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 Skemaet gennemføres blandt forældre i 0. klasse, 2. klasse og 4. klasse 
 Forældrene vælges ud fra ét barn og svarer i forhold til dette barn 
 Undersøgelsen gennemføres telefonisk af SFI Survey 

Interviewinstruks: 

Spørg efter [barnet navn]s mor eller far. Interview skal gennemføres med barnets mor eller far (enten biologisk-, 

adoptiv- eller pleje- far/mor).  

 

Spørg om den pågældende IP, bor sammen med barnet. Interview påbegyndes kun hvis IP bor sammen med (deler 

adresse med barnet) barnet. 

 

FILTER:  

Hvis SP 5 = [Børnehaveklasse]: 

Skal IKKE svarer på sektion: D, G1, K 

 

Hvis SP 5 = [2. klasse]: 

Skal IKKE svarer på sektion: E, G2, K 

 

Hvis SP 5 =  [4. klasse]: 

Skal IKKE svarer på sektion: E, G2,   

 

FILTER:  
Hvis [2.klasse] eller [4.klasse] og IP-nummer er lige, skal der stå [dansk] i [dansk/matematik]-spørgsmål. 

Hvis [2.klasse] eller [4.klasse] og IP-nummer er ulige, skal der stå [matematik] i [dansk/matematik]-

spørgsmål. 

 Vi vil gerne stille dig nogle spørgsmål om [Skriv barns navn]s skole og 

trivsel. 

 

Din besvarelse vil være en del af en stor undersøgelse, som 

Undervisningsministeriet har sat i gang i forbindelse med den nye 

skolereform. Undersøgelsen vil over de næste 5 år følge, betydningen af 

skolereformen i forhold til elevernes skolegang og trivsel her.  

Kommentarer: 

 

 

A Baggrund  

Først har vi brug for nogle baggrundsoplysninger 

I sektionsoverskrifterne er 

det kun den kursiverede 

tekst, der læses op for IP. 

1.  Er [Barnets navn] en dreng eller en pige? Dreng 
Pige 

 

3.  Hvad er din relation til [Barnets navn]? Mor (enten adoptiv eller 

biologisk) 

Plejemor 

Far (enten adoptiv eller 

biologisk) 

Plejefar 

Andet:_________ 

 

4.  Hvordan er familieforholdene i din husstand? Jeg bor sammen med 
barnets anden forælder 
(enten adoptiv eller 
biologisk). 
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Jeg bor sammen med en 
anden voksen. 

Jeg er alene sammen med 
mit barn og barnets evt. 
søskende. 

Andet: _____________. 

5.  Hvilken klasse går [Barnets navn] i (skoleåret 
2013/2014)? 

Børnehaveklasse 

2. klasse 

4. klasse  

 

B  

 

Generelt 

Nu kommer der nogle udsagn om dit og [Barnets navn]s forhold til skolen. Hvor enig eller uenig er du i 

følgende udsagn? 

6.  [Barnets navn]s skole er god. Enig 
Overvejende enig 
Overvejende uenig 
Uenig 
Ved ikke 

 

7.  [Barnets navn] trives godt i skolen.  

8.  [Barnets navn] klarer sig fagligt godt i skolen.  

9.  Det er vigtigt for mig, at [Barnets navn] klarer 
sig fagligt godt i skolen. 

 

10.  Der er et godt socialt klima i [Barnets navn]s 
klasse. 

 

11.  Der er meget forstyrrende støj i undervisningen.  

12.  [Barnets navn]s skoledag er varieret og 
afvekslende 

 

13.  Hvordan vurderer du, at [Barnets navn] bliver 
udfordret fagligt 

Alt for meget 
For meget 
Passende 
For lidt 
Alt for lidt 
Ved Ikke 

Svarmuligheder skal læses 

op. 

14.  Får [Barnets navn] støtteundervisning i skolen? Nej 
 Ja, i nogle timer 
Ja, hele tiden 
Ved ikke 

 

15.  Hvad synes du om skolens regler for orden og 
opførsel for eleverne? 

[Læs] 
Alt for slappe 
For slappe 
Passende 
For stramme 
Alt for stramme 
Ved ikke 

Svarmuligheder skal læses 

op. 

16.  Går [Barnets navn] i SFO, fritidshjem eller klub? Ja, i SFO 
Ja, på fritidshjem 
Ja, i klub 
Nej 

 

 

FILTER: HVIS SP 16 = [Nej], Gå videre til Sektion C. 

