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Indledning 
Perioden fra 16. marts og frem til sommerferien 2020 var skolernes hverdag væsentlig forandret som følge 
af corona. Det gav mulighed for at undersøge og afprøve nye didaktiske tilgange og dermed drage nye erfa-
ringer med at holde skole og gennemføre undervisning på andre vilkår. Fjernundervisningen blev fra den 
ene dag til den anden indført for alle elever. Efter den fulde nedlukning genåbnede skolen for de yngste 
elever (0.-5. klasse) 15. april, imens de ældste elever fortsatte med fjernundervisning frem til 18. maj, hvor-
efter de også kom tilbage til en ændret skolehverdag. En hverdag, der for de fleste børn bød på en meget 
forandret skole med afstandskrav, opdeling i mindre hold, anderledes pausestrukturer og fravigelse af fage-
nes timetal mv. Silkeborg Kommune har bedt VIA University College om at foretage en undersøgelse af op-
levelserne med undervisningen i denne periode for systematisk at indsamle erfaringer, der kan inddrages i 
den fortsatte udvikling af god undervisning for alle.  

Dataindsamling 
VIA University College har på tværs af folkeskoler i Silkeborg Kommune foretaget en dataindsamling, som 
havde fokus på to hovedtemaer:   

• digital undervisning i en tid med fjernundervisning med fokus på undervisningens tilrettelæggelse og 
anvendelsen af teknologi i forhold til elevernes læring og trivsel 

• undervisning under delvis åbning af skolerne med fokus på undervisningens tilrettelæggelse, læring 
og trivsel (særligt i de eksterne læringsrum) 

Dataindsamlingen foregik i juni 2020, og har med udgangspunkt i en semistruktureret interviewguide spurgt 
ind til hhv. didaktik og læring, relationer og elevtrivsel, samt lærernes samarbejde og egen trivsel. 
Dataindsamlingen har bestået af et miks mellem online fokusgruppeinterview, individuelle online interview 
samt skriftlige besvarelser. Der har deltaget ni lærere og en pædagog fra 0.–10. klasse fordelt på syv forskel-
lige skoler (byskoler, landskoler, store skoler, små skoler). Forud for interviewet har deltagerne gennemført 
dataindsamling med deres elever i form af en klassesamtale samt et selvstændigt produkt fra hver elev, hvor 
eleverne har udtrykt deres oplevelse af undervisningen i corona-tiden og deres ønsker for, hvad der skal 
bringes med videre.  Elevernes perspektiver fra syv klasser indgår, som de er blevet formidlet af deres lærere, 
imens deres produkter citeres direkte som eksempler på elevernes oplevelse. 

Klassetrin TEMA: Fjernundervisning TEMA: Genåbning 
0.-3. kl 1 interview m. 2 deltagere 

1 klasses produkter 
1 interview m. 1 deltager 
1 skriftlig besvarelse  
2 klassers produkter 

4.-5. kl 1 klasses produkter 
 

6-10. kl 1 interview m. 2 deltagere 
2 klassers produkter 

1 interview m. 3 deltagere 
1 skriftlig besvarelse 
1 klasses produkter 

 
Undersøgelse og analyse 
Undersøgelsen baserer sig på en kvalitativ tilgang, hvor få repræsentanter har lagt stemme til resultaterne. 
Rapportens resultater har dermed ikke en statistisk validitet, men har til hensigt at give et indblik i de pågæl-
dende deltageres erfaringer med det formål, at rapporten bidrager til skolernes videre refleksion, drøftelser 
og handlinger.  For de professionelle i skolen var perioden fra marts til juni et slags læringslaboratorie, hvor 
alle var enige om, at vi måtte bringe noget af det, vi havde lært, i spil fremover.  I rapporten gives ikke svar 
på, hvad der præcist skal med videre, men der lægges op til videre lokale drøftelser og udviklingsarbejde.  
 
Der er lavet en analyse på tværs af datamaterialet for at identificere og kategorisere fremtrædende temaer 
og perspektiver. Heraf er udledt fem centrale hovedtemaer, der hver indeholder en række perspektiver. De 
fem hovedtemaer er: 

• Elevrolle 

• Lærerrolle 

• En mere varieret skoledag – struktur og rammer 

• En mere varieret skoledag – sjovere undervisning, udendørs og bevægelse 

• Lærernes egen trivsel og samarbejde 
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Analysen inddrager på erfaringer fra fjernundervisningen, som kan trækkes med ind i post-corona-skolen, 
men analysen indeholder ikke et direkte perspektiv på, hvordan man kan udvikle en online hjemmeskole. I 
analysen og tematiseringen er der derimod lagt vægt på de dele af materialet, der særligt kan informere og 
reflektere udvikling af undervisningen i den fysiske skole.  

Temaerne set i forhold til andre undersøgelser 
Siden nedlukningen af skolerne i marts er der foretaget er række forskellige undersøgelser af perioden med 
fjernundervisning samt af undervisningen i genåbningsperioden. Der er forskellige perspektiver i disse rap-
porter, men resultaterne fra disse undersøgelser er sammenlignet med datamaterialet fra Silkeborg for at 
vurdere, hvordan resultaterne i denne rapport flugter eller adskiller sig fra andre undersøgelser, og dermed 
for at vurdere validiteten af denne rapport. Her følgende, samt i kildehenvisningerne i slutningen af denne 
rapport, fremgår de undersøgelser, der er blevet sammenlignet: 
 
Nationalt Center for Skoleforskning gennemførte i marts 2020 en undersøgelse af nødundervisningen i et 
elev- og forældreperspektiv (Qvortrup, et al. 2020). Her fyldte den dårlige elevtrivsel en del. I datamaterialet 
fra Silkeborg fylder negativ elevtrivsel langt mindre, om end den også findes blandt eleverne i Silkeborg i 
fjernundervisningsperioden. Overvejende beskriver Silkeborgs lærere dog, at elevtrivslen efter genåbningen 
er steget til et højere niveau end før nedlukningen. Egmont Fonden fandt i marts/april 2020, at udsatte børn 
og unge blev mere udsatte på baggrund af coronakrisen, men også de fandt den effekt, som også er frem-
trædende i elevmaterialet i nærværende undersøgelse, at nogle børn og unge under nedlukningen fik en 
tiltrængt pause fra de sociale krav, som de oplever i hverdagen (Egmont Fonden 2020).  

