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Kære Folkeskolelærer
Dette spørgeskemaet er lavet af forskere fra Københavns Universitet som en
del af forskningsprojektet "DISTRACT", der omhandler opmærksomhed i en
digitaliseret verden. Spørgeskemaet handler om dine erfaringer med dine
elevers koncentration i online undervisning. Derudover spørger vi ind til,
hvornår du som lærer forventer at det igen er muligt at lave forskning, hvor
forskere er på besøg i skoler. Det tager 5 minutter at svare på
spørgeskemaet.
Vi beder dig venligst om kun at besvare spørgeskemaet en enkelt gang.
Dine svar vil blive behandlet anonymt, de vil aldrig blive brugt til konkret
sagsbehandling, og vi vil ikke efterfølgende opsøge dig på baggrund af dette
spørgeskema. Vi indsamler IKKE dine kontaktoplysninger til denne
undersøgelse.
Du skal først acceptere at være en del af denne undersøgelse. Ønsker du ikke
at deltage kan du blot lukke browservinduet.

Jeg giver hermed samtykke til, at min besvarelse må bruges i forskningsprojektet
"DISTRACT".
Ja

Jeg har erfaring fra før COVID-19-pandemien med at undervise elever online.
Ja
Nej
Ved ikke

Jeg underviser på en skole som ligger i:
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Ønsker ikke at oplyse

Jeg underviser hovedsageligt elever i aldersgruppen:
0.-4. klasse 5.-10. klasse

Vi spørger nu ind til din vurdering af elevernes online fremmøde.
Gennemsnitligt set, hvor stor en procentdel af eleverne fra 0.-4. klasse møder
op online til den planlagte undervisning i dine timer:
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Vi spørger nu ind til din vurdering af elevernes online fremmøde.
Gennemsnitligt set, hvor stor en procentdel af eleverne fra 5.-10. klasse
møder op online til den planlagte undervisning i dine timer:

Tænk nu på den nuværende nedlukning med online undervisning, som har
varet fra 20. december 2020 og foreløbigt er planlagt indtil hhv. 8. februar og
28. februar 2021. Vi præsenterer dig her for en række udsagn og beder dig
indikere hvor enig du er. Tænk på alle elever du underviser.
Meget
Hverken
Meget Ved
Uenig
Enig
uenig
eller
enig ikke

Det er let at fastholde elevernes opmærksomhed.
Tænk nu på den mest arbejdsomme halvdel af en klasse: Det er let
at fastholde deres opmærksomhed.
Tænk nu på den mindst arbejdsomme halvdel af en klasse: Det er
let at fastholde deres opmærksomhed.
Det er lettere at fastholde elevernes opmærksomhed når de er i den
fysiske skole sammenlignet med online skole.

Vi vil nu bede dig sammenligne den nuværende nedlukning med den tidligere
nedlukning i foråret 2020 (fra 16. marts til 15. april 2020). Vi præsenterer dig
her med en række udsagn og beder dig indikere hvor enig du er. Tænk på
alle elever du underviser.
Meget
Hverken
Meget Ved
Uenig
Enig
uenig
eller
enig ikke

Eleverne er bedre til at koncentrere sig online nu, sammenlignet med
foråret 2020.
Tænk nu på den mest arbejdsomme halvdel af en klasse: Det er
lettere at fastholde deres opmærksomhed nu, sammenlignet med
foråret 2020.
Tænk nu på den mindst arbejdsomme halvdel af en klasse: Det er
lettere at fastholde deres opmærksomhed nu, sammenlignet med
foråret 2020.

Vi vil nu kort spørge ind til dine forventninger vedrørende fremtiden i
folkeskolen i forbindelse med efteruddannelse og besøg udefra. Som forskere
har vi tidligere besøgt folkeskole klasser for at holde oplæg og for at
gennemføre specifikke forskningsprojekter, og vi vil gerne have dit bud på,
hvornår sådanne besøg igen er mulige.
Grundet COVID-19-pandemien er en del efteruddannelse, kurser, seminarer
og lignende blevet aflyst i 2020 og 2021. Er du selv berørt heraf?
Ja
Nej
Ved ikke

Hvornår regner du med, at aflyst efteruddannelse, kurser, seminarer og
lignende tidligst bliver afholdt?
Forår 2021
Efterår 2021
Forår 2022
Efterår 2022
2023 eller senere
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Bliver ikke afholdt
Ved ikke

Før COVID-19-pandemien var der en række forskningsprojekter i folkeskole
regi. I nogle forskningsprojekter var forskere og forskningsassistenter på
besøg i folkeskoler i løbet af undervisningstimerne. Fysiske besøg er ikke
mulige i den nuværende nedlukning og en række forskningsprojekter er sat på
pause. Ingen ved, hvornår skolerne åbner igen og COVID-19-pandemien er
under kontrol. Alligevel vil vi bede dig om dit bud på, hvornår du tror, at
forsker-besøg igen vil være mulige. Bemærk, at vi ikke kontakter dig på
baggrund af dit svar.

På min skole tror jeg, at forsker-besøg vil være mulige igen:
Forår 2021
Efterår 2021
Forår 2022
Efterår 2022
Forår 2023
Efterår 2023
2024 eller senere
Ved ikke

Jeg bekræfter hermed, at jeg kun har udfyldt dette spørgeskema en gang.
Ja

Du har nu svaret på alle spørgsmål. Vi vil ikke kontakte dig på baggrund
af denne undersøgelse.
Ønsker du, at vi kontakter dig i forbindelse med forskningsprojekter
vedrørende elevers koncentration i undervisning kan du skrive til ph.d
Helene Willadsen på mail: hw@sodas.ku.dk.
Mange tak for din hjælp med besvarelsen.
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