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Indledning 
Dette er et notat som en delrapport i projektet Social inklusion. Projektets ejer er Learnmark, og projektet 

er finansieret af Region Midt. Forskningen varetages af VIA University College. Notatet er udarbejdet på 

baggrund af projektbeskrivelse. Notatet er et forarbejde til en senere rapport, hvorfor der kan forekomme 

direkte gengivelser i andre dokumenter. Projektbeskrivelsen er offentlig tilgængelighed på UC Viden i 

august 2020 https://www.ucviden.dk/da/projects/social-inklusion-fra-fjernundervisning-under-covid-19-

krisen-til-. 

Notatet dokumenterer metode og design i forhold til fokusgruppeinterviews med elever. Desuden 

præsenteres kortfattet de analytiske resultater med henblik på det videre arbejde i projektet. 

Udvælgelse af elever 
Eleverne er udvalgt ved, at skolens udviklingschef har været i dialog med ledere, som derefter har 

kontaktet lærere og elever. Oprindeligt var intentionen jf. projektbeskrivelsen at få en spredning blandt 

elever inden for den enkelte uddannelser i forhold til, hvor langt eleverne er i uddannelsesforløbet. 

Desuden var afsættet, at der var elever fra tre uddannelser, i alt seks interviews med samlet 24-30 elever. 

Det viste sig vanskeligt at rekruttere elever, fordi fokusgruppeinterviews lå i starten af skoleåret, nogle 

elever var i praktik, og nogle uddannelser var meget involveret i andre projekter, og skolen vurderede, at de 

ikke skulle involveres i flere. Derfor har der også været en pragmatisk tilgang til at få denne fase til at 

lykkes. Alle involverede elever har afsluttet grundforløbet i foråret 2020. 

Fordi denne proces med rekruttering ligger på Learnmark, spørges der i interviews med eleverne ind til, 

hvordan de er blevet udvalg. Dette indgår i selve interviewet i form af et skema, som eleverne selv udfylder. 

Dette sker for at sikre os denne viden, da rekrutteringsprocessen kan have en betydning i forhold til, hvilke 

elever som er informanter. Dette må forventes at få en betydning for det videre arbejde, da data afspejler 

dette. 

Det endelige antal inviterede elever og grupperingen i fokusgrupper 
Skolen har organiseret fokusgruppeinterviews, således at i alt 29 elever er inviteret. Der er interviewet 27, 

hvor der i det to sidste interview skete en del udskiftning i sidste øjeblik.  Udviklingschefen gik ind i klasser 

og søgte efter elever, som ville deltage, da flere inviterede elever meldte fra. Der gennemføres seks 

interviews i løbet af to uger fordelt på tre dage. Samtlige elever er i gang med deres andet skoleår på en 

erhvervsuddannelse. For elever på de tekniske uddannelser betyder det, at de er i praktik, nogle er i 

skolepraktik og søger læreplads. For eleverne på merkantile uddannelser betyder det, at de er i gang med 

deres andet skoleår, og fortsat er på skolen. Nogle elever er først startet på grundforløb 2, nogle har merit 

for dele af fagene på grundforløb. Det ene interview gennemføres online, da det ligger sent fredag 

eftermiddag, og eleverne først skal afslutte deres arbejdsdag i praktikken. Eleverne på det merkantile eux 

har en uddannelse med en lidt anden struktur end de øvrige elever, de er i skole hele andet år og tager de 

gymnasiale fag. Dette år kalder de fordybelsesår. Skolen sørger for forskellige former for incitament til 

deltagerne, ved online interviewet får deltagerne biografbilletter, og de øvrige får en form for forplejning fx 

morgenmad eller frokost. 

Fordelingen af inviterede og fremmødte informanter ser således ud, hvor de tre første er fra tekniske 

uddannelser og de tre sidste er fra merkantile uddannelser: 

 6 fra eux 

 3 fra struktør uddannelser. Online interview, 2 mødte op 
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 3 fra hhv. industritekniker, smed og lager 

 5 fra eux – 3 mødt op 

 6 fra kontor – 6 fra eux mødte op, 3 afbud og 3 der er lavet aftaler med på dagen 

 4 fra handel og detail – 4 fra eux mødte op, heraf er de 3 nogle andre elever, som der er lavet aftaler 

med på dagen 

Fokusgruppeinterviews 
Det første udkast til interviewguide (jf. projektbeskrivelsen) er videreudviklet med henblik på at sikre 

informationer om elevers udvælgelse, deres baggrundsoplysninger og mulighed for senere kontakt til dem.  

Den enkelte elev udfylder derfor et skema, se bilag. 

Desuden er interviewguiden suppeleret med en aktivitet undervejs, hvor eleverne skal give point fra et til ti 

inden for tre forskellige områder, som er opstillet på en linje. Denne aktivitet skal bidrage til en præcisering 

i forhold til koblingen til forskningsspørgsmålet om faglig og social inklusion. Desuden vil den enkelte elevs 

erfaringer fremgå tydeligere, og der vil skabes en baggrund for udfoldelse set i lyset af de foregående 

spørgsmål. Materialet er vedlagt som bilag. 

Gennemførsel af fokusgruppeinterviews 
Fokusgruppeinterviews er indledt med en præsentation af formål med projektet samt projektforløb, og 

eleverne har skrevet under på, at de er informeret om projekt og dets dataopbevaring, at tilsagn kan 

tilbagetrækkes, og data må anvendes til forskning. Den primære kontaktperson vedr. dette er chefen på 

erhvervsskolen, som deltager i alle interviews, se nedenfor. Nogle elever er allerede velinformerede, da de 

har fået et skriftligt materiale tilsendt. Andre elever er blevet mundtligt informeret. De to elever, der indgår 

i online-interview, giver mundtlig accept. Særlig i det to sidste interviews, hvor elever havde meldt sigt 

umiddelbart inden interviews, er der i introduktionen blev givet en grundig information. 

Eleverne har indledningsvis udfyldt skema med baggrundsinformationer så som uddannelser, hvor de er i 

uddannelsesforløbet, alder samt hvorledes de er blevet udvalgt som informanter. 

Interviews er optaget med lyd. Desuden er der i situationen skrevet referat, som er så dækkende og tæt på 

elevernes udsagn som muligt. Det er referatet, som danner baggrund for notatets analyser. 

Der er placeret navneskilte foran eleverne, så det er muligt at omtale dem ved navn. De er informeret om, 

at fokusgruppeinterviews skal bidrage med mange forskellige stemmer og perspektiver. Det er ikke 

meningen, at de skal være enige. De opfordres til at byde ind selv, men jeg vurderer løbende, om nogle 

direkte skal tildeles ordet. Det sker for at mindste tendenser til, at nogle dominerer samtalen, og andre ikke 

kommer ret meget med i dialogen. 