DLFs medlemsundersøgelse af lærernes oplevelse af trivslen og undervisningen under corona baserer sig 
primært på kvantitativt datamateriale indsamlet i tre faser, tidligt i april, sent i april og sidst i juni (DLF 2020). 
I det kvantitative materiale ses overvejende sammenfald med denne undersøgelses resultater, og de to un-
dersøgelser kan derfor med fordel læses parallelt.  

I en kvalitativ interviewundersøgelse af skolelederes oplevelser konkluderes, ”at det har været til stor gavn 
for de yngste skoleelever i 0. til 5. klasse, at de i skolen under corona er blevet mødt med tydelige, kendte 
rammer, færre skift, færre voksne, overskuelige grupper, mere fordybelse og øget fokus på den aktivitet, der 
skal foregå. […] Samtidig har en del af de børn, der førhen var kede af skolen, været glade for at komme i 
skole i perioden med coronavirus” (Klausen 2020) (undersøgelsen er foretaget i den periode, hvor skolerne 
kun var genåbnet for 0.-5. klassetrin). Disse resultater fra ledelsesperspektivet flugter i høj grad med lærernes 
oplevelser, som de fremgår i denne undersøgelse.  

Rapportens opbygning 
Rapporten er bygget tematisk op. Hvert tosidede temaopslag indledes med en opsamlende introduktion af 
temaet, hvorunder temaet foldes ud gennem citater fra interviews. På modsatte side fremgår øverst de te-
matiske fund for hhv. fjernundervisningsperioden og for genåbningsperioden opdelt i for ældste og for yngste 
elever. I taleboblen indgår elementer fra elevmaterialet, og hvor fotoet signalerer elevstemmens alder. Dette 
med undtagelse af temaet lærerrolle og temaet om lærernes oplevelse af egen trivsel og samarbejde, hvor 
citater er lærerstemmer. Endeligt er der for hvert tema opstillet en række refleksionsspørgsmål, der lægger 
op til at spejle perspektiver med egne erfaringer samt at drøfte, hvad man har lært, og hvad der skal tages 
med i skolens videre udvikling. I bilagene præsenteres den elevproces, som deltagerne har gennemført og 
her er ligeledes præsenteret yderligere udvalgte elevprodukter og -citater. 
 
 
Vi håber, at rapporten giver et godt afsæt for det fortsatte arbejde med at udvikle god undervisning for alle 
elever i Silkeborg Kommune.  
 
Christina Højlund, Lektor & Kirsten Osbæck Mogensen, Lektor, VIA University College, sep. 2020 
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Elevrolle 

På tværs af materialet springer det tydeligt frem, at elevrollen har ændret sig i perioden. Der har i begge 
perioder været elever, der har blomstret og udvist nye positive sider. Eleverne har været nødsaget til at 
tage et stort ansvar for egen læring. I fjernundervisningstiden har eleverne i højere grad selv skullet kunne 
navigere i teknologier, opgaver, tid og tage vare på og tage medansvar for sit eget arbejde.  Der gives dog 
også udtryk for, at for en gruppe af elever har det været svært, og enkelte har i fjernundervisningsperioden 
helt mistet kontakten til skolen. Men der udtrykkes, at størstedelen af eleverne mestrede skolearbejdet 
godt under hjemsendelsen, og at nogle elever i den periode profiterede af det læringsmiljø, der blev skabt 
og således viste større grad af selvstændighed, ansvar og motivation. Eleverne peger selv på, at de under 
fjernundervisningen også oplevede et mindre socialt og fagligt pres fra venner og klassekammerater – altså 
en oplevelse af ikke at skulle leve op til krav og forventninger i forhold til tøj, karakterer og adfærd.  I gen-
åbningsfasen ses ligeledes, at nogle elever er blomstret op og har haft forbedret læring og trivsel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De har fået opgaver og en deadline – 
og så har de selv skulle tilrettelægge 
deres tid. Det har de syntes, var helt 
vildt fantastisk. Og de har vist, at de 
kan meget mere, end vi troede. 

Fjernundervisning                                                                         
Ældste 

Det gør en kæmpe forskel for elever med ADHD 
at vi mere ude. At de ikke bare skal sidde og 
være dem, der bliver dumme, fordi de ikke kan 
sidde stille. Nu har de muligheden for at bevæge 
sig, og det er ikke forkert at bevæge sig. Så de 
føler ikke, at de er ved siden af, fordi det nu er 
det, der bliver forventet at alle. Men når de sid-
der inde i klassen, ved de jo godt, at de er for-
styrrende, hvis de fx rejser sig og går en tur – 
selvom man har den aftale, at de må det. Det er 
ikke det samme. Nu er man en del af gruppen og 
gør det samme. De bliver en del af normalen, og 
har følelsen af være helt normale. De blomstrer. 