17.  Hvor mange timer på en normal uge er [Barnets 
navn] i SFO, klub eller fritidshjem? Det gælder 
både timer om morgenen og om eftermiddagen 

[Noter antal timer]: 
__________ 

Instruktion til interviewer: 

Afrund til nærmeste hele 

time 

C 

 

Spørgsmål om Skoleledelsen 

Nu kommer der nogle udsagn vedrørende ledelsen på skolen. 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 

18.  Ledelsen på [Barnets navn]s skole er god til at 
lede skolen. 

Enig 
Overvejende enig 
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19.  Ledelsen udtrykker høje forventninger til, hvad 
eleverne skal lære. 

Overvejende uenig 
Uenig 

 

20.  Ledelsen har tydeligt forklaret os som forældre, 
hvad den nye skolereform kommer til betyde for 
eleverne. 

 

21.  Jeg har stor respekt for skolelederen på [Barnets 
navn]s skole. 

 

22.  Jeg kan komme i kontakt med en af lederne på 
skolen, hvis jeg har brug for det. 

 

23.  Tænk på dette skoleår.  Hvor ofte har du talt 
med skolelederen eller en anden leder på 
skolen? 

Slet ikke 
1 gang 
2 gange 
3 gange 
4 eller flere gange 

 

24.  Tænk på dette skoleår.  Hvor ofte har du hørt 
skolelederen eller en anden leder på skolen tale 
i en forældreforsamling? 

 

D 

 

[Dansk/Matematik]læreren 

Nu kommer der nogle udsagn om dit barns [dansk/matematik]lærer.  

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 

25.  [Barnets navn]s [dansk/matematik]lærer er en 
dygtig underviser. 

Meget enig 
Lidt enig 
Hverken enig eller uenig 
Lidt uenig 
Meget uenig 
Ved ikke 

 

26.  [Barnets navn]s [dansk/matematik]lærer sørger 
for, at der er ro i klassen. 

 

27.  [Barnets navn]s [dansk/matematik]lærer er god 
til at skabe et godt socialt klima i klassen. 

Enig 
Overvejende enig 
Overvejende uenig 
Uenig 
Ved ikke 

 

28.  [Barnets navn]s har et godt forhold til sin 
[dansk/matematik]lærer. 

 

29.  [Barnets navn]s [dansk/matematik]lærer 
udtrykker høje forventninger til, hvad [barnets 
navn] skal lære. 

 

30.  Jeg har stor respekt for [Barnets navn]s 
[dansk/matematik]lærer. 

 

31.  Jeg kan komme i kontakt med [Barnets navn]s 
[dansk/matematik]lærer, hvis jeg har brug for 
det. 

 

E Børnehaveklasselederen 
Nu kommer der nogle udsagn om børnehaveklasselederen, dvs. den person, der primært underviser 
[Barnets navn].  
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 

32.  Børnehaveklasselederen i [Barnets navn]s 
klasse er en dygtig underviser. 

Meget enig  
Lidt enig 
Hverken enig eller uenig 
Lidt uenig 
Meget uenig  
Ved ikke 

 

33.  [Barnets navn]s børnehaveklasseleder sørger 
for at der er ro i klassen. 

 

34.  Børnehaveklasselederen i [Barnets navn]s 
klasse er god til at skabe et godt socialt klima 
i klassen. 

Enig 
Overvejende enig 
Overvejende uenig 
Uenig 
Ved ikke 

 

35.  [Barnets navn] har et godt forhold til sin 
børnehaveklasseleder. 

 

36.  Børnehaveklasselederen udtrykker høje 
forventninger til, hvad [Barnets navn] skal 
lære. 

 

37.  Jeg har stor respekt for 
børnehaveklasselederen. 

 

38.  Jeg kan komme i kontakt med [Barnets  
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navn]s børnehaveklasseleder, hvis jeg har 
brug for det. 

Filter: Hvis SP 16 = [Nej], Springes sektion F over. 
F Pædagogisk personale 

Nu kommer der nogle udsagn vedrørende din vurdering af medarbejderne på [Barnets navn]s 
fritidshjem/SFO/klub. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 

39.  Det pædagogiske personale på [Barnets 
navn]s fritidshjem/SFO/fritidsklub gør et 
godt arbejde. 

Enig 
Overvejende enig 
Overvejende uenig 
Uenig 
Ved ikke 
 
 

 
 

40.  Jeg har stor respekt for det pædagogiske 
personale på [Barnets navn]s 
fritidshjem/SFO/fritidsklub. 

 

41.  Jeg kan komme i kontakt med det 
pædagogiske personale på [Barnets navn]s 
fritidshjem/SFO/fritidsklub, hvis jeg har brug 
for det. 

