
KYSELYLOMAKE: FSD3497 LAPSIBAROMETRI 2020

QUESTIONNAIRE: FSD3497 CHILD BAROMETER 2020

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.



HEJ DU 6-ÅRING! 
Vi heter Terhi och Elina och vi jobbar på barnombudsmannens byrå. Vår uppgift är att göra det bättre för 
barnen i Finland. Vi skulle vilja att alla barn har det bra. 

Vi gör en undersökning där vi intervjuar 6-åriga barn. Vi skulle vilja veta hur barnen har det och 
vad de tycker. Vi frågar barnen exempelvis om önskemål, glada och skrämmande saker. 

Vi skulle vilja att du också berättar för oss om dina tankar. Du måste inte svara på våra frågor om 
du inte vill. Du får själv bestämma om du svarar eller inte. 

Vi ringer först till din mamma, pappa eller vårdnadshavare. När hon eller han ger dig 
telefonen får du svara på frågorna och berätta om dina tankar för oss. Samtalet tar inte så 
lång tid. Vi har sammanlagt 13–16 frågor till dig. 

När tillräckligt många barn har svarat på våra frågor samlar vi ihop alla barnens tankar. Vi 
gör så att ingen kan veta vad just du har berättat för oss. 
Du kan alltså berätta helt fritt om dina tankar för oss. 

Alla barnens tankar samlas ihop till en bok som heter Barnbarometern. Vi 
berättar om den här boken för tidningarna också. 

BARNOMBUDSMANNENS BYRÅ 
Vapaudenkatu 58 A, 3 vån. 
40100 Jyväskylä 
www.lapsiasia.fi 
www.lastensivut.fi 

Hälsningar, 

Terhi Tuukkanen, specialforskare 

Elina Pekkarinen, barnombudsman Dina tankar är viktiga för oss 
eftersom de hjälper oss att 
göra så att alla barn har det 

bättre.  

SÅ HÄR GÅR DET 
 



BÄSTA FÖRÄLDER TILL 6-ÅRING, 
Barnombudsmannens byrå förverkligar Barnbarometern år 2020, där vi samlar information om 6-åriga 
barns välbefinnande. Syftet med undersökningen är att utreda hur barnen själva upplever sitt 
välbefinnande. Materialet sammanställs av Taloustutkimus Oy. Till undersökningen har slumpmässigt valts 
sådana hushåll där det finns ett 6-årigt barn. Person- och adressuppgifter har vi fått från myndigheten för 
digitalisering och befolkningsdata i mars 2020. Inbjudan att delta har skickats till 3 000 familjer. 

Om barnet vill delta i undersökningen ställer vi 13–16 frågor till honom/henne i telefonen. 
Undersökningen genomförs så att Taloustutkimus Oy kontaktar er per telefon under 
kommande två veckor. Om ni vill delta i undersökningen ställer vi några bakgrundsfrågor till er, 
varefter Ni ombeds överlämna telefonen till barnet för intervjun. Vi ber er se till att 
intervjusituationen är så lugn som möjligt så att barnet kan koncentrera sig på svaren. 
Intervjun tar ca 5–15 minuter. Intervjuerna spelas inte in, utan intervjuaren skriver upp svaren. 

Vi ber er att ge det bifogade brevet till barnet och läsa det tillsammans med barnet. I brevet 
berättar vi vad undersökningen handlar om och hur intervjun görs. Det är viktigt att även barnen 
vet vad det innebär att delta i en undersökning. Frågorna är inte känsliga, men efter intervjun är 
det bra att fråga barnet hur han eller hon upplevde den. 

Barnombudsmannen använder resultaten av undersökningen i sitt arbete för att främja 
barnens välbefinnande och rättigheter. Materialet behandlas utan identifieringsuppgifter och 
så att man inte kan härleda någon enstaka persons svar. Era kontaktuppgifter används endast 
för telefonintervjun. Resultaten hanteras och analyseras av Taloustutkimus Oy, 
barnombudsmannens byrå samt av forskare som gör publikationer av materialet exempelvis för 
vetenskapliga tidskrifter. Materialet lagras också i Dataarkivet för vidare användning. 
Barnombudsmannen publicerar Barnbarometern i november 2020 där resultaten 
sammanställs. Det är viktigt att så många som möjligt deltar i undersökningen så att vi får en så 
mångsidig och sanningsenlig bild som möjligt av barnens välbefinnande. Med hjälp av barnens 
egna upplevelser kan vi bättre främja barnens och familjernas välbefinnande. 

Ytterligare information om undersökningen: 
Terhi Tuukkanen [kontaktuppgifter borttagna] 

Med 
samarbetshälsningar, 

Elina Pekkarinen Terhi Tuukkanen Jari Pajunen 
Barnombudsman Specialforskare 

Barnombudsmannens byrå 
Verkställande 
direktör 
Taloustutkimus Oy 

BARNOMBUDSMANNENS BYRÅ 
Vapaudenkatu 58 A, 3 vån. 
40100 Jyväskylä 
www.lapsiasia.fi 
www.lastensivut.fi 

Barnombudsmannen har till 
uppgift att bedöma och 
främja genomförandet av 
barnets rättigheter i Finland. 



Barnbarometern 2020; enkät 

 

Jag är undersökningsintervjuare NN från Taloustutkimus, god dag/kväll.  

Vi gör en undersökning på uppdrag av barnombudsmannen där vi utreder 6-åriga barns egna upplevelser 
om sitt välbefinnande. Vi har skickat ett brev till er i förväg, där vi berättar mer utförligt om detta. Vi 
intervjuar barnen och deras föräldrar, så därför bör både barnet och föräldern vara närvarande under 
intervjun. Har ni och ert barn tid nu att svara på några frågor? Det tar högst 15 minuter att svara på 
frågorna.  

