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”Lærer man lige så meget
online som i skolen?”
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Alle skoleelever skal have hjemmeundervisning til og med
7. februar. Sammen med jer læsere har vi stillet en række
spørgsmål om hjemmeskole til børne- og undervisningsminister
Pernille Rosenkrantz-Theil.

Regeringen har valgt at forlænge corona-restriktionerne til og med 7. februar. Det vil blandt andet sige, at skoleelever er hjemsendt og skal have hjemmeundervisning.
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Jeg synes, man skal glæde sig over,
at lærerne er blevet meget bedre til
online-undervisning, end de var i foråret.
Og derfor tror jeg, at der er flere børn,
der synes, undervisningen er sjovere nu.

Nej, det gør man ikke. Og jo yngre man er, jo
sværere er det faktisk at få lige så meget ud
af online-undervisning, som hvis man var i skole.
Når man går i 0. eller 1. klasse, kan man typisk
koncentrere sig i 15-20 minutter, og det er
rigtig svært at holde koncentrationen, når den
foregår online.
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l,
Pernille Rosenkrantz-Thei er
sminist
børne- og undervisning

Lærer man lige så meget online som
i skolen?

Mange synes, man lærer for lidt
derhjemme. Hvad tænker du om det?

Det gør man bestemt også. Det er jo derfor, vi
har skolerne, når der ikke er en global pandemi.
Det er, fordi man lærer mest, når man er i skole.
Og derfor bliver der bagefter et stort stykke
arbejde med at skulle samle op på de faglige
huller for jeres lærere.
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Alex Vanopslagh, der er formand for partiet Liberal Alliance, er ramt af stress. Derfor
skruer han i den kommende tid ned for arbejdet, skriver partiformanden på Facebook.

 ødundervisning, så der er ikke samme krav til
n
elever under nedlukningen, som der ellers er.
Man skal som elev ikke gå og have det skidt med,
at man får mindre ud af online-undervisning.
Det ved vi voksne godt. Derfor skal vi se på,
hvordan man bagefter kan få rettet op på det
faglige. De, der har lang tid tilbage i skolen, skal
vi nok nå at få det rettet op for. Dem, det er
sværest for, er dem, der går i 9. klasse og snart
slutter i folkeskolen.

Der kan godt være lang online-
undervisnings-tid. Kan man ikke
gøre noget ved det?
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Det er meget forskelligt fra klasse til klasse,
hvordan man har indrettet sig. Hvis nogle
oplever, at det er for lang tid, de skal sidde i
det, jeg kalder online-tavle-undervisning, til at
de kan koncentrere sig, så synes jeg, de skal
tage en snak med deres lærer. Det er først
inden for det seneste år, at vi har haft online-
undervisning, så det vil også være en stor hjælp
for lærerne, at eleverne siger, hvad der fungerer
godt, og hvad der ikke fungerer så godt. Så sig
til læreren, at det for eksempel bliver for lang
tid, hvis man skal sidde og lytte for længe.

Det kan være svært at holde humøret
og motivationen foran en skærm.
Har du nogle gode råd?
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Det er en god idé at få snakket med sine
forældre, kammerater og med lærerne om,
hvad det er for nogle aktiviteter, man synes er
sjove. Der vil være noget, man bedre kan lide end
noget andet. Det er en god idé at tænke efter,
hvad det var i løbet af dagen, man godt kunne
tænke sig noget mere af. Og så kræver det, at
man får det sagt til for eksempel sine forældre
eller lærer.
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Er der noget godt ved hjemme
undervisning?

Jeg tror, børnene har det meget forskelligt
med det. Nogle hygger sig med det, måske
fordi deres forældre er hjemsendt. Mens andre
savner kammeraterne rigtig meget. Men det
gode er, at lærerne nu kan u
 ndervise virtuelt,
og der er opfundet mange nye former. Jeg
tror godt, at det fremover kunne fungere,
hvis eleverne kunne blive undervist online
indimellem, når det giver mening. For e
 ksempel
har min datter lige skullet finde blade og
navngive dem. Der er masser af eksempler
på, at den fleksibilitet, der er med online-
undervisning, er god. Men online-undervisning
hele tiden vil jeg ikke anbefale.

