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Forord

Covid-19-forløbet i foråret 2020 medførte en 
gennemgribende ændring af den folkeskole, vi 
kender. Forløbet, der først lukkede skolerne ned  
og efterfølgende genåbnede dem under nye 
rammer, har været en kæmpe omvæltning for 
elever, familier og lærere. Hele samfundet, og 
derfor også alle, der har haft deres gang i folke-
skolen, har måttet omstille sig hurtigere, end vi 
havde troet muligt. Det har været udfordrende 
– men det har også været inspirerende. Og vi både 
kan og skal bruge de erfaringer, vi har taget med os.

Denne publikation beskriver erfaringerne, set med 
lærernes øjne. Vi har i Danmarks Lærerforening 
løbende spurgt vores medlemmer, lærerne, til 
deres oplevelser og erfaringer med undervis-
ningen i forårets skole. I en tid med først ned-
lukning og dertilhørende fjernundervisning,  
til genåbningens forskellige faser og den under-
visning, der opstod midt i hygiejnekrav og af-
standsrestriktioner. Publikationen viser et øjebliks-
billede af en anden folkeskole, end den vi kender. 
Vi har fået nye erfaringer og underbygget vigtig 
viden om blandt andet betydningen af relationer 
mellem elever og deres lærere. 

For folkeskolen har nedlukningen, der løb fra  
16. marts til 15. april 2020, haft store konsekvenser  
for en række elever. Der er ingen tvivl om, at den 
manglende stabilitet og fraværet af fysiske 
relationer har været svært for nogle grupper af 
børn og unge, som i forvejen var udsatte på grund 
af sociale problemstillinger, faglige udfordringer 
eller begge dele. På den anden side er der heller 
ingen tvivl om, at den undervisning, der opstod,  
da eleverne fik lov at vende tilbage under nye og 
anderledes rammer, på mange måder har vist os, 
hvad det er, skolen kan.

Børn, der blomstrer op i fællesskaber og i faglige 
relationer med en lærer. Lærere, som på nye 
måder kan inspirere og udvikle børnene og under- 
visningen, fordi de har rum og tid til at bruge al 
den faglighed, de har. 

Mange steder har genåbningen og nye rammer  
og retningslinjer i skolen betydet mindre hold,  
hvor færre børn til en lærer har skabt rum til faglig 
udvikling. Kortere skoledage, hvor børnene har 
haft ro og overskud til at lære og udvikle sig, fordi 
konflikterne er færre og læreren tilgængelig på  
en helt anden måde.

Målet er en folkeskole for alle. En folkeskole,  
hvor undervisningen er varieret og inspirerende, 
og hvor lærerne kan arbejde målrettet med den 
enkelte elevs udvikling. En folkeskole, hvor der  
er tid og rum til relationer og faglighed. 

Hvad enten det gælder om at rette op på det tabte 
og hjælpe elever, som har lidt store afsavn godt 
videre, eller om det handler om at videreudvikle  
og skabe fremtidens skole, så er der behov for,  
at vi fortsætter med at bruge de erfaringer, vi har 
gjort os. Vi skal analysere tiden med nødundervis-
ning og fortsat lade os inspirere af den viden, vi 
allerede har fra forskningen om grundlaget for god 
under visning. Det, vi ved, virker: Flere lærere om 
eleverne, styrkelse af klassefællesskabet, frihed  
til faglighed og klog brug af digitale muligheder.

Regitze Flannov

Formand for undervisningsudvalget,  
Danmarks Lærerforening
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Undersøgelsens  
grundlag

Danmarks Lærerforening har i perioden med 
nødundervisning fra marts til juni 2020 gennem-
ført tre medlemsundersøgelser blandt et udsnit  
af medlemmerne. Den første undersøgelse blev 
gennemført fra den 3. til den 8. april og dermed i 
perioden med fuldstændig nedlukning af skolerne. 
Undersøgelsen omhandler fjernundervisningen, 
hvor børnene bliver undervist i hjemmet af lærere, 
der også underviser hjemmefra. Undersøgelsen 
blev besvaret af 2.035 lærere og børnehaveklasse-
ledere, der alle arbejder på en folkeskole og har 
arbejdet med nødundervisning i perioden. 

