
Et tværgående blik på erfaringerne 
med nødundervisning under corona
En undersøgelse af nødundervisning i foråret og sommeren 2020 for Børne- og Undervisningsministeriet



– Grundskoler

– Gymnasiale uddannelser

– Erhvervsuddannelserne

– Den forberedende grunduddannelse (FGU)

– Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU)

– VUC og AMU (voksen- og efteruddannelse)
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Erfaringer fra mange uddannelsesområder



Datagrundlag
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Kvantitative data

o Spørgeskema blandt ledere, lærere, elever

o Registerdata

Kvalitative data

o Casebesøg

o Interview og fokusgrupper

- Indsamlet i august-oktober 2020 vedr. forår og sommer 2020

- For Børne- og Undervisningsministeriet



Grundskolers erfaringer med 
nødundervisning under corona

En undersøgelse af nødundervisning i foråret og sommeren 2020
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Kontrasten til den almindelige undervisning 
var stor under nedlukningen i marts 2020

På alle klassetrin

- Selvstændigt arbejde         - Digitale læremidler

Mest i udskolingen

- Virtuel klasseundervisning

- Virtuel gruppearbejde

Mest i indskolingen

- Opgaver væk fra skærmen

Grundskole
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Motivationen lavere for 
nogle, højere for andre

Grundskole

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt elever, Danmarks Evalueringsinstitut, 2020. 

Der var så meget stress […] 

Det hele kørte bare rundt […] 

Jeg fik lyst til at kaste computeren væk 

og sidde for mig selv.  

Elev, 8. klasse

Der var mange af de meget stærke 

elever, som synes at det var meget 

federe det her [nedlukningen, red.], 

for de kunne arbejde meget hurtigt [… ] 

For de har fattet det. De skal bare ud 

over stepperne […]

Lærer
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–

Læringsudbytte i nedlukningen ifølge lærerne

Grundskole

I forhold til din almindelige undervisning, hvordan vurderer du følgende 

elevgruppers læringsudbytte i nedlukningsperioden?

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere, Danmarks Evalueringsinstitut, 2020



Lærer
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Elever, der i forvejen er udfordret, havde det svært mens 
enkelte med psykiske problemer profiterede

Grundskole

Trivsel og læringsudbytte især negativ for:

 Elever fra socialt udsatte hjem

 Elever, der får spec.uv./faglig støtte

Enkelte elever med psykiske problemer    
(fx angst, depression, spiseforstyrrelser) 

profiterede af nedlukningen

Vi havde også elever, som jeg ringede til 

hver dag, fordi de ikke mødte op [til den 

virtuelle undervisning, red.]. […] Jeg vil 

sige, hvis man skal klare sig godt i sådan 

en nedlukning, så skal man have valgt 

sine forældre med omhu. Fordi der skal 

støtte og opbakning til. Lærer
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Mange fik hjælp til skolearbejdet fra forældrene:

Elever i 5. kl.: 85 %  Elever i 8. kl.: 76 %

Elever, forældre vid.g. udd.: 82 % 

Elever, forældre uden erhv.komp. udd.:    58 % 

Elever med dansk/vestlig baggrund: 80 % 

Elever med ikke-vestlig baggrund: 42 % 

Forskelle i elevers forudsætninger blev tydelige

Grundskole



– Særlig indsats at give eleverne en aktiv rolle

– Erfaring med digitale samarbejdsplatforme

– Virtuel undervisning har sin egen didaktik

– Arbejde med klassefællesskabet på afstand

– Skabe muligheder for mundtlig hjælp & feedback
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Lærernes erfaringer med virtuel undervisning

Grundskole

– Vigtigt at se hinanden 

– Tydelig instruktion er afgørende

– Fjernundervisning bliver let ensformig

– Svært at lære nyt på afstand
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Genåbningen: anderledes skoledage for de yngste

Grundskole

Elever i 0.-5. klasse:

 mindre hold 

 få lærere

 færre fag

 færre skift i løbet af dagen 

 fokus på sociale aktiviteter

 meget udendørs

 længere sammenhængende     

forløb i samme fag/tværfagligt

Vi fik ikke særlig meget billedkunst og natur/ 

teknik og alt sådan noget. Det var lidt kedeligt 

faktisk, pga. at vi kun fik to fag.

Elev 3. klasse

Vi fik tid til hver elev. Kortere skoledage. Vi havde 

velforberedte lærere, rolige omgivelser. 

Lærer



o Pædagoger og vikarer blev bedt om at varetage flere undervisningstimer

o Delvis fortsat fjernundervisning af de ældste elever 

o Holddeling mindre udbredt og ikke nødvendigvis med én lærer til hvert hold 

for de ældste elever
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Ressourcepresset tydelig da 6.-9. klasserne kom tilbage

Grundskole

Jeg havde […]  mine elever delt i to 

klasserum, hvor jeg gik frem og tilbage 

mellem dem. Jeg synes virkelig, at den 

periode var rigtig hård. 

