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1. Indledning 
 

I marts 2020 nedlukkede alle social- og sundhedsskoler i Danmark i forbindelse med Covid-19, og skolerne omlagde fra 

den ene dag til den anden al undervisningsaktivitet til online undervisning. Undervisningen på social- og 

sundhedsskolerne er i høj grad karakteriseret ved at være praksisnær undervisning og undervisning, der er værksteds- 

og simulationsorienteret. Undervisningen er også i høj grad samarbejds- og projektorienteret. Hvordan får man 

undervisning, der i høj grad er praksisnær, værkstedsorienteret, projektorienteret og hvor samarbejde og 

kommunikation mellem elever er en helt essentiel del af undervisningen til at fungere fra den ene dag til den anden? 

Dette var opgaven for alle landets undervisere på social- og sundhedsskolerne.  

Social- og Sundhedsskolerne har lige som mange andre erhvervsuddannelser under nedlukningen af Danmark 

gennemført online undervisning og gjort sig en masse værdifulde erfaringer hermed. Erfaringer, som skolerne ellers 

kunne have brugt mange år på at indhente i diverse online udviklingsprojekter, er blevet gjort på ganske kort tid. Det er 

disse erfaringer, som er omdrejningspunktet i denne undersøgelse.  

Formålet med undersøgelsen er at afdække skolernes nuværende erfaringer med at gennemføre online undervisning 

med henblik på en vurdering af, hvilke gode erfaringer der kan arbejdes videre med på tværs af 

uddannelsesinstitutionerne. Undersøgelsen identificerer fremtidige potentialer i den online undervisning på social- og 

sundhedsskolerne og afdækker potentielle udfordringer.  

Skolerne havde inden nedlukningen i forbindelse med Covid-19 begrænsede erfaringer med online undervisning, og det 

er vigtigt at påpege, at den online undervisning, som undersøges i denne undersøgelse ikke kan sammenlignes med 

online undervisning under normale forhold. Undersøgelsen tager udgangspunkt i de erfaringer, som er skabt i netop 

marts-maj 2020. Derfor er hensigten med denne undersøgelse ikke at vurdere den online undervisning, der er 

gennemført, men i stedet se på, hvad underviserne peger på som potentialer og udfordringer i den online undervisning, 

og hvad social- og sundhedsskolerne især kan lære af den online undervisning.  

Undersøgelsen er gennemført i april-maj 2020 blandt alle landets social- og sundhedsskoler, og 374 undervisere fordelt 

på skoler i hele landet har besvaret. Der er besvarelser fra 10 skoler i undersøgelsen.  

Undersøgelsen indeholder følgende temaer:  

 Undervisernes vurdering af egne kompetencer 

 Forberedelse og tilrettelæggelse af den online undervisning 

 Gennemførelse af den online undervisning 

 Vejledning og feedback til eleverne 

 Undervisernes vurdering af elevernes læringsudbytte, motivation og trivsel 

 Fremtidige perspektiver for den online undervisning på social- og sundhedsskolerne  

Undersøgelsens hovedkonklusioner findes i næste afsnit.  

  



3 
 

   

2. Resume og hovedkonklusioner 
 

På trods af begrænsede erfaringer med online undervisning, oplever underviserne at have it-kompetencer samt 

pædagogiske og didaktiske kompetencer til at kunne tilrettelægge og gennemføre online undervisning.  

Online undervisning har indtil nedlukningen ikke været udbredt på Social- og Sundhedsskolerne, idet hvert femte af 

respondenterne angiver, at de har tidligere erfaringer med online undervisning. På trods af begrænsede erfaringer med 

online undervisning, oplever underviserne at have it-kompetencer samt pædagogiske og didaktiske kompetencer til at 

kunne tilrettelægge og gennemføre online undervisning. De efterspørger dog flere kompetencer både i forhold til it 

samt pædagogiske og didaktiske kompetencer med henblik på at kunne udnytte det digitale potentiale i den online 

undervisning og gøre undervisningen mere varierende og praksisnær.  

 

Underviserne oplever, at den online undervisning er sværere at forberede og tilrettelægge end den fysiske 

undervisning.  

Over halvdelen af respondenterne i undersøgelsen oplever, at det er sværere at forberede den online undervisning 

sammenlignet med den fysiske. Udfordringer ved tilrettelæggelse af den online undervisning handler især om:  

 Undervisernes manglende kompetencer inden for brug af it og manglende viden om, hvordan den online 

undervisning tilrettelægges bedst muligt ud fra et pædagogisk og didaktisk perspektiv  

 Oplevelsen af begrænsede samarbejdsmuligheder underviserne imellem online  

 Oplevelsen af begrænsede muligheder i forhold til at tilrettelægge praksisnær eller 

værkstedsorienteret/simulationsorienteret undervisning. Underviserne har dog tænkt i forskellige kreative 

løsninger i forhold til at gøre undervisningen praksisnær og inddrage et praktisk element i den online 

undervisning.  

 Skolernes grad af it-parathed  

 

Tilrettelæggelse af den online undervisning har i høj grad været et samarbejdsprojekt. 

Forberedelse af den online undervisning har i høj grad foregået i samarbejde. Undersøgelsen viser, at tilrettelæggelsen 

af den online undervisning på Social- og Sundhedsskolerne er foregået i et samarbejde mellem underviserne – 60 % 

angiver, at undervisningsmateriale er blevet udarbejdet i samarbejde, og 9 ud af 10 har delt erfaringer eller sparret om 

den online undervisning. 

 

Den online undervisning har i høj grad ”efterlignet” den fysiske undervisning.  

Den online undervisning ser som udgangspunkt – ud at ligne klasserumsundervisning som den typisk kan se ud i skolen, 

hvor lærerens mundtlige oplæg efterfølges af elevernes arbejde med skriftlige opgaver – oftest i grupper og med 

fremlæggelse af gruppens arbejde ved skoledagens slutning. 90% af respondenterne har arbejdet med opgaver til 

eleverne. Underviserne har dog også forsøgt at tænke kreativt i forhold til at gøre undervisningen praksisnær og 

inddrage et praktiske element i undervisningen, men undersøgelsen viser også, at det for undervisernes har været svært 

at variere undervisningen.    

Undervisningen har især været synkront tilrettelagt. Det betyder, at eleverne fra holdet er online til stede på samme 

tidspunkt. Dels i form af mundtlige oplæg fra læreren, som 75 % angiver de har givet synkront. Dels i form af fælles 

diskussioner med og mellem eleverne, som 75 % angiver de også har gennemført synkront. 

 

Det er undervisernes vurdering, at eleverne generelt har kunnet arbejdet selvstændigt, har været motiveret og har 

fået noget ud af den online undervisning. 
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Undersøgelsen viser, at underviserne generelt er positive over elevernes indsats under den online undervisning, og at 

mange elever har formået at arbejde selvstændigt som den online undervisning til dels har krævet. De kvalitative 

interviews peger desuden på, at den enkelte elever har været mere i fokus i den online undervisning end ved den 

normale klasserumsundervisning. Det drejer sig bl.a. om de ‘stille elever’ som fik en tættere kontakt med deres 

undervisere. Det er elever som typisk ikke får stillet spørgsmål i timerne, men som greb muligheden under 

onlineundervisningsforløbet. 