Den anden undersøgelse blev gennemført  
fra den 28. april til den 4. maj, og dækker  
dermed perioden, hvor de mindste børn fra  
0. til 5. klasse er vendt tilbage til skolerne, mens  
de ældste klasser fortsat bliver undervist i hjem-
met. Undersøgelsen omhandler nødundervisning 
med fysisk tilstedeværelse på skolerne og fjern-
undervisning, der foregår løbende. Under søgelsen 
bygger på svar fra 1.568 lærere og børnehaveklas-
seledere som alle arbejder på en folkeskole og har 
arbejdet med nødundervisning, enten fysisk på 
skolen, hjemmefra via digital nødundervisning eller 
begge dele. 

Den tredje undersøgelse var en opsamlende 
undersøgelse om perioden med delvis genåbning 
og perioden med fuld genåbning af skolerne,  
hvor alle børn vendte tilbage under de nye 
rammer. Under søgelsen blev gennemført fra den 
17. til den 28. juni, og blev besvaret af 1.505 lærere 
og børnehave klasseledere, der alle arbejder på en 
folkeskole og har arbejdet med nødundervisning 
fysisk på skolen efter genåbningen.

Data for alle tre undersøgelser er indsamlet via 
spørgeskemaundersøgelser udsendt via mail.  
Kun besvarelser fra lærere og børnehaveklasse- 
ledere, som har besvaret hele spørgeskemaet,  
er medtaget.

Undersøgelsen er et øjebliksbillede af en anden 
skole end den, vi kender. En skole som er ny og 
anderledes for både lærere og elever. Det er 
lærernes egne oplevelser midt i en ny situation, 
som er blevet undersøgt. Derfor bærer både 
spørgsmål og svar også præg af at være gennem-
ført undervejs i et forløb. Der er endvidere stor 
forskel mellem kommuner, skoler og den enkeltes 
lærers oplevelser, hvilket selvfølgelig skal tages 
med, når der konkluderes. Undersøgelsen viser 
nogle tendenser og bidrager til at beskrive nogle  
af de oplevelser, der har været af forårets skole  
i 2020.
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BEGREBER OG TIDSPERIODER

16. marts 2020 
Samtlige skoler lukker, og hverken lærere eller elever må møde op på skolen

Der indføres nødundervisning* via fjernundervisning*, hvor alle elever undervises  
i hjemmet af en lærer, som underviser hjemmefra. Derudover indføres mulighed for 
nødpasning* af elever med særlige behov eller for elever under 9 år, med forældre  
der arbejder i kritiske funktioner.

3. april – 8. april 2020 
Danmarks Lærerforening gennemfører medlemsundersøgelse 1

15. april 2020 
Genåbning fase 1. Delvis genåbning af skoler, hvor eleverne fra 0.-5. klassetrin  
vender fysisk tilbage på skolen

Fortsat nødundervisning af alle elever og fjernundervisning af elever  
fra 6. klassetrin og opefter.

28. april til den 4. maj 2020 
Danmarks Lærerforening gennemfører medlemsundersøgelse 2

18. maj 2020 
Genåbning fase 2. 6.-10. klasse vender tilbage til skolen igen og modtager nødundervisning 
med så meget fysisk tilstedeværelse som muligt, under hensyntagen til lokale forhold

Fortsat nødundervisning, af alle elever, som undervises fysisk på skolen,  
i det om omfang det kan lade sig gøre.

17. til den 28. juni 2020 
Danmarks Lærerforening gennemfører medlemsundersøgelse 3

*  Nødundervisning 
Undervisning, under andre rammer og regler - som foregår under  
den ”nødbekendtgørelse” som indføres.

*  Fjernundervisning:  
Undervisning af elever, som undervises virtuelt i hjemmet af en lærer,  
som ikke er fysisk til stede med dem. 

*  Nødpasning: 
Mulighed for fysisk fremmøde i skolen, for elever med særlige behov eller elever  
under 9 år, med forældre der arbejder i kritiske funktioner, eller hvis forældre arbejder  
på private arbejdspladser, og som ikke har andre pasningsmuligheder.
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Fra den 16. marts 2020 lukker samtlige skoler fuldstændigt ned. Det betyder, at ingen elever eller lærere 
må møde fysisk op på skolen. Fra den ene dag til den anden skal elever og lærere vænne sig til en helt  
ny situation, hvor al undervisning foregår som fjernundervisning. Der oprettes et tilbud om nødpasning  
til de elever, som ikke har mulighed for at være derhjemme – enten fordi deres forældre arbejder i kritiske 
funktioner, eller fordi de er særligt udsatte og derfor har behov for et andet tilbud. 