Lærer

Jeg synes, at det var meget 

uhyggeligt […]. 

Man regnede med, at man kom 

tilbage til normal skole. Alle holdt 

afstand. Jeg synes, at man fik en 

følelse af at være giftig. 

Elev, 8.kl. 



De gymnasiale uddannelsers 
erfaringer med nødundervisning 
under corona



GYM: En stor del af eleverne har lært 
mindre i nedlukningsperioden
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Ledere og lærere vurderer, at 

perioden havde størst negativ 

betydning for de fagligt svage 

elever

Elever med et stærkt fagligt 

udgangspunkt oplevede at lære 

mindre i nedlukningsperioden 

sammenlignet med elever med et 

svagt fagligt udgangspunkt 
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52 % af eleverne var 

mere ensomme i 

nedlukningsperioden
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GYM: Mere ensomhed og dårligere humør
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Hvis du sammenligner med før corona, var du så i 

bedre eller dårligere humør i perioden, hvor du 

havde skole hjemmefra?

Altså, størstedelen af mine 

elever er ret socialt afhængige 

af hinanden. Så det var 

drænende at skulle være 

hjemme så meget. Særligt for 

mine førsteårselever.

Lærer, gymnasiet
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GYM: Normalt skema, men større arbejdspres

• Gymnasierne valgte at følge 

det normale skema 

• Lærere og elever oplevede 

et stort arbejdspres 

• Behov for variation af den 

virtuelle undervisning
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GYM: Perspektiver fra 
tidligere 3.g’ere og deres 
oplevelser af perioden 
op til eksamen

De følte sig mindre 

pressede op til 

eksamen

De var bekymrede for 

deres 

fremtidsmuligheder 

De blev motiveret af 

at få mulighed for at 

hæve deres 

årskarakterer



Erhvervsuddannelsernes 
erfaringer med nødundervisning 
under corona
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EUD: En stor del af eleverne har lært mindre
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Mere Samme Mindre

Især elever på de 

merkantile uddannelser 

og omsorg- og 

sundhedsuddannelser 

oplevede at lære mere 

og var mere motiverede

Lærere og ledere 

vurderer, at fagligt og 

digitalt stærke elever har 

klaret til bedre end elever 

med et svagere fagligt 

udgangspunkt
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EUD: Elevernes trivsel i 
nødundervisningsperioden
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Et blandet billede af 

om eleverne trivedes 

under nedlukningen

Lærere og ledere 

fortæller, at det var en 

udfordring at fastholde 

de frafaldstruede 

elever, som havde det 

svært i perioden
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EUD: Forskellige forudsætninger for virtuel 
fjernundervisning



Skolerne håndterede udfordringen med den praktiske undervisning ved at

• Udskyde den praktiske undervisning til genåbning

• Forsøge at gennemføre ved fx at udlevere materialer

• Justere forløb og sætte fokus på den mere teoretiske  

undervisning
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EUD: Den praktiske undervisning har været 
særligt udfordret 



FGU’s erfaringer med 
nødundervisning under corona

Den forberedende grunduddannelse (FGU) 

henvender sig til unge under 25 år, der af 

faglige, personlige eller sociale årsager endnu 

ikke er parat til at påbegynde eller gennemføre 

en anden ungdomsuddannelse



• FGU’erne havde opstart i august 

2019

• De har været udfordrede af en 

manglende eller meget ny fælles 

organisatorisk, pædagogisk og 

digital praksis

• Særlige behov hos elevgruppen 

for struktur og lærerkontakt

• Perioden har påvirket en stor del 

af elevernes trivsel og læring 

negativt
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FGU: Nye organisationer og særlige behov hos 
elevgruppen
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FGU: Udfordringer med motivation og 
frafald blandt eleverne

Ledere og lærere 

fortæller:

Nogle elever ”forsvandt” 

uden skolen kunne gøre 

noget ved det

Der har været svære 

betingelser for at 

fastholde frafaldstruede

I starten var det godt at kunne sove til kl. 9 og så bare vise 

mig selv til min lærer og få en opgave. Efter et stykke tid gik 

det dårligt, fordi jeg blev mere deprimeret. Hvad skulle jeg 

lave? Fra kl. 8 til kl. 15 sad jeg helt alene derhjemme. Engang 

imellem skulle jeg lave opgave. Man har ikke lyst til at lave 

opgaver, og så siger man ’okay, jeg sender det i morgen eller 

overmorgen… Man kommer til at holde afstand til 

undervisningen. 

