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Plan

Ø ”Gymnasiet i den historiske Corona-tid”
Ø Survey, elever: N=2899
Ø Interviews, elever: N=44
Ø Interviews, lærer: N=22
Ø Interviews med lærere (N=22) og 

elever (N=44)
Ø Samtaler med 8 ‘ekspertlærere’ fra 

projekt ”Faglighed i gymnasiet”

Ø Rammesætning af 
undersøgelsen

Ø Det funktionelle
Ø Det relationelle
Ø Det socio-emotionelle
Ø Opmærksomhedspunkter
Ø Konklusion

Datagrundlag
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(Qvortrup 2020; efter Christensen, Elf & Krogh 2014)

Roller

Symboler

Ritualer

Forskning i uddannelse 
under pandemier eller 

samfundskriser

Forskning i 
digitalisering

- Nye læreplaner
(van Wyk & Lemmer 2007;  
Dooyema et al 2014)

- Nye roller og relationer
(van Wyk & Lemmer 2007; Butcher 2020; 
Yao et al 2020; Xai 2020)

- Læringsmæssige og 
psykiske konsekvenser
(Brooks et al 2020; Brugess et al 2020; 
Gyangjai et al 2020; Zhang et all 2020; 
Rundle et al 2020)

- Anvendelse af 
teknologier virker tilbage 
på de mentale, materielle   
og sociale fænomener
(Asplund et al. 2018; Ito et al 2014)

- Nye produktions- og  
organiseringsformer
(Bundsgaard 2005)

- Nye positioner og 
identifikationer i det 
sociale og materielle rum
(Hasse & Andersen 2012) 

”En struktur består altså, uanset 
hvordan den i øvrigt måtte se 
ud, af begrænsningen af de 
relationer, som er tilladte i 

systemet” (Luhmann 2000: 332) 
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(Qvortrup 2020; efter Christensen, Elf & Krogh 2014)

Roller

Symboler

Ritualer

Forskning i uddannelse 
under pandemier eller 

samfundskriser

Forskning i 
digitalisering

- Nye læreplaner
(van Wyk & Lemmer 2007;  
Dooyema et al 2014)

- Nye roller og relationer
(van Wyk & Lemmer 2007; Butcher 2020; 
Yao et al 2020; Xai 2020)

- Læringsmæssige og 
psykiske konsekvenser
(Brooks et al 2020; Brugess et al 2020; 
Gyangjai et al 2020; Zhang et all 2020; 
Rundle et al 2020)

- Anvendelse af 
teknologier virker tilbage 
på de mentale, materielle   
og sociale fænomener
(Asplund et al. 2018; Ito et al 2014)

- Nye produktions- og  
organiseringsformer
(Bundsgaard 2005)

- Nye positioner og 
identifikationer i det 
sociale og materielle rum
(Hasse & Andersen 2012) 

”En struktur består altså, uanset 
hvordan den i øvrigt måtte se 
ud, af begrænsningen af de 
relationer, som er tilladte i 

systemet” (Luhmann 2000: 332) 

Elevkultur <->  lærerkultur
Eleverne bliver passive…: Lærere 50,8% ‘ja’, elever 17,8% ‘ja’
Eleverne bliver fristet til at bruge sociale medier…: Lærere 91,5% ‘ja’, 
elever 47,9% ‘ja’
Eleverne bliver distraheret af andres brug af sociale medier…: Lærere 
91,5% ‘ja’, elever 46,8% ‘ja’
Eleverne bliver fristet til at plagiere eller snyde…: Lærere 63,3% ‘ja’, 
8,2% ‘ja’
(Qvortrup 2020)
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Mellem tradition og fornyelse, succes og fiasko
à Corona som: “a natural experiment 

describes an event or intervention 
not under the control of a researcher” […]
. Unlike clinical trials and classic research 
studies, the intervention associated with a 
natural experiment is not constrained by 
ethics, public perception, or granting agencies. 
In fact, these natural experiments happen 
whether people want them to or not!” 
(Mutch 2020: 135)

5

Fokus på 
kernestof, 
formidlet, 

arbejdet med og 
evalueret på et 

minimum…

….og så de sjove tiltag som 
escape-rooms, find trekanter 

og firkanter på din vej. 

