
 

Fagligt svage elever og udsatte elever er ramt af skolernes nedlukning. Elever vil have de 

store elever tilbage til skolerne. 

Elever hægtes af: Hver anden 
lærer har elever, der 
dropper fjernundervisning 
Fagligt svage elever og udsatte elever er ramt af skolernes nedlukning. 
Elever vil have de store elever tilbage til skolerne. Minister vil vide, hvor 
børnene er henne. 

Politiken.dk d. 22/4-2020 (https://politiken.dk/del/SASyXuAAOGyA) 

På sjette uge modtager folkeskolens ældste elever fra 6. til. 9. klasse 

fjernundervisning. Som en konsekvens af corona-krisen er klasselokalerne byttet 

ud med en computerskærm derhjemme. Mens de mindste elever fra 0. til 5. klasse 

https://politiken.dk/del/SASyXuAAOGyA


fik lov til at vende tilbage til deres skole umiddelbart efter påske, er de ældre elever 

stadig hægtet af fysisk undervisning, som de kender den. 

Men fjernundervisningen, også kaldet nødundervisning, ser ud til at have 

konsekvenser for en gruppe af eleverne. Det viser en ny spørgeskemaundersøgelse 

fra Danmarks Lærerforening. Her svarer over 1.000 lærere, at de har en eller flere 

elever i deres klasse, som slet ikke deltager i fjernundervisningen. Det gælder især 

eleverne i de ældste klasser. 

De ældste elever må blive hjemme 

Det er problematisk, eftersom både Skolelederforeningen, Danmarks 

Lærerforening og Kommunernes Landsforening forventer, at de store børn tidligst 

kommer tilbage i skole efter sommerferien, som Politiken skrev mandag. 

Vi kommer til at se flere og flere tiltag, hvor 
sårbare elever bliver kaldt ind til 
undervisning på skolen. Det er nogle få 
elever i hver klasse, det drejer sig om, om 
dem er jeg sikker på, at man vil kunne finde 
plads til. 
Regitze Flannov, formand for Danmarks Lærerforenings 
undervisningsudvalg 

I alt har 2.030 lærere deltaget i undersøgelsen. Heraf svarer 58 procent, at de har 

en eller flere elever, der ikke deltager i deres virtuelle undervisning. I halvdelen af 

tilfældene er det elever med faglige udfordringer, mens det i 43 procent af 

tilfældene er tale om elever fra udsatte hjem. 

Elever skal kaldes ind 

Regitze Flannov, formand for Danmarks Lærerforenings undervisningsudvalg, er 

ikke overrasket. 



»Vi har hele tiden vidst, at den her form for undervisning havde sine 

begrænsninger. Og vi har talt sammen med både kommuner og skoler om, at der 

var nogle sårbare elever, som ville få det svært med at være sammen med deres 

lærere over en skærm«, siger hun og tilføjer: 

»Skolerne og lærerne har hele tiden været opmærksomme på det og har prøvet at 

have ekstra fokus på at have kontakt til de her hjem og elever. Det skal vi fortsætte 

med. Vi kommer til at se flere og flere tiltag, hvor sårbare elever bliver kaldt ind til 

undervisning på skolen. Det er nogle få elever i hver klasse, det drejer sig om, og 

dem er jeg sikker på, at man vil kunne finde plads til«. 

Vi skal begynde at tænke i modeller, hvor 
de store elever kan vende tilbage i skolen i 
et eller andet omfang. 
Thea Enevoldsen, Danske Skoleelever 

Elever: Afhængige af en rytme 

Hos Danske Skoleelever kommer det heller ikke som nogen overraskelse, at der er 

elever, som ikke deltager i nødundervisning. 

»Det bekræfter det billede, vi også har set glimt af«, siger elevernes formand, Thea 

Enevoldsen. 

»Det var det, vi frygtede, når vi ser på de elever, der også under normale 

omstændigheder har det svært i skolen. De er dybt afhængige af, at man møder op 

klokken 8, har en rytme og er en del af et læringsfællesskab«. 

Hvad kan man så gøre ved det? 

»Vi skal begynde at tænke i modeller, hvor de store elever kan vende tilbage i skole 

i et eller andet omfang. Den manglende lærerkontakt er et kæmpe problem for 

nogle og noget, der påvirker trivslen og fagligheden«, siger Thea Enevoldsen. 



Jeg er selvfølgelig interesseret i at vide, 
hvor de børn så er henne. Har læreren styr 
på, at de er i et forløb med kommunen? Er 
der andre voksne, der har et blik på dem. 
Pernille Rosenkrantz-Theil (S), børne- og 
undervisningsminister 

Tirsdag udtalte Christian Christrup Kjeldsen, der er lektor og viceinstitutleder for 

forskning ved DPU og leder af Nationalt Center for Skoleforskning, Aarhus 

Universitet, til Politiken netop, at de fagligt svage elever står til at blive hårdest 

ramt af hjemmeundervisningen. 

»Der er ingen tvivl om, at de elever, der i forvejen er fagligt udfordret, og som har 

behov for løbende hjælp, er dem, der bliver ramt hårdest ved det her. Min 

vurdering er, at det kommer til at øge den faglige forskel mellem dem, der er 

dygtige og dem, der ikke er så dygtige«, lød hans vurdering. 

Minister vil dykke ned i tallene 

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) kalder det »dybt, 

dybt, dybt alarmerende«, at hver anden lærer har elever, der ikke modtager 

fjernundervisning. 

»Der kan være mange årsager til, at man ikke har kontakten til dem. Og det kan 

være, at det er videregivet til familieafsnittet i kommunen. Men det at have kontakt 

til familierne er utrolig vigtigt, fordi vi ved, at nogle børn har det meget svært 

hjemme i familien. Vi har lagt vægt på, at lærerne skal være i kontakt med eleverne 

en gang om dagen, særligt de sårbare«, siger ministeren. 

Hun tilføjer: 

»Jeg er selvfølgelig interesseret i at vide, hvor de børn så er henne. Har læreren 

styr på, at de er i et forløb med kommunen? Er der andre voksne, der har et blik på 

dem? Ellers risikerer vi, at de falder imellem alle stolene. Der er grund til at dykke 



dybere ned i de her tal, og det vil jeg forsøge at gøre sammen med KL 

(Kommunernes Landsforening, KL, red) 

Pernille Rosenkrantz-Theil (S) understreger, at der med 

nødpsningsbekendtgørelsen er åbnet en mulighed for, at både skoler og 

ungdomsuddannelser kan tilbyde, at børn og unge, der ellers får 

fjernundervisning, at komme ind på skolerne »og modtage en eller anden form for 

tilbud«, der kan være knyttet an på den fjernundervisning de andre i klassen får 

hjemme. 

 


