ET FÆLLES SPROG
FOR SVÆRE TING
– OG BEHOV FOR
ET LANGT, SEJT TRÆK
Ekstern slutevaluering af Red Barnets
projekt “Børns beredskab mod vold og
overgreb” om børns rettigheder, resiliens,
handlemuligheder og dermed trivsel og
læring i de danske skoler

Vi har lært hinanden bedre at kende. Vi kender
hinandens svagheder, hvad man er, og hvad man ikke skal
gøre. Jeg lærte, at man kan ramme virkelig, virkelig hårdt
og gøre andre kede af det. Jeg vidste ikke, at det kunne
være SÅ slemt at gøre andre kede af det.
Elev

Introduktion
”Børns beredskab mod vold og overgreb” er et projekt,
der støtter alle skolebørn i at kende deres rettigheder,
blive mere resiliente og få viden om rettigheder, vold
og overgreb og redskaber til at handle. Samtidig er det
projektets mål, at klasser og skoler skal blive bedre til at
fremme resiliens og børns handlemuligheder. Undervisningsforløb udviklet i løbet af projektet udgør tilsammen Danmarks første resiliens-model, som kan bruges
af lærere, pædagoger og andre fagfolk, skoleledelser og
kommuner.

Undervisningsforløbene består af tre hæfter om
rettigheder til indskolingen, til mellemtrinnet og til
udskolingen. Rettighedshæfterne understøttes af lærervejledninger.

Undervisningsmaterialerne under ”Børns beredskab
mod vold og overgreb” er tilpasset skolereformen og
Undervisningsministeriets Fælles Mål – særligt i dansk og
sundheds- og seksualundervisning samt familiekundskab.
Herunder, at børn skal lære om rettigheder.

Et måleredskab i form af spørgeskemaer til elever og
til lærere og pædagoger om resiliens kan bruges til at
tage temperaturen på elevernes resiliens i klassen, på
skolen og i hjemmet, ligesom lærerne kan bruge måleredskabet til at tjekke, at undervisningen i rettigheder
og resiliens giver resultater. Måleredskabet er udviklet til
mellemtrinnet.

Forløbene kan også bruges i andre fag, for eksempel
historie og samfundsfag, og de er egnede til at indgå
som en del af den understøttende undervisning og er
tilpasset Undervisningsministeriets vejledning i forhold
til at understøtte elevers alsidige udvikling og målet om
mere bevægelse i undervisningen. Undervisningsforløbene er udviklet i samarbejde med lærere, pædagoger
og elever på 14 skoler rundt omkring i Danmark.
Undervisningsforløbene består af en række forskellige
komponenter, der hænger sammen og understøtter
hinanden, men som samtidig kan kombineres på kryds
og på tværs. Projektet består af to faser: Rettigheder og
resiliens.

Rettigheder
Med kampagnen ”Børns rettigheder… beskytter dig
mod mere, end du tror” opfordrede Red Barnet alle
skoler til at fejre FN’s Konvention om Barnets Rettigheders fødselsdag i november. Som en del af kampagnen
udskrev Red Barnet desuden en mediekonkurrence
i 2014, og der blev udviklet undervisningsforløb om
børns rettigheder.
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På de involverede skoler fungerer børnerettighedsagenter som ambassadører for børns rettigheder og
som rollemodeller, der bygger bro mellem børn og
voksne på skolerne.

Resiliens

Med udgangspunkt i, hvad måleredskabet viser, kan børn
og voksne gennemføre klassesamtaler og i fællesskab
lave en handleplan, RYKKE SAMMEN, for, hvordan
de kan styrke resiliens i klassen og hos den enkelte
elev på lige præcis de punkter, hvor klassen er mest
udfordret på sin trivsel. Lærerne kan hente inspiration
i handleplansvejledningen RYKKE SAMMEN, der er en
del af undervisningsmaterialet.
Undervisningsforløbet ”STÆRKE SAMMEN. Et
resiliensfremmende læringsforløb til 4.-6. klasse”
har fokus på barnet og på at udvikle miljøer, der styrker
børns modstandskraft og handlemuligheder, og tager
udgangspunkt i børns rettigheder. STÆRKE SAMMEN
består af otte grundmoduler og to supplerende moduler, som hver varer to undervisningstimer: 1. STÆRKE
SAMMEN, 2. Børns rettigheder, 3. Følelser, 4. Grænser
og netværk, 5. At beskytte sig selv, 6. Min krop er min, 7.
Mig og os, 8. Afslutning, (A) Konflikter og samarbejde og
(B) Mobning og mod. En klasse kan gå særligt i dybden
med de emner, den har identificeret som de vigtigste i
måleredskabet og klassesamtalen.

Samarbejdspartnere
”Børns beredskab mod vold og
overgreb” er udviklet i samarbejde
med Center for Social Bæredygtighed,
CeSoB, og Sex & Samfund med støtte
fra ”Overgrebspakken – børn skal altid
beskyttes,” som blev vedtaget i satspuljeaftalen for 2013. Overgrebspakken er del af Social- og Indenrigsministeriets samlede indsats til beskyttelse
af børn og unge.

Hvad er resiliens?
Foto: Lotte Ladegaard

Der findes også et skole-hjem-modul, som giver lærere mulighed for at fortælle forældrene om baggrunden
for forløbet og de temaer, som materialet berører.
Idékataloget LEGE SAMMEN indeholder lege, der kan
bruges i frikvarteret, idrætstimen, SFO’en, fritidsklubben
eller i andre sammenhænge, hvor børn leger. Legene
fremmer resiliens, selvværd, kommunikation og sociale
relationer blandt børnene.

Resiliens er evnen og viljen
til at klare sig godt på trods
af udfordringer, modstand
eller belastende hændelser.
Resiliens handler både om at
kunne håndtere små og store
udfordringer i hverdagen og at
kunne navigere igennem svære
livsomstændigheder.
Fra ”STÆRKE SAMMEN. Et
resiliensfremmende læringsforløb til
4.-6. klasse”
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Her finder du alle materialer og mere viden om
”Børns beredskab mod vold og overgreb”
Alle undervisningsforløb er detaljeret beskrevet og understøttes af lærervejledninger, film
og supplerende materialer, som findes under ”Fagpersoner,” ”STÆRKE SAMMEN” eller
temaet ”Børns rettigheder” på www.redbarnet.dk/skole.
På siden ligger også best practice-dokumentationen ”Man kan jo ikke sige det til de voksne,
hvis man ikke ved, at det er forkert.” Dokumentationen giver et overblik over ”Børns beredskab mod vold og overgreb” og beskriver tilgange, processer, best practices og erfaringer med projektet.

Formål med slutevaluering

Slutevalueringens opbygning

”Børns beredskab mod vold og overgreb” er udviklet og
implementeret fra anden halvdel af 2013, og projektet
udløber ved udgangen af 2016. De deltagende skolers
involvering stopper ved sommerferien 2016. Derfor har
et eksternt konsulentteam i samarbejde med Red Barnet og de involverede skoler gennemført en slutevaluering i juni 2016. Alle projektets skoler har deltaget i den
kvantitative del. Den kvalitative del af slutevalueringen
dækker et repræsentativt udsnit af skolerne.

Slutevalueringen indeholder:
1.

Introduktion til projektet ”Børns beredskab mod
vold og overgreb,” formål med slutevalueringen,
rapportens målgrupper, rapportens opbygning og
henvisning til undervisningsforløb og best practice-dokumentation.

2.

Hovedkonklusioner og de vigtigste resultater.

3.

Proces-beskrivelse af projektets aktiviteter og de
udfordringer, der er i at evaluere et udviklingsprojekt, hvor projektteamet har skullet lære undervejs.

4.

Metode-afsnit med beskrivelse af kvantitativ metode, kvalitativ metode og oversigt over gennemførte
interviews og fokusgruppesamtaler samt deltagende skoler.

5.

Resultater baseret på 11 nøglespørgsmål. Resultaterne er delt op i elevernes evaluering, lærernes og
pædagogernes evaluering og evaluering af fortalerstrategien. Alle tre dele indeholder en kort version
af resultaterne samt en detaljeret version for den
grundige læser.

Ifølge udbudsmaterialet fra Social- og Indenrigsministeriet skal Red Barnet:
1. Undersøge, om de mål, projektet opstillede for sin
succes, er opfyldt.
2. Foretage en evaluering med det formål at undersøge projektets effekt, eksempelvis ved en kendskabsanalyse af kampagnen, samt en vurdering af, om
undervisningsmateriale og udviklingsprojektet sikrer,
at børns selvværd og generelle modstandskraft styrkes i forhold til brud på deres rettigheder (overgreb
med videre).
Desuden ønsker Red Barnet at undersøge, hvad der
henholdsvis fremmer og hæmmer virkningen af projektet.

6. Lærings-afsnit, som ser på, hvad der har påvirket
resultaterne.

Målgrupper for
slutevalueringen

Appendiks med spørgeskemaer og semistrukturerede
spørgeguides er udeladt, da slutevalueringen ellers vil
blive alt for omfangsrig. Alle de dokumenter og redskaber, der ligger til grund for slutevalueringen, fås hos Red
Barnet.

De primære målgrupper for slutevalueringen er Socialog Indenrigsministeriet og Socialstyrelsen.
Kommuner, skoleledelser og lærere, fagfolk, der arbejder
med børn, andre organisationer med særlig interesse
for børns resiliens og rettigheder kan også med fordel
læse slutevalueringen.
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7. Anbefalinger med udgangspunkt i hovedkonklusioner og de vigtigste resultater.

Hovedkonklusioner
Projektet ”Børns beredskab mod vold og overgreb”
tager udgangspunkt i seks resultatmål. Denne slutevaluering undersøger, om de mål, projektet opstillede for sin
succes, er opfyldt. Slutevalueringen vurderer også, om
projektet sikrer, at børns selvværd og generelle modstandskraft styrkes i forhold til brud på deres rettigheder.
Hovedkonklusionerne er:
Resultatmål 1.1: På mellemlangt sigt (3-4 år):
Styrke børn og unges kapacitet til at modstå
og reagere aktivt på vold og overgreb (af fysisk,
psykisk og seksuel karakter). På alle skoler, der har
deltaget i projektet, er eleverne i højere grad klart i
stand til at identificere fysisk vold. Eleverne er også
blevet lidt bedre til at identificere psykisk vold. Elevernes evne til at identificere seksuelle overgreb er steget
minimalt. 90 procent af eleverne oplever en højere grad
af selvværd og generel modstandskraft. 10 procent af
eleverne har ikke oplevet en stigning i deres resiliens.
Flere børn tilkendegav i fokusgruppesamtaler, at de har
hjulpet andre børn med at søge hjælp hos blandt andet
Børnetelefonen. Dermed er delmålet delvist opfyldt,
da evalueringen fandt sted 2,5 år efter projektstart.
Flere respondenter tilkendegiver, at det tager væsentligt
længere tid at opnå ændret adfærd, som resultatmålets
tidsramme på 3-4 år også indikerer.
Resultatmål 1.2: På kort sigt (1-2 år): Børn og
unge forstår deres rettigheder og kan relatere
dem til eget hverdagsliv, herunder i forbindelse
med beskyttelse mod vold og overgreb. Andelen af
elever, der kender Børnekonventionen, er steget, mens
andelen af elever, der ikke kender Børnekonventionen,
er faldet. På tre ud af fire skoler, der har deltaget i den
kvalitative del af evalueringen, tilkendegiver eleverne,
at det er en fordel at kende sine rettigheder. Børn, der
deltog i fokusgruppesamtaler i forbindelse med evalueringen, vidste, hvem de kan kontakte, hvis de selv eller
andre udsættes for vold og overgreb. I den kvalitative
del af evalueringen tilkendegiver mange børn, at der er
styrkede sociale relationer i klassen. Det vurderes, at
resultatmålet er opfyldt.
Resultatmål 2.1: På mellemlangt sigt (3-4 år):
Styrke kapacitet blandt de voksne, der omgiver
børnene, til at skabe resiliens-fremmende miljøer
på skole, i hjem og i fritid sådan at børns rettigheder respekteres, og de beskyttes mod vold og
overgreb. Andelen af lærere og pædagoger, der inddrager vold og overgreb mod børn i deres undervisning, er
steget fra 43 til 71 procent. Der er dog ingen ændring

fra baseline til endline i de kvantitative data i forhold til
lærernes og pædagogernes egen vurdering af skolens
kapacitet til at styrke børns resiliens. Det kan skyldes,
at ikke alle klasser og lærere på mellemtrinnet i alle
skoler har deltaget i projektet. Når kun en enkelt klasse
eller to deltager, påvirkes det samlede resiliens-miljø
på skolen formentlig begrænset. Flere tilkendegav dog
under fokusgruppesamtaler, at de mener, at der er sket
afgørende fremskridt, selvom ikke alle alene tilskriver
det Red Barnets projekt. Det har gennemgående været
et problem at få involveret forældrene i projektet, og
ingen respondenter har nævnt, at der er sket ændringer
i børnenes fritidsliv. Det vurderes derfor, at resultatmålet
kun er delvist opfyldt efter 2,5 år.
Resultatmål 2.2: På kort sigt (1-2 år): Voksne, der
omgiver børn i den skolepligtige alder, har viden
om og redskaber til at beskytte børn mod vold
og overgreb. Langt flere lærere og pædagoger føler
sig i dag sikre på, hvordan de skal handle ved mistanke
om overgreb mod børn. Flere tilkendegiver, at de har
underrettet mere som følge af undervisningsforløbene,
og flere lærere siger, at de nu selv tager en snak med
elever ved mistanke om vold og overgreb. Andelen af
lærere og pædagoger, der synes, at kendskab til rettigheder kan modvirke vold og overgreb, er steget markant
fra 83 til 97 procent. Dermed er resultatmålet i høj grad
opfyldt.
Resultatmål 3.1: På mellemlangt sigt (3-4 år):
Offentlige systemer til forebyggelse og håndtering
af vold og overgreb mod børn og unge lever op
til FN’s Børnekonvention samt den Internationale
Børnerettighedskomités anbefalinger til Danmark.
Et markant resultat af projektets fortalerstrategi er inklusionen af børnerettigheder i Undervisningsministeriets nye Fælles Mål for sundheds- og seksualundervisning
og familiekundskab. Projektet har også medvirket til at
sikre, at børn har fået klageadgang til FN. Projektet har
desuden medvirket til omfattende indsamling af data.
Eleverne har deltaget i udviklingen af undervisningsforløbene, der indgår i projektet, men der er begrænset
evidens for, at børn er aktivt involverede i at gøre
kommunale eller nationale systemer mere børnevenlige,
og børnene oplever også stadig begrænset medbestemmelse på skolerne.
Da evalueringen fandt sted, var projektets fortaleraktiviteter rettet mod kommunerne stadig meget begrænsede, og derfor var der endnu ingen evidens for, at
kommunernes behandling af sager om vold og overgreb
mod børn lever op til standarder for børns rettigheder.
Resultatmålet var derfor kun delvist opnået, da sluteva-
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lueringen fandt sted 2,5 år efter projektstart. Resultatmålet sigter på resultater efter 3-4 år.
Resultatmål 3.2: På kort sigt (1-2 år): De offentlige
systemers håndtering af sager vedrørende vold og
overgreb mod børn og unge lever op til regeringens anbefalinger om forbedring af sagsbehandling
med videre. Ingen fageksperter har i slutevalueringen
tilkendegivet, at kommunernes behandling af sager om
vold og overgreb mod børn lever op til anbefalinger
fra Ankestyrelsen, og der er begrænset evidens for, at
børn allerede er aktivt involverede i at gøre kommunale
eller nationale systemer mere børnevenlige. Ingen børn
nævner i den kvalitative evaluering, at de kender og
anvender rådgivningssteder som Børnerådet, Børnechatten, Bisidderordningen, SISO’s rådgivning, Børnehusene, Ankestyrelsen og Folketingets Ombudsmands
Børnekontor. Børnetelefonen og kommuner nævnes

Foto: Lotte Ladegaard
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dog af mange børn som mulige steder at søge hjælp.
Dette delmål vurderes dermed til kun at være opnået i
begrænset omfang.
For alle resultatmål gælder, at projektet har leveret
alle de produkter og aktiviteter, som var inkluderet i
ansøgningen. Projektet har også nået det antal børn
og voksne, der var målet i ansøgningen. I nogle tilfælde
endda flere.

Proces
“Børns beredskab mod vold og overgreb” er et udviklingsprojekt, der tager udgangspunkt i en projektbeskrivelse og en logframe med resultatmål og indikatorer.
Projektet er gradvist bygget op og videreudviklet med
udgangspunkt i de løbende erfaringer, Red Barnets
projektteam, skolerne og andre samarbejdspartnere har
gjort sig i løbet af projektets levetid.
Samtidig er der i Social- og Indenrigsministeriets udbudsmateriale flere krav til, hvad projektet skal indeholde:
1. Rettighedskampagne for alle trin i grundskolen.

2. Undervisningsmateriale i rettigheder til alle trin i
grundskolen.
3. Udviklingsprojekt til mellemtrin i grundskolen – for
børn i alderen 10-12 år.
Det betyder, at ”Børns beredskab mod vold og overgreb” er komplekst, vidtforgrenet og har involveret en
række forskellige fagfolk i projektets forskellige faser.
Lærere, pædagoger og elever samt en styregruppe og
to følgegrupper bestående af fagfolk har også løbende
haft indflydelse på projektets udformning og lokale forankring. Samtidig er flere skoler kommet til i projektets
levetid, mens nogle er faldet fra.
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Årshjul for projekt ”Børns beredskab
mod vold og overgreb”
• Rekruttering af skoler i første projektfase
indledes (mål: 5-10 skoler)

DEC

• Roller og opgaver for samarbejdspartnere
(CeSoB og Sex & Samfund) fastlægges

JAN

NOV

• Etablering af projektteam og struktur
internt i Red Barnet til styring og
implementering af projektet

OKT

• Projektstart 1. november 2013

FEB

2013

SEP

• Etablering af styregruppe samt
følgegruppe for kampagnen

AUG

MAR
APR
MAJ

JUL

JUN

• Litteraturstudier om rettigheder, vold og overgreb indledes
• Litteraturstudier om resiliens indledes

• Udvikling af de tre rettighedsmaterialer indledes
• Rekruttering af første fases
børnerettighedsagenter

• Planlægning af Mediekonkurrence

• Kampagnen sendes ud og
kulminerer 20. november

• Børn fra skolerne i første fase giver input
til de tre rettighedsmaterialer

• De tre rettighedshæfter
er færdige

DEC
NOV
OKT

• Møder med seks kommuner
• CeSoB afholder skolemøde
om handleplansarbejdet

SEP

• Udvikling af spørgeskema indledes

JAN
FEB

2014

AUG

APR

• Strategi for fortalerarbejde under udarbejdelse

JUN

• Konference om resiliens afholdes i
samarbejde med CeSoB

• Planlægning af udviklingsprojekt og resiliensmodel

• Seks skoler i første fase rekrutteret
• Seks skoler fra første fase svarer
på første spørgeskema
• Første baseline-rapport
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• Etablering af følgegruppe for udviklingsprojekt

MAR

MAJ
JUL

• Udvikling af handleplansvejledning indledes

• Udvikling af handleplansvejledning
indledes

• Infobrev udsendt til alle deltagede
kommuner i første fase

• Udviklingen af STÆRKE SAMMEN indledes

• Anden fases børnerettighedsagentkonference lokalt på skolerne

• Første lærerworkshop for skoler, der er med i første fase

• Anden lærerworkshop for skoler i
anden fase.

• Rekruttering af skoler i anden fase
DEC

• Rapport, evaluering/monitorering af
kampagne og rettighedsmaterialer
(CeSoB)

JAN

NOV
OKT
SEP

FEB
MAR

2015

AUG

• Infobrev udsendt til alle
kommuner, der deltager i
anden fase

APR
MAJ

JUL

• Data fra alle skolerne

• Kendskabsanalyse af kampagnen (intern)
• Første børnerettighedsagentkonference

JUN

• Tilpasning af STÆRKE SAMMEN
med input fra de fem skoler

• Resiliensdelen af spørgeskemaet
udleveres til alle skolerne

• Spørgeskema om vold + rettigheder
udsendes til de nye skoler

• Anden runde handleplansarbejde
sættes i gang på gamle skoler og
første runde på nye

• Ni nye skoler til anden fase
rekrutteret

• Data fra skolerne

• Evalueringsdag om handleplansarbejdet

• Rekruttering af anden fases børnerettighedsagenter

• Evaluering af rettighedsmaterialer
(MUNDU)

• Afslutningsevent

• Afrapportering og afvikling
af projektet
• Måleredskab om resiliens
færdigudviklet

• Møder med kommuner
DEC
NOV
OKT

• Kommunemøder om
udbredelsen af
STÆRKE SAMMEN og
RYKKE SAMMEN

JAN

SEP

FEB
MAR

2016

AUG

• Tilpasning af STÆRKE SAMMEN
med input fra de 12 skoler

APR

• Færdiggørelse af STÆRKE SAMMEN

MAJ
JUL

JUN

• Monitorering af handleplansarbejdet
(CeSoB)

• Evalueringsdag om
handleplansarbejdet

• Vold, rettigheder og resiliensdelen af
spørgeskemaet udsendes til alle skolerne

• Data indsamlet for sidste gang

• STÆRKE SAMMEN udsendes til 1883
skoler i Danmark
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Høj faglighed og forskellige tilgange
Den fleksible projekttilgang og involveringen af mange
forskellige aktører med forskellig viden og tilgange sikrer
en meget høj faglighed i projektet, men det gør også,
at det af og til har været en udfordring at sikre den
nødvendige sammenhæng i projektet.
Det gælder ikke mindst i evalueringsøjemed. Flere
forskellige aktører har været ansvarlige for forskellige
del-evalueringer undervejs, og ikke alle har anvendt
samme opgørelsesmetoder og værktøjer. Samtidig er
der via diverse spørgeskemaer indhentet omfattende
mængder data, der indgår som en vigtig del af projektets
fortalerstrategi. Data er ikke altid behandlet og analyseret med det samme, og databehandlinger er udført på
forskellige måder på forskellige tidspunkter af forskellige
aktører i projektet. Evalueringsteamet har brugt en del
tid på at få alle data gjort op, så de var sammenlignelige.
Dataindsamlingen er sket via måleredskabet, som af
gode grunde ikke altid tager udgangspunkt i projek-

Foto: Lotte Ladegaard
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tets logframes mål og indikatorer, fordi formålet med
måleredskabet på skolerne ikke er det samme som
formålet med en slutevaluering. Desuden har måleredskabet ændret sig undervejs, fordi det jo netop ikke blot
er udviklet med henblik på evaluering, men også som
et redskab for skolerne. Det er måske en læring til en
anden gang, at produkt og evalueringsredskab ikke skal
blandes sammen. Mens det som evalueringsteam er
fantastisk at have så meget data at arbejde ud fra, har
det også givet lidt hovedbrud at få dækket alle formål
med evalueringen.
Da måleredskabet allerede eksisterede og indgik i
undervisningen, fik vi for eksempel ikke mulighed for
at formulere vores egne skræddersyede kvantitative
evalueringsspørgsmål, og vi fik ikke mulighed for selv
at sidde med og kontrollere forståelse og kvalitet, når
lærere, pædagoger og elever evaluerede kvantitativt.
Flere områder har vi været nødt til at nøjes med at
dække kvalitativt.

Metode
Udgangspunktet for slutevalueringen af ”Børns beredskab
mod vold og overgreb” er en logframe med indikatorer,
baselines samt løbende monitorering og evaluering af
enkeltelementer i projektet. Slutevalueringen indeholder
både kvantitative og kvalitative data og analyser.
Slutevalueringen måler dog ikke systematisk på indikatorer, fordi resiliens-spørgeskemaerne, der også indgår
som måleredskab i selve projektet, ikke er opbygget på
samme måde som indikatorerne. Desuden har Socialog Indenrigsministeriet egne krav til effektmåling, jævnfør introduktions-kapitlet. Dog tager 11 nøglespørgsmål,
der er udviklet i forbindelse med slutevalueringen,
udgangspunkt i de centrale mål, resultater og indikatorer,
der er sat for projektet. Derfor er det alligevel muligt at
konkludere og uddrage resultater i forhold til de resultatmål og indikatorer, der var opstillet for projektet.
Fem skoler deltog i første fase af projektet. På baggrund
af data fra de fem skolers første måling er der ved
projektets start skrevet to baselinerapporter med hver
deres tema: 1) Børns ret til at undgå fysisk og psykisk
vold og seksuelle overgreb, og 2) Børns resiliens og
resiliens-skabende miljøer. I anden fase deltog yderligere
ni skoler.

kvalitative evaluering gøre det samme. Dels sikrer det,
at resultaterne fra den kvalitative og den kvantitative
undersøgelse kan sammenholdes og analyseres i forhold
til hinanden. Dels er det med til at afgrænse omfanget af
slutevalueringen.