Som starten på den indholdsmæssige del af interviewet, og som led i det første spørgsmål, har jeg som 

interviewer noteret elevernes svar på tavlen (dog ikke ved online-interviewet). Hensigten hermed har 

været at gøre dialogen mere aktiv, synliggøre elevernes perspektiver for hinanden og dermed understøtte 

en dialog. Der er taget billeder af tavlen. Senere i interviews er eleverne blevet bedt om at rate det faglige 

udbytte, det sociale og relationen til læreren. Dette har både været med henblik på en variation i dialogen 

og en anden form for interaktion, hvor alle har kunnet byde ind. En sådan form for billedliggørelse af 

elevernes svar på tre centrale parametre giver også informanter et andet blik for deres forskellige 

erfaringer, ligesom det er med til at give en dimension for og præcisering af de kvalitative udsagn. I nogle 

tilfælde er dette understøttet af en tegning på tavlen undervejs i dialogen, hvor elevers vurdering er 

noteret. 
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Ud over at disse interviews fungere som data i projektet, har det også været udviklingschefens vurdering, at 

eleverne har været glade for at kunne formidle deres erfaringer på en anden måde end gennem det 

spørgeskema, som tidligere er udsendt fra skolen (jf. projektbeskrivelsen om foreliggende data). 

Alle elever har bidraget i dialogen, og der har været en forståelse blandt dem for at give plads til de andre, 

som i højere grad skulle opfordres til at udfolde deres svar eller mere eksplicit inviteres til at bidrage. 

Interviews har varet mellem ca. 1 time og 1½ time. 

Ved de sidste to interviews vurderede jeg, at der opstod en fornemmelse af mætning i forhold til viden fra 

elevers tidligere svar, da der var færre nye perspektiver gennem disse interviews, selvom der fortsat var 

tale om nuancer. Dette kan skyldes, at der var en stor repræsentation af elever på eux på merkantile 

uddannelser. Elever fra andre uddannelser kunne muligvis have bidraget med yderligere perspektiver. 

 

Analytisk tilgang 
Efter hver dag med interviews, er de skriftlige materialer (referat og fotografier) gennemlæst. I dette 

arbejde er foretaget nogle meget foreløbige overvejelser over kommende analyser – både i forhold til 

indhold og relevante teoretiske rammer for analyser. Samtidig er der arbejdet med nogle foreløbige 

kodningsstrategier på den måde, at der er arbejde med at udkrystallisere centrale kategorier med henblik 

på den videre analyse.  

Der er således søgt at fastholde to perspektiver, hvor det unikke ved hvert interview trækkes med i den 

samlede analyse, samtidig med at der er søgt efter mulige måder at samle data inden for forskellige 

relevante kategorier.  

Der er mange variable i data så som elevernes erhvervsuddannelse, om der er tale om niveauerne eud eller 

eux, om det er tekniske eller merkantile uddannelser (som har forskellige strukturer), hvilke fag eleverne 

har haft i den akutelle tidsperiode under covid19 nedlukningen, alder, køn samt om de har en praktikplads, 

er praktikpladssøgende eller har et år til på skolen. Denne kompleksitet bidrager til et samlet billede, og der 

er ikke søgt systematisk efter betydningen af disse variable i forhold til at opdele inden for sådanne 

kategorier, men det er helt klart, at sådanne forhold spiller en rolle. Det gør elevernes faglige niveauer og 

kunne også, hvorvidt og hvorledes de i traditionel undervisning har lyst til at bidrage i undervisning, deres 

fravær fra undervisning under nedlukningen samt deres egne og andres sociokulturelle baggrunde fx i 

forhold til adgang til teknologisk udstyr til online undervisning, adgang til internet, familie og børns 

aktiviteter og tilstedevær under nedlukningen samt muligheder for at arbejde med fagrelevante praktiske 

aktiviteter hjemmefra. Der nævnes også af elever forhold som adgang til specialpædagogisk støtte inden 

for skrivning i perioden. Endelig viser data også, at undervisere har grebet undervisningen vidt forskellig an 

i den aktuelle periode, og de formodentlig også har haft forskellige vilkår både privat og af mere faglig 

relevans. Det er understreget over for eleverne, at der ikke er tale om en evaluering af lærernes 

undervisning, så derfor behandles undervisningen og lærere hovedsagelig som et rammevilkår for eleverne, 

selvom relationer også indgår. 

Ud fra disse indledende overvejelser er der udarbejdet en ramme med henblik på at sammenfatte og 

systematisere pointer fra det enkelte interview. Rammen er således en kondensering af meningen i 

interviews, sådan som det fremgår af referatet. I det omfang, der anvendes citater fra referatet, markeres 

dette med anførselstegn.  

 antal elever og deres uddannelse 
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 aldersgruppe og livssituation 

 faglige områder og fag, som eksplicit nævnes samt opgavetyper 

 strukturer på onlineundervisning 

 grundstrukturer 

 adgang til materialer 

 anvendelse af teknologien 

 tilgængelig af hjælp 

 det faglige 

 koncentration og selvdisciplin 

 erfaringer med at arbejde hjemme 

 om læreren skal se den faglige indsats og belønne samt vurdere 

 elevernes indsats og forklaringer 

 det sociale 

 samarbejder og gruppedannelse 

 hvem bidrager/siger noget, og hvordan er det at bidrage 

 de andre elever set ud fra disse elevers perspektiv om deltagelse på uddannelsen 

 forholdet mellem skole, praktisk arbejde og praktik 

 behovet for at arbejde fysisk 

 hvad er det centrale formål med uddannelse herunder omtale af job, løn og arbejdsplads 

 analytiske perspektiver med henblik på videre arbejde 

 centrale metaforer eller begreber i forhold til videre analyse 

 hvad fremstår som centralt for uddannelse og læring 

 hvorledes kan det samlede interview forstås i forhold til et fremadrettet arbejde med blended 

learning 

Kondensering i en skematisk ramme 
I den offentlig tilgængelige version af notatet er de udfyldte skemaer ikke tilgængelige af hensyn til 

anonymitet. 