Perioden med fuldstændig nedlukning varer fra den 16. marts til den 15. april, hvor skolerne åbner delvist 
igen for de mindste elever. I denne periode, fra den 3. april til den 8. april, foretager Danmarks Lærer-
forening den første medlemsundersøgelse, som undersøger, hvordan lærerne oplever den første periode 
med fjernundervisning, og ikke mindst hvilke bekymringer de har for deres elever. 

I den første periode med fjernundervisning oplever lærerne samlet set, at kvaliteten af undervisningen 
forringes. De oplever, at det både er sværere at variere undervisningen og at tilpasse undervisningen  
den enkelte elev, når undervisningen udelukkende foregår som fjernundervisning. Og selv om de oplever 
at have en god koordinering med forældrene og at have kontakt til eleverne, svarer mange af lærerne,  
at de har flere elever, som slet ikke deltager i nødundervisningen. Det er overvejende elever, som  
i forvejen er udsatte og i risiko for at falde bagud, både hvad angår trivsel og faglighed, som ikke deltager. 
Bekymringen for en særlig gruppe af udsatte elever og den generelle kvalitet i undervisningen fylder 
derfor meget i den første periode, hvor skolerne er helt lukkede, og der udelukkende undervises  
som fjernundervisning.

Kvaliteten af undervisningen under nedlukningen

Mindre varieret undervisning
Figur 1 viser, at over halvdelen af de adspurgte lærere (52 pct.) oplever, at deres fjernundervisning  
er mindre varieret end den almindelige undervisning. Kun 13 pct. oplever, at undervisningen er mere 
varieret end normalt.

Figur 1

Er din nødundervisning mere eller mindre varieret (dvs. forskellige slags opgaver/
indhold mv.) end din almindelige undervisning?

13 %

32 %

52 %

2 %Ved ikke

Mindre

Det samme

Mere

Kilde: Danmarks Lærerforening april 2020, Undersøgelse 1 
Note: n = 2.035

Nedlukning af skolerne,  
fjernundervisning og fravær  
af sociale og faglige relationer
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Sværere at tilpasse undervisningen til den enkelte elev
Figur 2 viser, at mere end to tredjedele af lærerne (69 pct.) oplever, at de har haft dårligere mulighed for 
at tilpasse undervisningen til den enkelte elev i fjernundervisningen end i den almindelige undervisning. 
Kun 9 pct. oplever bedre mulighed for at tilpasse undervisningen til den enkelte elev.

Figur 2

Har du haft bedre eller dårligere mulighed for at tilpasse undervisningen til den enkelte 
elev i din nødundervisning end i din almindelige undervisning?

Ved ikke

Dårligere

Det samme

Bedre 9 %

21 %

69 %

2 %

Kilde: Danmarks Lærerforening april 2020, Undersøgelse 1 
Note: n = 2.035

Færre tværfaglige forløb
Knap to ud af tre lærere (64 pct.) oplever, at de har haft dårligere mulighed for at arbejde  
med tværfaglige forløb i nødundervisningen end i den almindelige undervisning.

Figur 3

Har du haft bedre eller dårligere mulighed for at arbejde med tværfaglige forløb  
i din nødundervisning end i din almindelige undervisning?

Ved ikke

Dårligere

Det samme

Bedre 2 %

20 %

64 %

14 %

Kilde: Danmarks Lærerforening april 2020, Undersøgelse 1 
Note: n = 2.035

”  Når man kommer fra socialt belastede hjem uden store  
resurser, er skolen fristedet. Dér, hvor man lærer andre  
at kende. Mange af børnene knytter sig samtidig meget  
tæt til os lærere. Nu er eleverne sendt hjem og skal  
tage ansvar for egen læring”

 Mette Mellerup fra Sølystskolen i Silkeborg, 26. marts 2020
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Kontakt med elever og forældre 

Koordinering med forældrene
Flere end to tredjedele af lærerne (70 pct.) svarer, at de er enige eller meget enige i, at de har en god 
koordinering med elevernes forældre i perioden. Kun 7 pct. svarer, at de er uenige eller meget uenige i,  
at de har en god koordinering med forældrene.

Figur 4

Hvis du tænker på perioden med nødundervisning inden påskeferien, hvor enig/uenig  
er du så i følgende udsagn: Jeg har en god koordinering med elevernes forældre?

Ved ikke

Meget uenig

Uenig

Hverken/eller

Enig

Meget enig 17 %

53 %

22 %

6 %

1 %

1 %

Kilde: Danmarks Lærerforening april 2020, Undersøgelse 1 
Note: n = 2.035
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Kontakt til eleverne
Flere end tre fjerdedele af lærerne (78 pct.) er enige eller meget enige i, at de løbende har haft kontakt  
til alle deres elever. 12 pct. erklærer sig uenige eller meget uenige i, at de løbende har haft kontakt til  
alle deres elever.

