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Indledning: 
Vi befinder os desværre i en tid, hvor vi har måtte leve med COVID-19 virussen i over et år. Dette 

har taget hårdt på alle. Både folk som har været udsat for virussen, pårørende, samt dem som endnu 

ikke har haft virussen tæt på sig. Landet lukkede ned d. 11. marts 2020, og siden da har det ikke 

været det samme at være borger i Danmark. Skolerne og arbejdspladser lukkede ned og folk blev 

sendt hjem, samtidig med at butikker, restauranter, caféer og andre sociale sammenkomster blev 

bedt om at lukke ned; midlertidigt. For mange mennesker endte dette ikke midlertidigt, og de har 

endt med at måtte lukke deres forretninger. Da man troede man kendte virussen, og så småt havde 

den under kontrol, kom der mutationer, og pludselig begyndte dyrene at bidrage til smitten. Dette 

resulterede i at en masse mink måtte lade livet, og minkavlere mistede deres arbejde. 

Det er ingen hemmelighed at det har været et hårdt år, og at vi fortsat står over for en hård periode, 

indtil hele befolkningen er vaccineret.  

Der har under nedlukningen været stort fokus på eleverne i folkeskolen, hvor man i høj grad har 

stillet spørgsmålstegn ved hvorvidt denne form for undervisning overhovedet har kunnet forberede 

eleverne på deres eksamener. Man har i den sammenhæng diskuteret om eleverne har fået samme 

læringsudbytte, og på den vis forsvarligt ville kunne gå til afgangseksamen. 

“Generelt set viser erfaringsopsamlingerne, at lærere og ledere vurderer, at eleverne, herunder 

særligt elever fra socialt udsatte hjem, lærte mindre under nedlukningen end i den almindlige 

undervisning.  Også nogle elevers trivsel var udfordret under nedlukningen, og det er især fraværet 

af socialt samvær, der har presset trivslen.” (Eva.dk, 2021) 

Sådan lyder det når vi et år efter nedlukningen analyserer på hvordan situationen blev grebet an.  

I 2020 valgte man at aflyse afgangseksamen, og lade eleverne få flyttet deres årskarakterer til deres 

eksamensbevis. Nu står vi dog et år senere, og står igen i samme dilemma, hvor man i år har valgt at 

lade eleverne gå til eksamen, dog kun i udvalgte fag.  

Dette projekt vil dykke ned i elevernes påvirkning af COVID-19 situationen. Jeg vil undersøge 

hvorvidt vi som lærer har haft mulighed for at opretholde undervisningskvaliteten, samt hvilke 

konsekvenser det har haft for eleverne.  

 

Problemformulering: 
I hvor høj grad kan man som underviser stilladsere og berører elevernes kompetencer for 

fysik/kemi-undervisningen på 8. årgang under COVID-19 hjemsendelsen?  
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Arbejdsspørgsmål: 

• Kan man stilladsere eleverne gennem online undervisning? 

• Hvordan motiverer man elever under hjemsendelsen? 

• Hvilke konsekvenser har det at hjemsende eleverne til online undervisning? 

 

Læsevejledning:  
Dette projekt vil naturligvis stræbe efter at besvare problemformuleringen. Tilknyttet 

problemformuleringen, er der også udarbejde arbejdsspørgsmål, for guide analyseprocessen. I 

starten af opgaven, er læseren allerede mødt af en indledning samt problemformulering. Senere vil 

læseren møde en redegørelse for opgavens relevans, for at gøre rede for vigtigheden ved 

undersøgelsen. Derefter redegøres den videnskabsteoretiske ramme for undersøgelsen, da det er 

relevant at kende til dens indgangsvinkel. Herefter præsenteres undersøgelsesdesignet for 

indsamling af empirien, hvorefter præsenteres empirien som opgaven tager udgangspunkt i, både i 

form af et situationsbillede og en kvalitativ undersøgelse. Undervisningsforløbet, som 

situationsbilledet tager udgangspunkt i, vil blive præsenteret, for at kunne sætte sig ind i hvad 

elevens og underviserens dialog er opbygget på baggrund af. Dernæst præsenteres den teoretiske 

ramme, hvor læseren vil støde på teorierne omkring Maslows behovspyramide, 

erfaringspædagogikken samt motivation forståelserne. Teorien bliver støttet op af 

forskningsresultater omkring elevernes påvirkning af COVID-19 situationen, som åbner op der 

analyseafsnittet. I analyseafsnittet, vil der analyseres på hver teoris bidragelse til emnet, hvor det 

senere i diskussionen vil blive flettet mere sammen, til én samlet forståelse. Til sidst konkluderes 

problemformuleringen på baggrund af det ovenstående arbejde, hvor efter perspektivering 

præsenteres, i samarbejde med et handleperspektiv.  

 

Opgavens relevans for virkeligheden: 
Denne opgave undersøger om vi som lærer har haft mulighed, ressourcer og kompetencer til at 

påtage os forsvarlig online undervisningen under COVID-19 nedlukningen. Denne undersøgelse er 

meget nutidig, og er udført på baggrund af en situation, som man ikke har stået i før. Dog er dette 

projekt, ligesom al anden historie, relevant for vi kan lære af situationen til fremadrettet brug. Vi 

håber naturligvis at vi ikke skal opleve en pandemi i et sådanne omfang igen, men i tilfælde af at det 
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skulle ske igen, er det relevant at være opmærksom på hvad vi gjorde godt, samt hvad der skal 

forbedres.  

Eftersom at dette emne er meget nyt, er der endnu ikke præsenteret meget målrettet forskning mod 

folkeskolens påvirkning af situationen. Derfor vil denne undersøgelse, kunne opfattes som 

overfladisk i forhold til præsentation af forskningen.  

Opgaven vil derfor tage udgangspunkt i den viden vi på forhånd har om tilegnelse af elevernes 

kompetencer, for at analysere på i hvor høj grad vi som undervisere har kunne udføre tilstrækkelig 

undervisning for eleverne. Undervisningsfaget som der tages udgangspunkt i, er fysik/kemi faget, 

da det er et fag, som ofte er kendt for sine mange undersøgelser og praktisk arbejde. Det er derfor 

interessant at undersøge om dette fag, har levet op til forventningerne fra både elevernes og 

undervisningsministeriets side. Undervisningsministeriet har fremlagt det vejledende fællesmål for 

faget, som giver lærerne en guideline for hvad eleverne skal kunne efter de er færdige med 

folkeskolen. I disse fælles mål er der præsenteret fire kompetenceområder, undersøgelse, 

modellering, perspektivering og kommunikation. Denne opgave tager derfor udgangspunkt i, 

hvorvidt disse kompetencer berøres.  

 

Videnskabsteoretisk ramme: 
Igennem tiden har vi haft mange sandheder. Jorden har været flad, og Jorden har været rund. 

Medicin har været heksekunst, og medicin har været et lægemiddel. Det er ikke sagt at det ene er 

mere korrekt end det andet. Det har været korrekt på hver sin del af tidslinjen. Med tiden forsker vi i 

forskellige ting, og kollidere på den måde også med den sandhed vi tror på. Det er derfor vigtigt at 

være opmærksom på, at vores sandheder kun er sande så længe, det modsatte ikke er bevist endnu. 

Videnskabsteorien, kan dog hjælpe forståelsen af verden på vej. Videnskabsteori skal ikke forstås 

som en teori, eller som en sandhed, men som forskellige måder at undersøge sandheden. 