 

Analyse 
På baggrund af ovenstående skematiske ramme, der kondenserer meningen i interviews, er der foretaget 

en analyse på tværs af fokusgruppeinterviews. Først er udsagnene samlet i en tværgående oversigt over, 

hvad der siges om fjernundervisningen, og hvorledes skolegangen opfattes af elever på baggrund af 

nedlukningen. Denne oversigt præsenteres i en forholdsvis lidt bearbejdet version for ledere på 

erhvervsskolen i september 2020. Udsagnende er så yderligere udfoldet og bearbejdet i notatet her med 

henblik på at fremhæve de pointer, som er centrale for besvarelse af forskningsspørgsmålene i projektet. 

Notatets analyse er dog snæver på den måde, at der er et langt større empirisk materiale bag, som kan 

danne baggrund for grundigere analyser og mere teoretisk inspirerede resultater. Dette er dog ikke en del 

af notatets formål. 

Derefter er det analyseret, hvorledes eleverne direkte eller indirekte taler om inklusion og eksklusion. 

Materialet er samlet omkring områder og faktorer, som viste sig at fremgå af data. Også her præsenteres 

data i en ret ubearbejdet form for lederne, mens det i teksten nedenfor formidles som en mere 

sammenhængende og systematiseret præsentation. Også på dette område er der i datamaterialet 

mulighed for at uddybe, konkretisere og eksemplificere ved at genbesøge lydfilerne. 
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Analysen er delt op i tre afsnit. Der ses først på, hvad fjernundervisning var under nedlukningen, derefter 

hvorledes skole og uddannelse opfattes af elever i denne periode. Derpå følger et afsnit om, hvordan 

inklusion og eksklusion kommer til udtryk i elevers formuleringer. På baggrund af dette konkluderes der, og 

projektets første forskningsspørgsmål besvares. 

Derefter følger endnu et analytisk spor i et nyt afsnit, som leder hen mod besvarelsen af det andet 

forskningsspørgsmål jf. projektbeskrivelsen. Dette har et særligt afsnit, da der på baggrund af de 

foregående analyser mere overordnet er set på, hvorledes de analytiske resultater kan ses som et 

normativt udtryk for, hvad skole og uddannelse skal. Dette kan anvendes som afsæt for fremadrettede 

tiltag på Learnmark. Selvom der i analysen ikke direkte anvendes sociologiske, læringsteoretiske eller 

didaktiske teorier, så afspejler analysen den tilgang og de positioner og begreber, som er omtalt i 

projektbeskrivelsen. Dette står særlig centralt i valget om, at elevers udsagn og erfaringer kan betragtes ud 

fra den forståelse, at de er socialiseret til forståelser af uddannelse og det at gå i skole. Det blev slående for 

mig, at materialet kunne forstås som et sådanne normativt ståsted, og at elever betragter nedlukningen ud 

fra det kendte, sådan som uddannelse og skole plejer at være for dem. Selvom man som forsker, leder og 

lærer ved, at uddannelse og skole kan have mange andre former, så tyder data på, at elever ser den 

såkaldte normale undervisning som det ønskværdige, og nødundervisningen bør for dem imitere bedst 

muligt. Dette er et centralt udgangspunkt for beslutninger om udvikling af undervisning på baggrund af 

viden fra fokusgruppeinterviews.  

Notatet her præsenterer i skriftlig form, hvad ledere blev præsenteret for mundtlig suppleret med dias. 

Dette danner baggrund for udvælgelse af lærere til udviklingsprocessen. 

 

Fjernundervisning under Covid 19 nedlukningen 
Eleverne sendes hjem med kort varsel i marts 2020 og skal så modtage det, der politisk kaldes 

nødundervisning. Fjernundervisning er begrebet, som er anvendt på Learnmark. Fjernundervisning dækker 

over den samlede skolegange, som eleverne har i perioden, og hvor dele foregår online. 

Eleverne siger, at der sker en udvikling gennem perioden, og dette er for mig at se forventelig, da det er en 

stor forandring for alle med meget kort varsel. Både elever og lærerne skal finde en form. Eleverne taler om 

de forskellige sociale kontekster, som deres undervisning foregår i. For nogle er arbejde fra hjemmet en 

oplevelse af isolation, og for nogle, som bor med forældre og søskende, kan familiens gode ønsker om at 

ville socialisere være forstyrrende, og det tager lidt tid at finde en god form på, at flere er hjemme hele 

dagen. Nogle bor alene eller sammen med en kæreste, og sådanne forskellige forhold giver forskellige 

fysiske og sociale vilkår. Der er således forskel på, om der er ro til at passe undervisningen eller ej, samt 

hvor let og meget de forstyrres af muligheder eller fristelser fra forskellige medier. Netflix og spil samt 

sociale medier omtales som potentielle forstyrrelser, men medier er for nogle også adgang til sociale 

relationer. De ældste elever etablerer en arbejdsdag eller ser fordele ved fleksibilitet i forhold til at passe 

familiære gøremål. For nogle elever er sengen helt konkret arbejdsstedet. 

Nogle elever etablerer faste relationer til elever fra klassen og samarbejder således med andre elever, og 

dette sættes til tider i meget faste rammer. For enkelte bliver det til fysiske møder for at bryde isolation 

eller strukturere en arbejdsdag. Det kan være svært ikke at bruge meget tid på Netflix og spil, men de vante 

sociale medier og kommunikationsformer er også dem, som anvendes til at lave aftaler på – også om 

undervisning, samarbejde og faglige spørgsmål. Generelt er der forskel på, hvor meget man skal være 

online til undervisning, og hvordan denne undervisning foregår. Nogle skal følge det faste skema og kan 

have flere lektioner og forskellige fag på en dag, mens andre i højre grad selv skal strukturere tiden ud fra 
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skriftlige opgaver og online tilgængeligt materiale. Der er forskellige strukturer og teknologisk 

rammesætning. Der nævnes platforme som Teams, som er et online mødefora med mulighed for beskeder 

og deling af materialer, og Uddata som er skolens læringsplatform, hvorfra eleverne kan hente materialer. 

For nogle er materialerne omfattende fx inden for de håndværksmæssige fag uden traditionelle lærebøger, 

mens andre fag har online bøger med opgaver integreret. Nogle elever anvender telefon (nogle har ikke en 

pc) andre computer, så de fleste har meget brug for internet, og der gives eksempler på, at elever ikke har 

denne mulighed i hjemmet. I noget online undervisning anvendes kamera, men det er langt fra altid, mens 

elevers tilslutning af mikrofon også varierer. De kan vælge at logge på uden selv at skulle sige noget. Der er 

også forskel på, hvor tilgængelig hjælp fra læreren er, og hvorledes adgangen teknisk er organiseret. Nogle 

skal ringe til lærerens private telefon, nogle skal skrive i et online system og afvente svar, og nogle kan 

henvende sig til lærere, der er online og tilgængelige hele tiden.  

