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FORORD
Siden jeg startede på pædagogstudiet i 2004, har jeg været meget optaget af
børneperspektivet – og ikke bare børneperspektivet generelt, men især i forhold til de
børn, der har svært ved at få eller finde en plads i fællesskabet. Jeg har således altid
undret mig over, hvad der ligger til grund for, at der er plads til nogle og ikke til andre.
Det blev hurtigt tydeligt for mig, at det vil afhænge af konteksten, og jeg har derfor siden
været optaget af at iagttage deltagelsesbetingelser for børn i udvalgte sociale systemer.
Da jeg startede med de indledende overvejelser for temaet til denne afhandling, var jeg
optaget af fraværende elever i skolen. Jeg var nysgerrig på, hvad der mon lå til grund
for, at eleverne af forskellige årsager ikke tog del i undervisningen og skolen mere
generelt. Jeg blev i processen spurgt af min vejleder Susan Tetler, hvordan jeg mon ville
undersøge de elever, der ikke er der, hvilket jo var et relevant spørgsmål. Det spørgsmål,
sammenholdt med Ph.d. rådets ønske om at finansiere projekter, der kommer flest muligt
elever til gavn, fik mig drejet i retning af en undersøgelse af elevers engagement. Ved at
arbejde med engagement fik jeg muligheden for at inddrage en stor diversitet af elever,
der både oplever et stort engagement i undervisningen, men også elever som kan
iagttages at være disengagerede og måske i risiko for at ikke at komme i skole. Det
involverer så ikke de elever, der er fraværende, men det kan give indikationer af, hvorfor
nogle elever vælger skolen fra og på den måde være med til at forebygge elevers
disengagement og fravær i fremtiden.
Da jeg startede mit ph.d.-forløb, blev jeg flere gange gjort opmærksom på, at et sådan
forløb ville blive en ensom proces. Dette er (heldigvis) langt fra endt med at blive min
oplevelse. Jeg har været heldig at blive en del af et fagligt fællesskab, der har været en
enorm støtte både fagligt og personligt. I den forbindelse vil jeg nævne min
skrivegruppe, der har været en stor inspiration i mit arbejde. Jeg vil også nævne ’ph.d.kontoret’, der har fyldt min hverdag med mange faglige indspark, humor og hyggelige
frokoster. Tak til jer alle sammen.
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En stor tak skal også lyde til min hovedvejleder, Susan Tetler, for at have lagt øre til hele
forløbets op- og nedture og guide mig i spændende retninger både i forhold til at få skabt
gode faglige netværksforbindelser, men også i min afhandling, når jeg ikke selv har
kunnet se skoven for bare træer. Tak for din altid positive og konstruktive tilgang til
vores vejledning, som jeg stort set altid er gået fra med oprejst pande. Det har været et
enormt inspirerende samarbejde.
Der skal også lyde en stor tak til min vejleder, Jens Rasmussen, for at stå til rådighed
med din systemteoretiske ekspertise. Jeg har virkelig værdsat din utrættelige læsning af
min teori og metode samt vores diskussioner af systemteoriens anvendelse. Det har altid
givet mig nye og spændende perspektiver til mit arbejde.
Stor tak til André Torre og Peter Allerup for jeres hjælp med de kvantitative data. Jeg er
jer meget taknemmelige for at bistå med jeres ekspertise.
Der skal også lyde en stor tak til min UCC-vejleder, Tekla Canger, for konstruktive
samtaler gennem perioden, og specielt skal du have tak for en meget lærerig og sjov tid
på læreruddannelsen. Det gav mig helt nye indsigter.
Den største tak skal lyde til de skoleledere, lærere og elever, der har indvilliget i at
bidrage til projektet. Uden jer – ingen afhandling. Inden projektets start var jeg helt
overbevist om, at elever kunne bidrage med interessante og konstruktive perspektiver på
engagerende undervisning. Hvad jeg dog ikke var klar over, inden undersøgelsernes start
var, hvor dedikerede eleverne ville gå til opgaven. Jeg har besøgt i alt 60 klasser i
perioden, og jeg har været modtaget med stor interesse og gæstfrihed i dem alle. I de tre
udvalgte klasser, hvor jeg gennemførte en række elevsamtaler, viste eleverne mig stor
tillid og interesse gennem deres gennemarbejdede og ærlige bidrag. Stor tak til jer.
En sidste tak skal lyde til Troels for din evige støtte, der er med til at bringe mig videre
i tider, hvor tingene kan være svære, og som giver et ekstra skub i perioder, hvor tingene
flasker sig. Tak for din tålmodighed!
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RESUMÉ
Formål og indledning
Der har gennem de seneste årtier været stigende interesse for elevers engagement, fordi
det har vist sig at influere stærkt på elevers trivsel, deltagelse og læringsudbytte.
Forskningen har indtil nu hovedsagligt beskæftiget sig med at klarlægge elevers
engagement og begrundet elevernes besvarelser fx i deres socioøkonomi.
Elevperspektivet

er

forholdsvis

stærkt

repræsenteret

i

eksisterende

engagementsforskning, men det er altså hovedsagligt ud fra kvantitative undersøgelser,
hvor der tages udgangspunkt i spørgeskemaer til elever eller observationer af elever. På
den baggrund efterlyser forskere mere kvalitative studier, der kan belyse ikke bare,
hvordan elever oplever deres undervisning og skolegang, men også hvorfor det forholder
sig sådan. Der har derved ikke været fokus på, hvad eleverne selv vil fremhæve, når de
bliver spurgt ind til baggrunden for deres besvarelser. Netop baggrunden for elevernes
besvarelser iagttages at kunne give kvalificerede svar på, hvad der for eleverne virker
engagerende og øger deres deltagelse. Formålet med nærværende afhandling er derfor
at undersøge elevers engagement mere generelt i Danmark og derefter iagttage, hvad
elever i folkeskolens udskoling iagttager som engagerende undervisning for derved også
at kunne iagttage, hvordan det mere empirisk er muligt at forstå forholdet mellem
engagement og deltagelse.
Der stilles på den baggrund følgende forskningsspørgsmål:
1. Hvad karakteriserer elevers engagement på 7. klassetrin, og i hvilke
dimensioner af engagementet kan der iagttages at være udfordringer?

2. Hvad iagttager udskolingselever, fra klasser med et højt engagement, som
afgørende facilitatorer ved engagerende undervisning?
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3. Hvordan kan forholdet mellem engagement og deltagelse iagttages?
Afhandlingen udarbejdes som en mixed methods undersøgelse, der indledes med en
mere generel undersøgelse af elevers engagement i 7. klasse, og som ligeledes giver en
repræsentativ sample, hvorfra der kan udvælges klasser, hvor elever giver udtryk for at
være højt engagerede, til mere uddybende undersøgelser.

Teoretisk forankring og forskningsdesign
Gennem litteratursøgninger iagttages det, at der i engagementslitteraturen er uklare
begrebsmæssige definitioner, hvor engagement beskrives som et flerdimensionelt
begreb, der består af dels noget psykologisk og dels noget adfærdsmæssigt fx i form af
deltagelse. Hvordan forholdet mellem det psykologiske og det adfærdsmæssige
forholder sig, bliver dog ikke tydeligt fremskrevet. Derudover bliver engagement i nogle
studier anvendt synonymt med motivation. Den begrebsmæssige uklarhed gør det
vanskeligt at operationalisere og undersøge elevers engagement, og jeg har derfor
udarbejdet

en

systemteoretisk

genbeskrivelse

af

engagementsbegrebet

med

udgangspunkt i Niklas Luhmanns systemteori. Genbeskrivelsens tjener det formål, at få
tydeliggjort engagement som en psykisk tilstand, der kan ses indikatorer på i det sociale,
fx i form af deltagelse. Den teoretiske præcision af engagement giver anledning til at
tilrettelægge afhandlingens undersøgelser sådan, at der indsamles elevers iagttagelser af
mulige indikatorer og facilitatorer for engagement i undervisningen og derved også rette
fokus mod deres deltagelse i undervisningen.
Afhandlingen har et sekventielt design, hvor resultater fra den indledende
spørgeskemaundersøgelse anvendes til at designe den efterfølgende og mere uddybende
undersøgelse af engagerende undervisning og deltagelse i tre udvalgte klasser.
I spørgeskemaundersøgelsen anvendes Student Engagement Instrument, der er et
amerikansk valideret spørgeskema, der gennem 35 spørgsmål evaluerer på elevernes
engagement. I undersøgelsen involveres 1295 elever fra 22 strategisk udvalgte skoler.
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Skolerne er beliggende i hele Danmark og varierer fra de højest til lavest præsterende
skoler i landet.
De kvalitative undersøgelser indeholder elevsamtaler og lærerinterview. Til indsamling
af elevers iagttagelser af deres undervisning anvendes og udvikles metoder, der på
forskellige vis kan facilitere samtaler med og mellem elever. Derudover anvendes
strukturerede interview med lærere, der hovedsagligt har til formål at få lærernes
iagttagelser af deres forhold til eleverne samt deres iagttagelser af de overvejelser, de
gør sig over elevernes deltagelse i undervisningen.

Resultater fra den kvantitative analyse
De kvantitative analyser indledes med en faktoranalyse, der grupperer spørgsmålene i
fire dimensioner: familiær støtte, skolens relevans og mål for fremtiden,
kammeratskabsstøtte samt lærer/elev-forhold. Resultater fra de kvantitative analyser
viser, at eleverne i 7. klasse er overvejende engageret. I dimensionen familiær støtte viser
det sig, at eleverne overordnet giver udtryk for, at de har den fornødne hjælp og
opbakning hjemmefra. Samme tendens viser sig i dimensionen, skolens relevans og mål
for fremtiden, hvor eleverne giver udtryk for, at de kan se en mening med deres
skolegang, og de har også forventninger om at skulle gennemføre en uddannelse.
Eleverne er således overvejende enige i de to første dimensioner. I dimensionen,
kammeratskabsstøtte for læring, er eleverne også overvejende enige i spørgsmålene. Det
betyder, at langt størstedelen af eleverne giver udtryk for, at de har venner på skolen, og
de kan lide at tale med eleverne på skolen. Alligevel svarer cirka en femtedel af eleverne
uenig til, at de oplever, at andre elever er opmærksomme på dem, og de svarer også uenig
til, at de andre elever på skolen er der for dem, når de har brug for det. Resultater der
kan indikere, at eleverne har venner på skolen, men at kvaliteten af venskaberne kan
være lav. Eleverne kan således opleve, at de har venner at være sammen med, men ikke
til at dele mere personlige eller faglige problemer med. Den sidste dimension, lærer/elevforhold, er den dimension, hvor der iagttages at være størst variation i elevernes
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besvarelser. Særligt det at føle sig lyttet til og involveret i det, der sker med dem i skolen,
er der en relativt stor andel elever, der svarer uenig til.
Analyser viser ligeledes en signifikant sammenhæng mellem elevernes engagement og
skolernes karaktergennemsnit. Det betyder, at elever fra skoler med et højt
karaktergennemsnit skønnes at være højere engageret end elever fra skoler med lavt
karaktergennemsnit. Dette forhold gør sig især gældende, når det handler om lærer/elevforholdet. Det bliver på den baggrund tydeligt i resultaterne, at særligt elevernes forhold
til lærerene skal undersøges nærmere i den kommende kvalitative undersøgelse.

Resultater fra den kvalitative analyse

Indikatorer for engagement/
Den første kvalitative analyse fokuserer på forskellen indikatorer for engagement/. Når
eleverne skal vurdere, hvad det har af betydning, at de føler sig set og hørt af deres
lærere, fremhæves den psykiske indikator tryghed samt to sociale indikatorer indflydelse
og deltagelse. Således er oplevelsen af tryghed, indflydelse og mulighed for deltagelse
faciliterende for elevernes engagement. Når elever føler sig lyttet til, kan de samtidig
føle, at de har indflydelse på deres undervisning. Eleverne finder det afgørende, at
læreren viser interesse for deres meninger, og de argumenterer for, at det giver dem en
følelse af at være værdsat og betydningsfuld, hvilket øger deres deltagelse i
undervisningen.

Facilitatorer for engagement/
Den næste kvalitative analyse fokuserer på facilitatorer for engagement/. Når eleverne
spørges ind til baggrunden for deres besvarelser i spørgeskemaundersøgelsen,
fremhæver de deres indbyrdes forhold og deres forhold til deres lærere, som de to mest
centrale faktorer for deres engagement. Eleverne fremhæver, at de synes, de har gode
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lærere i klassen, der har stor betydning for, at de i klassen får dannet tilsvarende omsorgsog respektfulde forhold til deres klassekammerater.
Den gode lærer bliver italesat ganske ofte af eleverne, og de bliver derfor spurgt nærmere
ind til, hvad der karakteriserer en henholdsvis god og dårlig lærer. Når eleverne skal
karakterisere den gode lærer, fremhæver de lærerens evne til at skabe respekt omkring
sig i klassen, så der bliver ro til faglig fordybelse. Eleverne finder det ligeledes meget
centralt, at læreren viser eleverne respekt og møder dem med tålmodighed, så eleverne
føler, der er plads til at være, som de er både fagligt og personligt. Lærerens tålmodighed
i undervisningen, fx det at læreren giver sig god tid til at forklare en opgave, får især
konsekvenser for, hvordan eleverne får mulighed for at deltage i undervisningen.
Gensidig respekt bliver for eleverne afgørende for forholdet mellem dem og deres lærere,
fordi de udtrykker et behov for, at læreren til en vis grad må være underlagt de samme
regler, fx det at komme til tiden, og forventninger, fx til forberedelse, som de også er
underlagt som elever. På den baggrund kendetegnes en dårlig lærer ved en, der er
dobbeltmoralsk og disrespektfuld over for eleverne.
Eleverne spørges videre ind til deres iagttagelser af deltagelse i undervisningen. Her
træder forskellen strukturering af undervisningskommunikationen/ frem som en
afgørende

facilitator

for

deres

deltagelse.

Lærerens

strukturering

af

undervisningskommunikationen kan være afgørende for elevernes måde eller mulighed
for at selektere forståelse, der bringer dem til en forståelse af indholdet. Forståelse bliver
på den måde, ifølge eleverne, afgørende for deres deltagelse. Eleverne pointerer i den
sammenhæng, at tydelige mål med og struktur i undervisningen ligeledes letter
forståelsen og gør deltagelsen nemmere.
En anden afgørende facilitator for elevernes deltagelse er, hvorvidt de oplever, at
undervisningen er spændende. Når undervisningen er spændende, har eleverne nemmere
ved at fastholde deres koncentration. Spændende undervisning karakteriserer eleverne
navnlig som varieret undervisning. De har erfaring for, at undervisningen især i
udskolingen er ensformig, og mange elever iagttager røv-til-bænk-undervisning som
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enormt kedsommelig i længden. Varieret undervisning kan på den baggrund iagttages at
være engagerende undervisning.
Resultaterne har givet anledning til at nuancere forholdet mellem engagement og
deltagelse. Deltagelse kan ses som en indikator for engagement, men det behøver ikke
være det. Det kan iagttages gennem elevernes iagttagelser, at de også deltager fx af pligt
og ansvar over for læreren. Den bagvedliggende årsag får betydning for elevernes
fastholdelse eller reproduktion af deres deltagelse. Hvis elevens deltagelse er begrundet
i engagement, er sandsynligheden for, at den fortsætter, større, end hvis eleven deltager
af pligt.

Konklusion
Overordnet set giver elever på 7. klassetrin i Danmark udtryk for at være engageret. Dog
kan der i elevernes besvarelser af deres forhold til lærerene iagttages udfordringer i
forhold til det at føle sig lyttet til og inddraget i skolerelaterede anliggender.
Resultaterne peger på, at engagerende undervisning, set fra et elevperspektiv, er
kendetegnet ved, at eleverne mødes af en vis ordentlighed i undervisningen. En
ordentlighed hvor de bliver mødt med respekt, interesse og tillid. For at undervisningen
opleves engagerende må eleverne opleve, at deres bidrag er betydningsfulde. Det virker
således særligt engagerende på eleverne, når de har indflydelse på deres undervisning,
og de føler sig lyttet til.
Varieret undervisning, hvor læreren gør brug af forskellige former for organiseringer
gennem lektionen er en anden central faktor for elevernes engagement. Det kan
konkluderes, at gennem ordentlighed og varieret undervisning, vil der med stor
sandsynlighed være mulighed for, at en stor del elever i en klasse oplever at være
engageret og deltagende i undervisningen. Ordentlighed og varieret undervisning er på
baggrund af afhandlingens resultater de mest centrale facilitatorer for elevers
engagement i folkeskolens undervisning.
Resultaterne har tydeliggjort, at eleverne har varierende grunde til at deltage i
undervisningen, hvilket betyder, at deltagelse ikke nødvendigvis er en indikator på
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engagement, men kan også være relateret til en følelse af pligt og ansvar. Hvorvidt
deltagelsen opretholdes, er mest sandsynlig, hvis deltagelsen sker på baggrund af elevens
engagement.
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SUMMARY
Purpose and introduction
An increasing interest in student engagement has grown in recent decades because it
tends to influence on students’ well-being, participation and learning outcomes. So far,
research has mainly focused on determining student engagement and has attributed to
student responses, for example to their socioeconomic status. Build on existing
engagement research the student perspective has a relatively strong representation,
however, mainly achieved on quantitative surveys based on questionnaires addressed to
students or student observations. In the light of this, researchers call for more qualitative
studies that can illuminate not only how students perceive their teaching and schooling,
but also why it is so. The focus of attention has thus not been from the student’s
perspective when asked to account for their responses. In this context, the students’
responses in particular enable to provide qualified answers framing the students’
perspective on engagement and increasing participation. The purpose of this dissertation
is thus to examine how students in lower secondary school identify engaging teaching
as to be able to observe how the empirical approach makes it possible to understand the
relationship between engagement and participation.
In the light of this, the following research questions are asked:

1. What characterizes student engagement in seventh grade, and which
dimensions of this engagement appear in particular to be challenging?
2. Which facilitators do students in lower secondary school, from classes
with high engagement, consider as powerful in engaging teaching?
3. How can the relationship between engagement and participation be
observed?
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The dissertation is conducted as a mixed methods study, initiated with a more general
study of student engagement in seventh grade, which also provides a representative
sample to select classes in which students express high engagement for the purpose of
facilitating thorough surveys.

Theoretical background and research design
In search of literature on student engagement, unclear definitions of the concept appear.
The concept of engagement describes a multi-dimensional approach reflecting partly
psychological and partly behavioral dimensions e.g. in terms of participation. However,
the relationship between the psychological and behavioral dimensions are not clearly
defined. Furthermore, some studies use engagement and motivation as if they were
synonymous. The conceptual ambiguity makes it difficult to operationalize and examine
student engagement, which is why I have developed a system theoretical re-description
of the concept of engagement based on Niklas Luhmann’s system theory. The redescription serves the purpose of clarifying the concept of engagement as a mental
condition, which can be measured as social indicators, e.g. in terms of participation.
Based on the theoretical precision of engagement, the dissertation studies are organized
into gathering students’ observations of possible indicators and facilitators on
engagement, thus focusing on their participation in teaching.
The dissertation has a sequential design, in which the results of the preliminary
questionnaire survey are employed to design the subsequent and more detailed study of
engaging teaching and participation in three selected classes. The questionnaire survey
uses the Student Engagement Instrument (SEI), which is an American validated
questionnaire that evaluates student engagement through 35 questions. The survey
involves 1295 students from 22 strategically selected schools. The schools are located
throughout Denmark and vary from the highest-performing schools to the lowestperforming schools in the country.
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The qualitative studies consist of student dialogues and teacher interviews. With the
purpose of collecting students’ observations of their teaching, methods are incorporated
and developed to help facilitate dialogues with and between students. Furthermore, the
objective of the structured teacher interviews are mainly used to explore the teachers’
observations of their relationships with students as well as their observations of the
considerations paid to the students’ participation in teaching.

