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Til Skoleforvaltningen i Dragør Kommune     
 
Støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal igangsætter Syddansk 
Universitet under ledelse af professor Ane Qvortrup et projekt, der skal undersøge, hvordan skoler, lærere, 
elever og forældre i grundskolen håndterer og oplever at komme tilbage til skolen efter Covid-
skolelukningerne, og hvilken betydning det har for elevernes mentale, sociale faglige trivsel samt deres 
faglige udvikling. Hensigten er at bibringe viden, der kan understøtte de deltagende kommuner og sektoren 
bredt i arbejdet med at få eleverne tilbage i skolen samt at indsamle erfaringer om de forandringer, 
situationen har medført, både ift. læringsmiljøer og ift. samarbejdet mellem og iblandt Børne- og 
Ungeudvalget, Børne- og ungedirektører, Skolechefer, ledere, lærere, pædagoger og forældre.  
 
Undersøgelsen sker i forlængelse af tidligere SDU-undersøgelser gennemført i marts 2020-marts 2021, som 
peger på store forandringer og omstillingsparathed for lærere, elever og forældre, men også på, at 
konsekvenserne kan have ført til nye former for udsathed. Både med hensyn til forandringer og 
konsekvenser er det afgørende vigtigt at fortsætte undersøgelsen, så vi får det bedst mulige vidensgrundlag 
for at lære af situationen og kunne give feedback til alle aktører, denne gang i en let udvidet form, så også 
forvaltnings- og skolelederniveau indgår. 
 
Undersøgelsens forskningsspørgsmål er:  

Hvordan påvirker COVID-situationen elevernes læring og trivsel i et aktuelt og fremtidigt perspektiv, 
og hvad kan vi lære af situationen baseret på ideen om ’building back better’?  

Undersøgelsen skal være bredt dækkende i hele landet, og vi vil meget gerne have Dragør Kommune med. 
Vi garanterer selvfølgelig fuld anonymitet for alle deltagere. Dragør Kommune vil løbende få afgang til egne 
data, differentieret ned til et niveau, som ikke kompromitterer den enkelte deltagers anonymitet.  
 
Vi er bevidste om, at det er en presset periode for forvaltning og skoler. Nedenstående oversigt kan bidrage 
til et overblik over, hvad undersøgelsen tidsmæssigt ’koster’ jer. Vi vil hele vejen igennem sørge for et godt 
samarbejde og for støtte i alle faser af projektet, så vi gør det nemmest muligt for jer at distribuere 
undersøgelser m.m.  
 
Projektet er to-årigt og indebærer: 

• Spørgeskemaer til elever (der afsættes 15 min for de yngste (0.-3. klasse) og 20 min for de ældste 
(4.-9. klasse) fire gange i perioden: juni 2021, november 2021, maj 2022 og november 2022. 

• Spørgeskemaer til forældre (10 min), lærere/pædagoger (15 min) og skoleledere (15 min) to gange i 
perioden: juni 2021 og maj 2022 

 
I får adgang til data efter afslutningen af dataindsamlingen, så I vil kunne bruge dem i jeres arbejde, og vi 
stiller gerne op med oplæg og til dialog på møder, pædagogiske dage, el.lign. 
 
I er velkomne til at kontakte projektleder, professor Ane Qvortrup, for generel information om projektet 
eller for mere information i forbindelse med denne konkrete henvendelse. 
 
Ane Qvortrup 
Professor 
Institut for Kulturvidenskaber 
Syddansk Universitet 
anq@sdu.dk 
Tlf. 27591077 