”Der er vel […] tale om en 
indsnævret faglighed, hvor de 

sikre tekster gennemgås, mens 
de mere komplicerede tekster og 

temaer udskydes til april. Der 
ryger ved on-line undervisning 
noget dybde, grundighed samt 

forbindelse og feedback til 
enkelteleverne, især de svageste”

”Man blev givet meget frihed, og 
der blev også vist meget tillid ift. 
måden at håndtere det på, fordi 
mange stod jo også med små 
børn, der skulle passes og sådan 
noget […] jeg har oplevet det som 
en metodisk frihed til at gøre det, 
som der giver bedst mening […] 
og det er jeg hele tiden blevet 
klogere på, hvad det er, der 
fungerer, og hvad der ikke 
fungerer”

”Vi kommer 
igennem det 

samme pensum 
(kernepensum) 

sammenlignet med 
fx årgangen, der 

blev færdig 
sommeren 2020”
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Mellem fortid og fremtid 

6Qvortrup 2021

Indhold

Elev Det 
relationelle

Det 
funktionelleDet socio-

emotionelle

God 
undervisning

Succesfuld 
undervisning

Lærer

”Good teaching is teaching 
that comports with morally 
defensible and rationally 

sound principles of 
instructional practice. 
Successful teaching is 
teaching that yields the 

intended learning […] Good 
teaching is grounded in the 

task sense of teaching, while 
successful teaching is 

grounded in the achievement 
sense of the term” 
(Fenstermacher & 

Richardson, 2005, s. 189). 
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Indhold

Elev Det 
relationelle

Det 
funktionelleDet socio-

emotionelle

God 
undervisning

Succesfuld 
undervisning

Lærer

Det funktionelle: 
Hvordan er undervisningen organiseret?

Det relationelle: 
Hvordan har relationerne mellem lærer 
og elever taget form?

Det socio-emotionelle:
Hvordan har det virket ift. elevernes
faglige trivsel? (Cornelius-

White 
2008)

(Ladd 2003, 
2005; 

Johnson & 
Johnson 

1989)

(Qvortrup 
et al. 
2020)

Faglig 
trivsel

Self efficacy
Mestring
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� - Elevernes 
rangering af mest 
forekommende 
undervisningsformer

Fælles diskussion og dialog 

Feedback

Undervisning ekstern 
(hj.sider, videoer)

Lærerpræsentation

Opgaveløsning i grupper

Selvstændig opgaveløsning

”learning through Acquisition,
Inquiry, Discussion, Practice and 
Collaboration” (Laurillard 2012)

Udfordrede på:
* laboratoriearbejde

/praktiske øvelser
* mundtlige dimensioner
* samspil, dialog 
* fortolkning, argumentation, 
beviser og ræsonnementer 
* Indsnævret faglighed
* faglig dybde

Tekniske udfordringer
Manglende fleksibilitet
Manglende nærvær
Manglende dynamik

Udfordret elevsamarbejde
Minus kammeratskabseffekt 

Lavere tempo

Stærke på: 
* Samme pensum (kernestof)
* Skriftlige dimensioner
* Stærke <-> svage elever
* A-fag <-> B/C-fag



sdu.dk
#sdudk

februar 2021

Ane Qvortrup

Det relationelle

9
Qvortrup 2020

Struktur 
og 

klarhed

Lærerne laver plan
(10% negative)

Klarhed ift. 
opgaver 

(15% negative)
Lærerne er 

opmærksomme
(6% negative)

Lærerkontakt
(25% negative)

Mulighed for hjælp
(fra lærer/elev)

(26%/10% negative)

Lærerne klarer 
situationen godt
(10% negative)

Læringsfællesskab
(9% negative)

Hverdag
(52% negative)

Ensomhed
(34% negative)

Savn (venner, fritid, 
lærere, undervisning) 

(91-54% negative)
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Faglig trivsel

� - Det er sværere
end den 
undervisning, jeg
har i skolen

Qvortrup 2020

Variation
(37% negative)