Results of the quantitative analysis
The results from the quantitative analyzes show that students in seventh grade are
considered predominantly engaged. The quantitative analyzes are initiated with a factor
analysis that groups the questions into four dimensions: family support, relevance of the
school and expectations for the future, peer support as well as teacher/studentrelationship. In the context of family support, it appears that the general opinion of the
students indicates that they are provided with the necessary help and support from home.
The same tendency appears in the dimension, relevance of the school and expectations
for the future, as the students in this context express the opinion of schooling being
purposeful and that they have expectations of having to complete an education. The
students thus agree in the first two dimensions. In the dimension, peer support, the
students also agreed on the questions. This means that the vast majority of students
express the opinion of having friends at school and that they like to talk with the students
at school. Nevertheless, approximately one fifth of the students disagree in experiencing
that other students care about them, and they disagree that the other students at school
are supportive when they need them. These results can indicate that the students
experience friendships at school, but that these friendships can be of inferior quality. The
students may thus find that they have friends to hang out with however unable to share
more personal or academic problems. The last dimension, teacher/student - relationship,
is observed to have the greatest variation in student responses. In particular, when it
comes to the sense of being heard and involved in what is happening to them in school,
a relatively large proportion of students disagree.
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Further analysis show correlation between the students’ engagement and the grade point
average at the schools. Students from high performing schools are estimated to be more
engaged than students from low performing schools. This tendency is especially seen in
relation to the dimension teacher/student-relationship. In this context, the results clearly
indicate that the teacher/student relationships needs further examination in the
qualitative study.

Results of the qualitative analysis
Indicators of engagement/
When students need to evaluate the importance of being seen and heard, they bring out
the sense of safety, influence, and participation. The sense of safety, influence, and the
opportunity for participation thus facilitates student engagement. When students
experience the sense of being heard, it motivates their sense of influence on their
teaching. For the students, it is important that the teacher shows interest in their opinions,
and they explain how this gives them a sense of appreciation and meaningfulness, which
increases their participation in the teaching.

Facilitators to engagement/
When the students are asked to explain and reason out their answers in the questionnaire
survey, they bring out their interrelationship and the relationship with their teachers as
the two most important factors for their engagement. The students emphasize that they
consider their teachers to be good, which is of great importance with respect to the
development of corresponding caring and respectful relationships with their classmates.
The good teacher is quite often articulated by the students, and for that reason they are
asked to further describe what characterizes a good and a bad teacher, respectively.
When describing the good teacher the students emphasize the teacher’s ability to create
respect in the class to make room for learning. The fact that the teacher treats the students
with respect and meets them with patience for the students to feel in place professionally
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as well as personally, is also considered important. The teacher’s patience, for example,
taking the time to explain a task, has particular consequences for students’ participation
in class. The mutual respect is an important aspect for the students in the relationship
with their teachers, as the students expect the teacher to be subject to the same rules, for
example, be on time, and expectations, for example, preparation, as the students. In the
light of this, students identify a bad teacher as one having double standards and
disrespectful behavior towards the students.
The students are asked to account for their observations of participation in the teaching.
In this regard, the students emphasize structuring the teaching communication as vital to
their participation. The teacher’s way of structuring the teaching can be crucial to the
students’ way of and possibility to select understanding that brings them to an
understanding of the content. Understanding thus becomes an important facilitator in
terms of student participation. In this context, the students point out that clear goals and
structures in teaching also facilitate understanding and make participation easier.
Another important facilitator for student participation is the perception of interesting
teaching. When the teaching is interesting, students maintain their concentration more
easily. The students in particular characterize varied teaching as interesting teaching. In
their experience, the teaching especially in lower secondary school is monotonous, and
in the long run many students perceive “arse-to-bench teaching” as boring. In the light
of this, varied teaching can have positive influence on the students’ engagement.
The results also give rise to clarify the relationship between engagement and
participation. Participation can be seen as an indicator for engagement, but it does not
have to be. Through the students’ observations, it is revealed that they also participate,
for example, out of duty and responsibility towards the teacher. The underlying cause
affects the maintenance and reproduction of the students’ participation. If the motivation
for the student’s participation relates to engagement, the probability that it will continue
is more likely than if the student participates out of duty.
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Conclusion
In general, students in seventh grade in Denmark express engagement in school.
However, the students’ responses based on their relationship with the teachers, show
challenges in terms of the sense of being heard and involved in school-related issues.
The results show that the characteristics of engaging teaching, expressed from a student
perspective, refer to the fact that students meet some degree of orderliness in the
teaching. This orderliness meets the student with respect, interest and trust. In order for
students to achieve engaging teaching, students must perceive their contribution as
significant. It thus seems particularly engaging to students when they achieve influence
on their teaching and feel the sense of being heard.
A variety of teaching in which the teacher uses different types of organizations during
the lesson is another important factor for student engagement. It can be concluded that
orderliness and a variety of teaching would most likely entail the possibility of a large
number of students in a class to experience engaging and participating teaching. Based
on the dissertation’s results, orderliness and varied teaching are the most important
facilitators for student engagement in lower secondary school. The results clearly show
that the students have varied reasons for participating in the teaching, which means that
participation is not necessarily an indicator for engagement, but may be related to a sense
of duty and responsibility. Whether the participation is maintained is most likely if the
participation is based on the student’s engagement.
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Kapitel 1

INDLEDNING OG BAGGRUND
1.1 Indledning
Der har gennem de seneste årtier været stigende interesse for elevers engagement, fordi
det har vist sig at influere stærkt på elevers trivsel, deltagelse og læringsudbytte
(Christenson, Reschly & Wylie, 2012). Elevengagement er gennem forskningen blevet
tæt forbundet med trivsel, dvs., når elever oplever at være engageret og deltagende i
skoleaktiviteter, øges deres selvværd, og de får en større tilfredshed med deres tilværelse
(Corso, Bundick, Quaglia & Haywood, 2013). Yderligere konkluderes der følgende i en
undersøgelse lavet i et samarbejde mellem Microsoft, Pearson Foundation og Gallup:
”…student aspiration and engagement is also positively correlated to work quality later
in life” (Gallup, 2013, s. 4). Engagement har således også vist sig at have indflydelse på
jobtilfredshed senere i livet.
I forskningslitteraturen bliver elevers engagement defineret sådan, at det fordrer
deltagelse (Appleton, Christenson, Kim & Reschly, 2006; Frydenberg, Ainley &
Russell, 2005). Når der i engagementsbegrebet fokuseres på deltagelse, bliver elevers
deltagelsesbetingelser centrale. Det bliver ikke alene op til den enkelte elev, om
engagementet kan udfoldes, men derimod også noget, der afhænger af den sociale
kontekst, eleven er, eller ønsker at være, en del af. Det centrale her er altså, at
engagement dannes i mødet mellem lærer, elev og indhold (Corso et al., 2013). Det er
således ikke noget, der udelukkende er tilskrevet eleven, men i høj grad også noget, der
dannes gennem det sociale.
Deltagelse bliver yderligere centralt, fordi når elever deltager i undervisningen, er det
sandsynligt, at de øger deres læringsudbytte og samtidig mindsker risikoen for at droppe
ud af en senere ungdomsuddannelse (Rumberger & Rotermund, 2012). Fokus på elevers
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engagement kan derfor være med til at højne chancerne for, at flere elever på en
ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse.
Forskning peger på, at særligt elevers oplevelse af indflydelse og inddragelse spiller en
afgørende rolle for deres deltagelse (Ainscow & Messiou, 2018; Fielding, 2004; Tetler,
2002; Ulmanen, Soini, Pyhältö & Pietarinen, 2014; Ulvseth, Jørgensen & Tetler, 2017).
Således er det ikke tilstrækkeligt, at elever undervises om demokrati, men de må også
undervises med demokrati. Dette kan blive kritisk, når der kigges på elevundersøgelser
foretaget i Danmark i de seneste år. Undersøgelser foretaget af Dansk Center for
Undervisningsmiljø (2016; 2017) viser nemlig, at et betydeligt antal udskolingselever
oplever at have manglende indflydelse på deres skolegang. I undersøgelsen svarer 45 %,
at de aldrig eller sjældent er med til at bestemme, hvad de skal arbejde med i klassen.
Derudover svarer 21 %, at undervisningen aldrig eller sjældent er spændende, og 50 %
finder undervisningen spændende en gang imellem (DCUM, 2016, 2017). Til
spørgsmålet om, hvorvidt elevernes ideer bliver brugt i undervisningen, svarer kun 30
% enige eller helt enige. Samme tendens viste sig i Undervisningsministeriets
trivselsmåling for skoleåret 2016/2017, hvor 33 % af elever i udskolingen er enige eller
helt enige i, at undervisningen er kedelig (Undervisningsministeriet, 2017b).
Sammenholdes resultaterne med den ovenfor præsenterede forskning om elevers
engagement, kan det tyde på, at denne elevgruppes engagement kan være i risiko for at
være lavt eller i hvert fald faldende. Det kan betyde, at udskolingseleverne har begrænset
deltagelse i undervisningsaktiviteterne og derfor senere af varierende årsager møder
barrierer for deltagelse på deres videre vej i uddannelsessystemet.
En undersøgelse foretaget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i 2013 peger på, at den
gruppe unge, der ikke har erhvervet en ungdomsuddannelse, inden de er fyldt 25 år, har
varierende baggrund (Pihl, 2013). Det er således socialt og fagligt udfordrede unge, men
det er også unge, der har stærke faglige og sociale kompetencer. Resultater der kan
indikere, at elevernes erfaringer med skolen kan have givet anledning til disengagement,
der følger dem ind i deres voksenliv. Samtidig indikerer resultaterne, at det
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(dis)engagement ikke er forbeholdt en bestemt gruppe elever, således at både fagligt
udfordrede og stærke elever kan opleve at have svære betingelser for deltagelse i
undervisningen, hvor eksempelvis manglende indflydelse og kedsomhed kan være en
afgørende faktor.
Men hvorfor kan det være vanskeligt at få elever engageret i undervisningen? Det at
være elev i en skole kan dels iagttages som en rettighed, eleverne har, men også som
noget eleverne er forpligtede til. Undervisningspligten gør, at størstedelen af danske
elever skal være i en skole og tilhøre en klasse. Det er på den måde en rettighed for
eleverne, men samtidig også en pligt. ”Strukturelt er undervisningssystemet
karakteriseret ved dets ufrivillighed. Eleverne bestemmer ikke selv, hvilken klasse de vil
gå i, og de kan ikke vælge en ny klasse fra dag til dag. Deltagerne er tildelt hinanden og
skal få interaktionen til at fungere inden for denne ramme af tvang” (Qvortrup &
Qvortrup, 2015, s. 91). Det er på de vilkår, eleverne møder deres klassekammerater og
lærere. I dette rum af ufrivillighed skal eleverne lære mest muligt og samtidig også gerne
trives. Det bliver derfor skolens opgave, at elevernes skolegang ikke bare er tålelig, men
også udfordrende og engagerende både socialt og fagligt.
Forskningen peger som nævnt ovenfor på, at elevers engagement og deltagelse er
afgørende for deres læring, samtidig med at en betydelig andel af eleverne i folkeskolens
udskoling gennem trivselsmålinger giver udtryk for at kede sig og være uden indflydelse
i

skolen

(DCUM,

2016,

2017;

Rumberger

&

Rotermund,

2012;

Undervisningsministeriet, 2017b). Sidstnævnte kan iagttages at være problematisk, når
elevernes tvungne tilstedeværelse tages i betragtning. Det bliver på den baggrund
centralt at undersøge, hvad elever selv vil pege på som centrale faktorer for deres
engagement og deltagelse. Nærværende projekt sætter derfor fokus på elevers
perspektiver, der kan være med til at udvikle et bud på en karakteristik af engagerende
undervisning.
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1.2 Præsentation af forskningsspørgsmål
Med

afsæt

i

ovenstående

introduktion

præsenteres

her

afhandlingens

forskningsspørgsmål:
1. Hvad karakteriserer elevers engagement på 7. klassetrin, og i hvilke
dimensioner af engagementet kan der iagttages at være udfordringer?

2. Hvad iagttager udskolingselever, fra klasser med et højt engagement, som
afgørende facilitatorer ved engagerende undervisning?

3. Hvordan kan forholdet mellem engagement og deltagelse iagttages?

Afhandlingen tager udgangspunkt i et elevperspektiv, hvor elevers iagttagelser af
engagement og deltagelse i undervisningen bliver genstand for min iagttagelse.
Forskningsspørgsmålet besvares med en mixed methods-undersøgelse, der er forankret
i sociologisk systemteori.
Med formålet om at iagttage klasser, hvor elever udrykker højt engagement,
gennemføres indledningsvis en repræsentativ undersøgelse af elevers engagement i 7.
klasse i Danmark. Undersøgelsen analyseres kvantitativt, hvor resultaterne anvendes til
et overblik over elevernes engagement og samtidig til at give indikationer af hvilke
dimensioner af engagementet, der kan iagttages at være udfordringer på. Resultaterne
anvendes ligeledes til at udvælge klasser til en efterfølgende undersøgelse.
Undersøgelsen i udvalgte klasser gennemføres som samtaler med og mellem elever, og
disse analyseres kvalitativt. Der gennemføres derudover interview med lærere. Formålet
er en iagttagelse af elevers og læreres iagttagelser af indikatorer og facilitatorer for
engagement og deltagelse i undervisningen. Ligeledes undersøges forholdet mellem
engagement og deltagelse hovedsagligt med udgangspunkt i elevers og læreres
iagttagelser.
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1.3 Afhandlingens opbygning
Afhandlingen består af i alt 10 kapitler.
Første kapitel – Indledning og baggrund – består af tre afsnit. I det første afsnit redegøres
der for baggrunden for projektet. I andet afsnit præsenteres projektets formål og
forskningsspørgsmål. I det tredje og sidste afsnit gives et overblik over indholdet af
afhandlingens opbygning og indhold.
Andet kapitel – State of the art – har til formål at skabe overblik over forskningsfeltet,
som nærværende afhandling skriver sig ind i. Kapitlet består af tre overordnede afsnit.
Første afsnit indeholder en præsentation af søgestrategien, hvor der gøres rede for de
søgekriterier og øvrige søgestrategier, der har været anvendt. I det efterfølgende afsnit
præsenteres resultater fra udvalgt forskning, der iagttages som grundlæggende afsæt for
afhandlingens formål. Afslutningsvis redegøres for afhandlingens bidrag til eksisterende
forskning.
Tredje kapitel – Iagttagelser af begrebet engagement – indeholder fem overordnede
afsnit, der rammesætter forskellige forståelser af engagementsbegrebet. Første afsnit
indeholder en iagttagelse af engagement som et ’common sense’-begreb. Andet afsnit
indeholder en iagttagelse af engagement som et psykologisk begreb, hvor forskellige
definitioner inden for psykologien præsenteres. Andet afsnit anvendes som afsæt til
tredje afsnit, der indeholder en systemteoretisk genbeskrivelse af engagementsbegrebet.
Det tydeliggøres i dette afsnit, hvordan det er muligt at iagttage forholdet mellem det
psykiske og det sociale, hvorfor der i de to efterfølgende afsnit redegøres for forholdet
mellem undervisning, læring, deltagelse og engagement.
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Fjerde kapitel – Afhandlingens metodologi – et mixed methods-forskningsdesign –
indeholder fem overordnede afsnit. Første afsnit er en redegørelse for det
erkendelsesmæssige grundlag, hvor data forstået som iagttagelser af elevers iagttagelser
bliver tydeliggjort. Andet afsnit indledes med en historisk iagttagelse af mixed methods,
hvorefter den udvalgte definition af mixed methods til afhandlingen præsenteres. I det
tredje afsnit illustreres og forklares det integrative design. Der er således fokus på at
tydeliggøre, hvordan teori, design, metoder og fortolkninger er integreret gennem
afhandlingen. Kapitlet afsluttes med en diskussion af forholdet mellem mit
videnskabsteoretiske ståsted set i forhold til det at arbejde mixed methods, hvorefter der
følger en kort opsamling.
Femte kapitel – Spørgeskemaundersøgelsens metodiske ramme – indeholder fire
overordnede afsnit. I det indledende afsnit introduceres spørgeskemaet, Student
Engagement Instrument, der er anvendt i undersøgelsen. Spørgeskemaet er et
amerikansk valideret skema, så afsnittet redegør for baggrunden for skemaets oprindelse
og derudover de overvejelser, jeg har gjort mig ved oversættelse og anvendelse af
skemaet i en dansk kontekst. Herunder udarbejdes en kort iagttagelse af spørgeskemaets
indhold ud fra et systemteoretisk perspektiv. Andet afsnit er en præsentation af de
strategisk udvalgte skoler, der deltager i undersøgelsen, hvilket følges op af et tredje
afsnit, hvor dataindsamlingsforløbet præsenteres. Herunder redegøres for de centrale
etiske overvejelser, der har været gennem forløbet, og endelig i det afsluttende fjerde
afsnit præsenteres strategien for den kvantitative analyse.
Sjette kapitel – Kvantitative analyser – indeholder seks overordnede afsnit, hvor
resultater fra de kvantitative analyser præsenteres. Der indledes med deskriptive analyser
af svarprocent, fordeling af køn samt et overblik over elevernes besvarelser af det
anvendte spørgeskema. Herefter følger et afsnit, hvor resultater af en faktoranalyse
præsenteres. I det fjerde afsnit udarbejdes de foreløbige konklusioner, hvorefter der i
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femte afsnit præsenteres et statistisk belæg for udvælgelsen af klasser til de følgende
kvalitative undersøgelser. Resultater fra de tre udvalgte klasser præsenteres i det sjette
afsnit.
Syvende kapitel – Metodisk ramme for elevers iagttagelser af undervisning – indeholder
fem overordnede afsnit. Det indledende afsnit er en præsentation af den radikalt
hermeneutiske metode, der danner rammen om den kvalitative undersøgelse. Afsnittet
indledes med en mere redegørende tekst, hvorefter metoden operationaliseres i forhold
til undersøgelsernes formål. I den forbindelse bliver udvalgte forskerforskelle
præsenteret. Andet afsnit er en præsentation af de kriterier, der har ligget til grund for
udvælgelsen af tre klasser, og i den forbindelse præsenteres klasserne også. I tredje afsnit
redegøres for elevsamtalernes operationalisering og indhold. De udvalgte metoder
præsenteres og begrundes, og operationaliseringen af de udvalgte forskerforskelle
præsenteres. I fjerde afsnit gøres kort rede for forskerforskellenes operationalisering i
lærerinterview. Kapitlet afsluttes med et femte afsnit, der indeholder etiske overvejelser,
der hovedsagligt er fokuseret mod elevsamtalerne.
Ottende kapitel – Kvalitative analyser – indeholder tre overordnede afsnit, der er
organiseret efter de tre analysetrin i den radikalt hermeneutiske metode. Det første afsnit
giver et overblik over den empiriske konstruktion i analysetrin ét, hvor det efterfølgende
afsnit er en udfoldelse af den hypotetiske konstruktion. Afsnittet er inddelt efter de
udvalgte forskerforskelle indikatorer for engagement og facilitatorer for engagement,
der udgør underafsnit. Herefter følger analysetrin tre, der forstås som endnu en
hypotetisk konstruktion, hvor afhandlingens resultater sammenlignes og relateres til
relevant teori og forskning.
Niende kapitel – Konklusion – indeholder overordnet fire afsnit. Der konkluderes
indledningsvis på den systemteoretiske genbeskrivelse, der danner grundlag for
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besvarelsen af de opstillede forskningsspørgsmål. Andet afsnit konkluderer på det første
forskningsspørgsmål gennem resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen. Tredje afsnit
konkluderer på det andet forskningsspørgsmål, hvor konkluderende iagttagelser af
resultater fra elevsamtaler og lærerinterview præsenteres. I den forbindelse bliver
konkluderende iagttagelser på det tredje forskningsspørgsmål om forholdet mellem
engagement og deltagelse ligeledes præsenteret. Konklusionen afsluttes med afrundende
iagttagelser af centrale karakteristika ved engagerende undervisning.
Tiende kapitel – Perspektivering – indeholder to afsnit, der er en tematisk og metodisk
iagttagelse af, hvilke retninger det ud fra afhandlingens resultater kunne være interessant
at arbejde videre i.
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Kapitel 2
STATE OF THE ART
Ph.d.-projektets overordnede formål er at undersøge, hvad der, ifølge elever i
udskolingen, karakteriserer engagerende undervisning i et forsøg på at identificere
særlige vigtige faktorer, der er afgørende for, om eleverne dels får lyst, men også
mulighed for at deltage i undervisningen. Søgninger til dette state of the art er derfor
tilrettelagt, så der fokuseres på studier, hvor engagerende undervisning er overordnet
tematik.
Kapitlet indledes med en redegørelse for udvalgte søgestrenge, der anvendes på
søgninger på danske, nordiske og internationale databaser. Herefter følger et afsnit med
forklaringer på de til- og fravalg, der er anvendt gennem søgningerne, og i sidste del af
kapitlet præsenteres udvalgte forskningsstudier for at synliggøre, hvad der, ud fra de
udvalgte søgninger, kan iagttages af eksisterende forskning på området.