Genåbning                       
Ældste 

Noget af det, vi har fået øje på, er noget som én 
elev i 3. klasse sagde. Hun nød helt vildt at hun 
kunne fordybe sig. Hun kunne bare blive ved så 
længe, som hun ville derhjemme, pludselig så 
var hendes fritid inde i det. Hun sad med compu-
teren, og hun blev så uafhængig af, hvad de an-
dre lavede eller ikke lavede. Hun blev ikke for-
styrret af, at nu skal vi videre, ikke forstyrret af 
de skift. Hun kunne bare køre sit flow. Når hun 
trænger til det flow, så er der helt sikkert andre 
børn, som mangler det flow. Fordi de ikke har 
brug for den stramme struktur, som vi har i ind-
skolingen. 

Lærer, der har lavet videoinstruktioner: 
Det, som er interessant, var især den 
der video, som guidede dem igennem 
nogle opgaver, så de blev selvkørende. 
Det var godt både for dem, som havde 
svært ved det, men også dem, som 
normalt kom hurtigt igennem, fordi de 
fik alle sammen en fornemmelse af det 
kører bare det her. 
Altså da vi kom tilbage i skolen og jeg 
stadig brugte det, så hørte jeg flere af 
dem sige: nå det har jeg styr på, nu går 
jeg selv videre. Så den der fornem-
melse af, at de ikke stod og ventede, at 
de ikke gik i stå; at de kunne se det 
igen. Det var så nogle af de svageste el-
ler, dem som har sværest ved det, de 
så bare videoen et par gange. Det, sy-
nes jeg, var en fed oplevelse, at se 
hvordan de bare kunne holde sig ved 
det. 

Fjernundervisning                                                                         
Yngste 

Genåbning 
Yngste 
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Elevrolle 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg kunne godt tænke mig i skolen, ligesom i fjern-
undervisningen, at man kunne vælge selv, hvad vi la-
vede. Så var det lidt nemmere at overskue at lave 
ens opgaver, når man ikke skulle sidde og lave det 
samme hele tiden. Og lidt flere små pauser, så man 
lige kan slappe lidt af, så ens tanker kommer et an-
det sted hen i fem minutter, så man kan holde sig i 
længere tid, og koncentrere sig bedre og sidde lidt 
alene.  

Så det jeg gerne vil have med fremover er: Mere 
samarbejde, frirum, kortere tid koncentreret og in-
gen lærer, der kigger én over skuldrene. 

Spørgsmål til refleksion: 
Autonomi og selvbestemmelse, op-

levelse af at kunne mestre skolear-

bejdet samt at blive set som posi-

tivt deltagende træder væsentligt 

frem i datamaterialet.  

Hvilke lignende oplevelser af æn-

dret elevrolle har vi haft?  

Hvordan har en ændret undervis-

ning muliggjort, at elever i højere 

grad oplever sig som aktører?   

Hvilke små ændringer i undervis-

ningen vil vi nemt kunne fastholde?  

Hvilke større, mere indgribende vi-

sioner har vi for vores udvikling af 

elevroller, hvor autonomi, ople-

velse af mestring og positive delta-

gelsesmuligheder for alle er kende-

tegn?  
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Lærerrolle 

Lærerrollen har helt tydeligt ændret sig og flere peger på, at de har bevæget sig væk fra en formidlingsori-
enteret undervisning, der har læreren i centrum. Mange af lærerne har også oplevet en højere grad af fri-
hed, der har givet mulighed for at undervise på andre måder og stille nogle andre typer af opgaver – om 
end der har været overvejelser over, om eleverne lærte nok, når undervisningen blev tilrettelagt på denne 
anden måde. I fjernundervisningstiden giver både lærere og elever udtryk for, at det at være ”sammen” 
over skærmen har haft nogle positive sider. Skærmen og det at sidde trygt derhjemme har givet en afstand, 
der har gjort, at det er nemmere at komme tæt på hinanden. Det har også givet mulighed for at være tæt-
tere på elevernes arbejde, når lærerne har kunne ”besøge” elevernes meet-rum eller deres onlinedoku-
ment, mens de arbejder. Ligeledes har teknologien skabt rum for, at eleverne har kunnet fremlægge i min-
dre grupper og dermed fx tale mere engelsk end i det almindelige klasserum. I genåbningsperioden har de 
færre skift i og mellem klasserne givet ro og tid til fordybelse, samt et større nærvær med det enkelte barn. 
I begge perioder bliver det tydeligt, at de ændrede undervisningsformer har gjort, at lærerne har fået øje 
på eleverne på nye og andre måder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man bliver meget opmærksom på, når meget 
af det ender med at være skriftligt, hvor sju-
skede de er, og hvor lidt har de forstået. Det 
slører sig lidt mere i klassen, når man tager 
dem og hører, hvad de har svaret på spørgsmå-
let, så støtter man lidt og hjælper, og der er 
måske en sidemakker, der hvisker lidt. 

Det gælder også dem, der tit bare kører, som 
bare går i gang. Alle de opgaver, som normalt 
ikke er afleveringer, her får jeg pludseligt læst, 
hvad de svarer, og der opdagede jeg, at det kan 
godt være, at hun får lavet sine ting, men hun 
svarer bare på noget helt andet end det, jeg 
spørger om. På den måde har jeg fået øje på 
nogle nye ting om eleverne, fordi det er nem-
mere at være mere fair med fordelingen af ti-
den mellem eleverne. 