Elev, FGU



Voksen- og efteruddannelsers erfaringer 
med nødundervisning under corona

En undersøgelse af nødundervisning i foråret og sommeren 2020



Næsten al undervisning på VUC gennemført som 

fjernundervisning, men ikke på AMU

– 46 % af den planlagte undervisning på AMU blev gennemført 

som fjernundervisning i nedlukningsperioden, mens det på 

VUC var 90 %

– Afspejler forskelle i forudgående erfaringer med 

fjernundervisning

Stor opgave at introducere og hjælpe deltagerne på 

digitale forløb

– Underviserne havde ikke tilstrækkelige tekniske og didaktiske 

kompetencer til at gennemføre digital undervisning

– Mange deltagere havde ikke tilstrækkelige digitale 

kompetencer
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Forskellige rammer og forudsætninger på VUC og AMU

Dét, der var meget 

kendetegnede for den periode, 

var, at vi halede dem ind. Vi 

brugte telefonlisten, og vi 

ringede, og vi ringede, og vi 

ringede
Underviser, FVU



– I særlig grad for de fagligt svage 

deltagere, deltagere med sproglige 

udfordringer og deltagere med svage 

digitale kompetencer

– Dette gælder også ift. trivsel og motivation
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Deltagernes læringsudbytte var mindre i perioden

Så hvis jeg siger ’ikonet i 

højre hjørne’, så ved de ikke, 

hvad ikon betyder […] Den 

mundtlige kommunikation, 

når man ikke har det samme 

sprog, var meget besværlig.
Underviser, FVU
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Videndeling og ekstra ressourcer har været med til at 
løfte undervisernes digitale kompetencer

Voksen- og efteruddannelser

Tilrettelæggelse af fjernundervisning var en 

læringsproces for underviserne 

– Undervisningen blev i løbet af perioden mere varieret og med 

deltageraktivering fx gennem gruppearbejde i digitale grupperum

– Undervisernes digitale kompetencer, erfaring med og motivation for 

at bruge digitale læremidler i undervisningen fik et løft

Rammesat videndeling og ekstra ressourcer har styrket 

undervisningen

– Videndeling blev rammesat forskelligt – enten på initiativ af ledelsen, 

underviserne selv eller mere ad hoc

– Nogle institutioner prioriterede ekstra ressourcer i form af flere 

undervisere, mere it-support eller udvidet studievejledning i perioden

Ret hurtigt så fandt 

jeg ud af det dér med 

at lægge en opgave 

til dem og så sige, ’I 

skriver bare, hvis der 

er noget.’ 

Det er ikke vejen 

frem. Så det blev 

meget hurtigt sådan, 

at jeg forsøgte at 

overføre det normale 

klasserum til 

Microsoft Teams.

Underviser, hf-enkeltfag



STU’s erfaringer med 
nødundervisning under corona

Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov 

(STU) er en 3-årig individuelt tilrettelagt 

ungdomsuddannelse. Det kan fx være unge med 

svære bevægelseshandicap, unge med autisme eller 

unge med erhvervet hjerneskade. 

Ungdomsuddannelsen omfatter alene unge, der ikke 

har mulighed for at gennemføre en anden 

ungdomsuddannelse, selvom der ydes 

specialpædagogisk støtte. 



• Lærerne har haft mindre fokus på det faglige indhold og mere fokus på 

elevernes trivsel i nedlukningsperioden

• Kontakt og undervisning er blevet tilpasset elevernes behov og 

forudsætninger i nedlukningsperioden

• En udfordring at undervise STU-elever virtuelt

• Mange elever blev inviteret ind på skolen så snart, der var mulighed

• Mange elever fik aflyst deres praktikperioder og mulighed for 

arbejdspladserfaring31

Elevernes trivsel har været i fokus på STU



– https://www.eva.dk/grundskole/grundskolers-erfaringer-noedundervisning-under-covid-19

– https://www.eva.dk/ungdomsuddannelse/gymnasiale-uddannelsers-erfaringer-noedundervisning-

under-covid-19

– https://www.eva.dk/ungdomsuddannelse/erhvervsskolers-erfaringer-noedundervisning-under-

covid-19

– https://www.eva.dk/ungdomsuddannelse/stu-fgus-erfaringer-noedundervisning-under-covid-19

– https://www.eva.dk/voksen-efteruddannelse/voksen-efteruddannelsers-erfaringer-

noedundervisning-under-covid-19-0
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Links til rapporterne

https://www.eva.dk/grundskole/grundskolers-erfaringer-noedundervisning-under-covid-19
https://www.eva.dk/ungdomsuddannelse/erhvervsskolers-erfaringer-noedundervisning-under-covid-19
https://www.eva.dk/ungdomsuddannelse/erhvervsskolers-erfaringer-noedundervisning-under-covid-19
https://www.eva.dk/ungdomsuddannelse/stu-fgus-erfaringer-noedundervisning-under-covid-19
https://www.eva.dk/voksen-efteruddannelse/voksen-efteruddannelsers-erfaringer-noedundervisning-under-covid-19-0


Kvantitative og kvalitative data
Grund

-skole

GYM EUD FGU STU VUC AMU

Survey Ledere X X X X X X X

Lærere X

Elever X X X X

Registerdata X X

Casebesøg X X X

Interview Ledere X X X X X X X

Lærere X X X X X X X

Elever X 
+ tidl. 9. kl.

tidligere 

3.G
X X

Indsamlet i august-oktober 2020 vedr. nødundervisningen i forår og sommer 202033