Kedelig
(59% negative)
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Faglig trivsel

Qvortrup 2020

àJeg føler, at kravene til at præstere godt føles
større, når undervisningen foregår online
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Self efficacy og mestring

à Elevens tro på egne evner til at udføre den adfærd, 
der er nødvendig for at nå bestemte præstationsresultater 
(Bandura 1977, 1997) 

à Gulten, Yaman, Deringol & Ozsari (2011): computer-
self efficacy som "individets selvbedømmelse 
relateret til computer brug" 

à Larbi-Apau, Oti-Boadi & Tetteh (2018): e-lærings-self efficacy
à Tladi (2017) skelner mellem: tro på egne evner specifikt 

når det kommer til distanceundervisning, tro på egne 
evner ift. selvreguleret læring, og tro på egne evner ift. 
computer- og onlineteknologier. 

à Oplevelsen af at mestre en konkret situation

12

Self
efficacy

og 
mestring

Sværere end 
normalt

(56,3% negative)

Selvregulering
(24% negative)

Præstationskrav 
større

(62% negative)

Koncentration
(23% negative)Succes online-unv.

(23% negative)

Bekymring 
eksamen

(66% 
negative)

Bekymring 
faglige indhold
(69% negative)

Qvortrup 2020
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Opmærksomhedspunkter

Qvortrup 2020

à Successer og fiaskoer: Både en indikator for deres undervisningsmæssige muligheder  og for deres udviklede evner. 
Sidstnævnte relaterer sig til virtuel undervisning som forudsætning for at lære at deltage i undervisningen, og det kan 
endvidere siges at være et væsentligt aspekt af deres kompetenceudvikling og dannelse

à Det funktionelle, det relationelle, det socio-emotionelle
à Stærke elever <-> svage elever
à Koncentration <-> dynamik
à Selvansvar <-> kammeratansvar
à Individuel <-> kollektiv læring (samarbejde/kammeratskabseffekt)
à Kontakt <->  nærvær
à Fordybelse <-> interaktion 
à Vedholdenhed <-> læringstræthed
à Fleksibilitet <-> læringsubehag 

”der oplever jeg 
faktisk, at dem der 
sidder og putter sig, 
dem får jeg en 
bedre kontakt til nu”

”de elever, der – de 
såkaldte stille elever –
jeg tror faktisk, de har 

det endnu sværere 
lige nu. Jeg tror, den 
er sværere at bryde 
den der mur ift. at 

sige  noget”
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Opmærksomhedspunkter

Qvortrup 2020

à Successer og fiaskoer: Både en indikator for deres undervisningsmæssige muligheder  og for deres udviklede evner. 
Sidstnævnte relaterer sig til virtuel undervisning som forudsætning for at lære at deltage i undervisningen, og det kan 
endvidere siges at være et væsentligt aspekt af deres kompetenceudvikling og dannelse

à Det funktionelle, det relationelle, det socio-emotionelle
à Stærke elever <-> svage elever
à Koncentration <-> dynamik
à Selvansvar <-> kammeratansvar
à Individuel <-> kollektiv læring (samarbejde/kammeratskabseffekt)
à Kontakt <->  nærvær
à Fordybelse <-> interaktion 
à Vedholdenhed <-> læringstræthed
à Fleksibilitet <-> læringsubehag 

”Der er ro på til 
koncentreret 
arbejde”

”én del af det er, jeg ved ikke om 
jeg vil kalde det ansvar for egen 
læring, for det er jo sådan noget 
gammelt Bjørgen noget, ik, men i 
hvert fald, der er en eller anden 
form for selvansvarlighed, altså 
at de selv skal gøre det”



sdu.dk
#sdudk

februar 2021

Ane Qvortrup

Opmærksomhedspunkter

Qvortrup 2020

à Successer og fiaskoer: Både en indikator for deres undervisningsmæssige muligheder  og for deres udviklede evner. 
Sidstnævnte relaterer sig til virtuel undervisning som forudsætning for at lære at deltage i undervisningen, og det kan 
endvidere siges at være et væsentligt aspekt af deres kompetenceudvikling og dannelse

