You-Gov-undersøgelse vedr. forældres holdning til skolereformen
Hvad er din overordnede forventning til effekten af skolereformen om tre år? (%)
Eleverne vil lære langt mere/mere end i dag
Eleverne vil lære lige så meget som i dag
Eleverne vil lære mindre/langt mindre end i dag
Ved ikke

57
27
9
7

Hvad synes du om følgende ændringer, som sker som følge af den nye skolereform? (%)
Meget godt/godt
At alle skoler skal
sikre mindst 45
minutters motion
og bevægelse i
gennemsnit om
dagen til alle
elever
At eleverne får
understøttende
undervisning, hvor
de får tid til at
træne og afprøve
de ting, de lærer i
fagene
At eleverne får
fremmedsprog
tidligere end hidtil
At eleverne får
flere timer i dansk
og matematik end
hidtil
At skolerne får
bedre muligheder
for at lave fleksibel
holddannelse efter
interesser og
niveau på tværs af
klasser og
klassetrin
At skolerne skal
tilbyde flere
valgfag fra 7. klasse
end hidtil
At skolerne får
større mulighed for

Dårligt/meget
dårligt
5

Ved ikke

81

Hverken godt el.
dårligt
12

81

10

5

4

78

12

6

4

77

15

5

3

75

14

7

4

72

18

4

5

69

19

6

6

2

at lave særlige
linjer i udskolingen
med vægt på
temaer som
eksempelvis
medier eller
globalisering end
hidtil
At reformen giver
mulighed for, at
pædagoger bliver
mere inddraget i
undervisningen
end hidtil
At skolerne skal
samarbejde mere
med foreninger og
virksomheder i
lokalområdet end
hidtil

64

19

11

6

60

24

9

7

Skolereformen betyder, at de fleste elever fremover får en længere skoledag. 0.-3. klasse får fremover 30
timer om ugen inklusive 2 timers frivillig lektiehjælp, 4.-6. klasse får 33 timer om ugen inklusive 3 timers
frivillig lektiehjælp, og 7.-9. klasse får 35 timer om ugen inklusive 2 timers frivillig lektiehjælp. Hvad synes
du om, at eleverne efter skolereformen får en længere skoledag? (%)
Meget godt/godt
Hverken godt eller dårligt
Dårligt/meget dårligt
Ved ikke

44
24
30
3

Hvad synes du om, at alle skoler skal tilbyde frivillig lektiehjælp til alle elever? (%)
Meget godt/godt
Hverken godt eller dårligt
Dårligt/meget dårligt
Ved ikke

81
12
5
2

Foretrækker du, at dit barn laver lektierne derhjemme eller får klaret lektierne i løbet af skoledagen?
Hvis du har mere end et barn, bedes du svare med tanke på dit ældste barn i folkeskolen (%)
I løbet af skoledagen
Derhjemme
Ved ikke

70
19
10

Forventer du, at du vil tage imod tilbuddet om lektiehjælp til dit barn i skoletiden? Hvis du har mere end
et barn, bedes du svare med tanke på dit ældste barn i folkeskolen (%)
Ja, alle dage
Ja, nogle dage eller perioder
Nej
Ved ikke

22
56
14
7

Hvad synes du om, at skolereformen lægger op til, at forældrene inddrages mere end tidligere? (%)
Meget godt/godt
Hverken godt eller dårligt
Dårligt/meget dårligt
Ved ikke

63
22
12
3

Vil du som forælder gerne inddrages mere eller mindre i samarbejdet med lærerne og pædagogerne om
dit barns læring, end du er blevet hidtil? (%)
Meget mere/mere
46
Samme niveau
46
Mindre/meget mindre
5
Ved ikke
3
Note: Forældre til kommende 0. klasseselever har ikke fået stillet dette spørgsmål

Vil du som forælder gerne inddrages mere eller mindre i arbejdet med klassens trivsel, end du er blevet
hidtil? (%)
Meget mere/mere
38
Samme niveau
54
Mindre/meget mindre
6
Ved ikke
3
Note: Forældre til kommende 0. klasseselever har ikke fået stillet dette spørgsmål

Hvordan føler du dig informeret om de forandringer, der sker på skolen som følge af skolereformen? (%)
Meget godt/godt
32
Hverken godt eller dårligt
31
Dårligt/meget dårligt
34
Ved ikke
3
Note: Forældre til kommende 0. klasseselever har ikke fået stillet dette spørgsmål

Om undersøgelsen
Analysebureauet YouGov har gennemført undersøgelsen for KL. Undersøgelsen er gennemført som en
internetbaseret spørgeskemaundersøgelse i perioden 4.-15. juli 2014 blandt 1.002 forældre med børn, der
skal starte i 0.-9. klasse i folkeskolen efter sommerferien. Deltagerne i undersøgelsen er udvalgt på
baggrund af et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i aldersgruppen 25-65 år.