De åbne svar i den kvantitative undersøgelse, påpeger at også de ressourcestærke elever har haft glæde af den online 

undervisning, hvor de selv har haft et stort ansvar for deres lektielæsning og opgaveløsning. 

 

Den online undervisning styrker ikke elevernes faglighed i højere grad end den fysiske undervisning. 

Det er undervisernes vurdering, at den online undervisning ikke styrker elevernes faglighed i højere grad end den fysiske 

undervisning.  

Underviserne oplever, at størstedelen af eleverne har været til stede i den online undervisning, og kun hver femte af 

eleverne har været mindre eller slet ikke motiverede for den online undervisning 

 

Vejledningen og feedbacken til eleverne er blevet styrket under den online undervisning. 

Undervisernes vejledning og feedback til eleverne er blevet styrket under den online undervisning. Over halvdelen af 

respondenterne angiver, at de har givet mere vejledning og feedback til eleverne under forløbet end de plejer. 

Underviserne er kommet mere på tomandshånd med eleverne og har haft flere individuelle elevsamtaler og 

gruppesamtaler sammenlignet med tidligere undervisningsforløb. Samtalerne har givet mulighed for at underviserne 

kom tættere på de enkelte elevers læreprocesser så man kunne følge og støtte op om deres faglige progression.  

 

Underviserne har positive erfaringer fra den online undervisning og ser også muligheder i forhold til at gøre brug af 

online undervisning fremadrettet i uddannelserne. 

Underviserne er positive i forhold til den online undervisning – halvdelen af respondenterne angiver, at deres erfaringer 

med den online undervisning er positive, og 60 % angiver, at skolerne skal udbyde mere online undervisning.  

 

3. Anbefalinger og opmærksomhedspunkter på baggrund af 

undersøgelsen (til vurdering og kvalificering) 
 

På baggrund af undersøgelsens resultater har videncentrene følgende anbefalinger og opmærksomhedspunkter til 

skolerne i forhold til det videre arbejde med online undervisning:  

a. Styrk undervisernes it-kompetencer og pædagogiske og didaktiske kompetencer, så underviserne i højere grad 

kan udnytte de digitale potentialer i den online undervisning, og undervisningen dermed ikke ’blot’ bliver en 

overførelse af den fysiske undervisning til et online miljø 

b. Understøt gerne undervisernes tilrettelæggelse og gennemførelse af den online undervisning med Gode Råd 

til tilrettelæggelse og gennemførelse af den online undervisning.  

c. Styrk undervisernes kompetencer i forhold til at gøre den online undervisning praksisnær og inddrage praktiske 

elementer i den online undervisning  

d. Sørg at underviserne har det rette it-udstyr, så it-udstyret ikke bliver en hindring for gennemførelsen af den 

online undervisning 
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e. Sæt rammerne for, hvordan den online undervisning skal gennemføres, så underviserne ved, hvilke 

forventninger ledelsen har til den online undervisning, herunder hvilke forventninger der eventuelt er til brug 

af programmer, LMS-systemer etc.  

Undersøgelsen viser, at det er undervisernes vurdering, at eleverne har været motiveret under den online undervisning, 

og at den enkelte elev har været mere i fokus, herunder at underviserne har givet mere vejledning og feedback under 

den online undervisning. Et opmærksomhedspunkt kunne her også være at arbejde med, hvordan disse erfaringer kan 

bruges fremadrettet i den fysiske undervisning.  

Undersøgelsen viser, at underviserne generelt er positive over for at gennemføre online undervisning fremadrettet og 

dette gerne i kombination med den fysiske undervisning. Undersøgelsen peger også på, at underviserne ser mulighed 

for brug af digitale teknologier ikke kun i forbindelse med skoleundervisningen, men også i forhold til kommunikationen 

og samarbejdet med elever i praktikperioderne og i det interne samarbejde underviserne imellem.  

 

4. Undersøgelsesdesign  
 

Data, som danner grundlaget for denne undersøgelse af den online undervisning er indsamlet i perioden: maj-juni 2020. 

Undersøgelsen bygger på følgende datagrundlag: 

 En kvantitativ spørgeskemaundersøgelse udsendt til alle SOSU-skoler i Danmark. 

 Spørgeskemaet kunne besvares i perioden 13. maj til 31 maj 2020. Der var besvarelser fra 10 skoler med i alt 

374 respondenter. Spørgerammen bestod af 41 spørgsmål der samlet belyste undersøgelsens 6 temaer. I 

spørgeskemaets åbne kommentarfelter kom næsten 1000 kommentarer fra respondenterne.  

Alle tabeller fra spørgeskemaundersøgelsen findes i bilagsmaterialet. 

 

 En kvalitativ undersøgelse med 11 interview med undervisere. 

Formålet var at indhente mere dybdegående erfaringer fra underviserne i undervisningsforløbet.                      

Interviewene blev gennemført som individuelle telefoninterview ud fra en semistruktureret spørgeguide i 

perioden 25. maj til 4. juni. Kriterierne for udvælgelse af informanterne var geografisk med spredning på hhv. 

2 skoler i Østdanmark (SOSU H og ZBC) samt Vestdanmark (SOSU Randers og SOSU Syd). Der var også spredning 

på uddannelsesniveau og fag.    

 

 En samlet rapport med resultaterne for hele landet samt lokale skolerapporter. 

Den samlede rapport præsenterer de primære resultater fra spørgeskemaundersøgelsen. Alle tabeller findes i 

bilagsmaterialet. Skolerapporterne viser resultater fra deltagende skoler med mere end 10 besvarelser. Dette 

for at sikre anonymiteten for den enkelte underviser.    

 

 Et webinar. Resultaterne fra undersøgelsen blev præsenteret på et Webinar afholdt d. 2. juli. 

Til webinaret blev der udarbejdet en PowerPoint med de vigtigste fund fra undersøgelsens kvantitative og 

kvalitative dele.  
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5. Undervisernes kompetencer og forudsætninger 
 

Undersøgelsen viser, at erfaringer med online undervisning blandt underviserne ikke har været udbredt inden Covid-

19. Undersøgelsen viser, at 21% af de adspurgte undervisere har tidligere erfaringer med online undervisning. Andelen 

på landsplan er dog øjensynligt højere, idet ikke alle skoler har deltaget i undersøgelsen.  

Har du tidligere erfaring med online undervisning? 

 

 

På trods af begrænsede erfaringer med online undervisning, oplever underviserne at have it-kompetencer samt 

pædagogiske og didaktiske kompetencer til at kunne tilrettelægge og gennemføre online undervisning. Data fra 

spørgeskemaundersøgelsen peger på, at flere af de adspurgte undervisere, oplever, at de har de it-tekniske 

kompetencer samt de pædagogiske og didaktiske kompetencer, der skal til for at kunne tilrettelægge og gennemføre 

den online undervisning.  35 % angiver at de har haft let ved at tilrettelægge de online forløb, når det gælder it-tekniske 

kompetencer og 27 % angiver, at de har haft let ved at tilrettelægge de online forløb, når det gælder pædagogiske og 

didaktiske kompetencer. Kun få af de adspurgte undervisere angiver, at de har haft svært ved at tilrettelægge online 

undervisning, både ift. it-tekniske kompetencer og i forhold til pædagogiske og didaktiske kompetencer.  
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Hvordan vurderer du dine pædagogiske-didaktiske kompetencer i forhold til at undervise online? 

