
 

#STOPVOLDMODBØRN – SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE 
 

Kære lærere og skolepædagoger 

I forbindelse med jeres deltagelse i Børnerettighedsdagen, som i år har temaet 

#stopvoldmodbørn, håber vi, at I vil deltage i en lille anonym, online 

spørgeskemaundersøgelse. Oxford Research laver en evaluering på vegne af Red 

Barnet. Det er en evaluering af flere dele af kampagnen, bl.a. af børns viden om deres 

rettigheder og af deres handlekompetencer.  

Som en del af denne evaluering har vi brug for, at flest mulig elever i 5.-9. klasse 

besvarer et kort spørgeskema forud for Børnerettighedsdagen og kampagneugen 

samt igen umiddelbart efter kampagneugen. Spørgeskemaerne er identiske. Det vil 

tage eleverne ca. 15 min. at besvare spørgsmålene. 

Deadline for den første besvarelse af spørgeskemaet er fredag den 11. november 

2016 (inden uge 46).  

Deadline for anden besvarelse er fredag den 25. november.  

Både ved første og anden besvarelse er det vigtigt, at I er til stede, når eleverne 

udfylder spørgeskemaet. Emnet vold mod børn kan være et svært emne at 

beskæftige sig med, og for rigtig mange børn og unge (og voksne!) er det forbundet 

med tabu. Derfor bør I være opmærksomme på, hvordan eleverne reagerer på 

spørgsmålene og være klar til at tale dem, hvis de har brug for det. Derudover er 

det vigtigt, at I hjælper eleverne, hvis de får brug for teknisk assistance eller andre 

afklarende spørgsmål undervejs.  

ADGANG TIL SPØRGESKEMA  

Eleverne får adgang til spørgeskemaet via nedenstående link Man skal hverken 

bruge kode eller brugernavn for at besvare spørgeskemaet. 

https://survey.enalyzer.com/?pid=f7dak5pi 

Der er vedhæftet en pdf-version af spørgeskemaet, så I kan se, hvilke spørgsmål der 

stilles. 
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Vejledning til at gennemføre spørgeskemaundersøgelsen blandt eleverne 
 

 Brug 15-20 min af en undervisningslektion til at gennemføre 
spørgeskemaet i fællesskab. Der kan være ord, hvor enkelte elever har 
brug for en forklaring undervejs – det er helt ok. 
 

 Gør linket tilgængeligt for eleverne ved at lægge det på klassens intranet 
eller lign. 
 

 Bed eleverne klikke sig ind på linket (enten via computer, tablet i 
smartphone) og besvare spørgeskemaet. Det tager ca. 10 min. og deres 
svar er anonyme. 
 

 Ved slut skal eleverne huske at trykke ”AFSLUT” (på computer) eller 
”videre” (på tablet, smartphone) for at registrere deres svar! 

 

 

ANDET PRAKTISK 

Elevernes besvarelser er anonyme. Dog skal de skrive, hvilken skole de går på, da vi 

efterfølgende vil udvælge en række skoler, hvor vi kommer på besøg for at høre lidt 

mere om jeres oplevelse og udbytte af Red Barnets kampagne #stopvoldmodbørn.   

Har I nogle spørgsmål, er I meget velkommen til at kontakte mig.  

På forhånd tak for hjælpen. 

Venlig hilsen 

Stine Øien Hansen 

Analytiker 

Oxford Research A/S 

Tlf.: 31471462 

Mail: sha@oxfordresearch.dk 
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