Nøglespørgsmål
Slutevalueringen tager udgangspunkt i 11
nøglespørgsmål:
1. Har børn fået øget kendskab til børns rettigheder?
2. Kan børn i højere grad identificere vold og overgreb, og har de fået et mere nuanceret billede af
vold og overgreb?
3. Oplever børnene at have fået øget selvværd og
generel modstandskraft/resiliens?
4. Har børnene fået kendskab til handlemuligheder?
5. Er skolens kapacitet til at undervise i børns rettigheder blevet øget?
6. Er skolens kapacitet til at arbejde med fysisk og
psykisk vold og/eller seksuelle overgreb øget?

I forbindelse med projektets rettighedsfase er der
gennemført:

7. Vurderer lærere og pædagoger, at der er øget kapacitet på skolen til at styrke børns modstandskraft/
resiliens?

• Spørgeskemaundersøgelsen ”Evaluering/monitorering
af kampagne og undervisningsmateriale om børns
rettigheder” på de fem oprindelige skoler og en række
andre skoler, der ikke er med i ”Børns beredskab mod
vold og overgreb.” Undersøgelsen er lavet af Center
for Social Bæredygtighed, CeSoB, i oktober 2015.

8. Er skolens lærere og pædagoger blevet mere sikre
på handlemuligheder som professionelle ved mistanke om overgreb mod børn?

• ”Kendskabsanalyse af kampagnen til Børns beredskab
mod vold og overgreb” udviklet af ekstern kommunikationskonsulent Maria Bach Sørensen i april 2015.

10. Er offentlige systemer blevet bedre til at forebygge
og håndtere vold og overgreb mod børn?

• ”Evalueringsrapport børns rettigheder. Alle børn…,”
en evaluering af undervisningsmateriale om børns
rettigheder til henholdsvis indskoling, mellemtrin og
udskoling foretaget af MUNDU i maj-juni 2015.
Hovedresultater fra alle tre undersøgelser indgår i denne slutevaluering.
”Børns beredskab mod vold og overgreb” omfatter
alle tre skoletrin. Bortset fra første baselinemåling er
den kvantitative del af evalueringen dog udelukkende
baseret på mellemtrinnet, fordi projektets anden fase
om resiliens var målrettet mellemtrinnet som angivet i projektudbuddet. Derfor har vi valgt at lade den

9. I hvor høj grad kan kendskab til rettigheder modvirke vold og overgreb?

11. Er børn aktivt involverede i arbejdet med at gøre
systemerne mere børnevenlige?

Anonymitet
For at sikre mest mulig åbenhed fra respondenterne,
har alle, der deltog i den kvalitative research, fået at
vide, at deres udsagn ville være anonyme. For at kunne
sammenholde de kvalitative udsagn med dataanalysen,
er analyserne af data også anonymiserede i slutevalueringen.
Det samme gælder de skoler, der indgår i både den
kvalitative og kvantitative del af slutevalueringen. De har
hver fået deres egen farve i stedet for navn.
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Kvantitative data
Der er udført tre kvantitative målinger på de deltagende skoler mellem 2014 og 2016:

Skole
Randers Realskole
Mariendal Friskole
Friskolen Østerlars
Nordbakkeskolen
Fjordskolen, Byskoleafdelingen
Løvvangskolen
Byskovskolen
Kirkeskovsskolen
Marievangsskolen
Øster Jølby Skole
Maribo Skole, Østofteafdelingen
Lundehusskolen
Rosengårdskolen
Byskolen Helsingør
Antal skoler i alt

1. måling
(Oprindeligt
spørgeskema)

3. måling
(Oprindeligt spørgeskema
+ nyt spørgeskema
om resiliens)
Kun elever

Kun elever

6

13

12

Som skemaet viser, er der benyttet forskellige spørgeskemaer til forskellige skoler igennem projektets levetid.
I første måling indgik resiliens-delen i det originale
måleredskab. Måleredskabet til resiliens blev senere
videreudviklet til brug i anden og tredje måling. Spørgeskemaerne, der er anvendt til at indsamle de kvantitative data, er ikke udelukkende lavet med monitorering og
evaluering for øje. De indgår også som måleredskab i
selve projektet.

På skoleniveau:

Første og anden måling fungerer som baseline forud
for undervisningsforløbet. Anden måling fungerede også
som evaluering af projektets første fase med fokus på
rettigheder, mens tredje måling fungerede som endline
efter endt undervisningsforløb. Center for Social Bæredygtighed, CeSoB, har været ansvarlig for indsamling af
data. De to første målinger er udført på papir, hvorefter data er indtastet elektronisk. Den tredje måling er
udfyldt elektronisk af respondenterne.

• Individer, der har svaret på mindre end 70 spørgsmål i
resiliens-målingerne, udgår.

Oprensning af data
Data er ensrettet og samlet fra diverse dataark og
tastet i Survey Excact. Derefter er data oprenset, krydstjekket og analyseret i Excel. Følgende er fulgt stringent
igennem oprensningsprocessen:
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2. måling
(Oprindeligt spørgeskema
+ nyt spørgeskema
om resiliens)

• Kun de 12 skoler, der har udfyldt både baseline og
endline, indgår i analyserne.
• Kun klasser på mellemtrin indgår i analyserne, fordi de
er målgruppen for projektets resiliens-del.
På individniveau:
• Tomme besvarelser udgår.
• Besvarelser uden skoleangivelse udgår.

Lærere og pædagogers besvarelser
Trods mange forsøg på at involvere lærere og pædagoger i den kvantitative evaluering, har kun 43 besvaret
skemaer om rettigheder og vold i baseline. I endline er
der kun 22 besvarelser. Desuden har ikke alle svaret på
alle spørgsmål. Det eksakte antal angivne svar fremgår af
de detaljerede analyser.
I resiliens-undersøgelsen har 74 lærere og pædagoger
deltaget i både baseline og endline. Den manglende
deltagelse skyldes formentlig, at lærere og pædagoger
har været pressede tidsmæssigt.

På grund af det lave antal respondenter har vi valgt
udelukkende at præsentere samlede analyser for alle
skoler, og ikke på enkeltskoleniveau. Selv med samlede
analyser skal der tages forbehold for resultaterne, da
det lille antal besvarelser svækker validiteten væsentligt.
Det er derfor på lærerdelen ikke muligt at konkludere
noget med sikkerhed, men blot at uddrage en tilkendegivelse af en tendens.

Data fra eksisterende evalueringer
af kampagne og rettighedshæfter
I de tre eksisterende evalueringsrapporter fra kampagne og rettighedshæfter er der ikke rene kvantitative
opgørelser over mellemtrinnet, og der indgår også skoler, som ikke er med i resten af projektet. Derfor kan
tallene fra de tre rapporter ikke direkte sammenlignes
med tallene i slutevalueringen.

Elevers besvarelser
Validiteten af elevernes besvarelser er væsentligt højere,
da mange flere elever har udfyldt spørgeskemaerne.
1031 elever har udfyldt skemaer om rettigheder og
vold i baseline, og 515 deltog i endline. Dog har alle
ikke svaret på samtlige spørgsmål. Ved hver tabel i den
detaljerede analyse er der angivet antal svar. 806 elever
har udfyldt spørgeskemaer om resiliens i baseline, mens
tallet er 501 i endline.

Kvalitativ research
Den kvalitative slutevaluering er gennemført på en
tredjedel af alle deltagende skoler. I alt fem skoler blev
inviteret til at deltage, men kun fire svarede på henvendelsen. Målet var at gennemføre den samme type
research med udgangspunkt i semistrukturerede spørgeguides på alle skoler:

Elevanalyser er derfor også inkluderet på enkeltskoleniveau for de fire skoler, der indgår i den kvalitative evaluering. Her anser vi data for at være tilstrækkeligt gode til
at sige noget validt om den pågældende skole.

• 1 fokusgruppesamtale med 1 klasse uden deltagelse
af lærer for at sikre åbenhed.

Opstilling af analyser

• 1 individuelt interview med skoleleder.

Analyser præsenteres via tabeller, lagkager, grafer og
søjler. Ud for hver enkelt analyse i resultatafsnittet er
antal besvarelser angivet.

• 1 fokusgruppesamtale med lærere og pædagoger
uden deltagelse af ledelse.
• 1 fokusgruppesamtale/individuelle interviews med
forældre uden deltagelse af lærere og elever.
• Individuelle interviews/fokusgruppesamtaler med nøglepersoner i offentlige systemer.
• 1 fokusgruppesamtale med børnerettighedsagenter uden deltagelse af lærere og andre elever. Dog
afhængig af, om de udvalgte skoler har et børnerettighedsagentkorps.

Om validiteten af spørgeskemaer
Under researchen til best practice-dokumentation overværede ekstern konsulent Lotte
Ladegaard, som har udviklet best practice-dokumentationen og er medforfatter på slutevalueringen, at børnene udfyldte måleredskabet. Flere børn var forvirrede og forstod tydeligvis ikke alle spørgsmål, og i researchen til slutevaluering siger flere lærere, at de heller ikke
forstod det hele. Af samme grund er måleredskabet løbende blevet videreudviklet i projektperioden, så det kunne blive et brugbart redskab i de endelige undervisningsforløb.
Da Red Barnet eller CeSoB ikke har været til stede ved udfyldelsen af skemaerne alle
steder, har der ikke altid været nogen, der kunne forklare den eksakte mening med spørgsmålene. Derfor kan elever, lærere og pædagoger have svaret lidt tilfældigt på nogle spørgsmål, og det påvirker selvfølgelig validiteten af den samlede kvantitative slutevaluering og kan
være en del af forklaringen på eventuelle forskelle i de kvantitative og kvalitative data.
Derudover er spørgeskemaerne lange, og der mangler systematik i opbygningen af spørgsmålsstrukturen, så der sikres ensretning af svarmuligheder.
Spørgeskemaer kan udleveres ved henvendelse til Red Barnet.
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• 1-3 cases baseret på individuelle interviews med
elever uden deltagelse af lærere og andre elever.

• Fokusgruppesamtale med klasse, hvor lærer var delvist til stede, da klassen ellers var meget urolig.

• Observationer under fokusgruppesamtaler med
klasser og interviews med elever.

• Fuldt individuelt interview med en lærer og delvist
interview med anden lærer.

På grund af tidspres på skolerne kom researchen til den
kvalitative slutevaluering i praksis til at se anderledes ud.
Under researchen er der spurgt ind til, hvilke elementer
af projektet skolerne har deltaget i, da vi var interesserede i at vide, om resultaterne bliver bedre jo flere
projektaktiviteter, skolerne deltager i.
Gul skole har ikke brugt rettighedshæftet, kun
STÆRKE SAMMEN, herunder måleredskabet, men
ikke handleplanen RYKKE SAMMEN. Skolen har ingen
børnerettighedsagenter. Her er gennemført:
• Fokusgruppesamtale med en hel 4. klasse, hvor
læreren deltog af hensyn til en dreng med ADHD.
Læreren forlod klassen, mens vi talte om lærernes
rolle i projektet.
• Fokusgruppesamtale med tre lærere og pædagoger
plus afdelingsleder. Deltagerne havde ikke tid til at
svare på alle spørgsmål.
• To individuelle elevinterviews. Eleverne var udvalgt af
læreren.
• Interview med afdelingsleder.
Grøn skole fejrer altid Børnerettighedsdag og er
Red Barnet ambassadørskole. En Red Barnet ambassadørskole er en skole, der lever op til skolens allervigtigste formål, nemlig at skabe vidende, bevidste, trygge,
demokratiske og deltagende elever. Eleverne på grøn
skole har fået rettighedshæftet med hjem, men hæftet
er ikke brugt i undervisningen. Desuden har skolen
brugt hele STÆRKE SAMMEN, inklusive måleredskab
samt handleplanen det første år, men ikke andet år. Her
er gennemført:
• Fokusgruppesamtale med en hel 5. klasse. Ingen lærer
til stede.
• To individuelle elevinterviews. Eleverne var udvalgt af
læreren.
• Interview med en børnerettighedsagent udvalgt af
lærer.
• Interview med en lærer.
• Telefoninterview med en skoleleder.
Lilla skole har ikke fejret Børnerettighedsdag, den har
kun brugt rettighedshæftet lidt, og handleplansforløbet
er kun delvist gennemført. Fokus har været på STÆRKE
SAMMEN og børnerettighedsagenter. Her er gennemført:
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• Interview med leder, der dog ikke direkte har haft
noget med projektet at gøre.
• Fokusgruppesamtale med alle børnerettighedsagenter.
Lyserød skole har brugt dele af STÆRKE SAMMEN
og har haft meget fokus på handleplanen. Skolen fejrede
Børnerettighedsdag og brugte børnerettighedshæftet i
skoleåret 2014-15. Her er gennemført:
• Fokusgruppesamtale med fem elever fra 6. klasse.
Eleverne var udvalgt af skolens projektansvarlige.
• Interview med den projektansvarlige, som ikke selv
underviser.
• Mailinterview med en forælder.
Da det er meget forskelligt, hvor længe siden det er,
at skolerne har brugt materialet, kan det spille ind på,
hvor godt børnene husker det, de har lært. Desuden
er svagheden ved fokusgruppesamtaler, at det typisk er
de mest selvsikre børn, der taler meget. Derfor får man
ikke nødvendigvis et repræsentativt kvalitativt billede af,
hvad alle børnene ved og kan.

Spørgeguides og typer af spørgsmål
Kvalitative, semistrukturerede spørgeguides er udviklet
til de forskellige typer af respondenter. Semistrukturerede spørgsmål er med til at sikre, at data kan sammenlignes, samtidig med at der er plads til at stille uddybende
spørgsmål, der kan sikre kvaliteten af alle svar.
Den kvalitative evaluering undersøger blandt andet, hvad
børnene og lærerne kan bruge deres nye viden til, om
deltagelse i ”Børns beredskab mod vold og overgreb”
har ændret på noget, om børn føler, at de bliver inddraget mere, om de føler, de har fået øget viden om børns
rettigheder og kan formå at omsætte dem til praksis, og
hvad det betyder for deres hverdag. Evalueringen undersøger også, om børnene føler, de har øget selvværd og
selvtillid, øget viden om vold og overgreb, og om de ved,
hvor de skal hente hjælp, hvis de selv eller deres venner
udsættes for vold og overgreb. Endelig ser evalueringen
på, om klassefællesskabet har ændret sig.
Spørgeguides udleveres ved henvendelse til Red Barnet.

Udvælgelse af skoler
Skolerne, hvor den kvalitative evaluering fandt sted, er
udvalgt efter:
• Deres observerede evne til at gennemføre projektet med afsæt i den løbende monitorering. Der er
udvalgt skoler, som har performet mindre godt, skoler,
som har performet godt, og en middelgod skole.

• En relativ repræsentativitet af folkeskoler og privatskoler i forhold til vægtningen i projektet.
Ved at udvælge skoler med meget forskellig performance kan evalueringen bidrage til en forståelse af, hvad der
påvirker resultaterne negativt og positivt.
Slutevalueringen tager udgangspunkt i skoler, som ikke
har deltaget i researchen til best practice-dokumentationen ”Man kan jo ikke sige det til de voksne, hvis man
ikke ved, at det er forkert” fra maj 2016. Elever, lærere
og skoleledere på de skoler har allerede i et vist omfang
givet en kvalitativ vurdering af ”Børns beredskab mod
vold og overgreb.” For at sikre, at input indgår fra det
bredest mulige udsnit af skolerne, inddrages erfaringerne fra best practice-researchen også i slutevalueringen.

Forældres deltagelse i slutevalueringen
Forældre har generelt ikke været meget involveret
i projektet. Der er mange ting, der skal nås på årets
forældremøder. Nogle steder har enkelte forældre
været uinteresserede eller negative, og nogle steder har
lærerne frygtet, at forældre ville give deres børn mundkurv på. Stort set ingen forældre ønskede at deltage i
slutevalueringen.

Evaluering af fortalerstrategi
Da fortalerstrategien rettet mod offentlige systemer
ikke er fuldt udfoldet på tidspunktet for slutevalueringen, kan resultatmålene her kun delvist evalueres. Der
er inkluderet interviews med relevante respondenter
fra Undervisningsministeriets arbejdsgruppe for de nye
Fælles Mål for sundheds- og seksualundervisning og
familiekundskab, læreruddannelsen og en kommune.
De to sidste sidder også i projektets styregruppe og
kan derfor være særligt positivt stemt overfor projektet.
Andre relevante respondenter har været kontaktet,
men enten svarede de aldrig, eller også ønskede de ikke
at deltage. Et interview med projektteamet om den
rullende fortalerstrategi og de forventede resultater er
også gennemført.

Tidsramme
Kvantitativ databehandling samt alle interviews og fokusgruppesamtaler er gennemført i juni 2016. Slutevalueringen er skrevet i juli-august 2016.

Om de forskellige typer data og kvalitativ
research, der indgår i hele slutevalueringen
Slutevalueringen tager udgangspunkt i 11 nøglespørgsmål, hvoraf de ni første er evalueret både kvantitativt og kvalitativt. De to sidste spørgsmål, som omhandler projektets effekt på offentlige systemer, er
kun evalueret kvalitativt, da der ikke er gennemført kvantitativ dataindsamling på området.
Ikke alle spørgsmål fra de meget omfattende spørgeskemaer er behandlet særskilt. Hvor det overhovedet er muligt og giver mening, er flere spørgsmål inden for samme kategori databehandlede under ét.
Kvalitative input fra lærere omkring elevernes udbytte af projektet er, hvor det giver mening, medtaget i elevernes evaluering.Ved at medtage lærernes kvalitative svar i elevernes evaluering kan læseren
direkte sammenligne, hvad de to målgrupper hver især har oplevet, at eleverne har fået ud af projektet.
Visse steder er kvalitative svar fra skole- eller afdelingsledere samt forældre også medtaget, hvis det er
relevant i konteksten.
Det er ikke alle kategorier af kvantitative data, der er kædet sammen med kvalitative udsagn. Da mange
spørgsmål er overlappende, og da informanterne ikke altid svarer på én ting ad gangen, er svarene samlet under de mest relevante kvantitative dataanalyser.
Alle data er anonymiserede. De fire skoler, der har deltaget i den kvalitative del af evalueringen, har i
stedet for navne fået farvekoder. De kvalitative udsagn er for overskuelighedens skyld sat i tekstbokse
med samme farve som skolens fiktive navn umiddelbart efter de relevante dataanalyser for skolen.
Slutevalueringen indeholder også hovedpunkterne fra spørgeskemaundersøgelsen ”Evaluering/monitorering af kampagne og undervisningsmateriale om børns rettigheder,” som blev gennemført af CeSoB i
oktober 2015, ”Kendskabsanalyse af kampagnen til Børns Beredskab mod vold og overgreb” udviklet af
Maria Bach Sørensen i april 2015 samt ”Evalueringsrapport børns rettigheder. Alle børn…” foretaget af
MUNDU i maj-juni 2015.
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Elevernes evaluering
Den korte version
Nøglespørgsmål 1: Har børn fået øget kendskab
til børns rettigheder? Andelen af elever, der har haft
om børns rettigheder i skolen, er samlet set for alle
skoler steget med godt 38 procent. Samtidig er andelen
af elever, der kender Børnekonventionen meget godt
og godt, steget fra 22 procent til 37 procent. Andelen af
elever, der slet ikke kender Børnekonventionen, er faldet
fra 59 procent til 14 procent.
De samme overordnede positive mønstre gør sig
gældende for de fire skoler, der deltog i den kvalitative
del af evalueringen. I løbet af fokusgruppesamtaler blev
eleverne bedt om at nævne de rettigheder, de kan
huske, at børn har. På alle fire skoler nævnte eleverne
basale rettigheder som skolegang og mad. På tre
skoler nævnte eleverne retten til beskyttelse mod vold.
Eleverne på to skoler nævnte, at børn har ret til ”at
undgå overgreb” og ”ikke at blive voldtaget.” Tre steder
kunne eleverne huske, at børn har ret til at have eller
sige deres egen mening. Ingen elever nævnte retten til
medbestemmelse.
På alle fire skoler er eleverne klar over, at deres rettigheder er beskrevet i Børnekonventionen. På tre skoler
mener eleverne, at det klart er en fordel at kende sine
rettigheder. Kun på lyserød skole mener eleverne, ”at
rettigheder kun er relevante for børn i Afrika.” Denne
skole lå lavest af de fire skoler i baseline, men ligger på
niveau med landsgennemsnittet i slutevalueringen. Skolen har ikke brugt hæftet om børnerettigheder og fejret
Børnerettighedsdag siden skoleåret 2014-15, hvilket
betyder, at eleverne kan have glemt en del af det, de
lærte i sin tid. Skolen har heller ikke systematisk arbejdet
med STÆRKE SAMMEN.
Grøn skole skiller sig mest ud med så mange som 85,7
procent af elever, der har haft om rettigheder i skolen
allerede før projektet. I slutevalueringen ligger skolen på
100 procent. Skolen har da også systematisk arbejdet
med rettigheder igennem flere år, og den er en af Red
Barnets Ambassadørskoler, som har særligt fokus på
børnerettigheder.
Resultaterne fra de enkelte skoler viser tydeligt, at det
betyder noget at arbejde kontinuerligt og systematisk
med emnet, hvis interesse for og viden om rettigheder
skal rodfæstes. Det kommer også frem i den evaluering,
der i 2015 er blevet gennemført af projektets kam-
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pagnedel samt de tre børnerettighedshæfter. Der, hvor
kampagnen og dens budskaber er slået mest igennem,
er der, hvor kampagnen er fulgt op af undervisning i
børnerettigheder.
Alligevel kan evalueringen af kampagne og hæfte notere
sig en overvejende positiv udvikling fra baseline til måling efter kampagnen. Udviklingen ligger meget på linje
med de resultater, som fremgår af den kvantitative og
kvalitative slutevaluering.
Nøglespørgsmål 2: Kan børn i højere grad identificere vold og overgreb, og har de fået et mere
nuanceret billede af vold og overgreb? På alle de
skoler, der har deltaget i projektet, er eleverne i højere
grad klart i stand til at identificere fysisk vold. Værdien
for psykisk vold er også steget, men slet ikke så meget
som ved fysisk vold. Værdien ved seksuel vold er steget
minimalt.
Af de fire skoler, der indgik i den kvalitative evaluering,
ligger alle mere eller mindre på linje med landsgennemsnittet for alle skoler, der har deltaget i ”Børns
beredskab mod vold og overgreb,” når det kommer
til fysisk vold. Spredningen er større, når det kommer
til psykisk vold. Mens gul skole er meget tæt på at
score højeste værdi i endline, ligger to skoler under
landsgennemsnittet i endline. På lyserød skole er det
gået tilbage med evnen til at identificere vold. Det kan
skyldes, at eleverne ikke har arbejdet systematisk med
resiliens-materialet.
Sværest har eleverne på de fire skoler det med at
identificere den seksuelle vold. To af skolerne har rykket
sig lidt, mens to skoler er gået tilbage. På lyserød skole,
hvor det er gået kritisk meget tilbage, tilkendegav
eleverne i fokusgruppesamtalen, at de kedede sig under
undervisningsforløbene, og at de kun gennemgik et par
af modulerne. Samtidig tilkendegav den ansvarlige for
projektet, at vedkommende ikke brød sig om STÆRKE
SAMMEN. Dette har uden tvivl indflydelse på udkommet af projektet på lyserød skole. Undervisningsforløbene kræver en engageret voksen, der selv mener, at
børns rettigheder og resiliens er vigtige, hvis undervisningen skal give positive resultater.
Flere lærere giver også udtryk for, at det er et svært og
følsomt emne at undervise i. Derfor kan nogle lærere
have været mindre tilbøjelige til at gå i dybden med den
seksuelle vold.