 

 

 

Hvordan vurderer du dine it-tekniske kompetencer i forhold til at undervise online? 
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De kvalitative interviews viser, at selvom underviserne vurderer, at de har både it-tekniske kompetencer samt 

pædagogiske og didaktiske kompetencer i forhold til at tilrettelægge og gennemføre online undervisning, så 

efterspørger underviserne at få styrket både de it-tekniske og de pædagogiske og didaktiske kompetencer når det 

gælder online undervisning med henblik på at udnytte de digitale potentialer i den online undervisning fuldt ud. Selvom 

underviserne vurderer at have kompetencer til at tilrettelægge og gennemføre den online undervisning, så oplever 

underviserne også at have kompetencemæssige begrænsninger i forhold til at udnytte det fulde potentiale i de digitale 

muligheder. 

En underviser fortæller:  

”Noget af det der har blokeret har været graden af it-kundskab, der er nogle af os, der har været rigtig gode til at bruge 

it, og der er nogle af mine kollegaer der har haft svært ved det og så vil jeg sige udstyret har måske også manglet lidt, 

jeg havde ikke det rette udstyr og så ja ens færdigheder i det” 

En anden underviser fortæller, når adspurgt til potentialer i den online undervisning:  

”Ja det tror jeg, men jeg har svært ved at finde ud af, hvordan det skulle være eller jeg skal gøre det, så der kunne man 

godt bruge noget hjælp, men jeg tror der er mange flere muligheder end man lige regner med, og jeg kan klart se 

muligheden for blended learning, for der er super mange muligheder i it, jeg ved bare ikke hvordan” 

Underviserne giver i de kvalitative interviews også udtryk for, at de har brugt meget tid på at finde ud af, hvad der 

fungerer godt i den online undervisning, og hvad der fungerer mindre godt, og at det kunne have været fordelagtigt for 

dem, men Tips og Tricks i den online undervisning, så hver underviser ikke har skullet gøre deres egen erfaringer. De 

kvalitative interviews viser nemlig, at underviserne i de første uger med den online undervisning hver især har skullet 

prøve sig frem og gøre deres egne erfaringer med den online undervisning.  

På trods af at underviserne oplever at kompetencer til at tilrette den online undervisning, så viser undersøgelsen, har 

mange undervisere har oplevet udfordringer ved at forberede og tilrette den online undervisning. Dette beskrives 

nærmere i det næste afsnit.  

 

6. Tilrettelæggelse af den online undervisning  
 

Dette afsnit beskriver undersøgelsens konklusioner i forhold til undervisernes vurdering af forberedelse og 

tilrettelæggelse af den online undervisning. Afsnittet beskriver både de udfordringer og de fordele, som underviserne 

har oplevet ved forberedelse og tilrettelæggelse af den online undervisning.   

Undersøgelsen viser, at over halvdelen af respondenterne i undersøgelsen oplever, at det har været sværere at 

forberede den online undervisning end normalt. 35 % oplever, at det at forberede den online undervisning har været 

på samme niveau som at forberede den fysiske undervisning.  
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Hvordan har du generelt oplevet at forberede din onlineundervisning? (undervisningsforløb, opgaver, materialer)  

 

I de kvalitative interviews udfoldes de oplevede udfordringer i forhold til at forberede den online undervisning. 

Interviewene viser, at det, der især gør undervisningen sværere at forberede end den plejer, blandt andet er: 

 Undervisernes oplevelse af manglende eller begrænsede kompetencer inden for brug af it og manglende viden 

om, hvordan den online undervisning tilrettelægges bedst muligt ud fra et pædagogisk og didaktisk perspektiv, 

herunder også manglende eller begrænset adgang til relevant udstyr og teknik  

 Undervisernes oplevelse af begrænsede samarbejdsmuligheder underviserne imellem, når forberedelsen 

foregår online  

 Undervisernes oplevelse af begrænsede muligheder i forhold til at tilrettelægge praksisnær og/eller 

værkstedsorienteret/simulationsorienteret undervisning.  

 Skolernes grad af it-parathed  

Disse oplevede udfordringer uddybes nedenfor.  

 

6.1 Undervisernes oplevelse af manglende eller begrænsede kompetencer inden for brug af it og manglende viden 

om, hvordan den online undervisning tilrettelægges bedst muligt ud fra et pædagogisk og didaktisk perspektiv  

Som tidligere beskrevet oplever underviserne at have kompetencer i forhold til at forberede og tilrettelægge den online 

undervisning. På trods af dette oplever underviserne dog også manglende eller begrænsede kompetencer inden for 

brug af it i online undervisning eller manglende viden om, hvordan den online undervisning tilrettelægges bedst muligt 

ud fra et pædagogisk og didaktisk perspektiv. Dette opleves som en udfordring i forhold til at forberede den online 

undervisning. En underviser fortæller:  

”Vi vidste slet ikke, hvad vi skulle gøre, og det kom til at fylde for meget og vi fik slet ikke afgrænset det, og vi fik slet ikke 

brugt IT’en ordentligt og det blev meget stort og meget kaotisk for både os og vores elever”.  

Underviserne giver udtryk for, at de ved meget om it og digitalisering samt om pædagogik og didaktik, men at de til 

tider har begrænset viden om, hvordan man bedst muligt tilrettelægger og gennemfører online undervisning.  

Underviserne fortæller, at oplevelse af den begrænsede viden om, hvordan it kan bruges pædagogisk og didaktisk i 

online undervisning medførte at teamet følte sig nødsaget til at læse ind i feltet, og bruge en masse forberedelsestid på 
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at sætte sig ind i feltet. ”Så fik vi læst en masse omkring hvordan man laver it-baseret undervisning, og så nu strukturerer 

vi undervisningen helt anderledes” 

 

6.2 Tilrettelæggelsen af den online undervisning – et samarbejdsprojekt, der også har givet udfordringer.  

Undersøgelsen viser, at forberedelse og tilrettelæggelse af den online undervisning i høj grad har været et 

samarbejdsprojekt underviserne imellem. 93 % af respondenterne angiver i undersøgelsen at have sparret eller delt 

erfaringer om tilrettelæggelsen af den online undervisning, og 62 % har udarbejdet fælles online 

undervisningsmateriale. 

 

Har du i dit team eller med andre undervisere sparret og delt erfaringer om tilrettelæggelse af online undervisning?  

 

 

Har du i dit team eller med andre undervisere udarbejdet fælles online undervisningsmateriale? 
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Undersøgelsen viser også, at en stor del af de adspurgte undervisere oplever, at samarbejdet underviserne imellem er 

blevet styrket i perioden. 46 % af respondenterne angiver, at de samarbejdet i nogen eller i høj grad er blevet styrket i 

perioden.  

