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OPPDRAGSGIVER

FORMÅL

GJENNOMFØRING

METODE

MÅLGRUPPE

UTVALG

Prosjektinformasjon

FUG - Foreldreutvalget for 
grunnopplæringen

Kartlegge foreldres erfaringer og kontakt 
med skolen knyttet til korona- og 
hjemmeskolesituasjonen. 

Datainnsamlingen er gjennomført i 
perioden 2.-15. mars 2021. 

Undersøkelsen er gjennomført 
elektronisk (webundersøkelse).

Foreldre med barn i skolen t.o.m. 
første trinn på videregående skole.

Tilfeldig landsrepresentativt utvalg på 
1000 respondenter (n=1000).
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Rettigheter

Alle data, spørreskjema, analyseresultater og rapporter fra 

prosjektet er oppdragsgivers eiendom.

Ved publisering av resultater fra prosjektet, skal Opinion 

oppgis som kilde. 

Dersom det publiseres feilaktige tall eller villedende utdrag fra 

resultatene, forbeholder Opinion seg rett til å publisere 

resultater fra undersøkelsen for å gi en korrekt fremstilling.www.opinion.no

Nora Clausen, 
seniorrådgiver/partner

Nora@opinion.no

984 03 047

Kontaktperson i Opinion
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Om utvalget
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52%

40%

39%

25%

1.-4.trinn

5.-7.trinn

8.-10.trinn

1. vgs

Barnets skoletrinn

9%

11%

14%

17%

19%

29%

Nord-Norge

Sørlandet

Midt-Norge

Oslo

Vestlandet

Østlandet

Bosted

Respondentbakgrunn (n=1000)

Mann
53%

Kvinne
48%

Forelders kjønn

1%

21%

49%

30%

Under 30 år

30-39 år

40-49 år

50-99 år

Foreldrenes alder

5



RESULTATER
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n= ?

Nesten åtte av ti har hatt hjemmeskole
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1%

22%

1%

31%

43%

49%

Vet ikkeBarnet har hele
tiden hatt

opplæringstilbudet
på skolen

AnnetBarnet har hatt
periode(r) med

hjemmeskole på
gult nivå

Barnet har hatt
periode(r) med
hjemmeskole
grunnet lokale
smitteutbrudd

Barnet har hatt
periode(r) med

hjemmeskole på
rødt nivå

23 %

Hva av følgende beskriver best opplæringstilbudet for barnet ditt inneværende skoleår (2020/2021)?1000

Nærmere åtte av ti 
foreldre oppgir at barnet 
deres har hatt perioder 
med hjemmeskole det 
siste skoleåret. Mens ca. 
to av ti oppgir at barnet 
hele tiden har hatt 
opplæringen på skolen.

Andelen som oppgir at 
barnet har hatt 
hjemmeskole, er høyest 
blant de med 1.-4.-
klassinger (32 %), og 
faller med økende 
skoletrinn til 9 % av de 
med barn på 1. trinn på  
videregående.

77 %



n= ?

Tre av ti synes dialogen ved hjemmeskole har vært bedre 
dette skoleåret enn våren 2020. En av ti sier dårligere.

8

32%

56%

8%

3%

Bedre enn ved
nedstenging våren

2020

Omtrent som ved
nedstenging våren

2020

Dårligere enn ved
nedstenging våren

2020

Annet

Hvordan opplever du tilrettelegging og dialog fra skolen ved hjemmeskole dette skoleåret, sammenlignet med ved nedstengningen våren 2020?771

En av tre foreldre opplever at  
tilrettelegging og dialog fra skolen 
ved hjemmeskole har vært bedre 
inneværende skoleår, sammenlignet 
med ved nedstengingen våren 2020 
(32 %). En av ti sier dårligere (8 %), 
mens resten synes det er på samme 
nivå som våren 2020 (56 %).



n= ?

Foreldre opplever i større grad at barnet er dårligere 
ivaretatt sosialt, enn faglig
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4%

61%

31%

4%

Bedre enn i en
ordinær

skolehverdag

Ganske likt en
ordinær

skolehverdag

Dårligere enn i en
ordinær

skolehverdag

Vet ikke

Faglig ivaretatt

Hvordan opplever du at barnet ditt er ivaretatt faglig i 
skolehverdagen dette skoleåret? 1000

4%

45% 47%

3%

Bedre enn i en
ordinær

skolehverdag

Ganske likt en
ordinær

skolehverdag

Dårligere enn i en
ordinær

skolehverdag

Vet ikke

Sosialt ivaretatt

Hvordan opplever du at barnet ditt er ivaretatt sosialt i 
skolehverdagen dette skoleåret?

Tre av ti foreldre opplever at barnet er dårligere ivaretatt faglig
dette skoleåret enn i en ordinær skolehverdag (31 %). Nesten 
dobbelt så mange (61 %) mener det har vært ganske likt som 
vanlig, mens 4 prosent mener barnet er bedre faglig ivaretatt.

