
Coronaundersøgelse til inspiration Spørgsmålstype Valgmuligheder

Undersøgelsesområde 1: Skolearbejde
1. Synes du mængden af skolearbejde er passende? Singlevalg Ja Nej Ved ikke
2. Hvor mange timer om dagen bruger du på at lave skolearbejde? Singlevalg 0-½ time ½-1 time 1-2 timer Mere end to timer
3. Hvem arbejder du sammen med om skolearbejdet? Sociogram
4. Hvilken type af opgaver fungerer godt? Skriv i feltet. Fritekst

Undersøgelsesområde 2: Koncentration
1. Synes du, det er nemt nok at holde koncentrationen gennem en online skoledag? Singlevalg Ja I nogen grad Nej Ved ikke
2. Hvad kan gøre det svært at holde dig koncentreret? Multivalg Mobiltelfonen Spil på computeren Sociale medier (facebook, snapchat, tiktok, instagram, youtube)Uro omkring dig Træthed Andet: Kommentarfelt

Undersøgelseområde 3: Hjælp i set-up
1. Spørger du din lærer, hvis du har brug for hjælp i undervisningen? Uddyb eventuelt dit svar i kommentarfeltetSinglevalg Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Ønsker ikke at svare
2. Deltager du aktivt i undervisningen? Uddyb gerne dit svar i kommentarfeltet Singlevalg Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Ønsker ikke at svare Kommentarfelt

Undersøgelsesområde 4: Lærer-elevrelation
1. Spørger du din lærer, hvis du har det svært/ikke kan få hverdagen til at fungere? Singlevalg Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Ønsker ikke at svare Kommentarfelt
2. Hvis du taler med en lærer, når du har det svært, hvem taler du så med? Fritekst
3. Jeg kan godt lide når læreren " kommer forbi" i vores "grupperum" eller når jeg arbejder alene. Singlevalg Ja I nogen grad Nej Ved ikke
4. Hvad synes du om, at din lærer "kikker forbi", når du arbejder alene? Signlevalg Jeg kan godt lide det Det kan være forstyrrende Jeg kan ikke lide det
5. Når min lærer kigger forbi, når jeg arbejder alene( flere valg) Multivalg Har jeg ikke noget vi skal tale om Jeg kan få hjælp til lektier Jeg kan få hjælp til andet Det er rart at de kigger forbi Ønsker ikke at svare

Undersøgelsesområde 5: Kammeratskab/ensomhed
1.Hvem arbejder du sammen med i undervisningen? Sociogram
2. Hvem har du kontakt med fysisk i fritiden? Sociogram
3. Hvem har du kontakt med på internettet (fx via Facebook, TikTok, spil etc)? Sociogram
4. Synes du, at du har tilstrækkelig kontakt med dine klassekammerater? Singlevalg Ja I nogen grad Nej Ved ikke
5. Har du let ved selv at skabe kontakt til dine klassekammerater? Singlevalg Ja I nogen grad Nej Ved ikke
6. Hvem vil du gerne arbejde mere sammen med i undervisningen? Sociogram

Undersøgelsesområde 6: Udbytte af online-undervisning
1. Jeg synes, jeg lærer noget i online-undervisningen. Singlevalg Ja I nogen grad Nej Ved ikke
2. Hvad kan gøre online-undervisningen bedre? Fritekst

Undersøgelsesområde 7: Bekymring for faglige huller
1. Jeg er bange for, at jeg ikke har lært nok. Skriv eventuelt mere i kommentarfeltet. Singlevalg Altid I nogen grad Aldrig Ved ikke Kommentarfelt

Undersøgelsesområde 8: Hvad fungerer godt ved onlineundervisning?
1. Hvor ofte oplever du tekniske problemer? Singlevalg Hver dag Hver uge Sjældnere Aldrig
2. Kan du godt få mulighed for at sige noget, når du er med i onlineundervisningen? Singlevalg Ja, altid I nogen grad Nej Ved ikke/vil ikke svare
3. Har du forslag til, hvordan onlineundervisningen kan gøres mere spændende for dig? Fritekst
4. Kan du lide at grupperne til onlineundervisning laves tilfældigt? Multivalg med begrænsning på 2 eller 3 valg Jeg kan godt lide, at de er tilfældige Jeg vil helst selv bestemme gruppen Jeg vil gerne have at læreren laver grupper Jeg kan godt lide at grupperne skifterJeg synes, grupperne skifter for tit Kommentarfelt

Undersøgelsesområde 9: Hjemmesituationen
1. Har du ro til at fordybe dig i undervisnigen og lektierne derhjemme? Singlevalg Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Ønsker ikke at svare
2. Har du nogen derhjemme, du kan få hjælp af til skolearbejdet? Singlevalg Ja, altid I nogen grad Nej Ved ikke/vil ikke svare

Bevægelse
Hvor meget bevæger du dig i løbet af en online skoledag? Singlevalg 0-½ time ½-1 time 1-2 timer Mere end to timer
Har du forslag til, hvordan du kan få mere bevægelse ind i din hverdag? Skriv dine forslag i tekstfeltet. Fritekst