à Det funktionelle, det relationelle, det socio-emotionelle
à Stærke elever <-> svage elever
à Koncentration <-> dynamik
à Selvansvar <-> kammeratansvar
à Individuel <-> kollektiv læring (samarbejde/kammeratskabseffekt)
à Kontakt <->  nærvær
à Fordybelse <-> interaktion 
à Vedholdenhed <-> læringstræthed
à Fleksibilitet <-> læringsubehag 

”de lærer også at klare sig 
lidt selv i stedet for de har 
en lærer, der holder dem i 
hånden hele tiden” 
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Opmærksomhedspunkter

Qvortrup 2020

à Successer og fiaskoer: Både en indikator for deres undervisningsmæssige muligheder  og for deres udviklede evner. 
Sidstnævnte relaterer sig til virtuel undervisning som forudsætning for at lære at deltage i undervisningen, og det kan 
endvidere siges at være et væsentligt aspekt af deres kompetenceudvikling og dannelse

à Det funktionelle, det relationelle, det socio-emotionelle
à Stærke elever <-> svage elever
à Koncentration <-> dynamik
à Selvansvar <-> kammeratansvar
à Individuel <-> kollektiv læring (samarbejde/kammeratskabseffekt)
à Kontakt <->  nærvær
à Fordybelse <-> interaktion 
à Vedholdenhed <-> læringstræthed
à Fleksibilitet <-> læringsubehag 

”en rigtig god altså 
sådan en til én kontakt 
med mange elever” 

”Der sker et eller andet, der er 
alligevel én afstand i det 
virtuelle, som gør, at jeg måske 
mister lidt fornemmelsen for 
dem, når der er mere end et par 
stykker” 
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Opmærksomhedspunkter

Qvortrup 2020

à Successer og fiaskoer: Både en indikator for deres undervisningsmæssige muligheder  og for deres udviklede evner. 
Sidstnævnte relaterer sig til virtuel undervisning som forudsætning for at lære at deltage i undervisningen, og det kan 
endvidere siges at være et væsentligt aspekt af deres kompetenceudvikling og dannelse

à Det funktionelle, det relationelle, det socio-emotionelle
à Stærke elever <-> svage elever
à Koncentration <-> dynamik
à Selvansvar <-> kammeratansvar
à Individuel <-> kollektiv læring (samarbejde/kammeratskabseffekt)
à Kontakt <->  nærvær
à Fordybelse <-> interaktion 
à Vedholdenhed <-> læringstræthed
à Fleksibilitet <-> læringsubehag 

”Det går op for dem, at det 
der med at skulle sidde og 
sætte sig ind i det selv, det er 
faktisk ikke særlig sjovt, 
altså. Det er hårdt hårdt 
arbejde, og det er besværligt 
at få svar”
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Opmærksomhedspunkter

Qvortrup 2020

à Successer og fiaskoer: Både en indikator for deres undervisningsmæssige muligheder  og for deres udviklede evner. 
Sidstnævnte relaterer sig til virtuel undervisning som forudsætning for at lære at deltage i undervisningen, og det kan 
endvidere siges at være et væsentligt aspekt af deres kompetenceudvikling og dannelse

à Det funktionelle, det relationelle, det socio-emotionelle
à Stærke elever <-> svage elever
à Koncentration <-> dynamik
à Selvansvar <-> kammeratansvar
à Individuel <-> kollektiv læring (samarbejde/kammeratskabseffekt)
à Kontakt <->  nærvær
à Fordybelse <-> interaktion 
à Vedholdenhed <-> læringstræthed
à Fleksibilitet <-> læringsubehag 

De bliver set af alle, og de kan ikke selv 
se reaktionen hos de andre. De ved 
ikke, om de sidder og triller med øjnene, 
eller hvad de gør. Det gør de jo helt 
sikkert ikke, men det tror de, at de gør”
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Konklusion

19Qvortrup 2021

Indhold

Elev Det 
relationelle

Det 
funktionelleDet socio-

emotionelle

God 
undervisning

Succesfuld 
undervisning

Lærer

God virtuel 
undervisning?

Forberedelse til globale økonomi

Dannelse
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