
 
Mary Fondens og Red Barnets undersøgelse er foretaget af Analyse Danmark. Den er baseret på svar fra 521 

forældre til børn til et barn, der begynder i 0. klasse efter sommerferien, i perioden 1. juni-16. juni 2017: 

 
1 Hvad er du mest optaget af i forhold til dit barns skolestart? (op til tre svar) 

Om børnene i klassen behandler hinanden godt 60% (312) 
Mit barns faglige læring 51% (264) 
At alle børn i klassen føler sig som en del af fællesskabet 43% (222) 
At mit barn ikke vil opleve mobning 41% (213) 
Om læreren har tid nok til alle børn 36% (187) 
Om der er ro i klassen 16%   (81) 
Om rammerne er i orden 15%   (76) 
Om skoledagen er for lang 15%   (79) 
Om jeg vil komme godt ud af det med de andre forældre 5%   (27) 
Andet 2%   (11) 

 

2 Hvad oplever du, optager dit barn mest i forbindelse med skolestart? (op til tre svar) 

At skulle lære nye færdigheder 63% (328) 

Om han/ hun får nye kammerater 44% (227) 

Hvordan man opfører sig i skolen 37% (194) 

At skoleudstyret er i orden 37% (192) 

Om andre børn kan lide ham/ hende 21% (110) 

Om han/ hun vil blive drillet 9%   (47) 

Andet 3%   (15) 

Skolestart optager ikke mit barn endnu 7%   (34) 

 

3 I hvilken grad forventer du at engagere dig i dit barns klasses sociale liv? (kun et svar) 

I høj grad 47% (243) 

I nogen grad 42% (220) 

I mindre grad   9%    (48) 

Slet ikke   1%      (3) 

Ved ikke   1%      (7) 

 

4 Hvem mener du, har ansvar for, at mobning ikke opstår i dit barns kommende klasse? (flere svar) 

Lærerne/ skolen 87% (453) 

Forældre har et ansvar i forhold til deres eget barn 79% (409) 

Forældre har et ansvar i forhold til alle børn 64% (336) 

Børnene selv 46% (239) 

Skoleledelsen 43% (222) 

Kommunen   7%   (36) 

Folketinget   4%   (22) 

Andre   1%     (4) 

 

5 I hvilken grad føler du dig i stand til at tackle mobning? (kun et svar) 

I høj grad 21% (109) 

I nogen grad 53% (275) 

I mindre grad 20% (105) 

Slet ikke   1%     (6) 

Ved ikke   5%   (26) 

 

6 Vil du gerne vide mere om, hvordan du som forælder kan forebygge og afhjælpe mobning? 

Ja 82% (428) 

Nej 18%   (93) 

 