4

Kan kravene til det, man skal lære,
blive sat ned på grund af de mange
dage med hjemmeundervisning?
Ja, og det er de også. Eleverne er på

føler sig ensomme, når de
7 Mange
sidder hjemme og har undervisning.
Hvad skal man gøre ved det?
Det er en god idé, at man har en lille gruppe af
kammerater, man ses med. Altså en social boble,
hvor der er nogle bestemte kammerater, man
aftaler at mødes med løbende. Jeg tror, både
børn og voksne kan have den følelse af ensomhed. Vi er rigtig meget alene og afskåret fra det,
vi plejer at lave. Det gælder altså om at lave en
boble, så man på sikker og tryg vis kan se nogle
mennesker, så man ikke sidder alene hele tiden.
Det kan også være, man skal have nogle dage,
hvor man aftaler med sin ven eller veninde, at
man har hjemmeundervisning sammen.

dagen, at lærerne ikke har tid til at tage sig
af ensomheds-problemet. Det vil sige, at det
lige nu ikke dur at køre med fuldt skema. For
lærerne skal bruge mange kræfter på at samle
op på, hvordan eleverne har det, og skabe nogle
sociale rum og aktiviteter, der intet har med
skole at gøre. Så lige nu er der meget, der også
er vigtigt ud over dansk og matematik. Og så er
vi i fuld gang med at lægge planer for, hvordan
vi skal rette op på det, når eleverne kommer
tilbage i skole igen. Og det kommer an på, hvor
lang tid man har været væk fra skolen.
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BørneTelefonen får mange opkald fra
børn, der har det svært for tiden.
Hvad gør I for at hjælpe dem?

Man har altid mulighed for at bede om at
være på skolen, hvis man har det svært
derhjemme. Ligegyldigt hvilken alder man har.
Det kan give en et pusterum fra den dårlige
stemning, der er derhjemme. Derfor er det
vigtigt, at man som lærer, kammerater og
kammeraters forældre har et blik for, hvor
det kan være, der er nogen, der har det svært
derhjemme, og får det sagt højt.
Lige nu er det omkring hvert 10. barn, der er i
skolen i hverdagen, og det skal helst være mere
end det. For vi ved, at der er flere, der ikke har
det så nemt. Derfor snakker vi meget med
skolerne om, at lærerne skal have tid til at have
så løbende kontakt til eleverne, så de kan få
en fornemmelse af, hvordan de går og har det
derhjemme. De skal have tid til at snakke med
eleverne, så de kan fange, hvis de ikke har det så
godt derhjemme.

Er det rigtigt, at 0.-4. klasse skal
tilbage i skolen som de første, når
der bliver genåbnet?
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Ja, det er det. Og det er faktisk anderledes,
end man gør det i mange andre lande, hvor
man prioriterer, at de ældste skal i skole først.
Men fordi det er sværere at følge med i online-
undervisning for de små, så mener vi, at det er
bedst, de kommer tilbage først.
Jeg ville ønske, jeg kunne svare på, hvornår man
kan komme i skole igen, men det kan jeg ikke. For
det kommer an på, hvordan smitten udvikler sig.
Men vi skal nok komme igennem det her, komme i
skole igen og se vores kammerater som før.

Har I en plan for, hvad der skal gøres
mod den her ensomhed, når man må
komme i skole igen?
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Det er noget, vi har vendt rigtig meget med
Danmarks Lærerforening og skolelederne. At
det er vigtigt, at man lige nu ikke får fyldt så
meget fag og online-undervisning ind i skole

Nødundervisning: Det vil sige, at skolerne må
lave en anderledes undervisning, fordi e
 leverne
ikke kan være fysisk på skolen. Det kan være i
form af undervisning over skærm.