Nøglespørgsmål 3: Oplever børnene at have fået
øget selvværd og generel modstandskraft/resiliens? Samlet set på alle de skoler, der har deltaget i
projektet og den kvantitative evaluering, oplever eleverne i dag en højere grad af selvværd og generel modstandskraft i forhold til baseline. Dog har 10 procent
af eleverne ikke rykket sig nævneværdigt på landsplan.
Da data ikke er gjort op på individer, kan vi ikke vide,
om det er de elever, der i forvejen havde det svært,
der ikke oplever at have fået øget selvværd og generel
modstandskraft. Man kan dog have formodning om, at
det hænger sådan sammen, fordi der måske skal noget
andet og mere til, hvis de svageste elever skal få det
markant bedre. Hvis nogle af de svageste elever faktisk
har fået det bedre, fordi de har fået øget selvværd og
resiliens, og fordi de andre elever er blevet mere rummelige, indebærer det, at nogle af de elever, der allerede
var stærke på selvtillid og resiliens, er blevet dårligere.
Der er nemlig stadig 10 procent af eleverne, der scorer
meget lavt på resiliens.
Som på landsplan oplever de fire skoler, der er med
i den kvalitative del af evalueringen, at en gruppe af
elever ikke rigtig har flyttet sig. På grøn skole er der en
væsentligt større del af eleverne, der ikke har flyttet
sig. Eleverne på gul skole oplever ingen ændring i den
samlede oplevelse af resiliens. Lyserød skole scorer dårligere i endline end i baseline, og det formodes, at det
som i foregående spørgsmål skyldes begrænset brug af
STÆRKE SAMMEN.
Medbestemmelse indgår i flere spørgsmål i det omfattende spørgeskema, som eleverne har svaret på, idet
det anses som en vigtig faktor for børns resiliens. Under
fokusgruppesamtaler med elever på de fire skoler kom
det frem, at en stor del af eleverne er utilfredse med
lærernes evne til at give plads til medbestemmelse. På
en enkelt skole siger lærerne, at de har taget elevernes
kritik til sig og har engageret eleverne i at planlægge
undervisningen.
Flere lærere udtrykte på forskellige direkte og indirekte
måder, at de syntes, at medbestemmelse er udfordrende. Flere udsagn viser, at lærerne ikke rigtig tror på, at
børnene kan deltage meningsfyldt. ”Børn har mange
gode idéer, men der er mange ting, de ikke ved,” som en
lærer siger. Flere lærere er heller ikke nødvendigvis helt
klar over, hvad reel børnedeltagelse indebærer.
Hos Red Barnet er man opmærksom på, at medbestemmelse og inddragelse skal tilpasses børnenes

modenhed, og at der er ting i skolen, som er de voksnes
ansvar. Men mange års erfaringer fra Red Barnets
internationale projekter viser også, at hvis børn skal
have reel medbestemmelse, skal voksne have indsigt
i, hvad reel medbestemmelse er. De voksne skal også
have redskaber til at engagere børn meningsfuldt i
beslutningsprocesser. Det overordnede indtryk fra alle
data og al research, der indgår i slutevalueringen, er, at
den viden og de redskaber, der findes i undervisningsforløbene, ikke er tilstrækkelige til at sikre eleverne reel
medbestemmelse.
Nøglespørgsmål 4: Har børnene fået kendskab
til handlemuligheder? På landsplan taler flere elever
nu med andre om, at børn har ret til at blive beskyttet
mod vold, og der er færre elever, der ikke har talt med
nogen om retten til beskyttelse. Samme tendens gør sig
gældende alle andre steder end på lyserød skole, hvor
gennemsnitsværdien ikke har ændret sig. Til gengæld
er andelen af elever, der aldrig har talt med nogen om
retten til beskyttelse, faldet på lyserød skole. Som det
konkluderes under de forrige nøglespørgsmål skyldes
det formentlig, at lyserød skole har arbejdet mindre i
dybden med STÆRKE SAMMEN.
På landsplan kan eleverne også i lidt højere grad end før
identificere flere korrekte handlemuligheder. Når man
ser specifikt på de fire skoler, der indgår i den kvalitative
del af evalueringen, er det mere nuanceret. Grøn, gul
og lyserød skole har oplevet et fald i andelen af elever,
der har kendskab til handlemuligheder. På tre ud af fire
skoler kan eleverne dog i fokusgruppesamtaler nævne
hele 10 relevante handlemuligheder. På lyserød skole
nævner eleverne kun fire handlemuligheder, og eleverne
tilkendegiver, at de aldrig ville kontakte den ene af de
nævnte grupper, som er børnerettighedsagenterne, fordi
de i sager om vold og overgreb ”aldrig ville kontakte
børn.” Flere elever siger under fokusgruppesamtalen, at
de har hjulpet andre med at søge hjælp, men at de ”ikke
må sige det til nogen.”
I evalueringen af kampagne og rettighedshæfter er børnene usikre på, om de ville bruge Børnetelefonen, hvis
de kom i nød. Der er heller ikke nogen reel udvikling
fra baseline til evaluering af kampagne og hæfter i, hvad
børn svarer, de vil gøre, hvis en ven fortalte, at han/hun
blev udsat for vold fra en voksen. Den øgede viden om
børns rettigheder er dermed ikke umiddelbart omsat til
en klar bevidsthed om handlemuligheder. Konklusionen
er, at det tager tid og kræver et langt, sejt træk at opbygge evnen til at handle.
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Den detaljerede version
Nøglespørgsmål 1:
Har børn fået øget kendskab til børns rettigheder?

Spørgsmål i spørgeskema: Har du haft om børns rettigheder i skolen?
Alle skoler
Måling
Baseline
Endline

Antal
1010
502

Ja
590 (58,4%)
485 (96,6%)

Nej
420 (41,6%)
17 (3,4%)
JA

%
100

NEJ

96,60%

Dataanalyse: Andelen af børn, der har haft om
børns rettigheder i skolen, er stedet fra 58,4
procent til 96,6 procent.

80
60

58,40%
41,60%

40
20
0

Gul skole
Måling
Baseline
Endline

3,40%

BASELINE

Antal
196
86

ENDLINE

Ja
110 (56,1%)
77 (89,5%)

Nej
86 (43;8%)
9 (10,5%)
JA

%
100

96,00%

80
60

56,10%
43,80%

40
20
4,00%

0
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BASELINE

ENDLINE

NEJ

Dataanalyse: Andelen af børn, der har haft om
børns rettigheder, er steget fra 56,1 procent til
96 procent.

Grøn skole
Måling
Baseline
Endline

Antal
14
29

Ja
12 (85,7%)
29 (100%)

Nej
2 (14,3%)
0 (0%)
JA

%

NEJ

100%

100
85,70%

80

Dataanalyse: Andelen af børn, der har haft
om børns rettigheder, er steget fra et allerede
højt niveau på 85,7 procent i baseline til 100
procent i endline.

60
40
20

14,30%
0%

0

BASELINE

Lilla skole
Måling
Baseline
Endline

Antal
67
23

ENDLINE

Ja
27 (40,3%)
23 (100%)

Nej
40 (59,7%)
0 (0%)
JA

%
100%

100

NEJ

Dataanalyse: Andelen af børn, der har haft om
børns rettigheder, er steget fra 40,3 procent til
100 procent.

80
59,70%

60
40

40,30%

20
0

0%

BASELINE

ENDLINE

19

Det siger lærerne på lilla skole om rettigheder
”Vi havde Børnekonventionen på skemaet.Vi snakkede meget om retten til at gå i skole, få mad og
omsorg og til at være beskyttede mod overgreb.Vi talte om, at skole, mad og søvn ikke er et problem i
Danmark, og vi blev derfor enige om at fokusere mere på vold og svigt.
Vi kiggede meget på tegneserien i børnerettighedshæftet. Tegneserier er gode til børn i den alder.
Visualisering er godt. Der var mange spørgsmål og kommentarer. Ikke alle børnene kunne relatere sig til
krig, som tegneserien handler om, men for de tosprogede elever var det meget vedkommende. Bagefter
fortalte en tosproget pige sin historie. For hende var det ikke langt væk.Vi så også TV og læste avis, og
børnene var enige om, at det er ganske forfærdeligt. Det er godt for dem at opleve, at hele verden ikke
er lyserød, og at vi er så sindssygt heldige.Vi har alt.
Børnene kunne også spejle sig i historierne om forældre, der ikke kunne finde ud af at respektere deres
børns rettigheder til privatliv. Nogle børn vidste ikke, hvad privatliv er. Jeg forklarede, og de gav bud på
det. Alle kunne relatere sig til det. De var bare ikke klar over det før.
Børnene bruger deres rettigheder nu. De citerer for eksempel retten til medbestemmelse, og jeg må
overrule. Men nogle gange er de også seriøse. De er meget forbavsede over, at de har de her rettigheder.
Det er ikke bare en pligt at gå i skole. Det er en ret. Så lækker er verden ikke over alt."

Jeg tror ikke, vi underviste i rettigheder før. I hvert fald ikke om danske børn.
Kun internationalt. Det er et meget omfattende emne. Nu har I gjort det mere
håndgribeligt for os.
Afdelingsleder, lilla skole

Lyserød skole
Måling
Antal
Baseline
111
Endline
25

Ja
24 (21,6%)
24 (96%)

Nej
87 (78,4%)
1 (4%)
JA

%
100

96%
78,40%

80
60
40
21,60%

20
4%

0

20

BASELINE

ENDLINE

NEJ

Dataanalyse: Andelen af børn, der har haft om
børns rettigheder, er steget fra 21,6 procent til
96 procent.

Evaluering af kampagne og rettighedsmaterialer fastslår,
at rettigheder fungerer bedst som kontinuerligt tema
”Kampagnen er nået ud til rigtig mange skoler, hvilket tallene fra dataindsamlingen viser. Og
den bedømmes som værende positiv af de børn og lærere, der har oplevet kampagnen. Der
er imidlertid mange børn, der ikke har opdaget, at de har været målgruppe for en kampagne. Der, hvor kampagnen og dens budskaber er slået bedst igennem er, hvor kampagne og
undervisning (for eksempel ved brug af Red Barnets materialer) har understøttet hinanden.
Red Barnets undervisningsmaterialer vurderes højt af de lærere, der har brugt dem. Dette
gælder især indskoling og mellemtrin. Også børnene i indskolingen og på mellemtrinnet
finder materialerne spændende og lærerige. Der er imidlertid meget stor forskel på vurderingen af materialerne fra børn på projektskolerne i forhold til børn fra øvrige skoler
(begge grupper fra mellemtrinnet), hvor børnene fra projektskolerne i langt højere grad end
den anden gruppe børn finder såvel undervisningen i børns rettigheder som selve undervisningsmaterialerne spændende.
En forsigtig tolkning af denne forskel vil være, at børnene oplever det mere spændende og
lærerigt at beskæftige sig med børns rettigheder, hvis det er led i et kontinuerligt arbejde
med emnet.”
”Evaluering/monitorering af kampagne og undervisningsmateriale om børns rettigheder” CeSoB,
oktober 2015

Nøgletal fra evaluering af rettighedshæfter og kampagne
• Der er sket en positiv udvikling fra baselineundersøgelsen i 2014 på en lang række
punkter takket være den kampagne og de tre rettighedshæfter, der indgår i projektet
”Børns beredskab mod vold og overgreb.” Det gælder elever i alle aldre. På spørgsmålet
om, hvorvidt børnene har haft om børns rettigheder i undervisningen, svarer 86 procent
af børn på mellemtrinnet, at det har de. Det tilsvarende tal for baselineundersøgelsen
er 34 procent, skriver CeSoB i ”Evaluering/monitorering af kampagne og
undervisningsmateriale om børns rettigheder.”
• 75 procent af børnene på mellemtrinnet angiver i CeSoBs evaluering, at de er
blevet mere interesserede i spørgsmål om børns rettigheder, og at de har fået
mere viden om emnet. 85 procent af børnene angiver, at de er vidende om, at FN’s
Børnekonvention giver børn ret til beskyttelse mod al slags vold. Det tilsvarende tal fra
baselineundersøgelsen var 51 procent.
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Spørgsmål i spørgeskema: Kendte du Børnekonventionen i forvejen?
Alle skoler
Måling
Baseline
Endline

Meget godt
41 (5,2%)
69 (13,8%)

Antal
705
501

5%

14%

17%
59%

BASELINE

Godt
118 (16,74%)
113 (22,6%)

14%

ENDLINE

23%

19%
49%

Gul skole
Måling
Baseline
Endline

Antal
200
85

Meget godt
11 (5,5%)
8 (9,4%)

6%
12%
41%

BASELINE
41%

9%

8%

ENDLINE

Slet ikke
413 (58,6%)
72 (14,4%)

Dataanalyse: Den blå ’meget godt’ og den orange
’godt’ er vokset. Det betyder, at andelen af børn, der
kender Børnekonventionen meget godt og godt, er
steget fra 22 procent til 37 procent. Andelen af børn,
der slet ikke kender Børnekonventionen, er faldet fra
59 procent til 14 procent.

Godt
25 (12,5%)
7 (8,2%)

10%

En smule
133 (18,9%)
247 (49,3%)

En smule
82 (41%)
62 (72,9%)

Slet ikke
82 (41%)
8 (9,4%)

Dataanalyse: Andelen af elever, der slet ikke kender
Børnekonventionen, er faldet fra 41 procent til 9 procent. De er formentlig rykket op i ’en smule’-kategorien.
18 procent af eleverne kender Børnekonventionen
’meget godt’ og ’godt’ både i baseline og endline.

73%

Det ved eleverne på gul skole om rettigheder
Det ved eleverne på gul skole om rettigheder
Under fokusgruppesamtale kan eleverne på gul skole komme i tanker om, at de har ret til:
• Skole

• Ikke at skændes

• Ikke at arbejde

• Lege

• Beskyttelse mod vold

• Ikke at blive slået

• Sige deres mening

• At være beskyttede
af deres forældre

• Gå i skole og lære

Eleverne er klar over, at rettighederne står i FN’s Børnekonvention. De synes, at det er en
fordel, at børn kender deres rettigheder, fordi man ”så ikke skyder hinanden,” ”kan bruge
dem mod forældrene, hvis de slår,” ”kan bruge dem i fremtiden, hvis man ikke er fra Danmark, og man ikke har dansk pas og ikke kan stemme,” og ”kan undgå at blive misbrugt til
noget dumt. For eksempel vold, pædofili og krig som i Syrien.”
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Grøn skole
Måling
Baseline
Endline

Antal
13
30

8%
15%

Meget godt
3 (23,1%)
19 (63,3%)

10%

23%

BASELINE

Godt
7 (53,8%)
8 (26,7%)

27%

ENDLINE

63%

En smule
2 (15,4%)
3 (10 %)

Slet ikke
1 (7,7%)
0

Dataanalyse: Andelen af elever, der kender Børnekonvention meget godt, er steget fra 23 procent til 63 procent. Der er slet ingen elever i endline, der ikke kender
Børnekonventionen.

54%

Jeg havde slet ikke forestillet mig, at vi havde SÅ mange rettigheder. Jeg
kendte måske en ud af to. Vi fik alle mulige eksempler på, hvor rettigheder ikke
blev overholdt. Det er dejligt at kende rettighederne. Det er mere trygt. Hvis der
sker noget, ved man, hvad man skal gøre.
Elever, grøn skole

Det ved eleverne på grøn skole om rettigheder
Under en fokusgruppesamtale kan eleverne på grøn skole komme i tanker om, at de har
ret til:
• Ikke at blive voldtaget

• Omsorg

• Over 30 rettigheder

• Et sted at bo

• Kærlighed

• Egne grænser

• Ikke at blive slået

• Sige sin mening,
uden at folk bliver sure

• At sige sin mening

• At komme i skole
• Rettigheder

• Ytringsfrihed
• Lægehjælp

Eleverne ved, at rettighederne står i Børnekonventionen, og at der er et sted mellem 30 og
58 rettigheder. De synes klart, at det er en fordel, at børn kender deres rettigheder: ”Hvis
voksne slår, kan man sige, at de skal stoppe, og man kan melde det til politiet,” og ”hvis man
er blevet slået hele sit liv, tror man, at det er normalt. Hvis man kender sine rettigheder, kan
man sætte en stopper for det.” En elev siger, at ”jeg ville ikke vide, om det er rigtigt eller
forkert. Jeg ville bare tro på mine forældre.”
Andre forklarer, at ”hvis man bliver seksuelt misbrugt og voldtaget, kan man handle,” ”det
gør en tryg at vide, at man er beskyttet,” ”man tror, man ikke er noget, hvis man er blevet
udnyttet. Hvis man ved, man har rettigheder, er man mere, end man går og tror,” ”hvis
man kender sine rettigheder, kan man fortælle om dem til andre, der ikke kender dem, og
som bliver slået, ” og ”hvis en pige fra klassen fortæller, at noget er sket, ved man, at det er
forkert, og så kan man hjælpe.”
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Vi har fejret Børnerettighedsdag i fire-fem år. Vi gør det på forskellige
måder hvert år, så børnene ikke skal blive trætte af det. Vi lader dem også møde
mennesker, der arbejder med rettigheder. Hele skolen deltager. Det giver fællesskab
og fælles referenceramme. Det giver børnene konkret viden og tryghed at vide,
at voksne tænker på dem. De skal forstå dybden, deres ansvar og pligter og sætte
tingene i perspektiv.
Lærer, grøn skole

Foto: Louise Dyring Mbae/Red Barnet
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Lilla skole
Måling
Baseline
Endline

Antal
67
23

4%
3%
48%

BASELINE 45%

Meget godt
2 (3,0%)
3 (13,0%)

Godt
3 (4,5%)
1 (4,3%)

13%

22%

4%

ENDLINE

En smule
30 (44,78%)
14 (60,9%)

Slet ikke
32 (47,8%)
5 (21,8%)

Dataanalyse: Andelen af elever, der kender Børnekonventionen meget godt, er steget fra 3 procent til 13
procent. Andelen af elever, der slet ikke kender Børnekonventionen, er faldet fra 48 procent til 22 procent.

61%

Det ved eleverne på lilla skole om rettigheder
Under en fokusgruppesamtale kan eleverne på lilla skole komme i tanker om, at de har ret
til:
• Undervisning

• Fritid

• Undgå vold

• Mad

• Privatliv

• Undgå overgreb

• Hjem

• Egen mening

• Beskyttelse

Eleverne synes, at det er en fordel, at børn kender deres rettigheder, fordi ”hvis der sker
noget, kan vi sige, at vi har ret til, at det ikke sker,” ”hvis en ven bliver slået, kan vi sige, de
skal holde op med at slå ham,” ”hvis der sker et seksuelt overgreb, ved jeg, at det ikke er
min skyld,” og ”man ved, hvad der er rigtigt eller forkert.”
Eleverne siger også, at man kan bruge sine rettigheder til at ”sige det til sine forældre eller
lærere, hvis man udsættes for et overgreb.” Ingen har dog gjort det endnu.

Jeg tror, at eleverne får viden, de kan bruge, hvis de ender i situationen.
Det kan få dem til at føle sig mindre alene, fordi de bliver klar over, at der er
nogen, der bekymrer sig for dem. Det her materiale kan få børnenes øjne op for,
at de er omfattet af love og konventioner, og at det ikke kun er voksne, der er
det. De kan også blive opmærksomme på, at rettigheder ikke kun er relevante i
Afrika, men at det også kan være synd for naboen.
Afdelingsleder, lilla skole
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Lyserød skole
Måling
Antal
Baseline
108
Endline
25

Meget godt
3 (2,8%)
8 (32%)

Godt
2 (1,85%)
10 (40%)

2%
28%

3%
60%

BASELINE

35%

32%

ENDLINE

En smule
38 (35,2%)
7 (28%)

Slet ikke
65 (60,2%)
0

Dataanalyse: 60 procent af eleverne kendte slet ikke
Børnekonventionen før. I endline er det 0 procent. I
endline kender 72 procent af børnene Børnekonventionen enten godt eller meget godt.

40%

Det ved eleverne på lyserød skole om rettigheder
Under en fokusgruppesamtale kan eleverne på lyserød skole komme i tanker om, at de har
ret til:
• At gå i skole

• Privatliv

• Se familie

• Fritid

• Lægehjælp

• Mad

• Omsorg

• Ikke at være udsat for
børnearbejde

Eleverne er klar over, at deres rettigheder er beskrevet i Børnekonventionen. De mener
dog kun, at rettigheder er relevante for børn i Afrika, for ”vi har det så godt.” De siger, at
man kan bruge sine rettigheder, ”hvis man bliver udsat for noget – misbrug, vold, krænkelse
af privatliv og børnearbejde.” De har aldrig selv brugt deres viden om rettigheder til noget,
fordi ”vi har det så godt.”
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Nøglespørgsmål 2:
Kan børn i højere grad identificere vold og overgreb, og har de
fået et mere nuanceret billede af vold og overgreb?

Spørgsmål om viden om fysisk vold
Spørgsmålet er kodet således: Et ’rigtigt’ svar tæller 1, og et forkert tæller 0, så der kan opnås mellem 0 og 8. Der
er beregnet gennemsnitsværdier. Er gennemsnitsværdien steget, er det et udtryk for, at eleverne i højere grad kan
identificere vold.
Alle skoler - fysisk vold
Måling
Antal besvarelser
Baseline
1031
Endline
515

Gul skole - fysisk vold
Måling
Antal besvarelser
Baseline
201
Endline
88

Grøn skole - fysisk vold
Måling
Antal besvarelser
Baseline
14
Endline
30

Lilla skole - fysisk vold
Måling
Antal besvarelser
Baseline
72
Endline
24

Lyserød skole - fysisk vold
Måling
Antal besvarelser
Baseline
113
Endline
26

Gennemsnitsværdi
3,34
5,19

Gennemsnitsværdi
4,47
4,84

Gennemsnitsværdi
3,86
5,13

Gennemsnitsværdi
3,99
6,04

Gennemsnitsværdi
3,90
4,38

Dataanalyse: Gennemsnitsværdien er
steget fra 3,34 til 5,19. Det vil sige, at
eleverne i højere grad er i stand til at
identificere fysisk vold.

Dataanalyse: Gennemsnittet ligger
under landsgennemsnit i endline. Tallet
er dog steget fra 4,47 til 4,84.

Dataanalyse: Skolens elever har ikke
rykket sig så meget som landsgennemsnittet, men det er stadig et flot resultat.

Dataanalyse: Skolens elever ligger
væsentligt over landsgennemsnittet. De
har rykket sig over 2 point.

Dataanalyse: Skolens elever ligger over
landsgennemsnittet i baseline, men de
har ikke rykket sig meget og ligger under
landsgennemsnittet i endline.

Jeg er helt overbevist om, at vold og seksuelle overgreb indgik som tema i
undervisningen før STÆRKE SAMMEN. Det er en rød tråd i al undervisning under
temaet trivsel på vores skole. Den nye viden fra Red Barnets undervisningsforløb
har medført, at eleverne er blevet mere bevidste om deres fysiske rum og på, at de
skal passe på sig selv og hinanden.
Lærer, lyserød skole
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Spørgsmål om viden om psykisk vold
Spørgsmålet er kodet således: Et ’rigtigt’ svar tæller 1, og et forkert tæller 0, så der kan opnås mellem 0 og 5.
Der er beregnet gennemsnitsværdier. Er gennemsnitsværdien steget, er det et udtryk for, at eleverne i højere
grad kan identificere vold.
Alle skoler – psykisk vold
Måling
Antal besvarelser
Baseline
1031
Endline
515

Gennemsnitsværdi
3,53
3,65

Gul skole – psykisk vold
Måling
Antal besvarelser
Baseline
201
Endline
88

Gennemsnitsværdi
3,66
4,84

Jeg vidste ikke, at der var forskel
på fysisk og psykisk vold.
Elev, gul skole

Dataanalyse: Værdien er steget her,
men slet ikke så meget som ved fysisk
vold. Her kun fra 3,53 til 3,65.

Dataanalyse: Gennemsnittet er steget
til 4,84, så skolens elever er tæt på de
maks. 5.

Undervisningsforløbene har
måske udvidet elevernes horisont i
forhold til fysisk og psykisk vold.
Lærer, gul skole

Grøn skole – psykisk vold
Måling
Antal besvarelser
Baseline
14
Endline
30

Gennemsnitsværdi
2,86
3,43

Dataanalyse: Ligger væsentligt under
landsgennemsnittet, både i baseline og
endline. Dog har eleverne rykket sig i
den rigtige retning.