2.1 Søgestrenge, -kriterier og -strategier
I følgende afsnit præsenteres de søgestrenge og -kriterier, jeg har anvendt i
litteratursøgningen. Ud over de mere systematiske søgninger har jeg anvendt backward
snowballing og Google søgninger. Procedure ved søgninger bliver udfoldet i det
følgende afsnit.
Nordisk søgning på engagerende undervisning
Jeg har i samråd med en forskningsbibliotekar fra Det Kgl. Bibliotek udvalgt relevante
databaser for litteratursøgning på nordiske og internationale databaser. Søgestrengene i
de nordiske søgninger ses nedenfor:
Dansk søgestreng: ”Engagerende undervisning” OR ”engagerende læring” OR
”engagerende læringsmiljø*”
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Søgestrengen for den norske søgning på oria.no:
Norsk søgestreng: ”Engasjerende undervisning” OR ”engasjerende læring” OR
”engagerende læringsmiljø*”
Søgestrengen for den svenske søgning på diva-portal.org, swepub.se, libris.kb.se:
Svensk søgestreng: ”Engagerande undervisning” OR ”engagerande lärande” OR
”engagerande lärmiljö*”
International søgning på engagerende undervisning
Søgestrengen for de internationale databaser ses nedenfor:
Søgestreng 1: “Engaging learning setting*” OR “engaging learning environment*” OR
"engaging teaching" OR "engaging learning" OR "engaging instruction"
Søgestreng 2: ”Student engagement” AND facilitat*
Herunder i skema 2.1 vises de til- og fravalg, jeg har anvendt gennem søgningerne.

Til- og fravalg

Kommentar

Søgestrengen kan findes
”anywhere except full text
ALL”

Jeg har valgt at lave en forholdsvis bred søgning,
hvor jeg søger i titler, abstracts og emneord, men
vælger dog at afgrænse den til ikke at inkludere
fuldtekst. I denne søgning får jeg hovedsagligt hits,
hvor forfattere har prioriteret viden om
engagerende undervisning, hvor det i søgninger
med fuldtekst også ville inkludere hits, hvor
engerende undervisning som begreb bliver
anvendt mere overfladisk og sporadisk.
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Tidsperioden er afgrænset fra
2000-2017
Der inkluderes udelukkende
litteratur der er peer-reviewed

Jeg anvender dette tidsrum, der er passende til
oversigter af denne størrelse.
I de internationale søgninger inkluderes
udelukkende studier, der er peer-reviewed, for at
sikre at studierne lever op til mere generelle
forskningsmæssige kriterier.
Dette kriterium er dog ikke muligt at anvende ved
de nationale og nordiske søgninger.

Følgende sprog er inkluderet:
dansk, norsk, svensk, engelsk

Jeg inkluderer hits på de sprog, jeg læser.

Aldersgruppe afgrænses til 0.-9.

En stor del af engagementsforskningen er
koncentreret
omkring
ungdomsog
erhvervsuddannelser. For at afgrænse og
relevantgøre søgningen mest muligt har jeg derfor
valgt udelukkende at inkludere studier inden for
det, der svarer til de danske obligatoriske
klassetrin.

klasse eller 6-17 år

Skema 2.1: anvendte søgekriterier
Søgninger er blevet foretaget på adskillige databaser ud fra ovenstående søgestrenge.
Nedenstående skema 2.2 viser, hvor mange hits der kom frem på de forskellige
databaser. I databaser, hvor filtrene ikke har været mulige at anvende, har jeg ekskluderet
den litteratur, der ikke passede til kriterierne. Det betyder, at der i nogle af søgningerne
er flere hits, men at studierne ikke er taget i betragtning fx pga. aldersgruppen.
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Database

Hits

Library.au.dk, Bibliotek.dk

21

Oria.no, cristin.no

61

Diva-portal.org, swepub.se, libris.kb.se

14

ProQuest: Eric, PsychInfo, søgestreng 1

9

ProQuest: Eric, PsychInfo, søgestreng 2

59

Skema 2.2: Søgeresultater
Ovenstående søgninger suppleres med backward snowballing, hvor referencer fra
udvalgte studier i de indledende søgninger kigges igennem for at se, om der her findes
yderligere relevante studier (Jalali & Wohlin, 2012). Backward snowballing har den
fordel, at det er muligt at finde studier, der er publiceret i mindre og/eller ukendte
tidsskrifter, og derudover få mulighed for at inddrage relevante studier, der af forskellige
årsager ikke kommer frem gennem de udvalgte søgninger. Metoden er ikke valgt med
den forestilling, at det bliver muligt at lave en udtømmende søgning inden for temaet,
engagerende undervisning, hvilket Brunton, Stansfield, Caird og Thomas (2017)
argumenterer for er en utopi. Det vil, ifølge Brunton et al. (2017) ikke være muligt at
søge samtlige relevante studier frem, så snowball-søgningen er udelukkende at forstå
som et supplement, der kan udvide søgningen en anelse. Ud over de strukturerede
søgninger i databaser og backward snowballing har jeg også indledningsvist anvendt
søgemaskinen Google i et forsøg på at indfange relevante danske projekter. På Google
er det ikke muligt at foretage strukturerede søgninger, andre forskere vil kunne gentage,
fordi der arbejdes med personaliserede søgninger, dvs. søgninger, der afhænger af
brugers tidligere søgehistorik (Kristiansen & Hjørland, 2013). Af den grund er Google
bevidst anvendt som et supplement. Jeg har ligeledes brugt mit nationale og
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internationale forskningsnetværk for at få hints om eventuelle relevante studier, der af
forskellige årsager ikke er kommet frem i mine søgninger.
2.1.1 Resultat af søgninger
Søgningen på de nordiske databaser, jf. skema 2.2 over søgeresultater, giver en del hits,
fordi det på disse databaser ikke er muligt at afgrænse aldersgruppen, og samtidig søges
der bredt i typen af litteratur. Det betyder eksempelvis for den norske søgning, at
søgningen hovedsagligt resulterede i masterafhandlinger, hvilket ikke falder inden for
mine søgekriterier. Ud af i alt 96 hits i den nordiske søgning blev tre studier inkluderet i
den videre søgning, men blev senere ekskluderet, fordi de ikke var relevante for
projektets forskningsspørgsmål.
I den internationale database er der mulighed for at foretage meget afgrænsede
søgninger, hvilket

også kan

engagementsforskning

er

ses

primært

på antallet af
koncentreret

hits.

Den

omkring

internationale
ungdoms-

og

videreuddannelser. Det betyder, at i den engelsksprogede litteratur er det ofte elever fra
high schools (grades 10-12), colleges og universities, der fokuseres på. I den første
søgestreng er der 224 hits, før aldersgruppen afgrænses og ni hits efterfølgende. I den
anden søgestreng er der 500+ hits, før aldersgruppen afgrænses og 59 hits efter.
I den første gennemgang af de fremsøgte studier kiggede jeg på overskrift og abstracts,
hvilket gav 17 studier til grundigere gennemlæsning. Ud af de 17 studier blev to studier
bedømt til at være relevant forskning for projektets forskningsspørgsmål. I de to udvalgte
studier valgte jeg at anvende backward snowballing for at se, om der i deres referencer
kunne være relevante studier. Den søgning resulterede i yderligere seks relevante studier
for afhandlingens fokus, hvilket betyder, at efterfølgende afsnit, udvalgt forskning,
baseres på i alt syv udvalgte studier samt en ph.d.-afhandling, jeg har kendskab til
gennem mit nordiske forskningsnetværk om elevengagement.
En stor del af de ekskluderede studier, især fra søgestreng 2, har fokus på it-teknologi
som en måde at engagere elever på. I disse studier er det ofte sådan, at forskere afprøver

33

teknologiske værtøjer og måler, om det har en effekt på elevernes engagement (fx Isiaq
& Jamil, 2018). Derudover har en stor del af de ekskluderede studier fokus på
fagdidaktik, hvor forskellige fagdidaktiske værktøjer eller metoder afprøves i et forsøg
på at højne elevernes engagement og derved læring inden for det enkelte fag (fx
Kajander, Zuke & Walton, 2008; Stipek, 2002). En del studier fokuserer også på
bestemte elevgrupper, fx elever med læsevanskeligheder (fx Boardman, Buckley, Maul
& Vaughn, 2014; Carnahan, Musti-Rao & Bailey, 2009) og elever med en bestemt etnisk
herkomst (fx Hackling, Byrne, Gower & Anderson, 2015). Der bliver også i enkelte
studier forsket i, om elevernes engagement varierer inden for de enkelte fag (fx Marks,
2000), og derudover er flere studier begyndt at fokusere på klassestørrelser i
sammenhæng med engagement. I den forbindelse kan digitale platforme også blive
meget centrale som redskab for lærere til at nå flere elever (fx Beckett et al., 2016; Shaw,
Kominko & Terrion, 2015).
Studier som de ovenfor nævnte er selvfølgelig afgørende for elevers engagement, men
er blevet ekskluderet i søgningerne, da de ligger uden for afhandlingens fokus, der netop
ikke retter sig mod enkelte elevgrupper eller særlige måder at undervise på, men
nærmere har til formål at undersøge, hvornår alle elever oplever den almindelige
undervisning som engagerende.

2.2 Udvalgt forskning
Jeg har gennem mine søgestrenge bevidst afgrænset mig fra studier, der beskæftiger sig
med motivation, fordi jeg begrebsmæssigt skelner mellem motivation og engagement
(se definition i kapitel 3). Det har alligevel vist sig, især i min backward snowballing, at
det er vanskeligt at lave denne skelnen, fordi flere studier anvender motivation og
engagement mere eller mindre synonymt. Det betyder, at jeg, på trods af mine
afgrænsede søgninger, alligevel inddrager et studie, der temamæssigt beskæftiger sig
med engagerende undervisning, men som begrebsligt anvender både motivation og
engagement. Hvordan disse adskilles, bliver ikke tydeligt gennem studiet (Daniels &
Arapostathis, 2005).
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Studier med elevers perspektiver på undervisning er foretaget i undersøgelser med både
kvantitative og kvalitative analyser. Størstedelen af undersøgelserne anvender
spørgeskemaer som undersøgelsesmetode. Der er fundet i alt seks studier og en svensk
ph.d.-afhandling til belysning af elevers perspektiver på engagerende undervisning,
hvoraf to anvender kvalitative analyser (Daniels & Arapostathis, 2005; Ulmanen et al.,
2014), tre anvender kvantitative analyser (Furrer & Skinner, 2003; Klem & Connell,
2004; You, 2011), og det sjette studie og ph.d.-afhandlingen anvender et mixed methodsdesign (Andersson, 2017; Cooper, 2014).
Der inddrages ligeledes et studie, der har et lærerperspektiv på engagerende
undervisning. Studiet baseres på kvalitative analyser (Raphael et al., 2008).
2.2.1 Relationer centrale for elevers engagement i læringsaktiviteter
Gennem de udvalgte studier bliver det tydeligt, at elevers tilknytning og relation til især
lærere, men også andre elever, er afgørende for deres engagement. Undersøgelser viser,
at elever, der giver udtryk for at have en stærk tilknytning, også er mere tilbøjelige til at
deltage i undervisnings- og skoleaktiviteter. Derudover har elever, der føler sig værdsat
af deres lærere, ligeledes større glæde og tryghed ved at være i klassen (Andersson, 2017;
Cooper, 2014; Furrer & Skinner, 2003). Denne konklusion understøttes af et studie af
Klem og Connell (2004), der finder sammenhæng mellem lærerstøtte og elevers
engagement:

Students who perceive teachers as creating a caring, well-structured learning
environment in which expectations are high, clear, and fair are more likely to report
engagement in school. In turn, high levels of engagement are associated with higher
attendance and test scores – variables that strongly predict whether youth will
successfully complete school and ultimately pursue postsecondary education and
achieve economic self-sufficiency (Klem & Connell, 2004).
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Sammenhængen mellem lærerstøtte, elevers engagement og deres faglige udbytte og
præstationer er stærk og viser sig for elever fra nulte og opefter. Omvendt viser Furrer
og Skinner (2003) også, at elever, der føler sig afvist og betydningsløse, oftere oplever
følelser af frustration og kedsomhed i skolen, hvilket kan få dem til at føle sig
fremmedgjorte i forhold til læringsaktiviteter (Furrer & Skinner, 2003).
I et studie foretaget af finske elever i sjette og ottende klasse undersøges det, hvilke
strategier elever udvikler for at engagere sig i læringsaktiviteter. Forskerne arbejder med
fire forskellige strategier: confirming strategy, navigating strategy, withdrawing strategy
og modifying strategy (Ulmanen et al., 2014). Studiet viser, at eleverne nærmest
udelukkende anvender confirming strategy i relation til deres lærere. Denne strategi er
kendetegnet ved, at eleverne tilpasser sig adfærdsmæssigt andre elever og lærerne og
samtidig tilpasser sig de opstillede mål, der gives af læreren: ”The students often
perceived doing what you are told and obeying the rules set by the teacher as the keys to
academic success” (Ulmanen et al., 2014, s. 432). Denne tilpasning er ind imellem vejen
til deltagelse og læring, men resulterer andre gange i disengagement, fordi eleven fx ikke
kan følge med i, hvad underviseren siger, eller fordi undervisningen er kedelig. Når
eleverne anvender tilpasningsstrategien, er kedsomhed eller manglende forståelse ikke
noget, de nødvendigvis giver udtryk for. Forskerne problematiserer derfor elevernes
overvejende anvendelse af denne strategi, fordi den på længere sigt kan betyde, at
eleverne ikke oplever autonomi og derved også kan få oplevelsen af manglende
indflydelse, der kan resultere i disengagement. Omvendt er elevernes valg af strategi
forståelig, fordi de giver udtryk for, at hvis de anvender strategier, hvor de fx forsøger at
forandre undervisningen, bliver de opfattet som rebelske og forstyrrende (Ulmanen et
al., 2014).
Elevers relationer til klassekammerater er også centralt for deres faglige engagement
(Cooper, 2014). Eksempelvis giver elever udtryk for, at andre elevers deltagelse i og
holdning til undervisningen har stor betydning for deres engagement. Således bliver
’adfærdstilpasning’ også en strategi i relation til andre elever, så fagligt engagement og
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deltagelse eller det modsatte, nemlig fremmedgørelse og ikke-deltagelse, har
afsmittende effekt (Ulmanen et al., 2014; You, 2011).
Med udgangspunkt i ovenstående konklusioner kalder studierne på udvikling af mere
dialogiske klasserum, hvor elever inddrages på flere niveauer i undervisningen
(Andersson, 2017; Ulmanen et al., 2014; You, 2011).
2.2.2 Engagementsfaciliterende faktorer i undervisningen
Lærere har afgørende indflydelse på, hvordan elevernes engagement udspiller sig, uanset
hvilken baggrund eleverne har. Således vil elevernes socioøkonomiske baggrunde nok
have indflydelse på elevernes mulighed for deltagelse og derved også deres læring, men
eleverne selv peger på lærerne som den vigtigste faktor for deres engagement og
deltagelse. Dette viser sig især i et studie af fire disengagerede elever (Daniels &
Arapostathis, 2005), der har til formål at få elevernes perspektiver på, hvad der kan virke
engagerende i undervisningen. Eleverne giver udtryk for, at det er vigtigt for dem at have
tillidsfulde relationer til lærerne, så eleverne føler, de har en allieret. Desuden
fremhævede eleverne vigtigheden af at blive set som den person, man er og ikke som
”en karakter”. Lignende resultater viser sig også i en svensk ph.d.-afhandling af Helena
Andersson (2017), hvor eleverne giver udtryk for, at stærke relationer mellem dem og
deres lærere har positiv indvirkning på deres oplevelse af at høre til, og det øger samtidig
deres vilje til at være deltagende i undervisningen.
For de deltagende elever i studiet af Daniels og Arapostathis (2005) er det centralt, at
undervisningen er meningsfuld og indeholder noget, der interesserer dem. Dette bliver
især udfordret, når de begynder at få karakterer, fordi undervisningen så begynder at
blive mere målrettet, og der i højere grad findes ”rigtige løsninger” på det, de laver.
Eleverne finder denne retning demotiverende, fordi undervisningen så ikke tager afsæt i
elevernes interesser, men derimod bliver undervisningens indhold meget lærerstyret og
for de deltagende elever opleves indholdet af undervisningen ikke som noget, der
nødvendigvis kan bruges til noget (Daniels & Arapostathis, 2005). Studier betoner
derudover vigtigheden af, at læringsaktiviteterne er tilpasset eleverne, så det ikke enten
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er for nemt eller for svært, og at lærerne anvender tilpas stilladsering, så eleverne er
tilpas udfordrede (Daniels & Arapostathis, 2005; Raphael et al., 2008). Undervisning,
der tager udgangspunkt i elevernes interesser, meninger og personligheder, bliver
ligeledes fremhævet som den mest engagerende i et studie af Cooper (2014). Den form
for undervisning bliver i dette studie benævnt som connective instruction, hvor lærere
hjælper eleverne til at have personlige relationer og forhold til personer i klassen og
undervisningens indhold (Cooper, 2014).
Studiet af Raphael et al. (2008) viser yderligere, at de mest engagerende lærere anvender
en række forskellige former for praksis, der virker fremmende på elevernes engagement
i det faglige indhold. Forskerne udvikler ’praksiskategorier’, som de vurderer lærernes
undervisning ud fra. Kategorierne sammenholdt med lærernes praksis ses i nedenstående
skema.

Skema 2.3: Oversigt over praksiskategorier (Raphael, Pressley & Mohan,
2008, s. 67)
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Forskerne konkluderer, at lærere må arbejde bevidst med forskellige former for praksis
for at øge elevers engagement i undervisningen. Forskellen på de forskellige lærere ses
især på deres forventninger til eleverne. Lærere, der virker særligt engagerende, viser
respekt for og tillid til eleverne, så der i undervisningen er en vis valgfrihed. Eksempelvis
kan eleverne vælge, hvor de vil sidde og arbejde med deres opgaver. De højt
engagerende lærere er derfor kendetegnet ved at opfordre elever til selvregulering,
hvilket betyder, at de har en forventning til, at eleverne er med til at reflektere over deres
egen indsats, behov og læring, så de selv kan være med til at overveje, hvad de fx har
mest brug for at øve sig mere på. Således kan eleverne selv være med til at bestemme,
hvad der skal arbejdes med som lektie derhjemme. Derudover har de engagerende lærere
evnen til at booste elevernes selvtillid, eksempelvis ved at lade dem undervise elever fra
de mindre årgange. På den måde kan eleverne føle sig som eksperter (Raphael et al.,
2008).