 

G1  Målstyring 
Nu kommer der nogle spørgsmål om målene for undervisningen i [Barnets navn]s klasse. 

42.  I hvilken grad har du kendskab til de mål, der 
er for undervisningen i [dansk/matematik] på 
[Barnets navn]s klassetrin? 

I meget høj grad 

I høj grad 

I nogen grad 

I lav grad 

I meget lav grad 

Slet ikke 

 

43.  Er der formuleret individuelle mål for 
[Barnets navn] i [dansk/matematik]? 

Ja 
Nej 
Ved ikke 

 

FILTER: Hvis SP 43 = [Nej], [Ved ikke] Springes SP 44 over.  

44.  Hvor har du hørt om de individuelle mål for 
[Barnets navn] i [dansk/matematik]? 

[Læs] (Sæt gerne flere 

markeringer) 

Til skole-hjem-samtaler 
Via elevplanen 
Via forældreintranet 
Mit barn har fortalt om dem 
Til forældremøder 
Andet: [notér]________________ 

 

G2 Målstyring 
Nu kommer der nogle spørgsmål om målene for undervisningen i dit barns klasse. 

45.  I hvilken grad har du kendskab til de mål, der 
er for undervisningen i børnehaveklassen? 

I meget høj grad 

I høj grad 

I nogen grad 

I lav grad 

I meget lav grad 

Slet ikke 

 

46.  Er der formuleret individuelle mål for [Barnets 
navn]? 

Ja 
Nej 
Ved ikke 

 

HVIS SP 46 = [Nej], [Ved ikke] Spring SP 47 over 

47.  Hvor har du hørt om de individuelle mål for 
[Barnets navn]? 

[Læs] (Sæt gerne flere 

markeringer) 

Til skole-hjem-samtaler 

 



Folkeskolereform – Forældrespørgeskema 2014. 

5 

 

Via elevplanen 
Via forældreintranet 
Mit barn har fortalt om dem 
Til forældremøder 
Andet: 
[notér]__________________ 

G3 Målstyring 
Nu kommer der nogle spørgsmål om målene for undervisningen i [Barnets navn]s klasse. 

48.  Er der lavet en elevplan for [Barnets navn]? Ja 
Nej 
Ved ikke 

 

HVIS SP 48 = [Nej], eller [Ved ikke], Gå videre til sektion H  
49.  I hvilken grad vurderer du, at elevplanen er et 

godt udgangspunkt for dialog med skolen om 
[Barnets navn]s faglige udvikling? 

I meget høj grad 

I høj grad 

I nogen grad 

I lav grad 

I meget lav grad 

Slet ikke    

  

50.  I hvilken grad vurderer du, at elevplanen er et 
godt udgangspunkt for, at du kan støtte dit 
barn? 

 

H 

  

Skole-hjem-samarbejde 

Nu kommer der en række udsagn om samarbejdet mellem skole og hjem. 
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 

51.  Forældrene har en passende indflydelse på 
undervisningen på [Barnets navn]s skole 

Enig 
Overvejende enig 
Overvejende uenig 
Uenig 

 

52.  Skolen udtrykker tydelige forventninger til mig 
som forælder 

 

53.  Jeg oplever, at samarbejdet med skolen om 
[Barnets navn]s skolegang er godt 

 

54.  Jeg føler mig velorienteret om, hvordan 
[Barnets navn] klarer sig fagligt 

 

55.  Jeg føler mig velorienteret om, hvordan 
[Barnets navn] har det sammen med de andre 
børn 

 

56.  I løbet af dette skoleår (dvs. 2013/2014), 
hvilke af følgende aktiviteter har du deltaget i?  
 

[Læs] [Sæt gerne flere 

markeringer] 

Skole-hjem-samtaler. 
 
Forældremøder. 
 
Andre faglige 
arrangementer på skolen. 
 
Sociale arrangementer på 
skolen. 
 
Jeg har overværet 
undervisningen. 
 
Jeg har bidraget aktivt til 
undervisningen (fx fortalt 
om mit arbejde eller lign.). 
 
Andet. 
 
Ingen/Ikke deltaget i noget 

Interviewinstruks: 

Svarmuligheder skal læses 
op. 

I Lektier  
Nu kommer der nogle spørgsmål om [Barnets navn]s lektier.  
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57.  Hvor laver [Barnets navn] oftest sine lektier? Hjemme.  

I løbet af 

skoleundervisningen.  

Andre steder 
(lektiecafe/SFO/fritidshjem
). 
 
