nyt panel rekrutteret i 2020
baseret på udtræk fra register og
en segmenteringsanalyse

•
•

To undersøgelser årligt
Samme klasser følges tre år=
mulighed for
forløbsundersøgelser på
klasseniveau

•

Lærerne er gatekeepers
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• Én årlig undersøgelse blandt de
ældste i børnehaven (5-6 år)
• Leder/pædagog er gatekeeper
• Brug af samtaleteknikker eller
eksperimenter, fx det gående
interview
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Hvorfor udvikle en ny surveyløsning?
• Tidligere løsning i mindre grad tilpasset målgruppens
behov. Begrænset tilpasning af design
• Ambition om at udvikle vores egen løsning tilpasset
børnene (brugerne) og deres forskellige behov (alder,
læsefærdigheder og kognitive evner)

Tidligere layout til mellemtrin
og udskoling

• Forbedret brugergrænseflade: Funktioner og design skal
spille sammen og sikre en god helhedsoplevelse (knapper,
spørgsmålstyper, flow i skemaet, lydoplæsning, børnevenligt
univers)
• Flere muligheder for at opsætte mere komplicerede surveys
med f.eks. vignetdesign, forskellige matricetyper mv.
• Udvikle motivationsskabende elementer til at fastholde
koncentration
• Arbejde med svarkvalitet og reliabilitet
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Udviklingsarbejde fordelt over 5 faser,
inspireret af design thinking
Fase 3:

Gennemførelse

Fase 2:

Anskaffelse

Ibrugtagning

Fase 1:

Fase 5:

Videreudvikling

Research

Side 5

Fase 4:
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Fase 1 & 2
Fase 1: Research (3-6 måneder)

Fase 2: Anskaffelse (2-3 måneder)

• Research ift. systemer og leverandører

• Udarbejdelse af udbudsmateriale:
designbeskrivelse, kravsspecifikation
og brugerrejse

• Gennemgang af survey litteratur og sparring med
bl.a. børneorganisationer
• Indledende brugertest med skolebørn med
udgangspunkt i vores gamle løsning (hvad virker,
hvad virker ikke, forslag fra børnene):
➢ Børns præferencer for design/udtryk varierer
med alderen
➢ Vigtigt med motivation, fx i form af progressbar
➢ Vigtig viden skal ikke gives via lange tekster
➢ Designet må ikke give associationer til tests
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• Tre leverandører gav tilbud
• Valg af leverandør (Userneeds, survey
design software: Confirmit)
• Kontakt til og valg af grafiker (Rasmus
Andreasen, Victory Island, illustrator
og animator)
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Fase 3: Gennemførelse (4 måneder)
• Intensiv gennemførelsesfase med en målsætning om at
have en færdig og gennemtestet surveyløsning til
ibrugtagning d. 20 maj
• Iterativ udviklingsproces: Udvikling af mock ups til
produktioner (dele til layout og film), tests med børn,
implementering (kodning), tests og tilretninger
• Ugentlige statusmøder med fokus på tidsplan,
målsætninger og feedback

• Børneinddragelse: Børn som eksperter
• Et testpanel bestående af 10 børn og unge i
vores målgruppe
• Tests med fem skoleklasser, inklusiv pilottest
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Fase 4 & 5
Fase 4: Ibrugtagning

Fase 5: Videreudvikling

• D. 20 maj lancerede vi løsningen

• Feedback’en fra børnene bruger vi
til at videreudvikle løsningen efter
sommerferien

• Vi forventer, at 3-4.000 elever på
mellemtrin og udskoling besvarer
undersøgelsen
• Vi har indlagt en række
evalueringsspørgsmål, bl.a. ift.
feedback på designet og vores
introduktionsfilm
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• Vi har også en række
udviklingspunkter, så løsningen
kan blive optimeret. Bl.a. vil vi
overveje at udvikle en drag-anddrop funktion
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Sneakpeak på design og funktioner
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