Figur 5

Hvis du tænker på perioden med nødundervisning inden påskeferien, hvor enig/uenig  
er du så i følgende udsagn: Jeg har løbende haft kontakt til alle mine elever?

Ved ikke

Meget uenig

Uenig

Hverken/eller

Enig

Meget enig 34 %

44 %

9 %

10 %

2 %

0 %

Kilde: Danmarks Lærerforening april 2020, Undersøgelse 1 
Note: n = 2.035
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Elever som ikke deltager i undervisningen under nedlukningen
Over halvdelen af lærerne (58 pct.) svarer, at de har en eller flere elever, som ikke deltager  
i deres under visning i den første periode med nedlukning, hvor al undervisningen foregår  
som fjernundervisning.

Figur 6

Har du en eller flere elever, som ikke deltager i din nødundervisning?

Ja Ved ikkeNej

36 %

58 %

6 %

Kilde: Danmarks Lærerforening april 2020, Undersøgelse 1 
Note: n = 2.035

”  Vi kan sagtens få familierne op på skolen normalt.  
De kommer altid til forældremøder, men digital  
kommunikation har altid været meget udfordrende.  
Det handler måske om de sproglige vanskeligheder”

 Andreas Skovse fra Tovshøjskolen i Aarhus, 26. marts 2020
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I figur 7 kan man se, at en større andel af lærerne på de øverste klassetrin har en eller flere elever,  
som ikke deltager i nødundervisningen, end det er tilfældet på de nederste klassetrin. Blandt lærere  
i 7.-9. klasse har 64 pct. en eller flere elever, som ikke deltager i deres nødundervisning, mod 57 pct.  
i 1.-3. klasse og 58 pct. i 4.-6. klasse.

Figur 7

Har du en eller flere elever, som ikke deltager i din nødundervisning?

Ved ikkeNejJa

10. klasse

7.-9. klasse

4.-6. klasse

1.-3. klasse

0. klasse 43 %

57 %

58 %

64 %

65 %

41 %

32 %

37 %

33 %

33 %

16 %

11 %

5 %

3 %

2 %

Kilde: Danmarks Lærerforening april 2020, Undersøgelse 1 
Note: n = 2.035

”  Nogle elever har brug for at blive taget i hånden og blive  
hjulpet i gang. Eller at få en hånd på skulderen, når de 
mister overblikket. Det kan gå hen og blive en meget stor 
udfordring på sigt. Vi er i kontakt med forældrene, men  
det er ikke altid, de har mulighed for at hjælpe”.

 Anne Hammer fra Elsted skole i Lystrup, 24. marts 2020
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De lærere, der svarer, at de har en eller flere elever, som ikke deltager i deres nødundervisning,  
er efterfølgende blevet spurgt, hvilke elever der er tale om. I figur 8 kan man se, at det især er elever,  
som er socialt eller fagligt udfordrede, eller som kommer fra udsatte hjem, som ikke deltager i under-
visningen. Derudover elever med særlige behov eller elever med andet modersmål end dansk.

Figur 8

Du har svaret, at du har en eller flere elever, som ikke deltager i din nødundervisning.  
Hvilke elever er der tale om? Vælg gerne flere svar