2.3 Afhandlingens bidrag til eksisterende forskning
Det bliver tydeligt gennem søgningerne, at motivation og engagement i flere studier
anvendes synonymt, hvilket resulterer i begrebsmæssig og definitorisk uklarhed.
Yderligere iagttages en uklar anvendelse af begrebet engagement, hvor de mange
forskellige definitioner gør det vanskeligt at få klarhed over, hvordan det er muligt at
operationalisere begrebet empirisk. Jeg har derfor et teoretisk ærinde i min afhandling,
der handler om at få tydeliggjort engagementsbegrebet ved en genbeskrivelse, der har
udgangspunkt i sociologisk systemteori, som den udvikledes af Niklas Luhmann (19271998). Jeg vælger systemteorien, fordi den gennem system/omverden-distinktionen kan
tydeliggøre forholdet mellem det psykiske og det sociale. At engagement fordrer
deltagelse skrives frem i den eksisterende forskning, men uden skarpt at definere, hvad
deltagelse egentlig betyder, og hvordan det har betydning for og relation til elevernes
engagement. Systemteorien skal således hjælpe til at fremskrive det sociales betydning
i højere grad, end det bliver gjort i den eksisterende forskning, hvor det nærmere
iagttages at være individfokuseret.
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Afhandlingens andet bidrag til eksisterende forskning er elevperspektivet i en mere
udfoldet form, end det har været muligt at finde i søgningerne. Elevperspektivet er
forholdsvis stærkt repræsenteret i eksisterende forskning, men det er hovedsagligt ud fra
kvantitative undersøgelser, hvor der tages udgangspunkt i spørgeskemaer til elever eller
observationer af elever. På den baggrund efterlyser forskere mere kvalitative studier, der
kan belyse ikke bare, hvordan elever oplever deres undervisning, men også hvorfor det
forholder sig sådan: ”Despite the low levels and high importance of engagement, our
understanding of why students do or do not engage in high school is underdeveloped,
and our toolkit for increasing engagement is limited.” (Cooper, 2014, s. 364).
Elevperspektivet på engagerende undervisning er valgt ud fra den overbevisning, at
eleverne må være eksperter på, hvornår undervisning får dem til at deltage mest muligt.
Det er således hensigten at kunne fremanalysere særlige facilitatorer, som eleverne
fremhæver som de mest centrale for deres engagement i undervisningen.
I eksisterende studier, der baserer sig på mere kvalitative analyser, involveres der ikke
en diversitet af elever, men der udvælges enkelte elever med særlige kendetegn, fx elever
med læringsvanskeligheder eller elever med en særlig demografi. Yderligere er det i de
fleste studier en særlig metode eller tilgang i undervisningen, der fokuseres på, i et forsøg
på at se, om det virker engagerende på eleverne. Undersøgelserne i denne afhandling har
til hensigt at indfange en mangfoldig elevstemme, dvs., jeg har interesse i at få
perspektiver på undervisning fra alle typer af elever. Derudover har jeg interesse i at
undersøge, hvad der virker engagerende i den ”almindelige” undervisning, altså
undervisning, hvor der ikke planlægges en særlig intervention, men derimod skal
eleverne forholde sig til den skolehverdag, de kender.
Endelig har jeg fokus på klasser, hvor eleverne udtrykker et højt engagement og ikke
disengagerede elever, som oftest bliver undersøgt, fordi de kan give udtryk for, hvilke
facilitatorer der virker engagerende og ikke i samme omfang det modsatte, nemlig hvad
der ikke virker fremmende for deres engagement. Dog er jeg bevidst om, at elever i alle
klasser vil være i undervisningssituationer, der både virker fremmende og hæmmende
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for deres engagement, men jeg har en formodning om, at der vil være en overvægt af
engagerende undervisningssituationer, når klasserne udvælges strategisk. Med afsæt i
den eksisterende forskning vil min undersøgelse hovedsagligt være fokuseret på
fællesskaber samt deltagelse i undervisningen, da det har vist sig at være afgørende
faktorer for elever og lærere i tidligere studier.
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Kapitel 3

IAGTTAGELSER AF BEGREBET ENGAGEMENT
Engagement er et meget anvendt begreb, der ofte bruges i normative betydninger, hvor
engagement bliver noget positivt og efterstræbelsesværdigt. Det iagttages derfor at være
nødvendigt med en kort introduktion til, hvor engagementsbegrebet oprindeligt stammer
fra, hvordan det har udviklet sig, samt hvordan det anvendes i dag på
uddannelsesområdet, som er den relevante kontekst for denne afhandling.
Introduktionen vil redegøre for en mere ’common sense’-anvendelse af begrebet for at
synliggøre, hvordan begrebet anvendes i mange forskellige kontekster. Det er således
hensigten at udarbejde et kort historisk og kontekstuelt overblik over begrebet
engagement i en uddannelsesmæssig kontekst, vel vidende at der kan være andre
forståelser og anvendelser, hvis der kigges på andre samfundsmæssige kontekster.
I det efterfølgende afsnit tages der udgangspunkt i den teoretiske definition af begrebet,
der har rødder i psykologien. Definitioner af engagement er mange, og der er rent
forskningsmæssigt uenighed om, hvad engagement som begreb skal indeholde og derved
også, hvad det rent indholdsmæssigt skal fokusere på. En af udfordringerne med
engagement er ligeledes, at det ofte anvendes synonymt med motivation, og dette vil
ligeledes blive behandlet i afsnittet.
På baggrund af de præsenterede teoretiske definitioner af engagement præsenterer jeg i
anden

del

af

kapitlet

en

sociologisk

systemteoretisk

genbeskrivelse

af

engagementsbegrebet. Denne genbeskrivelse er udarbejdet i et forsøg på at tydeliggøre,
hvordan det er muligt at forstå engagement som noget henholdsvis psykisk og socialt.
Fordi jeg genbeskriver elevers engagement i undervisningen, vil jeg ligeledes slutte dette
kapitel af med at redegøre for en systemteoretisk forståelse af undervisning og
deltagelse, da disse begreber er særligt centrale for forståelse af elevers engagement i

42

undervisningen og ligeledes nødvendige som led i undersøgelsen af engagerende
undervisning.

3.1 Engagement som et ’common sense’-begreb
Begrebet engagement har fransk oprindelse og er oprindeligt et begreb med en juridisk
betydning: ”… mettre en gage betyder: give noget i pant; man kan give ting eller sit ord”
(Kemp, 2013, s. 41). Det har i begyndelsen betydet, at man satte en ting i pant fx et
stykke land, hvorefter det også kom til at indbefatte det at sætte sit ord eller et løfte i
pant fx gennem ægteskab. Et sådant løfte var ofte juridisk forpligtende. Efterhånden er
betydningen af ordet i den forstand mildnet og har efterhånden mere fået betydning i
retning af det at være optaget af og nærværende med noget (Axelson & Flick, 2010). I
betydningsordbøger bliver engagement defineret som ”det at være meget interesseret,
optaget el. følelsesmæssigt involveret i noget el. nogen og det at være inddraget,
delagtiggjort el. forpligtet i forhold til noget el. nogen” (Engagement, s.a.-a). Derudover
kan engagement også betyde en midlertidig ansættelse, og den betydning bruges ofte
inden for teater- og musikverdenen (Engagement, s.a.-b). Synonymer til engagement
bliver derfor defineret som ansættelse, beskæftigelse, begejstring, entusiasme og ildhu
(Engagement, s.a.-c). Den spredte anvendelse af begrebet har betydet, at indholdet er
blevet mere diffust, og det betyder, at begrebet anvendes i flæng, uden det egentlig er
tydeligt, hvad der menes, når det bruges. Dette gør sig også gældende i
uddannelsesverdenen, hvor engagement anvendes normativt og er blevet et buzzword,
både når det handler om fx lærere og elever.
Inden for uddannelsesverdenen anvendes engagement bredt. Der tales om forældres
engagement, læreres engagement, elevengagement, engagerende ledelse osv.
Engagement er her et relativt ungt begreb, som historikere vurderer først og fremmest
blev relevant, fordi elever efterhånden blev mindre autoritetstro og derved ikke
nødvendigvis gjorde, hvad de blev bedt om. Det var så ikke længere muligt at fastholde
elever ved magt, men det blev i højere grad nødvendigt også at interessere sig for deres
interesser og derfor, hvad der kan fastholde dem og øge deres deltagelse i undervisningen
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(Modell & Elder, 2002). Derudover kan der argumenteres for, at der kan være
samfundsøkonomisk incitament for at beskæftige sig med elevengagement, fordi det kan
være med til at øge elevers mulighed for inklusion i uddannelsessystemet og derved øge
deres chancer for senere som voksne gennem en erhvervet uddannelse at være
inkluderede på arbejdsmarkedet.
Jeg har gennemført en søgning i fagbladet Folkeskolen for hele årgang 2000, 2005, 2010
og 2015 for at se anvendelsen og udviklingen af den generelle brug af begrebet
engagement. Det bliver tydeligt, at begrebet engagement anvendes meget værdiladet, og
at der gennem årene er en stigning i begrebets anvendelse. Når der skrives engagement
og engageret om personer samt engagerende om fx didaktiske værktøjer, er det med en
positiv toning og uden stillingtagen til, om det er en bestemt type engagement. Det er
altså ønskværdigt, at medarbejdere er engagerede i deres arbejdsopgaver, og at elever
engagerer sig fx i matematikundervisningen, og derfor stræbes der efter mere af det.
Gennem fagbladet er det hovedsagligt i mindeord og jobansøgninger, man ser begrebet
i anvendelse. I flere tekster anvendes det synonymt med motivation, hvor andre tekster
nævner dem begge, dog uden at klargøre, hvad der adskiller de to begreber. Fælles for
dem begge er, at de dækker over en særlig energi og deltagelse hos personer. Når
begrebet engagement anvendes, kan det både være i betydningen at deltage i fx et
projekt, og det kan være mere i betydningen af en egenskab og en væremåde hos
personer. Begrebet er yderligere flertydigt sådan, at det kan være udtryk for aktivitet: jeg
engagerer mig for noget, og passivitet: jeg er engageret af noget.
Jeg har yderligere lavet en søgning i Folkeskoleloven, der viser, at i § 11, stk. 2 er
engagement nævnt direkte et enkelt sted i forbindelse med børnehaveklasser:
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§ 11. Undervisningen i børnehaveklasser gives overvejende i form af leg og andre
udviklende aktiviteter. Det tilstræbes at gøre børnene fortrolige med skolens daglige liv.
Stk. 2. Indholdet i undervisningen i børnehaveklassen skal mindst omfatte følgende
kompetenceområder:
1) Sprog.
2) Matematisk opmærksomhed.
3) Naturfaglige fænomener.
4) Kreative og musiske udtryksformer.
5) Krop og bevægelse.
6) Engagement [min fremhævning] og fællesskab

Folkeskoleloven § 11 (Undervisningsministeriet, 2017c)
Engagement bliver nævnt sammen med fællesskab som et kompetenceområde.
Derudover giver en søgning på Undervisningsministeriets hjemmeside fem sider med
meget forskelligt indhold, hvor kommuners arbejde, projekter om elevinddragelse og de
12 pejlemærker for god undervisning (Undervisningsministeriet, 2017a) er eksempler på
søgehits.
Engagement anvendes altså i meget varierende sammenhænge og kan dels være et udtryk
for personers energi, hvor engagement bliver positivt ladet, men der er også en mere
neutral anvendelse af begrebet, hvor det eksempelvis anvendes i forbindelse med
personers ansættelse. Når engagement bruges fx til at beskrive en elev i undervisningen,
betyder det, at eleven tager aktivt del i noget og er følelsesmæssigt forpligtet til det.
Engagementets oplagte modbegreb kan være disengagement eller ikke-engagement,
men betydningen af det kan variere. Fx kan disengagement være en form for eksklusion,
fordi eleven ikke er deltagende eller ikke føler sig involveret. Et andet antonym kunne
være fremmedgørelse, som Mann (2001) argumenterer for, hvor elever kan føle sig
fremmedgjorte over for og isolerede i forhold til den øvrige gruppe af elever eller den
aktivitet, eleverne skal være en del af. I det følgende afsnit følger en teoretisk redegørelse
for begrebet med udgangspunkt i psykologien. I dette afsnit vil engagementets
modbegreb yderligere blive udfoldet.
At forske i elevers engagement kan være en stor udfordring, når begrebet anvendes så
bredt. Det betyder, at engagement mere eller mindre kan betyde alting og derved

45

ingenting. Teoretiske definitioner af elevers engagement er der flere af, og i
forskningslitteraturen er der langt fra konsensus om, hvordan sådanne definitioner kan
se ud. Jeg vil i det følgende forsøge at redegøre for de mest anvendte definitioner af
begrebet elevengagement.

3.2 Engagement som et psykologisk begreb
I et internationalt perspektiv kan der argumenteres for, at forskningen om elevers
engagement startede i 1930’erne: “The educational psychologist Ralph Tyler did
research in the 1930s, first at Ohio State and later at the University of Chicago, on how
much time students spent on their work and tried to show its effects on learning”
(Axelson & Flick, 2010). Dengang anvendte man ikke begrebet engagement, men
arbejdede med elevers aktivitet og læring. Det bliver derfor et tolkningsspørgsmål præcis
at sige, hvem der egentlig var med fra begrebets begyndelse.
Interessen for elevers engagement har inden for forskningen været markant stigende
gennem de seneste årtier, og der er især fokuseret på udsatte elever. Det vil sige elever,
hvis engagement er lavt eller faldende (Eccles & Wang, 2012). Baggrunden for, at
forskere beskæftiger sig med engagement, har udviklet sig over tid, men særligt
forståelsen

af

engagement

som

mulig

indikator

på

elevers

fremtidige

uddannelsesmæssig succes har været fremtrædende. Arbejdet med elevers engagement
har derfor været i centrum som forebyggelse af dropout, da studier har vist, at det ganske
tidligt i skolealderen, gennem elevers engagement, er muligt til en vis grad at forudsige
elevers risiko for at droppe ud af skolesystemet, når de rammer ungdomsuddannelserne
(Reschly & Christenson, 2012).
Elevers engagement har derudover stor betydning for, hvordan de klarer sig gennem
deres uddannelser. Det betyder, at det ikke bare handler om at fastholde eleverne gennem
deres skoleforløb, men også om at forsøge at højne deres deltagelse i læringsmæssige
aktiviteter, så de på længere sigt præsterer bedre. Derved fokuseres der gennem
forskningen på, om elever tilegner sig de sociale og faglige kompetencer, det kræver at
gennemføre en uddannelse (Christenson et al., 2012). Engagement anskues i den
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forståelse dels som et outcome af den undervisning, eleverne får, men også som noget
mere processuelt, hvor elevers deltagelse er i fokus. Engagement kan på den måde være
fordrende for læring og kan også til en vis grad forudsige uddannelsesmæssig succes
(Reschly & Christenson, 2012).
3.2.1 Definitioner af begrebet engagement
Elevengagement er et omdiskuteret og diffust begreb, hvor betydningerne er mange.
Forskere er dog enige om, at engagement er et flerdimensionalt begreb, men antallet og
indholdet af dimensioner er varierende.
Elevengagement er blevet defineret som en todimensionel model, der ses herunder i figur
3.1.

Figur 3.1: Participation-identification model

Begrebet engagement indeholder i denne forståelse deltagelse i skolerelaterede
aktiviteter, det vil sige undervisning, men også aktiviteter uden for undervisningen. Det
kunne eksempelvis være deltagelse i lektiecafé. Udover deltagelse indeholder begrebet
identifikation, det emotionelle, der handler om, at elever fx føler et tilhørsforhold til
skolen og samtidig finder værdi ved deres skolegang (Finn, 1989).
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Engagement er ligeledes blevet defineret som et tredimensionelt begreb, der illustreres i
figur 3.2.

Behavioural
dimension
- following rules,
inolvement in academic
and social activities

Emotional
dimension

Cognitive
dimension

- interest, values,
boredom,
identification with
school

- memory,
motivation, effort
in learning,
strategy use

Figur 3.2: Udarbejdet fra definitionen af Fredricks et al., 2004

I denne forståelse indeholder engagement en emotionel dimension, der handler om det
at se værdi ved skolen og til en vis grad føle sig identificeret med institutionen, en
adfærdsmæssig dimension, der handler om det at følge regler, lave lektier og deltage i fx
elevrådet, samt en kognitiv dimension, der indeholder fx hukommelse og selvregulerende
læringsstrategier, der fremmer elevens forståelse (Fredricks, Blumenfeld & Paris, 2004).
Dimensionerne skal forstås inter-relaterede og kan derfor ikke undersøges adskilt. De
skal ses i sammenhæng med hinanden.
Ligeledes defineres engagement som et firedimensionalt begreb, der indeholder en
faglig, psykologisk, adfærdsmæssig samt en kognitiv dimension (Appleton et al., 2006).
I den firedimensionale definition arbejder Appleton et al. (2006) med to usynlige og to
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synlige dimensioner. Figur 3.3 illustrerer de forskellige kontekster, der influerer på
elevers engagement, indikatorer på elevengagement samt det outcome, forfatterne
argumenterer for, der er, når elever er engageret i skolen og undervisningen.

Figur 3.3: Model af Appleton et al. (2006, s. 430)

Forfatterne definerer de usynlige dimensioner som det psykologiske, fx lærer/elevforhold, tilhørsforhold til skolen, samt det kognitive, fx selvregulering, værdi af læring
og personlige mål. De synlige dimensioner defineres som det adfærdsmæssige, fx
tilstedeværelse og frivillig deltagelse i klasserumsaktiviteter, samt det faglige, fx tiden
der bruges på en opgave, og om eleven laver sine lektier. Der arbejdes altså her med
synlige og mere målbare indikationer af elevers engagement.

49

Uanset hvilken definition der arbejdes med, er der overvejende konsensus om, at
engagement har en indre og en ydre dimension. Den indre dimension vil være usynlig
for fx læreren, hvor den ydre dimension derimod vil være synlig for læreren (Appleton
et al., 2006). Flere forskere er udover synlige og usynlige dimensioner enige om, at
engagement fordrer deltagelse, og at det derfor skal adskilles begrebsligt fra motivation.
Engagement og motivation bliver, som omtalt i afsnit 3.1, ofte anvendt synonymt. Der
er dog centrale forskelle på de to begreber, som får konsekvenser for, hvordan de kan
forstås og anvendes (Appleton, Christenson & Furlong, 2008; Fredricks et al., 2004;
Yazzie-Mintz, 2007).
Motivation kan forstås som en indre energi, altså det at have lyst til at gøre noget eller
involvere sig i noget. Motivation handler således om et hvorfor for en given adfærd, men
det siger ikke noget om, hvorvidt en person faktisk gør det. Der er ikke synlige
indikatorer eller deltagelse forbundet med motivation. Motivation karakteriseres derfor
udelukkende som et psykologisk anliggende (Appleton et al., 2006; Maehr & Meyer,
1997). Elever kan altså godt være motiveret for at deltage, men uden egentlig at gøre
det. Det at være motiveret forstås derfor som en del af engagementet, men motivation
alene er ikke tilstrækkeligt, fordi den adfærdsmæssige og faglige dimension samt
deltagelsesaspektet ikke er indeholdt (Appleton et al., 2006).
Ifølge Frydenberg et al. (2005) udmærker engagement sig netop ved at fordre deltagelse
i læringsmæssige aktiviteter. Forfatterne skriver: “Engagement describes energy in
action, the connection between person and activity” (Frydenberg et al., 2005, s. 3). Det
handler i den forståelse om, at engagementet udspiller sig, idet eleven interagerer med
fx læringsaktiviteter. Det betyder, at det ikke blot er en indre energi, altså at man er
motiveret for noget, men også en ydre energi; det fordrer deltagelse.
Definitionen peger på en central pointe, nemlig at begrebet engagement indebærer noget
aktivt og engagementet derfor har en iagttagelig dimension, hvor det er muligt at pege
på synlige indikatorer. Skinner og Pitzer (2012) definerer også motivation og
engagement med netop den adskillelse: ”Motivation refers to the underlying sources of

50

energy, purpose, and durability, whereas engagement refers to their visible
manifestation” (Skinner & Pitzer, 2012, s. 22).
3.2.2 Opsamling på teoretiske definitioner af engagementsbegrebet
Engagement kan forstås som et ’common sense’-begreb, der i daglig tale anvendes i
normative betydninger, hvor engagement bliver et buzzword, fordi det betegner en
eftertragtet adfærd hos personer. Det beskriver ofte en positiv egenskab hos en person i
form af en særlig dedikation til noget. På den baggrund anvendes begrebet fx ofte i
stillingsopslag, hvor man ønsker en kommende medarbejder, der er interesseret i at
investere ekstra energi i sit arbejde, som vedkommende ”brænder for”. I
uddannelsesmæssig sammenhæng er engagementsbegrebet blev særlig relevant, fordi
elever med tiden er blevet mindre autoritetstro, hvilket betyder, at de ikke længere kan
fastholdes ved pligt, men også fastholdes gennem interesse for deltagelse og læring.
Engagementsbegrebets antonymer kan eksempelvis være disengagement eller
fremmedgørelse i betydningen, at elever kan føle sig fremmedgjorte og isolerede i
forhold til den undervisningssammenhæng eller elevgruppe, de skulle være del af.
Med udgangspunkt i psykologisk teori kan engagement forstås som et flerdimensionelt
begreb, der indeholder to eller flere dimensioner. Flere forskere argumenterer for
vigtigheden af at adskille engagement fra motivation, da der er en særlig, afgørende
forskel på de to begreber. Engagement adskiller sig nemlig fra motivation ved at have
en aktiv dimension fx i form af deltagelse. Det fremgår i de eksisterende definitioner, at
der i engagementsbegrebet er en adfærdsmæssig dimension, som den af nogle forskere
betegnes. Den adfærdsmæssige dimension dækker over eksempelvis deltagelse, hvilket
betyder, at dimensionen foregår som en del af det sociale. I engagementslitteraturen
bliver denne dimension ikke udfoldet på en måde, så det bliver tydeligt, hvad der hører
individet til, og hvad der hører det sociale til. Det betyder, at engagement foreløbig
beskrives som et individuelt anliggende, og at det sociales betydning ikke bliver klart
behandlet. Den tendens i litteraturen bliver problematisk, fordi der kan argumenteres for,
at det sociale har afgørende betydning for, hvorvidt elever eksempelvis har mulighed for
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at deltage. Jeg vil imødekomme den rejste kritik ved at udarbejde en systemteoretisk
genbeskrivelse af engagementsbegrebet i det kommende afsnit.