Eleverne har fortsat et social samspil, men nu online, og der er forskellige grader af styring heraf. Det kan 

være stærkt rammesat af lærere, eller op til eleverne selv at finde sammen. Generelt taler de om at savne 

det menneskelige. De savner fysiske møder i klasselokalet, fordi det online er svært for dem at afkode de 

andre. Nogle elever ser ikke læreren, nogle ser lærere uden at kunne afkode den fysiske kontekst, andre ser 

lærere i skolens lokaler. Elever siger, de gerne se lærere i det fysiske klasselokale, og det fremhæves som en 

positiv oplevelse, da en lærer viser dem rundt i sit hjem, som nu er arbejdspladsen. 

Flere elever taler om, at det vigtige for dem er, at deres uddannelsesforløb fortsætter, for det giver adgang 

til fortsat løn. De ældste med praktikplads er optaget af, hvordan deres arbejdsplads klarer sig økonomisk 

under krisen. En enkelt elev siger også, at nødundervisningen er vigtig, fordi det så fortsat er legitimt at få 

SU, idet vedkommende arbejder for denne ydelse. 

På de tekniske uddannelser taler nogle om at savne det praktiske arbejde, så de finder andre måder at 

arbejde med ”håndværket” på fx ved at finde kreative løsning, så mere teknisk hjemmearbejde kan løses, 

eller de arbejder hjemme eller andre steder med egne praktiske projekter. Nogle taler også om at savne 

skolens fysiske rammer, fordi disse giver gode muligheder for faglig dialog med lærere. 

 

Skole og uddannelse i elevperspektiv 
Eleverne skelner ikke skarpt mellem undervisning som en online aktivitet og undervisning som 

fjernundervisning, hvor de i højere grad selv arbejder. Det kan være fordi, at dette er bundet sammen af 

forskellige former for samarbejde med klassekammerater eller deadlines for forskellige former for opgaver 

eller dokumentationer af deres arbejde. Fordi der i projektet er et fremadrettet perspektiv, har jeg valgt at 

analysere i forhold til, hvad der synes at fremstå som centrale fremadrettede perspektiver i empirien. 

Elevernes udsagn viser sig at give indblik i de forventninger, erfaringer og forestillinger de har om, hvad det 

vil sige at gå i skole på en ungdomsuddannelse, og hvad uddannelse i det hele taget er for dem. Det vil sige, 

at de taler på flere planer. De fortæller om, hvad nødundervisningen viser sig at være, de taler om, hvordan 

de forsøger at få deres skolegang og uddannelsesforløb til at fungere i den særlige situation, og de taler om, 

hvad de kunne ønske sig af uddannelse og skolegang aktuelt og fremadrettet. 

En central tematik er strukturer og strukturerende rammer. Erhvervsuddannelser er traditionelt 

struktureret af mødetidspunkter, og dagen er opdele i store eller mindre enheder af et skema. Der er 

forskellige lokaler med forskellig indretning som den fysiske rammer, og der er mere eller mindre faste 

tidspunkter for pause. Alt dette eller dele heraf er anderledes med nødundervisningen. Elever fortæller fx, 

hvordan de går i køkkenet og spiser, mens der er undervisning online. De fortæller også, at de nogle gange 

fortsat lader sig være logget ind, selvom de ikke opholder sig ved skærmen. Ved at tale om sådanne 
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erfaringer informerer de om, hvordan det kan føles forkert at være i skole og modtage undervisning, som 

man reelt ikke behøver være til stede i. Man kan til- eller fravælge reelt tilstedevær, eller man kan lytte 

med undervejs i andre gøremål, og dette er ikke synligt for lærer eller klasse, hvad man har valgt at gøre. 

Der er imidlertid også beretninger om, at elever bruger de normale undervisningstidspunkter som ramme, 

også når en lærer ikke rammesætter dette. Det kan være enkelte elevers valg af en rammesætning, eller 

elever bruger det i deres gruppearbejde som en fælles rammesætning. En elev fortæller også, at 

vedkommende eksperimenterer med at sætte sig ved et bord frem for at arbejde i sengen. Et sådanne kan 

udsagn sige to ting. Den ene er, at eleven ofte opholder sig i sengen under nødundervisningen. Den anden 

er, at eleven forsøger at rammesætte skoledagen ved at imitere skolens fysiske rammer – et bord. Enkelte 

elever anvender fleksibiliteten ved fjernundervisning til at forskubbe skoledagen, så de kan sove længe, 

eller de vælger at tilpasse den fleksible undervisning i forhold til familiære behov og til at læse på 

tidspunkter, de er bedst til at koncentrere sig. 

En anden tematik er underviseren og elevers relation til denne. For nogle elever er det centralt, at deres 

præstationer bliver set. Det er i nogle tilfælde, fordi de skal bedømmes og nogle gange afsluttes et fag med 

en karakter, som har en betydning for dem. Det er præstationsfremmede for dem, at de bliver set. I andre 

tilfælde er det for at få feedback på deres indsats, eller fordi det er meningsløst at bidrage, hvis det ikke ses 

af læreren. Andre elever er glade for at kunne undgå at blive set. De vælger at afvente andre elevers svar 

eller spørgsmål, som de så ikke selv behøver at stille. Det er ikke nødvendigvis, fordi de ikke kan eller vil 

bidrage, men fordi de ikke bryder sig om at blive så tydelige for en lærer eller klassen. 

Lærerens rammesætning og sanktionering i forhold til andre elever står centralt i det empiriske materiale. 

Elever anvender begrebet ”slack” om, når klassekammerater ikke lever op til det, der for dem er normen 

for adfærd. De bryder sig ikke om, at denne adfærd ikke på en eller anden måde fremkalder reaktioner eller 

sanktioner. Analytisk kan man forestille sig to begrundelser for dette. Den ene er, at det demotiverer deres 

egen lyst til at yde en indsats og dermed kan være med til at fremme adfærd hos dem selv, som de egentlig 

ikke ønsker. Det andet kan handle om oplevelse af retfærdighed i forhold til, hvad man må, kan og skal i 

undervisning. 