Ved ikke

Andre elever end
de ovennævnte

Forældre har valgt
alternativ undervisning

Ikke mulighed for at tilgå
digital undervisning

Særlige behov

Andet modersmål
end dansk

Sociale
udfordringer

Udsatte hjem

Faglige
 udfordringer 50 %

43 %

43 %

42 %

30 %

16 %

12 %

17 %

3 %

Kilde: Danmarks Lærerforening april 2020, Undersøgelse 1 
Note: n = 1.182
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Genåbning af skolen  
med nye retningslinjer  
og rammer
Efter at skolerne har været lukkede fra den 16. marts bliver det i begyndelsen af april besluttet,  
at skolerne bliver en del af den delvise genåbning af samfundet. Fra onsdag den 15. april skal eleverne  
i 0.-5. klassetrin vende tilbage til skolen igen. De ældste elever fra 5. klasse og opefter skal fortsat 
undervises hjemmefra via fjernundervisning. Myndighederne melder samtidig ud, at rammerne skal  
være i orden, før skolerne kan åbne. Det betyder, at skolerne må tage andre og nye midler i brug for  
at gennemføre undervisningen. Det stiller helt nye krav og skaber andre forudsætninger for under-
visningen og for lærernes rolle. Øgede krav om afstand og hygiejne betyder, at skolerne mange steder 
indfører øget holddeling, mere udeundervisning samt kortere og forskudte skoledage for at overholde 
sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Det har naturligvis konsekvenser for elevernes udbytte af 
undervisningen og for deres trivsel – ligesom det har betydning for lærernes muligheder for at udøve 
deres faglighed. Men i modsætning til den første periode, hvor al undervisning foregik som fjernunder-
visning, og der var en stor bekymring for elevernes faglighed og trivsel, er oplevelsen blandt mange 
lærere, at en række af de tiltag, som bliver indført, har en positiv betydning for skolen.

Holddeling og forskydning af skoledagen

Både i den anden undersøgelse, som er foretaget sidst i april og starten af maj, hvor de mindste børn  
var vendt tilbage til skolerne, og i den sidste undersøgelse, som er gennemført i slutningen af juni, hvor 
skolerne er genåbnet for alle elever, svarer langt de fleste lærere, at deres skole benytter sig af holddeling 
og forskudte skoledage.

Figur 9

Har I på din skole (i din(e) klasse(r)) benyttet jer af følgende, når I underviser fysisk på 
skolen (vælg gerne flere svar)

Undersøgelse 3Undersøgelse 2

Ingen af
ovenstående

Inddeling af dagen(e),
så nogle klasser/hold

møder forskudt

Holddeling, så klasser
deles i mindre enheder

91 %

19 %

4 %

40 %

7 %

65 %

Kilde: Danmarks Lærerforening maj 2020, Undersøgelse 2 og juni 2020, Undersøgelse 3 
Note: n(undersøgelse 2) = 1.073, n(undersøgelse 3) = 1.319
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I begge de undersøgelser, der forholder sig til genåbningen, er de lærere, der benytter sig af holddeling 
under nødundervisning, med fysisk tilstedeværelsen på skolen blevet spurgt, i hvor stor en del af 
undervisning der er holddeling.

I undersøgelse 2 er der i 79 pct. klasser med holddeling hele tiden (svarende til 72 pct. af alle tilfælde), 
mens det gør sig gældende i halvdelen af klasserne (50 pct.) i undersøgelse 3.

Figur 10

Du har svaret, at I benytter jer af holddeling, så klassen deles i mindre enheder.  
I hvor stor en del af undervisningstiden er der holddeling?

Ved ikke

Hele tiden

Over halvdelen
af tiden

Cirka halvdelen
af tiden

Under halvdelen
af tiden

4 %

7 %

6 %

20 %

9 %

11 %

79 %

50 %

1 %

2 %

Undersøgelse 3Undersøgelse 2

Kilde: Danmarks Lærerforening maj 2020, Undersøgelse 2 og juni 2020, Undersøgelse 3 
Note: n(undersøgelse 2) = 969, n(undersøgelse 3) = 853

”  Jeg har oplevet, at eleverne har haft færre konflikter  
og mere overskud i coronaskolen. Det, tror jeg, skyldes 
flere ting, bl.a. de kortere skoledage, mindre klasser, faste 
legegrupper og færre lærerskift i løbet af skoledagen.  
Vi har, som tingene er i dag, desværre ikke mulighed for  
at komme eleverne i mindre grupper i samme grad, som  
vi havde i coronaskolen, men jeg håber, at det bliver en 
mulighed i fremtiden, blandt andet ved at give eleverne 
flere timer, hvor der er to lærere”.

 Anne Hammer fra Elskov skole i Lystrup, 10. august 2020
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Færre elever til en lærer
Figur 11 viser, at 87 pct. af de lærere i undersøgelse 2, der benytter sig af holddeling i den fysiske nød-
undervisning på skolen, svarer, at holddelingen har betydet, at der er færre elever til en lærer, når der 
undervises, end under de normale forhold uden holddeling. 11 pct. svarer, at dette ikke er tilfældet. 

Figur 11

Du har svaret, at I benytter jer af holddeling, så klassen deles i mindre enheder.  
Har det betydet, at der er færre elever til en lærer, når der undervises, end under  
de normale forhold uden holddeling?

Ja Ved ikke Nej

11 %

87 %

2 %

Kilde: Danmarks Lærerforening maj 2020, Undersøgelse 2 
Note: n=969

Størstedelen af lærerne (71 pct.) i undersøgelse 3, der benytter sig af holddeling, underviser som regel 
hold på mellem 10 og 15 elever. 14 pct. underviser hold på under 10 elever. Ligeledes underviser 14 pct. 
hold med mere end 15 elever.