 
Fjernundervisning                                                                         

Ældste 

Vi er normalvis så pensumstyret og 
har så kort tid til tingene, at man kom-
mer til at føle som lærer, når vi går ud 
og laver et matematik-stjerneløb i 4 ti-
mer, at hold nu op, hvor kunne vi have 
nået meget pensum i stedet. Og det er 
ikke fordi, at opgaverne i stjerneløbet 
ikke er en del af pensum. Det er de. 
Men jeg kommer jo ikke rundt og får 
forklaret og set, om den enkelte har 
styr på det. Så jeg tror, man føler, at 
det er lidt et sats, og at man mister fø-
lingen med eleverne. 

Det var en øvelse, jeg måske godt 
kunne have fundet på at springe over 
normalt, fordi jeg ville være presset 
over, om jeg havde tid til det. 

Genåbning                       
Ældste 

I fjernundervisning foregik det med video. 
Hver morgen fik alle tilsendt dagens video-
skole. Samtidig blev instruktioner sendt på 
skrift. Dette gav eleverne en følelse af nær-
vær, og forældre har meldt tilbage, at deres 
børn var ivrige hver morgen, og forældre 
har ligeledes meldt, at de ikke oplevede ud-
fordringer med at få deres barn til at lave 
dagens opgaver. 

Vi har været der og har haft mere tid til at 
gå med ham, gå med på hans banehalv-
del. Det er vejen til hans læring, når vi fin-
der ud af, hvad der er på spil for ham, og 
hvorfor verden nogle gange er svær for 
ham. Det kan jeg få ondt i maven over – 
at vi ikke har haft set det før, fordi vi ple-
jer hele tiden at være på vej videre til det 
næste. 

Fjernundervisning                                                                         
Yngste 

Genåbning 
Yngste 
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Lærerrolle 

 

  

Vi oplevede, at eleverne blev bedre til at hjælpe hin-
anden, før de kaldte på hjælp. Differentieringen lyk-
kedes i højere grad end før Corona, da vi på mindre 
hold havde større nærvær og overblik.  

Vi har bedre hold i hanke med de udfordrede elever, 
og kan bedre hjælpe dem, før de mister koncentratio-
nen. Alle elever arbejdede langt mere koncentreret.   

Det motiverer og engagerer                                                  
eleverne, at deres initiativer                                                                
indtænkes i undervisningen                                                     
i højere grad end tidligere. 

Spørgsmål til refleksion: 
Andre opgavetyper og en anden struk-

tur, samt oplevelsen af nærvær og af at 

være tæt på, har på mange måder æn-

dret det didaktiske arbejde og styrket 

relationen mellem lærer og elev. 

Hvordan kan oplevelsen af at være tæt 

på og få mere indsigt i elevernes ar-

bejde gennem teknologi fastholdes?  

Kan følelsen af pensum- og tidspres få 

en mindre styrende rolle eller indvirk-

ning på undervisningen?  

Hvilke ændringer i undervisningen eller 

skemalægning kan vi lave, så vi kan fast-

holde mere tid til den enkelte i fælles-

skabet? 

Hvilke større, mere indgribende visioner 

har vi for udvikling af en mere elevcen-

treret undervisning, hvor den enkelte 

elev ses og anerkendes for hans/hendes 

evner og deltagelse?  
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En mere varieret skoledag – struktur og rammer 

I både elevperspektivet og lærerperspektivet træder skoledagens organisering frem som tema, der indehol-
der sammenhængen mellem den ændrede struktur, samt at indholdet og skoledagens organisering er ble-
vet ændret. Dette træder særligt tydeligt frem efter genåbningen, hvor eleverne peger på, at der er mere 
sjov undervisning og mere bevægelse, imens lærerne peger på, at en mere sammenhængende skoledag 
med færre lærerskift og mindre ”pensumstyring” har betydet, at de har inddraget nye undervisningsaktivi-
teter og læringsmiljøer. Temaet en mere varieret skoledag har dermed to forgreninger: De ændrede struk-
turelle rammer og de indholdsmæssige valg. Derfor behandles her først den strukturelle del af en mere va-
rieret skoledag:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleverne har haft brug for at vi gen-
skabte struktur for dem. Så vi har 
haft meget struktur, fx det med at 
have lavet dagsordener for mine 
elever, som vi ikke helt fik gjort før, 
selvom vi jo godt ved, det er en god 
ide. Men nu gør vi det, og dem, der 
er udfordret arbejdshukommelses-
mæssigt, profiterer helt klart af det. 
Dét, vi har haft fælles front, har haft 
betydning: At vi nu gjorde det ens 
uanset fag. Det har hjulpet med den 
tydelige struktur.  

 

De har fået opgaver og en deadline – og så 
har de selv skulle tilrettelægge deres tid. 
Det har de syntes, var helt vildt fantastisk. 
Og de har vist, at de kan meget mere, end vi 
troede. 

Og jeg vil helt sikkert fortsætte med at lave 
screencastify. Det frigiver tid. Det giver min-
dre tavleundervisning, eleverne bliver mere 
selvkørende, det øger differentieringen, og 
det frigiver mig til at komme omkring på an-
dre måder. 

 

Genåbning                       

Ældste 

Jeg har før bare lavet ugeplan til foræl-
drene, fordi vi har de små børn og ikke 
har været vant til, at børnene skulle 
bruge den. Men det har vi nu været 
tvunget til, og derfor har jeg ændret 
min måde at skrive i ugeplanen, så jeg 
skriver direkte til eleverne. Jeg skal 
simpelthen lære dem det hurtigere 
end i 3. klasse! 

Med fra fjernundervisningen har jeg 
også taget kommunikation med hjem-
mene på video. Fx optager jeg ugepla-
nen på video, filmer ture og undervis-
ning. Det har den positive konsekvens 
at forældre, som aldrig før har tjekket 
ugeplan, følger med. Eleverne tager 
mere ejerskab, og alle møder i skole 
forberedte på dagens tur eller emne.  