Herigennem præsenteres positivismen, konstruktivismen og fænomenologien. Dette er tre 

forskellige måder/metoder/tilgange til at undersøge videnskaben. 

 

Positivismen 

Positivismen tager udgangspunkt i universelle lovmæssigheder. Dette betyder, at man tager 

udgangspunkt i noget allerede kendt og målbart. I denne tilgang, er det et krav at man kan opstille 

hypoteser på baggrund af kendt viden, samt efterprøve de resultater man forventer at finde frem til. 
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Ved en positivistisk tilgang, vil man kunne gentage undersøgelsen, og opnå samme resultater hver 

gang. Dette kaldes høj reliabilitet. (Høyen & Brinkkjær, 2018, s. 61-80) 

 

Konstruktivisme 

Konstruktivismen tager udgangspunkt i hvordan mennesker konstruerer både individuelle og fælles 

virkelighedsopfattelser. Det vil sige at virkeligheden, samt sandheden er svær at måle på. 

Eksempelvis i et interview, ved hvad man ikke om interviewpersonen er objektiv og selvkritiske 

nok til at kunne besvare spørgsmålene sandt. (Mottelson & Muschinsky, 2020, s. 62) 

 

Fænomenologi 

Fænomenologien tager udgangspunkt i andre mennesker. Men prøver at sætte sig ind i en andens 

sted. Den tager udgangspunkt i øjebliksbilleder, og den sandhed som opstår i situationen hos en 

anden person. Her spiller sanser, og andre udefrakommende faktorer en rolle i ens resultater. 

Derudover afhænger det også af personen. (Petersen & Christoffersen, 2017, s. 89-94) 

 

Denne opgave tager udgangspunkt i en fænomenologisk videnskabsteoretisk tilgang. Dette har den 

på baggrund af, at jeg vil tage udgangspunkt i en undervisningssituation, af en enkelt elev i klassen. 

Jeg tager udgangspunkt i empirien, og har senere måtte finde den teori, som jeg har tilknyttet til 

problematikken, samt udtænkt en handleplan for at undgå problematikken ved gentagelse af 

forløbet. I dette projekt undersøger jeg en situation, som forhåbentlig ikke kommer til at gentage 

sig, da det kun eksisterer i sammenhæng med nedlukningen af landet under COVID-19 krisen.  

Den fænomenologiske tilgang, skal give et billede af hvordan én årgang i én kommune har kommet 

igennem fysik/kemi undervisningen i corona krisen, og det er derfor væsentligt at tage 

udgangspunkt i den indsamlede empiri, før der vælges teori. 

 

Undersøgelsesdesign: 
Undersøgelsesdesignet tager udgangspunkt i følgende bog (Aagerup & Wilaa, 2016, s. 36-44) 

Tid  

Den kvalitative undersøgelse strækker sig over to lektioner, hvor eleverne får udleveret 

spørgeskemaet i starten af dobbeltlektionen, og afleveres til slut på lektionen. 

Den mundtlige samtale med eleven forløber sig over en observeret og analyseret dobbeltlektion. 

Hele situationsbilledet analyseres på baggrund af dobbeltlektionen, hvor eleverne beskæftiger sig 
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med emnet ild. Derfor er underviseren også ukoncentreret, og får ikke afsluttet samtalen med 

eleven. 

 

Antal undersøgere 

Den kvalitative undersøgelse, undersøger 16 + 22 elever, da der er tale om begge 8. klasser på en 

tosporet skole. Det vil altså sige at der er tale om 38 undersøgelsespersoner. 

 

Observationsmetode 

Observationsmetoden som anvendes ved den mundtlige samtale, er en åben direkte observation.  

Observationen er åben, da eleverne og forældrene er indforståede med at det som underviseren ser, 

hører og på anden vis oplever gennem undervisningen, kan anvendes til underviserens 

bachelorprojekt. Eleverne og forældrene har modtaget problemstilling, samt den overordnede plan 

for projektet, så de på forhånd ved hvad de har sagt ja til. Der er i den forbindelse også lovet at 

eleven vil forblive anonym, hvilket vil blive nævnt yderligere i afsnittet om etik. 

Observationen er direkte, da observatøren selv oplever situationen i levende live. Undervisningen er 

hverken lyd eller video optaget, da forældrene ikke ønskede det. 

 

Etik  

Der kan være mange udfordringer ved at undersøge elever i en klasse, Det er derfor yderst vigtigt at 

man kun udfører undersøgelser som er etiske korrekte. Det er essentielt at være opmærksom på at 

eleverne som der observeres, ikke skal føle sig udstillet, eller på nogen vis, føle ubehag ved 

situationen. Derfor er både forældre og elever inddraget i hvordan undersøgelsen skal forløbe.  

Anonymitet, er både et krav for undersøgelsen, da det ikke er tilladt ifølge persondataloven at 

opgive informationer om andre, men også for at eleverne ikke kan se sig selv eller deres 

kammerater i undersøgelsen, da det potentielt kunne lede til mobning. 

 
Valg af metode: 
I denne opgave har jeg valgt at analysere eleverne i min egen undervisning. Jeg er i den 

sammenhæng opmærksom på, at jeg umuligt kan opfange alle faktorer, da jeg både skal observere 

og undervise.  

Jeg bruger undervisningssituationen, til at understøtte min kvalitative metode. Eleverne besvarer et 

kvalitativt spørgeskema skriftligt, da de besvarede det mens undervisningen stadig var online.  

Det skal her vælges om man vil gå med deduktiv eller induktiv metode. 
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Deduktiv metode 

Den deduktive metode tager udgangspunkt i begreber og teorier, og prøver at passe sig ind i 

lærerpraksissens verden. Dette kan eksempelvis være en undersøgelse om hvilke magtformer der 

findes i en nutidig folkeskole. Ved denne form for tilgang, har man som den som undersøger 

allerede valgt teorien som undersøgelsen tager udgangspunkt i. Det er på den måde, teorien som 

driver både motivationen for undersøgelsen, og undersøgelsen i sig selv. (Aagerup & Wilaa, 2016, 

s. 34) 

 

Induktiv metode 

Modsat den deduktive metode, tager den induktive metode udgangspunkt i empirien. Her forsøger 

man i stedet at genkende og begrunde empirien på baggrund af teorien og begreber. Det vil sige at 

man skal indsamle empiri og situationsbilleder, før man udvælger teorien til undersøgelsen. 

(Aagerup & Wilaa, 2016, s. 34) 

 

I dette projekt anvendes den induktive metode, hvilket også giver mening på baggrund af valget af 

den videnskabsteoretiske ramme. Den tager udgangspunkt i empiri før teori. På baggrund af at 

COVID-19 krisen kun har varet i et år, og at vi ikke tidligere har stået i samme situationen, er teori 

og forskning omkring emnet mangelfuld. Derfor har jeg selv måtte udføre min egen undersøgelse, 

samt finde teori som bekræfter mine undersøgelsesresultater. 