Figur 12

Hvor mange elever er der som regel på de hold, du underviser?

14 %

71 %

14 %

1 %Ved ikke

Over 15 elever

10-15 elever

Under 10 elever

Kilde: Danmarks Lærerforening juni 2020, Undersøgelse 3 
Note: n = 853
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Mindre hold og færre elever pr. lærer betyder bedre udbytte af undervisningen
Blandt de lærere i undersøgelse 2, der rapporterer, at der under holddelingen er færre elever pr. lærer  
i undervisningssituationen, oplever 86 pct., at det forhold (at der er færre elever pr. lærer) har haft en 
positiv betydning for elevernes udbytte af undervisningen. I undersøgelse 3 er det 95 pct. af lærerne,  
der oplever, at det har en positiv betydning for elevernes udbytte af undervisningen, at der undervises  
i mindre hold.

Figur 13

Hvilken betydning, vurderer du, det har haft for elevernes udbytte af undervisningen,  
at der er færre elever til en lærer/at de undervises i mindre hold?

Undersøgelse 3Undersøgelse 2

Ved ikke

Negativ betydning

Ingen betydning

Positiv betydning

5 %

1 %

8 %

2 %

1 %

2 %

86 %

95 %

Kilde: Danmarks Lærerforening maj 2020 
Note:  n(undersøgelse 2) = 844, n(undersøgelse 3) = 853. I undersøgelse 2 var spørgsmålsformuleringen  

”Hvilken betydning… at der er færre elever til en lærer?”, mens den i undersøgelse 3 lød ”Hvilken betydning…  
at de undervises i mindre hold?”. I undersøgelse 3 var der fem svarkategorier, og kategorierne ”Meget positiv 
betydning” og ”Positiv betydning” samt ”Negativ betydning” og ”Meget negativ betydning” er i denne figur  
slået sammen. Formuleringen for kategorien ”Ingen betydning” var i undersøgelse 2 ”Slet ingen betydning”.

”  Vi kan se, at børnene har det meget bedre, og  
konfliktniveauet er minimalt, så hvis vi vil have sunde  
og velfungerende børn, så er det værd at overveje, om  
vi ikke bliver nødt til at sætte tempoet ned, for børn har 
brug for mere tid og nærvær. Når børnene har kortere  
skoledage, så bliver de ikke så udkørte, inden de har fri,  
og så glæder de sig også mere til at komme  
i skole igen”.

 Sarah Urgaard fra Kobberbakkeskolen i Næstved, 25. maj 2020
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Mindre hold betyder bedre trivsel 
91 pct. af lærerne i undersøgelse 3 vurderer, at opdelingen af klassen i mindre hold har en positiv  
eller meget positiv betydning for elevernes trivsel. 3 pct. mener ikke, at det har en betydning, mens  
4 pct. mener, at det har en negativ betydning for elevernes trivsel.

Figur 14

Hvilken betydning vurderer du, at det har for elevernes trivsel, at de undervises  
i mindre hold?

Ved ikke

Meget negativ betydning

Negativ betydning

Ingen betydning

Positiv betydning

Meget positiv betydning

36 %

55 %

9 %

4 %

0 %

2 %

Kilde: Danmarks Lærerforening juni 2020, Undersøgelse 3 
Note: n = 853
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Kortere skoledage

Udover at benytte sig af holddeling vælger en del skoler også at forkorte skoledagen for at overholde 
retningslinjerne. Fire ud af fem af de adspurgte lærere (80 pct.) svarer i undersøgelsen, der gennemføres 
i juni, at de benytter kortere skoledage, når de underviser fysisk på skolen.

Større fagligt udbytte med kortere skoledage
87 pct. af de lærere, der i undersøgelse 3 har angivet, at de benytter kortere skoledage, vurderer, at 
kortere skoledage har en positiv eller meget positiv betydning for elevernes udbytte af undervisningen.  
7 pct. mener ikke, at det har en betydning, mens 5 pct. mener, at det har en negativ betydning for 
elevernes udbytte.

Figur 15

Hvilken betydning vurderer du, at det har for elevernes udbytte af undervisningen,  
at skoledagen er kortere end normalt?