SAMTYCKER → GÅ ÖVER TILL FRÅGORNA  

AVBÖJER → Då ska jag inte besvära er längre. En trevlig fortsättning på dagen/kvällen!  

 

BAKGRUNDSFRÅGOR TILL FÖRÄLDERN  

Innan vi ställer frågor till ert barn, vill jag ställa några bakgrundsfrågor till er. Informationen används endast 
vid klassificering av resultaten och ingen enskild respondent kan identifieras av svaren. Ytterligare 
information om undersökningen får ni i förhandsbrevet om ni så önskar. 

 

Frågor till föräldern: 

 

T1. Hur många barn finns det i ert hushåll?  

____barn  

 

T2. Bor ert 6-åriga barn 

med båda föräldrarna  

med en förälder 

turvis med föräldrarna i två hem 

med en annan vårdnadshavare 

 

T3. Vilket kön har det 6-åriga barnet? 

flicka 

pojke 



annat 

Vill inte svara 

 

T4. Vilken är den högsta utbildningen som barnets föräldrar har? Berätta alltså den förälderns utbildning 
som har den högsta utbildningen. 

1) Grundskola eller motsvarande 

2) Gymnasium eller yrkesläroanstalt 

3) Universitet, yrkeshögskola eller annan högskola 

 

T5. Vilket är hemortens postnummer?  

___________ 

 

T6. Vilket av följande beskriver bäst den ekonomiska situationen i ert hushåll och pengar som ni har till 
förfogande nu? 

Vi klarar oss utmärkt 

Vi klarar oss ganska bra 

Vi klarar oss bra när vi gör genomtänkta inköp 

Ibland måste vi avstå från inköp 

Vi måste avstå från det mesta 

Jag vet inte/vill inte säga 

 

Tack för denna information! Sedan vill jag ställa några frågor till ert 6-åriga barn. Om ni vill kan ni vara med 
och ge stöd till barnet när han/hon berättar om sina åsikter. Vi önskar dock att ni inte berättar i stället för 
barnet, eftersom vi är intresserade av barnets egna upplevelser. Kan ni överlämna telefonen till barnet nu?  

(Om föräldern vill kan man berätta vilka frågor man ställer till barnet. Men vi berättar inte dem om 
föräldern inte särskilt ber om det.  

 

Frågor till det 6-åriga barnet 

 



PRESENTATION FÖR BARNET: 

Hej, jag är NN från Taloustutkimus. Vi gör en undersökning där vi vill ta reda på hur 6-åriga barn har det och 
vad de tycker. Dina tankar är viktiga för oss eftersom de hjälper oss att göra så att alla barn har det bättre. 
Får jag ställa några frågor till dig?  

Nej Okej, du behöver inte delta i undersökningen. Hejdå!  

Ja Bra. Berätta för mig om du inte längre vill svara på frågor. 

 

ANVISNING TILL INTERVJUARE: Räkna upp alternativen efter frågan, till exempel “tycker du om att vara i 
förskolan? alltid, ibland eller aldrig”. Vi nämner inte alternativet vet inte. Vi markerar det endast då 
barnet inte kan säga något. Barnets svar på exempelvis öppna frågor kan preciseras om något är oklart. 
Till exempel om barnet svarar “av pappa” på frågan “vad fick du beröm för senast?” kan man fråga 
“varför berömde pappa dig?”. 

 

1. Tycker du om att vara i förskolan?  

Alltid Vad är roligast i förskolan? 

Ibland Vad är roligast i förskolan? Vad är inte roligt i förskolan? 

Aldrig Vad är inte roligt i förskolan? 

Vet inte 

Barnet går inte i förskolan 

 

2. Tycker du om att vara hemma? (Om barnet frågar särskilt vilket hem man menar, kan man be barnet 
tänka på hemmet där han/hon är mest.)  

Alltid Vad är roligast hemma? 

Ibland Vad är roligast hemma? Vad är inte roligt hemma? 

Aldrig Vad är inte roligt hemma? 

Vet inte 

 

3. Har vuxna tillräckligt med tid att vara med dig?  

Alltid 

Ibland  



Aldrig  

Vet inte 

 

4. Vilken vuxen skulle du vilja vara mer med? 

 

5. Om man vill säga något snällt till någon, då kan man berömma honom/henne. Man kan säga att du är 
bra eller duktig. Brukar du få beröm? 

Ofta Vad fick du beröm för senast? 

Ibland Vad fick du beröm för senast? 

Aldrig Vad skulle du vilja få beröm för? 

Vet inte 

 

6. Hurdan plats är bra för barn att bo på?   
 

7. Vad gör dig glad? 
 
8. Är du rädd ibland? 

 
 Ja Vad är du rädd för? 
 Nej 
 Vet inte 

 
 

9. Om du skulle möta en god fe och fick önska vad som helst, vad skulle du önska? 
 

10. Vad behöver ett barn för att ha det bra? 
 

Det här var alla frågor. Tack för att du svarade! Vill du berätta något mer?  

 

Nej Okej. Nu kan du ge telefonen till din mamma/pappa. Hejdå och tack så mycket!  

Ja Anteckna. Nu kan du ge telefonen till din mamma/pappa. Hejdå och tack så mycket!  

 

Avslutning: Det här var alla våra frågor. Ni intervjuades alltså av NN från Taloustutkimus. En trevlig 
fortsättning på dagen/kvällen! 



 

Antecknas från registret: 

Det intervjuade barnets modersmål 

finska 

svenska 