En tematik er også den faglige dialog. Elevernes udsagn handler om muligheder samt mangler på flere 

områder så som dialog, faglige forklaringer, gennemgange af et fagligt indhold og svar på spørgsmål. Det 

kan synes indlysende, at nødundervisningen er en anderledes måde at modtage undervisning på, men jeg 

anser elevernes oplevelser centrale i forhold til, hvad de normalt forventer. Der er fx ikke mulighed for en 

faglig dialog fx omkring praktiske og tekniske opgaver, hvilket nogle elever savner. Faglige forklaringer og 

gennemgange af indholdet er i elevers forståelse en central del af læreropgave, og de mangler den, der 

hvor de ikke oplever, at det gives. Det udfordrer dem i forhold til selv at finde nogle svar og løsninger på 

opgaver. De oplever at stå i kø for at få svar fra en lærer, og de ved ikke som i klassen, hvornår de får et 

svar. Det afhænger af tilgængelighed af læreren og vedkommendes måde at strukturere arbejdet med 

spørgsmål og svar på.  

Eleverne arbejder i fjernundervisningen individuelt, i par eller i grupper. Nogle gange er forskellige former 

for samarbejde rammesat af underviseren, men også hvor det ikke er tilfældet, etablerer nogle elever 

rammer for samtaler. Der er dog også udsagn om, at det er rart at kunne arbejde alene. Samarbejder kan se 

ud som en måde at få struktur på det individuelle eller fælles arbejde. Man tager gennem forskellige 

medier kontakt til hinanden, når man har brug for at afklare og samstemme svar på opgaver. De elever, 

som alene vil have svar, men ikke i de andres øjne bidrager, lukkes ude på forskellig vis af det formelle og 

uformelle samarbejde. I nogle tilfælde danner lærere grupper, men nogle gange laver elever om herpå, 

eller de finder selv sammen. Det er de kendte sociale og faglige relationer, som ser ud til at stå centralt her. 
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Samarbejdet bliver mere snævert end i klassen, fordi man søger de, man kender, og for nogle elever er det 

for snævert. For nogle elever etableres der meget tætte samarbejder, som betyder daglige fysiske møder 

eller forskellige former for online aktiviteter. 

Særlige læringsoplevelser 

Der er i det empiriske materiale eksempler på det, som jeg vil kalde særlige læringsoplevelser. Det er 

elevers oplevelser, som på godt og ondt siger noget særlig markant i forhold til at være i et 

uddannelsesforløb, og som jeg ser som havende et særligt potentiale i forhold til det videre arbejde i 

projektet. Én oplevelse er præget af frustrationer over at være numre i en ”kø”, hvor man som elev ikke 

kan få adgang til et svar fra læreren. Det betyder, at de går i stå, at de - når de fx dagen efter får et svar - 

har glemt, hvad der var centralt for dem i deres spørgsmål. Det betyder også, at nogle elever giver op. I 

klassen i den normale undervisning lyder set som om, at de er vant til at kunne få svar, så hvis man vil 

arbejde med andre former for undervisning, fx blended learning, så kan det være hensigtsmæssigt at 

overveje, hvordan der spørges og gives svar. 

Omvendt, er der også en elev, som finder ud af, at vedkommende selv kan søge online og finde svar på sine 

spørgsmål. Han siger, at han både lærer og husker bedre på denne måde, og han finder faglige 

nuanceringer, som en lærer ikke vil kunne give i et svar, fordi området er komplekst. En anden elever taler 

om at lære at tænke sig om, selv at komme til at forstå og ikke give op. Hun erfarer, at et vedvarende fagligt 

arbejde skaber grobund for viden, og at hun således selv kan arbejde med stoffet. En anden elev har under 

nedlukningen fået sagt til læreren, at der var nogle forhold i nødundervisningen, hun havde brug for blev 

ændret. Hun taler om at have lært at sige til og fra i forhold til sine behov, og hun oplever det som en 

personlig succes at blive lyttet til af læreren og få sine ændringsforslag igennem. Andre får viden om og 

erfaring med samarbejde, som de oplever bliver vigtigt for at klare perioden både socialt og fagligt. 

Der er også erfaringer med at holde individuelle oplæg online for en underviser. Det betyder, at elever, som 

er usikre på sig selv, i et mere overskueligt rum kan holde oplæg og få individuel tilbagemelding herpå. Der 

er også positive erfaringer med mulighed for ro og fordybelse. Muligheden opstår både, fordi der er 

sammenhængende tid til at arbejde selv, og fordi det er muligt at kunne `mute´ støj, som ellers kendes fra 

det traditionelle klasserum. Elever benytter sig derved af den teknologiske mulighed for at slukke for lyd, 

når der foregår undervisning online. Disse positive muligheder med oplæg for underviser uden klassen som 

tilhører, ro og fordybelse lyder til at være nyt for elever, og nødundervisningen har gjort dem opmærksom 

på, at disse behov traditionelt ikke i så høj grad tilgodeses. 

 

Social inklusion 
Eleverne er ikke spurgt direkte til, hvordan inklusion og eksklusion finder sted, men det kommer til udtryk i 

flere af deres svar på tværs af de stillede spørgsmål. De taler fx en del om de andre elever. Det er både 

elever, som de ved, er ved at falde fra uddannelsen eller allerede er udmeldt som følge af krisen og dens 

vilkår. Andre elevers adfærd får en betydning. Dette er tilfældet, når elever ”slacker” og udfordrer 

rammerne for undervisning som omtalt ovenfor, hvilket er adfærd, som demotiverer eller forarger 

informanterne i fokusgruppeinterviews. Det involverer bl.a. elever, som ikke bidrager i samarbejder og 

bruger eller misbruger at få adgang til resultater fra klassekammeraters løsning af opgaver. 

Mere konkret er det, at nogle elever ikke har det nødvendige teknologiske udstyr så som computer, kamera 

eller adgang til internet. Der er imidlertid også elever, som eksperimenter med, hvordan de kan forstyrre 

den intenderede undervisning for holdet eller udvalgte elever. De har fundet måder at slå lyd eller billede 

fra, og til tider kan de nærmest sabotere undervisning på denne måde. For nogle elever giver teknologien 



10 
 

muligheder for at `lade som om´, og derved legitimerer de en selv-eksklusion. De er fx logget ind, men er 

ikke tilstede, eller de logger på på strategisk på tidspunkter, hvor de forventer en underviser holder øje 

med deres tilstedevær. Elever fortælle om fiktive tekniske problemer til underviseren, og de ekskluderer 

derved sig selv fra den intenderede undervisning. 

Det fremgår også, at lærerne spiller en central rolle. Eleverne ser det som positivt, når lærere får samlet 

elever op, som af forskellige grunde har været tæt på eksklusion. De ser det også som positivt, når lærere 

sanktionerer adfærd, der i elevøjne er uønsket. Det er vigtigt for dem, at lærere skaber en fornemmelse for 

at have en personlig relation til elever. Det gør de ved at udvise interesse for eleven og være tydelig som 

privatperson. Det er også vigtigt, at lærere forholder sig til elevers faglige bidrag. Det kan ske ved, at de 

vurderer forskellige former for faglige opgaver, at de giver fyldig respons frem for standardsvar og korte 

kommentarer. Eleverne vil gerne ses, og de vil gerne have, at lærere forholder sig til det sociale i klassen 

herunder grupperne og de andre elevers adfærd. 