Ved ikke

Meget negativ betydning

Negativ betydning

Ingen betydning

Positiv betydning

Meget positiv betydning

31 %

56 %

7 %

5 %

0 %

2 %

Kilde: Danmarks Lærerforening juni 2020, Undersøgelse 3 
Note: n = 1.061
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Kortere skoledage giver større trivsel
91 pct. af de lærere, der i undersøgelse 3 har angivet, at de benytter kortere skoledage, vurderer,  
at kortere skoledage har en positiv eller meget positiv betydning for elevernes trivsel. 5 pct. mener  
ikke, at det har en betydning, mens 2 pct. mener, at det har en negativ betydning for elevernes trivsel.

Figur 16

Hvilken betydning vurderer du, at det har for elevernes trivsel,  
at skoledagen er kortere end normalt?

Ved ikke

Meget negativ betydning

Negativ betydning

Ingen betydning

Positiv betydning

Meget positiv betydning

31 %

60 %

5 %

2 %

0 %

2 %

Kilde: Danmarks Lærerforening juni 2020, Undersøgelse 3 
Note: n = 1.061

Udendørs undervisning

En lang række skoler brugte også muligheden for at undervise udendørs for at overholde retningslinjer 
om afstand, hvilket var i tråd med sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Derudover var det nødvendigt 
at flytte en del af undervisningen til andre steder, fordi en lang række skoler, ikke har den nødvendige 
plads på skolen til at overholde krav om afstand. 

73 pct. af lærerne i undersøgelse 3 angiver, at mere af deres undervisning foregår udendørs sammen-
lignet med inden Covid-19-nedlukningen af skolerne. Hver fjerde lærer (25 pct.) angiver, at lige så meget 
af deres undervisning som før foregår udendørs, mens 1 pct. svarer, at mindre af deres undervisning 
foregår udenfor nu.

Figur 17

Foregår mere eller mindre af din undervisning nu udendørs  
ift. før Covid-19-nedlukningen af skolerne?

73 %

25 %

1 %

1 %Ved ikke

Mindre

Det samme

Mere

Kilde: Danmarks Lærerforening juni 2020, Undersøgelse 3 
Note: n = 1.319
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Mere undervisning udendørs fremmer trivslen
Af de lærere i undersøgelse 3, der har angivet, at mere af undervisningen foregår udendørs, vurderer  
85 pct., at det har en positiv eller meget positiv betydning for elevernes trivsel. 10 pct. mener ikke,  
at det har en betydning, mens 1 pct. mener, at det har en negativ betydning for elevernes trivsel.

Figur 18

Du har svaret, at mere af undervisningen foregår udendørs.  
Hvilken betydning har det for elevernes trivsel?

Ved ikke

Meget negativ betydning

Negativ betydning

Ingen betydning

Positiv betydning

Meget positiv betydning 24 %

61 %

10 %

1 %

0 %

4 %

Kilde: Danmarks Lærerforening juni 2020, Undersøgelse 3 
Note: n = 957

Større fagligt udbytte når undervisning foregår udendørs
Halvdelen af lærerne (51 pct.) i undersøgelse 3 vurderer, at mere udendørs undervisning har en positiv 
eller meget positiv betydning for elevernes udbytte af undervisningen. 27 pct. mener ikke, at det har  
en betydning, mens 14 pct. vurderer, at det har en negativ eller meget negativ betydning for elevernes 
udbytte.

Figur 19

Du har svaret, at mere af undervisningen foregår udendørs. Hvilken betydning har det  
for elevernes udbytte af undervisningen?

Ved ikke

Meget negativ betydning

Negativ betydning

Ingen betydning

Positiv betydning

Meget positiv betydning 11 %

40 %

27 %

13 %

1 %

9 %

Kilde: Danmarks Lærerforening juni 2020, Undersøgelse 3 
Note: n = 957
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Større trivsel og færre konflikter

Lærerne vurderer overordnet, at mange elevgrupper trives bedre under de nye undervisningsforhold.  
To ud af tre af lærerne (66 pct.) vurderer, at elever med faglige udfordringer trives bedre, mens 61 pct. 
vurderer, at elever med sociale udfordringer trives bedre. Knap halvdelen mener, at elever med adfærds-
mæssige vanskeligheder (48 pct.) og elever med indlæringsmæssige vanskeligheder (45 pct.) trives 
bedre. Kun 7 pct. af lærerne mener ikke, at minimum én af elevgrupperne trives bedre under de nye 
undervisningsforhold. Halvdelen af lærerne (49 pct.) vurderer, at der ikke er nogen af elevgrupperne,  
der trives dårligere. Hver tiende mener dog, at elever med sociale udfordringer, elever med adfærds-
mæssige vanskeligheder eller elever fra udsatte hjem trives dårligere under de nye undervisningsforhold.