3.3 Engagement som et systemteoretisk begreb
I de kommende afsnit vil afhandlingens overordnede teoretiske ramme blive præsenteret.
Afhandlingens grundlæggende teoretiske fundament baseres på dele af Niklas
Luhmanns sociologiske systemteori, og engagementsbegrebet genbeskrives ved hjælp af
systemteorien, hvor det er hensigten gennem det følgende afsnit at tydeliggøre forholdet
mellem det psykiske og det sociale, når det handler om elevers engagement i
undervisningen.
Som led i undersøgelsen af engagerende undervisning, fokuseres der afslutningsvis på
undervisning og læring fra et systemteoretisk og konstruktivistisk perspektiv, hvor
deltagelse ligeledes bliver et centralt begreb, jeg vil redegøre for.
Mit udgangspunkt for iagttagelsen af engagement er et systemteoretisk greb, og jeg har
med den systemteoretiske genbeskrivelse til hensigt at forsøge med et bidrag til
forståelsen af engagementsbegrebet. Engagementsforskere giver udtryk for, at der er stor
variation i, hvordan engagement defineres (Axelson & Flick, 2010; Eccles & Wang,
2012; Reschly & Christenson, 2012), og jeg vurderer, at systemteorien kan bidrage med
en præcisering af forståelsen af engagement som noget psykologisk, der produceres i
psykiske systemer, der kan ses indikatorer på i det sociale. Det er min hensigt at forsøge
teoretisk at flytte fokus fra elevengagement, som hovedsagligt et individuelt anliggende,
til også at betragte engagement som et socialt anliggende. Hvorvidt elever får mulighed
for at udfolde deres engagement, kan altså ikke udelukkende tilskrives den enkelte elev,
men må ses i sammenhæng med den kontekst, eleven er i.
Skinner, Furrer, Marchand og Kindermann (2008) pointerer, at der gennem
engagementslitteraturen er uklarhed om, hvornår det er indikatorer for engagement, og
hvornår det er facilitatorer for engagement, der arbejdes med. Denne kritik vil jeg
ligeledes forsøge at imødekomme i dette afsnit. Dette er centralt for senere i
afhandlingen at undersøge, hvilke indikatorer og facilitatorer der er centrale for elevers
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engagement i undervisningen. Definitioner af engagement har hidtil været psykologisk
orienteret (Eccles & Wang, 2012) med et stærkt fokus på individet, men som stadig
defineres som en del af det sociale gennem deltagelse. Relationen mellem individet og
det sociale er i den eksisterende teori meget uklart defineret, hvilket jeg ønsker at
tydeliggøre gennem en systemteoretisk genbeskrivelse. Der er mere eller mindre
konsensus om, som uddybet i afsnit 3.2.1, at engagement fordrer elevers deltagelse i fx
undervisningen, men hvordan det nærmere kan forstås, og hvilken rolle det sociale så
spiller i forhold til elevers engagement, synes at være uklart. I det følgende afsnit
forsøger jeg at tydeliggøre dette forhold.
3.3.1 En teori om systemer
Luhmann (2009) definerer systemer som operationelt lukkede, hvilket får afgørende
konsekvenser for, hvordan det er muligt at forstå engagement. Når systemer defineres
som operationelt lukkede, betyder det, at der ikke er andre end systemet selv, der kan
operere inden for systemet. Omverdenen har således ikke som sådan adgang til det.
Luhmann (2009) har udarbejdet en lagdelt forståelse af de forskellige systemer, der
illustreres i figur 3.4.
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Systemer

Maskiner

Mekanik

Organismer

Liv

Psykiske systemer Mening
Bevidsthed

Interaktioner Undervisning

Sociale systemer Mening
Kommunikation

Organisationer Skolen

Samfund Funktionssystemer
Uddannelses-systemet

Figur 3.4: Illustration af systemer (Luhmann, 2009, s. 37), med mine tilføjelser i kursiv

Figur 3.4 illustrerer, hvordan systemteorien kan iagttages som en lagdelt teori, dvs.,
systemerne bygger oven på hinanden. Første niveau er den overordnede betegnelse af
systemer. I andet niveau ses fire forskellige systemer, hvor organismer, sociale og
psykiske systemer er relevante for nærværende afhandling og derfor vil blive behandlet
videre i dette afsnit.
Organismer, som er det første lag, er en forudsætning for psykiske og sociale systemer.
Det er en forudsætning, at vi har levende systemer, som fx hjernen, kredsløb og celler
for at vi kan leve. Levende systemer opererer ved liv, det vil sige celler, der reproducerer
sig selv som celler. Hvis der ikke er liv, så er der heller ingen bevidsthed og dermed
heller ingen kommunikation (Luhmann, 2009). Organismen er således en forudsætning
for det psykiske system, der igen er forsætningen for de sociale systemer.
Psykiske systemer reproducerer sig selv ved bevidsthedsoperationer, fx følelser,
fornemmelser og den ene tanke, der følges af den næste. Uden det psykiske system ville
vi ikke kunne kommunikere, men det psykiske system er ikke kommunikationen.
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Bevidstheden er derimod i kommunikationens omverden. Luhmann opererer altså med
mennesket som et konglomerat af uberegnelige systemer som fx bevidstheden,
kredsløbssystemet, fordøjelsessystemet, hjernen osv. (Qvortrup, 2006). Det betyder, at
mennesket ikke kan placeres udelukkende i organismen eller de psykiske systemer, men
at de forskellige systemer, der danner mennesket, hører til begge systemtyper.
3.3.2 Mening
Psykiske og sociale systemer har, til forskel fra organismer og maskiner, det til fælles,
at de etablerer mening for sig selv, når de skelner (Luhmann, 2009). Mening er et
særdeles centralt begreb i denne henseende, og begrebet har en anden betydning end
”den gængse”. Ofte i dagligdags sprog er mening noget, der mangler, og gennem fx
religionen kan vi søge efter mening. Formuleringer som disse indikerer, at mening
opfattes som noget ontologisk, noget der findes ”derude” – vi skal bare finde den.
Definitionen af mening har i den systemteoretiske forståelse et epistemologisk afsæt,
hvor mening er noget, der hele tiden konstrueres (Luhmann, 2007). Mening er et centralt
begreb for bevidsthedssystemer (psykiske systemer), der oplever meningsmæssigt og i
forhold til kommunikationssystemer (sociale systemer), der producerer mening gennem
kommunikationen.

Luhmann

definerer

mening

som

enheden

af

forskellen

aktualitet/potentialitet: ”Mening er den løbende aktualisering af muligheder” (Luhmann,
2009, s. 104). Mening konstrueres altså, når vi aktualiserer noget ud af det mulige, dvs.
noget står i centrum for tanken eller kommunikationen. Det vil dog altid stå i centrum i
forhold til en horisont af muligheder (Andersen, 2014). Potentialiteten er dermed
sideløbende med aktualiseringen. Jeg vælger, at arbejde med systemteorien og derved
fravælger jeg andre mulige teoretiske perspektiver. ”Mening er således den simultane
præsentation af aktualitet og potentialitet”, som Andersen (1999, s. 121) formulerer det.
Luhmann opererer med tre forskellige meningsdimensioner, som psykiske og sociale
systemer producerer mening fra. De tre meningsdimensioner omfatter sagsdimensionen,
hvor det afgøres, om det er det ene eller det andet, der bliver valgt, tidsdimensionen, hvor
differencen mellem før og efter konstitueres, hvilket betyder, at det omfatter ”hvornår”,
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og socialdimensionen, hvor egne oplevelser sættes i relation til andres (Luhmann, 2009).
Meningsdimensionerne kan forstås som en yderligere reduktion af kompleksiteten i
aktualiseringen af noget muligt.
Sociale systemer er som de psykiske, selvreferentielle lukkede systemer, der betyder, at
de udelukkende kan betjene sig af deres egne operationer. For sociale systemer gælder
det, at de anvender kommunikation, når de opererer. Det, der er synligt for iagttagelse i
sociale systemer, er således kommunikation og ikke fx bevidsthed. Sociale systemer
dannes derfor ikke af psykiske systemer, men de dannes af kommunikation. De psykiske
systemer forstås som omverden for de sociale systemer (Luhmann, 2009). For at komme
videre i den systemteoretiske genbeskrivelse, er det derfor nødvendigt at redegøre for
forståelsen af kommunikation.
3.3.3 Kommunikation
Kommunikation defineres af Luhmann (1992) som en selektiv hændelse, der griber ud
efter noget og lader noget andet ligge. Luhmann tager afstand fra forståelsen af
kommunikation som en overførsel, hvor én afsender overfører et budskab, som den er
kendt fra Shannon og Weaver (1969). Argumentet for at fravælge overførselsmetaforen
er, at den implicerer for meget ontologi, når den baserer sig på en forestilling om, at
afsender sender information, som modtageren modtager. Dette er ikke muligt, ”for
psykiske systemer kan hverken afgive eller modtage budskaber” (Rasmussen, 2004b, s.
256). Det er ikke sådan, at man som afsender af et budskab selv mister noget, men
derimod bliver meddelelsen multipliceret, og der skabes således en overflod af
information. Det betyder derfor blot, at der er flere, der nu er bevidste om budskabet, og
derved kan der spørges ind til det (Luhmann, 2007). Derudover er der ingen sikkerhed
for, at den meddelte information er den samme for afsender som for modtager.
Overførselsmetaforen overdriver således identiteten af det, der bliver ”overført”
(Luhmann, 2009).
Grundlæggende for kommunikationen er, at ”only communication can influence
communication” (Luhmann, 1992, s. 60). Det er en konsekvens af, at systemer er
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operativt lukkede, så i kommunikationssystemet er det udelukkende kommunikation, der
kan operere. Når systemerne iagttager deres omverden, er det ikke omverdenen som
sådan, men systemernes iagttagelse af deres egen iagttagelse af omverdenen.
Eksempelvis har bevidstheden ikke direkte indflydelse på kommunikationen, fordi
tanker ikke kan kommunikere. Tanker er udelukkende en bevidsthedsmæssig operation,
men de er en forudsætning for, at kommunikationen kommer i stand (Luhmann, 1992).
Begrebet autopoiesis har Luhmann hentet fra Maturana, og det betyder, at systemet
reproducerer sig selv af sig selv. Når det autopoietiske system så samtidig er operativt
lukket, reproducerer det sig selv gennem egne operationer inden for systemets egne
grænser. Der findes altså ikke kommunikation uden for kommunikationssystemet,
ligesom der ikke findes tanker uden for bevidstheden, det psykiske system (Luhmann,
2009)
Kommunikation definerer Luhmann som en syntese af tre selektioner: information,
meddelelse og forståelse. Information ses som en selektiv hændelse, der konstituerer sig
gennem mening. Alter vælger1, hvad der skal kommunikeres omkring ud fra et (kendt
og ukendt) repertoire af muligheder. Ud over informationen vælges en adfærd, hvormed
informationen meddeles. Informationen kan nemlig først iagttages, når den meddeles på
en iagttagelig måde, fx i form af skrift og/eller tale. Den tredje selektion i
kommunikationsprocessen er forståelsen, som er den iagttagede difference mellem
information og meddelelse (Luhmann, 2009). Den tredje selektion er afgørende for,
hvorvidt der er tale om kommunikation. Det betyder, at ego er en del af
kommunikationen, når ego skelner og betegner for at selektere forståelse.
Kommunikationens succes afhænger altså ikke af konsens, som Habermas (1996)
hævdede, men afhænger udelukkende af tilslutningsadfærd, hvor der selekteres

Luhmann mener, at kommunikationen altid starter med ”den anden”. Det betyder, at han
benævner afsender af information og meddelelse, den meddelende, som alter, og adressaten, der
selekterer forståelse, som ego (Luhmann, 2009).
1
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forståelse. Forståelse er et af de få begreber hos Luhmann, der ikke har en yderside, fordi
ikke-forståelse eller misforståelse også iagttages som forståelse.
I betingelsen for at kommunikationen kan opstå, ligger dobbeltkontingens. Denne
dobbeltkontingens, mener Luhmann, gør kommunikationen usandsynlig. Alter og Ego
iagttages at være lukkede over for hinanden
3.3.4 Engagement som et psykisk fænomen
Jeg vil nu vende tilbage til genbeskrivelsen af elevengagement. Engagementet udspiller
sig i det psykiske system som følelser, oplevelser og tanker. Så snart engagementet
kommer til udtryk i det sociale, er det ikke længere i form af tanker, følelser og
oplevelser, men derimod kommunikation. Det betyder, at engagementet iagttages at
være en psykisk tilstand, der kan ses indikatorer på i det sociale gennem kommunikation.
Engagement dannes således i det psykiske system, hvor det emotionelle og kognitive
spiller en central rolle. Det emotionelle handler om elevens oplevelser og følelser. Det
betyder fx det at have et tilhørsforhold til skolen og til klassen. Det handler altså om
elevens oplevelse af at være en del af fællesskabet, at være medlem af skolen og klassen.
Formelt set iagttages eleven som medlem af organisationen, skolen, når eleven er
indskrevet, og eleven indordner sig under de regler og rammer, der overordnet set er for
medlemmer

af

den

pågældende

organisation

(Luhmann,

2006).

Så

på

organisationsniveau er eleverne formelt set sikret et medlemskab. Det må dog forstås
anderledes, når det handler om elevens medlemskab eller inklusion i det sociale system,
klassen, der konstant vil være foranderligt (Jönhill, 2012). Det at føle sig som en del af
klassefællesskabet iagttages derfor som noget, der konstant produceres. Det emotionelle
inkluderer således elevens oplevelse af de relationelle forhold i klassen og skolen. Det
vil sige elevens oplevelse af (følelsesmæssige) relationer til andre elever og ligeledes
elevens oplevelse af relationer til sine lærere. Medlemskabet i den forbindelse handler
således også om elevens oplevelse af at være medlem af fællesskabet (det sociale) fx i
undervisningen (Qvortrup & Qvortrup, 2015).
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Det kognitive handler overordnet set om elevens tanker og erkendelser. Luhmann
definerer erkendelse som det at betegne og skelne:

Jeg vil derimod gerne formulere begrebet erkenden snævrere og her gå ud fra et
begreb om iagttagen, hvis definitionsgrundlag udgøres af begreberne skelnen og
betegnen… Begrebet er indifferent overfor, om der som operationsform benyttes
liv eller bevidsthed eller kommunikation (Luhmann, 1998).

Erkendelse ses som en grundlæggende proces for alle autopoietiske systemer. Jeg
beskæftiger mig i dette afsnit med det psykiske system, når jeg fokuserer på en
genbeskrivelse af engagementsbegrebet. For psykiske systemer foregår erkendelse
gennem bevidsthedsoperationer, hvor operationsformen er knyttet til billeder, følelser,
sansninger og tanker (Luhmann, 1998). Eksempelvis er viden og erfaring ikke noget,
systemet konstant besidder, men derimod skal det forstås som noget, der kan
genaktualiseres i bestemte situationer fra tidligere erkendelsesoperationer. Erkendelser i
systemet reducerer omverdenskompleksiteten, mens systemets indre kompleksitet øges.
Dog vil omverdenen altid være mere kompleks end systemet (Luhmann, 2009).
Det kognitive og det emotionelle forekommer i det psykiske system, fordi de består af
elevens erkendelser, følelser og fornemmelser. Begge dimensioner befinder sig derved i
undervisningens omverden og er derfor ikke noget, læreren eller andre elever har direkte
indflydelse på eller indsigt i. ”… intet system kan operere uden for sine egne grænser,
heller ikke erkendende systemer” (Luhmann, 1998). Engagement kan altså udelukkende
produceres i det psykiske system, hvilket betyder, at hvis der ønskes adgang til elevers
oplevelser, må de gøres synlige for kommunikationen. Det kan ske kommunikativt ved
at spørge elever om det, men det kommer også til udtryk gennem indikatorer i sociale
systemer, hvor eksempelvis elevernes deltagelse er central. Når engagementet kommer
til udtryk i det sociale, vil det ikke længere være i form af engagement eller bevidsthed,
men derimod kommunikation.
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3.3.5 Interpenetration og strukturel kobling
I forbindelse med relationen mellem det psykiske og sociale system er interpenetration
og strukturel kobling centrale begreber. Jeg argumenterer ovenfor for, at psykiske og
sociale systemer forstås som operativt lukkede, de kan altså ikke operere uden for
grænsen af sig selv. Alligevel er de hinandens forudsætninger og har således afgørende
betydning for hinandens operation. Det betyder, at de på trods af den lukkethed ikke er
autarkiske og derfor kan lade sig forstyrre og irritere af andre systemer (Qvortrup, 2010).
Interpenetration, betegner Luhmann som en inter-systemrelation for systemer, der
gensidigt hører til hinandens omverdener. ”Interpenetration foreligger på tilsvarende vis,
når dette forhold er givet gensidigt, altså når begge systemer muliggør sig selv ved at
føre deres forud konstituerede egenkompleksitet ind i det respektive andet system”
(Luhmann, 2009, s. 257). Det betyder, at bevidstheden kan forstyrre kommunikationen,
når tanker tjener som medium for kommunikationen, hvor tankerne kan gøres til
sproglige udtryk og dermed iagttages i kommunikationen. Gensidigheden består så i, at
denne proces også kan iagttages i den modsatte retning, nemlig når kommunikationen
forstyrrer bevidstheden og indvirker på det psykiske systems strukturdannelse.
Interpenetration forstås således som en gensidig forstyrrelse (Keiding, 2005; Luhmann,
2009). Sproget tjener i den forbindelse det formål at sandsynliggøre forståelsen af
kommunikationen. Sproget kan udtrykke tanker og formulere kommunikation, hvorfor
det kan fungere som medie for både bevidsthed og kommunikation (Rasmussen, 2004b).
Til forståelse af forbindelsen mellem systemer udvikler Niklas Luhmann begrebet
strukturel kobling, der netop dækker over dette afhængigheds- /uafhængighedsforhold
mellem systemer. Strukturelle koblinger forekommer, når flere psykiske systemer tager
del i dannelsen af et socialt system.
At to systemer ses som strukturelt koblede, betyder ikke, at de ’deler’ en del af
deres autopoiesis, men udelukkende at der er tale om et strukturelt sammenfald,
hvilket i forhold til koblingen mellem psykiske og sociale systemer betyder, at der
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er tale om samtidighed i aktualisering af et givent tema mellem de to systemer
(Keiding, 2005, s. 114).