Mit barn får ikke lektier for. 
 
Ved Ikke 

 

FILTER_1: Hvis SP 57 = [Mit barn får ikke lektier for] spring videre til sektion J. 

58.  Hvordan vurderer du mængden af [Barnets 
navn]s lektier? 

Alt for stor 
For stor 
Passende 
For lille 
Alt for lille 
Ved ikke 

 

59.  Tænk på en almindelig skoleuge.   

Hvor lang tid bruger [Barnets navn] på at lave 
lektier derhjemme? 

[Noter antal timer]: 

__________ 

Afrund til nærmeste halve 

time, fx 2,5 timer.  Hvis 

barnet ikke laver lektier 

hjemme, skrives ”0” 

FILTER_2: Hvis SP 59 = 0 gå direkte videre til sektion J. 

60.  Tænk på en almindelig uge.   

Hvor mange timer har [Barnets navn] fået 
hjælp til at lave lektier derhjemme af forældre 
eller andre voksne, det bor sammen med? 

 Instruktion til interviewer: 

Afrund til nærmeste halve 

time, fx 2,5 timer 

Hvis barnet ikke har fået 
hjælp, skrives ”0 

61.  I hvilken grad giver lektier konflikter mellem 

[Barnets navn] og dig eller andre voksne i 

hjemmet 

I meget høj grad 

I høj grad 

I nogen grad 

I lav grad 

I meget lav grad 

Slet ikke 

 

J Fritidsaktiviteter 

Nu kommer der nogle spørgsmål om [Barnets navn]s fritidsaktiviteter 

62.  Tænk på en normal uge i vinterhalvåret.   

Hvor mange timer om ugen deltager [Barnets 

navn] i organiseret idræt eller sport uden for 

skoletiden? 

[Noter antal timer]: ______ Instruktion til interviewer: 

Afrund til nærmeste halve 

time, fx 2,5 timer 

Hvis barnet ikke går til 

idræt skrives ”0” 

63.  Tænk på en normal uge i sommerhalvåret.   

Hvor mange timer om ugen deltager [Barnets 

navn] i organiseret idræt eller sport uden for 

skoletiden? 

[Noter antal timer]:_______ Instruktion til interviewer: 

Afrund til nærmeste halve 

time, fx 2,5 timer 

Hvis barnet ikke går til 



Folkeskolereform – Forældrespørgeskema 2014. 

7 

 

idræt skrives ”0” 

64.  Tænk på en normal uge i vinterhalvåret.   

Hvor mange timer om ugen deltager [Barnets 

navn] i andre fritidsaktiviteter uden for 

skoletiden? 

[Noter antal timer]:_______ Instruktion til interviewer: 

Afrund til nærmeste halve 

time, fx 2,5 timer 

Hvis barnet ikke går til 

idræt skrives ”0” 

65.  Tænk på en normal uge i sommerhalvåret.   

Hvor mange timer om ugen deltager [Barnets 

navn] i andre fritidsaktiviteter uden for 

skoletiden? 

[Noter antal timer]:_______ Instruktion til interviewer: 

Afrund til nærmeste halve 

time, fx 2,5 timer 

Hvis barnet ikke går til 

idræt skrives ”0” 

    

K Trivsel (SDQ) 
Nu kommer der nogle spørgsmål, der handler om, hvordan [Barnets navn] 
har det.  
Der kommer nogle sætninger, og du kan svare, at det ”passer godt”, det 

”passer delvist” eller det ”passer ikke”). 

 

 

(Ét svar i hver linje) 

 

[Barnets navn]: 

Passer 
 godt 

Passer 
delvist 

Passer 
ikke 

1.  er hensynsfuld og betænksom over for andre    1  2  3 

2.  er rastløs, ”overaktiv”, har svært ved at holde sig i ro i længere tid      1  2  3 

3.  klager ofte over hovedpine, ondt i maven eller kvalme    1  2  3 

4.  er god til at dele med andre (slik, legetøj, blyanter)  1  2  3 

5.  har ofte raserianfald eller bliver let hidsig    1  2  3 

6.  er lidt af en enspænder, leger mest alene  1  2  3 

7.  gør for det meste, hvad der bliver sagt    1  2  3 

8.  bekymrer sig om mange ting, virker ofte bekymret  1  2  3 

9.  prøver at hjælpe, hvis nogen slår sig, er kede af det eller skidt tilpas  1  2  3 

10.  sidder konstant uroligt på stolen, har svært ved at holde arme og ben i ro  1  2  3 