I forhold til grupper og gruppedannelse kan man sige, at inklusion knytter sig til den vante undervisning og 

ikke nødundervisningen. Man er generelt i grupper med dem, man kender eller arbejder godt med, hvad 

enten man selv eller læreren danner grupper. Der er eksempler på, at elever kan opleve at blive indirekte 

ekskluderet af et gruppearbejde og derfor selv finder en anden gruppe. Der er også tilfælde, hvor elever 

danner andre grupper end dem, de får tildelt af læreren, og derved kan der ikke på baggrund af interviews 

siges noget om, om nogle elever falder helt uden for gruppedannelser, men det synes at være et 

opmærksomhedspunkt i videre arbejde. 

Rammerne har også en betydning, idet nogle elever nærmest lyder til at bo i sengen. De fortæller om at gå 

fra søvn til skole uden overgang, uden at være nødt til at fremstå fysisk og mental klar. Det kunne muligvis 

inkludere nogle elever, hvis der er en opmærksomhed på disse områder, som elever selv ser som 

problematiske. Det samme gælder de lette muligheder, som nogle taler om som fristelser, man uden bånd 

kan tilgå: Netflix og spil. Traditionel undervisning kan gennem normer for adfærd i lokaler mindske denne 

mulighed for (selv)eksklusion, men det er ikke tilfældet ved fjernundervisning. Der er en elev, som savner 

transporttiden til uddannelsen, fordi det også er mental tid til, at vedkommende forbereder sig til at 

komme i skole. En anden elev ser den fraværende transport som en mulighed for at sparret tid. Endelig er 

der elever, som selv arbejder med rammesætning for at inkludere sig og fastholde den kendte ramme, det 

sker fx at sætte sig ved et bord (i modsætning til at ligge i sengen), og rammesætte skoletid fx til i 

tidsrummet kl. 8 til 15. 

Nogle, og det er særlig de ældste elever, får nogle nye muligheder i forhold til inklusion, da de om aftenen 

bedre kan forberede sig på morgendagens undervisning, ved at de kan se fx planer og kommende opgaver, 

som lærere har lagt online. Det giver en elev mulighed for at læse op på et fag, vedkommende oplever som 

svært. Andre oplever at kunne tilpasse skolen til andre behov ved at kunne forskyde sin skoledag, sove 

længe og arbejde bedre senere eller tage hensyn til fx børn og praktiske opgaver i hjemmet. 

Der er også elever, som oplever mindre pres i forhold til at præstere, og derfor kan man antage, at de får 

bedre muligheder ved fjernundervisningen. Det bliver mere legalt at tie og lytte, de kan afvente, at de 

andre spørger om det, de selv har brug for svar på. Ingen ser deres påklædning, og man kan slukke for 

andres støj og fokusere på det, som er centralt for en selv. Generelt ser nødundervisningen for nogle ud til 

på flere måder at give et socialt og fagligt rum, som er lettere at håndtere i forhold til det, man forventes at 

gøre. 
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Delkonklusion 
I projektbeskrivelsen er beskrevet flere forskningsspørgsmål, og der tages her fat på en foreløbig 

besvarelse. Som det fremgår af ovenstående analyse, så giver fokusgruppeinterviews et indblik i, hvad 

fjernundervisning har været under nedlukningen. Dette er udgangspunktet i forhold til, hvordan inklusion 

og eksklusion kan forstås ud fra elevernes perspektiv. Der er i fjernundervisningen en variation i forhold til, 

hvilke fysiske rammer de har, og hvordan de oplever hele situationen. For nogle er det centrale, at deres 

uddannelse, job, løn eller SU fortsætter, for andre er perspektiverne i højere grad alt det, som de savner fra 

den kendte hverdag. Teknologisk set anvendes forskellige programmer og platforme, der er forskellige 

adgangsveje til informationer, opgaver og dokumenter, så dette afhænger af hold og fag. Der er forskel på, 

hvor meget der kræves tilstedevær online, og hvor meget de arbejder selv eller i grupper. Ligeledes er der 

forskel på, hvordan de oplever at kunne få hjælp. Nogle taler om at savne ”det menneskelige”, hvor man 

får en anden indsigt og forståelse ved det fysiske møde, nogle savner den faglige dialog eller det praktiske 

arbejde. Der er således ikke et entydigt mønster i empirien. Generelt savner man den traditionelle 

undervisning, men forsøger over tid at finde nogle måder, at få det hele til at fungere på. 

Gennem elevers udsagn kan ses, hvad de ser som centralt ved den traditionelle skole og uddannelse: 

rammer, interaktioner med læreren og samarbejder med andre elever. De taler om deres brud på denne 

tradition under nedlukningen. Brud, der for de fleste fremstår negativt, men for enkelte giver det nye 

muligheder og perspektiver på læring. De forsøger selv at skabe rammer for undervisningen gennem 

tidsstrukturer, fysisk indretning og samvær med andre. Også relationen til underviseren er central i forhold 

til, at eleven ønsker at vedkommendes præstationer ses eller ønsker sig en mere tilbagetrukken rolle, så 

andre elever fx stiller spørgsmålene. Generelt er der opmærksomhed på, om andre elever overholder 

rammer og sanktioneres for brud på regler, og særlig hvordan lærere reagerer herpå. Ligeledes tales en del 

om den faglige dialog med undervisere, forklaringer, gennemgange og muligheder for svar på spørgsmål. 

Eleverne taler om samarbejde med andre elever, hvilket fremstår som et forhold, der er med til at 

rammesætte deres arbejde. 

Ovenstående er således konteksten i forhold til at besvare et af de stillede forskningsspørgsmål i 

projektbeskrivelsen: Hvilke former for inklusion og eksklusion oplevede elever på eud i undervisning under 

krisen? Et centralt område er her teknologien. Meget konkret fortæller eleverne, at det tekniske udstyr er 

et problem for nogle elever. De har ikke computer, internet eller fx kamera. Eleverne udfordrer også lærere 

på dette område ved at imitere tekniske problemer, logge på mens de reelt er fraværende og i det hele 

taget vælge, hvornår de skal være logget på. På den måde kan elever vælge selv at lade sig ekskludere. 