 

Reliabilitet og validitet: 
Reliabilitet kendes ofte gennem videnskabelige undersøgelser, og bygger på hvor præcis 

undersøgelsen er. Hvis en videnskabelig undersøgelse har høj reliabilitet, betyder det at 

undersøgelse nemt ville kunne gentages igen, hvor man ville modtage samme resultater. Dette 

bygger både på undersøgelsen i sig selv, at man undersøger noget med variabler vi ikke selv er 

herre over. Det kan dog også beskrive noget om hvor grundigt et arbejde man har lagt i 

udarbejdelsen af undersøgelsen. Hvis man har gennemgået alle mulige faktorer og variabler, og 

inddraget dem i sin undersøgelse, bør undersøgelse have høj reliabilitet. 

Dog hænger dette ikke sammen på samme måde i en humanistisk undersøgelse. I en lærerfaglig 

undersøgelse, vil udkommet ikke være reliabel, da vi har med mange forskellige mennesker at gøre. 

Dette betyder at eksempelvis et undervisningsforløb, vil fungere i én klasse, og ikke nødvendigvis i 
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en anden klasse. Ligeledes er der i klassen noget som fungerer på en elevgruppe, og noget andet 

som fungerer på en anden elevgruppe.   

Validitet omhandler hvorvidt man har kunne konkludere noget konkret ud fra sin data, og hvad man 

præcis har konkluderet. Med andre ord, skal konklusionen hænge samme med den data man 

indsamler i undersøgelsen. En undersøgelse kan sagtens have høj reliabilitet, men lav validitet. 

Dette sker hvis undersøgelsen er konkret udført, men man har konkluderet på andet end den data 

man har indsamlet.  (Aagerup & Wilaa, 2016, s. 28) 

Den undersøgelse jeg udfører, for at besvare min problemstilling, er af lav reliabilitet. Jeg regner 

ikke med at man ville kunne gentage undersøgelsen i anden klasse, og opnå samme resultater. Dette 

skyldes, at elever er forskellige, samt at de har forskellige værdier og holdninger. Det er på den 

måde utænkeligt at alle elevgrupper vil besvare undersøgelsen på samme vis.  

 

Validitet beskriver hvor valid en undersøgelse. Det beskriver hvor konkret der er konkluderet på 

undersøgelsen. Hvis en undersøgelse har høj validitet, er undersøgelsen foretaget således at 

resultaterne er lette af konkludere på. Der skal være overensstemmelse mellem begreberne som 

anvendes i undersøgelsen, samt de variabler som fremgår undervejs. (Aagerup & Wilaa, 2016, s. 

29) 

Den undersøgelse jeg udfører, i dette projekt, er af middel validitet. Modsat videnskabelige 

undersøgelser, hvor resultaterne er målbare, og derfor ikke kan misfortolkes, er en undersøgelse af 

mennesker ikke nær så målbar. Der skal tages højde for menneskelige fejl, både som observatør og 

det observerede menneske. 

 

Empiri: 
Situationsbillede. 
Indflyvning 

Jeg tager udgangspunkt i en elev som tidligere ikke har deltaget i undervisningen. Jeg har undervist 

klassen siden slut november, og har kun mødt dem fysisk én gang inden vi blev sendt hjem i 

december. Eleven fortalte mig i november måned at hun havde svært ved fysik og ikke synes det 

var særlig sjovt at deltage. 

Fra december til og med marts måned, har eleven ikke deltaget i online undervisning i nogle fag. Vi 

har som lærerteam på 8. årgang, været i kontakt med hende løbende, hvor det stadig ikke har 

lykkedes os at få hende til at møde op online. 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Thea Andreasen Bachelor 07.06.2021 
Lr17s069 

 9/28 

Undervisningssituationen 29.04.2021 

Fysik/kemi undervisningen begynder kl 10.00. Underviseren henter eleverne i deres klasser. Den 

ene halvdel af klassen står klar med deres chromebooks, og er klar til at gå til fysik/kemi 

undervisningen. Den anden halvdel af klassen spiller basket ude i gården, og har ikke hørt klokken 

ringe. De undskylder mange gange og skynder sig at gøre sig klar til undervisningen. 

Forløbet eleverne skal gennemgå er omkring ild. Underviseren starter med at gennemgå 

sikkerhedsregler, samt brandtrekanten, for at eleverne ved hvad de skal gøre i tilfælde af et uheld.  

Elever larmer flere gange under gennemgangen af undervisningen. Underviseren brokker sig over 

larmen, og pointerer at de ikke plejer at opfører sig sådan. Den ene elev kommenterer “Det er vi 

kede af. Det er bare så lang tid siden vi rigtigt har set hinanden” “Vi er klar nu” siger den ene elev 

og fniser til en anden elev. Eleverne siger ikke mere under gennemgangen. 

Eleverne skal i fællesskab udarbejde en forsøgsopstilling, som læreren godkender. Læreren har 

begrænset deres muligheder, ved at give dem de materialer som de skal bruge til at undersøge 

hvilket stof der indeholder mest carbon, fyrfadslys eller sprit. Forsøget er taget udgangspunkt i et 

forsøg fra fysik/kemi-Gyldendal. Eleverne foreslår selv forsøgsopstilling som er magen til den for 

læremidlet, og underviseren godkender deres opstilling. Eleverne går med det samme i gang med at 

opstille hypoteser, samt afbillede deres fremgangsmåde på deres Chromebooks.  

Eleverne gennemfører forsøgene, og skriver deres resultater ned. Kl 11.10 bliver eleverne bedt om 

at pakke sammen, så der er tid til at rydde op, og gennemgå forsøgsresultaterne. Eleverne pakker 

sammen, og lægger tingene de har brugt på plads igen. Mens eleverne pakker sammen, henvender 

den ene elev sig til underviseren. 

Samtalen forløber sig således: 

Elev: “Jeg er virkelig glad for at være tilbage sammen med mine venner igen. Det gør det altså bare 

sjovere at have undervisning” fortæller eleven. “Jeg kan ikke lide at være med når vi er online.” 

Lærer: “Ja det er ikke altid helt nemt at være online.” 

Elev: “Det er ikke fordi det er et problem at være online. Jeg er bare bange for at de andre griner ad 

mig og tror jeg er dum. De kan jo bare gemme sig bag en slukket mikrofon og kamera”.  

Lærer: “Ej det tror jeg altså ikke de kunne finde på. I er jo meget søde ved hinanden” Elev: “Jaja… 

Jeg ser mig heller ikke selv som en de kunne finde på at drille. Det er bare ubehageligt ikke at 

kende folks reaktion når man fortæller dem noget. Det ville være det samme at være både blind og 

døv.” 
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Læreren bliver afbrudt af en anden elev, som spørger om hvad han skal gøre med reagensglassene. 

Underviseren viser vej, og nåede ikke tilbage til eleven og få det uddybet yderligere. 

Forsøgsresultaterne gennemgås i plenum. Derefter siger underviseren tak for i dag, og elever går 

tilbage til deres klasselokale. 

 

Undervisningsforløbet: 

Lektion Indhold Mål 

1+2 Underviseren starter med at holde et oplæg 

over sikkerhedsregler, i forhold til arbejde 

med ild. 

 

Ud fra sikkerhedsreglerne, skal eleverne 

sammen resonere sig frem til 

brændtrekanten.  

 

Eleverne udfører en undersøgelse omkring 

hvilket materiale som brænder mest rent, og 

som ikke efterlader sod på glasset - sprit, 

eller gas fra bundsenbrænderen. 

Eleverne skal kende til 

brændtrekanten. 

 

Eleverne skal undersøge hvilke 

materialer som ikke efterlader sod 

på glasset, og hvorfor. 