Annenhver opplever at barnet er dårligere ivaretatt sosialt
dette skoleåret (47 %). Omtrent samme andel mener det har 
vært omtrent som ellers (45 %), mens 4 prosent mener barnet 
er bedre ivaretatt sosialt enn vanlig. 



n= ?

Hver fjerde har hatt høyere fravær enn normalt
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Ja
26%

Nei
72%

Vet ikke
2%

Mange elever har hatt høyere fravær enn normalt dette skoleåret pga. strenge regler for smittevern. Gjelder dette ditt barn?1000

En av fire foreldre oppgir at barnet 
deres har hatt høyere fravær enn 
normalt dette skoleåret pga. strenge 
regler for smittevern. 



n= ?

Annenhver som sier barnet har hatt høyere fravær, mener skolen i 
stor grad har lagt til rette for hjemmeskole.

11

11%

44%

20%

14%

7%
3%

Svært stor
grad

Ganske stor
grad

Verken eller Ganske liten
grad

Svært liten
grad

Vet ikke

I hvilken grad opplever du at skolen har lagt til rette for at ditt barn kan følge undervisning hjemmefra under pandemien?261

Av foreldrene til barn som har hatt 
høyere fravær enn normalt pga. 
smittevern, oppgir halvparten at de 
opplever at skolen i stor grad har 
lagt til rette for at barnet kan følge 
undervisning hjemmefra under 
pandemien. To av ti oppgir at skolen 
i liten grad har tilrettelagt for dette, 
mens resten sier verken eller.

56 %

21 %



n= ?

Over seks av ti synes skolens informasjon har vært omtrent som 
normalt. To av ti sier den har vært bedre; en av ti sier dårligere. 
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21 %

64 %

11 %

4 %

Bedre enn i en ordinær situasjon

Ganske likt en ordinær situasjon

Dårligere enn i en ordinær
situasjon

Vet ikke

Hvordan opplever du skolens informasjon til deg som forelder i dette skoleåret?1000

22 %

21 %

21 %

15 %

64 %

67 %

63 %

60 %

10 %

8 %

12 %

19 %

1.-4.trinn

5.-7.trinn

8.-10.trinn

1. vgs

Foreldrenes vurdering av skolens informasjon -
fordelt på barnets skoletrinn

Bedre Ganske likt Dårligere Vet ikke



n= ?

Digitale foreldremøter har vært aller mest vanlig. 
En av fire oppgir at ikke har vært gjennomført foreldremøte.
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47 %

36 %

24 %

4 %

Det har vært lagt til rette for digitale møter

Det har vært lagt til rette for fysiske møter

Det er ikke gjennomført foreldremøter

Vet ikke/usikker

Hvordan har skolen gjennomført foreldremøter?1000

72 %



n= ?

Åtte av ti oppgir at skolen har lagt til rette for gjennomføring 
av halvårlige samtaler med elev og foreldre

14

46%

45%

14%

4%

Ja, med fysisk tilstedeværelse

Ja, med digital tilstedeværelse

Nei

Vet ikke

Har skolen lagt til rette for gjennomføring av halvårlige samtaler (utviklingssamtale, konferansetime) med elev og foreldre?1000

82 %



n= ?

Flest mener skolens tilrettelegging for dialog har vært  
omtrent som normalt

15

7%

71%

16%

6%

Bedre enn i en
ordinær situasjon

Ganske likt en
ordinær situasjon

Dårligere enn i en
ordinær situasjon

Vet ikke

Hvordan har skolen lagt til rette for dialog og skole-hjem-samarbeid dette skoleåret?1000

71 prosent av foreldrene oppgir at 
skolens tilrettelegging for dialog og 
skole-hjem-samarbeid har vært 
ganske likt en ordinær situasjon. 16 
prosent mener det har vært 
dårligere, mens 7 prosent mener det 
har vært bedre. Resten vet ikke.



n= ?

Syv av ti synes overganger i skoleløpet har fungert bra

Ja
41 %

Nei
59 %

Hvordan har du opplevd at denne overgangen ble gjennomført fra skolens side?409

16

Har barnet ditt gått over fra 

barnehage til skole, eller fra 

barnetrinn til ungdomstrinn, 

eller fra ungdomsskole til 

videregående i løpet av 

pandemien? (n=1000)

20 %

48 %

21 %

7 %

3 %
1 %

Svært
bra

Ganske
bra

Verken
eller

Ganske
dårlig

Svært
dårlig

Vet ikke

Syv av ti foreldre til barn som 
har vært gjennom en overgang i 
pandemien, opplever at 
overgangen er bra gjennomført 
fra skolens side (hvorav 48 
prosent sier ganske bra og 20 
prosent sier svært bra). En av ti 
synes det har fungert dårlig. 
Resten sier verken bra eller 
dårlig (21 %), eller vet ikke.  



www.opinion.no hei@opinion.no @opinionoslo

Opinion AS  |  Vulkan 16  |  0178 OSLO 


