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Undersøgelse om klassedeling 
 
Om undersøgelsen 
 

Danmarks Lærerforening har i samarbejde med Analyse Danmark gennemført en internetspørge-

skemaundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af Danmarks befolkning. 2.208 personer 

gennemførte undersøgelsen, som blev foretaget den 27.-28. januar 2010. 

 
Sammenfatning af resultater 
 

- Størstedelen (78 pct.) af befolkningen, uanset om de har børn i folkeskolen eller ej, mener, 

at det er vigtigt, at folkeskoleklasser rummer elever med forskellig social baggrund og 

fagligt niveau. 46 pct. siger vigtigt og 32 pct. siger meget vigtigt.  

- Knap halvdelen af befolkningen (47 pct.) mener, at man bør inddele eleverne på forskellige 

hold indenfor klassen efter fagligt niveau. 28 pct. mener ikke, at man bør inddele eleverne 

efter fagligt niveau. 

 

 

 

Tabel 1. 
Hvor vigtigt mener du, at det er, at folkeskoleklasser rummer elever med forskellig social baggrund og 

fagligt niveau? 

 Antal Procent 
Meget vigtigt 708 32,1 
Vigtigt 1.005 45,5 
Mindre vigtigt 353 16,0 
Ikke vigtigt 91 4,1 
Ved ikke 51 2,3 
Total 2.208 100,0 
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Tabel 2. 

 
Er der en eller flere af følgende måder, du mener, man i folkeskolen bør inddele elever på i forhold til 
deres faglige niveau? 
 

 Antal 
besvarelser 

Svarprocent i forhold til samlet 
antal personer (2.208) 

Eleverne skal gå i forskellige skoler inddelt 
efter fagligt niveau 67 3,1pct. 

Eleverne skal gå i forskellige klasser inddelt 
efter fagligt niveau 354 16,0 pct. 

Eleverne skal gå på forskellige hold inden for 
en klasse inddelt efter fagligt niveau 1.044 47,3 pct. 

Anden inddeling på baggrund af fagligt niveau 268 12,1pct. 

Jeg mener ikke, at man bør inddele eleverne på 
baggrund af deres faglige niveau 618 28,0 pct. 

Ved ikke 114 5,2 pct. 

Total 2.465 111,7 pct.* 

*Note: Flere svar pr. person derfor summer procenterne ikke til 100 pct. 