3+4  Undervisningen starter med at gennemgå 

undervisningen fra sidste uge. Underviseren 

viser en video af den undersøgelse de lavede 

sidste gang, og lade elever snakke ud fra det. 

 

Sikkerhedsreglerne bliver gennemgået endnu 

engang, før arbejde med ild går i gang igen. 

 

Eleverne afleverer en seddel til underviseren 

omkring deres hypotese for undersøgelsen. 

 

Eleverne skal udvikle deres 

undersøgelseskompetencer. 

 

Eleverne skal kunne opstille 

velovervejede hypoteser. 

 

Eleverne skal kende til glødefrie 

forbrændinger. 
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Eleverne udfører en undersøgelse om hvilke 

materialer som brænder glødefrit, og hvilke 

som ikke gør. 

 

Elever udfylder deres resultater, og deler dem 

med underviseren, så de kan gennemgås i 

fællesskab på tavlen.  

 

Eventuelle fejlkilder diskuteres, inden 

undervisningen afsluttes.  

5+6 Underviseren starter med at gennemgå 

undervisningen fra sidste gang, og snakke om 

fejlkilder som vi stødte på sidste gang. 

 

Eleverne skal i dagens lektion udarbejde en 

model, over det som de har lært indtil nu 

omkring brandtrekant og gløder. Dette kan 

være en tegneserie, en video, skuespil mm. 

Kun fantasien sætter grænser. Dette skal 

hjælpe eleverne til bedre at kunne huske 

stoffet.  

Eleven kan udarbejde modeller 

over det gennemgået emne “ild”. 

 

Kvalitative undersøgelsesresultater: 
Alle elever på 8. klassetrin er sat til at besvare et kvalitativt spørgeskema, på baggrund af 

fysik/kemi-undervisningen. Spørgeskemaet er kortfattet, og består af blot 3 spørgsmål. Dette er 

udarbejdet, så det er lettere at analysere på.  

Eleverne besvarer spørgeskemaet skriftligt, da det grundet COVID-19 situationen ikke kunne 

udføres mundtligt.  

Spørgsmålene er som følgende: 

1. Hvad har du lært mens vi har været hjemsendt? 

2. Foretrækker du online eller fysisk undervisning? Hvorfor? 
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3. Synes du at der har manglet noget i fysik/kemi undervisningen i forhold til hvad i har været 

vant til tidligere? Hvis ja, hvad? 

 

Ud af 16+22 elever fra begge klasser, altså i alt 38 elever foretrækker 37 elever fysisk 

undervisning.  

 
Eleverne tilføjer kommentarer til hvorfor det foretrækker at være enten fysisk eller online.  

Eksempler på svar lyder således (i forhold til dem som foretrækker fysisk undervisning): 
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Svar fra den elev som foretrækker online undervisning: 

 
 

Dette er et uddrag af de undersøgelser som blev modtaget. Dem som er frasorteret, var ens med de 

andre som er inddraget. Der var som sagt kun én elev, som foretrækker onlineundervisning. 
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Teoretisk ramme for opgaven: 
I dette projekt vil den teoretiske ramme bestå af Maslows behovspyramide, erfaringspædagogikken, 

og motivation forståelserne. Disse teorier, skal støtte empirien i opgaven, samt give en forklaring på 

undersøgelsesresultaterne. 

 

Maslows behovspyramide: 

 
Maslows behovspyramide præsenterer de behov som vi har som mennesker. Disse behov skal også 

være opfyldt for at man kan optage læring. Pyramiden består af fem hovedpunkter: Fysiologiske 

behov, Behov for sikkerhed og tryghed, Sociale behov, Behov for anerkendelse og selvrealisering. 

(cfl.dk, 2016) 

 

Fysiologiske behov 

De fysiologiske behov er de basale behov for overlevelse. Det dækker over mad, vand, varme, lys, 

hvile, samt andre basale behov. Det er de menneskelige behov for at kunne overleve. Vi behøver 

mad, for at få energi, vi behøver vand til kroppen, og vi har brug for at sove for at hjernen kan 

fungere. (cfl.dk, 2016) 
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Behovet for sikkerhed og tryghed 

Behovet for sikkerhed og tryghed, dækker over at vi som mennesker fungerer bedst, når vi ved at vi 

har familien nær os, vi er sunde og raske, ikke føler os stresset, og at vi ved at vi kan forsørger os 

selv og dem vi ellers har ansvar for, eksempelvis ens børn eller mand/kone. Vi som mennesker 

fungerer derfor bedst når vi har et godt betalt arbejde, som vi er glade for at arbejde hos, hvor både 

én selv og ens nærmeste er sunde og raske, og har man har en god stabil hverdag. Visse typer af 

mennesker har mere brug for at have dette behov opfyldt i forhold til andre. Man kan eksempelvis 

være særligt sensitiv, eller have diagnoser som kræver et større behov for stabilitet. Dette kan 

potentielt forekomme hvis man er diagnosticeret med angst, autisme eller lignende. (cfl.dk, 2016) 

 

Sociale behov 

Vi har som mennesker et socialt behov. Dette dækker over at møde fremmede mennesker, at være 

sammen med venner og bekendte, at være sammen med sin familie, eller andre sociale 

begivenheder. Sociale behov, dækker også ens seksuelle behov, som oftest også betyder at være nær 

andre mennesker. Ligesom behovet for sikkerhed og tryghed, varierer mængden af behovet fra 

person til person. Nogle mennesker er eksempelvis meget introverte, og har derfor ikke på samme 

måde et behov for at være social, og slet ikke behov for at opsøge fremmede mennesker. (cfl.dk, 

2016) 

 

Behovet for anerkendelse 

Behovet for anerkendelse, er et behov som vi har som mennesker, for at føle succes. Vi har et behov 

for at vide at vi gør noget rigtigt, samt at andre bemærker det. Det er helt fra om folk bemærker ens 

nye sko eller frisure, til om folk anerkender ens skoleopgave. Behovet for anerkendelse, er derfor 

også et behov for at føle sig værdsat. (cfl.dk, 2016) 

 

Selvrealisering 

Det sidste behov dækker over selvrealisering. Under selvrealisering, dækkes der også over livets 

mål. Hvis man ikke har et mål i livet - om det er et overordnet mål eller mindre mål på vejen er som 

sådan irrelevant, blot der er mål i ens liv - har man intet at se frem imod. Livet bliver derfor 

meningsløst, og man mangler derfor noget til at retningsfastholdelse i livet. (cfl.dk, 2016) 
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Erfaringspædagogik: 
Ved gentagelse af en opgave, og ved at træne den samme kompetence lærer eleverne bedre, og lagre 

det bedre i hukommelsen.  

I corona tiden, bliver vi stillet i en situation, hvor det er svært at udføre opgaver, og svært at 

stilladsere eleverne. Stilladseringsbegrebet er præsenteret af mange teoretikere, men er aldrig 

præsenteret som online undervisning. Dette skyldes dels at vi ikke tidligere har haft brug for online 

undervisning, men jeg er samtidig i den overbevisning, at det også skyldes, at teorierne var tænkt til 

kun at kunne anvendes til fysisk undervisning.  

Vygotsky var den første til at arbejde med stilladseringsbegrebet. Begrebet er præsenteret på 

baggrund af en undersøgelse, hvor han studerede forældres støtte til børnenes tilegnelse af 

kompetencer. Forsøgsresultaterne viser at forældrene kan støtte børnene til at mestre eller styrke en 

færdighed eller kompetence, når udfordringen passer til barnets udviklingszone. (Skodvin, 2016, s. 

