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Undersøgelse af forældresamarbejdet 
 
Danmarks Lærerforening har i samarbejde med Megafon undersøgt hvordan lærerne oplever 

forældresamarbejdet i folkeskolen og hvorvidt de føler sig rustede til dette samarbejde med 

forældrene.    

 
 
HOVEDKONKLUSIONER 

- Langt størstedelen af lærerne føler sig rustede til samarbejdet med forældrene. 57% føler sig 

i høj grad, 39% i nogen grad og 3% i mindre grad rustede til forældresamarbejdet.  

- Hovedparten af lærerne oplever at forældrene er engagerede i undervisningen. 14% oplever i 

høj grad og 59% i overvejende grad at forældrene er engagerede i undervisningen i klassen, 

mens 21% i lav grad oplever dette.  

- 62% af lærerne oplever at forældrene i høj grad eller nogen grad viser interesse for hele 

klassens udvikling samtidig med deres eget barns, mens 30% i mindre grad oplever dette.  

 
 
RESULTATER   
 
I hvilken grad føler du dig rustet til 
samarbejdet med forældrene?  Antal Procen

t 
I høj grad 453 57% 
I nogen grad 306 39% 
I mindre grad 25 3% 
Slet ikke 0 0% 
Ved ikke 11 1% 
I alt 795 100% 
 
 
I hvor høj eller lav grad oplever du, at 
forældrene er engageret i den undervisning, 
der finder sted i klassen? 
 

Antal Procent 

I høj grad 112 14% 
I overvejende grad 472 59% 
I lav grad 168 21% 
Slet ikke 4 1% 
Ved ikke 39 5% 
I alt  795 100% 
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I hvor høj grad oplever du, at forældrene til 
dine elever også viser interesse for hele 
klassens udvikling samtidig med deres eget 
barns?  

Antal Procent 

I høj grad 110 14% 
I nogen grad 378 48% 
I mindre grad 240 30% 
Slet ikke 23 3% 
Ved ikke 44 6% 
I alt 795 101% 
 
 
OM UNDERSØGELSEN 
Undersøgelsen er foretaget blandt 1345 medlemmer i Danmarks Lærerforenings 

Lærerpanel i august 2009 og har en svarprocent på 59. Panelet er repræsentativt i forhold til 

foreningens samlede medlemsskare.  

 