Hvordan oplever du samarbejdet i din afdeling under forløbet? 

 

 

På trods af et stort samarbejde om forberedelse og tilrettelæggelse af den online undervisning viser de kvalitative 

interviews, at netop det online samarbejde også giver nogle udfordringer i forhold til forberedelse og tilrettelæggelse 

af den online undervisning, som gør undervisningen sværere at tilrettelægge end normalt. De kvalitative interviews 

viser, at underviserne til tider har oplevet begrænsede samarbejdsmuligheder underviserne imellem i forhold til at 

forberede den online undervisning. Underviserne oplever, at det naturlige fysiske møde mellem undervisere, som opstår 

når alle, er til stede på en arbejdsplads i høj grad udfordres, når alt mødeaktivitet foregår online, og at det kræver mere 

koordinering underviserne imellem i forhold til fælles forberedelse online. En underviser uddyber i interviewene:  

”Altså jeg synes kommunikationen bliver sværere, når det sker via en skærm, vi har haft flere misforståelser end vi plejer 

og jeg synes vi har haft flere konflikter, jeg synes også, at det bliver meget tydeligt, hvem der bærer et stort ansvar og 

hvem der ikke gør” 

 

6.3 Underviserne oplevelse af begrænsede muligheder i forhold til at tilrettelægge praksisnær eller 

værkstedsorienteret/simulationsorienteret undervisning.  

Undersøgelsen viser, at underviserne har anvendt mange forskellige metoder i gennemførelsen af den online 

undervisning (dette uddybes i et senere afsnit), og de kvalitative interviews viser, at underviserne har tænkt kreativt og 

afprøvet forskellige metoder i forhold til at gøre den online undervisning praksis og inddrage et praktisk element i 

undervisningen. Netop undervisernes oplevelse af muligheden for at tilrettelægge praktisk undervisning i den online 

undervisning har dog også været en udfordring i forhold til forberedelse og tilrettelæggelse af den online undervisning  

I undersøgelsen svarer næsten 6 ud af 10 undervisere, at det har haft stor eller nogen betydning for tilrettelæggelsen 

af den online undervisning, at de har haft begrænset mulighed for at tilrettelægge praktisk arbejde i simulationslokaler, 

learning labs, værksteder etc.  
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Hvilken betydning har det haft for din online undervisning, at du ikke har kunnet tilrettelægge praktisk arbejde i fx 

Learning Lab, simulationslokaler, på sengestuer, i værksteder eller lignende? 

 

 

 

Interviewene peger også på, at der er nogle overordnede rammer, som er afgørende for, om forberedelsen af den online 

undervisning opleves sværere eller lettere at forberede end normalt. Disse overordnede rammer handler især om, hvor 

it-parate skolerne har været i forbindelse med nedlukningen. Dette uddybes i afsnittet nedenfor.  

 

6.4 Skolernes grad af it-parathed – den it-parate skole. 

De kvalitative interviews viser, at udfordringer med tilrettelæggelse af den online undervisning også i høj grad handler 

om, hvor IT-parate skolerne har været, og i hvor høj grad digitale læringsplatform/LMS-systemer har været anvendt 

systematisk i undervisningen inden nedlukningen.  

I interviewene tegner der sig to retninger inden for anvendelse af digitale platforme; den it-parate skole og den ikke-it-

parate skole.  

Den it-parate skole 

Her har skolerne inden nedlukningen implementeret digitale læringsplatforme eller LMS-systemer, hvorfra dele eller 

hele undervisningen er struktureret omkring. Her har skolerne også haft en klar tilgang til, hvilke digitale platforme til 

kommunikation, dele af dokumenter, undervisning etc., der har skullet anvendes under nedlukningen.  

 

Den ikke-it-parate skole 

Her har skolerne inden nedlukningen ikke inddraget digitale læringsplatforme eller LMS-systemer i væsentlig grad i 

undervisningen, og her har skolerne ikke haft en klar og tydelige udmelding til underviserne om, hvilke digitale platforme 

der har skullet anvendes under nedlukningen, men har ladet denne beslutning været op til den enkelte underviser.   

 

I de kvalitative interviews tegner der sig et billede af, at på de skoler, hvor der allerede inden nedlukningen har været 

implementeret digitale læringsplatforme eller LMS-systemer, eller der fra ledelsernes side har været en klar udmelding 

om, hvilke digitale platforme, der har skullet anvendes i forbindelse med undervisning og kommunikation under 
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nedlukningen, i mindre grad har oplevet forberedelsen af den online undervisning sværere end den plejer. En underviser 

fortæller i interviewene:  

”vi har nogle læringspakker, der ligger i Moodle (LMS), så der ligger en masse der er klar, og det forventes jo, at vi følger 

det, så på den måde har det været struktureret, det har været skidegodt, at der har været en guideline og eleverne er 

vant til at være derinde i forvejen, men hvordan jeg didaktisk gør og tilgår det, det har været op til os selv at finde ud af, 

fordi det er fjernundervisning” 

På de skoler, hvor der ikke er implementeret digitale læringsplatform eller LMS-systemer, og der ikke har været en klar 

udmelding om forventningen til brugen af programmer, har tilrettelæggelsen af den online undervisning i starten været 

udfordret.  

”Der var ingen retningslinjer fra ledelsen i forhold til, hvilke programmer vi skulle bruge og hvordan vi skulle gøre, det 

var find selv ud af det, så det var noget vi selv har fundet ud af at vi skulle gøre” 

”Jeg kunne godt have brugt fra starten af, at der blev lagt en ramme ned ift. brug af platform, f.eks. sige på vores skole 

bruger vi det her og det skal I vænne jer til, for så havde man ikke brugt så ufattelig meget tid på alle mulige andre 

programmer, prøve alle mulige andre programmer og prøve alle mulige ting, det tror jeg ville have kunnet lette det 

meget” 

 

6.5 Fordele ved forberedelse af den online undervisning 

Undersøgelsen viser, at forberedelse af den online undervisning også har mange fordele og opleves positivt. 40 % af 

respondenterne angiver, at dét at forberede sig til den online undervisning opleves på samme niveau sammenlignet 

med den fysiske undervisning eller endog lettere. Udsagn fra de kvalitative interviews viser, at fordelene ved at 

forberede den online undervisning især handler om: 

 En oplevelse af at have mere tid og mere ro til at kunne forberede sin undervisning i løbet af en arbejdsdag, 

når den online undervisning ikke forløbet synkront, og dermed også at være mere effektiv i sin forberedelse. 

 Oplevelsen af, at tilgængeligheden af ens kollegaer er større, og at det dermed er lettere at planlægge og 

forberede fælles undervisning.  

Udsagn fra interviewene nedenfor illustrerer de angivne fordele ved at forberede sig til en online undervisning.  

