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Ovenstående spørgsmål kan være irriterende i en 
periode, hvor dagtilbud og skoler præges af af-
standskrav, hygiejneregler og kontinuerlig testning. 
Vi glæder os alle til, at børn igen kan lege frit, og 
unge på ny kan leve på ungdommens præmisser. Vi 
ved ikke med ret stor sikkerhed, hvad nedlukningen 
af dagtilbud og skoler vil betyde for børn og unges 
faglige og sociale udvikling.  Vi ved dog en del om, 
at langt de fleste børn og unge under nedlukningen 
har savnet deres venner og veninder samt de profes-
sionelle voksne, som under normale omstændighe-
der er en fast del af deres institutionelle dagligdag.   

Så skal vi ikke bare hurtigst muligt på den anden 
side af Covid-19 og glemme den? Jo, bare vi ikke 
kasserer eventuelle værdifulde erfaringer i vores 
iver efter at komme hurtigt videre. Vi har i dette 
nummer valgt at stoppe op og kaste et blik på det 
seneste corona-år. Både det problematiske og vær-
difulde. Begge dele kan være lærerige.  

Hvis vi skulle have glemt det, har vi fået slået en ting 
fast. Dagtilbud og skoler er funderet på faglige, fysi-
ske, sociale fællesskaber. De kan og skal ikke erstat-
tes digitalt. Det betyder ikke, at der ikke er blevet 
praktiseret god onlineundervisning. Også her har 
lærere og pædagoger udvist idérigdom og kreativi-
tet. Der er skabt virtuelle klasserum, udeundervis-
ning i gårdhaven og madkundskab i køkkenet. Det 
er bare ikke det samme som at være sammen med 
de andre børn og unge i rammer, som de profes-
sionelle voksne er ansvarlige for. Derimod kan der 
være værdifulde erfaringer forbundet med bedre at 
kunne bruge det digitale som en velvalgt variation i 
forhold til den almindelige undervisning 

Dagtilbud og skoler har vist sig omstillingsparate 
i et imponerende omfang. Ved genåbninger er de 

nye sundhedskrav blevet implementeret med stor 
driftssikkerhed samtidig med, at det pædagogiske 
fortsat har været det bærende. I skoler er krop og 
bevægelse kommet i spil i udeundervisningen, der 
også har sat gang i den åbne skole, fordi udenoms-
arealer har krævet samarbejde med de omkring-
liggende idrætsinstitutioner. Dagtilbud og skoler 
kan sagtens håndtere nye krav, hvis de samtidig får 
fleksible rammer og tillid. Dele af dagtilbuddene og 
skolernes mere fleksible rammer ved sidste genåb-
ning inden sommerferien skal måske fastholdes på 
den lidt længere bane. 

Perioden har vist, at dagtilbud og skoler er begun-
stiget med velkvalificerede pædagoger, lærere og 
meget kompetente ledere. Sidstnævnte har prak-
tiseret ledelse på distancen, transformativ ledelse 
og meget andet i et omfang sjældent set. Dyb an-
erkendelse for de mange ledelsesopgaver, der har 
skullet håndteres i det forgange år. I dette nummer 
vil nogle af dem beskrives yderligere.

Christina Højlund og Kirsten Osbæck Mogensen 
diskuterer, hvordan nedlukninger, fjernundervis-
ning og genåbninger har resulteret i erfaringer, der 
kan bruges i fremtidens skole. Lasse Reichstein be-
skriver, hvordan perioden kan bruges til skolens 
organisatoriske læring, og minder os om, at vi skal 
huske på den anerkendelse og respekt, skolen har 
opnået. Christina Dahl Madsen redegør for dagtil-
budsområdets udspændthed mellem det sundheds-
mæssige og pædagogiske, herunder betydningen af 
forandringsledelse. Endelig ser Jan Christensen og 
Henrik Hersom på, hvordan onlineundervisning 
kan påvirke elevers læring, trivsel og motivation på 
hensigtsmæssige måder.

God læselyst!
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Fremtidens skole i lyset af 
corona
Corona og den deraf følgende nedlukning har skabt et skoleeksperiment, som har 

givet os en unik mulighed for at genoverveje, hvad det er for en skole, vi gerne vil 

have. Denne artikel tager fat på de erfaringer, vi har gjort os under nedlukning, 

fjernundervisning og genåbning, og diskuterer, hvordan disse erfaringer kan danne 

grundlag for at udvikle fremtidens skole.

Da skolerne i marts 2020 lukkede ned som følge af Covid-19, blev 
der flere steder igangsat erfaringsopsamlinger af undervisningen 
i denne helt særlige situation.1 Silkeborg Kommune bad os om at 
foretage en undersøgelse af både elevers og læreres oplevelser med 
undervisningen fra marts 2020 og frem til sommerferien samme 
år. Det udmundede i en kvalitativ undersøgelse af tiden med fjer-
nundervisning og tiden med den genåbnede skole (Højlund & 
Mogensen, 2020). I afrapporteringen havde vi fokus på, hvordan 
erfaringerne fra dette ufrivillige skoleeksperiment kunne give an-
ledning til videreudvikling af skole og undervisning til gavn for 
alle børn. Det samme har vi i denne artikel. 