254-255) 

Udviklingszoner bliver præsenteret igennem Vygotskys teori, Zonen for 

Nærmeste Udvikling. Den teori præsenterer tre zoner for læring. Enten 

kan eleven selv, eleven kan med hjælp, eller eleven kan ikke. For at 

udvikle elevens kompetencer, skal man arbejde med den zone hvor 

eleven kan med hjælp. Det er det som kaldes udviklingszonen, hvor 

eleven altså har mulighed for at udvikle sig. Dog kommer man ikke 

sovende til udvikling, hverken som elev eller støtteperson. Niveauet og udførelsen af opgaven skal 

stilladseres til barnet af støttepersonen. Støttepersonen kan enten være en forælder, en underviser 

eller en anden person som kan hjælpe barnet. (Skodvin, 2016, s. 254-255) 

Stilladsering blev dog først givet et navn, da det blev præsenteret af Wood, Bruner og Ross i 

1970’erne. Her anvendte de begrebet “scaffolding”, som oversat bliver til “stilladsbygning” eller 

“stilladsering” som vi anvender i dag. Begrebet beskriver metaforen for stilladset, som den støtte 

man giver barnet til at udføre en opgave eller løse et problem. Ligesom når man bygger et hus, 

fjerner man stilladset når der ikke længere er brug for det. På samme måde fjerner man 

stilladseringen til barnet, når barnet kan selv, og på den måde bevæger sig ud af udviklingszonen, 

og mestre opgaven af sig selv. (Skodvin, 2016, s. 254-255) 

I forbindelse med stilladsering, er det ofte misforstået at tro at det kun er en voksen som kan 

stilladsere barnet. I 1980’erne lancere Rogoff begrebet “apprenticeship”, som vi oversat anvender 

som “mesterlære”. Dette betyder at man som barn eller lærling, bliver assisteret af en mester, som 

allerede mestrer færdigheden eller kompetencen som der arbejdes med. Dette sker gennem den 
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vejledte deltagelse, hvor mesteren hjælper lærlingen. Her bør der dog bides mærke i, at et barn godt 

kan være mester for et andet barn. Er man eksempelvis dårlig til matematik eller dansk, kan man 

sagtens blive vejledt af en klassekammerat, som mestrer færdigheden. Stilladsering sker dog både 

mellem lærer og elev, men også mellem eleverne. (Skodvin, 2016, s. 254-255) 

Bruner giver et eksempel på seks faser af stilladsering, for at give en kobling til praksis. Det kan 

være svært at omsætte teori til handling, og derfor bidrager han med følgende seks faser: 

Rekruttering, Reducering af frihedsgrader, Retningsfastholdelse, Markering af kritiske træk, 

Frustrationskontrol, og til sidst, Demonstration. Dette går ud på at man som underviser, skal: 

• Fange elevens opmærksomhed,  

• Indsnævre opgaven, så det passer til eleven,  

• Holde eleven rettet mod målet,  

• Tydeliggøre problematikker ved opgaven,  

• Omsætte frustrationer til produktivt arbejde,  

• Og om nødvendigt, demonstrerer måder at løse opgaven på. (Brodersen, Laursen, 

Agergaard, Nielsen & Gissel, 2021, s. 160-162) 

 

Motivation: 
Motivation er en sjov størrelse, og begrebet har ændret sig meget gennem årene. Teorien ændre sig 

alt efter hvilke teoretiske briller vi har på, og hvilken tilgang den overordnede forskning påvirkes af. 

Nedenfor vil jeg gøre rede for den ældre og nyere motivationsforståelse, for at tydeliggøre hvordan 

elever motiveres til undervisningen. 

 

Ældre motivationsforståelse 

Den ældre motivationsforståelse, er primært præget af den behavioristiske tradition, som 

dominerede forskningen helt frem til 1980’erne. Denne forståelse præsenterer menneskelig adfærd 

som et produkt af ydre påvirkningen. Det er altså både fysiske omgivelser i form af tid, rum og 

stemning, samt de mennesker man omgives med, som påvirker ens adfærd. Samtidig påvirkes ens 

reaktionsmønstre, af den respons man får på dem. Det vil sige at hvis en handling møder negativ 

respons, i form af skæld ud eller afstraffelse, får man ikke lyst til at gentage handlingen. Hvorimod 

hvis man modtager positiv respons, i form af ros eller belønninger, bliver man draget til, og 

motiveret til, at gentage handlingen. I følge psykologien, for den tidsperiode, findes motivationen 

fra menneskets egne personlighedstræk. Det vil samtidig betyde at nogle typer af mennesker, af 
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natur vil være mere motiveret end andre. Nogle mennesker vil finde motivationen i deres høje 

præstationsbehov, hvor andre er drevet af behovet for at føle sig socialt accepteret. I folkeskolens 

sammenhæng, kan det at være socialt accepteret, desværre også betyde at det er ”sejt” ikke at lave 

sine lektier, eller gå op i skolen, hvilket derfor ikke vil motivere dem at arbejde hårdere i skolen. 

Selvom der er mange overordnede træk af teorien vi forsat tror på, og anvender i vores daglige 

motivationsforståelse, er der flere punkter som ikke giver mening. Teorien har eksempelvis fået stor 

kritik for ikke at kunne besvare, hvorfor forskellige mennesker reagerer forskellige på samme 

respons. Dette kender man fra klasseværelset, hvor det langt fra er alle elever som forstår beskeden, 

eller reagere på enten rosen eller irettesættelsen. Eleverne modtager samme læringsforudsætninger, 

og samme kollektive beskeder, men alligevel er det ikke alle som reagerer på de ydre faktorer.  

De generelle træk for den ældre motivationsforståelse er, at motivation ses som en fast størrelse, at 

nogle elever er mere motiveret end andre fra naturens side, samt at de motiveres af ydre respons. 

(Ågård, 2016, s. 12) 

 

Nyere motivationsforståelse 

Den nyere motivationsteori, er primært præget af socialkontruktivismen. Denne teori medregner 

faktoren omkring, at mennesker er forskellige, samt deres eget væsen, og at man ikke altid er et 

produkt af arv og miljø, men at man også har sine egne kvaliteter, som er unikt hos det enkelte 

individ. Derudover bringer den også det sociale aspekt på banen. Det er ikke kun de ydre 

omgivelser som påvirker mennesket, men også omvendt. På den måde, tilrettelægger mennesket de 

ydre aspekter, som påvirker andre mennesker - mennesker påvirker mennesker. Ligesom den ældre 

motivationsteori fokuserer meget på den ydre motivation, fokuserer den nyere motivationsforståelse 

på den indre motivation, bl.a. præsenteres Edward Deci’s og Richard Ryan’s 

medbestemmelsesteori. (Ågård, 2016, s. 13) 