”jeg synes der er en anden ro for mig selv, så jeg tror, at min egen forberedelse er meget effektiv, og jeg synes vi er landet 

i det der med at forberede sig fælles via it” 

”Det har fungeret rigtig godt, at jeg har haft tiden helt alene til at kigge på det, og jeg har faktisk også haft lidt mere 

forberedelsestid, end når jeg er i klasserummet, fordi jeg ikke har relations arbejdet, før skulle jeg lave forberedelse efter 

kl. 14, men nu kan jeg lave det undervejs, så det har været fordelen ved det, jeg har ikke brugt mere arbejdstid”  

 

7. Gennemførelse af den online undervisning 
  
7.1 Metoder i den online undervisning 

Dette afsnit beskriver de anvendte metoder i den online undervisning.  
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Hvilke metoder har du anvendt i din online undervisning? (markér alle relevante) 

  

 

 

Der tegner sig et billede af, at undervisningen i vid udstrækning har bestået af opgaver som 90 % af respondenterne 

angiver, de har lavet til eleverne.  

Undervisningen er synkront tilrettelagt. Det betyder, at eleverne fra holdet er online til stede på samme tidspunkt. Dels 

i form af mundtlige oplæg fra læreren, som 76,5 % af respondenterne angiver de har givet synkront. Dels i form af fælles 

diskussioner med og mellem eleverne, som 74 % af respondenterne angiver de også har gennemført synkront. 

Der har i mindre grad været benyttet asynkrone undervisningsoplæg eller asynkrone diskussioner med eleverne. Dvs. 

undervisning eller drøftelser med eleverne, hvor eleverne er online på forskellige tidspunkter. Den online undervisning 

- ser som udgangspunkt - ud til at efterligne den fysiske undervisning, hvor lærerens mundtlige oplæg efterfølges af 

elevernes arbejde med skriftlige opgaver - oftest i grupper.  

I interviewundersøgelsen fremgår det, at flere af de interviewede har oplevet, at det har været svært, men at man har 

forsøgt at variere i de didaktiske valg for onlineundervisningen.  

For at understøtte elevernes arbejde med opgaverne har kravet til disse været, at opgaverne skulle være meget tydelige 

samt ikke for korte. “Det har skullet være meget struktureret i hvad vi skulle” som en af de interviewede undervisere 

udtrykte det.  

Man oplevede, at det (i starten af onlineforløbet) var it-strukturen, der lagde bestemte rammer nedover, hvordan 

undervisningen kunne gennemføres. Dog valgte nogle af underviserne at justere i det planlagte. Fx nævnte en af de 

interviewede undervisere, at hun troede, at hendes elever ikke brød sig om, at skoledagen blev indledt med et længere 

oplæg. Men feedback fra eleverne viste, at de gerne ønskede oplæg fra læreren.  
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Der har i mindre omfang været fællesdiskussioner fx som opsamling på arbejdet med opgaverne. Her gav flere af de 

interviewede udtryk for, at en mangel ved onlineundervisning er muligheden for at kunne gribe spørgsmål og få talt om 

det, der opstår spontant i dialogen - ligesom man gør i klasserumsundervisningen. 

Ikke alle undervisere har haft samme behov for at lave oplæg virtuelt. En underviser udtrykte det således i en af de åbne 

kommentarer i spørgeskemaet:  

”Det er ikke rart at lave oplæg for et større hold. Man kan ikke se deres ansigter imens og det er svært at se om de er 

nærværende og om de fanger det man fortæller. Så er der det med lige at forklare mere uddybende når en ser forvirret 

ud…det sker jo ikke”. 

50 % af respondenterne angiver, at de har lavet videoer til eleverne. Af interviewene fremgik det, at man har ønsket at 

variere det didaktiske og som supplement til læreroplæg og skriftlige opgaver vise egne videoer med instrukser til 

eleverne, fx i form af små filmklip - og gerne med instruktioner.  

76 % af respondenterne angiver, at deres elever har tilegnet sig viden selvstændigt. Her fremgik det af interviewene, at 

man var overrasket over, hvor positivt onlineundervisningen har været og at de allerfleste elever havde været i stand 

til at arbejde selvstændigt med arbejdsopgaverne. 

Arbejdet med opgaverne er i stor udstrækning foregået som gruppearbejde, hvor eleverne har samarbejdet i 

videokonferencer, fx via en kanal i Microsoft Teams. Dette oplever flere af de interviewede undervisere som positivt 

idet eleverne ofte samarbejdede godt med hinanden - ligesom eleverne nogle gange var bedre forberedte 

sammenlignet med analogt gruppearbejde gennemført i skolen.  

Af de åbne kommentarer i spørgeskemaundersøgelsen fremgår eksempler på den variation nogle undervisere har 

benyttet sig af i onlineundervisningen: 

 Læringsvideoer med faglige oplæg.  

 Gruppearbejde på Teams, hvor jeg gik ind og ud af grupperne, lytter med og stiller spørgsmål.  

 Brug af læringsstier på It’s Learning.  

 Mundtlig vejledning lagt ind som en lydfil på pages eller Keynote.  

 Videoguides med teknisk hjælp i forbindelse med f.eks. afleveringer. 

 Elevernes mundtlige afleveringer (video lavet i Keynote eller Explain everything) 

  

7.2 Differentiering i den online undervisning  

Dette afsnit beskriver differentieringen i den online undervisning.  
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Hvor meget har du differentieret din undervisning, mens du har undervist online? 

 

Der tegner sig et billede af, at halvdelen af respondenterne (51,3 %) i den online undervisning har differentieret deres 

undervisning i samme omfang som før online-forløbet, mens 26,7 % har differentieret mere, og 22 % har differentieret 

mindre. Det handler om, at variation i undervisningen kan være med til at tilgodese de forskellige elever og deres 

forskellige forudsætninger for at lære.    

Af interviewene fremgik det, at man har forsøgt at differentiere den online undervisning, hvilket for nogle viste sig at 

være svært. Fx gav flere undervisere udtryk for, at deres undervisning under onlineforløbet har været mere ensformig. 

Eleverne har typisk arbejdet med de samme opgaver, og differentieringen har primært været at give mere tid til elever 

til deres arbejde med opgaverne. 

En af de interviewede undervisere forklarer, at differentiering blev vanskeliggjort under onlineforløbet fordi hun ikke 

havde klasserummets muligheder, hvor man er fysisk til stede og får en mulighed for at fornemme de enkelte elevers 

behov - så man på den baggrund kan gribe differentieringen rigtigt an. 

Undersøgelsen viser en interessant effekt at den online undervisning. Det ser ud til, at man i højere grad end ved 

almindelig klasserumsundervisning har fået fokus på den enkelte elev og elevens læring. Det fremgår bl.a. af de åbne 

kommentarer i spørgeskemaet: 

”Jeg føler at jeg har brugt mere tid på den enkelte og har kunne tilrettelægge individuelt. Det bliver hurtigt meget synligt 

at en elev ikke er "på" eller afleverer eller deltager i ZOOM møder. Så man kan hurtigere skabe opmærksomhed til enkelte 

- der tit kan forsvinde i undervisningslokalet. Jeg føler personligt at jeg har været meget mere nærværende online end 

når der er fremmøde fysisk”…… ”Jeg føler at det er en kæmpe succes da jeg har haft rigtig god kontakt med eleverne. 

Og der er blevet mere individuelt og at man hurtigere kan nå at spotte en enkelt frem for en hel klasse ad gangen. Det 

er faktisk sådan jeg ønsker min rolle som underviser skal være”. 