Figur 20

Er der nogen gruppe af elever, du oplever, trives bedre/dårligere  
under de nye undervisningsforhold? Hvilke?

Ved ikke

Nej, ingen

Andre elever

Elever med handicap

Elever med andet 
modersmål end dansk

Elever fra udsatte hjem

Elever med sociale 
udfordringer

Elever med faglige
udfordringer

Elever med indlærings-
mæssige vanskeligheder

Elever med adfærds-
mæssige vanskeligheder

21 %

6 %

21 %

10 %

45 %

7 %

48 %

61 %

66 %

10 %

10 %

17 %

12 %

7 %

5 %

6 %

7 %

49 %

7 %

15 %

Trives dårligereTrives bedre

Kilde: Danmarks Lærerforening juni 2020, Undersøgelse 3 
Note: n = 1.319

”  Klasserne er mindre i skole, men jeg tror ikke, det fører til et 
læringstab, fordi vi har så god en normering, fordi der er plads, 
og fordi vi ikke skal bruge tid på trivsel og konfliktløsning”.

 Rikke Loft, Nyboder Skole i København, 4. maj 2020 
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Færre konflikter
72 pct. af lærerne i undersøgelse 3 angiver, at de oplever færre konflikter i deres klasse efter gen- 
åb ningen af skolerne. Hver fjerde (24 pct.) oplever samme mængde af konflikter, mens kun 2 pct.  
oplever flere.

Figur 21

Har du oplevet flere eller færre konflikter i klassen i perioden med fysisk  
nødundervisning på skolen end under normale omstændigheder?

Ved ikke

Færre

Det samme

Flere 2 %

24 %

72 %

2 %

Kilde: Danmarks Lærerforening juni 2020, Undersøgelse 3 
Note: n = 1.319

”  Det her er jo alt det, man ønsker og drømmer om  
som lærer. Jeg  behøver ikke at halse efter at opfylde 
samtlige fælles mål og årsplaner. Jeg kan sænke  
skuldrene, og vi behøver ikke skynde os, og det kan  
eleverne mærke. Den der mere legende tilgang, hvor  
vi lærer det, når vi har lyst til det, det synes de er fedt,  
fordi de får medbestemmelse”.

 Sarah Urgaard fra Kobberbakkeskolen i Næstved, 25. maj 2020
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Opsamling

Der er ingen tvivl om, at lærernes oplevelser med 
forårets skole under forløbet med Covid-19 har 
været delte og blandede. Det er meget forskelligt, 
hvordan den enkelte skole og den enkelte kommu-
ne har grebet tingene an. Skolerne har ligesom 
resten af samfundet, måttet køre mens, de lagde 
asfalten. Lærerne oplevede, at det var vanskeligt 
at variere fjernundervisningen efter den enkelte 
elevs behov. Og var især bekymrede for, at elever, 
som var socialt eller fagligt udfordrede eller elever 
fra udsatte hjem, ikke deltog i undervisningen.

Især den første periode efter at skolerne lukkede 
bar præg af bekymring for eleverne. Fjernunder-
visning og det faktum, at lærere og elever blev 
afskåret fra hinanden fra den ene dag til den 
anden, var svær at håndtere.

Samtidig var det imidlertid lærernes indtryk,  
at det på relativ kort tid lykkedes at få en god 
koordinering med forældrene, og at de med det 
muliges kunst fik nødundervisning til at lykkedes 
med de fleste af eleverne.

Og da skolen åbnede igen – lykkedes det endda  
at skabe en skole, som lærerne på nogle stræk 
vurderer, som bedre end skolen før nedlukningen.

Friere rammer har været med til at komme 
nærmere den skole, lærerne drømte om. 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 faglighed, som både lærere og elever 
har længtes efter, ved at forkorte skoledagens 
længde.

Der er mange årsager til, at både lærere og elever 
fortæller, at de har fået glæden tilbage ved at gå 
skole. Og når noget lykkedes, er det vigtigt,  
vi spørger os selv hvordan og hvorfor.

Denne publikation, som samler medlemsunder-
søgelserne af lærernes oplevelser af skolen under 
Covid-19-forløbet skal bidrage til netop det. Vi skal 
stille os selv og hinanden spørgsmålet: Hvordan 
tager vi sammen de positive historier fra forårets 
skole med os videre, så vi i fællesskab kan skabe 
fremtidens skole?
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