Det siger eleverne på grøn skole om
fysisk og psykisk vold og overgreb
• ”Det er fedt at vide, at det også sker for andre.”
• ”Jeg vidste godt, at det ikke var ok med vold og overgreb, men ikke konkret. Nu kender
jeg grænserne for mig selv.”
• ”Før tænkte jeg, at vold er, når man slår. Overgreb vidste jeg ikke noget om. Jeg havde
ikke rigtig hørt om det før.”
• ”Jeg vidste det grundlæggende, men jeg er blevet mere opmærksom på det.”
• ”Jeg vidste, det var forbudt, men jeg lærte, hvad der kunne ske psykisk.”
• ”Psykisk vold var at blive mobbet, nedgjort og ked af det. Det vidste jeg ikke før – at det
kunne skade så meget.”
• ”Jeg vidste ikke, at psykisk vold er vold, og at forældre gør sådan noget. Jeg troede kun, at
vold var at blive slået.”
• ”Jeg troede, at det var værre at slå end at mobbe.”
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Lilla skole – psykisk vold
Måling
Antal besvarelser
Baseline
72
Endline
24

Gennemsnitsværdi
3
3,54

Dataanalyse: Ligger under
landsgennemsnittet, og eleverne
har ikke rykket sig meget.

Det siger eleverne på lilla skole om
fysisk og psykisk vold og overgreb
• ”Jeg kendte ikke til psykisk vold.”
• ”Jeg vidste ikke, der var så meget vold og overgreb.”
• ”Jeg vidste ikke, at psykisk vold er lige så slemt som fysisk vold.”
• ”Jeg har hørt ordene, men vidste ikke noget om det. Jeg vidste ikke, at det var min ret.”
• ”Jeg vidste ikke, at det sker så tit.”

Vi har fået åbnet for at tale om fysisk og psykisk vold. Børnene vidste ikke, at
psykisk vold også er vold. Dem, der måske har været udsat for noget, har fundet ud af, at
de godt må snakke om det. Vi har gjort meget ud af, at man skal sige det til en voksen, og
at det ikke er flovt. Ellers skal man ringe til Børnetelefonen, når man ikke har andre. Eller
politiet.
Lærer, lilla skole

Lyserød skole – psykisk vold
Måling
Antal besvarelser
Baseline
113
Endline
26

Gennemsnitsværdi
3,82
2,53

Dataanalyse: Her er det gået tilbage.
Det er kritisk.

Spørgsmål om viden om seksuelle overgreb
Spørgsmål i denne kategori er kodet anderledes. Maks. antal, der kan opnås, er 20. Beslutningen om at kode anderledes er taget ud fra, at seksuelle overgreb er voldsomme, uanset om det er lidt vold eller alvorlig vold. Derfor får
både ’lidt vold’ og ’alvorlig vold’ 2. I data om fysisk og psykisk vold tæller ’lidt vold’ 1 og ’alvorlig vold’ 2.
Alle skoler – seksuelle overgreb
Måling
Antal besvarelser
Baseline
1031
Endline
515

Gennemsnitsværdi
13,47
13,93

Dataanalyse: Værdien er steget her,
men minimalt. Fra 13,47 til 13,93.
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Gul skole – seksuelle overgreb
Måling
Antal besvarelser
Baseline
201
Endline
88

Gennemsnitsværdi
14,24
14,34

Dataanalyse: Eleverne kan opnå
en værdi på maks. 20, så der er lidt
vej igen, men skolen ligger over
landsgennemsnittet både i baseline og
endline. Den har ikke rykket sig meget.

Før undervisningen vidste jeg ikke,
at voksne ikke må vise børn porno.
Elev, gul skole

Grøn skole – seksuelle overgreb
Måling
Antal besvarelser
Baseline
14
Endline
30

Lilla skole – seksuelle overgreb
Måling
Antal besvarelser
Baseline
72
Endline
24

Gennemsnitsværdi
15,71
12,83

Gennemsnitsværdi
11,25
12,33

Dataanalyse: Grøn skoles elever er
gået tilbage. Fra 15,71 til 12,83. Det er
kritisk.

Dataanalyse: Ligger under landsgennemsnittet og har ikke rykket sig så
meget.

En pige havde for eksempel været udsat for seksuelt overgreb. En fætter havde
rørt hende, da hun var otte år. Hun anede ikke, at det var forkert. Så havde vi STÆRKE
SAMMEN, og hun kom og fortalte mig om det. Hun brød sammen og sagde det til sin
mor, og moren reagerede prompte.
Lærer, lilla skole

Lyserød skole – seksuelle overgreb
Måling
Antal besvarelser
Baseline
113
Endline
26

Gennemsnitsværdi
13,76
11,31

Det siger eleverne på lyserød skole
om seksuelle overgreb
• ”Vi har altid vidst, at det ikke var tilladt.”
• ”Vi ved ikke noget nyt nu.”
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Dataanalyse. Også her er det gået
tilbage.

Nøglespørgsmål 3:
Oplever børnene at have fået øget selvværd og generel modstandskraft/resiliens?
Spørgsmålet er kodet således: Alle spørgsmål i måleskemaet er talt sammen til én sum. Der kan scores mellem 0 og
10 i hvert spørgsmål. Resiliens-graferne viser fordelingen af respondenterne over et spænd på værdier mellem 0 og
10. Fordelingen på baseline og endline sammenholdes for at vise, hvordan denne har ændret sig. Altså hvordan de
enkelte respondenter har flyttet sig mellem de to målinger.
Y-aksen er andelen af respondenter, der svarer en given værdi på x-aksen. X-aksen er et udtryk for en adderet
værdi, en respondent har opnået i besvarelsen af samtlige spørgsmål i resiliens-spørgeskemaet. At den røde linje
ligger længere til højre end den blå er et udtryk for, at respondenterne har scoret højere værdier i endline end i
baseline. Jo længere til højre på X- aksen man bevæger sig, jo højere værdier = jo højere resiliens.
Der er også udregnet en gennemsnitsværdi for alle besvarelser. Gennemsnitsværdien er et samlet udtryk for
alle respondenternes opnåede score i en given måling. En sammenligning mellem baseline og endline viser, om
elevernes samlede resiliens er blevet styrket eller svækket mellem de to målinger.

Alle skoler - resiliens
Måling
Antal besvarelser
Baseline
806
Endline
502

Gennemsnitsværdi
7,2
7,5
BASELINE

%

ENDLINE

16
14
12
10
8
6
4
2
0
Score 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dataanalyse: Grafen viser, at 10 procent
af eleverne ikke har rykket sig fra baseline
til endline, fordi linjerne følges ad. Herefter
ligger den røde linje længere til højre end
den blå. Der er 3 elever (0 procent på
grund af afrunding), der scorer 9,5 – 10 i
baseline. Det er der 29 elever (6 procent),
der gør, i endline. Overordnet er gennemsnitsværdien steget fra 7,2 til 7,5, så
eleverne oplever i højere grad at have øget
selvværd og generel modstandskraft.
Hvis en enkelt elev har rykket sig 0,3, er
det en lille stigning, men stigningen dækker
rigtig mange elever, så dermed er det et
godt resultat. Det er dog ikke alle elever,
der har scoret højere i endline end i baseline. Da de elever, der ikke har scoret højere
i endline, også er med i det samlede resultat, fremstår forbedringen mere beskeden,
end den faktisk er.
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Gul skole - resiliens
Måling
Antal besvarelser
Baseline
213
Endline
78
%

Gennemsnitsværdi
7,3
7,3
BASELINE

ENDLINE

6

9

25
20
15
10

Dataanalyse: Gennemsnitsværdien er
uændret. Altså er der ingen ændring i den
samlede oplevelse af resiliens på gul skole.
Eleverne har dog scoret forskelligt, som
det ses på graferne, der ikke er identiske.
Som på landsplan følges kurverne ad hen
til 5. Hen til 6,5 scorer eleverne højere i
baseline end i endline. Igen fra 9 og opefter
scorer eleverne bedre i baseline. Da baseline i disse yderpunkter ligger højere end
endline, ses der ingen stigning i gennemsnitsværdien.
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Det siger eleverne på gul skole om resiliens
Knap halvdelen af klassens elever er meget aktive under fokusgruppesamtalen, og de, der
taler, oplever klart øget resiliens. Man kan formode, at de mindst resiliente elever også er
dem, der siger mindst under en fokusgruppesamtale. Eleverne siger, at de ”lærte at lege med
andre,” og ”vi har fået et stærkere forhold til vennerne.” ”Vi har også lært at sige stop og
holde op med at slå, hvis vi slås, og det gør ondt. Så går vi til læreren.” Eleverne føler også,
at de er blevet bedre venner med lærerne. Flere af eleverne er dog utilfredse med manglende medbestemmelse fra en enkelt lærers side, mens de mener, at en anden lærer er blevet
bedre til at lytte, selvom læreren ”ikke altid tager vores idéer.”
Eleverne synes, at de forskellige forløb har været sjove, og at det er rart at slippe for hele
tiden at have ”læsning” og ”almindelig skole.” Legene er sjove, og eleverne kan godt lide at
stå i rundkreds og kaste med bold. Til gengæld synes de, at spørgeskemaerne er for lange.
Mange elever har fortalt deres forældre om undervisningen, og forældrene synes ifølge
eleverne, at det lød godt og spændende. Dog føler eleverne ikke, at noget har ændret sig
hjemme. Senere siger en elev, at hun nu ”tør at sige til farmor, at hun skal holde op med at
knibe mig i kinderne.”
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Det siger lærerne på gul skole om resiliens
STÆRKE SAMMEN har givet eleverne og lærerne ”fælles symbolik og referencerammer,
som vi bruger løbende i andre former for klassesamarbejde. Det har medført øget trivsel,”
siger lærerne på gul skole.
Lærerne er ikke sikre på, om det er STÆRKE SAMMEN, der giver eleverne selvtillid og
selvværd, eller om det er det daglige arbejde på skolen: ”Undervisningsforløbene er del af
en fortløbende proces på skolen, men forløbene har måske været med til at nuancere nogle
ting.”
Omkring medbestemmelse siger en lærer: ”Jeg har taget den til mig.Via spørgeskemaerne
blev jeg klar over, at jeg skulle blive bedre til at give plads til medbestemmelse. Jeg spurgte
eleverne, hvad de selv syntes, at god læring er, og hvordan de ville indrette undervisningen.
De gav respons, og vi har afprøvet deres forslag og booket et arrangement, som de har
foreslået, ud af huset til næste år.”

Grøn skole - resiliens
Måling
Antal besvarelser
Baseline
45
Endline
28
%

Gennemsnitsværdi
8,4
8,6
BASELINE

ENDLINE

6

9

60
50

Dataanalyse: Her ses en lille stigning i
gennemsnitsværdien fra 8,4 til 8,6. Kurverne er næsten identiske op til 8, dog scores
der lidt bedre i endline. Efter 8 scorer eleverne bedre i endline.
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Det siger eleverne på grøn skole om resiliens
• ”Vi havde det godt i forvejen i vores klasse, så vi havde ikke så meget brug for det.Vi
kunne godt sætte grænser og sige nej i forvejen.”
• ”Én øvelse husker jeg tydeligt.Vi skulle være sammen to og to med lukkede øjne.Vi skulle
få øjnene op på den anden.Vi prøvede med vold. Til sidst spurgte jeg bare den anden, om
hun ville åbne øjnene. Det var nemmere. Jeg tænkte, at det var bedre uden vold. Det er
bedre at spørge i stedet.”
• ”Vi lavede øvelsen med knytnæver. Jeg tænkte, hvorfor spørger du ikke bare? Hun nev
mig. Ikke med vilje, men det var så megen vold.”
• ”Vi har fået mere respekt for hinanden generelt.”
• ”Jeg tror, at folk tænker lidt mere over, hvad de siger til hinanden.”
• ”Det gjorde ingen forskel. Kun den første uge.”
• ”Medbestemmelsen her er utrolig dårlig, og vores lærer ved det godt.”
• ”Ret meget medbestemmelse. Under elevsamtaler bliver vi spurgt, om der er noget, der
skal laves om. Jeg ville gerne slippe for grammatik.”

Det siger lærer på grøn skole om resiliens
”Det har bidraget til fælles referencer og oplevelser. Det er fedt. Eleverne tager evnen til
at sige fra med sig i fremtiden. De kan genkende mistrivsel.Vi kan tale om svære ting på
en naturlig måde. Det får de med sig. Måske-måske ikke er de i risikogruppen, men alle får
viden med for sig selv og for andre. Der er en dreng med autisme. Han forstår ikke, når
han fysisk overskrider andres grænser. Nu kan vi tale om handlemuligheder. Meget konkret.
Meget håndgribeligt.
Det er et godt klasselærerredskab. Jeg har set nye sider af eleverne. For eksempel: En dreng
havde det skidt. Senere blev han indlagt. Jeg vidste ikke, hvor galt det stod til.Vi lavede
netværksblomster, og han havde intet blad med sin mor. Det fik ham til at fortælle om en
konflikt med hende. Han var ked af det, og øvelsen gjorde, at han fik talt med sin mor. Jeg
fik indblik i hans hoved.
En anden dreng skrev kun på to blade: Børnetelefonen på det ene blad og en dreng, han
spiller online med, på det andet. Han har aldrig fortalt, at han ingen venner har. Det er godt
med konkrete handlemuligheder, så ingen lades i stikken. Nu kan jeg sige til dem, at ’jeg er
der.’
Børnene var stolte af styrketræet. En dreng fandt ud af, at han havde gode lederegenskaber.
Normalt stiller han sig ikke forrest, men han er moralsk leder. Det er godt, han selv indså
det, og jeg lærte at se ham på en anden måde.
Vi tager i forvejen på lejrskole, og det er med til at øge elevernes selvværd. Men viden om
vold og overgreb er nyt.Vi var berøringsangste, og vi forstod ikke, hvor vigtigt det er for
den aldersgruppe.Vi vidste ikke, hvordan vi skulle tale om det. Men vi SKAL undervise i det.
Det er virkelig vigtigt. Det er vigtigt at passe på sig selv og andre.
Vi er også blevet bevidste om at italesætte, hvorfor eleverne ikke har medbestemmelse for
enhver pris.”
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Lilla skole – resiliens
Måling
Antal besvarelser
Baseline
34
Endline
21

%

Gennemsnitsværdi
7,1
7,3

BASELINE

ENDLINE

6

9

25
20

Dataanalyse: Lille forbedring fra 7,1 til
7,3. Kurverne er tæt på at følges ad. Det er
mellem 7 og 8, at forskellen mellem baseline og endline slår ud. Der er altså flere
elever, der scorer mellem 7 og 8 i endline
end i baseline.
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Det siger eleverne på lilla skole om resiliens
• ”Vi har fået gode venskaber.”
• ”Vi leger mere sammen.”
• ”Ingen bliver holdt uden for.”
• ”Vi har lært om vores rettigheder.”
• ”Vi arbejder sammen.”
• ”Klassen er blevet et bedre sted at være.”
• ”Vi er sødere mod hinanden.”
• ”Vi kan tale sammen.”
• ”Vi holder ikke hinanden uden for, når vi leger. Før var der nogen, der ikke legede med
hinanden.”
• ”Nu siger vi hej og sidder med hinanden, også drenge og piger.”
• ”Før skændtes vi, når vi spillede rundbold.”
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Det siger lærerne på lilla skole om resiliens
En lærer fortæller: ”Vi lagde ud med handleplanen. Eleverne skrev sedler, som vi satte op på
tavlen, men så var der brand på skolen, og det stoppede rigtig mange ting. Til gengæld har vi
i min klasse konsekvent brugt STÆRKE SAMMEN hver uge. 45 minutter hver gang. Det var
et afbræk i undervisningen, og det var aldrig kedeligt.Vi kunne hele tiden evaluere og følge
op. Det handlede om fællesskaber og tryghed og at turde sige noget.Vi gjorde lidt mere ud
af STÆRKE SAMMEN, så vi fik arbejdet godt med emnerne alligevel.
Eleverne var meget betagede af filmene, og de kunne godt lide, at de var filmet i en neutral
gymnastiksal og lavet som skuespil. Børnene var stærkt påvirkede. En af dem råbte spontant
’det kan også være en træner,’ og så spurgte jeg dem om, hvad en god træner eller en god
forælder er.
Der var mange aha-oplevelser og ’det vidste jeg slet ikke.’ De har simpelthen ikke tænkt på
det. Nogle forstod, at andre også har det sådan. For eksempel ved skilsmisse. Bagefter kunne man se det på en pige, der havde det svært. Hun er lidt mere åben nu. Hun smiler mere
og fortæller, hvad hun har lavet i weekenden.
Vi har talt meget om skilsmisse. Om at forældrene skal tage hensyn til børns ønsker. En
dreng var hos sin mor i hverdagene og hos sin far hver weekend. Men han ville også gerne
være hos sin mor i weekenden engang i mellem, især hvis der var en familiekomsammen.
Han fik sagt det til forældrene. Han turde, og han sagde det stille og roligt.
Vi har mange høvdinge og wannabes og curlingbørn. Nogle er bange for dem. I forløbet har
de lært, at andre mennesker kan have brug for hjælp. De børn, der ikke havde selvværd og
selvtillid i forvejen, har fået mere. En pige har fået mindre fravær, og en meget stille dreng er
mindre stille. Tidligere var børnene også tit meget uenige om rundbold, fordi alle ville vinde.
De er blevet gode til at diskutere og finde løsninger nu, og ellers kommer de til mig.
Vi har altid været gode til at inddrage eleverne i beslutningerne, men vi er blevet mere
bevidste om det.Vi snakker, stemmer og taler om, hvad flertallet mener. Hvis de skal læse,
kan de vælge at læse sammen eller hver for sig, og så SKAL de lære selv at bestemme i
grupper.”
En anden lærer siger: ”Jeg ved, de har fået øget selvværd og selvtillid. For eksempel turde de
ikke spørge før, om de måtte være med til skole-hjem-samtaler.Vi talte om det, og børnene
siger nu, at ’jeg skal da med.’ En anden tør række hånden op. Den dygtigste elev turde ikke
sige noget. Nu får vedkommende ros og har sagt det til sine forældre.
Ja og nej til, om vi er blevet bedre til at inddrage eleverne i beslutninger omkring undervisningen. Der er visse steder, man ikke kan, men vi gør det i et eller andet omfang. Men vi har
tit emner, der bare skal være færdige. Børnene bliver dog spurgt dagligt.”

Vi ville rigtig gerne involvere børnene i beslutninger, men der er mål
og krav i lovgivningen. Børn har mange gode idéer, men der er mange ting,
de ikke ved. De voksnes opgave er at præsentere børn for ting og sætte
rammer, så børnene kan udfolde sig.
Afdelingsleder, lilla skole
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Lyserød skole - resiliens
Måling
Antal besvarelser
Baseline
28
Endline
23
%

Gennemsnitsværdi
7,9
7,7
BASELINE

ENDLINE

6

9

30
25

Dataanalyse: Lyserød skole scorer dårligere i endline end i baseline. Elevernes
resiliens er gået 0,2 tilbage i gennemsnit.
Der er flere i baseline, der scorer højere
værdier end i endline.
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Det siger eleverne på lyserød skole om resiliens
• ”Vi har kun lavet et par af modulerne i STÆRKE SAMMEN.”
• ”Vi er mere blandede.”
• ”Vi holder bedre sammen, men det er vi vant til i forvejen.”
• ”Vores lærere er ikke blevet bedre til at lytte.Vi har gode lærere i forvejen.”
• ”Det var lidt kedeligt, og spørgeskemaerne tog for lang tid.”

Det siger projektlederen på lyserød skole om resiliens
Lyserød skole scorer dårligere i endline end i baseline, viser tallene. Samtidig er det den eneste skole,
hvor projektlederen på skolen i det kvalitative interview giver udtryk for, at vedkommende ikke bryder
sig om konceptet, som STÆRKE SAMMEN bygger på: ”Det er for amerikansk, for firkantet og for begrænsende, fordi det ikke tager hensyn til konteksten.” Det er et tyndt grundlag at konkludere på, men
noget kunne tyde på, at eleverne ikke får nok ud af STÆRKE SAMMEN, når den ansvarlige voksne ikke
kan se fidusen i materialet.
Alligevel vurderer den projektansvarlige, at eleverne har fået en masse ud af resiliens-forløbene. For
eksempel siger eleverne ifølge vedkommende, at de nu er klar til at rykke videre til ny klasse med andre
elever, og at de nok skal få det til at fungere, fordi de tør stille krav til hinanden.Vedkommende mener
også, at eleverne nu tør foreslå nye ting i nye klasser. Skellet mellem piger og drenge er også væk.
Samtidig ”er forældrene blevet meget bevidste om, de har en kæmpe rolle at spille i at støtte deres børn
i at danne og opretholde fællesskaber.” Forældrene har ifølge den ansvarlige i vidt omfang deltaget i at få
aktiviteterne under handleplanen gennemført.
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Nøglespørgsmål 4:
Har børnene fået kendskab til handlemuligheder?
Således er data gjort op: Dem, man kan tale med ifølge spørgeskemaet, er: Forældre, søskende, venner, lærer, anden
voksen. Man kan opnå mellem 0 og 5 point. Analysen er lavet, så der udregnes en gennemsnitsværdi for at se, om
der opnås en stigning i antallet af personer, eleverne taler med. Der er også lavet en beregning på, om andelen af
elever, der opnår 0 (altså ikke har talt med nogen om retten til at blive beskyttet), er blevet mindre.

Spørgsmål i spørgeskema: Har du nogensinde talt med andre om, at børn har ret til at blive
beskyttet mod vold?
Alle skoler
Måling
Baseline
Endline

Gul skole
Måling
Baseline
Endline

Grøn skole
Måling
Baseline
Endline

Lilla skole
Måling
Baseline
Endline

Antal
1031
515

Antal
201
88

Antal
14
30

Antal
72
24

Lyserød skole
Måling
Antal
Baseline
113
Endline
24
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Gennemsnit
1,55
2,16

Gennemsnit
1,52
1,98

Gennemsnit
1,93
2,23

Gennemsnit
1,47
2,2

Gennemsnit
1,34
1,33

Antal 0
282 (27,4%)
70 (13,6%)

Antal 0
47 (23,4%)
17 (19,3%)

Antal 0
1 (7,14%)
4 (13,3%)

Antal 0
20 (27,8%)
4 (16,7%)

Antal 0
43 (38,1%)
6 (25%)

Dataanalyse: Det ses her, at gennemsnitsværdien er steget, så eleverne nu taler
med flere om retten til at blive beskyttet.
Værdien er gået fra 1,55 til 2,16. Det ses
også, at andelen af elever, der ikke har talt
med nogen om retten til beskyttelse, er
faldet fra 27,4 procent til 13,6 procent.

Dataanalyse: Samme tendens som på
landsplan, dog med mindre stigning på gennemsnitsværdien. Det gælder også andelen
af elever, der ikke har talt med nogen.

Dataanalyse: Ligger over landsgennemsnit
på gennemsnitsværdien og under på andelen af elever, der aldrig taler med nogen.
Det er flot.

Dataanalyse: Samme tendens som på
landsgennemsnit med forbedring på begge
parametre.

Dataanalyse: Gennemsnitsværdien har
ikke ændret sig på lyserød skole. Til gengæld
er andelen af elever, der aldrig har talt med
nogen, faldet fra 38,1 procent til 25 procent.

Det siger elever på alle fire skoler om at tale med
forældre om ”Børns beredskab mod vold og overgreb”
• ”De ved det godt.”
• ”De spørger ind til det og læser ugeplan, og jeg har fortalt det.”
• ”De har været på skolen og lave øvelser.”
• ”De ved det godt, men kender ikke indholdet.”
• ”Jeg har ikke fortalt mine forældre noget.”
• ”Mine forældre syntes, det var spændende.”
• ”De spurgte ind til rettigheder.”
• ”De siger, det er godt, at vi lærte at beskytte os selv.”
• "Jeg har ikke sagt noget. Jeg glemmer det.”

Spørgsmål i spørgeskema: Hvad ville du gøre, hvis en af dine venner fortalte dig,
at han/hun er blevet slået af en voksen?
Svarmuligheder er: Sige det til min klasselærer, snakke med mine forældre, snakke med en voksen, jeg kender godt,
ringe til Børnetelefonen, snakke med en god ven, råde til at slå igen, holde det for mig selv, melde det til politiet,
snakke med kommunen.
Her kan der opnås mellem 0 og 8,5 points. Analysen er lavet, så der udregnes en gennemsnitsværdi for at se, om
der opnås en stigning i antallet af korrekte handlemuligheder.
Alle skoler
Måling
Baseline
Endline

Gul skole
Måling
Baseline
Endline

Antal
1031
515

Antal
201
88

Gennemsnit
3,61
3,66

Gennemsnit
3,9
3,55

Dataanalyse: Der ses en meget lille stigning i
gennemsnitsværdien. Det er udtryk for, at eleverne
i en lidt højere grad identificerer flere korrekte
handlemuligheder.