Nogle leger med eller saboterer undervisningen, fordi de opbygger teknologisk viden, som lærere ikke 

nødvendigvis gennemskuer, fx slukkes for lyd eller billede. Derved står læreren og dennes anvendelse af og 

rammesætning af teknologiske muligheder centralt, hvis elever ikke skal kunne ekskludere andre elever. 

Eleverne er optaget af, om læreren inkluderer ved at få samlet op på elever, som er i fare for at falde fra. De 

nævner også lærerens interesse for dem og den faglige vurdering og respons som centralt. Ligeledes ser det 

ud til, at lærerens reaktion på de andre elever også er vigtig i forhold til at sanktionere fravær og adfærd. 

Ved at lærere reagere på det, elever forventer er uønsket adfærd, er lærere med til at fasholde elever i den 

adfærd, de forventer er passende på skolen. 

På den måde står klassekammeraters adfærd centralt. Det gør også samarbejde i grupper. Det fremstår 

som om, at ligegyldig hvordan grupper er dannet, så er man sammen med dem, man kender godt og 

samarbejder godt med. Der fortælles også om, hvordan man mere eller mindre direkte kan blive 

ekskluderet af en gruppe. 
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De fysiske rammer så som at komme ud af sengen, at skifte til et `skolerum´, hvor man mentalt er indstillet 

på uddannelse og undgå anvendelse af andre medier så som film og spil er rammesættende for inklusion. 

Det kan tidslig styring af en skoledag også være. 

For nogle er det inkluderende at få mere fleksible rammer, hvad enten det giver muligheder for at tilpasse 

sig families behov, for at forberede sig eller for at sove længe og arbejde senere. Det er også inkluderende, 

at presset for at præstere mindskes. Man kan bedre tie og lytte, man kan lade andre spørge frem for selv at 

gøre det, og man behøver ikke tænke over sin fysiske fremtræden i form af tøj. Desuden kan man slukke for 

lyden på computeren, så man får ro til af fokusere. 

Hvad skal skole og uddannelse? Det normative og fremadrettede perspektiv 
Af projektbeskrivelsen fremgår, at de former for inklusion og eksklusion, som elever oplevede på eud i 

undervisning under krisen, skal anvendes i et fremadrettet arbejde med udvikling af undervisning. Konkret 

lyder forskningsspørgsmålet: Hvilke af disse erfaringer kan anvendes i fremadrettet undervisning? 

 

Som et første led i besvarelsen heraf, kan der på baggrund af fokusgruppeinterviews trækkes nogle pointer 

frem, som tydeliggøre elevers opfattelse af, hvad skole og uddannelse er. Disse er udarbejdet på baggrund 

af de omtalte kondenseringer af det samlede datamateriale. Det vil sige, at elevernes normative 

perspektiver anvendes til at formulere nogle fremadrettede perspektiver. Disse perspektiver vil så 

potentielt indgå i skolens videre arbejde. Konkret indgår disse pointer i præsentationen for en ledergruppe 

23/9 2020, og disse ledere skal udvælge lærerne, som skal arbejde med den videre udvikling. 

 

Perspektiverne er fremkommet ved at se på, hvad eleverne ønsker fremadrettet, hvis erfaringerne fra 

nedlukningen skal anvendes til udvikling af undervisning. Ligeledes er perspektiverne fremkommet ved at 

se på de forhold, som eleverne fremhæver som negative eller mangler ved undervisning under 

nedlukningen og forhold, som de selv har søgt at skabe. Disse formuleringer er så vendt om som krav til, 

hvad undervisning for dem bør være. 

Normer for fjernundervisning: 

 

 I undervisning gælder for lærerrollen, at læreren skal: 

– Forklare det faglige stof 
– Være tilgængelig 
– Give svar – og man skal vide hvornår svar kan forventes og i hvilken rækkefølge 
– Tage ansvar, sanktionere og disciplinere elever 
– Klargøre, hvad der skal arbejdes med 
– Huske at elevvinkel og lærervinkel på en skoledag er forskellige. Elever har mange fag, så overgange 

til fag kan være vanskelige fx som at huske tilbage, have overblik og muligheder for planlægning af 
dagen og ugen 

 Strukturen for undervisning skal: 
– Bestå af tidsrammer med pauser herunder tid til spisning 
– Have variationer, men det er netop variationer fra noget – altså fra en fast struktur og 

rammesætning 
– Sikre ro og mulighed for fordybelse 

 De fysiske rammer bør være at: 
– Læreren står ved tavlen i et klasselokale 
– Elever sidder ved borde i et lokale 

 Det sociale samvær med klassekammerater er centrale fordi 
– Man skal lærer at samarbejde – det får man brug for i skole og udenfor 
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– De meget afgrænsede sociale samspil er ok, men kun i en periode. Man har brug for hele gruppen 
– Den traditionelle undervisning skaber inden fjernundervisning og onlineaktiviteter forudsætninger 

for gruppearbejde online 
– Venner i skolen er særlig til denne kontekst (venner uden for skolen spiller en anden og central 

rolle) 

 At gå på uddannelsen og deltage i skole: 
– Giver adgang til og legitimerer fortsat økonomisk indtægt, hvad enten det er i form af løn eller SU 
– Skaber strukturer om det øvrige i livet 
– Afhænger af alder og livssituation, som har en betydning for rammer i det private rum og de sociale 

behov 
– Afhænger af uddannelse og fag. Forskelle i forhold til det praktiske arbejdes betydning mellem 

tekniske og merkantile uddannelser.  Fag som grundfag/gymnasiefag har ikke samme direkte 
udfordringer i forhold til materialer og indhold 

 

På baggrund af disse punkter tematiseres, at elevers mulighed for at indgå i skole, uddannelse og 

undervisning samt læring afhænger bl.a. af rammer, strukturer og roller herunder det sociale i klassen. 

Både samarbejdet, rammer og strukturer indvirker på, hvorvidt eleverne kan mestre opgaverne og dermed 

motiveres og lærer. 

 

Perspektivering af resultater 
Som beskrevet i projektbeskrivelsen, så har projektet en sociokulturel og bred forståelse af inklusion, der 

bygger på en antagelse om, at inklusion er kontekstafhængig og dermed foregår inden for nogle fysiske 

rammer. Inklusion forstås som oplevelsen af at kunne indgå i den planlagte undervisning og dermed opnå 

(hele eller dele af) den intenderede læring. For eleven er det motivende, når opgaverne kan mestres. 