Deci og Ryans medbestemmelsesteori, omhandler at eleverne er lettere motiveret, når de har noget 

at skulle have sagt, altså være medbestemmere. Teorien præsenterer både hvordan vi skal udføre 

undervisningen, samt hvordan den skal tilrettelægges. Gennem udførelse af undervisningen, skal vi 

som underviser være opmærksom på at være i dialog med eleverne. Vi skal stille åbne spørgsmål, 

lytte til elevens svar, og give eleverne effektiv feedback. Eleverne skal føle sig set, hørt, og 

inddraget i undervisningen. I forhold til tilrettelæggelse af undervisningen, er det essentielt at give 

eleverne indflydelse på undervisningen. Herunder indflydelse på valg af emner, udførelse af emner, 

arbejdsformer, niveau, og rækkefølge for løsning af opgaverne. Gennem arbejde med 
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selvbestemmelse, oplever at man eleverne er mere motiveret til at deltage aktivt i undervisningen, 

da de selv har haft indflydelse på den. (Ågård, 2016, s. 20-28) 

Ud over medbestemmelsesteorien som Deci og Ryan præsenterer, tror man i nutidens 

motivationsforståelse, også Albert Bandura’s teori om self-efficacy, oversat til dansk 

“mestringsforventninger”. Det tager udgangspunkt i at en elev er mere tilbøjelig til at løse opgaven, 

hvis de har en forståelse for at de er i stand til at løse den. På samme måde er eleven heller ikke 

interesseret i at forsøge på en opgave, som de ved de ikke er i stand til at løse. Disse forventninger 

kommer til udtryk over tid, og bliver tilrettelagt gennem fire kilder, tidligere erfaringer, andenhånds 

oplevelser, verbal feedback og fysiske fornemmelser. Hvis det overordnede indtryk af disse 

erfaringer er positive, vil eleven udvise et vis overblik over arbejdet, og vil have mod på at gå i 

gang med opgaven. Hvis det overordnede indtryk af forventningerne derimod er negativt, vil eleven 

ikke have mod på at gå i gang med opgaven, og vil i stedet forsøge at slippe. (Ågård, 2016, s. 28-

29) 

 

Forskningsramme: 
COVID-19’s påvirkning af elever: 
COVID-19 har haft mange følgesygdomme, som ikke kun tilegnes hvis man har været smittet. Ved 

siden af vejrtrækningsproblemer, tør hoste, hukommelsestab, vitaminmangel, manglende lugte- og 

smagssans mm., har corona også påvirket psyken. I forbindelse med nedlukning af landet, begyndte 

psykologerne over hele landet at få travlt. Angst, depression, stress og OCD, er alle sygdomme som 

man har oplevet enten bliver forværret hos folk som allerede er påvirket af en af sygdommene, eller 

bliver tillagt sig en del af befolkningen som ellers ikke har været påvirket af psykiske lidelser.  

Dette har også påvirket skoleeleverne, og kan komme til at stor betydning for deres indlæring. 

(pjkp.dk, 2021)  

Udover de psykiske lidelser som er nævnt, viser det sig også at den sociale eksklusion de har været 

udsat for, kan være grobund for mobning. Det vil derfor betyde, at det ikke er lige nemt at vende 

tilbage til skolen, da eleverne ikke nødvendigvis har mulighed for at fortsætte fra hvor de slap før 

nedlukningen. (pjkp.dk, 2021) 
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Analyse: 
Maslows behovspyramide: 
Trods Maslows behovspyramide efterhånden er en gammel teori, besidder den stadig fine pointer. 

Menneskets behov har ikke ændrede sig gennem de sidste mange hundrede år, og derfor finder jeg 

stadig teorien værende relevant. 

I den tid som vi befinder os i med corona og begrænsninger, kan det være svært at opnå alle 

menneskelige behov. Nogle behov som jeg nemt ser forsømte under corona-situationen er 

hovedsageligt det sociale behov. 

Fra d. 18/3-2020, bliver forsamlingsforbudet for første gang sænket til 10 personer, hvilket gør at 

man tager afstand til venner og ens omkringliggende familie. Næste gang vi har mulighed for at 

samles socialt er pr. 8/6-2020, hvor forsamlingsforbuddet hæves til 50 mennesker. Senere blev der 

indført mundbind. Først i offentlig transport, senere i supermarkeder, og til sidst ved al indendørs 

befærden. Senere blev forsamlingsforbuddet skærpede yderligere, og i december 2020 bliver 

skolerne igen sendt hjem på online undervisning. (tv2lorry, 2020) (thinkeuropa.dk, 2021)   

Online undervisning, har de fleste skoler valgt at takle som “nødundervisning”. Derfor blev der på 

min praktikskole hurtigt lukket ned for de praktiske fag som krævede faglokaler i den normale 

undervisning, herunder håndværk-og-design, billedkunst, hjemkundskab, musik og naturfagene. Jeg 

fik derfor ikke lov at gennemføre mit praktikniveau med online undervisning, i de fag som er mine 

linjefag, andet end engelsk. Dog arbejdede jeg stadig på mit eget arbejde, og underviste fortsat mine 

8. klasser i fysik/kemi.  

Som situationsbilledet over tager udgangspunkt i, fortæller eleven tydeligt at der har været mangel 

på nogle behovsområder under corona krisen, bl.a. det sociale. Eleverne har ikke set hinanden 

fysisk i flere måneder, hvilket samtidig ødelægger dynamikken i klassen, som de har brugt 8,5 år på 

at opbygge siden de startede i klassen. Eleven giver samtidig udtryk for behovet for kontrol. Når 

man ikke kender reaktionen hos de andre elever, kan man godt føle at man ikke længere selv har 

kontrol over situationen. Det er derfor det som bremser eleven i at deltage mere aktivt i 

onlineundervisningen. Behovet for kontrol, mener jeg sikker under Maslows behov for sikkerhed og 

tryghed. Ud over de materielle ting som skaber sikkerhed og tryghed, tager dette behov også 

udgangspunkt i den indre sikkerhed og tryghed, som på den måde ligger op til at have kontrol over 

sit eget liv.  
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Erfaringspædagogik: 
Erfaringspædagogikken, tager udgangspunkt i at eleverne lærer bedre gennem erfaringer. Et af 

undervisningsministeriets forventninger til naturfagslærerne, er at man giver eleverne 

laboratoriefærdigheder. De skal lære at befinde sig i et laboratorie, kende til 

sikkerhedsforanstaltninger, og kunne udføre naturvidenskabelige undersøgelser, og modeller.  

Uden adgang til laboratoriet, har det været svært at træne elevernes laboratoriefærdigheder, og deres 

undervisning har derfor i høj grad været præget af teori. På baggrund af erfaringspædagogikken, bør 

eleverne arbejde med naturfagene, og ethvert andet fag, hvor der er mulighed for stilladsering. Ud 

fra Bruners seks faser for stilladsering, kan det være udfordrende bl.a. at frustrationskontrollere og 

retningsfastholde eleverne når de befinder sig i plenum.  

En naturvidenskabelig undersøgelse, er opbygget af en hypotese, et handleperspektiv/afprøvelse og 

en konklusion. Eleverne kan naturligvis opstille en hypotese, men grundet at skole skal være gratis i 

Danmark, kan vi ikke forlange at forældrene kan stille redskaber til rådighed, så eleverne har 

mulighed for at udarbejde deres undersøgelse, samt teste deres hypoteser. Selv hvis dette var 

tilfældet, skal man være opmærksom på, at det kan være svært at guide og virke som støtteperson 

over et online meeting - specielt når man har med potentielt farlige eksperimenter og 

forsøgsopstillinger at gøre. 