Når systemerne er strukturelt koblede beskæftiger de sig med det samme på hver sin
måde (Keiding & Qvortrup, 2014). Koblingen mellem det psykiske og det sociale system
finder sted gennem mediet mening, der medvirker til, at systemerne bevarer deres
autopoiesis. Koblingen muliggør, at systemernes produktion gøres til enkelte hændelser,
der iagttages af et andet system, fx gennem sproglige ytringer.
Engagementet dannes eller opstår, når det psykiske system udsættes for en forstyrrelse,
der ligger til grund for en operation, hvor systemet vælger, om det reagerer ved at være
engageret eller ej. Hvorvidt eleven er engageret eller ej, kan der ses tegn eller indikatorer
på i det sociale, men også i det psykiske system. Således bliver engagement dannet i
koblingen mellem det psykiske og det sociale system, hvor irritationen fra det sociale
system kan udløse engagement i det psykiske system, der vil kunne komme til udtryk i
form af forskellige følelser og oplevelser. Modsat vil engagementet hos eleven betyde,
at det psykiske system vil forsøge at irritere eller forstyrre det sociale system gennem
bidrag til kommunikationen. Det der kan betegnes deltagelse. Indikatorer for dette
engagement kan komme til udtryk i sociale systemer gennem sproglige ytringer, adfærd
og/eller handlinger.
Det betyder, at elevers adfærd kan anvendes som tegn i det sociale, fordi en bestemt type
adfærd kan være en indikator på elevernes engagement. Udelukkende at beskæftige sig
med adfærd vil dog ikke være tilstrækkeligt i forståelsen af elevens deltagelse, hvor det
sociale spiller en stor rolle. Det er netop en pointe her, at det ikke er individet, eleven,
der alene har indflydelse på egen deltagelse, men elevens deltagelsesbetingelser
bestemmes i det sociale. Hvorvidt eleven har mulighed for deltagelse i fx
undervisningen, vil afhænge af den kontekst, eleven er en del af (Qvortrup & Qvortrup,
2015). Eleven kan være engageret, men elevens mulighed for at udfolde sit engagement
vil være påvirket af elevens kommunikative tilkoblingsmuligheder. For at der kan være
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tale om, at elever deltager i undervisningen, skal de altså være til stede i undervisningen
og være relevante adressater for kommunikationen, dvs., de skal forholde sig som enten
meddelende, hvor de vælger information og meddelelse, eller de skal selektere forståelse
(Jönhill, 2012).
3.3.6 Engagement som en psykisk strukturforandring
Jeg iagttager engagement som en form for outcome, hvilket betyder, at engagement,
ligesom læring, her bliver iagttaget som en strukturforandring hos psykiske systemer
(Luhmann, 2009). Når en elev engageres, sker det som ovenfor beskrevet på baggrund
af en forandring i systemets psykiske strukturer. Strukturerne kan også betegnes som det
psykiske

systems

forudsætninger,

herunder

formodninger,

antagelser

eller

forventninger. Ligesom læring forstås engagement som en ændring af de basale
forventningsmønstre, der ligger til grund for det psykiske systems operationer.
Forventninger forstås her som noget, der udløses i en bestemt kontekst eller situation,
hvor det i situationen bliver bevidst for det psykiske system. ”Et psykisk system
forventer ét, men iagttager og erfarer noget andet, og bliver derved bevidst om sin
forventning.” (Rasmussen, 2004b, s. 284). Om forstyrrelse af forventningsstrukturen
fører til opretholdelse eller ændring af det psykiske system, vil udelukkende afgøres i
systemet selv. Det er altså op til det psykiske system, eleven, om det vil engagere sig og
derved ændre sine forventningsstrukturer, eller om eleven vil yde modstand mod
omverdenen og forsøge at ændre den. Denne modstand eller disengagementet vil
eksempelvis kunne iagttages i det sociale system, undervisningen, fx ved at eleven giver
udtryk for, at opgaven er kedelig, eleven vælger ikke at deltage eller ved, at eleven
engagerer sig i noget andet, der ikke nødvendigvis handler om undervisningen. Hvordan
omverdenen reagerer, iagttages derved at få stor betydning for, hvordan det psykiske
system fortsat vil reagere. Man vil altså ikke som lærer have mulighed for at ændre på
elevens reaktion, men derimod kan læreren ændre på elevens omverden, fx
undervisningen, og på den måde skabe en ny forstyrrelse, der kan starte ovennævnte
proces endnu en gang. Når der er tale om elevers engagement, vil det fra et lærings- og
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uddannelsesperspektiv være ønskværdigt, at eleven er engageret i undervisningen.
Disengagement i undervisningen kan dog godt betyde engagement i noget andet, fx en
samtale med en veninde, eller måske kommer elevens engagement i undervisningen til
udtryk på en måde, der af lærerne kan opfattes som disengagement eller ikke-deltagelse.
Det betyder, at elevers mulighed for udfoldelse af deres engagement afhænger meget af,
hvor vide rammer der er for deltagelse i undervisningen. Jeg vil i det næste afsnit gå
dybere ind i den forståelse af undervisning, læring og deltagelse, jeg arbejder med
gennem afhandlingen.

3.4 Undervisning og læring
Hvad der karakteriserer engagerende undervisning, er i høj grad et spørgsmål, jeg vil
forsøge at besvare empirisk ved at iagttage elevers iagttagelser. For at komme det
nærmere i mine analyser vil jeg her redegøre for, hvordan det er muligt at forstå
undervisning, læring og deltagelse i et systemteoretisk perspektiv for senere i
afhandlingen at kunne diskutere, hvordan undervisningen, som social aktivitet, er
afgørende for elevernes engagement og deltagelse. Mit ærinde er altså at udarbejde et
grundlag for en senere analyse af, hvordan undervisningen kan være mere eller mindre
faciliterende for elevernes engagement.
Der er centrale årsager til, at det er nødvendigt at adskille undervisning og læring. Det
handler primært om, at undervisningen, det sociale system, forstås som kommunikation,
der har til formål at forstyrre eller ændre på elever, psykiske og levende systemer, der
opererer inden for rammen af sig selv, hvor læring er noget, der udelukkende foregår
inden for rammen af det psykiske system. Det er altså ikke sådan, at et bestemt input
(undervisning) giver et bestemt output (læring) (Qvortrup, 2004).
Undervisning forstås som en social aktivitet samt en målrettet og specialiseret form for
kommunikation, der har til hensigt eller intention at stimulere læring (Rasmussen, 2003,
2004b). At forstå undervisning som kommunikation betyder, at der fokuseres på
interaktionen mellem lærer og elev, den lærende, og ikke udelukkende på læreren.
Undervisning er en nøje planlagt form for kommunikation, der har til hensigt at forstyrre
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eleverne i håb om, at de selekterer forståelse og derved tillærer sig (dele af) det, læreren
underviser i. Læring er altså noget, der finder sted hos den enkelte elev, og
undervisningen finder sted i elevens, det psykiske systems, omverden (Luhmann, 2006;
Luhmann & Schorr, 2000). Det er ligeledes muligt at tale om læring for sociale systemer,
hvor fx kommunikationen ændres, fordi den tager ved lære (Rasmussen, 2004b). Dette
vil jeg dog ikke uddybe nærmere i dette kapitel. Jeg vil udelukkende arbejde med læring
som noget, der hører det psykiske system til.
Når undervisning forstås som kommunikation og ikke bestående af handlende aktører,
betyder det, at elever og lærere er i undervisningens omverden (Luhmann, 1995). Der
kan med det udgangspunkt gøres op med forståelsen af, at elever lærer det, der foregår i
undervisningen. Undervisning forstået som en overførsel er ikke mulig, fordi
undervisning iagttages som en social aktivitet og læring som en bevidsthedsmæssig
aktivitet (Keiding, 2005; Luhmann, 1989; Rasmussen, 1997). Det, der læres, er
selvbestemte strukturforandringer, dvs. ændringer i de forventninger, vi har. Læring er
derved elevens egen ydelse og ikke undervisningens. Luhmann skriver, at “når man
forstår individuelle mennesker som konglomerater af autopoietiske, egendynamiske,
ikke-trivielle systemer, gives der ikke nogen anledning til den formodning, at man skulle
kunne opdrage/uddanne dem” (Luhmann, 2006, s. 82). Elever forstås ikke som trivielle
systemer, hvor ét bestemt input giver ét bestemt output. En konsekvens heraf er, at
undervisning så må iagttages som et system, der har det formål at forandre andre
systemer, men det er en central pointe, at forandringen af systemerne kun kan ske inden
for systemerne selv.
Når man tilegner sig viden, skelner man, og derved øges den indre kompleksitet,
samtidig med at den ydre kompleksitet reduceres. Læring forstås som en operation, hvor
noget aktualiseres hen over en grænse, der adskiller det fra det mulige. Eleven lærer ved
at iagttage og selektere forståelse fra sin omverden. Fordi læringen er en
bevidsthedsmæssig operation, er det usandsynligt, at læreren kan lære eleverne noget.
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Det er eleverne selv, der skal lære sig selv det, da det forstås som en kognitiv proces,
ligesom det også gør sig gældende for engagement.
Vilkårene og målene for og midlerne til denne forandring kan være forskellige. Det
vil sige, at undervisningens rationalitet fremstår forskellig i forskellige didaktiske
teorier, men at forandring til det bedre både er mulig og ønskværdig fremstår som
en præmis, der er uløseligt forbundet med uddannelsessystemets konstituerende
kode bedre/værre (Keiding, 2005, s. 165).

Selvom læringen foregår i det enkelte system, er undervisningen altså ikke overflødig.
Det betyder blot, at undervisning ikke kan gøres entydigt til årsag for læring. Der er
derfor grunde til at udvikle undervisningen, så den er tilpas forstyrrende for eleverne og
derved giver eleverne optimale muligheder for deltagelse.
3.4.1 Kommunikationens usandsynlighed
Når undervisningen forstås som kommunikation, kan det medføre vanskeligheder i
forholdet mellem undervisning og læring i henhold til kommunikationens
usandsynlighed. Luhmann skelner mellem tre usandsynligheder. Den første
usandsynlighed handler om forståelse, hvor Luhmann mener, at det er ”…usandsynligt
at ego overhovedet forstår, hvad alter mener – i og med at deres kroppe og bevidstheder
er adskilte og individualiserede” (Luhmann, 2009, s. 199). Mening må, ifølge Luhmann
forstås kontekstbunden, hvilket betyder, at deltagere i kommunikationen selekterer
forståelse ud fra forskellige kontekster. For undervisningen betyder det, at læreren kan
finde egne forklaringer tydelige, hvilket ikke nødvendigvis vil være oplevelsen hos
eleverne, der kan have vanskeligt ved at forstå lærerens budskab. En konsekvens heraf
kan også være misforståelse. Misforståelseskomponenterne kan blive så store, at
kommunikationen ophører (Luhmann, 2009).
Den anden usandsynlighed omhandler det at få kontakt med adressaterne. Luhmann
skriver, at ”det er usandsynligt, at en kommunikation træffer flere personer end dem,
som er nærværende i en konkret situation; og denne usandsynlighed vokser, hvis man
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yderligere stiller det krav, at kommunikationen videregives uforandret” (Luhmann,
2009, s. 200). Når undervisning forstås som kommunikation, får det konsekvenser for
den måde, hvorpå deltagelse i undervisningen kan forstås. Elevernes tilstedeværelse øger
sandsynligheden for kontakt, men fordi elever sidder i en klasse, betyder det ikke, at de
er en del af undervisningen – altså at de har koblet sig på kommunikationen. De kan
sagtens være til stede i klasseværelset, men være i interaktion med fx en sidekammerat.
Hvis man er koblet til undervisningskommunikationen, det vil sige deltagende,
selekterer man enten information og meddelelse, eller man selekterer forståelse. Dette
kan ikke foregå i forskellige grader. Det kan udelukkende forekomme som et enten eller
(Jönhill, 2012). Det får altså den konsekvens, at det teoretisk set ikke er muligt at være
mere eller mindre deltagende.
Den tredje usandsynlighed drejer sig om kommunikationens succes, fordi ”selv hvis en
kommunikation bliver forstået af dem, som den retter sig mod, er det ikke sikkert, at den
også antages og bekræftes” (Luhmann, 2009, s. 200). Ifølge Luhmann har
kommunikationen kun succes, hvis deltageren vil overtage informationerne som
præmisser for egen adfærd. For undervisningen er kommunikationens succes særlig
relevant, fordi kommunikationen her gerne skulle anvendes som præmis for ændret
livsforløb. Succesen kan derved ikke ses som et bestemt mål, men derimod som en
ændring i elevens forudsætning for fremtidig kommunikation, handling og adfærd
(Keiding & Qvortrup, 2014).
Mulige svar på kommunikationens usandsynlighed er medier. Medier tjener det formål
”… at tranformere usandsynligt til sandsynligt på funktionsadækvat vis…” (Luhmann,
2009, s. 201). Luhmann skelner mellem tre forskellige medier, hvor sproget er det ene.
Sproget øger sandsynligheden for forståelse langt ud over det perciperbare. Perception
kan dog sammen med sproget øge sandsynligheden for forståelse, fordi det giver den
meddelende mulighed for anvendelse af ikke-sproglige meddelelsesformer (Keiding &
Qvortrup, 2014; Luhmann, 2009). Et andet medie er udbredelsesmedier såsom skrift,
tryk, radio og fjernsyn (Luhmann, 2009). I undervisningen vil det indebære alle
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materialer, powerpoints og andre analoge og digitale hjælpemidler, lærerne anvender.
Det tredje medie kan betegnes som symbolsk generaliserede medier, der kan virke som
motivationsmiddel for kommunikationen. Eksempler på denne type medier kan være
sandhed for det videnskabelige system og livsforløb for uddannelsessystemet.
3.4.2 Person og rolle
I forbindelse med elevers inklusion og deltagelse i undervisningen er personbegrebet
relevant, fordi det ikke er hele mennesket, der inkluderes i kommunikationen, men
derimod bliver eleven person i de forskellige kommunikationssammenhænge. Luhmann
(2009) argumenterer for, at ”en person trækker og binder forventninger til sig – såvel
egne forventninger til sig selv som andres forventninger til én selv” (Luhmann, 2009, s.
369). Når Luhmann definerer en person, betegnes altså ikke hele mennesket, men
derimod kan personbegrebet betragtes som en form, der gør det muligt for sociale
systemer at iagttage mennesket, der bliver fikspunkter for kommunikationen (Keiding &
Qvortrup, 2014). Personbegrebet ordner forventninger, dvs. personen vil møde
forskellige forventninger alt efter, hvilken kontekst personen er en del af. På samme
måde vil personen have forskellige forventninger til sig selv, eksempelvis det at blive
set som kedelig, doven og aktiv. Personen opstår, når der kommunikeres. Mennesket
bliver således den umarkerede side af formen person (Luhmann, 2006).
Roller

er

derimod

mere

abstrakte

synsvinkler,

der

distancerer

sig

fra

personkarakteristika. Luhmann (2009) definerer roller som ”… et udsnit af et menneskes
adfærd forventes som rolle, […] en enhed, som kan varetages af mange og udskiftelige
mennesker…” (Luhmann, 2009, s. 370). Eksempler på roller i skolen kan være pædagog,
lærer og elev. Rollen er en måde, hvorpå kompleksiteten reduceres, fordi den er med til
at tydeliggøre forventninger. Således ved eleverne, at det forventes, at de gør sig
tilgængelige for undervisningen ved at lave de opgaver, læreren giver dem, eller deltage
i de plenumdiskussioner, læreren igangsætter. Undervisningen er kendetegnet ved
asymmetriske roller, hvor læreren som en autoritet har andre privilegier end eleverne.
Eksempelvis kan læreren stille spørgsmål til eleverne, læreren allerede kender svaret på.
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En form for trivialiseringsadfærd, der ville være upassende i mange andre henseender,
men som er forventelig i skolen (Luhmann, 2006).

3.5 Undervisning, deltagelse og engagement
Engagement forstås som en bevidsthedsmæssig tilstand, der betyder, at eleven gennem
strukturelle koblinger forstyrres af kommunikationen, undervisning, og reagerer herfra i
det konkrete tilfælde ved at være engageret eller ikke. Engagementet er således en
psykisk indikator, der kan give eleven anledning til gensidigt at forstyrre det sociale
system, dvs. bidrage til kommunikationen. Når eleven oplever at være engageret, kan
eleven gøre sig relevant for kommunikationen, dvs. enten indtage en plads som ego, der
selekterer forståelse, og/eller en plads som alter, der selekterer information og
meddelelse. Lykkes det for eleven, således at eleven er deltagende, vil det kunne
iagttages som elevens engagement. Altså som en indikator for engagement i det sociale.
Indikatorer kan dannes i det psykiske og det sociale. Det kan således være en
bevidsthedsmæssig og/eller en social aktivitet. Facilitatorer derimod vil være i det
psykiske systems omverden og iagttages som de udefrakommende forstyrrelser, eleven
kan udsættes for. Disse forstyrrelser kan eksempelvis relateres til elevens kontakt til
læreren, undervisningen og klassekammeraterne.
Elevens omverden iagttages at have stor indflydelse på, hvorvidt deltagelse vil træde
frem som en indikator i det sociale, og elevens omverden eller de forstyrrelser, eleven
udsættes for, er afgørende for, hvorvidt eleven reagerer ved at være engageret eller ikke.
Jeg forstår derfor processen omkring engagement som en strukturel kobling mellem det
psykiske og det sociale system, hvorfor det sociale tillægges lige så stor betydning for
engagementet, som det psykiske gør.
Hvor der i de tidligere præsenterede definitioner af engagement ofte argumenteres for,
at engagement indeholder dels noget psykologisk og dels noget socialt eller
adfærdsmæssigt (fx Appleton et al., 2006), er det her min pointe, at engagement
udelukkende er et psykisk fænomen, der kan ses tegn eller indikatorer på i det sociale.
Det betyder, at det ikke er muligt for fx lærere at iagttage elevers engagement som
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engagement, altså noget der produceres i bevidstheden, men at det først vil være muligt,
når engagementet kommer til udtryk som kommunikation i det sociale system. Det er
således også en vigtig pointe, at det så ikke længere er engagement, noget
bevidsthedsmæssigt, men derimod deltagelse, det vil sige noget kommunikativt.
Eksempelvis kan engagementet udtrykkes gennem mediet sprog, hvor elevens sproglige
ytringer vil kunne iagttages.
Elever er til stede i skolen og klassen for at lære noget. I et forsøg på at øge
sandsynligheden for læring, kan der arbejdes med engagement, fordi elevernes
engagement kan øge sandsynligheden for, at eleverne vil deltage i undervisningen.
Deltagelse i undervisningen kan danne en forstyrrelse, der har en form for læring som
resultat hos eleven. Der er dog især to forhold, der gør korrelationen mellem engagement
og læring kompliceret. Det første, jeg vil argumentere for, er, at engagement kan føre til
andet end øget læring, og det andet er, at det ikke udelukkende er op til eleven selv,
hvorvidt vedkommende kan deltage eller ej.
Øget engagement vil ikke med sikkerhed betyde øget læring: “Some highly engaged
students learn almost nothing, simply because the classes they take are so poorly
designed or incompetently taught that little of consequence happens in them” (Axelson
& Flick, 2010, s. 42). Axelson og Flick mener altså, at deltagelse og engagement i
undervisningen ikke alene fører til øget læring. Hvorvidt eleverne lærer noget, vil først
og fremmest afhænge af indholdet i undervisningen (Axelson & Flick, 2010; Rasmussen,
2004b). Eksempelvis vil for meget undervisning af det samme ikke nødvendigvis betyde
øget læring. Eleverne kan deltage, men uden nødvendigvis at tilegne sig ny viden. Om
øget engagement fører til øget læring vil ligeledes afhænge af, hvad eleven engagerer sig
i.
Elevers forudsætninger for at koble sig på kommunikationen vil variere, og det får
afgørende betydning for deres deltagelsesmuligheder. Eksempelvis kan indholdet af
undervisningen være så kompliceret, at eleven ikke kan gøre sig relevant for
kommunikationen. I sådanne tilfælde kan det allerede til en start betyde, at eleven vil
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føle sig uengageret. Det kan også være, at eleven faktisk vælger at lade sig forstyrre,
ændre ”skema” og er engageret, men oplever ikke at være relevant og derfor bliver
ekskluderet fra undervisningskommunikationen. Hvis elevers deltagelsesbetingelser har
indflydelse på deres mulighed for udfoldelse af deres engagement, bliver klassens
rammer for, hvad der kan betegnes som relevant, særligt centrale. Hvor snævre eller
vidde rammer, eleverne har for tilkoblingsmuligheder i kommunikationen, bliver på den
måde afgørende for, om de kan tage del i læringsaktiviteterne. Grænsen for, hvornår en
elev er ude eller inde, vil udelukkende kunne besvares empirisk, fordi det afhænger af
den enkelte kontekst (Rasmussen, 2004a). Således kan eleven konstrueres som person i
én kommunikationssammenhæng og ikke i en anden.
Afslutningsvis kan jeg foreløbig konkludere, at engagerende undervisning defineres som
en social aktivitet eller forstyrrelse, der har den egenskab, at den skærper elevers
mulighed for deltagelse, og på den måde stimulerer eleverne kognitivt og emotionelt på
en måde, så det virker faciliterende for deres engagement. Om undervisningen er
engagerende eller ej, vil dels komme til udtryk i det sociale i mere observerbare former,
men er samtidig i høj grad en oplevet tilstand, der må undersøges ved hjælp af elevernes
iagttagelser. Det er således centralt at undersøge, hvad eleverne vil iagttage som
skærpende for deres engagement og deltagelse i undervisningen.
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Kapitel 4

AFHANDLINGENS METOGOLOGI – ET MIXED METHODSFORSKNINGSDESIGN
I dette kapitel diskuteres og redegøres der for afhandlingens metodologiske afsæt. Det
er hensigten at tydeliggøre, hvordan forskningsspørgsmål, videnskabsteoretisk afsæt,
teori og metoder kobles i afhandlingen gennem et mixed methods–design.
Mit videnskabsteoretiske udgangspunkt i den radikale konstruktivisme betyder, at jeg
argumenterer for, at al erkendelse sker gennem iagttagelse. Det indledende afsnit er
derfor en iagttagelse af iagttagelsesbegrebet fra Niklas Luhmann og derved også min
forståelse

af

min

dataindsamling

som

iagttagelse

af

elevers

iagttagelser.

