
 
      

Hvad kan vi lære af vores 

erfaringer med 

fjernundervisning og genåbning 

af skolen? 

UDVIKLINGSREDSKAB TIL 

PÆDAGOGISKE MEDARBEJDERE 

 

  



Til skolens pædagogiske medarbejdere   

 

Dette udviklingsredskab guider jer igennem 

et evalueringsforløb med fokus på at samle 

op på erfaringer fra fjernundervisning og 

den gradvise genåbning af jeres skole.  

 

Formålet med udviklingsredskabet er at 

understøtte skolens evalueringsproces gennem 

systematisk opsamling, faglig refleksion og fokus 

på udvikling i forhold til erfaringer fra 

fjernundervisning og genåbning af skolen. 

Udviklingsredskabet kan anvendes til drøftelser i 

fagteams, årgangsteams eller i forbindelse med 

fælles drøftelser med skoleledelsen. 

Anvendelsen af udviklingsredskabet understøtter 

særligt jeres refleksion over virkningsfulde 

indsatser i skolens praksis, der bidrager til alle 

elevers motivation, deltagelse, trivsel og læring, 

samt et fokus på elever i udsatte positioner.  

En virkningsfuld indsats forstås i denne 

sammenhæng som en indsats, der giver eleverne 

gode udviklingsmuligheder i forhold til deres 

læring og trivsel samt bidrager til at mindske 

eksklusion og udsathed. 

En evalueringsproces i tre trin 
Med støtte i udviklingsredskabet kan I 

systematisk arbejde jer gennem en 

evalueringsproces bestående af tre trin: 

1. Beskrivelse af praksis 

2. Virkningsfulde indsatser i praksis 

3. Justering og udvikling af praksis  

Hvert af de tre trin i evalueringsprocessen 

rummer en række refleksionsspørgsmål. Ved en 

fælles drøftelse af spørgsmålene kan I komme 

rundt om væsentlige aspekter af praksis på 

skolen.  

Udviklingsredskabet er fleksibelt således, at I kan 

vælge at anvende det med et særligt fokus, 

eksempelvis på fjernundervisning, på tiden med 

den gradvise genåbning af skolen, på indskoling, 

mellemtrin eller udskoling, på skole-/hjem-

samarbejde, udeskole eller andre områder, der 

for jer har været centrale i perioden. 

Elever i udsatte positioner 
Udviklingsredskabet sætter fokus på vurdering af 

virkningsfulde indsatser over for alle elevers 

læring, deltagelse, motivation, læring og trivsel. I 

anvendelse af redskabet kan I imidlertid med 

fordel have et særligt fokus på elever i udsatte 

positioner. 

Udsathed i skolen skabes i et samspil mellem de 

relationer, eleven indgår i, både i og uden for 

skolen, skolens organisatoriske, pædagogiske og 

didaktiske praksisser, samt omstændigheder i 

elevens liv som eksempelvis sygdom i familien, 

skilsmisse, udsatte forældre, mobning m.v. På 

denne måde er udsathed et udtryk for 

omstændigheder, som kan ramme alle elever og 

er derved ikke en statisk position. Anvendelsen af 

redskabet kan hjælpe jer til at få øje på de 

dynamikker i skolens praksis, der har bidraget til 

at mindske eller øge elevernes potentielle 

udsathed.  

 

 

 

 

  



 

Oversigt over de tre trin i evalueringsprocessen   

Trin 1

•Beskrivelse af praksis. Kortlæg og beskriv de nye didaktiske 
indsatser, som I har anvendt i perioden med fjernundervisning og i 
genåbningsfasen. Fokuserer på indsatsernes virkning på elevernes 
motivation, deltagelse, trivsel og læring af undervisningen.

Trin 2

•Virkningsfulde indsatser i praksis. Overvej hvilke indsatser, 
der har været mest virkningsfulde i forhold til elevernes 
motivation, deltagelse, trivsel og læring. Fokuser på indsatser, som 
I kan bringe ind i undervisningen fremover. 

Trin 3
• Justering af praksis. Fokuser på de virkningsfulde indsatser fra 

trin 2 og formuler forslag til, hvordan jeres praksis kan 
videreudvikles fremover.



Trin 1  

Beskrivelse af praksis  

 

Første trin består i at kortlægge og beskrive de nye pædagogiske og didaktiske 

indsatser, som I har anvendt i perioden med fjernundervisning og i 

genåbningsfasen.  

I jeres beskrivelser er det centralt, at I fokuserer på de enkelte indsatsers virkning på elevernes 

motivation, deltagelse, trivsel og læring. I kan eksempelvis overveje, hvordan virtuelle møderum 

påvirkede mulighederne for differentiering af undervisningen, hvordan digitale vægge og 

platforme til elevprodukter påvirkede feedback- og evalueringsprocesser, eller hvordan 

udeundervisningen bidrog til pædagogisk eller didaktisk variation. 