Som der også tydeliggøres i situationsbilledet, ligger eleven op til at det har været svært at 

kommunikere mundtligt over onlineundervisningen. Uden aktiv dialog, kan det være svært at 

bedømme eleverne udviklingszoner, og det kan derfor resulterer i at man enten for arbejdet under 

eller over deres kompetencer, i stedet for at arbejde inde for udviklingszonen.  

Kommunikation er generelt set en sjov størrelse, og fungerer ikke kun ved daglig tale som vi kender 

det. Kommunikation findes bl.a. også gennem kropssprog, hvor man får præciseret undertonen af, 

det man udtaler mundtligt. Men gennem et 8 megapixel webcam, med en dårlig forbindelse, hvor 

man alligevel kun ser fra skuldrene og op, kan denne del af kommunikationen ikke anvendes. Det 

kan resultere i fejlkommunikationer, hvor man nemt får tabt en elev som har brug for god støtte. 

 

Motivation: 
Jeg tænker ikke at det er nogle hemmelighed at man arbejder bedre når man er motiveret. På samme 

måde deltager man også mere aktivt når man er motiveret. Dog kan det i forhold til 

motivationsbegrebet være svært at motivere eleverne når man ikke er fysisk til stede.  

I forhold til den ældre motivationsforståelse, som naturligvis har sine fejl og mangler, bliver 

eleverne påvirket af ydre faktorer. Det vil derfor sige, at alt hvad eleven oplever fysisk har 
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indflydelse på motivationen og lysten til at arbejde. I en online situation, bliver denne mulighed 

taget fra os som lærer, og vi har derfor ingen indflydelse på elevens ydre ramme.  

Det vil dog ikke sige at vi slet ikke kan motivere eleverne. På baggrund af den nyere 

motivationsforståelse, er eleverne også påvirket af faktorer som medbestemmelse og forventninger 

til dem selv. Altså på baggrund af Deci og Ryan’s medbestemmelses teori, og Albert Bandura’s 

teori om mestringsforventinger. Det vil altså betyde, at eleverne teoretisk set, vil føle sig mere 

tilbøjelig til at løse opgaven, hvis eleverne har haft indflydelse på hvordan det har skulle forløbe. I 

de måneder eleverne har været udsat for online undervisning, har vi i fællesskab afsluttet hver 

undervisningsgang, med en brainstorm over hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer i 

onlineundervisning, samt hvilke emner eleverne gerne vil gennemgå. På 8. klassetrin, har det 

betydet at det fleste eleverne dukker op til undervisningen, men at dukke op til undervisningen, er 

ikke det samme som deltagelse. Man kan sagtens være fysisk til stede uden at være psykisk til 

stede. 

 

Diskussion: 
I analyseafsnittet, er det blevet tydeligt at eleverne har brug for et hvis behov, samt en vis form for 

motivation, for at undervisningen fungerer. Derudover er problematikken ved arbejde med eleverne 

laboratoriefærdigheder, samt undersøgelseskompetencen, været svær at berøre under COVID-19 

situationen. Dette fremgår også i den kvalitative undersøgelse, hvor eleverne præsenterer deres 

grundlag for at de helst vil deltage i fysisk undervisning. 

Under afsnittet af problemformuleringen, var der også præsenteret nogle arbejdsspørgsmål, som vil 

blive diskuteret i dette afsnit. 

 

Kan man stilladsere eleverne gennem online undervisning? 

Det er muligt at stilladsere eleverne, dog ikke helt optimalt. Det er stadig muligt at tilpasse 

udfordringerne til de forskellige elevgrupper og niveauer i klassen, men det er ikke muligt at holde 

dem i hånden og guide dem igennem problematikkerne. Når man sidder og snakker gennem en 

skærm, har man på intet tidspunkt nogen privat samtale med blot en enkelt elev. Disse samtaler, har 

dog stor betydning for arbejde med stilladsering, da det oftest også er under disse samtaler, at man 

oplever tegn på læring, samt får mere ærligt billede af elevens kompetence- samt forståelsesniveau. 

Men kunne dette problem være løst på en anden måde? Man har desværre ikke den funktion at man 

kan vælge hvilke elever der skal modtage en besked, men man ville kunne oprette individuelle rum, 
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som eleverne ville kunne gå ud i, for at opnå en mere privat kommunikation mellem eleverne. Det 

kan dog være risikabelt at opdele eleverne, da der ikke er nogle diskret måde at gøre det på over 

online undervisning. Eleverne må endelig ikke føle sig udstillet, eller føle at de er dårligere til et fag 

end andre. Ofte er eleverne klar over niveauforskellen, men det kan være risikabelt at italesætte. 

Dette kan påvirke deres motivation, da eleven ikke vil være motiveret til et fag, hvor deres 

underviser aktivt viser at de tvivler på elevens evner og kompetencer.   

 

Hvordan motiverer man elever under hjemsendelsen? 

Der tages naturligvis udgangspunkt i de nyere motivationsforståelser. I den undervisning som 

udføres, med den gruppe af elever som opgaven bygger på, er undervisningen i høj grad præget af 

medbestemmelse, og arbejde med mestringsforventninger. Dette arbejdes der med i sådan en grad, 

at eleverne selv er med til at vælge hvilke emner der arbejdes med, samt hvordan det skal udføres. 

Et eksempel kan være, da eleverne gerne ville arbejde med Jorden og universet, at de gerne ville se 

en dokumentarfilm, samt lave en skriftlig aflevering om en valgfri planet. Her ræsonnerede eleverne 

sig selv frem til, at de i denne opgave primært arbejdede med kommunikationskompetencer, man at 

der stadig var rig mulighed for at komme omkring undersøgelse, modellering og perspektivering. På 

den måde var eleverne også selv med til at udarbejde en opgave som var overskuelig for dem, og 

som de mente at de kunne mestre. Men hvordan kan jeg sikre mig at eleverne var motiveret? Jeg 

tror på at man kan gøre sit grundarbejde, og arbejde med flere forskellige motivationsfaktorer, hvor 

det stadig ikke vil lykkedes at få eleven motiveret. Her er jeg lidt præget af den ældre 

motivationsforståelse, da jeg på baggrund af egne erfaringer, har oplevet at jeg ikke kunne 

motiveres. Den ældre motivationsforståelse fremlægger at nogle elever er motiveret, hvor andre 

bare ikke er det. Det har ikke noget at gøre med kedelig undervisning, ikke interessante emne, eller 

mangel på medbestemmelse, men blot at de bare ikke er motiveret.  

Motivation kan på den måde godt være en sjov størrelse, da man ikke nødvendigvis kan sikre sig at 

eleven er motiveret, selvom man gør alt grundarbejdet. Man kan dog sagtens konkluderer at 

muligheden for at motiverer eleverne stadig er der, trods online undervisning. 

 

Hvilke konsekvenser har det at hjemsende eleverne til online undervisning? 

Det har naturligvis haft konsekvenser at lukke hele landet ned, og her tales der ikke kun 

økonomiske konsekvenser. Det er nemlig også været på bekostning af eleverne, og deres sociale 

samarbejde. Eleverne på 8. årgang har knoklet de sidste 8,5 år på at opbygge et godt sammenhold, 
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hvorefter de så bliver sendt hjem bag en computerskærm. Som eleven fra situationsbilledet nævner, 

er det ikke længere sikkert for dem at deltage i undervisningen, da det efter et år med corona ikke 

længere stoler på hinanden. Det er samtidig utrygt ikke at kende ens klassekammeraters reaktion på 

det man fortæller i plenum til online undervisning, da de alle sidder med slukkede mikrofoner. Ved 

en fremlæggelse i klassen, som i forvejen er skræmmende nok for mange af eleverne, kender man 

elevernes reaktioner fordi man står i en fysisk situation. Man kan høre hvis de griner ad en, og man 

kan se på dem om de lytter efter og har opmærksomhed på dem som taler. Dette er dog ikke muligt 

når man er online med slukkede mikrofoner, hvor nogle også har slukkede kameraer.  