Elevperspektivet er centralt for min afhandling, og jeg forholder mig derfor til det
forskningsperspektiv gennem det indledende afsnit.
Mixed methods som metodologi har kun været diskuteret i et par årtier, men
diskussionen er fremherskende. Af den grund er det andet kapitel en kort historisk
iagttagelse af traditioner inden for mixed methods-forskningen. Iagttagelserne giver
anledning til at komme nærmere den definition af mixed methods, jeg har valgt at
anvende gennem afhandlingen. Min positionering inden for mixed methods-forskningen
samt valg af metoder skal ses i sammenhæng med afhandlingens forskningsspørgsmål
og mit videnskabsteoretiske udgangspunkt.
I kapitlets tredje afsnit redegøres for afhandlingens integrative design. I afsnittet
fokuseres der på, hvordan forskningsspørgsmål, videnskabsteoretisk afsæt, teori og
metoder integreres i forskningsprocessen. Det er således hensigten at tydeliggøre,
hvilken viden forskningsspørgsmålene producerer og samtidig at redegøre for, hvornår,
hvorfor og hvordan undersøgelserne integreres.
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I det fjerde afsnit bringes mere paradigmatiske diskussioner i spil, hvor der argumenteres
for, at det også med en fortolkende tilgang er muligt at have både kvantitative og
kvalitative formål med forskningen.
I det afsluttende kapitel udarbejdes en kort opsummering, der giver afsæt til de
kommende undersøgelser.

4.1 Iagttagelse af elevers iagttagelser
Afhandlingen tager sit udgangspunkt i systemteorien, som den er formuleret og udviklet
af Niklas Luhmann, og danner den epistemologiske ramme for afhandlingen. Nærmere
bestemt tages der udgangspunkt i den senluhmannske forståelse, hvor iagttagelse og
kommunikation er centrale begreber (Andersen, 2014). Det er på den måde læsningen af
Luhmann fra Niels Åkerstrøm Andersen (1999) og Jens Rasmussen (2004b), hvor
teorien starter ved begrebet iagttagelse, jeg hovedsagligt læner mig op ad. Med det
udgangspunkt starter teoridannelsen i den del af Luhmanns teori, hvori han bygger på
George Spencer Browns forskelsbegreb (Brown, 1969).
Iagttagelsesbegrebet er gennemgående og centralt i afhandlingen, fordi jeg undersøger
eller iagttager elevers iagttagelser af engagerende undervisning. Jeg vil i det følgende
redegøre for begrebet iagttagelse og sætte det i sammenhæng med min forskerposition
og forståelse af den data, der produceres gennem afhandlingens undersøgelser.
Der kan skelnes mellem det at iagttage og iagttageren. Det at iagttage ses som en
operation, hvor iagttageren forstås som et system, der ikke kan stå uden for verden
(Luhmann, 2016). Det vil sige, at jeg, som system, iagttager operationer, altså hvordan
andre systemer skelner, hvilket samtidig forstås som en operation. Iagttageren vil
konstant være i den verden, der forsøges iagttaget. Det betyder, at der ikke findes en
iagttageruafhængig virkelighed, men derimod at iagttageren af/i systemet altid vil være
en del af systemet selv (Luhmann, 2007).
Iagttagelse forstås som en operation, en skelnen, hvor det ene vælges frem for det andet
(Luhmann, 2007). Luhmanns iagttagelsesbegreb bygger således på en form- og
forskelstænkning med inspiration fra Georg Spencer-Brown, Heinz Von Foerster samt
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Gotthard Günther. Med inspiration fra George Spencer-Brown (1969) har flere illustreret
det ved en galge for at tydeliggøre adskillelsen mellem inder- og yderside (se fx
Andersen, 1999; Qvortrup, 2004; Rasmussen, 2004b):

Aktuelt

Muligt

Blind plet
Figur 4.1: Adskillelsen mellem systemets inder- og yderside

Formen kommer i stand ved én skelnen, hvor noget iagttages i omverdenen. Det, der
iagttages, aktualiseres, og lader alt andet være muligt. Jeg vælger eksempelvis at anvende
Luhmanns systemteori til forskel fra anden teori. Når der iagttages, kan systemet se det,
der betegnes, men altså ikke det, der udelukkes, hvilket betyder, at når jeg vælger
systemteorien, kan jeg ikke samtidig se, hvad jeg ikke kan se, eller hvad jeg udelukker.
Ved iagttagelser af første orden rettes opmærksomheden mod noget og ikke noget andet.
Når noget iagttages, er det ikke muligt samtidig at se, hvad der ligger til grund for
distinktionen. Distinktionen bliver på den måde iagttagelsens blinde plet. Der bliver altså
ved iagttagelsen også produceret noget usynligt, fordi ”de kan ikke iagttage Dem selv,
som den, der har at gøre med en skelnen” (Luhmann, 2007, s. 135). Sagt på en anden
måde, er det ikke muligt at se den grund, du selv står på. Det vil være nødvendigt at flytte
fødderne.
Når et meningssystem iagttager, selekteres der. Som beskrevet i afsnit 3.3 arbejder
Luhmann

(2009)

med

tre

meningsdimensioner:

sagsdimensionen

(hvad),

tidsdimensionen (hvornår) og socialdimensionen (hvem). I forhold til afhandlingens

73

undersøgelser indeholder sagsdimensionen engagement og engagerende undervisning.
Det betyder, at jeg skelner engagement og engagerende undervisning som det aktuelle
ud af det mulige i mine analyser. Tidsdimensionen, der skelner mellem før og efter, er i
denne afhandling udelukkende forankret i nutiden. Der er således ingen intentioner om
at forsøge at afdække elevers perspektiver på engagerende undervisning i mere historisk
forstand. Endelig er socialdimensionen, der skelner mellem os og dem, i afhandlingen
rettet mod eleverne, hvis iagttagelser gøres til genstand for mine iagttagelser. Lærernes
iagttagelser bliver også inddraget gennem de kvalitative analyser, for at iagttage deres
iagttagelser af klassen samt deres erfaringer med elevernes engagement og deltagelse i
undervisningen. Lærerne har gennem afhandlingen en central rolle, fordi elevernes
iagttagelser af engagerende undervisning i høj grad rettes mod læreren.
For at kunne iagttage grundlaget for iagttagelsen anvendes andenordensiagttagelser.
Andenordensiagttagelse betyder, at man iagttager en iagttagers iagttagelser – ikke i
betydningen af, at man kigger på et andet menneske, men derimod iagttages der hvordan,
der tidligere blev iagttaget. Det er altså iagttagelser af iagttagelser som iagttagelser
(Luhmann, 2007). Gennem iagttagelsen af anden orden er det muligt at iagttage, hvilke
distinktioner

iagttageren,

som

iagttages,

anvender

(Luhmann,

2007).

I

andenordensiagttagelsen bliver det således ikke alene muligt at iagttage, hvad den anden
har iagttaget, men også hvordan den anden har set det, der er iagttaget (Rasmussen,
2004b). For afhandlingen betyder det, at jeg gennem undersøgelserne iagttager elevers
iagttagelser for at iagttage, hvordan de skelner og betegner, når der spørges ind til deres
engagement og deltagelse i undervisningen. Hvordan det operationaliseres nærmere
gennem afhandlingen, uddybes i afsnit 7.1.1. Følgende afsnit vil indeholde en
redegørelse for børneperspektivet eller elevperspektivet.
4.1.1 Afhandlingens elevperspektiv
Børneperspektivet er det dominerende perspektiv i afhandlingen, hvor jeg hellere vil
betegne det elevperspektivet, fordi jeg fokuserer på børn i en skole, nemlig elever, som
er i en bestemt rolle, der knytter sig særlige forventninger til i skolen og undervisningen
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(Højlund, 2014; Luhmann, 2006). Børn i det moderne samfund indgår i mange
forskellige kontekster eller systemer, hvor de varetager forskellige roller, eksempelvis
som datter eller søn i en familie (Rasmussen, 2005). På den baggrund giver det ikke
mening at hævde, at jeg beskæftiger mig med et børneperspektiv, da dette ville kræve en
undersøgelse af de mange forskellige systemer, barnet er inkluderet i. Jeg vil dog fortsat
ind imellem anvende betegnelsen børneperspektivet gennem afsnittet, når jeg henviser
til litteraturen, fordi det der behandles mere overordnet og derved betegnes som sådan.
Elevers uddybende perspektiver bliver efterlyst i engagementsforskningen, hvor elevers
engagement mere generelt indtil nu er undersøgt (Cooper, 2014). Der er altså en
overvægt af kvantitative studier i engagementsforskningen, der beskæftiger sig med,
hvad og hvordan elevers engagement ser ud og ikke hvorfor, jf. state of the art i kapitel
2. Elevers uddybende iagttagelser af deres undervisning og skole er således underbelyst,
hvilket afhandlingen har til hensigt at bidrage med.
Der kan derudover være mange årsager til at arbejde med børneperspektivet, og en af
årsagerne har grundlag i en demokratisk bestræbelse, hvor børn bliver anset for
pålidelige personer, der har ret til at blive hørt om og have indflydelse på de forskellige
sammenhænge, de indgår i (Roberts, 2017; Warming, Kampmann & Rasmussen, 2017).
At børn har ret til at blive hørt, bliver også slået fast i Børnekonventionens artikel 12:
”Deltagerstaterne skal sikre et barn, der er i stand til at udforme sine egne synspunkter,
retten til frit at udtrykke disse synspunkter i alle forhold, der vedrører barnet; barnets
synspunkter skal tillægges passende vægt i overensstemmelse med dets alder og
modenhed” (FN, 1989, artikel 12, stk. 1). Der sker, i årene omkring udformningen af
Børnekonventionen, en bevægelse fra at se børn som mere passive modtagere af
pædagogiske interventioner til at se børn som nogle, der: ”… indoptager, inderliggør og
reproducerer ikke alene allerede definerede meninger og orienteringer, men bidrager
selv aktivt til at skabe mening og betydning gennem deres sociale relationer…”
(Warming et al., 2017, s. 224).
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Der kan være flere tilgange til det at arbejde med et elevperspektiv. Elevperspektivet kan
undersøges ved, at forskeren forsøger at sætte sig ind i, hvordan eleven oplever fx
undervisning ved at sætte sig i elevens sted. En sådan undersøgelse ville blive
gennemført som et observationsstudie. En anden tilgang til elevperspektivet er at
undersøge elevernes perspektiver ved at spørge ind til deres følelser, erfaringer og
oplevelser (Warming, 2014).
Den førstnævnte tilgang, at forstå elevers perspektiv ved at forsøge at sætte sig i deres
sted, kan iagttages som en problematisk eller til tider mangelfuld tilgang: ”… de voksnes
forsøg på at sætte sig ind i, hvad barnet tænker, føler og oplever – et forsøg, som aldrig
kan lykkes fuldt ud, da intet menneske kan krybe under huden på et andet; føle dets
følelser og tænke dets tanker” (Warming, 2014, s. 49). Observation kan være en
udfordrende metode, fordi det udelukkende er forskerens observation og fortolkning af,
hvad forskeren ser eksempelvis i klasserummet. Det har foreløbig gennem dette kapitel
været en afgørende pointe, at data i generel forstand i et systemteoretisk perspektiv ses
som fortolkninger, hvilket betyder, at alt, der produceres, er forskerens fortolkning.
Alligevel iagttages observation som metode umiddelbart mere begrænset, fordi der ikke
kommunikeres med eleverne om det, der foregår, og det således bliver forskerens ikke
bare tolkning, men nærmere gisninger om, hvordan eleven fx oplever situationen. Ses
Warming-citatet i en systemteoretisk optik, betyder det, at der i sociale systemer
udelukkende er adgang til kommunikation og ikke til systemets omverden, nemlig de
psykiske systemer eller systemets følelser og tanker. Ønskes der indsigt i det, vil det
være nødvendigt at gøre det til tema for kommunikationen (Luhmann, 2009). Dette kan
eksempelvis gøres gennem interview med eleverne. Når jeg gennem afhandlingen
undersøger engagement, der iagttages som et psykisk anliggende, jf. afsnit 3.3, bliver
det derfor centralt at spørge eleverne om deres iagttagelser af undervisningen, lærerne
og deres klassekammerater, eftersom jeg ikke ellers kan få adgang til deres tanker og
erfaringer. På den baggrund fravælger jeg observation som metode og vælger i stedet for
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i de kvalitative analyser at anvende metoder, hvor elevernes iagttagelser tematiseres i
kommunikationen på forskellige måder.
For at komme videre med en redegørelse for afhandlingens metodologiske valg og
derved uddybning af, hvordan elevers iagttagelser indsamles, vil jeg i det følgende afsnit
fortsætte med en kort historisk introduktion til mixed methods-forskning for derefter at
arbejde videre med den udvalgte definition og anvendelse.

4.2 Mixed methods
Mixed methods som metodologi har kun været diskuteret i et par årtier, men
diskussionen er fremherskende. Følgende afsnit er derfor en kort historisk iagttagelse af
traditioner inden for mixed methods-forskningen. Denne iagttagelse efterfølges af et
afsnit, hvor centrale definitioner af mixed methods præsenteres, hvor den udvalgte
definition i afhandlingen uddybes og operationaliseres.
4.2.1 En historisk iagttagelse af mixed methods
I mixed methods-research litteraturen er der varierende opfattelser af, hvornår mixed
methods-forskningen egentlig begyndte. Der argumenteres for, at metodediskussioner
omkring det henholdsvis kvantitative og kvalitative peger tilbage på de diskussioner om
kvalitative og kvantitative paradigmer, der har rødder i filosofien, hvor Sokrates og
Platon kritiserer sofismen, der bl.a. inkluderede Protagoras og Gorgias, for deres
relativistiske

holdninger

(Johnson,

Onwuegbuzie

&

Turner,

2007).

Samfundsvidenskaberne har derudover i mere end hundrede år anvendt et miks af
kvalitative og kvantitative metoder som måder at undersøge fænomener på, så
anvendelsen af blandede metoder kan ikke siges at være ny (Frederiksen, 2014; Johnson
et al., 2007).
Forskning, der anvender multiple metoder, går meget langt tilbage, men metodologiske
diskussioner af mixed methods research kan derimod iagttages som relativt nye.
Creswell (2014) argumenterer for, at det først var i slutningen af 1980’erne og starten af
1990’erne,