11.  har mindst én god ven  1  2  3 

12.  kommer ofte i slagsmål eller mobber andre børn  1  2  3 

13.  er ofte ked af det, trist eller har let til gråd    1  2  3 

14.  er generelt vellidt af andre børn    1  2  3 
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15.  er nem at distrahere, mister let koncentrationen  1  2  3 

16.  er utryg og klæbende i nye situationer, bliver nemt usikker på sig selv  1  2  3 

17.  er god mod mindre børn  1  2  3 

18.  lyver eller snyder ofte  1  2  3 

19.  bliver mobbet eller drillet af andre børn  1  2  3 

20.  tilbyder ofte af sig selv at hjælpe andre (forældre, lærere, andre børn)  1  2  3 

21.  tænker sig om, før han/hun handler  1  2  3 

22.  stjæler fra hjemmet, i skolen eller andre steder  1  2  3 

23.  kommer bedre ud af det med voksne end med andre børn  1  2  3 

24.  er bange for mange ting, er nem at skræmme  1  2  3 

25.  gør tingene færdige, er god til at koncentrere sig    1  2  3 

     

L Forhold i hjemmet 

Til allersidst har vi nogle spørgsmål, der handler om dig og [barnets navn]s anden forælder 

66.  Hvad er den højeste uddannelse, du har 

gennemført? 

[Sæt kun en markering] 

Ingen gennemført uddannelse. 

Grundskole. 

Erhvervsuddannelse. 

Gymnasial uddannelse. 

Kort videregående uddannelse. 

Mellemlang videregående 

uddannelse. 

Lang videregående uddannelse. 

 

67.  Hvad er din arbejdssituation? Jeg arbejder på fuld tid (37 
timer eller mere om ugen).  
 
Jeg arbejder på deltid (ml. 10 og 
36 timer om ugen). 
 
Jeg arbejder under 10 timer om 
ugen. 
 
Jeg er arbejdsløs. 
Jeg er under uddannelse.  
Andet 

 

Hvis SP 4 = [Jeg bor alene sammen med mit barn og evt. søskende] eller [Andet]: Springes SP 68, SP 69 og SP 
70 over.  
 
Hvis SP 4 = [Jeg bor sammen med en anden voksen]: Springes SP 68 og SP 69 over. 
68.  Hvad er den højeste uddannelse, [Barnets 

navn]s anden forælder har gennemført? 

[Sæt kun en markering]  
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Ingen gennemført uddannelse 

Grundskole 

Erhvervsuddannelse 

Gymnasial uddannelse 

Kort videregående uddannelse 

Mellemlang videregående 

uddannelse 

Lang videregående uddannelse 
Ved Ikke 

69.  Hvad er [Barnets navn]s anden forælders 

arbejdssituation? 

Han/hun arbejder på fuld tid 
(37 timer eller mere om ugen).  
Han/hun arbejder på deltid (ml. 
10 og 36 timer om ugen). 
Han/hun arbejder under 10 
timer om ugen. 
Han/hun er arbejdsløs. 
Han/hun er under uddannelse.  
Andet 

 

Hvis SP 4 = [ Jeg bor sammen med barnets anden forælder]: Springes SP 70 over. 
70.  Hvad er arbejdssituationen for den anden 

voksne, der bor sammen med dig og 

[Barnets navn]? 

Han/hun arbejder på fuld tid 
(37 timer eller mere om ugen).  
Han/hun arbejder på deltid (ml. 
10 og 36 timer om ugen). 
Han/hun arbejder under 10 
timer om ugen. 
Han/hun er arbejdsløs. 
Han/hun er under uddannelse.  
Andet 

 

71.  Er dansk det sprog, der tales mest hjemme 

hos jer? 

Ja. 
Nej. 
Dansk og et andet sprog tales 
nogenlunde lige meget. 

 

72.  Er der adgang til internet i jeres hjem? Ja 
Nej 

 

73.  Hvor mange bøger har I derhjemme? 

Der kan være ca. 40 bøger på 1 meter 

reolhylde.  

Tæl ikke ugeblade, aviser eller skolebøger 

med. 

 

[Sæt kun ét kryds] 
 

Ca. 0-10 bøger 

Ca. 11-25 bøger 

Ca. 26-100 bøger 

Ca. 101-200 bøger 

Ca. 201-500 bøger 

Flere end 500 bøger 

Ved ikke 

Instruktion til interviewer: 

e-bøger bør indgå, hvis 

respondenten spørger eller 

nævner e-bøger. 

  

Nu er der ikke flere spørgsmål. Mange tak for dine svar. 