 

Undervisningsdifferentieringen oplever jeg 
er lykkedes bedre nu, uanset om vi taler 
udendørs eller indendørs undervisning. 
Den tidligere beskrevne organisering af 
hold, grupper og personale bevirkede, at vi 
i langt højere grad kunne tilgodese den en-
kelte elevs faglige og alment personlige be-
hov. Vi havde størst fokus på trivsel og dy-
namik og samarbejde i grupperne.  

For vores vedkommende blev Corona ens-
betydende med, at vores yngste elever fik 
flere voksne på årgangen i fase 1. Det har 
afgjort haft positiv effekt. Eleverne følte sig 
set og støttet. De fagligt svage elever fik 
ikke samme rum til at putte sig. De blev 
hjulpet med det samme, udfordret, op-
muntret og deres motivation voksede. Vi 
har absolut ingen konflikter haft. Det er 
tankevækkende! 

 

Fjernundervisning                                                
Yngste 

 
Genåbning                                    

Yngste 

Fjernundervisning                                                                     
Ældste 

Genåbning                                                                
Ældste 



 

10 

 

 
Fremover vil jeg gerne have 
mindre grupper i klassen, og 
at en voksen har tid til mig.  
Det er godt med en kort sko-
ledag, for så bliver jeg ikke 
træt. Færre skift af lærere, 
gør mig mindre forvirret. 
Når der er flere voksne, er 
der mere tid til at høre på os, 
og jeg får hjælp. 
 

 

Der har været meget 
struktur i vores hjemme-
skole-program, og derfor 
har det været nemmere 
at have styr på, og fra mit 
synspunkt har jeg lært 
meget mere derhjemme, 
end hvad jeg har gjort i 
skolen. 

Jeg synes, at det endte 
godt med indtjek og ud-
tjek og et planlagt skema. 

En mere varieret skoledag – struktur og rammer 

 

         
Spørgsmål til refleksion: 
Skoledagens organisering og struk-
tur med færre lærerskift, fagdage, 
mindre og faste hold, samt mere fo-
kus på at tydeliggøre dagens struk-
tur og indhold for eleverne, opleves 
af både elever og lærere positivt.  

Hvad gjorde ændrede strukturer og 
rammer for læringsmiljøet på vores 
skole?  

Hvilke ændringer i strukturer og 
rammer vil optimalt set skulle til for 
at styrke de gode læringsmiljøer?  

Hvilke mulige ændringer vil vi kunne 
fastholde eller igangsætte med det 
samme?  

Hvilke ændringer, der kræver et 
større udviklings- og planlægnings-
arbejde, vil vi sigte imod for at 
skabe bedre struktur og rammer for 
gode læringsmiljøer?   
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En mere varieret skoledag – sjovere undervisning, udendørs og bevægelse 

Idet struktur og rammer har været forandret, har det givet anledning til at lave anderledes undervisning og 
bringe aktiviteter og læringsformer ind i undervisningen, som i den normale undervisning oftest ikke får 
plads. Både lærere og elever giver udtryk for, at der efter genåbingen har været tid og mulighed for ander-
ledes læring og sjovere undervisning. Den anderledes og de mere varierede undervisningsformer i forhold 
til praksis før corona har betydning for elevernes motivation. Lærerne fortæller, at deres oplevelse er, at 
eleverne er mere motiveret for den ”sjovere” undervisning, men at de samtidigt også oplever, at eleverne 
lærer det, de skal, og den ændrede undervisning dermed ikke er på bekostning af et generelt læringsud-
bytte. I relation til afsnittet om elevroller ses også her, at den ændrede struktur og den ”sjovere” undervis-
ning har en særlig positiv betydning for elever, der ellers før havde svært ved at indgå i de normale lærings-
former. De ændrede rammer og strukturer, der har muliggjort ændret og mere varieret undervisning, imø-
dekommer øgede deltagelsesmuligheder og har skabt større grad af inkluderende læringsmiljøer. Dette bil-
lede går igen i DLFs medlemsundersøgelse af lærernes oplevelse at trivslen og undervisningen under covid-
19, der bl.a opsamler følgende erfaringer: ”Skolen er lykkedes med noget af det, som i flere år har været 
vanskeligt. At undervise eleverne udenfor, at undervise på nye og kreative måder, at skabe varieret og 
spændende undervisning med færre elever til en lærer. Og at skabe rum og ro til den kreativitet og faglig-
hed, som både lærere og elever har længtes efter” (DLF 2020, 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevernes (4. og 5.årg) evaluering 
af coronaskolen, altså tiden efter de er 
kommet tilbage på skolen, er, at de 
har nydt at være sammen med den 
samme gruppe. Det har givet større 
fordybelse, større social tilknytning til 
hinanden, en rolig struktur med de 
samme lærere, så der har været mere 
spræl i undervisningen, bl.a. mere ude 
og utraditionelle og sjovere opgaver.  
Stort set alle elever synes bedre 
om coronaskole end normal skole.  
Også de svage elever har profite-
ret af coronaskolen.   
  
 

 

 

Jeg havde samtaler med bare 2 eller 4 elever i 
grupper. Det kunne være fedt, hvis det kunne 
lade sig gøre at fortsætte. Min tankegang er 
blevet ændret især omkring det at bruge vi-
deo og instruktioner, sådan at det ikke altid er 
hele flokken i samlet folk, der bliver udsat for 
den samme undervisning.  