Vurderingen af mestring er elevens egen oplevelse, fx ud fra om eleven kan løse de stillede opgave så som 

at læse givne tekster, løse forskellige former for opgaver og i det hele taget selv synes at lære. Det sociale 

samspil er centralt for læring, både elevers samspil, deres relationer med hinanden og elev-lærer 

relationen. Læreren kan bidrage til oplevelsen af mestring. At være inkluderet i fællesskaber - face to face 

og online, synkront og asynkront- bidrager til motivation for læring. 

Denne brede forståelse af social inklusion og de faktorer, som spiller ind, kan genfindes fra andre 

sammenhænge. Nielsen har i 2020 udarbejdet en forskningsoversigt over elevtrivsel (Nielsen, 2020). 

Oversigten har fokus på gymnasier, og inddrager også resultater, som kobler til grundskolen. Der foreligger 

ikke lignende oversigter inden for erhvervsuddannelser, og erhvervsuddannelser må antages at vise mere 

komplekse sammenhænge for elever på hovedforløb, som også indgår i arbejdsrelationer. Trods den 

forskellige kontekst kan det have en relevans at se på oversigtens pointer. Nielsen klargør, at der er 

sparsom med danske og nordiske publikationer på området, og at konteksten for amerikanske, australske 

og new zealandske resulater er en anden. Nielsen definerer elevtrivsel således: ”Elevtrivsel handler om, 

hvordan eleven trives med skolen og oplever sin skolegang, og herunder hvordan han eller hun oplever at 

være inkluderet i det psykosociale miljø.” (Nielsen, 2020 s. 4). Forskningsoversigten afsøger elevtrivsel som 

fænomen, og det indeholder mange delaspekter. Der nævnes tilhørsforhold herunder relation til læreren. 

Læreren skal ifølge elever både være omsorgsfuld, vise respekt og behandle elever retfærdigt. Motivation 

er knyttet til både social og faglig trivsel, derfor kan gruppedannelser være centrale. I grupper kan der være 

sorteringsmekanismer, og det fysiske rum har en betydning, da elever sidder sammen med dem, de 

samarbejder med. Det nævnes også, at hvis elever føler sig hjemme i skolen, så kan det være centralt i 

forhold til et alment menneskeligt behov (Nielsen, 2020 s. 18). 
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Analyserne af fokusgruppeinterviews med erhvervsskoleelever i dette notat kan derved gøre opmærksom 

på forhold, som kendes fra anden forskning. Det nye i projektet er bl.a., at elever i det hele tager er spurgt. 

Det centrale i det videre projekt er, hvorledes der arbejdes videre med denne stemme fra eleverne. 

Referencer 
Nielsen, J. C. (2020). Elevtrivsel i gymnasieskolen. Pædagogisk indblik nr. 6, august 2020 
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Bilag 

Baggrundsoplysninger til fokusgruppeinterviews i projektet Social inklusion 
Kære elev 

Jeg håber, at du vil udfylde dette ark med oplysninger. På forhånd tak 

 

Navn _____________________________________ 

 

Dato for fokusgruppeinterview ____________________________ 

 

Hvilken uddannelse er du i gang med ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Hvor langt er du i din uddannelse ________________________________________________________ 

 

Din alder_____________ 

 

Hvordan blev du valgt til dette interview: sæt kryds 

 Jeg meldte mig selv ___ 

 En lærer/leder spurgte mig direkte ______ 

 Andet _____________________________________________________________ 

 

 

Må jeg kontakte dig senere, hvis jeg gerne vil have yderligere oplysninger til projektet: sæt kryds 

 Ja___ 

 Nej ____ 

 

Kontaktoplysninger: 

Mail ___________________________ 

Telefon _________________________ 
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Interviewguide 
Introduktion: 

I nedlukningen under Covid-krisen fik I fjernundervisning - synkront og asynkront. Vi undersøger, hvilken betydning 

fjernundervisning har for jeres sociale inklusion på uddannelsen – altså at høre til og være en del af uddannelsen. Vi 

tror, der er styrker og svagheder ved fjernundervisning, og dem vil vi gerne lære af, så undervisning på eud kan 

udvikles. 

Opsamling på tilsagn til deltagelse og underskrift. Sikring af information tilgængeligt og kendt. 

Introduktion til form og indhold i interview. 

 

Vil I kort præsentere jer herunder hvilke former for fjernundervisning I fik 

(jeg overvejer, om jeg på en tavle skal skrive op for at lave et fælles overblik at tale ud fra. Gør også formen rundere) 

 Hvad sad I med alene (asynkron) 

 Hvad mødtes I online om (synkron) 

Hvordan var det at sidde selv? 

Hvilke ting af det, I skulle lave, var gode (i forhold til at kunne løse opgaven, i forhold til at lære af det) 

Hvilke ting af det, I skulle lave, var mindre gode (i forhold til at kunne løse opgaven, i forhold til at lære 

af det) 

Oplevede I at være en del af undervisningen og holdet i denne undervisningsform? Hvad var godt og 

skidt ved det? 

Hvordan var det at mødes online til undervisning? 

Hvilke ting af det, I skulle lave, var gode (i forhold til at kunne løse opgaven, i forhold til at lære af det) 

Hvilke ting af det, I skulle lave, var mindre gode (i forhold til at kunne løse opgaven, i forhold til at lære 

af det) 

Oplevede I at være en del af undervisningen og holdet i denne undervisningsform? Hvad var godt og 

skidt ved det? 

Hvad vil det for jer sige at høre til og være en del af uddannelsen? 

 Hvad er her særlig vigtigt, når man sidder alene med online undervisning? 

 Hvad er her særlig vigtigt, når man mødes til online undervisning? 

Øvelse ind – ark til den enkelte elev, se næste bilag 

Hvis I kunne bestemme, hvad skal man så kunne sidde med selv i fremtiden? 

Hvis I kunne bestemme, hvad skal man så mødes om online i fremtiden? 

Hvordan synes I almindelig undervisning skal kombineres med det at sidde selv eller mødes online fremadrettet? 

 

Afslutning: 

Er der noget andet vigtigt, som I gerne vil sige? 
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Ark med skala 
Jeg vil nu gerne have jer til at sætte tre kryds på en skala. Skalaen går fra 1 til 10, hvor 10 er super godt, og 

1 er dårligt. Eleverne får udleveret et ark hver. Ved de ene onlineinterview tales om det. 

 

Hvor godt har det sociale fungeret for dig under fjernundervisning? 

 

Dårligt        Godt  

1   5    10 

 

 

 

Hvor godt har det faglige fungeret for dig under fjernundervisning? 

 

Dårligt        Godt  

1   5    10 

 

 

 

 

Hvor god har din relation til undervisere været i perioden med fjernundervisning? 

 

Dårligt        Godt  

1   5    10 

 