Dataanalyse: Her ses et fald i gennemsnitsværdien. Det
viser, at eleverne i mindre grad kan identificere korrekte
handlemuligheder.

Det ved eleverne på gul skole om handlemuligheder
I den kvalitative fokusgruppesamtale nævner eleverne på gul skole følgende handlemuligheder:
• Børnetelefonen

• Politiet

• Lærer

• Kommunen

• Min mor

• Veninde

• Mormor

• Psykolog

• Forældre

• En ven
Eleverne fortæller: ”Jeg ville engang hjælpe en veninde. Hun var udsat for vold og skar i sig selv.
Men jeg måtte ikke sige det til nogen. Det er stadig galt,” ”jeg har oplevet det, men jeg må ikke
fortælle det til nogen,” og ”nogen brugte min telefon til porno. Mine forældre hjalp mig.”
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Grøn skole
Måling
Baseline
Endline

Antal
14
30

Gennemsnit
4,39
4,3

Dataanalyse: Her ses også et fald i gennemsnitsværdien,
dog et meget lille et.

Det ved eleverne på grøn skole om handlemuligheder
I den kvalitative fokusgruppesamtale nævner eleverne på grøn skole følgende handlemuligheder:
• Børnetelefonen, og at man kan være anonym

• Sige det til god kammerat

• Familie

• Sige det til forældre

• Sige det til venner

• Storebror

• Sige det til lærere, hvis det er hjemme, det er galt

• Politi

• Danselærer

Eleverne fortæller, at ”der skete noget med en af mine venner fra 3. klasse. Jeg hjalp ham. Jeg kan ikke
fortælle mere om det, for det er fortroligt,” ”jeg hjalp en med at finde nummeret på Børnetelefonen,”
”jeg har ikke selv ringet, kun hjulpet en,” og ”jeg har ringet på ens vegne. Hun bad mig om det. En ven
havde gjort noget ved sig selv. Hun var skræmt og genert.”
Før undervisningen troede en af eleverne, at ”den slags var privat snak.” En anden siger, at ”jeg er blevet
mere opmærksom. Før vidste jeg ikke, hvad jeg skulle gøre.” En elev kendte ikke Børnetelefonen.

Lilla skole
Måling
Baseline
Endline

Antal
72
24

Gennemsnit
2,96
4,2

Dataanalyse: Her ses en tydelig forbedring.
Eleverne kan i højere grad finde korrekte handlemuligheder

Det ved eleverne på lilla skole om handlemuligheder
I den kvalitative fokusgruppesamtale nævner eleverne på lilla skole følgende handlemuligheder:
• Børnetelefonen

• Familie

• Ven – sammen med en voksen

• Voksne

• Lærer

• Voksen, man er godt knyttet til

• Kommunen

• Politi

• Forældre

Ingen af eleverne har søgt hjælp, siger de.
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Lyserød skole
Måling
Antal
Baseline
113
Endline
26

Gennemsnit
3,77
2,87

Dataanalyse: Her ses også et fald i gennemsnittet. Eleverne kan i
mindre grad identificere handlemuligheder.

Det ved eleverne på lyserød skole om handlemuligheder
I den kvalitative fokusgruppesamtale nævner eleverne på lyserød skole følgende handlemuligheder:
• Børnetelefonen
• Sikker Chat

• Børnerettighedsagenter. ”Vi ville dog aldrig kontakte
børn,” siger eleverne.
• Lærere, hvis volden eller overgrebet skete hjemme,
eller hvis man ikke tør sige det hjemme

Eleverne siger, at ”de altid har kunnet tale om svære ting i klassen. ” Alligevel er de i tvivl om, om
nogen ville turde sige det højt, hvis de var udsat for vold eller overgreb. ”Vi tror ikke, de ville gøre
det. De ville være bange for sladder.”
På spørgsmålet om, om eleverne er blevet mere bevidste om egne grænser, og hvad der er ok
kropskontakt, og hvad der ikke er ok kropskontakt, svarer de: ”Den slags sker ikke her på stedet.
Vi hører ikke om noget.”

Børnene er blevet spurgt, om de kender Børnetelefonen, Ombudsmandens
Børnekontor og Børneportalen. Det store flertal kender Børnetelefonen, men ikke de
to andre instanser. Men børnene er ret usikre på, hvorvidt de ville bruge Børnetelefonen,
hvis de kom i nød. Det kan tyde på, at de enten er usikre på, hvad Børnetelefonen kan
hjælpe dem med. Eller at de ikke tror på, de kan få hjælp via Børnetelefonen.
”Evaluering/monitorering af kampagne og undervisningsmateriale om børns rettigheder”
af CeSoB, oktober 2015

Når vi derimod ser på børns handleberedskab i forhold til vold – de spørges om,
hvad de vil gøre, hvis en ven fortalte, at han/hun blev udsat for vold fra en voksen – er
der meget små forskydninger fra baselineundersøgelsen til evalueringen. Den øgede
viden om børns rettigheder er åbenbart ikke omsat til en klar bevidsthed om, hvordan
man skal handle. Det tager tid at opbygge et handlingspotentiale, hvilket da også er
en del af Red Barnets udviklingsprojekt om opbygning af resiliensunderstøttende
læringsmiljøer.
”Evaluering/monitorering af kampagne og undervisningsmateriale om børns rettigheder”
af CeSoB, oktober 2015
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Mit barn har helt sikkert fået ny viden om vold og overgreb. Hun kan bruge sin nye
viden til at oplyse andre børn om deres rettigheder. Hun er klar over, at der er voksen
hjælp at hente, hvis hun støder på eller hører om børn, der ikke har det godt.
Sammenholdet er også blevet bedre i klassen, og mit barn trives langt bedre. Hun er en
del af gruppen nu. Hun kommer glad hjem fra skole hver dag, og de ’bump,’ der kommer
på vejen, er hun langt bedre til at håndtere. Hun er langt mere bevidst om, hvad hendes
grænser er og giver udtryk for, når hun oplever noget, som ikke er i orden.
Forælder

Lærernes og
pædagogernes evaluering
Den korte version
Nøglespørgsmål 5: Er skolens kapacitet til at undervise i børns rettigheder blevet øget? 86 procent
af lærerne og pædagogerne lader nu viden om børns
rettigheder indgå som eksplicit tema i undervisningen i
høj grad eller nogen grad. Ved projektets start var det
50 procent. Der er, som ved projektstart, stadig fem
procent af lærerne og pædagogerne, der slet ikke inddrager børnerettigheder som eksplicit tema. En meget
højere andel – næsten 82 procent – anvender FN’s
Børnekonvention i dag mod kun knap 55 procent ved
projektstart. Mange flere lærere og pædagoger bruger
også flere typer af konventioner og lovgivning i deres
undervisning. Dog er der færre, der bruger barnets tarv
i undervisningen i endline i forhold til baseline. Det kan
skyldes, at barnets tarv indgår som et af grundprincipperne i Børnekonventionen og derfor ikke længere
behandles særskilt i undervisningen.
Næsten halvdelen af lærerne og pædagogerne vurderer,
at flere af deres elever har øget kendskab til børns ret
til beskyttelse mod vold og seksuel udnyttelse. I baseline
var det under en tredjedel. En større andel af lærerne
og pædagogerne vurderer også, at deres elever har
øget kendskab til retten til at bestemme over egen krop,
retten til ytring og forsamling, retten til en levestandard,
der sikrer fysisk, psykisk, moralsk og åndelig udvikling,
retten til at blive inddraget og hørt samt retten til samvær med begge forældre.
Lærerne og pædagogerne tager alle i dag udgangspunkt
i materiale fra Red Barnet. Tidligere var det kun 19
procent, der gjorde det. Tidligere underviste 74 procent
ved hjælp af ”samtaler uden konkret materiale” mod
36 procent i dag. Alle lærere og pædagoger vurderer,
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at Red Barnets undervisningsforløb er velegnede eller
egnede. Det er meget positivt, at flere undervisere
tager udgangspunkt i konkret materiale, da der er større
risiko for misforståelser og fejlfortolkninger, hvis der ikke
bruges specialiseret undervisningsmateriale.
I dag er alle lærere og pædagoger enige om, at eleverne
i høj grad eller i nogen grad har kendskab til deres ret
til at undgå fysisk og psykisk vold. Det er en overbevisende stigning fra 88 procent ved projektstart. Næsten
det samme gør sig gældende for elevernes kendskab
til deres ret til at undgå seksuelle overgreb fra voksne
og jævnaldrende. Det sidste står dog i modstrid med
børnenes egne kvantitative vurderinger, hvor der kun
ses en minimal stigning i børnenes viden om seksuelle
overgreb. Flere lærere tilkendegiver, at de synes, at seksuelle overgreb er et sårbart emne, så de kan bevidst
eller ubevidst have nedtonet det i undervisningen, men
samtidig føle, at de har gjort en større indsats end før
for at sikre, at deres elever kender til seksuelle overgreb.
Desværre er antallet af lærere og pædagoger, der har
svært ved at finde tid til den her type undervisning,
steget fra 21 procent i baseline til 42 procent i endline.
Det kan skyldes, at de er blevet klar over, hvor krævende det er at undervise i emnerne. Samtidig føler mange
lærere og pædagoger sig meget pressede i dagligdagen.
Positivt er det dog, at ingen lærere og pædagoger i dag
føler, at de mangler faglig viden eller praktisk erfaring,
eller som synes, at børnerettigheder er et svært emne.
Det er en væsentlig ændring, hvor så mange som hver
femte for eksempel syntes, at han eller hun tidligere
manglede faglig viden. De samme tendenser gør sig
gældende i forhold til inddragelsen af børns rettigheder
i forældrearrangementer.

I den evaluering, der blev udfærdiget specifikt for projektets kampagnedel samt de tre børnerettighedshæfter,
fremgår det, at kampagne og rettighedshæfter har været
mindre effektive til at bringe børns rettigheder ind som
fast tema i undervisningen. Der er kun sket en lille forskydning i forhold til baseline-undersøgelsen. Lærerne er
glade for hæfterne, men de har haft problemer med at
finde frem til elevaktivitetshæfte og undervisningsvejledning på nettet.
Nøglespørgsmål 6: Er skolens kapacitet til at arbejde med fysisk og psykisk vold og/eller seksuelle
overgreb øget? Andelen af lærere og pædagoger, der
ofte eller af og til inddrager vold og overgreb mod
børn i deres undervisning, er steget fra 43 procent til
71 procent. Det bekræftes af den kvalitative undersøgelse. Samtlige lærere og pædagoger mener i dag, at
det er skolens opgave at undervise i vold og overgreb
sammenlignet med 95 procent i baseline.
En større del af lærerne og pædagogerne vurderer
også, at deres elever har viden om, hvad fysisk vold er,
hvad psykisk vold er, og hvordan de skal handle, hvis de
eller andre udsættes for vold og overgreb. En væsentlig
større andel mener også, at eleverne i dag kan skelne
mellem acceptabel omgangsform og vold og overgreb.
Alle lærere og pædagoger er og har hele tiden været
enige om, at viden om emnerne har betydning i forhold
til at forebygge vold og overgreb. Samtidig har alle
lærere og pædagoger selv fra start besiddet stor viden
om, hvad fysisk, psykisk og seksuelle overgreb er, så her
er stigningen minimal.
Til gengæld er andelen af lærere og pædagoger, der ofte
eller af og til lader vold og overgreb indgå som tema
i forældremøder, steget fra syv procent til 21 procent,
og meget få lærere er i dag af den overbevisning, at
emnerne ikke egner sig til forældremøder. Interessant
er det dog, at en væsentligt større del af lærerne og
pædagogerne i dag føler, at det er et meget sårbart
emne at tage op på forældremøder. Det kan skyldes,
at underviserne er blevet opmærksomme på vigtigheden af at gøre det, og de dermed har erfaret i praksis,
hvor sårbart det er at tale om for eksempel seksuelle
overgreb.
Projektets kampagnedel samt de tre børnerettighedshæfter har kun bidraget til mindre fremskridt i forhold til
lærernes oplevelse af, at undervisning i vold og overgreb
er skolens opgave.
Nøglespørgsmål 7: Vurderer lærere og pædagoger,
at der er øget kapacitet på skolen til at styrke
børns modstandskraft/resiliens? Der er ingen ændring i gennemsnitsværdien fra baseline til endline, men
der ses en lille forbedring til slut i endline-grafen. Den
kvalitative evaluering, researchen til best practice-doku-

mentation samt kommentarerne på en evalueringsdag
for de fleste af de deltagende skoler arrangeret af Red
Barnet i juni 2016 viser dog, at lærerne og pædagogerne
mener, at der er sket afgørende fremskridt, selvom ikke
alle alene tilskriver det Red Barnets undervisningsmaterialer. Flere tilkendegav under fokusgruppesamtalerne, at
det er emner, de i forvejen arbejder med.
Konklusionen er formentlig, at det er svært at måle
resiliens kvantitativt. Måske fordi det er svært at isolere
børnenes resiliens til en skolekontekst, og næsten
helt sikkert fordi forandring kræver længere tid, og at
alle lærere og pædagoger på mellemtrinnet trækker
i samme retning. Man kan også overveje, om det er
måleredskabet, der skulle have været udfærdiget på en
anden måde.
En afdelingsleder var under et kvalitativt interview
bekymret over, om lærere og pædagoger overhovedet
er klædt på til at håndtere, når elever kede af det, fordi
undervisningsforløbene kan lukke op for meget svære
følelser. Den bekymring kom op flere gange under
researchen til best practice-dokumentation.
Lige præcis den bekymring imødegås i projektets fortalerstrategi, som inkluderer advocacy for at få STÆRKE
SAMMEN anvendt på læreruddannelserne. Hvis det
lykkes, vil fremtidens lærere være bedre klædt på til at
håndtere de svære, men vigtige emner, som ikke bare
kan undlades, fordi børn risikerer at blive kede af det.
Hvis børns rettigheder krænkes, er de jo allerede kede
af det.
Nøglespørgsmål 8: Er skolens lærere og pædagoger blevet mere sikre på handlemuligheder som
professionelle ved mistanke om overgreb mod
børn? Langt de fleste lærere og pædagoger føler sig i
dag meget sikre eller sikre på, hvordan de skal handle
ved mistanke om overgreb mod børn. Tidligere var
to procent usikre og 26 procent mindre sikre. I dag
er ingen usikre, og kun 16 procent er mindre sikre. At
handlemulighederne har været en udfordring, og at
lærerne og pædagogerne er yderst taknemmelige over
muligheden for at få mere viden om handlemuligheder,
kom tydeligt frem i de kvalitative fokusgruppesamtaler
og under projektets lærerworkshops. Det samme gjorde sig gældende under researchen til best practicedokumentationen.
Flere lærere og pædagoger i den kvalitative evaluering
angiver at have underrettet mere som følge af undervisningsforløbene. Samtidig angiver en skoleleder på en
af de skoler, hvor en lærer siger, de underretter mere, at
der altid er blevet underrettet, og at projektet intet har
ændret. Det kan fortolkes på flere måder. Måske ved
skolelederen ikke, at lærerne underretter mere. Måske
handler det kun om, at en enkelt lærer underretter
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mere. Eller også dækker skolelederen over, at skolen
har forsømt at underrette. Ankestyrelsen har indført en
ny underretningsstatistik, men endnu findes der kun tal
for 2014, så det er ikke muligt at undersøge, om der er
ændrede underretningsmønstre på de skoler, der har
deltaget i projektet.

På de fleste skoler har man dog nedprioriteret forældresamarbejdet på grund af manglende tid. Under
researchen til best practice-dokumentationen kom
det frem, at flere lærere havde berøringsangst og var
bekymrede for forældrenes reaktioner, for eksempel for,
at de ville give deres børn mundkurv på.

Projektets kampagnedel samt de tre børnerettighedshæfter har kun i meget lille omfang givet lærere og
pædagoger nye handlemuligheder, fremgår det af evalueringen af disse projektelementer.

Under den kvalitative research til slutevalueringen har
kun en enkelt forælder besvaret spørgsmålene via
e-mail, mens andre enten blev væk fra aftaler eller aldrig
svarede på henvendelser fra skolerne. Under researchen til best practice-dokumentationen lykkedes det
kun at få en enkelt gruppe forældre – under ti – i tale.

I alle elementer af ”Børns beredskab mod vold og overgreb” har det knebet med forældresamarbejdet. Det
har været svært at få forældrene til at interessere sig for
projektet, ifølge de interviewede lærere og pædagoger.
Red Barnet og CeSoB har også gentagne gange forsøgt
at få fat i forældrene, ifølge projektteamet, men har
oplevet samme udfordringer. Ifølge projektteamet har
flere skoler dog anvendt skole-hjem modulet i STÆRKE
SAMMEN, og en del skoler har holdt forældremøder
med fokus på oplysning om projektet. Alle skoler har
ifølge projektteamet udsendt informationsbrev til forældre via skolens forældre-intra.

Nøglespørgsmål 9: I hvor høj grad kan kendskab
til rettigheder modvirke vold og overgreb? Her ses
en klar forbedring. Andelen af lærere og pædagoger, der
synes, at kendskab til rettigheder kan modvirke vold og
overgreb, er steget fra 83 procent til 97 procent.

Den detaljerede version
Nøglespørgsmål 5:
Er skolens kapacitet til at undervise i børns rettigheder blevet øget?

Spørgsmål i spørgeskema: Indgår viden om børns rettigheder
som et eksplicit tema i din undervisning?
Alle skoler
Måling
Baseline
Endline

I høj/nogen grad
21 (50%)
19 (86%)

Antal
42
22

5%

45%

BASELINE

9%

50%

5%

ENDLINE

86%

44

I mindre grad
19 (45%)
2 (9%)

Slet ikke
2 (5%)
1 (5%)

Dataanalyse: Der er sket en stor forbedring fra baseline til endline. 86 procent af lærerne og pædagogerne
inddrager nu viden om børns rettigheder som eksplicit
tema i undervisningen. I baseline var det kun 50 procent. Der er, som i baseline, stadig 5 procent af lærerne
og pædagogerne, der slet ikke inddrager børnerettigheder som eksplicit tema i undervisningen.

Evaluering af rettighedshæfter og kampagne
• De tre sæt rettighedsmaterialer til forskellige klassetrin kan både bestilles i en trykt version hos Red
Barnet, eller de kan downloades fra www.redbarnetdk/skole, hvor der også ligger lærervejledninger til
alle hæfter. I maj 2016 havde Red Barnet distribueret 22.000 trykte hæfter til indskolingen, 22.000 til
mellemtrinnet og 10.000 til udskolingen. Undervisningsmaterialerne er udsendt som klassesæt, og det
forventes, at de bruges flere gange, så flere elever nås.
• Lærerne på mellemtrinnet er glade for rettighedshæftets temaer, der ”vedrører børnenes eget liv og
giver dem adgang til at forstå andres liv,” ifølge ”Evalueringsrapport børns rettigheder. Alle børn…”
foretaget af MUNDU i maj-juni 2015. Flere lærere savner dog at få fremsendt elevaktivitetshæfte og
undervisningsvejledning sammen med det trykte hæfte.
• Det er ikke tydeligt nok, at rettighedshæfterne består af flere dele, hvoraf nogle kun ligger online.
Problemerne med at finde elevaktivitetshæfte og undervisningsvejledning bekræftes af en lærer på
mellemtrinnet i den kvalitative evaluering. Hun mener, at ”rettighedshæftet er meget læse-agtigt. Der
mangler opgaver, og jeg har ikke fundet nogen lærervejledning.”
• Flere lærere mener ifølge MUNDU, at Red Barnets skolesite www.redbarnet.dk/skole, som
oprindeligt lå under navnet MEGAFONEN, er uoverskuelig, og at der mangler overensstemmelse
mellem tekst og temaer i hæfte og på web. Som en udløber af MUNDUs anbefalinger er sitet blevet
opdateret, så problemerne kan være løst.
• Lærerne efterlyser flere opgaver og billeder, der åbner op for fortolkning.
• MUNDU mener desuden, at online-afsnittet ”Når børn bestemmer” er lidt kedeligt og mangler
spændende aktiviteter så som rollespil eller dilemmaer for elevråd.
• En lærer foreslår i MUNDU-undersøgelsen, at der laves et specifikt materiale til forældrene.

Lærere og pædagoger er både i
baselineundersøgelsen og i evalueringen
blevet spurgt om, hvorvidt viden om
børns rettigheder indgår som tema i
undervisningen. Her er der kun sket en
ringe forskydning i forhold til baselineundersøgelsen.
Det samme gælder spørgsmålet, om de
voksne synes, at børns læring om vold og
overgreb er skolens opgave. Heller ikke på
spørgsmålet om børns kendskab til vold
og overgreb og hvilke handlemuligheder,
der er, er der sket større forskydninger
i svarene fra baselineundersøgelsen til
evalueringen. I forhold til disse spørgsmål
har kampagnen og udbredelse af
undervisningsmaterialet tilsyneladende ikke
haft den store betydning. Endnu.
Uddrag af ”Evaluering/monitorering af kampagne
og undervisningsmateriale om børns rettigheder” af CeSoB,
oktober 2015

Foto: Lotte Ladegaard
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Spørgsmål i spørgeskema: Hvilke konventioner bruges der?
Baseline
(54,76%)
(28,57%)
(2,38%)
(38,10%)
(47,61%)
42

FN’s Børnekonvention
Menneskerettigheder generelt
Borgerrettigheder generelt
Straffelov, servicelov, forvaltningslov
Barnets tarv
Antal besvarelser

Endline
(81,81%)
(63,63%)
(40,90%)
(50%)
(36,36%)
22

Dataanalyse: En større andel af alle lærere og pædagoger bruger flere forskellige konventioner og love i endline
end i baseline. Dog er der færre, der bruger barnets tarv i endline. Bemærk, at tabellen ikke summer til 100 procent,
da det var muligt at afkrydse flere svarmuligheder.

Jeg ved ikke, om lærerne var bekendte med børnerettigheder før. Det håber jeg.
Afdelingsleder

Spørgsmål i spørgeskema: Angiv, hvor stor en andel af eleverne på dit trin,
du vurderer har kendskab til følgende rettigheder:
Retten til beskyttelse mod vold og seksuel udnyttelse
Alle skoler
Måling
Baseline
Endline

Antal
42
22

0-25%
21%
9%

%

BASELINE

26-50%
24%
9%
ENDLINE

50
40
30
20
10
0
0-25%
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26-50%

51-75%

76-100%

51-75%
24%
30%

76-100%
31%
48%

Dataanalyse: De røde søjler er endline.
De viser en klar forbedring. En større andel
af lærere og pædagoger vurderer, at flere af
deres elever har øget kendskab til retten til
beskyttelse mod vold og seksuel udnyttelse.
31 procent i baseline vurderer, at 76-100
procent af eleverne kender til deres ret.
Det tal er steget til 48 procent i endline.

Retten til at bestemme over egen krop, retten til ytring og forsamling, retten til
en levestandard, der sikrer fysisk, psykisk, moralsk og åndelig udvikling, retten
til at blive inddraget og hørt samt retten til samvær med begge forældre
Alle skoler
Måling
Baseline
Endline

Antal
42
22

0-25%
22%
3%

%

BASELINE

26-50%
35%
32%
ENDLINE

40
35
30
25

%

20
15
10

51-75%
28%
37%

76-100%
15%
29%

Dataanalyse: De røde søjler er endline.
De viser en klar forbedring. En større andel
af lærere og pædagoger vurderer, at flere
af deres elever har øget kendskab til retten
til at bestemme over egen krop, retten til
ytring og forsamling, retten til en levestandard, der sikrer fysisk, psykisk, moralsk og
åndelig udvikling, retten til at blive inddraget og hørt samt retten til samvær med
begge forældre. De røde søjler er højere
end baseline i 50-75 procent og 76-100
procent.

5
0
0-25%

26-50%

51-75%

76-100%

Lærere mener generelt, at de ved bedst, men også, at de alligevel
er blevet bedre til at høre eleverne. Eleverne har ikke altid forudsætningerne
for at bestemme.
Lærer

Spørgsmål i spørgeskema: Hvilket materiale ligger til grund for undervisningen?