”Vi har f.eks. flere elever, som savner det individuelle arbejde i skolehverdagen, og som "stråler" når de har haft mulighed 

for individuel fordybelse. Online undervisning kan i nogle tilfælde få niveauet til at stige, da de ikke "bare kan tale" sig 

ud af et mere eller mindre ringe produkt. Samtidig kan gruppearbejde i nogle tilfælde styrkes, da der (efter min erfaring) 

skabes en højere grad af ejerskab for det pågældende produkt”. 

Flere udsagn fra spørgeskemaundersøgelsen peger på, at den online undervisning giver underviserne en ny mulighed 

for at differentiere netop via de andre rammer for undervisningen:   
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 ”Mulighed for differenceret undervisning og større vægtning af, at nogle elever trives og udvikles, når der skabes andre 

rammer for undervisning. Mulighed for delvis fremmøde, for de elever, der arbejder godt og uforstyrret hjemme, hvis 

dette ikke kan skabes på skolen. Ro omkring og fokus i vejledning og feedback i klasselokalet, hvordan skabes rammerne, 

hvor resten af holdet sættes på stand by”? 

  

7.3 Praksisnærhed i den online undervisning 

Dette afsnit beskriver tilgangen til det praksisnære aspekt i den online undervisning.  

 

Har du fundet løsninger på at gøre din online undervisning mere praksisnær?   

 

 

39 % af respondenterne angiver, at de i nogen grad har kunnet stille opgaver som har krævet, at eleverne har skullet 

afprøve noget praktisk hjemme. Hertil kommer, at 19,4 % af respondenterne angiver, at eleverne har tilsendt løsninger 

på opgaver, hvori der indgår praktisk afprøvning, mens 20,8 % af respondenterne angiver, at det fremgår af elevernes 

opgavebesvarelser, at elever selv har fundet på praktiske og praksisnære løsninger. 

Svarene tyder således på, at det til en vis grad er lykkes at arbejde praksisnært i den online undervisning.  

Når det lykkes at få praksisnærhed med i onlineundervisningen, er det iflg. en af de interviewede undervisere forbundet 

med, at eleverne har været motiverede for undervisningen og at de har kunnet arbejde selvstændigt, men også at 

undervisere har været ihærdige og kreative. Lærerne har fx lagt egne videoinstrukser op på nettet og fundet på praktiske 

opgaver som kunne udføres i elevernes egne hjem. F.eks. skulle elever rede en seng korrekt og filme det, hvilket viste 

sig at være en god praktisk øvelse.   

”Det fungerede næsten bedre end på skolen fordi der passer alting jo ergonomisk rigtigt, og man kan indstille en seng i 

den rigtige højde. Så selvom ens egen seng ikke er ergonomisk, så skulle man vise at man kunne skifte sengetøj korrekt 

alligevel”. 
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Der blev også i interviewene givet udtryk for at eleverne blev gode til de opgaver der blev stillet i online-forløbet, hvilket 

en af de interviewede undervisere begrundende på følgende måde: Eleverne har selv fundet ud af det og har selv 

arbejdet grundigt med tingene indtil de kunne dem. 

”De er blevet trygge og det siger de jo også selv, at de er blevet tvunget til at arbejde med de underligste ting it-mæssigt. 

Og når de er blevet tvunget, er de også blevet gode til det”. 

  
 7.4 Opnåelse af mål i den online undervisning 

Dette afsnit beskriver, hvordan der er arbejdet med målopfyldelse i den online undervisning.  

 

I hvilken grad oplever du, at det lader sig gøre at tilrettelægge din onlineundervisning, så du når målene for 

undervisningen? 

  

 

39 % af respondenterne angiver, at det i meget høj grad eller i høj grad lader sig gøre at tilrettelægge onlineundervisning, 

så eleverne når målene for undervisningen. 58 % af respondenterne angiver, at dette lader sig gøre i nogen grad eller i 

mindre grad.   

Den samme type spørgsmål stilles til hvorvidt underviserne oplever at deres elever når målene via 

onlineundervisningen. Det fremgår nedenfor.   
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I hvilken grad oplever du, at det er muligt for dine elever at nå målene i online undervisning? 

På spørgsmålet om, hvorvidt respondenterne oplever, det er muligt for deres elever at nå målene i den online 

undervisning, angiver 31 % af respondenterne, at eleverne når målene i meget høj eller høj grad, mens 65 % af 

respondenterne angiver, at det gør eleverne i nogen grad eller i mindre grad. 

Det ser således ud til at, det kun til en vis grad er lykkes for eleverne at nå målene via den onlineundervisning.  

Hvad enten det gælder underviserne eller eleverne, er, at man dog generelt positivt overrasket over, at eleverne har 

klaret onlineforløbet. Af spørgeskemaundersøgelsens åbne kommentarer uddybes det således: 

”Eleverne har arbejdet rigtig meget med indholdet og efter deres eget udsagn brugt bøgerne meget mere end normalt. 

Giver sig mere i kast med opgaverne og prøver i stedet for at spørge underviseren "hele tiden". Det giver dem selvtillid 

og tro på egne evner”. 

”At alle elever blev motiveret for undervisningen. At eleverne tog ejerskab til undervisningen og begyndte at byde ind og 

give feedback”. 

Samtidig med, at underviserne synes, at eleverne har klaret det godt, gav de interviewede undervisere udtryk for, at 

der på et hold typisk er 3-5 elever, som det ikke var lykkes så godt for. Underviserne har fx haft vanskeligheder med at 

få kontakt til netop disse elever. Fx var eleverne ikke mødt frem til de virtuelle morgenmøder. Fulgte ikke med i 

undervisningen. Eller afleverede ikke deres skriftlige opgaver.  

I spørgeskemaundersøgelsens åbne kommentarer nævnes forskellige årsager til, at det i nogen grad er lykkes at nå 

onlineundervisningens mål:  

”Vi får al for lidt dialog og refleksion i gang, og det giver udfordringer i fag, hvor netop fælles dialog og faglig refleksion 

er en væsentlig del af læringen og didaktikken. Ingen muligheder for at arbejde med de praksisnære opgaver og forløb i 

værksteder og dermed bliver undervisningen i højere grad teoretisk, hvilket giver flere problemstillinger for elever med 

læse/skrive udfordringer. Eleverne har stort behov for feedback fra underviser, bl.a. for at holde motivationen, for at 

vide om de arbejder i rigtig retning og de efterspørger det flere gange. Det tager tid at skulle give feedback tilbage til 

måske 18 - 24 elever. Relations arbejdet i forhold til eleverne bliver udfordret. Der er rigtig mange opgaver med 

opfølgning og koordinering om holdenes skemaer og indhold de enkelte dage”. 
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7.5 Vejledning og feedback i den online undervisning  

Dette afsnit beskriver undervisernes vejledning og feedback til eleverne i den online undervisning.  

 

Hvor meget vejledning og feedback har du givet dine elever, mens du har undervist online? 

