
 

Studie: Det er begrænset, 
hvor meget længere vi kan 
trække fjernundervisningen 
Cirka hver femte elev har svært ved den virtuelle undervisning, viser 
forskning. Lærere bliver nødt til at ændre og udvikle deres undervisning, 
siger professor. 
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Så langt, så godt. Overordnet set er det lykkedes landets folkeskolelærere at give 

deres elever fjernundervisning på en måde, så både børn og forældre er tilfredse. 

Lærerne er gået til nødundervisningen med krum hals og stort engagement. Men 

der er samtidig udfordringer for store elevgrupper. Derfor vil det være uholdbart, 
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at undervisningen i alt for lang tid fortsætter som nu for de ældre elever, som 

fortsat er hjemme. Sådan lyder det i en ny forskningsrapport, som forskere fra 

Aarhus Universitet og Syddansk Universitet står bag. 

Presset på trivsel 

Knap 6.000 elever fra 3. til 9. klasse og 5.000 forældre fra fem land- og 

bykommuner har i starten af april – mens folkeskolen stadig var helt lukket ned – 

deltaget i en spørgeskemaundersøgelse om blandt andet børnenes trivsel, kontakt 

til lærerne samt fjernundervisningens form og indhold. 

Når de kommer tilbage til skolen, er der 
virkelig nogle elever, der skal samles op. 
Det er formentlig elever, hvis forældre ikke 
har mulighed for at bakke dem op 
Lars Qvortrup, professor 

»Det er virkelig tydeligt og iøjnefaldende, at eleverne er meget pressede på deres 

sociale trivsel. Det var vel at mærke før påske. Så hvordan har de elever, der ikke er 

kommet i skole endnu, det nu? Spørgsmålet er, hvor lang tid vi kan blive ved med 

at fortsætte med at holde skolerne lukkede«, siger Lars Qvortrup, der er professor 

på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet, og som er 

leder af undersøgelsen. 



 



Han henviser til, at ni ud af ti elever savner deres kammerater og fritidsaktiviteter, 

og syv ud af ti savner den normale undervisning. Samtidig føler knap hvert andet 

barn sig ikke glad. 

»Som tiden går, kan man frygte, at afsavnet og den manglende glæde vil vokse«, 

siger professoren. 

Ensformig undervisning 

Undersøgelsen viser også, at der er behov for, at lærerne gør undervisningen mere 

varieret og mindre stillesiddende, så lærerne får flere elever med. Et 

gennemgående fund i undersøgelsen er, at flertallet af eleverne trives fint med at 

modtage fjernundervisning hjemme i stuen. Men en ud af fem har det svært på 

flere punkter. 

»Lærerne er gået til fjernundervisningen med krum hals. Det passer ikke, når 

nogen har sagt, at de har siddet og loppet den med en bajer ved hækken. De har 

gjort en stor indsats. Men undervisningsformerne er meget lærecentrerede og 

lærerstyrede. Kun cirka en tredjedel af eleverne siger, at de arbejder i virtuelle 

grupper, at der har været fælles diskussioner, og at de har bevæget sig væk fra 

computeren«, fortæller Lars Qvortrup og tilføjer: 

»Problemet er, at knap hver femte elev ikke klarer sig godt med den slags 

undervisning. De kan ikke mestre det. Når de kommer tilbage til skolen, er der 

virkelig nogle elever, der skal samles op. Det er formentlig elever, hvis forældre 

ikke har mulighed for at bakke dem op«. 

Lærerne: Udvikling i gang 

Dorte Lange, der er formand for Danmarks Lærerforening, DLF, hæfter sig ved, at 

undersøgelsen er gennemført for flere uger siden, og at lærernes 

undervisningspraksis derfor kan være blevet udviklet. 

»Fordi den her periode med fjernundervisning bliver så lang, er det tydeligt, at der 

skal ske en udvikling«. 



»Samtidig vil jeg sige, at der jo er tale om nødundervisning. Det er ikke muligt at 

levere samme standard, som når man har eleverne fysisk i grupper. Man lærer 

bedst i fællesskaber«, siger Dorte Lange. 

Lars Qvortrup, hvad er det præcis, lærerne skal gøre i den fremadrettede 

fjernundervisning? 

»De skal sørge for at sætte fagligt stærke elever sammen med fagligt svage. 

Didaktikken skal videreudvikles, det vil sige den måde, som man støtter børnenes 

læring og udvikling på. Eleverne har behov for feedback og for ikke bare at sidde 

bag en computer. De skal ud i køkkenet og bage et brød i madkundskab eller så 

nogle frø i urtepotter i natur og teknik«. 

Lars Qvortrup problematiserer også, at halvdelen af eleverne i undersøgelsen 

svarer, at de ikke er i daglig kontakt med mindst en af deres lærere – mens hver 

tredje siger, at det er tilfældet. 

Den nuværende model kan ikke fortsætte 
til sommer. Den skal suppleres med, at 
flere kommer i skole 
Thea Enevoldsen, elevformand 

At hver anden elev ikke skulle have daglig kontakt til mindst en af deres lærere, 

kan Dorte Lange ikke genkende. 

»Det synes jeg lyder mærkeligt. Det er ikke det generelle billede, der har været. 

Vores undersøgelse siger noget andet«, siger hun og påpeger, at kun 11 procent af 

forældrene i undersøgelsen er overvejende uenige eller helt uenige i, at lærerne har 

håndteret situationen godt. 

Ifølge Skole og Forældre, som er en landsorganisation for skolebestyrelser og 

forældre til børn i folkeskolen, kan forældrene med rimelighed forvente, at deres 

børn er i daglig kontakt med mindst en af deres lærere. Men samtidig roser han 

lærerne for deres indsats. 



»Situationen taget i betragtning synes jeg, at det er ret godt gået af skolerne og 

lærerne at levere så god undervisning, som de trods alt har gjort. Men der er 

fortsat grund til at være bekymret over elevernes trivsel og faglighed«, siger 

organisationens formand, Rasmus Edelberg. 

Elever vil have flere i skole 

Undersøgelsens fund ligger helt i tråd med de medlemshenvendelser, som Danske 

Skoleelever har fået, fortæller elevformand Thea Enevoldsen. 

»Størstedelen af eleverne har fået undervisning, der var fin nok trods 

omstændighederne. Og så har der været en lille gruppe, der har fået super god 

undervisning med varieret forløb. Udfordringen er, at vi har et bundniveau og et 

topniveau, der ligger rigtig langt fra hinanden«, forklarer Thea Enevoldsen: 

»Mit vigtigste budskab er at få taget hånd om de 20 procent, der ikke kan følge 

med, og som har svært ved at koncentrere sig. Det er dem, der kommer til at lide 

under nødundervisningen, som formentlig ikke stopper før sommerferien«. 

Elevformanden har en klar appel til politikerne på Christiansborg: Flere elever skal 

tilbage i skole, så det ikke kun er 0.-5. klasse. 

»Den nuværende model kan ikke fortsætte til sommer. Den skal suppleres med, at 

flere kommer i skole, og vi skal starte med nogle af de 20 procent«, siger Thea 

Enevoldsen. 

 