Institut for Menneskerettigheder
Børns Vilkår
Red Barnet
Andet
Som samtaler uden konkret materiale
Antal besvarelser

Baseline
2,38%

Endline
0%

35,71%
19,05%
9,52%
73,80%
42

31,81%
100%
4,54%
36,36%
22

Dataanalyse: 100 procent af lærerne og pædagogerne bruger materiale fra Red Barnet i endline sammenlignet
med 19 procent i baseline. 36 procent af lærerne og pædagogerne anvender samtaler med eleverne uden konkret
materiale i endline. Det tal var næsten 74 procent i baseline. Bemærk, at tabellen ikke summer til 100 procent, da
det var muligt at afkrydse flere svarmuligheder.
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Spørgsmål i spørgeskema: Hvordan vurderer du materialets egnethed i forhold til emnet?
Endline (kun resultater fra lærere og pædagoger, der
har benyttet materiale fra Red Barnet, er medtaget)
Velegnet
40%
Egnet
59,9%
Mindre egnet
0%
Ikke egnet
0%
Antal besvarelser
22
Dataanalyse: 100 procent af lærerne og pædagogerne vurderer materialet som enten velegnet eller egnet.

Spørgsmål i spørgeskema: Hvor tit indgår børns rettigheder i dine samtaler
med børn uden for den organiserede undervisning?
Alle skoler
Måling

Ofte (mindst en gang om
Sjældent (mindst en gang
ugen/mindst en gang om
hver halve år/ca. en gang
måneden)
om året)
62%
7%

Antal

Baseline

42

Endline

22

63%

14%

25%

31%

BASELINE

ENDLINE
62%

7%

Aldrig (mindre end en
gang om året/aldrig)

63%

14%

31%
25%

Dataanalyse: Andelen, der svarer ofte, er stort set
uændret. Andelen, der gør det sjældent, er steget fra 7
til 14 procent. De har formentlig rykket sig fra aldrig-kategorien, så det er en svag forbedring.

Spørgsmål i spørgeskema: Indgår viden om børns rettigheder som tema
på klasseforældremøder?
Alle skoler
Måling
Baseline
Endline

Antal
42
22

Ofte/af og til
21%
41%

Sjældent
50%
55%

4%
29%

21%

BASELINE

ENDLINE
55%

50%

48

41%

Aldrig
29%
4%

Dataanalyse: En klar forbedring. Andelen af lærere og
pædagoger, der ofte eller af og til lader viden om børns
rettigheder indgå som tema til klasseforældremøder, er
steget fra 21 procent til 41 procent.

Spørgsmål i spørgeskema: Er det dit indtryk, at børnene generelt har kendskab til
deres ret til at undgå fysisk/psykisk vold?
Alle skoler
Måling
Baseline
Endline

Antal
42
22

I høj/nogen grad
88%
100%

12%

BASELINE
88%

ENDLINE

I mindre grad
12%
0%

Slet ikke
0%
0%

Dataanalyse: Flot forandring. 100 procent af lærerne
og pædagogerne i endline mener, at børn i høj/nogen
grad har kendskab til deres ret til at undgå fysisk/psykisk
vold.

100%

Spørgsmål i spørgeskema: Er det dit indtryk, at børnene generelt har kendskab til
deres ret til at undgå seksuelle overgreb såvel fra voksne som fra jævnaldrende?
Alle skoler
Måling
Baseline
Endline

Antal
42
22

I høj/nogen grad
81%
100%

19%

BASELINE

ENDLINE

I mindre grad
19%
0

Slet ikke
0
0

Dataanalyse: Samtlige lærere og pædagoger mener, at
børnene I høj grad/nogen grad har kendskab til deres
ret til at undgå seksuelle overgreb fra voksne og jævnaldrende.

81%
100%
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Spørgsmål i spørgeskema: Er der noget, der har afholdt dig fra at inddrage
børns rettigheder i undervisningen?

Manglende undervisningsmateriale
Andre temaer, der også er vigtige
Det er svært at finde tid
Jeg synes ikke, jeg har faglig viden nok til det
Jeg har ikke praktisk erfaring med det
Det er et emne, der er svært for mig at tale om
Emnet egner sig ikke til undervisning
Andet
Antal besvarelser

Baseline
12,12%
21,21%
21,21%
21,21%
3,03%
3,03%
3,03%
12,12%
33

Endline
10,52%
15,78%
42,1%
0%
0%
0%
0%
26,32%
19

Dataanalyse: Der er en større andel af lærere og pædagoger, der har svært ved at finde tid – fra 21 procent i baseline til 42 procent i endline. Ingen lærere og pædagoger svarer i endline, at de mangler faglig viden (sammenlignet
med 21 procent i baseline) eller praktisk erfaring (3 procent i baseline), eller at det er et svært emne (3 procent i
baseline). Bemærk, at tabellen ikke summer til 100 procent, da det var muligt at afkrydse flere svarmuligheder.

Spørgsmål i spørgeskema: Er der noget, der har afholdt dig fra at inddrage
børns rettigheder til forældrearrangementer?

Manglende informationsmateriale
Andre temaer, der også er vigtige
Det er svært at finde tid til
Jeg synes ikke, jeg har faglig viden nok til det
Jeg har ikke praktisk erfaring nok
Det er et svært emne for mig at tale om
Emnet egner sig ikke til forældremøder
Andet
Antal besvarelser

Baseline
8,57%
36,36%
14,28%
11,42%
15,15%
0
3,03%
14,28 %
35

Endline
11,11%
44,44%
16,66%
0%
27,77%
0%
0%
22,22%
18

Dataanalyse: En større andel af lærerne og pædagogerne svarer i endline, at andre temaer også er vigtige. 0 procent svarer i endline, at de synes, de mangler faglig viden sammenlignet med 11 procent i baseline. Der er ingen
lærere og pædagoger, der ikke synes, at emnet egner sig til forældremøder i endline, sammenlignet med 3 procent i
baseline. Bemærk, at tabellen ikke summer til 100 procent, da det var muligt at afkrydse flere svarmuligheder.
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Nøglespørgsmål 6:
Er skolens kapacitet til at arbejde med fysisk og psykisk og/eller seksuelle overgreb øget?

Spørgsmål i spørgeskema: Indgår vold og overgreb mod børn som tema i din undervisning?
Alle skoler
Måling
Baseline
Endline

Antal
42
22

Ofte/af og til
43%
71%

Sjældent
50%
24%

5%

7%

Dataanalyse: Andelen af lærere og pædagoger, der
ofte/af og til inddrager vold og overgreb mod børn
i deres undervisning, er steget fra 43 procent til 71
procent.

24%

BASELINE
50%

43%

Aldrig
7%
5%

ENDLINE
71%

Det siger lærere og pædagoger om skolens kapacitet til
at arbejde med fysisk og psykisk vold og overgreb
• ”Jeg ved, at eleverne tidligere har fået udleveret kort med nummer på Børnetelefonen, og
to elever har engang ringet til den.”
• ”Vi har fået øget bevidsthed og sprog omkring det, og vi ved mere om psykisk vold.
Filmen påvirkede ret stærkt. Det var det værste ved forløbet, for det var svært at følge
op. Det gælder også nogle af legene. Bagefter stod nogle børn alene tilbage.Vi kunne godt
have brugt en lærer mere. En pige var helt færdig. Måske er det bedre at bruge forløbene
i en temauge, for man åbner virkelig op for noget. Det er anderledes end et almindeligt
fag.”
• ”Tidligere underviste vi ikke i seksuelle overgreb. Det har ikke været aktuelt at tale
om det, på nær når der har været sager, der har været dækket i landsdækkende medier.
Tønder-sagen, for eksempel.Vold tog vi op via noveller.”
• ”Overgreb indgik tidligere i det omfang, det naturligt bød sig. Det var tilfældigt, men
det var aldrig en hemmelighed. Når 5. klasse gik i puberteten, kom sundhedsplejersken
for eksempel.Vold talte vi tidligere om i det omfang, eleverne selv kom med det. For
eksempel efter slåskampe. Nu underviser vi systematisk i det. Det er en mere rolig måde
at gribe det an på.”
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Spørgsmål i spørgeskema: I hvilken grad synes du, at undervisning om vold og overgreb er
skolens opgave?
Alle skoler
Måling
Baseline
Endline

Antal
42
21

I høj/nogen grad
95%
100%

5%

BASELINE

ENDLINE

95%

100%

I mindre grad
5%
0

Slet ikke
0
0

Dataanalyse: Samtlige lærere i endline synes, at det er
skolens opgave at undervise i vold og overgreb sammenlignet med 95 procent i baseline.

Spørgsmål i spørgeskema: Hvor stor en andel af børnene, tror du, har viden i forhold til
følgende: Hvad fysisk vold er, hvad psykisk vold er, hvad latent vold er, hvad seksuelle overgreb er,
hvad konsekvenserne af vold/eller overgreb er, hvordan de skal handle, hvis de selv udsættes for
vold og/eller overgreb, hvordan de skal handle, hvis andre udsættes for vold og/eller overgreb?
Alle skoler
Måling
Baseline
Endline

Antal
41
20

0-25%
25%
8%

%

BASELINE

26-50%
36%
26%

ENDLINE

40
35
30
25
20
15
10
5
0
0-25%
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26-50%

51-75%

76-100%

51-75%
25%
27%

76-100%
13%
39%

Dataanalyse: En større andel af lærerne
og pædagogerne vurderer ved endline,
at deres elever har viden om, hvad fysisk
vold er, hvad psykisk vold er, hvad latent
vold er, hvad seksuelle overgreb er, hvad
konsekvenserne af vold/eller overgreb er,
hvordan de skal handle, hvis de selv udsættes for vold og/eller overgreb, og hvordan
de skal handle, hvis andre udsættes for vold
og/eller overgreb. De røde søjler (endline)
er større end de blå (baseline) ved 51-75
procent og 76-100 procent.

Spørgsmål i spørgeskema: Er det dit indtryk, at børn kan skelne mellem,
hvad der er acceptabel omgangsform, og hvad der er overgreb eller vold?
Alle skoler
Måling
Baseline
Endline

Antal
42
21

I høj/nogen grad
76%
95%

5%
24%

BASELINE

ENDLINE

I mindre grad
24%
5%

Slet ikke
0
0

Dataanalyse: En væsentligt større andel af lærerne og
pædagogerne vurderer, at eleverne kan skelne mellem
acceptabel omgangsform og vold/overgreb. Fra 76
procent i baseline til 95 procent i endline.

76%
95%

Spørgsmål i spørgeskema: Mener du, at børns kendskab til vold og overgreb
kan være med til at forebygge, at der begås overgreb på børn?
Alle skoler
Måling
Antal
Baseline
42
Endline
20

7%

I høj/nogen grad
93%
95%

5%

BASELINE

ENDLINE

93%

95%

I mindre grad
7%
5%

Slet ikke
0
0

Dataanalyse: En lille stigning fra 93 procent til 95
procent af lærerne og pædagogerne mener, at børns
kendskab til vold og overgreb kan være med til at
forebygge, at der begås vold og overgreb på børn. Der
er ingen, hverken i baseline eller endline, der slet ikke
mener, at det har en betydning.
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Spørgsmål i spørgeskema: Hvad mener du selv, der kan karakteriseres
som vold/overgreb mod børn?
Fysisk vold består for eksempel af: At blive slået, at blive nevet, at blive spyttet på, at blive låst inde, at blive rusket og
at blive skubbet. Kodet således, at man kan opnå mellem 0 og 6 points. Der udregnes en gennemsnitsværdi.
Alle skoler - fysisk vold
Måling
Antal besvarelser
Baseline
41
Endline
20

Gennemsnitsværdi
5,73
5,75

Dataanalyse: Der er stort set ingen ændring fra
baseline til endline. Den ligger ret stabilt på 5,7.
Det er et højt niveau i baseline, så værdien er
svær at øge yderligere.

Psykisk vold består for eksempel af: At blive holdt udenfor, at blive nedgjort af en voksen, at blive nedgjort af en eller
flere kammerater, at blive råbt af, at blive mobbet på nettet (for eksempel på Facebook) eller på telefon (for eksempel sms og snapchat). Der kan maks. opnås 5 points.
Alle skoler - psykisk vold
Måling
Antal besvarelser
Baseline
41
Endline
20

Gennemsnitsværdi
4,85
4,9

Dataanalyse: Niveauet er allerede højt i baseline og
steget til 4,9 i endline og dermed tæt på maks. på 5.

Seksuel vold er for eksempel: At blive rørt steder, som man ikke kan lide, at blive tvunget til noget, der har med sex
at gøre, at blive udsat for seksuelt sprog, hvis nogen viser deres kønsdele eller nøgne krop til andre, uden de har
bedt om det (på nettet, telefon med videre), hvis nogen viser deres kønsdele eller nøgne krop til andre, uden de
har bedt om det (i virkeligheden), at blive set på, uden man ved det, for eksempel i bad, at blive fortalt om seksuelle
fantasier, fotografering/filmning af børn i seksuelle situationer, uddeling/salg af nøgenbilleder af børn, at blive vist pornoblade mod sin vilje. Der kan maks. opnås 10 points.
Alle skoler - seksuel vold
Måling
Antal besvarelser
Baseline
41
Endline
19

Gennemsnitsværdi
9,8
9,95

Dataanalyse: Baseline ligger allerede højt,
men er steget til 9,95 i endline. Det er meget tæt på
maks. på 10.

Spørgsmål i spørgeskema: Indgår viden om vold og overgreb mod børn
som tema på klasseforældremøder eller andre arrangementer for forældre?
Alle skoler
Måling
Baseline
Endline

Antal
41
19

Ofte/af og til
7%
21%

Sjældent
59%
53%

7%

21%

26%
34%

BASELINE

ENDLINE

59%
53%

54

Aldrig
34%
26%

Dataanalyse: En forbedring fra baseline til endline,
hvor det ses, at andelen af lærere og pædagoger, der
ofte/af og til lader vold og overgreb som tema indgå i
forældremøder eller andre arrangementer, er steget fra
7 procent til 21 procent.

Forældrene skal synes, at det er en god idé. Vi har informeret dem. Vi
snakkede om det, og jeg gav eksempler. Vi tog det op på sidste skole-hjem-samtale.
Alle har hørt om det. Selv drengene har sagt det. En mor spurgte ind og fandt ud
af, at børnene havde fået en holdning til emnerne. Det er positivt på alle måder.
Til næste år vil vi køre forældremodulet.
Lærer

Det siger lærere og pædagoger om inddragelse af forældrene
• ”Nu er jeg ked af, at vi ikke fik inddraget forældrene. Til efteråret, når vi kører forløbene igen, vil vi
gerne indkalde til forældremøde.”
• ”Vi taler ind i et svært område. Der er behov for, at vi bliver bedre til at sætte ord på og tale om,
hvordan vi er sammen.”
• ”Forældrene er en kæmpe ressource, der bør inddrages. Qua forløbene og inddragelse er forældrene
nu meget skarpere på, at mor og far også har et ansvar.”
• ”Forældrenes socioøkonomisk baggrund betyder en masse. Det er ikke afgørende, om det er
privatskole eller folkeskole.”
• ”Vi har løbende orienteret forældrene. De syntes, at det var lidt tidsspilde, for de siger, at ’I gør det jo
i forvejen.’”
• ”Det var svært at fortælle om det, for de kunne opfatte det som en indirekte anklage og tro, at ’vi skal
opdage dem.’”
• Det var svært at sælge, for forældrene mente, at ’det jo ikke drejer sig om ret mange børn, så hvorfor
skal alle andre lære det?’”
• ”Forældrene tog det meget positivt, bortset fra en enkelt, der mente, at det var meget tidligt, at
børnene skulle høre om vold og overgreb. Han havde ikke sat sig ind i det.”

De voksne er spurgt om, hvorvidt viden om børns rettigheder og om vold
og overgreb indgår som tema på forældremøder. Her svarer 70 – 80 procent
i begge undersøgelser ( baseline og endline) 'sjældent' eller 'aldrig'. Det er
bemærkelsesværdigt, at kampagnen ikke har medført et øget samarbejde med
forældrene.
”Evaluering/monitorering af kampagne
og undervisningsmateriale om børns rettigheder” af CeSoB, oktober 2015
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Spørgsmål i spørgeskema: Har der været noget, der har afholdt dig fra
at inddrage vold og overgreb mod børn i undervisningen?

Manglende informationsmateriale
Andre temaer, der også er vigtige
Det er svært at finde tid til
Jeg synes ikke, jeg har faglig viden nok til det
Jeg har ikke praktisk erfaring nok
Det er et svært/sårbart emne at arbejde med
Andet
Antal besvarelser

Baseline
14,29%
26,19%

Endline
4,54%
14,29%

21,42%
9,52%
9,52%
9,52%
23,80%
42

36,36%
0%
4,55%
0
9,01%
22

Dataanalyse: Færre lærere og pædagoger mangler informationsmateriale, og ingen mener i endline, at de ikke har
viden eller erfaring med emnerne, eller at det er et svært emne at arbejde med. Det er en klar forbedring i forhold
til baseline. Bemærk, at tabellen ikke summer til 100 procent, da det var muligt at afkrydse flere svarmuligheder.

Spørgsmål i spørgeskema: Er der noget, der har afholdt dig fra
at inddrage vold og overgreb i forældremøder?

Jeg synes ikke, at temaet egner sig til forældremøder
Jeg har ikke faglig viden nok til det
Jeg har ikke praktisk erfaring med det
Det er et svært/sårbart emne at tage op på forældremøder
Der mangler egnede informationsmaterialer
Andet
Antal besvarelser

Baseline
14,29%
19,05%
26,19%
16,67%
4,76%
2,38%
42

Endline
4,55%
9,09%
13,64%
27,30%
9,09%
18,18%
22

Dataanalyse: Andel af lærere og pædagoger, der ikke synes, at temaet egner sig til forældremøder, er faldet fra
14 procent til godt 4 procent. Alligevel er der sket en stigning af lærere, der svarer, at det er et svært og sårbart
emne at tage op på forældremøder. Andelen af lærere og pædagoger, der ikke synes, de har faglig viden eller
praktisk erfaring med emnet, er også faldet markant. Andelen, der synes, der mangler informationsmateriale,
er steget fra knap 5 procent til 9 procent. Bemærk, at tabellen ikke summer til 100 procent, da det var muligt
at afkrydse flere svarmuligheder.
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Nøglespørgsmål 7:
Vurderer lærere og pædagoger, at der er øget kapacitet på skolen til at styrke børns
modstandskraft/resiliens?
Alle skoler
Måling
Baseline
Endline

Antal besvarelser
74
74

%

Gennemsnitsværdi
7,2
7,2
BASELINE

ENDLINE

6

9

30
25
20

Dataanalyse: Der er ingen ændring i
gennemsnitsværdien på 7,2 fra baseline
til endline. Graferne er næsten identiske.
De følges næsten ad hen til 6, hvorefter
endline ser bedre ud hen til 8,5. Men
herefter scores der bedre i endline. Der
er stort set ens fordeling på scoren i
baseline og endline.

15
10
5
0
Score 1

2

3

4

5

7

8

10

Vi har fået et fælles sprog. Vi kan italesætte svære ting. Det har vi brug for.
Det skete også før, men nu er det sat i system. Alle på mellemtrinnet har deltaget.
Hvis vi bare havde lagt materialet ud på bordene, ville nogle lærere have sagt ’det
har vi ikke tid til.’ Vi har for så vidt muligt haft to lærere på modulerne, selvom
hverdagens realiteter og logistik nogle gange har overhalet os indenom.
Afdelingsleder

Det siger lærere og pædagoger om resiliens
• ”Forældrene siger, at ’vi kan mærke, at der er sket noget med roen i klassen.’ Der er stor
forældreopbakning.”
• ”Vi skal blive mere bevidste om ’de stille samtaler.’ De samtaler, der stemmer deres og vores sind.”
• ”Specielt den første gang, vi brugte spørgeskemaet, var jeg overrasket. Flere havde ingen venner. Det
havde jeg slet ikke set.”

Jeg antager, at lærerne er blevet bedre til at inddrage eleverne i beslutninger,
fordi lærere og elever er kommet tættere på hinanden og derfor er blevet bedre
til at finde ud af tingene sammen.
Afdelingsleder
57

Undervejs er nogle elever blevet rigtig kede af det. Det var voldsomt for
klassen at se en af pigerne bryde sammen. Det er svært, selv med to lærere. Der
er også uenighed mellem lærerne om det. Børn har fortalt lærerne ting, der er
svære. Det vælter op i dem. Også traumer, for eksempel skilsmisser, der er sket for
flere år siden. Skal det virkelig foregå i klassen? Er det klasselæreren, der skal stå
med det? Vi er jo ikke uddannede i børnesamtaler.
Afdelingsleder
Nøglespørgsmål 8:
Er skolens lærere og pædagoger blevet mere sikre på handlemuligheder som professionelle
ved mistanke om overgreb mod børn?
Alle skoler
Måling
Baseline
Endline

1%

26%

Meget sikker
14 (36%)
5 (58%)

Antal
40
19

BASELINE

Sikker
14 (36%)
11 (26%)

16%
36%
26%

ENDLINE

58%

Mindre sikker
10 (26%)
3 (16%)

Usikker
1 (2%)
0 (0%)

Dataanalyse: En mindre andel lærer føler sig
meget sikre (fra 36 procent til 26 procent). Til
gengæld føler en større andel af lærere sig sikre
(fra 36 procent til 58 procent). En mindre andel af
lærere føler sig usikre eller mindre sikre.

36%

Nøglespørgsmål 9:
I hvor høj grad kan kendskab til rettigheder modvirke vold og overgreb?
Alle skoler
Måling
Baseline
Endline

Antal
42
20

5%

17%

58

I høj/nogen grad
35 (83%)
19 (95%)

BASELINE

ENDLINE

83%

95%

I mindre grad
7 (17%)
1 (5%)

Slet ikke
0
0

Dataanalyse: Klar forbedring. Andelen af
lærere og pædagoger, der synes at kendskab til
børnerettigheder kan modvirke vold og overgreb, er steget fra 83 procent til 95 procent.

Det siger lærere og pædagoger om handlemuligheder
som professionelle
• ”Lærere og pædagoger har en interesse i at bygge viden oven på hele tiden. Efter
lærerworkshoppen var det klart, at vi mangler megen viden. Man bliver aldrig færdig.”
• ”Vi er blevet bevidste om, hvordan vi kan støtte børn, der har det svært. Det er rigtig
vigtigt. Den allerbedste oplevelse var lærerworkshoppen, hvor vi lærte om underretninger.
Det indgår ikke i læreruddannelsen. Jeg anede intet om det. Ingen af lærerne anede noget
om det. Der blev delt groteske historier.Vi har en socialrådgiverrolle, men vi har ingen
undervisning fået i det. På min skole har vi lavet flere underretninger. Tre på halvandet
år. Før workshoppen var der ingen underretninger – i hvert fald ikke i de syv år, jeg har
været på skolen.Vi SKAL underrette, og vi har forstået, at det er godt at gøre det med
forældrene.Vi var bange for at miste samarbejdet med dem.Vi ønsker tillid, men det her
handler jo også om hjælp til forældrene. De har taget det pænt. Nu er vi rimeligt sikre på,
hvordan vi skal gribe det an. Hellere underrette end ikke underrette.”
• ” Vi er bekymrede for, at der er meget skjult viden. 6. klasse ved, at vi skal reagere, og en
har fortalt om noget. Det giver tryghed og tillid og viden om, at det er vigtigt at få talt om
tingene.”
• ”Jeg bemærkede, at en elev altid havde lange ærmer på. Jeg tænkte, at det kunne være
yndlingsblusen, eller at det kunne være noget, vi skulle være opmærksomme på. Det viste
sig, at det bare var fordi, hun havde hår på armene.”
• ”Vi har altid været klare på, at vi har skærpet underretningspligt, og vi er overraskede
over, at nogle stadig bliver overraskede over, at kommunen ikke nødvendigvis vender
tilbage.Vi har ikke underrettet mere efter undervisningen.Vi har så mange sager i gang i
forvejen.”
• ”Vi er mere opmærksomme på hele tiden at tænke på det. Især ved seksuelle overgreb.
Men det er også svært at tale om vold. Jeg har ikke prøvet at indberette. Det ville
være svært, men det skal gøres. Jeg kendte ikke reglerne i detaljer før projektet, men
jeg var fuldstændig klar over, at jeg skulle meddele, hvis noget sker. Nu føler vi os
sikre på, hvordan man griber det an, og vi har indberettet vold og en enkelt sag om
seksuelle overgreb. Eleverne kom selv og sagde det, men det var ikke på grund af
undervisningsforløbene.”
• ”En enkelt indrømmede, at der var alkohol derhjemme.Vi underrettede diverse
myndigheder, og der skete noget.”
• ” Nu kan eleverne informere os, og vi kan fortælle åbent, at de skal søge hjælp. Jeg har
ikke været udsat for det, men det står klart på en ny måde.”
• ”Der er faktisk ikke nogen, der er bekendt med reglerne for skærpet underretningspligt.
En fortalte om en ’mavefornemmelse,’ men gjorde ikke noget.Vi havde hørt rygter. Men
det er jo vores pligt! Den viden er ikke udbredt. Jeg havde intet fået at vide noget sted
fra, og jeg troede ikke, at man bare kunne indberette en ’mavefornemmelse.’”
• ”Kommunens papirer på nettet er meget præcise, så de er svære at udfylde, og de tager
det ikke alvorligt. Kommunen griber ikke ind uden beviser. Det er en masse ekstra
arbejde, der ikke kommer noget ud af.”
• ”En elev blev smidt ud hjemmefra. Eleven skal i pleje. Så kom vedkommende hjem igen,
fordi tiltaget stoppede. Det foregår stadig, men kommunen siger, de ikke kan gøre noget.
Jeg indberetter, når eleverne ikke kommer i skole, men der sker ikke noget.”
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Evaluering af fortalerstrategien
Om slutevalueringen af fortalerstrategien
Projektets fortalerstrategi kan kun delvist slutevalueres, fordi strategien ikke var fuldt
implementeret, da researchen til slutevalueringen fandt sted i juni 2016. I slutevalueringen er
medtaget de mest markante resultater, der direkte kan tilskrives projektet, samt eksempler,
der viser, hvordan projektets fortalervirksomhed kan have influeret Red Barnets generelle
danske fortaleraktiviteter.
En del af fortalerstrategien vedrører skolernes kapacitet til at forebygge og håndtere vold
og overgreb mod børn og til at skabe plads til børns medbestemmelse. Detaljerne om
skolernes kapacitet til at forebygge og håndtere vold og overgreb og til at skabe plads
til børns medbestemmelse er medtaget under lærernes, pædagogernes og elevernes
evalueringer, mens de overordnede resultater er medtaget i den korte version af
evalueringen af fortalerstrategien.