  

Mere end halvdelen af respondenterne, 56,2 % angiver, at de har givet mere vejledning og feedback under online-

forløbet end de plejer. 28,7 % af respondenterne angiver at de har givet vejledning i samme omfang som før online-

forløbet, mens 15,1 % angiver, at de har givet mindre vejledning og feedback end før onlineforløbet. 

Svarene tyder således på, at vejledning og feedback er blevet styrket under den online undervisning.  

Interviewene viser, at der har været forskellige måder at give feedback på under den online undervisning. Feedback 

blev fx givet i forbindelse med det virtuelle møde som holdet af elever deltog i hver morgen. Feedback blev også givet 

efter fremlæggelser. Både mundtligt og skriftligt og som kommentarer til elevernes opgavebesvarelser.                     

Feedback under den online undervisning ligner således den feedback som gives i den almindelige 

klasserumsundervisning.  

Interviewene viser dog, at omfanget af feedback og vejledning har været en del større under onlineforløbet. Dette 

forklares med at underviserne er kommet mere på tomandshånd med eleverne og har haft flere individuelle 

elevsamtaler og gruppesamtaler med vejledning og feedback - sammenlignet med tidligere.  

I de åbne kommentarer nævnes bl.a.:  ”At jeg har fået øjnene op for flere måder og metoder til hvordan en 'aflevering' 

kan gøres, og hvordan jeg er opmærksom på at eleverne er studie aktive, uden at bombardere dem med skriftlige 

afleveringer og skræmme dem væk”. 

I den online undervisning har det ikke været muligt at give den hurtige feedback på samme måde som i klassen, når 

nogen har sagt noget. Den hurtige feedback er den feedbackform som de såkaldt svage elever især profiterer af, 

vurderede nogle af de interviewede undervisere. Der blev også nævnt, at de unge elever ligeledes manglede 

klasserummets særlige muligheder for dialog, vejledning og feedback. 

Af interviewene fremgik det, at onlineforløbene har været gode for de elever der har været i stand til selv at skabe en 

struktur. Fx elever som af sig selv ’checker ind’ om morgenen og går i gang med opgaverne.                      
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Onlineforløbet ser også ud til at lykkes ift. de stille elever. Disse elever har fået ekstra kontakt til læreren. Denne gruppe 

af elever har profiteret af de særlige muligheder for at arbejde med stoffet alene med vejledning og støtte. Fx nævner 

en af de interviewede undervisere, at de stille elever oftere har stillet spørgsmål online, hvilket disse elever ikke ville 

have gjort i klasserumsundervisningen. Det kan også være elever for hvem læreprocessen har krævet meget 

selvstændighed: ”Jeg har selv fundet ud af det. Jeg har læst det her kapitel 3 gange og nu forstår jeg det”. 

I de åbne kommentarer er elevernes motivation, ejerskab og aktive studier eksempler på forudsætninger der skulle 

udvikles for at kunne få et udbytte af den online undervisning:       

”At alle elever blev motiveret for undervisningen. At eleverne tog ejerskab til undervisningen og begyndte at byde ind og 

give feedback.” 

”Den største succes er, at alle elever har deltaget og afleveret deres opgaver, og at mange elever har været opsøgende 

i forhold til vejledning. Flere elever har haft godt af ro og koncentration omkring deres arbejde”. 

Det fremgår dog også af interviewene, at eleverne (og underviserne) også på et mere generelt plan har været udfordret 

af onlineundervisningen: 

”Eleverne kan ikke klare større opgaver derhjemme. Det betyder at jeg har afgrænset opgaverne/emnerne. De når derfor 

ikke så langt omkring, men det de arbejder med, går de mere i dybden med. Det er svært at trække tråde til de andre 

fag og hjælpe dem med at se helheder. Det bliver let envejskommunikation, når der er opsamling på hele holdet. Dialogen 

på klassen forsvinder online”. 

 

7.6 Elevernes deltagelse, motivation og ansvarlighed for den online undervisning  

Dette afsnit beskriver undervisernes vurdering af elevernes deltagelse i og motivation for den online undervisning 

 

Har dine elever deltaget i din online undervisning? 
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Der tegner sig et billede af, at 70 % af respondenterne svarer ja til, at alle har deltaget stort set hele tiden i min online 

undervisning, mens ca. 26 % af respondenterne svarer, at deres elever har deltaget delvist. Kun 2 % svarer nej, mange 

af mine elever har været fraværende fra min online undervisning.  

Den relativt store deltagelse hænger sammen med at 3/4 af underviserne tilsvarende giver udtryk for at deres elever 

har været meget eller forholdsvis motiverede for læring ifm. onlineundervisningen. Det fremgår af svarresultaterne på 

spørgsmålet nedenfor.  

 

Hvordan oplever du elevernes motivation for læring ved online undervisning? 

Som det fremgår af tallene, angiver næsten 75 % af respondenterne, at eleverne er enten meget motiverede eller 

forholdsvis motiverede for onlineundervisningen, mens ca. 22 % af respondenterne angiver, at deres elever er mindre 

motiverede eller ikke motiverede for onlineundervisningen. 

I et andet spørgsmål om hvordan underviserne oplever elevernes ansvarlighed ses samme ‘billede’ som ovenfor, idet 

85 % af respondenterne angiver af at eleverne udover at være motiverede for den online undervisning - også har taget 

meget ansvar eller forholdsvis ansvar for den online undervisning. Det fremgår af tabellen nedenfor. 
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Hvordan oplever du dine elevers ansvarlighed (forberedelse, opgaveaflevering, deltagelse i onlineundervisningen? 

 
Af interviewene fremgik det, at man generelt oplever at være lykkes med den online undervisning og at dette bl.a. 

skyldes, at man valgte at tage onlineundervisningen op som en udfordring da Corona-krisen startede. Der blev skabt en 

korpsånd blandt underviserne. Som en af de interviewede underviserne udtrykte det: ”Vi har selv været med til at sige: 

Nu skal vi det her. Kigge fremad”.  

Effekten blev, at der blev skabt en struktur i klassen med en tilsvarende korpsånd blandt eleverne, hvor strukturen 

gjorde ‘noget’ ved motivationen og lysten til at lære. Iflg. en de interviewede undervisere har det handlet om, ”at jo 

mere tryg og rolig man er - jo bedre er man til at tage tingene ind”.  

Strukturen og rammerne omkring onlineforløbet førte den effekt med sig, at underviserne opnåede et kendskab til hver 

enkelt elev. Som en af de interviewede udtrykte det: ”Man kender dem jo på stemmerne. Jeg har snakket med hver 

enkelt elev meget mere end jeg har gjort i klassen. Meget mere kontakt til den enkelte”.                                          

Motivationen har også været båret af, at man har bestræbt sig på, at få samarbejdet blandt eleverne til at fungere.     Fx 

understøttet via gruppearbejdet gennem kanaler i Teams. Nogle af de interviewede undervisere har spurgt egne elever, 

hvorvidt de synes man skulle fortsætte med onlineforløbet, hvilket de adspurgte gav positivt udtryk for. Eleverne gav 

desuden udtryk for, at de havde behov for struktur og rammer for arbejdet, men at de også profiterede af at kunne 

arbejde på tidspunkter af dagen der passede eleverne bedst. 

