
 

 

ELEVUNDERSØKELSE; 4.-10.trinn 

HVER SKOLE KAN TILPASSE SPØRSMÅLENE OG TILFØYE EGNE SPØRSMÅL UT FRA 
LOKALE FORHOLD 
Det er imidlertid viktig å beholde de samme spørsmålene fra gang til gang for å kunne se 
utviklingen. 
 
Denne undersøkelsen brukes på UNICEFs rettighetsskoler og kan brukes av skoler som ønsker å 
drive rettighetsbasert 
 
Undersøkelsen settes opp som spørreskjemaundersøkelse på skolens intranett/annen relevant 
software.  
 
Svarmuligheter: JA, AV OG TIL, NEI og VET IKKE 
 

1. Jeg har hørt om barns rettigheter på skolen. 
2. Barns rettigheter gjelder for alle barn i verden 
3. Jeg tør du å si min mening selv om mange er uenige med meg 
4. Jeg kan være meg selv, uten å bli ertet eller mobbet 
5. Jeg føler meg trygg på skolen 
6. Jeg vet hvem jeg vil gå til på skolen hvis jeg eller en annen har det vanskelig 
7. Elever som har det vanskelig, får hjelp av de voksne på skolen 
8. Jeg får hjelp av de voksne når jeg har det vanskelig 
9. Jeg føler at de voksne på skolen bryr seg om meg 
10. Jeg har vært med på å lage klassereglene 
11. Lærerne lytter til meningene og ideene mine 
12. Jeg vet hva jeg kan gjøre for å hjelpe barn i andre land 
13. Elevene har mulighet til å si sin mening om det som blir bestemt på skolen  
14. Jeg vet hva elevrådet / rettighetsrådet arbeider med 
15. Elevrådet / rettighetsrådet kan være med og påvirke det som blir bestemt på skolen 
16. Jeg trives på skolen 

 
17. Har du snakket om barns rettigheter med noen av menneskene nedenfor i løpet av de tre 

siste månedene? 
 

(Svaralternativ: JA, NEI, VET IKKE) 
 

… Dine foreldre/foresatte 
… Andre i familien 
… Andre voksne utenfor skolen 
… Andre barn utenfor skolen 
 
Spørsmål til ungdomsskoleelevene: 
 

18. Har du postet noe om barns rettigheter i sosiale medier de siste tre månedene? 

 

 