Den korte version
Nøglespørgsmål 10: Er offentlige systemer blevet bedre til at forebygge og håndtere vold og
overgreb mod børn? Alle respondenter i offentlige
systemer uden for skolerne er enige om, at projektet
giver god mening, og at undervisningsforløbene bidrager
med noget væsentligt. For eksempel at ”lukke huller i
velfærdssamfundet,” som en respondent siger.
Et markant resultat af projektets fortalerstrategi er inklusionen af børnerettigheder i Undervisningsministeriets nye Fælles Mål for sundheds- og seksualundervisning
og familiekundskab. Hvis et skitseret samarbejde med
Komitéen for Sundhedsoplysning omkring sundhedsprofiler via skolesundhed.dk endeligt indgås, vil det være et
andet klart resultat.
Projektet er også med til at flytte fokus over på det
forebyggende arbejde. Både på grund af undervisningsforløbene, og fordi Red Barnet har bidraget med to
fagmedarbejdere til styregruppen for ”Overgrebspakken
– børn skal altid beskyttes.” Samtidig er projektet med
til at fastholde myndighederne på, at Overgrebspakken
skal føres ud i livet i tråd med hensigterne i pakken.
Kampagnen #GivBørnLov blev gennemført sammen
med alle børneorganisationerne, Socialpædagogernes
Landsforbund, Danske Skoleelever og Socialrådgiverforeningen som en del af Red Barnets fortalerstrategi
for at få inkorporeret FN’s Børnekonvention i dansk
lovgivning. Indsatsen medførte, at børn nu har klageadgang til FN.
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Flere andre fortaler-resultater tilskrives af projektteamet
bag ”Børns beredskab mod vold og overgreb” indflydelse fra ”Børns beredskab mod vold og overgreb,” selvom
det ikke er projektet, der alene har medført resultaterne.
En relativt begrænset procentdel af de danske skoler
deltog i projektet, hvilket betyder, at resiliens-materialernes radius stadig er begrænset. Projektteamet
bag ”Børns beredskab mod vold og overgreb” har i
projektets sidste leveår særligt fokus på at få placeret
undervisningsforløbene i en række kommuner og på
alle landets skoler. Det er for tidligt at sige, hvor mange
kommuner og skoler, der vil vælge at anvende materialerne systematisk i fremtiden, og om det får afgørende
indflydelse på skolers og kommuners evne til at forebygge og håndtere vold og overgreb.
Projektteamet har haft indledende samtaler med læreruddannelsen ved University College Sjælland, ligesom
en repræsentant for læreruddannelserne i styregruppen har søgt at få University College Lillebælt til at
bruge STÆRKE SAMMEN. Det er for tidligt at sige, om
undervisningsforløbene kommer til at indgå som en fast
del af undervisningen på en eller flere læreruddannelser.
Hvis det sker, må det formodes at få positiv indflydelse
på kommende læreres kapacitet til at forebygge og
håndtere vold og overgreb mod børn.
Der er ingen tvivl om, at det tager tid at opbygge resiliens og få skabt resiliensfremmende miljøer på skolerne,
så børn tør stå frem og tale åbent om svære ting. Det
tager også tid at ændre systemer, hvorfor det ville være
relevant med en undersøgelse af den samlede effekt af
projektets fortalerstrategi om mindst et par år.

gange under researchen til både slutevaluering og best
practice-dokumentation refererede til, at det var meget
motiverende for lærere at få indflydelse på udviklingen
af STÆRKE SAMMEN. Men ikke én lærer eller pædagog
pegede på noget tidspunkt på, at det også var vigtigt for
eleverne at være med til at udvikle STÆRKE SAMMEN.
Ingen elever har på noget tidspunkt tilkendegivet, at
det var meningsfyldt for dem at være med til at udvikle
STÆRKE SAMMEN. Det kan skyldes, at lærerne ikke har
fået italesat elevernes rolle – måske fordi de ikke har
tillagt børnenes inddragelse samme værdi, som deres
egen inddragelse? – og at eleverne dermed ikke har
forstået deres indflydelse.

Foto: Lotte Ladegaard

Nøglespørgsmål 11: Er børn aktivt involverede
i arbejdet med at gøre systemerne mere børnevenlige? Eleverne på mellemtrinnet har deltaget i
udviklingen af STÆRKE SAMMEN og rettighedshæftet,
i at gennemføre rettighedskampagnen via elevrådene
samt i at udvikle handleplaner. Eleverne har dermed haft
indflydelse på undervisningen og på udviklingen af de
endelige undervisningsforløb, der gerne skulle medvirke
til på længere sigt at gøre systemerne mere børnevenlige.
Børnerettighedsagentkorps skal sikre, at børns viden,
tanker og idéer bliver hørt i ”Børns beredskab mod
vold og overgreb.” Både lærere, pædagoger og elever
er dog usikre på børnerettighedsagenternes rolle og
opgaver. I de fokusgruppesamtaler og interviews, der er
gennemført med børnerettighedsagenter i forbindelse
med slutevalueringen, er der kommet få eksempler på,
at agenterne eller lærerne har iværksat aktiviteter selv.
De fleste steder har agenterne savnet klart formulerede opgaver. Ingen af de fire skoler har i dag aktive
agentkorps. Til gengæld har børnerettighedsagenterne
været med til at give inspiration til udviklingen af en
online-værktøjskasse, som nu ligger frit tilgængeligt på
www.redbarnet.dk/skole, hvor skoler fremover kan hente inspiration til at etablere og drive korps af børnerettighedsagenter.
På skolerne tilkendegiver flere lærere både i den
kvalitative og den kvantitative evaluering, at de mener, at børn har fået mere indflydelse. Det er ikke alle
eleverne enige i. Et eksempel på, at det stadig kniber
på medindflydelsen er, at lærere og pædagoger flere

Umiddelbart er der begrænset evidens for, at børn
allerede er aktivt involverede i arbejdet med at gøre
kommunale eller nationale systemer børnevenlige.
Projektteamet angiver, at de agerer børnenes stemme,
når de advokerer overfor myndigheder, men børn har,
så vidt det vides, ikke været konsulteret direkte om
deres ønsker i forhold til for eksempel inklusion af
børnerettigheder i Undervisningsministeriets nye Fælles
Mål eller siddet med til møder og forhandlinger. Der har
dog i perioder været repræsentanter fra Red Barnets
Ungdom og Danske Skoleelever i projektets styre- og
følgegrupper, men eleverne har været svære at fastholde, fordi de unge meget hurtigt skiftes ud, og fordi
organisationerne ikke har været gode til at finde erstatninger, selvom projektteamet siger, det har opfordret til
det flere gange.
En enkelt respondent siger i den kvalitative evaluering
af fortalerstrategien, at hans kommunes nye børne- og
unge- og familiepolitik er inspireret af projektet. ”Børns
beredskab mod vold og overgreb” er dog ikke at finde
sammen med de øvrige kildeangivelser på børne- og
unge- og familiepolitikken. Det fremgår heller ikke tydeligt af teksten, hvordan børn og unge har været involveret i at udvikle politikken og hvordan, børn og unge i
fremtiden vil få indflydelse på systemerne.
Reelt børneengagement i beslutningsprocesser og
implementering af børnevenlige systemer er da også
et ambitiøst mål, ikke mindst for et relativt kortvarigt
projekt. Ændringer af børns og voksnes bevidsthed og
traditionelle roller, skabelse af resiliensfremmende miljøer og markante ændringer af systemer tager tid.
At det er svært og tidskrævende at skabe plads til reel
medindflydelse til børn er ikke nyt. Det viser erfaringer
fra Red Barnets internationale projekter i en række
lande. Det kræver vilje fra de voksnes side, det kræver
voksnes tillid til, at børn kan mere, end de normalt får
lov at vise, og det kræver et langt, sejt træk, hvis voksne
skal afgive bare lidt af deres magt til børn. Derfor er det
positivt, at fortalerstrategien i ”Børns beredskab mod
vold og overgreb” føres videre i almindeligt Red Barnet-regi.
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Det siger projektteamet om fortalerstrategien i
”Børns beredskab mod vold og overgreb”
”Fortalerstrategien er et rullende dokument, for der sker noget nyt hele tiden. Mange ting vidste vi
simpelthen ikke i starten.
Mange fortalerhandlinger og resultater ligger i selve projektet på skolerne. Projektet skulle for eksempel gerne agere som fortaler for en anden kultur i forhold til underretninger. Børnerettighedsdagen og
Red Barnets 15-årige ambassadører for de nye Verdensmål har ageret fortalere for børnerettigheder
via events på sociale medier og taler på skolerne og under FN’s topmøde i New York om de nye Verdensmål. Ambassadørerne er ikke en direkte del af projektet, men idéen er stærkt inspireret af ”Børns
beredskab mod vold og overgreb,” og aktiviteterne var sandsynligvis ikke sat i gang, hvis ikke vi via
projektet i forvejen havde haft fokus på vold og overgreb.
Projektet har en styregruppe bestående af eksperter: skoleledere, repræsentanter for fritidslivet, lærere,
elever, læreruddannelsen, kommunerne, psykolog og AKT (adfærd, kontakt, trivsel). Styregruppen har
givet input til, hvordan vi kan lave fortalervirksomhed for børns ret til beskyttelse mod vold og overgreb.
Det er svært at sige, hvad der er opnået takket være os, og hvad andre har medvirket til, men vi har
klart været med til at sætte gang i nogle processer. Man kan sige, at hvis vi ikke havde haft fokus på
systemerne, var der i hvert fald slet ikke sket noget på grund af os. Fordi vi har inkluderet fortalervirksomhed i projektet, er vi tvunget til at gøre noget, og vi er er tvunget til at måle effekten af det, vi gør.
Hvis fortalerstrategien ikke havde været med i projektet, ville det bare have været et undervisningsmateriale. Nu er det et komplekst, flerdimensionelt projekt, hvor alt griber ind i hinanden.”

Den detaljerede version
Nøglespørgsmål 10:
Er offentlige systemer blevet bedre til at forebygge og håndtere vold og overgreb mod børn?

Det siger repræsentant for læreruddannelsen om
forebyggelse og håndtering af vold og overgreb
”Projektet giver god mening som del af det samlede politiske initiativ i ”Overgrebspakken – børn skal
altid beskyttes.” Undervisningsforløbene indeholder stærke værktøjer til skolerne. Uden undervisningsforløbene ville der være risiko for overfladiskhed. Der er mange, der banker på med materialer, så det er
også vigtigt, at undervisningsmaterialerne har eksemplarisk karakter.
Vold er ganske alvorligt, men ikke alle har den faglige viden. De her materialer er velegnede til at give
den viden og at være med til at lukke huller i velfærdssamfundet. Det er meget velegnet til brug i læreruddannelsen.
Man får ikke ændret på bred praksis på skolerne og i kommunerne overnight. Det kræver mange tiltag,
som der jo også er inkluderet i Overgrebspakken. Der er ingen hurtige løsninger i administrative systemers håndtering af problemerne og sideløbende opbygning af modstandskraft i børn. Det kræver et
langt, sejt træk at opbygge modstandskraft og lære at turde søge hjælp. Måske kunne man måle på den
samlede Overgrebspakke efter et par år?
Jeg har selv forsøgt at sætte undervisningsforløbene i spil på University College Lillebælt, men det
mislykkedes af logistiske grunde.Vi havde for kort tid til at indtænke det i vores lange planlægningshorisonter. Jeg har også gjort reklame for materialerne i uddannelsesmiljøerne – i forskningsmiljøer og på
professionshøjskoler for lærere, pædagoger og sygeplejersker – men materialerne var ikke helt klar. Jeg
vil gerne distribuere de endelige undervisningsmaterialer.”
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Det siger repræsentant for Undervisningsministeriets arbejdsgruppe for nye
Fælles Mål for sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
”Red Barnet henvendte sig direkte til mig med forslag til inklusion af børnerettigheder på alle trin i folkeskolen i forbindelse med udviklingen af de nye Fælles Mål for folkeskolen. Jeg kan ikke helt huske, om
det var i samarbejde med andre.Vi kommunikerede om forslagene, og jeg sendte det videre ud i arbejdsgruppen. Alle henvendelser blev sendt videre. Der var under en håndfuld forslag, og det var kun dem, der
handlede om børnerettigheder, der fik indflydelse på de nye Fælles Mål. Børnerettigheder hænger godt
sammen med målene. Ombudsmanden ønskede også at få børnerettigheder ind, fordi FN’s Børnerettighedskomité har kritiseret, at folkeskolen ikke har undervist i børnerettigheder.
Red Barnet spillede en meget aktiv rolle og brugte alle kanaler – de officielle og de uformelle. Jeg kan jo
ikke sige, om børnerettigheder ville være kommet med i skolereformen uanset hvad, men vi har været
klart inspirerede af Red Barnets formuleringer. De kom i et stramt format, som passede til en meget
styret proces, så vi skulle bare rette dem til.”

Det siger repræsentant for kommune om forebyggelse
og håndtering af vold og overgreb
”Det er helt klart en fordel, at skolerne engagerer sig i den her type undervisningsforløb. Jeg er også
temmelig sikker på, at undervisningsforløbene kan få indflydelse på, hvad der sker i kommunerne i forhold til underretninger.
Opbygning af modstandskraft er en del af undervisningsforløbene. Det er den rigtige vej at gå, for det
sker ikke af sig selv. Derfor har jeg også skrevet om projektet i Børne- og Kulturchefforeningens nyhedsbrev. Jeg vil gerne anbefale undervisningsmaterialerne til andre, hvis jeg får lejlighed til det. Min kommune
har ikke haft møder med Red Barnet om projektet, men vi er bestemt interesserede i at mødes.”

Det siger projektteamet om samarbejdet med Socialstyrelsen
om forebyggelse og håndtering af vold og overgreb
”Vi sidder i Styregruppen for regeringens ”Overgrebspakken – børn skal altid beskyttes” sammen med
alle mulige eksperter og med Socialstyrelsen som vært.Vi tager resultaterne fra ”Børns beredskab mod
vold og overgreb” med, og vi er børnenes stemme, hver eneste gang vi siger: ’Ude på skolerne siger de,
at…’
Vi er i jævnlig dialog med Socialstyrelsen, og vi er den eneste private organisation i Overgrebspakken.
Alle andre er offentlige projekter. De har helt overordnede mål.Vi har påvirket, hvordan målene opnås.
Via jævnlige møder, dialog og oplæg i Socialstyrelsen har vi for eksempel opnået, at styrelsen har inkluderet information om STÆRKE SAMMEN i undervisningen af fagpersoner og frontpersonale i kommuner
omkring Overgrebspakkens målsætning om forebyggelse, tidlig opsporing og hurtig sagsbehandling.Vi har
også selv været med ude og undervise i en kommune.Vi klæder folk på til den forebyggende indsats.
Der er få andre aktører i Overgrebspakken, der har med slutbrugerne at gøre. Jo, børnehusene, men de
træder jo først til, når det allerede er gået galt for børnene. Derfor har vi også lobbyet for en koordineret, langsigtet indsats, når det er gået galt: For koordinering af indsatser mellem for eksempel politi,
socialrådgivere, skole og lægen.Vi har også haft fokus på, hvad der sker, når børn er udredt og overgår til
kommunen med lange ventetider på psykologhjælp og støtte til familien.”
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Det siger projektteamet om samarbejdet med Undervisningsministeriet
om forebyggelse og håndtering af vold og overgreb
”Da vi advokerede for at få børnerettigheder på skemaet i folkeskolen i forbindelse med skolereformen,
sad vi i starten i arbejdsgruppe med andre organisationer, blandt andet Institut for Menneskerettigheder,
UNICEF, Røde Kors og Amnesty. Først pressede vi på for en formålsparagraf. Det lykkedes ikke. Så gik vi
efter Undervisningsministeriets nye Fælles Mål.
De andre organisationer gav input, og vi ledte processen og kom med korte forslag.Vi prioriterede
sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab samt historie, fordi det historisk set er der, der
undervises i rettigheder. Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab tog det meste, mens
historie endte med mest at fokusere på menneskerettigheder.
Det var en lang proces. Siden har kolleger fra Red Barnets skolegruppe taget over og præsenteret materialerne i deres arbejdsgrupper i diverse ministerier. Skolegruppen advokerer for eksemplariske forløb
om rettigheder, STÆRKE SAMMEN og så videre. De kan nu slå på, at vi kender dagligdagen på skolerne,
og derfor kan Red Barnet nu også give input til for eksempel revisionen af skolernes inklusions-indsats.
Forankringen i Red Barnets generelle advocacy-arbejde sikrer, at fortalerstrategien er bæredygtig, men
det gør også, at det kan være svært at skelne, hvilke resultater, der skyldes ”Børns beredskab mod vold
og overgreb,” og hvilke resultater, der til dels skyldes andre indsatser.”

Foto: Lotte Ladegaard
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Det siger projektteamet om indsamling af data som led i
forebyggelse og håndtering af vold og overgreb
”FN’s Børnerettighedskomité siger, at Danmark skal være bedre til dataindsamling. Det har vi medvirket
til med projektet, fordi vi har indsamlet rigtig meget data via baselines, måleredskabet og evaluering.
Måleredskabet er udviklet af eksterne eksperter med input fra elever og lærere. Det er testet
på de skoler, der har deltaget i projektet. Nu er vi ved at indgå et samarbejde med Komiteen
for Sundhedsoplysning om at inkorporere udvalgte indikatorspørgsmål på børns resiliens i et
landsdækkende, kommunalt sundhedsprojekt, sundhed.dk, der handler om at styrke det tværgående
samarbejde om børns sundhed og trivsel i skolen. Den type spørgsmål er nemlig ikke med i komitéens
egne skemaer, som tager udgangspunkt i internationalt anerkendte SDQ-spørgeskemaer (strenghts and
difficulties questionnaires).
Der vil selvfølgelig blive peget på STÆRKE SAMMEN og RYKKE SAMMEN til at adressere problemerne,
der måtte blive identificeret.”
Nøglespørgsmål 11: Er børn aktivt involverede i arbejdet med at gøre systemerne mere børnevenlige?

Det siger børnerettighedsagenter om at være børnerettighedsagenter
• ”I vores klasse har vi ikke haft agenter efter konferencen. Jeg ved ikke hvorfor.”
• ”Heller ikke i vores klasse. Jeg ville gerne have lavet noget, men vores lærere blev trætte af, at vi
larmede.Vi manglede aktiviteter.”
• ”Vi fik mere viden om rettigheder.”
• ”Vi ville gerne fortsætte som børnerettighedsagenter. Det var spændende.Vi lærte noget. Det var
specielt at være med på konference. Der var næsten ingen, der fik lov. Det var sjovt, hyggeligt og rart,
og vi fik god mad.”
• ”Vi ville gerne ud og snakke med andre skoler og prøve mere og gøre noget andet end de andre.Vi
ville gerne mødes med de andre agenter og finde ud af, hvad vi kan gøre.”

Sidste skoleår havde vi børnerettighedsagenter,
men ikke alle kender dem.
Elever

Det siger lærerne om børnerettighedsagenter som del af
børns involvering i at gøre systemerne mere børnevenlige
• ”Det er en stor opgave for lærere og et stort ansvar for børn.”
• ”Det er svært at få til at hænge sammen i hverdagen.”
• ”Agentkorpset kom oven i rigtig mange andre opgaver fra Red Barnet, og jeg kunne ikke overskue at
bruge mere tid på projektet.”
• ” Den type aktiviteter skal være lærerstyrede.”
• ”Det er for tidskrævende.”
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Vi havde børnerettighedsagenter på vores skole. Vi ville gerne være aktive
og virkelig tage del i det. Børnene gik meget, meget op i det. Red Barnet kom og
holdt konference for agenterne, og bagefter holdt agenterne foredrag om det for
klassen. Vi har refereret til det bagefter, for der var gode pointer. De tog det meget
seriøst og var lidt stolte.
Lærer

Det siger en børnerettighedsagent om børnerettighedsagenter som del
af børns involvering i at gøre systemerne mere børnevenlige
”Jeg var børnerettighedsagent sidste skoleår.Vi mødtes med andre børnerettighedsagenter fra hele
landet hos Red Barnet.Vi fik opgaver og arbejdede i to grupper. Jeg var ikke i gruppe med nogen, jeg
kendte. Det var hyggeligt.Vi lavede plancher.
Derefter skrev Red Barnet til os, om vi kunne komme og blive filmet.Vi var fire. To af os tog derhen og
lavede video.Vi svarede også på nogle spørgsmål.
Så skete der ingen andre ting. I det her skoleår har vi ingen børnerettighedsagenter.
Vi ved ikke mere om rettigheder end de andre, for her på skolen ved alle ret meget om rettigheder. Men
måske ved vi lidt mere om Red Barnet.
Jeg ved ikke, om det er vigtigt at have børnerettighedsagenter. Det har ikke ændret på noget på skolen,
at her var børnerettighedsagenter.Vi lavede jo ikke så meget. Det var ok, at det kun varede et år.”

Vi kunne godt lide børnerettighedsagentkonferencen,
fordi det var nogle rare pædagoger.
Børnerettighedsagenter

Det siger projektteamet om børns involvering
i at gøre systemerne mere børnevenlige
”Børn har været inddraget i udviklingen af undervisningsmaterialet STÆRKE SAMMEN, og de er med til
at udvikle handleplaner. Det er ikke en direkte fortalerhandling, men det er også et af målene med fortalervirksomheden, at børn skal tages alvorligt som demokratiske borgere, der inddrages i beslutninger,
der vedrører dem selv.
Det samme gælder børnerettighedsagenterne. Da nogle af dem udtalte sig til medierne, blev det også til
fortalervirksomhed.”