Det vigtigste, vi tager med, er, at vi har 
haft tid til anderledes undervisning og at 
være udendørs. Nogle elever kan godt 
sidde og være enormt urolige inde i klas-
sen. Det har helt klart været godt for dem, 
at der har været mere bevægelse. Og også 
for andre. Jeg har også benyttet mig en 
del af walk&talk, hvor de har været ude på 
vandreture. Det er der kommet gode fag-
lige snakke ud af. Også det, at de nu kun 
kunne være to og to, for at det skulle 
være corona-venligt, det har givet større 
mundtlighed for flere, fremfor at jeg plejer 
at have dem i firemandsgrupper. To og to 
kan give noget! Og så har det ikke bare 
været røv-til-sæde. Det gør en kæmpe 
[positiv] forskel, især for dem med diagno-
ser. 

 

Eleverne arbejder mere udenfor. Sen-
des ud til undersøgende opgaver, fx 
arealet af rundkørslen. Det gør det re-
lativt nemt at differentiere, da det er 
strategier for løsning af en opgave, de 
arbejder med.  

Fjernundervisning                                                                     
Ældste 

Genåbning                                                                 
Yngste 

Genåbning                       
Ældste 

Genåbning                                                                 
Ældste 
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En mere varieret skoledag – sjovere undervisning, udendørs og bevægelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var helt klart min bedste læ-
ringsoplevelse af være ude ved Den 
Kunstige Sø og lave matematik-
stjerneløb.  

 

Jeg har lært meget i indianer-

emnet, og det var sjovt. Vi la-

vede bål. Jeg vil gerne, at vi fort-

sætter med at være mere ude. 

Spørgsmål til refleksion: 
På baggrund af de ændrede struktu-

rerer har eleverne oplevet en skole-

dag med nye undervisningsformer, 

mere undervisning ude, mere be-

vægelse og mere åbne, kreative op-

gavetyper. Eleverne kalder det en 

sjovere undervisning og lærerne ita-

lesætter det som mere frihed og 

større mulighed for at lave mere 

spændende undervisning, der ikke 

kun er ”røv-til-sæde”, men hvor der 

satses mere.  

Ændrede strukturer, rammer og ek-

samenskrav har muliggjort ændrede 

prioriteringer, så hvordan skaber vi 

fremover sammenhæng mellem 

strukturer og vores ønskede læ-

ringsformer?   

Hvilke undervisningsformer skal vi 

fremover skrue op for?  

Hvad skal vi omvendt skrue ned for?  
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Lærernes trivsel og samarbejde 

Flere af de interviewede lærere giver udtryk for, at de på mange måder har været glade for deres arbejdsliv 
under både fjernundervisningen og i genåbningsperioden, selvom nogle også til tider har følt sig pressede. 
Særligt oplevelsen af at blive frisat fra årsplaner, faste skemaer mv. har helt tydeligt givet en øget arbejds-
glæde og ikke mindst en frihed til at tænke og planlægge undervisningen på nye og andre måder. Ligeledes 
har brugen af teknologi givet overvejelser over andre måder at samarbejde på, at holde interne møder og 
nogle peger også på teknologierne som en mulighed til at styrke forældresamarbejdet. Flere beskriver, 
hvordan brugen af videoinstruktioner, ugeplaner i Meebook og videosamtaler har styrket dialogen med for-
ældrene, samt givet forældrene mere indsigt i børnenes skolearbejde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er helt klar nogle ting, hvor min tanke-
gang er blevet ændret. Det er specielt i for-
hold til det her med video og videoinstrukti-
oner og alle de her ting. Så på en eller anden 
måde synes jeg, at jeg har sat tempoet lidt 
ned i undervisningen, efter jeg er kommet 
tilbage, fordi jeg har fået øjnene op for, at 
der er nok nogle ting, der skal gå lidt lang-
sommere ifht. instruktioner og sådan noget. 

 Fjernundervisning                                                                         
Ældste 

Noget har været godt – noget har væ-
ret dårligt. Men vi har helt klart lært 
noget af det, og hvilken slags lærer, 
man gerne vil være. Først og fremmest 
at vi skal tænke i, hvordan vi kan lave 
lidt mere anderledes undervisning! Vi 
har lært os selv bedre at kende som læ-
rere. Fokus er flyttet. Jeg vil virkelig 
gerne blive en lærer, der tænker min-
dre i pensum og så frigive mig selv tid 
til, at eleverne kommer mere på banen 
og laver noget, der er mere involve-
rende og spændende.  

 Genåbning                       
Ældste 

Onlinemøderne har givet en bedre 
struktur. Vores afdelingsmøder plejer 
at være 2 timer, og de kan nøjes med 
at være 1 time nu, fordi der er mere 
struktur over det, og folk sidder ikke 
og småsnakker og laver andre ting. 
Der er kommet en bedre struktur 
over møderne, når de holdes online 
og det er også en reminder til os selv 
om vores mødekultur.  
Så hvis vi ikke længere skal holde 
møde på Google Meet, så skal vi 
snakke om, hvordan vores mødekul-
tur er. 

Det vil være min påstand, at vores samarbejde i 
Fase 1 [af genåbningen], var gavnligt for alle. 
Jeg oplevede et team, der oplevede ligeværd 
[mellem lærere og pædagoger] og som tog an-
svar for en hel dag. Vi havde ugentlige team-
møder med fælles planlægning og evaluering. 
Alles faglige kompetencer blev udnyttet og vi-
dereformidlet til hinanden.  

Jeg har oplevet, at vi alle havde et mere afslap-
pet forhold til tid. Vi mødte på arbejde og gik, 
når vi var færdige. Møder blev holdt, når alle 
parter kunne, uden særligt blik for arbejdstid.  