Af de åbne kommentarer fremgår forskellige billeder af, hvad der især motiverede eleverne: ”Flere elever afleverer 

opgaver fordi de har kunnet arbejde, hvor de havde tid og lyst. Flere elever arbejder med og gerne i grupper. Når jeg har 

kontaktet elever i undervisningstiden, viser det sig at rigtig mange hænger i (selvom de ikke lige deltager i Teams møder 

ved start)” 

”De fleste elever tager ansvar for egen læring og uddannelse. Mange af eleverne er glade for fleksibiliteten, som online 

undervisning medfører”. 

Af de åbne kommentarer drejer elevernes motivation sig om forskellige drivkræfter: ”At eleverne har arbejdet rigtig 

meget med indholdet og efter deres eget udsagn brugt bøgerne meget mere end normalt. Giver sig mere i kast med 

opgaverne og prøver i stedet for at spørge underviseren "hele tiden". Det giver dem selvtillid og tro på egne evner”.    

”At eleverne har haft fokus på deres individuelle læring, og taget aktivt ansvar for hvordan de hver især lærer bedst.  At 

de har udvidet deres horisont og værktøjskasse ved at deltage online. At jeg inden forløbet havde elevernes tillid og 

dannet en relation var en forudsætning for, at jeg er lykkes online. Eleverne og vi har lært noget om forandringer og 

omstillingsparathed”!              
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Nogle undervisere giver udtryk for at deres elever har haft vanskeligt ved at deltage i den online undervisning og at disse 

elever ikke fik samme udbytte som andre elever igennem denne. Der er fx elever som ikke fik udviklet de nødvendige 

kompetencer eller som ikke kunne honorere kravene fra onlineforløbet, fx i forhold til at selv at skabe en struktur for 

en arbejdsdag eller som var usikre. 

Af interviewene fremkom billedet af 3 elevgrupperinger som manifesterede sig i løbet af online-undervisningen: “De 

stille elever” som selv kunne finde ud af det faglige stof og som sandsynligvis netop pga. onlineforløbet fik en tættere 

kontakt til deres underviserne. Derudover var der en gruppe af “de stærke elever” og “de svage elever”.        

At være svag elev i en onlineundervisningssammenhæng er fx: ” de elever som ikke kontakter mig. Ikke forstår opgaver 

og ikke selv kan strukturere sin arbejdsdag. Dem der er meget usikre”.   

”Elevernes kompetencer til at tage ansvar for egen læring og skabe struktur på hvor længe der skal afsættes til 

skolearbejde. Her ser jeg nogle elever har sværere ved det online. jeg savner at eleverne kan diskutere mere og få mere 

ord på og så savner jeg sammenspillet med holdet. Vekselvirkning mellem teori - praksis og nem adgang til 

gruppearbejde”.  

Endelig nævnere flere af de interviewede undervisere, at nu hvor eleverne er på vej tilbage i skole igen… så passer det 

nok de fleste, fordi alle er ved at være trætte af onlineundervisningen.  I de åbne kommentarer siges:            

”Der er f.eks. elever som har mistet motivationen efter lang tid i det virtuelle. Elever som mangler dialogen under oplæg 

og i hverdagen fra deres klassekammerater”. 

 

8. Fremtidige perspektiver  
 

Undersøgelser peger på, at underviserne har en positiv indstilling til brugen af mere online undervisning fremadrettet 

på Social- og Sundhedsskolerne.  

64 % af respondenterne angiver, at deres skole skal begynde at udbyde mere online undervisning. 13 % er imod mere 

online undervisning og 23 % ved ikke. Den positive tilgang til online undervisning ses ikke blot i forhold til skolerne 

generelt, men ses også hos den enkelte underviser, idet 64 % af de adspurgte respondenter også gerne fremadrettet vil 

undervise på online forløb.  
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Min skole skal begynde at udbyde mere online undervisning fremadrettet?

 

Jeg vil fremadrettet gerne undervise på online undervisningsforløb helt eller delvist? 

 

 

 

 

Undersøgelsen peger på, at underviserne ser den online undervisning som et godt supplement til den øvrige 

undervisning, der finder sted på social- og sundhedsskolerne. Underviserne giver udtryk for, at undervisningen på 

uddannelserne fint kan gennemføres med en kombination af online undervisning og undervisning med fysisk 

tilstedeværelse. Underviserne peger på følgende områder, hvor den online undervisning med fordel kunne inddrages 

og kombineres med undervisning med fysisk tilstedeværelse:  
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- Den teoretiske undervisning (her nævnes specifikt udenadslære og undervisning, der kræver megen fordybelse 

af eleverne)  

- Når eleverne er langt i uddannelse og kender undervisere og holdkammerater godt  

- Når eleverne har meget erfaring fra praksis 

- Når elever eller undervisere er fraværende ved sygdom eller barns sygedag  

- Valgfag  

- AMU-kurser  

Interviewene peger også på, at de digitale muligheder og erfaringer hermed giver gode muligheder i forhold til i højere 

grad at arbejde med flipped learning, blended learning og i forhold til i endnu højere grad at differentiere 

undervisningen.  

I de kvalitative interviews nævner flere undervisere, at de online erfaringer også giver muligheder i forhold til 

samarbejde med eleverne i løbet af praktikperioderne, hvor underviserne her nævner forskellige former for online 

møder og vejledning til eleverne i løbet af praktikperioderne.  

Nedenfor ses i udsnit af udsagnene fra de kvalitative interviews, som er informanternes gode råd til skolernes direktører:  

”At online undervisning kan supplere alt den undervisning vi har rigtig godt, så vi skal blive ved med det, især nogle af 

de fag, der er mere teoretiske, og at det er vigtigt at eleverne får en god introduktion til it ved start på uddannelserne” 

”At åbne op for at vi kunne forberede os lidt mere derhjemme, altså vi kan jo godt selv finde ud af det, vi har jo lært at 

kommunikere over digitale platforme, vi behøver ikke at være fysisk til stede for at samarbejde” 

”At lege lidt mere med blended learning og give eleverne frihed til ikke kun at skulle være fysisk til stede på skolen, men 

også at kunne gøre noget andet, det tror jeg kunne være rigtig godt, altså flere projekter om, hvordan vi kan bruge it i 

undervisningen”  

Underviserne peger dog også på, at ikke alle elevmålgrupper nødvendigvis profiterer af den online undervisning. 

Underviserne fremhæver i de kvalitative interviews har især tosprogede elever eller særligt sårbare elever, som i 

forvejen er i risikogruppen for frafald.  

Undersøgelsen peger også på, at underviserne har gjort sig nogle erfaringer ikke blot med gennemførelse af online 

undervisning, men også med forberedelse, samarbejde og mødeafholdelse online. Det er undervisernes oplevelse, at 

disse erfaringer også kan bruges fremadrettet, og at skolerne med fordel kunne arbejde med, hvordan forskellige 

digitale platforme kan bruges til at udvikle samarbejdsformen på skolerne. Her nævnes også specifikt, at digitale 

kommunikationsplatforme med fordel vil kunne anvendes på de skoler, hvor er bruges tid på transport mellem 

afdelinger ved interne møder.  
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