Børnenes bevidsthed ændrer sig, når de bruger undervisningsmaterialerne,
så i fremtiden kan børn få indflydelse på, hvordan systemerne indrettes.
I min kommune har vi ladet vores nye børne- og unge- og familiepolitik være
inspireret af projektet.
Repræsentant for kommune

66

Fakta om børns deltagelse i kampagne og
udvikling af rettighedsmaterialer
• Undervisningsmaterialet i rettigheder til mellemtrinnet blev udviklet med input fra elever i 4., 5. og
6. klasse. I alt 32 elever deltog. Eleverne blev præsenteret for de forskellige emner fra materialet, og
de vurderede hvilke tre opslag, de fandt mest spændende og vigtige. Derefter blev de interviewet om
deres valg.
• Rettighedskampagnen blev markedsført via skolernes elevråd. 2.345 pakker med plakater,
klistermærker til spejle, cykelpostkort og folder blev sendt ud til alle skoler i Danmark.
• For at få elevrådene til at tage kampagnen til sig, lavede Red Barnet en selfie-konkurrence. Eleverne
skulle uploade billeder af dem selv sammen med en plakat, spejlsticker eller cykelpostkort til
Facebook-siden RedBarnetMegafonen og tagge med hashtagget #BørnHarRet. Præmien var 10x10
biografbilletter. 89 elever uploadede billeder til Facebook, og enkelte deltog via Instagram, fordi de var
under 13 år og ikke havde en Facebook-profil.
• Cirka 30 børn fra udskolingsklasser har været involveret i at producere tre film om vold og overgreb,
skilsmisse og privatliv.
• Kampagnewebben www.redbarnet.dk/ret havde i målingsperioden 3.438 unikke besøgende, og den
gennemsnitlige besøgstid var 4 minutter, hvilket er højt. 812 elever deltog i quizzen på hjemmesiden.
• Facebook-siden www.facebook.com/RedBarnetMegafonen blev oprettet specifikt til kampagnen og
var målrettet børn og unge. 70 procent af brugerne var 13-17 år. 767 havde ”liket” siden, som først
blev oprettet i forbindelse med kampagnen. Derfor havde den ingen følgere i udgangspunktet.
• Red Barnets officielle Facebook-side havde på kampagnetidspunktet 43.000 følgere, primært voksne.
Siden blev brugt til at lave opslag rettet mod forældre og andre voksne.
• 328 brugere har desuden lagt fotos på Instagram, og mange har også benyttet Twitter.
• På FN’s Børnerettighedsdag den 20. november 2014 deltog 96 skoler med i alt 21.375 elever.
• I alt bragte medierne 55 artikler og nyhedsindslag den 20. og 21. november 2014. Red Barnet
samarbejdede med børnekanalen DR Ultra om dækning af dagen.
• Mediekonkurrencen ”Kaos i familien – bryd tavsheden” for 6.-10. klasse blev arrangeret af Politiken,
Ekstra Bladet og Red Barnet i februar og marts 2014. Mere end 6.000 elever på 243 skoler deltog
med artikler og websites.
• 302 elever ringede til en særlig hotline, hvor Red Barnet gav råd og vejledning om kampagnens emner.
• Kampagnen #GivBørnLov blev gennemført sammen med alle børneorganisationerne,
Socialpædagogernes Landsforbund, Danske Skoleelever og Socialrådgiverforeningen som en del af
Red Barnets fortalerstrategi for at få inkorporeret FN’s Børnekonvention i dansk lovgivning. Indsatsen
medførte, at børn nu har klageadgang til FN.
Fra ”Kendskabsanalyse af kampagnen til Børns Beredskab mod vold og overgreb”
af Maria Bach Sørensen, april 2015

Det er for tidligt at sige, om børn har fået indflydelse på systemerne, men i
fremtiden vil børn måske få mere indflydelse på, hvordan systemerne indrettes på
skolerne og i kommunerne, fordi effekten af koncepterne i undervisningsforløbene
bidrager til at styrke børnenes evne til at søge indflydelse og tage medansvar. Det er
lykkedes at lave materialer i børnehøjde, og der er positive effekter, fordi børn siger fra i
øget omfang. Men andre processer understøtter det samme, så det flyder lidt sammen.
Repræsentant for læreruddannelsen
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Læring fra skolerne
I processen med at udvikle projektet og lave researchen
til slutevaluering og best practice-dokumentation blev
det klart, at en række forskellige faktorer har påvirket
resultaterne af ”Børns beredskab mod vold og overgreb” positivt og negativt. Ifølge lærere og pædagoger,
der har deltaget i den kvalitative del af slutevalueringen
samt i researchen til best practice-dokumentation, er
den vigtigste læring på skolerne:
Ledelsesopbakning: Alle lærere og pædagoger er enige om, at ledelsesopbakning er vigtig. På flere skoler var
den ikke til stede. Det irriterede lærerne og pædagogerne, som af og til har skulle kæmpe for at få lov til at
gennemføre projektet. Andre steder har ledelsen givet
lærerne og pædagogerne frie rammer, men også her har
lærerne og pædagogerne savnet et reelt engagement
fra ledelsen. De steder, hvor ledelsen overhovedet ikke
er gået ind i projektet, er det typisk en enkelt lærer, der
har været primus motor for nogle få, andre lærere. De
steder er det sjældent lykkedes at få hele mellemtrinnet
med. Men når ikke hele mellemtrinnet er med, er det
svært at skabe et resiliensfremmende miljø på skolen.
Flere lærere og pædagoger ønsker sig derfor et materiale specifikt til ledelsen, så ledelsen forstår, at et sådant
projekt kræver tid, men at det er virkelig vigtigt.
Lærer-engagement: Flere lærere og pædagoger siger,
at det er vigtigt, at der er en tovholder, og tovholderen
skal have tid afsat til denne funktion. Ellers er der risiko
for, at et så omfattende projekt glider ud. De vil også
gerne have alle mellemtrinnets lærere med, fordi det
ellers er svært at sikre et generelt resiliensfremmende
miljø. En del steder har projektet været drevet af ganske
få lærere og klasser.
Kultur på skolen: De fleste lærere, pædagoger og
skoleledere mener, at undervisningsforløbene vil kunne
fungere på alle skoler. Skoler, der i forvejen har en kultur
med fokus på trivsel og samarbejde, vil dog nok få
relativt mere ud af forløbene, ligesom det kan påvirke
resultaterne negativt, hvis lærerne ikke formår at skabe
det rette trygge rum, hvor børnene tør åbne op og
deltage.

Struktur: Alle undervisningsmaterialer kan bruges alle
steder uanset struktur og skoletype, siger lærere og
pædagoger, men der skal være en tovholder til at følge
op. Det gør for eksempel ikke den store forskel, om det
er en privatskole eller en folkeskole, viser resultaterne af
den samlede slutevaluering og best practice-dokumentationen.
Varighed: Alle lærere og pædagoger er enige om, at
det er et for omfangsrigt projekt, som i praksis ikke var
et enkelt projekt, men bestod af en række projekter.
Nogle af skolerne har været med hele vejen igennem,
mens andre kun var med i STÆRKE SAMMEN. For
dem har projektet formentlig været mere overskueligt.
Flere skoler faldt fra undervejs, og nogle elever mistede pusten. Nogle lærere klager også over, at der ikke
har været åbenhed omkring omfanget af projektet fra
starten.
Ifølge projektteamet var alle skoler dog informeret om
projektets omfang lige fra starten, både skriftligt og via
introduktionsmøder på alle deltagende skoler. Alle skoler har fået oversigter over alle komponenter i projektet, projektets faser, monitorering og evalueringsdelen,
samt hvad der som minimum ville forventes af skolen
og lærerne af tid og ressourcer i dette projekt.
Tid i skemaet: Flere lærere og pædagoger vurderer, at
undervisningsforløbene kan bruges i de fleste fag, men
at det er godt at lægge forløbene tidligt på dagen, så
lærere og pædagoger kan nå at følge op på elever, der
måtte blive kede af det. Det er også godt at tage forløbene i bidder, så eleverne ikke kører sure i dem. Det
ligger helt i tråd med Red Barnets anbefalinger.
Ressourcer: Det er klart en styrke at have to lærere
eller pædagoger på, når STÆRKE SAMMEN-forløbet
afvikles. Ellers kan det være svært at få samlet op på de
mange følelser, som eleverne måtte opleve undervejs i
forløbene.
Har rettighedsforløbet haft indflydelse på udkommet af STÆRKE SAMMEN de steder, hvor skolerne har brugt begge materialer? Det er svært at sige,

Den her type undervisningsmaterialer kan fungere på alle skoler, men skolens kultur
omkring, hvad man opfatter som trivsel, er en vigtig forudsætning. Man kan ikke bare
opbygge trivselskultur en gang imellem. Det er en proces.
Leder
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om rettighedsforløbet har haft indflydelse på udkommet af STÆRKE SAMMEN. Til gengæld viser evalueringen af kampagne og børnerettighedsmaterialer, at på de
skoler, der kun har gennemført kampagnen og anvendt
rettighedshæfterne, er der færre positive resultater end
på de skoler, hvor rettigheder indgår som kontinuerligt
tema. En generel konklusion ud fra den kvalitative og
kvantitative evaluering må være, at de skoler, der tager
det lange, seje træk og systematisk anvender STÆRKE
SAMMEN, gerne sammen med rettighedshæfterne og
fejring af Børnerettighedsdag, leverer flere resultater
end de skoler, der ikke går så systematisk til værks.

Har der været støtte nok – og den rigtige støtte –
fra Red Barnet og CeSoB? Alle respondenter har sat
pris på støtten fra Red Barnet, mens der er lidt blandede tilbagemeldinger på samarbejdet med CeSoB. Nogle
er tilfredse. Andre siger, at CeSoB er for akademiske, og
nogle lærere og pædagoger føler, at de ikke er blevet
lyttet til: ”Til trods for alle vores kommentarer ændrede
intet sig fra år til år."

Har handleplansvejledningen været brugt, og har
den i så fald den spillet en positiv rolle? Der er
lidt blandede tilbagemeldinger på handleplansvejledningen RYKKE SAMMEN. Nogle lærere syntes, at det
var et godt redskab, mens andre lærere opgav at finde
rundt i handleplansvejledningen, som de oplevede som
meget teoretisk. Som en lærer udtrykker det: ”Det
er en tidskrævende og akademisk øvelse at bruge
handleplanen. Vi kunne ikke overskue det.” En anden
sagde, at ”der skal ske noget radikalt med handleplanen,
hvis vi skal bruge den igen.” Ifølge projektteamet er den
endelige handleplan derfor også lavet helt om.

• En lærer kunne godt tænke sig en forældrefolder –
også til handleplanen.

Flere skoler, der indgik i best practice-dokumentationen
og slutevalueringen, stod af allerede ved spørgeskemaerne, som ligger til grund for handleplanen. Ikke mindst
da det gik op for dem, at de selv skulle uddrage data
og analysere svar det andet år. Eleverne forstod ikke
alle spørgsmålene, og det gjorde lærerne heller ikke
altid. Både lærere og elever siger samstemmende, at
spørgeskemaerne er alt for lange, og der er mange
problemer i dem. ”Det svært helt at tage dem for gode
varer,” som en lærer udtrykker det. Flere er enige om,
at hvis spørgeskemaerne ikke er elektroniske, kommer
ingen til at bruge dem. På tidspunktet for evalueringen
lå det endnu ikke fast, om spørgeskemaerne bliver
elektroniske, men spørgsmål og opbygning af skemaer
var under revision.
Spiller kvaliteten af undervisningsmaterialerne en
rolle? Klart ja fra alle respondenter. Materialerne er af
god kvalitet og lækkert sat op. Derfor fanger de. Det
kan også mærkes, at der har været lærere inde over, og
at Sex & Samfund, der har erfaring i at tale om sex med
børn, har været med, siger flere lærere.
Har den omfattende brugerinvolvering fremmet
virkningen af projektet? Ja, siger alle lærere og pædagoger. En afdelingsleder siger, at det er ”meget, meget
vigtigt, at materialet ikke bare er produceret ved skrivebordet eller af et forlag. Det er godt at tage højde for
brugerne. Det tager tid, men lærerne har gjort andre
lærere en tjeneste.”

Andet
• En respondent foreslår, at der fremstilles en kasse
eller en kuffert til materialerne for at gøre det mere
overskueligt.

• Flere respondenter er bekymrede over, hvordan de
færdige materialer distribueres. ”Hvis materialerne
bare lander på ledelsens bord, kommer det aldrig
videre,” forklarer de. De foreslår, at Red Barnet
kan sende ud via PPR (pædagogisk, psykologisk,
rådgivning) Eller LKT (læring, kontakt, trivsel) og AKT
(adfærd, kontakt, trivsel)-netværk, elevråd, elevforeninger, konsulenter i kommunerne og læreruddannelserne. Man kunne også sende materialerne direkte til
biblioteket og give besked direkte til lærerne om, at
de findes. For eksempel via reklamer i medlemsbladene Folkeskolen og Frie Skoler. Forslagene er ifølge
projektteamet taget til efterretning og udført.
• Alle respondenter er enige om, at de vil bruge undervisningsforløbene igen, men de fleste vil dog ikke
bruge hele pakken, men plukke efter behov. Flere vil
kun bruge handleplanen igen i en opdateret version.
• Alle vil gerne anbefale undervisningsforløbene til
andre.

Ledelsesopbakning, lærerengagement,
kultur på skolen, struktur, tid, varighed og
ressourcer er alt sammen vigtigt i det her
undervisningsforløb. Ikke mindst ledelse.
Vores lærere er meget pligtskyldige, men
vi spørger altid i stedet for at give ordrer.
Vi har mange elever, der har det svært.
Hvis vi siger, at klasser SKAL lave det her,
kommer der ikke noget godt ud af det.
Derfor var det frivilligt. Men alle ville gerne,
efter de havde mødt en repræsentant fra
Red Barnet.
Leder
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Anbefalinger
Anbefalingerne, som henvender sig dels til Red Barnet,
dels til danske myndigheder og beslutningstagere, tager
udgangspunkt i hovedkonklusionerne.
Resultatmål 1.1: På mellemlangt sigt (3-4 år): Styrke børn og unges kapacitet til at modstå og reagere aktivt på vold og overgreb (af fysisk, psykisk og
seksuel karakter). Projektets undervisningsforløb har
vist sig effektive i forhold til at give eleverne viden om
fysisk og psykisk vold, mens det kniber mere med viden
om seksuelle overgreb. Et emne, som lærerne tilkendegiver, at de finder sårbart og svært. Det anbefales
derfor, at Red Barnet udvikler en særlig lærervejledning
til, hvordan lærere og pædagoger kan tackle de følelser,
de selv og deres elever oplever, når de arbejder med
emnet. En sådan lærervejledning kan forhåbentlig få
flere lærere til at føle sig bedre klædt på til at håndtere
emnet i klasselokalerne. Alternativt skal Red Barnet
undersøge, om Sex & Samfund allerede har udviklet en
vejledning i at undervise i følsomme emner og i så fald
sørge for, at materialet kommer ud til skolerne sammen med STÆRKE SAMMEN. Red Barnet kunne også
tilbyde skoler at komme ud og holde kurser i, hvordan
temaerne faciliteres.
10 procent af eleverne har ikke rykket sig nævneværdigt
i forhold til udvikling af selvværd og generel modstandskraft. Det kan skyldes, at spørgeskemaerne om
resiliens ikke har fungeret efter hensigten, men det kan
også indikere, at der skal mere til, hvis de svageste børn
skal få det markant bedre. En del af løsningen på det
problem ligger formentlig i at få alle lærere gjort i stand
til at forholde sig til og støtte de svageste elever.
Red Barnet, skoleledere og flere lærere har i både best
practice-dokumentationen og den kvalitative del af
evalueringen påpeget, at ikke alle lærere er lige gode
til at stå for klassesamtaler, handleplaner og STÆRKE
SAMMEN. Dels er nogle lærere selv sårbare og bliver
meget påvirkede af materialet. Dels er der lærere, som
ikke formår at skabe det rette trygge rum, hvor børnene tør åbne op og deltage. Det er heller ikke alle lærere,
der har tillid til, at børn kan deltage meningsfuldt.
Flere lærere har fortalt, at læreruddannelsen ikke
fokuserer på børns rettigheder, resiliens og læreres rolle
som beskyttere af børn og fagpersoner med skærpet
underretningspligt. Men hvis alle børn, og ikke mindst de
allermest udsatte, skal trives, skal alle lærere kunne løfte
de opgaver, der ligger ud over selve undervisningen.
Derfor skal børns rettigheder, resiliens, handlemuligheder og trivsel på skemaet på samtlige læreruddannelser
og efteruddannelse for lærere.
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Resultatmål 1.2: På kort sigt (1-2 år): Børn og
unge forstår deres rettigheder og kan relatere
dem til eget hverdagsliv, herunder i forbindelse
med beskyttelse mod vold og overgreb. Projektet
viser, at det giver resultater at undervise børn i deres
rettigheder i forhold til at forebygge fysisk og psykisk
vold. Som det er nu, indgår børnerettigheder kun i de
Fælles Mål for sundheds- og seksualundervisningen samt
familiekundskab. FN’s Børnerettighedskomité anbefaler,
at Børnekonventionen som helhed skal indgå i undervisningen. En bredere undervisning i rettigheder og
handlemuligheder vil ganske givet styrke danske børns
evne til at beskytte sig mod andre former for rettighedskrænkelser også. Derfor anbefales det, at Danmark
lever op til Børnerettighedskomitéens anbefalinger, og at
Red Barnet indtil da fortsætter sin fortalervirksomhed
for at få børnerettigheder fast på skoleskemaet i alle fag
enten via nye projekter eller via Red Barnets generelle
fortalervirksomhed.
Resultatmål 2.1: På mellemlangt sigt (3-4 år):
Styrke kapacitet blandt de voksne, der omgiver
børnene, til at skabe resiliens-fremmende miljøer
på skole, i hjem og i fritid sådan at børns rettigheder respekteres, og de beskyttes mod vold og
overgreb. Der er ingen ændring fra baseline til endline
i de kvalitative data i forhold til lærernes og pædagogernes egen vurdering af skolens kapacitet til at styrke
børns resiliens. Når kun en enkelt klasse eller to deltager, og når ledelsen ikke skubber på for at få prioriteret
resiliens og rettigheder, ses der formentlig en begrænset
påvirkning af det samlede resiliens-miljø på skolen.
Hvis undervisningsforløbene skal skabe resiliens-fremmende miljøer på alle skoler, i hjem og i fritiden, skal
kommunerne tage ansvar for sikre, at alle skoler bruger
materialerne. Herunder at skoleledelser, samtlige lærere
og pædagoger samt forældre fra mellemtrinnet inddrages.
Resultatmål 2.2: På kort sigt (1-2 år): Voksne, der
omgiver børn i den skolepligtige alder, har viden
om og redskaber til at beskytte børn mod vold
og overgreb. Det blev tydeligt i projektperioden, at
mange lærere har yderst begrænset kendskab til underretningssystemet, og mange føler berøringsangst over
for vold og ikke mindst seksuelle overgreb. Projektet
har medført, at lærere i langt højere grad agerer, når de
har mistanke om vold og overgreb mod deres elever.
Derfor er det en klar anbefaling, at underretninger, vold
og overgreb skal være en fast del af undervisningen på
alle læreruddannelser og efteruddannelse for lærere.
Red Barnet bør derfor prioritere fortsat at påvirke
læreruddannelserne i den retning.
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Resultatmål 3.1: På mellemlangt sigt (3-4 år):
Offentlige systemer til forebyggelse og håndtering
af vold og overgreb mod børn og unge lever op
til FN’s Børnekonvention samt den Internationale
Børnerettighedskomités anbefalinger til Danmark.
Ifølge projektteamet var det på besøg i forskellige
kommuner allerede i starten af 2014, det deltog i to af
Kommunernes Landsforenings årlige topmøder og i Det
Kriminalpræventive Råds årsmøde i 2014. Mange kommuner deltager i rådets årsmøde. Projektet har også
søgt at påvirke kommunerne via Overgrebspakkens
følgegruppe, hvor Red Barnet har været repræsenteret
siden november 2013. Alligevel er der ingen evidens
fundet for, at kommunernes behandling af sager om
vold og overgreb mod børn lever op til standarder for
børns rettigheder. Da fortalervirksomhed tager tid og
kræver en yderst intensiv indsats med løbende opfølgning, anbefales det, at Red Barnet i fremtidige projekter
fokuserer mere på opfølgning i den enkelte kommune.
Slutevalueringen viser, at der stadig er begrænset
evidens for børns medbestemmelse, og flere lærere
synes, at medbestemmelse er udfordrende. Mange
års erfaringer fra internationale projekter viser, at hvis
børn skal have reel medbestemmelse, skal voksne have
indsigt i, hvad reel medbestemmelse er. De voksne skal
også have redskaber til at engagere børn meningsfuldt
i beslutningsprocesser. Derfor anbefales det, at Red
Barnet udvikler manualer og redskaber til at styrke
reel medbestemmelse for børn i Danmark. Det gælder
ikke mindst, hvis Red Barnet ønsker at fortsætte med
at oprette Børnerettighedsagentkorps. Udviklingen af
redskaber kan eventuelt ske med inspiration fra eksisterende internationale værktøjer som ”From child labour
to children in charge. A handbook on child-led organisation and advocacy on child labour,” som Red Barnet
udgav i 2009, eller “A youth participation best practice
toolkit,” som Red Barnet har udgivet i 2016.

Resultatmål 3.2: På kort sigt (1-2 år): De offentlige
systemers håndtering af sager vedrørende vold og
overgreb mod børn og unge lever op til regeringens anbefalinger om forbedring af sagsbehandling med videre. Da slutevalueringen fandt sted, var
tidsfristen for dette resultatmål overskredet. Alligevel
har ingen fageksperter i slutevalueringen tilkendegivet, at kommunernes behandling af sager om vold og
overgreb mod børn lever op til alle anbefalinger fra
Ankestyrelsen, og der er begrænset evidens for, at børn
er aktivt involverede i at gøre kommunale eller nationale systemer mere børnevenlige. Det anbefales, at den
type fortalervirksomhed i fremtidige projekter indledes
allerede ved projektstart, og at tidsrammen for resultatmål af den type er realistiske.
Det gælder for både resultatmål 3.1 og 3.2, at det
er uhyre svært at opnå ambitiøse mål omkring fundamentale ændringer i offentlige systemer inden for en
snæver tidsramme på tre år. Derfor anbefales det, at ministerier og styrelser åbner for projektpuljer af længere
varighed end tre år.
Det anbefales også, at offentlige myndigheder bevilger
støtte til en mere langsigtet opfølgning på projekter, der
indebærer adfærdsændringer. Det gælder både i forhold
til opbygning af resiliens hos børn og resiliens-fremmende systemer, men også i forhold til ændringer af
offentlige systemer. En slutevaluering efter 2,5 år kan
give nogle fingerpeg om, hvad der virker og ikke virker,
men på nuværende tidspunkt er det ikke muligt at sige,
om projektets resultater rodfæstes og dermed fører
til systematiske, bæredygtige adfærdsændringer blandt
elever, lærere og generelt på skolerne, i hjemmene og i
de offentlige systemer.
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Verdens største uafhængige børnerettighedsorganisation
Red Barnet arbejder i Danmark og flere end 120 andre lande.Vi redder børns liv.
Vi beskytter og styrker børn.Vi kæmper for deres rettigheder.Vi er Save the
Children – verdens førende uafhængige organisation for børn.
Red Barnet yder nødhjælp og forebygger katastrofer.Vi bekæmper vold, overgreb og mobning.Vi sikrer skolegang, opbygger fællesskaber og styrker børns
modstandskraft.Vi arbejder politisk for positive forandringer for udsatte børn og
skaber debat om børns livsvilkår.
Red Barnet er en demokratisk organisation med engagerede frivillige, der er
organiseret i 65 lokalforeninger. De frivillige giver oplevelser til børn på ferielejre,
i naturen og lokale fælleskaber. De driver genbrugsbutikker og træder til ved Red
Barnets indsamlinger.
Vores vision er en verden, hvor ethvert barns ret til deltagelse, overlevelse,
udvikling og beskyttelse er realiseret.
Vores mission er at sikre udsatte børn øjeblikkelige og varige forbedringer i deres
liv samt kæmpe for positive forandringer i den måde, verden behandler børn på.

Vil du vide mere? Kontakt:
Red Barnet
Rosenørns Allé 12
1634 København V
Tlf.: 35 36 55 55
info@redbarnet.dk
www.redbarnet.dk
Tusind tak for hjælpen
Red Barnet har udviklet ”Børns beredskab mod vold og
overgreb” i samarbejde med 14 skoler forskellige steder
i Danmark. Denne slutevaluering kunne ikke have været
skrevet og produceret uden omfattende hjælp fra en række
skoleledere, lærere, elever og forældre. Mange andre har
også bidraget. Tusind tak til alle jer, der delte jeres ris og ros,
erfaringer og gode råd.
Center for Social Bæredygtighed, CeSoB, og Sex & Samfund
har også været samarbejdspartnere på projektet, der er
udviklet med støtte fra ”Overgrebspakken – børn skal altid
beskyttes,” som blev vedtaget i satspuljeaftalen for 2013.
Overgrebspakken er en del af Social- og Indenrigsministeriets samlede indsats til beskyttelse af børn og unge.