Det betød øget fleksibilitet, der medførte fri-
hed og større arbejdsglæde. For os blev der tid 
til at blive inspireret fremfor at følge et på for-
hånd bestemt arbejdsskema, hvor få i teamet 
har mulighed for at mødes. Nu gjorde vi det 
’bare’ uden at forholde os arbejdsskemaer. Det 
giver en enorm frihed og øger helt sikkert ar-
bejdsglæden, fremfor at nogen i teamet aldrig 
kan.   

   

 

Fjernundervisning                                                                         
Yngste 

Genåbning 
Yngste 

 



 

14 

 

Jeg har nydt mere tid med elever og færre møder. Har lige-
ledes nydt roen, det giver at arbejde sammen med den 
samme kollega om den samme gruppe børn. ALT arbejde 
omkring eleverne bliver mere kompetent og let end til dag-
lig, fordi vi er mere sammen med dem end normalt.  

Har også nydt nødundervisning - det har givet en lettere til-
gang til det at undervise - man kan gribe det, "der er" og 
det, der er behov for, hvilket har kvalificeret indholdet, sy-
nes jeg.          

Tankevækkende, at man må-
ske bliver "forkert fastholdt" af 
en årsplan.  

Lærernes trivsel og samarbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spørgsmål til refleksion: 
Didaktisk frihed, eksperimenteren, 

fælles ansvarsfølelse og et stærkere 

samarbejde er nogle af de ting, som 

går igen på tværs af datamaterialet. 

Hvilke lignende oplevelser af trivsel 

og samarbejde har vi haft?  

Hvordan kan vi fastholde oplevelsen 

af tættere samarbejde og af frihed 

og didaktisk frisættelse, både i vo-

res teams og i samarbejdet gene-

relt?  

Hvilke små ændringer i undervisnin-

gen vil vi nemt kunne fastholde?  

Hvilke større, mere indgribende visi-

oner har vi for at skabe mere rum til 

sammen at eksperimentere i og 

med undervisningen? 
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Bilag: Elevproces 

En del af undersøgelsen og datagrundlaget har bestået af elevmaterialer og input fra klassesamtaler.  

Her i bilag er vedlagt:  

• Informationsbrev til deltagende lærere 

• Slides-materiale, lærerne har kunnet anvende i undervisningen til proces med eleverne 

• Et udsnit af elevernes produkter, tekst og billeder (uredigeret)  

 

Informationsbrev til deltagende lærere: 
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Undervisningsmateriale/slides til elevproces: 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

Elevprocessen er er blevet gen-

nemført sidst i juni 2020. Læ-

rere, der har deltaget i inter-

viewgruppen om den fysiske 

nødundervisning, har anvendt 

disse slides som oplæg til elev-

proces, imens lærere, der har 

deltaget i interviewgruppen om 

fjernundervisningsperioden, 

har lavet en tilsvarende elev-

proces blot i stedet ud fra 

spørgsmålet og perspektivet: 

Hvordan var det at være elev, 

der vi blev fjernundervist 

hjemme?  
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Udsnit af elevernes produkter, tekst og billeder (uredigeret)  

Elever fra 0.-2. klasse: 
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Elev fra 0. klasse: 
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Elever fra 3.-5. klasse: 

 

 

 
 

  

Jeg kunne godt tænke mig, at vi får lov til selv at plan-

lægge vores egen skoledag. Som at vi fx. får lov til en 

gang om ugen selv at bestemme hvilke timer vi skal 

have hvornår, eller at man i starten af en måned 

spurgte klassen om hvordan skemaet skal være og så 

ud fra det svar lavet et skema. Det ville gøre så men 

ikke vågnede en dag og syntes, at det ville blive en ke-

delig skoledag, eller at man ikke ville lære så meget, 

fordi man kommer til at sidde og kede sig. 

Min bedste oplevelse var at man selv kunne vælge 
hvornår man ville starte og lægge pauser og slutte ens 
dag. Så hvis du nu var træt så kunne du starte din dag 
kl 10:00 og slutte kl 13:00, Hvis det nu var sådan du 
ville gøre man kan også lægge en pause kl 11:30. Og 
hvis du er sulten kan du tage noget mad når du har 
lyst. Og når du så er færdig kan du spille sport eller gå 
en lang tur så får du også lavet idræt efter 3 timers 
hårdt Arbejde. Og hvis man har arbejdet hårdt i to tre 
dage kan man holde fri de sidste par dage. Det var 
også dejligt at man kunne tage mange pauser, når 
man har lyst og at man havde alt den tid man skulle 
bruge til at lave. ens opgaver. Man kan gøre alt det 
man ville i undervisning som at gøre tingene på andre 
måder som er sjove og som kan være lidt mere effek-
tive. Man kan også sætte undervisningen på pause og 
gå udenfor i en halv time og lege eller løbe en tur, man 
kan også gå en tur eller cykle en tur. Man kan også selv 
vælge om man vil starte med det svære eller starte 
med et nemme. Det er også dejligt at man kan spise 
hvad man har lyst til hvis man nu vil have en makrel-
mad kan man tage det, det kan man ikke rigtig i skolen 
fordi det er lidt ulækkert pga det lugter meget så det 
går jo ikke. Man kan også drikke en sodavand for at få 
energi det kan man ikke i skolen . 