 

I jeres beskrivelse af praksis i perioden med fjernundervisning og i genåbningsfasen kan I 

eksempelvis tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:  

 Hvad har I gjort for at engagere og motivere eleverne? 

 Hvad har I gjort for at undervisningsdifferentiere og skabe lige deltagelsesmuligheder for 

alle elever? 

 Hvad har I gjort for at tilgodese elever med særlige behov og elever i udsatte positioner? 

 Hvad har I gjort i forhold til at variere undervisningen? 

 Hvordan har I arbejdet med evaluering og feedback?   

 Hvordan har I arbejdet med elevernes fælleskaber og sociale trivsel? 

 

Noter vigtige pointer her: 

 

 

 

 

 

 

 



Trin 2  

Virkningsfulde indsatser 

 

Andet trin består i at fokusere på de indsatser, der har været mest virkningsfulde i 

forhold til elevernes motivation, deltagelse, trivsel og udbytte af undervisningen.  

Fokuser på virkningsfulde indsatser, som I kan bringe ind i undervisningen fremover. Det kan dels 

være indsatser, der kan overføres som de er, dels indsatser, som kræver en tilpasning for at kunne 

fungere i de rammer, som kendetegnede praksis inden nedlukningen. Det kan eksempelvis være 

bestemte digitale og virtuelle organisationsformer, der i særlig grad bidrog positivt til elevernes 

deltagelse, eller det kan være særlige forhold vedrørende bestemte opgaveformer, der bidrog 

positivt til elevernes engagement og motivation.  

I vurderingen af jeres indsatser, er det relevant, at I også overvejer lærer- eller pædagogrollen i de 

konkrete indsatser samt tiltag i forhold til at organisere, styre og lede aktiviteter og 

arbejdsprocesser med eleverne. I beskrivelsen af virkningsfulde indsatser er det også relevant at 

overveje, om der var elever, for hvem indsatsen ikke virkede optimalt.  

 

I beskrivelsen af virkningsfulde indsatser kan I eksempelvis tage udgangspunkt i følgende 

spørgsmål:  

 Hvad kendetegner en virkningsfuld pædagogisk eller didaktisk indsats? 

 Hvordan påvirkede indsatsen elevernes motivation, deltagelse, trivsel og læring?  

 Hvilke kvalitative og kvantitative data har vi, der kan underbygge det virkningsfulde ved en 

indsats? 

 Hvilke konkrete pædagogiske eller didaktiske elementer kvalificerede indsatsen? 

 Hvilke elever eller elevgrupper var indsatsen i særlig grad virkningsfuld for? 

 I hvilke dele af undervisningen var indsatsen især virkningsfuld? 

 Hvordan udmærkede indsatsen sig i forhold til tidligere pædagogisk eller didaktiske indsatser 

inden fjernundervisning og genåbningsfasen? 

 Hvordan kan vi inddrage eleverne i en undersøgelse af, om indsatserne var virkningsfulde fra 

deres perspektiv?  

Noter vigtige pointer her: 

 

 

 

 

 

 

 



Trin 3  

Justering og udvikling af praksis   

 

Tredje trin består i at formulere forslag til, hvordan jeres praksis kan justeres og 

udvikles fremover.  

I skal fokusere på de virkningsfulde indsatser, som I vil videreudvikle og forankre i jeres 

pædagogiske og didaktiske arbejde fremadrettet. Det er centralt, at I overvejer, hvilke strukturelle 

og organisatoriske sammenhænge indsatsen skal integreres i, og hvilke forhold, der er afgørende 

for, at indsatsen kan skabe forandring. Det kan eksempelvis være, at et fokus på udeundervisning 

eller på anvendelsen af virtuelle møderum kræver bestemte former for klasseledelse. Det kan også 

være, at en indsats kræver bestemte pædagogiske og didaktiske overvejelser.   

 

I formuleringen af forslag til udvikling af praksis kan I eksempelvis tage udgangspunkt i følgende 

spørgsmål:  

 Hvad skal den virkningsfulde indsats bidrage til? 

 Hvad er afgørende for, at indsatsen ville kunne blive en del af praksis fremover? 

 Hvilke eventuelle udfordringer kan indsatsen imødegå?  

 Hvilke dele af undervisningen kan indsatsen bidrage til at udvikle? 

 Hvilke elevgrupper vil særligt profitere af indsatsen?   

 Hvilke strukturelle og organisatoriske sammenhænge skal indsatsen integreres i? 

 Hvordan kan vi understøtte hinanden i forandringsarbejdet med virkningsfulde indsatser? 

 Hvordan kan vi inddrage eleverne i den videre udvikling af praksis?   

 Hvordan skal arbejdet med virkningsfulde indsatser rammesættes og organiseres 

fremadrettet?  

  

Noter vigtige pointer her: 

 

 

 

 

 

 

 