Vi inddrager perspektiver og citater fra vores undersøgelse i for-
året 2020 vel vidende, at vi er midt i en ny nedlukning og genåb-
ning, som ikke helt kan sammenlignes med den første. Der er helt 
sikkert sket ændringer, der giver anledning til nye oplevelser og 
erfaringer hos både lærere og elever. Men uagtet at vi trækker på 
tids- og situationsbestemte stemmer fra før vinterens lange ned-
lukning, viste foråret 2020, at der skete noget med undervisningen 
både under fjernundervisningen og i genåbningsperioden. Noget, 
som vi kan lære af og lade os provokere af. Noget, som viser, at 
undervisningen kan tilrettelægges på nye og andre måder, der 
skaber mere medbestemmelse og flere deltagelsesmuligheder for 
flere elever. I denne artikel vil vi derfor lade disse stemmer fra 
foråret danne grundlaget for at fastholde erfaringerne og åbne 
for en diskussion af, hvordan vi med realistiske greb kan udvikle 
undervisningen, så elevers lyst til at lære øges og fastholdes.

Flere deltagelsesmuligheder 

På tværs af både elevers og læreres oplevelser træder skoledagens 
nye organiseringer frem som noget positivt i både perioden med 
fjernundervisning og i genåbningsperioden. Flere skoler organi-
serede sig med færre lærerskift, med fagdage, mere fokus på at 
tydeliggøre dagens struktur og indhold for eleverne samt med 
faste hold/klasser med færre elever i genåbningsperioden. Det 
betød, at der opstod nye undervisningspraksisser, en højere grad 
af variation, andre undervisningsformer og nye prioriteringer af 
indhold. Det træder særligt tydeligt frem i genåbningsperioden, 
hvor eleverne beskrev det som en sjovere undervisning, hvor de 
var mere ude, og der var mere bevægelse og flere åbne, kreative 
opgavetyper. Lærerne italesatte det som mere frihed og større 
mulighed for at lave mere spændende undervisning, der ikke kun 
var ”røv til sæde” og “næste side i bogen eller på den digitale 
læringsportal”. 

1  Se henvisninger til nogle af disse i litteraturlisten.  
 

For flere af lærerne betød den mere sammenhængende skoledag 
med færre lærerskift og mindre “pensumstyring”, at de kunne 
inddrage nye undervisningsaktiviteter og -miljøer i løbet af sko-
ledagen. De nye undervisningsaktiviteter og -miljøer har været 
med til at skabe flere deltagelsesmuligheder for flere elever og 
dermed også mulighed for, at flere elever føler sig som en del af 
fællesskabet. En udskolingslærer forklarer det således: 

“Det gør en kæmpe forskel for elever med ADHD, at vi 
er mere ude. At de ikke bare skal sidde og være dem, der 
bliver dumme, fordi de ikke kan sidde stille. Nu har de 
mulighed for at bevæge sig, og det er ikke forkert at bevæge 
sig [...] fordi det nu er det, der bliver forventet af alle. [...] 
Nu er man en del af gruppen og gør det samme. De bliver 
en del af normalen og har følelsen af at være helt normale. 
De blomstrer.”2 

En anden lærer stemmer i og peger på dette:

“Det vigtigste, vi tager med, er, at vi har haft tid til an-
derledes undervisning og at være udendørs. Nogle elever 
kan godt sidde og være enormt urolige inde i klassen. Det 
har helt klart været godt for dem, at der har været mere 
bevægelse. Og også for andre. [...] Og så har det ikke bare 
været røv til sæde. Det gør en kæmpe [positiv] forskel. 
Især for dem med diagnoser.” 

Det, vi ser i disse citater, er værd at holde fast i. Gennem de sidste 
år har vi kunnet se, at især mange drenge har underpræsteret, 
fordi vi som skolesystem ikke har formået at tilpasse skolen til 
elevernes kroppe og optimere læreprocesserne (Rasmussen, 2021). 
Når vi ændrer på læreprocesser og -miljøer, får vi skabt flere og 
bedre deltagelsesmuligheder, som har potentialet til at kunne gøre 
op med den ulighed, vi ser i uddannelsessystemet. En ulighed, 
hvor der, som Frans Ørsted Andersen formulerer det, ”[…] kom-
mer en masse drenge i skole, som ikke er dummere end pigerne, 
men som faktisk bliver det” (Rasmussen, 2021).

Men hvordan kan erfaringerne tages med videre? Hvordan fast-
holdes denne anderledes undervisning og udendørsaktiviteterne, 
når de nye undervisningspraksisser er opstået i en periode, hvor 
fagenes bekendtgørelser og skolens vante rammer har været sus-
penderet, og nødundervisningsbekendtgørelsen har sat rammer-
ne? De nye undervisningspraksisser, de anderledes opgavetyper, 

2  Alle citater og henvisninger til elevers og læreres oplevelser i denne artikel er 
fra føromtalte undersøgelse fra Silkeborg Kommune (Højlund & Mogensen, 
2020).   
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