Udover den mistillid der er opstået til hinanden i klassen, er der desværre også følgesygdomme efter 

at være hjemsendt i et år. Forskning viser, at diagnoser som angst, stress, depression samt OCD 

enten har tillagt sig en ny del af befolkningen, eller forværret sig hos dem som allerede er påvirket 

af dem (se forskningsrammen fra tidligere afsnit). Dette er diagnoser vi som lærer også skal tage 

hånd om, og det er derfor ikke lige så let at tage fat på undervisningen, fra hvor man slap. Eleverne 

kan potentielt have brug for psykologhjælp, eller have brug for hjælp til at lære at indgå i en normal 

skoledag igen, da denne adfærd, efterhånden ligger fjern fra dem. De skal igen lære at indgå i et 

fællesskab, og de skal igen lære at indgå i skolekultur, samt klassekultur. 

På trods af alle disse konsekvenser, som både har kostet dyrt for elevernes psyke, men som også 

kommer til at koste dyrt for staten at rette op på igen, skal vi måske spørger os selv, kunne det være 

undgået? Vi valgte i Danmark, som et demokratisk land, at lukke samfundet ned, for at beskytte de 

borger, som var særligt udsatte, og potentielt ville dø af virussen. Vi har derfor valgt at stå sammen 

som borgere, og har påtaget os ansvaret for konsekvenserne som fællesskab. Ingen kunne have 

forudset, at vi fortsat ville være påvirket af virussen efter halvandet år. Vi kender ikke en ende på 

denne virus, og derfor har man også undervejs været nødsaget til at gribe ind forskellige steder, 

hvor det har været kritisk. Man har eksempelvis stadig fået lov at møde op på skolen, for at modtage 

online undervisning, hvis man af en eller flere årsager ikke har kunne få det til at fungere 

hjemmefra. På samme måde, valgte man at åbne for skolerne, så snart man så det forsvarligt, for 

netop at undgå de problematikker som nævnes ovenfor. Alternativet havde været, at man havde 

ladet samfundet være åbent, men i stedet måtte sende de udsatte personer mod døden. Dette ville 

også have påvirket både de pårørendes psyke, men også generelt set hele samfundet.  

Det er naturligvis svært at forudse hvad der ville være sket, hvis man havde grebet situationen 

anderledes an. Vi må i stedet arbejde med den situation vi har fået givet, og få det bedste ud af det. 

Det er ingen hemmelighed at det har påvirket eleverne psykisk, hvilket på sigt også kan have 
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påvirket dem fagligt, men det er nu engang den situation vi står i nu. Vi må blot være fælles om at 

få det bedste ud af den. 

Konklusion: 
Med ønsket om besvarer min problemformulering, som lyder som følgende “I hvor høj grad kan 

man som underviser stilladsere og berører elevernes kompetencer for fysik/kemi-undervisningen på 

8. årgang under COVID-19 hjemsendelsen?”, har jeg i opgaven taget udgangspunkt i et sammenspil 

mellem et situationsbillede og en kvalitativ undersøgelse, samt koblet det på i forvejen anerkendt 

teori og forskning. 

I mit diskussionsafsnit, bliver det tydeliggjort, at man godt kan stilladserer makroniveauet af 

undervisningen, altså den overordnede planlægning, men at det samtidig er svært at differentierer 

niveauforskelle uden det bliver tydeligt for eleverne. Derudover berører undervisningen de 

forskellige kompetencer, men der kan være særlige udfordringer ved at inddrage 

undersøgelseskompetencen, da man ikke har mulighed for at træne laboratoriefærdigheder med 

eleverne gennem COVID-19 krisen.  

Det er ingen hemmelighed, at det kræver at eleverne er motiveret til undervisningen, før den 

fungerer, og det samme gælder for online undervisning. Det vil derfor gøre det nemmere for 

eleverne at tillægge sig nye kompetencer eller træne allerede tillærte kompetencer, hvis eleverne er 

motiveret til det. På den måde vil man ikke blot berører de forskellige kompetencer, men i stedet 

tage det skridtet videre til et højere niveau, og arbejde med dem. Grundarbejdet for motivation kan 

ligge i at give eleverne medbestemmelse på undervisningen, samt arbejde med overskueligt 

materiale, som de mener at de kan magte. Vi kan dog aldrig garantere motivation, men vi kan 

arbejde med motiverende faktorer.  

Det er vigtigt at huske på at undervisningen under COVID-19 krisen, aldrig har været forventet at 

udføres optimalt. Hvis man havde forestillet dig at online undervisning var lige så givende som 

fysisk undervisning, ville man anvende det i langt højere grad til dagligt. Tværtimod har eleverne 

behov for at være sociale, og udtrykke sig blandt deres klassekammerater, som også er en del af den 

dannelse som folkeskolen står for. Eleverne er ikke kun i skolen for at lære matematik og dansk, 

men de er også i skole for at lære at begå sig samfundet, og på sigt kunne bidrage dertil.  
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Perspektivering: 
I dette projekts konklusion, konkluderes det at online undervisning kan fungere, samt stilladsere og 

berøre kompetencerne i fysik/kemi-undervisningen. Dog fungerer det ikke lige så optimalt, som 

fysisk undervisning. 

Forskningen som dette projekt bygger på, generalisere at flere elever verden over, har senfølger i 

form af forværret eller ny tillagte diagnoser. Det kunne derfor være relevant at foretage samme 

undersøgelse over flere årgange og skoler, for at se om de også ville foretrække fysisk 

undervisning.  

Jeg tror på at der er andre elevgrupper som har været glade for online undervisning. Dette kunne 

eksempelvis skyldes at deres underviser har været bedre til at anvende de ressourcer der er til 

rådighed.  

Som videretænkning af brugen af zoom, meeting mm. så jeg gerne at man fik udviklet en funktion, 

til at give eleverne enkelte beskeder. På den måde ville man kunne informere en elev om at hun skal 

lave opgave sådan her, i stedet for at lave den på den måde man lige have præsenteret for klassen, 

fordi det måske er for stor en opgave for hende. Således ville man have mulighed for den private 

samtale med eleven, som man normalt ville have i klasserummet, mens de andre arbejder. Til fysisk 

undervisning har man mulighed for at snakke med eleven og spørger om de har forstået opgaven, 

samt man kan lave individuelle aftaler og mål, som kender lige netop den elev. Denne samtale er 

dog svær at tage i plenum, og derfor ville det være fint hvis man fik udviklet sådan en funktion.  

Vi kan forhåbentligt snart vinke farvel til alle corona restriktionerne, og begynde at leve vores 

normale hverdag igen, uden bekymringer for smittetal, eller særlige restriktioner for sin kommune. 

Man ved dog aldrig, om vi kommer til at opleve sådan en pandemi igen, men det skader i hvert fald 

ikke at være forberedt.  
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