 

Jeg vil rigtig gerne få indført mere “frirum”, altså hvor 
vi lidt mere selv må bestemme hvad vi skal lave, og 
hvornår. Fx. hvis jeg står op klokken 7, og er mega 
træt kan jeg bare enten sove videre eller vente 30 min 
med lektierne. Det synes jeg var fedt. Og også måske 
nogle kortere skoledage, det var også fedt at man 
kunne arbejde koncentreret i måske 2 timer, og så 
bare slappe af resten af dagen. I stedet for at vi oppe 
på skolen skal arbejde 6 timer koncentreret i 5 timer 
og så have 2 frikvartere. Jeg ville virkelig også ønske 
at vi  kunne arbejde mere sammen, det er meget hyg-
geligere og det giver altså bare et stort boost til ens 
evner, og gør at man arbejder bedre, hurtigere og 
mere koncentreret. Det var også virkelig fedt at sådan 
bare kunne arbejde frit uden larm, skæld ud eller bare 
alene uden nogle der sidder og glor på en, det synes 
jeg er virkelig stressende! Der nok mange der er 
uenige men jeg synes i det hele taget at det var mega 
fedt at arbejde hjemme, bortset fra det at der ikke var 
nogen at snakke med eller bare sidde ved siden. Jeg 
elskede virkelig at lærerne ikke sad og kiggede en 
over skuldrene og bare skrev “den er godkendt” eller 
“den er ikke rigtig”, når man sendte det på”aula. Det 
var slet ikke stressende! Det var også vildt fedt at du 
kunne høre musik eller se noget youtube imens man 
lavede lektier, selvfølgelig kun hvis man kan multi-
taske! Det fungerede også ret godt med at man skulle 
lave det hele på nær 3-4 opgaver på computer. Jeg vil 
også gerne ikke have flere lektier for men stadigvæk 
mere man kan lave derhjemme, hvis man får kortere 
skoledage. Der ikke nok mange der ikke er enige i det 
her: men jeg vil rigtig rigtig gerne arbejde derhjemme 
i stedet for i skolen.  

 

Var enste gan vi had mit måd, fordi at man bar kun 
spør om alt. Og efter vi hadde mit mød kun man blive 
der og snake med venner. Og vis der var en opgaver 
som man ikke kun finer ud af så kun man også spør en 
af vennerne, vis de had lavdt den. Og det var alti noren 
eftter mit mød vår vi sad og snaked. Og vi hyged også 
alle til mit mød. Det var og alle til hyged at se aller de 
ander. Og fordi at vi fik gemgåd opgaverne en gan til, 
vis man ikke for stod vad man skuller. 
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Elever fra 6.-9. klasse:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Jeg kunne godt tænke mig mere hjemme 
skole hvor at lærerne havde lavet skemaet 
fordi så synes jeg at jeg lærer mere.  selvføl-
gelig kun hvis man kan multitaske! Det fun-
gerede også ret godt med at man skulle lave 
det hele på nær 3-4 opgaver på computer. 
Jeg vil også gerne ikke have flere lektier for 
men stadigvæk mere man kan lave der-
hjemme, hvis man får kortere skoledage. Der 
ikke nok mange der ikke er enige i det her: 
men jeg vil rigtig rigtig gerne arbejde der-
hjemme i stedet for i skolen. Så det jeg gerne 
vil have med er mere: samarbejde, frirum, 
kortere tid koncentreret og ingen lærere der 
kigger en over skulderen. 

 

 

Min bedste oplevelse [i fjernundervisningen] var da 
vi havde natur teknik, hvor vi skulle lave forsøg. I et 
af forsøgene skulle vi stille nogle frø i en sort kasse 
der havde et lille lys hul og nogle andre frø der stod i 
åbent lys. Det jeg blev fascineret af var at dem i den 
mørke kasse var groet højest. Det synes jeg var ri-
meligt vildt. 

 

 

Der har været meget struktur i vores hjem-
meskole-program og derfor har det været 
nemmere at have styr på og fra mit syns-
punkt har jeg lært meget mere derhjemme 
end hvad jeg har gjort i skolen. 

Der har været meget struktur i vores hjemmeskole-
program og derfor har det været nemmere at have 
styr på og fra mit synspunkt har jeg lært meget 
mere derhjemme end hvad jeg har gjort i skolen. 

Min bedste læringsoplevelse [i fjernundervisningen] 
var nok at vi lavede så meget på egen hånd og blev 
udfordret på den måde men også at vi fik nogle lidt 
andre fag end nogle af dem vi havde i vores nor-
male skolegang på den måde lærte man også nye 
ting. Det var også sjovt at prøve nye måder at holde 
timerne på istedet for det normale. Det var også ret 
rart at du kunne tage kontakt med nogle af dine 
venner over telefonen mens man lavede de opgaver 
som lærene sagde man skulle lave. 

 

Jeg kunne godt lide [i fjernundervisningen] at 
hvis man havde et spørgsmål om en opgave 
kunne man bare gå ind på en kanal på 
google meet, og snakke med læreren. Altså 
at man vidste hvor læreren var. Det var også 
godt at vi havde nogle små opgaver som 
skulle afleveres samme dag. 

. 
En god oplevelse fra karantænen var da [pi-
genavn] og jeg fremlagde i engelsk for [lære-
ren]. Vi snakkede over google meet, som er 
et sted hvor man kan facetime, fremlægge, 
snakke og have møder. Vi fremlagde om Flo-
rida, og det gik rigtig godt. Jeg kunne godt 
lide, at man selv kunne sætte tid af til det 
man ved man skal bruge lang/kort tid på. 

 

Jeg synes, at det at være hjemme gav lidt mere fri-
hed til at kunne lave sine lektier. Måske ville det 
være interessant, hvis undervisningen foregik 
hjemme bare én dag om ugen, for eksempel en ons-
dag. Så kan man sove lidt længere, men stadigvæk 
være klar til skolestart klokken 8:10. Derfra har man 
så nogle ting, man skal nå i løbet af dagen, ellers 
bliver det lektier - ligesom normalt. 
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