at

mixed

methods

begrebsmæssigt
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blev

taget

op

indenfor

samfundsvidenskaben. Inden for de samme få år begyndte en række forskere inden for
områder som sociologi (Brewer & Hunter, 1989), uddannelse (Creswell, 1994),
evaluering (Greene, Caracelli & Graham, 1989) og management (Bryman, 1988) at
skrive om, hvordan det kunne være muligt at integrere eller mikse data produceret ved
hjælp af henholdsvis kvalitative og kvantitative metoder.
Herefter har det været et stærkt voksende felt, hvilket blev særlig tydeligt i 2007, hvor
det fagfællebedømte tidsskrift Journal of Mixed Methods blev en realitet. Frederiksen
(2014) argumenterer for, at metodiske diskussioner af mixed methods i en dansk
kontekst stadig er fraværende, og han efterlyser, at forskere med den metodiske interesse
begynder at diskutere de forskellige tilgange, fordi det er en fremherskende metodisk
tilgang nationalt og internationalt, og det derfor er nødvendigt, at også danske forskere
forholder sig til det (Frederiksen, 2014).
Mixed methods som ny bevægelse, ny diskurs eller et tredje paradigme, der er mange
forskellige benævnelser, opstod som en kritisk reaktion på metodepurister inden for de
henholdsvis kvalitative og kvantitative metoder, der fremhævede det uforenelige ved de
positivistiske og interpretivistiske forskningsparadigmer (Tashakkori & Teddlie, 2010).
Der er altså kritikere, der mener, at det er hensigtsmæssigt at ophæve det dikotomiske
forhold, der er mellem det kvantitative og det kvalitative forskningsfelt og verdenssyn,
da kombinationen af metoderne giver mulighed for både bredde og dybde i
forskningsprojekters undersøgelser, hvilket ikke vil være muligt monometodisk (Greene,
2007, 2008). Bredde og dybde er også formålet med kombinationen af projektets
undersøgelser. Jeg vil i det følgende redegøre for den definition af mixed methods, jeg
arbejder med gennem afhandlingen.
4.2.2 Mixed methods – en definition
Forståelsen og anvendelsen af mixed methods er stærkt varierende, hvilket hovedsagligt
munder ud i to problematikker; den ene at begrebet anvendes, men definitionerne er
forskellige, og den anden at nogle studier kombinerer metoder, men anvender en anden
benævnelse (Tashakkori & Teddlie, 2010, s. 21).
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Når mixed methods bliver problematiseret i forskningslitteraturen, handler det
hovedsagligt om det problematiske i at blande varierende metoder i samme
undersøgelse, fordi de repræsenterer forskellige paradigmer. Et af spørgsmålene i
forbindelse med anvendelsen og forståelsen af mixed methods er, om det skal forstås
som et tredje paradigme, eller om det handler om at tænke nyt i forhold til forståelsen af
de traditionelle forskningsmetoder og derved flytte fokus fra kvantitativ-kvalitativdikotomien. I noget metodelitteratur er der forståelser af kvantitative og kvalitative
metoder, der kan fremstå rigide, fordi disse forståelser kobles til særlige paradigmer.
”Antagelsen om, at en bestemt metode i sig selv er paradigmatisk ladet, er imidlertid en
vildfarelse” (Frederiksen, 2014, s. 13). Metoders bidrag må komme an på, dels hvad der
er formålet med metoden, og dels hvordan resultaterne analyseres. Såkaldte kvalitative
metoder kan altså godt anvendes med kvantitative formål, og omvendt kan såkaldte
kvantitative metoder bidrage med mere kvalitative resultater (Hammersley, 1992).
Fokus for den definition, jeg har valgt at anvende i dette projekt, giver mulighed for en
fleksibel anvendelse af metoder, hvor det er forskningsspørgsmål, der bliver styrende for
valget af metoder og ikke metoderne i sig selv. Det betyder, at der heller ikke
nødvendigvis knytter sig et bestemt paradigme til den valgte metode. Paradigme blev
oprindelig defineret af Thomas Kuhn (1970), der anvendte begrebet som en samlet
betegnelse for generaliseringer, overbevisninger og værdier. Creswell og Plano Clark
(2011) argumenterer for, at paradigme og verdensopfattelse ofte bliver brugt synonymt,
men at de to begreber med fordel kan adskilles. Paradigme bliver, skriver de, anvendt i
en meget snæver forståelse, selvom det ikke var Kuhns hensigt. Paradigmer er således
blevet sat i forbindelse med særlige videnskabelige traditioner og discipliner.
Verdensopfattelse behøver derimod ikke nødvendigvis at være en samlende betegnelse
for discipliner, men derimod en betegnelse for forskeres delte overbevisninger og
værdier (Creswell & Plano Clark, 2011). Verdensopfattelse med ovenstående forståelse
vil blive anvendt gennem afhandlingen, fordi jeg gennem mit udgangspunkt i den
radikale konstruktivisme ikke ændrer min verdensopfattelse, selvom jeg anvender
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varierende metoder med forskellige formål. Det betyder, at jeg ikke bliver positivist,
fordi jeg gennemfører en spørgeskemaundersøgelse, der har til formål at undersøge
elevers engagement mere generelt. Jeg tilgår mine kvantitative analyser under samme
forudsætninger som de kvalitative, nemlig at de er mine iagttagelser af elevers
iagttagelser, og jeg kan med de data give bud på, hvordan elever på 7. årgang på det
tidspunkt iagttager deres eget engagement. Således mener jeg ikke, at jeg kommer
nærmere en sandhed eller virkelighed med mine kvantitative analyser. Dette vil jeg
vende tilbage til i afsnit 4.4.
Inden jeg udfolder den valgte definition af mixed methods i afhandlingen, vil jeg først
kort redegøre for dominerende forståelser af mixed methods. I 2007 blev 31 førende
forskere inden for mixed methods research spurgt om deres bud på en definition.
Definitionerne var flertydige, dog med et signifikant flertal, der først og fremmest
forstod mixed methods som en blanding af kvantitative og kvalitative metoder (Johnson
et al., 2007).
Efter analysen af de mange definitioner har Johnson et al. (2007) formuleret en bred og
mere generel definition af mixed methods:
Mixed methods research is the type of research in which a researcher or team of
researchers combines elements of qualitative and quantitative research approaches
(e.g., use of qualitative and quantitative viewpoints, data collection, analysis,
inference techniques) for the broad purposes of breadth and depth of understanding
and corroboration (Johnson et al., 2007, s. 123).

Denne definition fokuserer på en blanding af kvalitative og kvantitative metoder, men
definitionen har ikke udelukkende fokus på metoder, men fokuserer mere på metodologi,
hvor forskellige synspunkter (viewpoints) kombineres i processen.
En anden ofte anvendt forståelse af mixed methods som en blanding af kvalitative og
kvantitative metoder er, som Creswell og Plano Clark (2011) formulerer det. De opstiller
karakteristika for mixed methods-forskning:
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Collects and analyzes persuasively and rigorously both qualitative and quantitative
data (based on research questions);
Mixes (or integrates or links) the two forms of data concurrently by combining
them (or merging them), sequentially by having one build on the other, or
embedding one within the other;
Gives priority to one or to both forms of data (in terms of what the research
emphasizes);
Uses these procedures in a single study or in multiple phases of a program of study;
Frames these procedures within philosophical worldviews and theoretical lenses;
and
Combines the procedures into specific research designs that direct the plan for
conducting the study (Creswell & Plano Clark, 2011, s. 5).

I denne forståelse inkluderer mixed methods kombination og integration af metoder, og
der fokuseres på forskningsdesignet. I modsætning til definitionen af Johnson et al.
(2007) har Creswell og Plano Clark (2011) fokus på kombinationen af
verdensopfattelser. De mener altså, at der ved de forskellige metoder knytter sig
bestemte verdensopfattelser. Forfatterne argumenterer endvidere for, at når
verdensopfattelser blandes ud fra deres karakteristika, skriver mixed methods-projekter
sig ind i et tredje paradigme, der er kendetegnet ved netop at acceptere dette miks.
En radikalt anden forståelse af mixed methods findes hos Al Hunter, der formulerer
følgende definition:

Mixed methods is a term that is usually used to designate combining qualitative
and quantitative research methods in the same research project. I prefer the term
multimethod research to indicate that different styles of research may be combined
in the same research project. These need not to be restricted to quantitative and
qualitative; but may include, for example, qualitative participant observation with
qualitative in-depth interviewing. Alternatively it could include quantitative survey
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research with quantitative experimental research. And of course it would include
quantitative with qualitative styles (Johnson et al., 2007, s. 119).

Brewer og Hunter (2006) tilbyder en anden måde at forstå mixed methods på. De
fravælger kvantitativ-kvalitativ-dikotomien og anvender i stedet betegnelsen
forskningsstilarter, hvor blandingen af forskningsstilarter er det, der i deres optik
kendetegner mixed methods, der også kunne benævnes multimethod. Det er
hensigtsmæssigt at opdele mixed methods-forskning i stilarter frem for kvantitativkvalitativ-opdeling, fordi det er ”en opdeling af, hvilken type data der skabes og
analyseres, men ikke en opdeling af, hvordan data skal analyseres” (Frederiksen, 2014,
s. 17-18). Fokus på stilarter giver altså fleksibilitet i den forståelse og også anvendelse,
der er af bestemte typer af data. Opdeles metoder i stilarter, vil det være analysen af dem,
der afgør, om metoden skal forstås kvantitativt eller kvalitativt. Metoder inden for
samfundsvidenskab kendetegnes ved stor variation, så det ikke er tilstrækkeligt
udelukkende at skelne ud fra kvantitativ-kvalitativ-dikotomien.
Brewer and Hunter (2006) opdeler forskningsstilarter i fire kategorier, der er empirisk
funderede. Inden stilarterne præsenteres, skal det tilføjes, at der i kategoriseringen
mangler en central dimension, nemlig undersøgelsens skala. Frederiksen skriver: ”Skala
skal forstås udelukkende som en egenskab ved de data, en metode producerer: Er data
knyttet sammen i få eller mange enheder” (Frederiksen, 2014, s. 15). En
skaleringsbaseret underopdeling er central, fordi skala har stor betydning for, hvilke
resultater forskellige undersøgelser kan skabe. Eksempelvis har det afgørende
betydning, om der ønskes en undersøgelse af, hvor mange elever der føler sig alene i
skoletiden, eller om der ønskes viden om elevers bud på, hvordan ensomhed i skolen kan
mindskes. Begge undersøgelser vil fordre udspørgende metoder, men antallet af elever
og metodernes operationalisering vil variere. Førstnævnte undersøgelse er interesseret i
antal, hvor et spørgeskema kan være anvendeligt, hvor sidstnævnte fokuserer mere
dybtgående på elevers oplevelser, hvilket vil fordre samtaler med eleverne. Fordi en
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sådan undersøgelse ikke har et mål om generalisering, vil antallet af elever være
betydeligt lavere end i den førstnævnte undersøgelse.
Skala kan således virke på tværs af stilarterne eller inden for den samme stilart.
Frederiksen pointerer i den forbindelse, at når skala tages i betragtning, er der grundlag
for at argumentere for en mixed methods-undersøgelse, selvom der udelukkende
arbejdes inden for samme stilart (Frederiksen, 2014). Det bliver således metodernes
formål, der bliver styrende. Det vil sige, hvorvidt metoderne anvendes i et forsøg på at
indsamle en mere generel viden, eller om metoderne anvendes for at indsamle kvalitative
og uddybende svar, der giver mulighed for andre resultater.
Brewer og Hunter har udarbejdet fire forskningsstilarter: 1) feltarbejde, 2)
surveyforskning og interviewmetoder, 3) eksperimenter, 4) ikke-indgribende metoder og
tilføjer så fler-metodeforskning eller mixed methods som en femte. Om den femte
metode skriver Frederiksen (2013): ”Der er tale om en femte forskningsstil, der udnytter
de eksisterende, velkendte metoder, men ingen af disse er på forhånd fastlåst i bestemte
videnskabsteoretiske eller paradigmatiske positioner” (Frederiksen, 2013, s. 18).
Forskningsstilarterne er altså empirisk og ikke teoretisk funderede. Det betyder ikke, at
den videnskabsteoretiske position er uvæsentlig, fordi argumentet er, at der kan være
lige så store videnskabsteoretiske forskelle på kvalitative måder at forske på som
kvantitative måder at forske på. Fx forskellen mellem observation og interview.
Her følger en iagttagelse af de fem stilarter, der baseres på Brewer og Hunter (2006) og
Frederiksen (2014), der har udviklet forståelsen af stilarterne.

1. Feltarbejde forstås som en forskningsstil, hvor forskeren er til stede sammen med
bestemte grupper eller i bestemte situationer for at undersøge, hvad der foregår. I
feltarbejdet kan der indgå forskellige metoder som fx observationer både af mere passiv
karakter og deltagende observation. Stilartens styrke er, at den undersøger fænomener
og sociale forhold i mere komplekse sammenhænge (Brewer & Hunter, 2006).
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Forskning inden for feltarbejde har som oftest fokus på mindre grupper og/eller få
personer. Det betyder, at der inden for denne stilart arbejdes med en lille skala, så
repræsentativitet og det at undersøge kausale forhold vil som regel ikke være formålet
med undersøgelserne. Forskningsstilen giver således ikke mulighed for at undersøge
fortidige hændelser eller store populationer. Denne forskningsstilart er med til at skabe
tættere relationer til det, der undersøges, idet den giver en skærpet indsigt. Modsat kan
den tætte relation mellem forsker og felt opfattes som en mulig kilde til bias (Brewer &
Hunter, 2006).

2. Surveyforskning eller interviewmetoder, som Frederiksen (2014) supplerer med, er en
betegnelse, der dækker over alle metoder, hvor hensigten er at stille informanter
spørgsmål og registrere indsamlede besvarelser. Denne stilart favner bredt, idet den både
inkluderer store internationale og komparative surveys og mindre u- eller
semistrukturerede interview med grupper eller enkeltpersoner (Frederiksen, 2014).
Fælles for metoderne er, at forskeren udvælger temaer og spørgsmål, informanterne skal
forholde sig til. Dette kan være både skriftligt og/eller verbalt. Hvorvidt der er tale om
det henholdsvis kvantitative eller kvalitative, vil afgøres af den måde, resultaterne
analyseres på. Formålet med anvendelse af netop denne stilart kan være at udlede mere
generaliserbare data, enten i en statistisk generaliserbar form eller som analytisk
generaliserbare karakteristika, for den gruppe, forskningen er rettet mod (Brewer &
Hunter, 2006).
Informanter kan vælges tilfældigt, så der foretages en repræsentativ stikprøve, men der
kan også være grund til at udvælge informanter mere strategisk for at undersøge en
særlig gruppe. Dette vil afhænge af formålet med undersøgelsen. Styrken ved denne
stilart er muligheden for at iagttage informanters udtrykte oplevelser og synspunkter.
Svagheden ligger i, at informanten påvirkes dels af intervieweren, men også i høj grad
af de spørgsmål, der stilles, både når det gælder spørgeskemaer og interview, hvor der
er face to face interaktion (Brewer & Hunter, 2006).
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3. Eksperimenter er kendetegnet ved aktiv manipulation af deltagere, fx ved
interventionsstudier i klasser. Formålet er at skabe sikkerhed om kausale forhold. For at
sikre, at det er interventionerne, der har effekt, og derved udelukke mulige sideeffekter
og andre påvirkninger, anvendes der ofte kontrolgrupper. På trods af kontrolgrupper vil
det være vanskeligt at forudsige og tage højde for forskningsmetodens påvirkninger af
deltagerne (Brewer & Hunter, 2006).
Styrken ved denne forskningsstilart er muligheden for at afprøve kausale hypoteser og
ligeledes det tydelige forhold mellem teori og metode. Derimod er der i undersøgelser
af eksperimentel karakter stor afstand mellem eksperimentet og den sociale kontekst
(Brewer & Hunter, 2006).
4. Ikke-indgribende metoder er kendetegnet ved, at måden, der hentes data på, ikke
påvirker det eller de studerede. Eksempler på metoder er dokumentanalyse, analyse af
registerdata og medieanalyse. Når man fx anvender dokumenter, forbliver de uberørte,
men analysen og resultaterne er selvfølgelig påvirket af forskeren. Hvis denne stilart
sammenlignes med de tre foregående stilarter, er det unikke, at forskeren her er fri for
overvejelser omkring påvirkningen af deltagere og bias, der følger. Stilarten har dog også
sine begrænsninger, fordi det ikke er muligt at kontrollere hvilke data, der er til rådighed.
Samtidig kan det være uigennemsigtigt, hvordan data er genereret og af hvem (Brewer
& Hunter, 2006).
5. Mixed methods – multimetode er den femte stilart. Denne stilart er kendetegnet ved,
at den blander de ovenstående fire stilarter. Mixed methods, eller multimethod som
Brewer og Hunter (2006) benævner det, er ikke som andre, velkendte definitioner
(Creswell & Plano Clark, 2011; Greene et al., 1989; Johnson et al., 2007) nødvendigvis
defineret ved at være en blanding af kvalitative og kvantitative studier. Metoden kan
bidrage med meget forskellige data, hvilket kunne ses i gennemgangen ovenfor af de
forskellige stilarter. Det betyder, at spørgsmålet om, hvorvidt en metode er henholdsvis
kvantitativ eller kvalitativ, vil afhænge af formålet med metoden, samt måden hvorpå de
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indsamlede data analyseres. Mixed methods gør det muligt at kompensere for mulige
bias, fordi der bringes flere metoder i spil. Derudover giver denne stilart mulighed for at
teste og undersøge mere komplicerede forhold af en given teori, og de multiple metoder
kan gennem replikation styrke gyldigheden og forklaringskraften af undersøgelsers
resultater (Brewer & Hunter, 2006).
Frederiksen (2014) argumenterer, som nævnt indledningsvist, for, at Brewer and Hunter
(2006) overser en vigtig faktor i deres definition af mixed methods, nemlig skala. Skala
har stor betydning for, hvordan den enkelte metode kommer til udtryk. Det betyder, at
der ud over en blanding af de fire forskellige stilarter også kan tales om mixed methods,
hvis der arbejdes med metoder inden for samme stilart, men hvor skala er den forskel,
der adskiller metoderne og derved projekters undersøgelser (Frederiksen, 2014).
Sidstnævnte gør sig gældende i denne afhandling.
At sætte bestemte metoder i relation til bestemte paradigmer er utilstrækkeligt, fordi der
kan argumenteres for, at kvalitative og kvantitative metoder erkendelsesmæssigt har
meget til fælles (Shavelson & Towne, 2002). ”Der er derfor ikke tale om et tredje
forskningsparadigme, hvor alle typer fænomener skal lægges i den samme
prokrustesseng, men om en måde at gribe metode an på, der er egnet til bestemte
empiriske formål” (Frederiksen, 2014, s. 18). Metoder må forstås empirisk, altså ud fra
det de skal anvendes til og ikke ud fra overordnede teoretiske positioner. Jeg vælger på
den baggrund at anvende en forståelse af mixed methods, hvor der tages udgangspunkt
i forskningsstilarter:
Mixed methods-forskning skal i sammenhæng med disse fire stilarter ses
som en femte stilart, der skaber metodesynteser ved at kombinere de fire
andre stilarter (eller kombinere forskellige dataformer inden for samme
stilart) for derved at belyse en given forskningsinteresse eller teste bestemte
teorier (Frederiksen, 2014, s. 18).
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Når jeg vælger ovenstående definition med baggrund i Brewer og Hunter (2006), betyder
det, at jeg anvender metoder inden for stilarten, survey- og interviewmetoder, hvor jeg
blander forskellige dataformer. Jeg gør altså brug af Frederiksens skaleringsbaserede
underopdeling, hvor jeg bliver inden for samme stilart, men med skala som en afgørende
forskel mellem metoderne.
Mine undersøgelser er planlagt sådan, at de bidrager med forskellige svar til mine
forskningsspørgsmål. Det første har til formål mere generelt at undersøge elevers
engagement, og der gennemføres derfor en spørgeskemaundersøgelse. Der er i
spørgeskemaundersøgelsen fokus på, hvor mange elever der kan iagttages at være
engageret. I den efterfølgende undersøgelse er formålet at undersøge, hvorfor udvalgte
elever har svaret på spørgeskemaerne, som de har, samt hvordan de oplever deres
undervisning,

lærer/elev-forhold

samt

forhold

til

deres

klassekammerater.

Metodekombinationen skal på den baggrund indledningsvist producere overvejende
generaliserende data for derefter at få uddybende iagttagelser fra elever i tre lokale
kontekster. Det er imidlertid centralt at påpege, at selv ved en undersøgelse, der giver
anledning til en form for generalisering, sker denne generalisering inden for rammen af
det, der undersøges, og det er udelukkende det, det vil være muligt at sige noget om.
Undersøgelsernes validitet og reliabilitet vender jeg tilbage til i afsnit 4.4.
Jeg arbejder, som tidligere nævnt, med forskellige former for data, og disse iagttages ud
fra samme videnskabsteoretiske udgangspunkt, der placeres inden for den radikale
konstruktivisme (Andersen, 2005; Luhmann, 2002b; Rasmussen, Kruse & Holm, 2007).
Når jeg anvender forskellige metoder med det videnskabsteoretiske udgangspunkt,
betyder det, at jeg ønsker forskellige forklaringer, men at mine data overordnet set forstås
som fortolkninger. Dette vender jeg tilbage til i afsnit 4.4. Jeg vil i det følgende kapitel
redegøre for, hvordan teori, metoder og analyser er integreret gennem afhandlingen.

4.3 Afhandlingens integrative design
Integration iagttages som en afgørende faktor ved mixed methods-projekter. Tidligere
mixed methods-forskningsprojekter har været kritiseret for ikke at integrere de
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kvalitative og kvantitative undersøgelser. Dette kan der være varierende grunde til, men
det forekommer problematisk, når hensigten med at kombinere forskellige typer data
som oftest er en øget sandsynlighed for at kunne belyse en problemstilling med et dybere
og bredere perspektiv (Bryman, 2006, 2007). Integration har på den baggrund fået
relativt stor opmærksomhed i mixed methods-litteraturen, hvor flere forskere kommer
med definitioner af, hvordan det er muligt at forstå integration mellem forskellige typer
af data.
I en artikel redegør Morten Frederiksen (2013) for overordnede forståelser af integration
i mixed methods-forskningen. Den fremherskende anvendelse af integration fokuserer
efter hans mening på designvalg. I den forståelse vil forskningsspørgsmålene være
afgørende for, hvorvidt integration opfattes som det rette designmæssige valg.
Integration kan altså i nogle tilfælde bidrage til at sikre en mere valid viden og give
grundlag for en bredere forståelse af forskningstemaerne (Frederiksen, 2013; Greene,
2007). Denne mere overordnede måde at håndtere spørgsmålet om integration på kan
blive uklar og svær at praktisere. Creswell og Plano Clark (2011) arbejder med stage of
integration, integrationspunktet, som er det tidspunkt i processen, hvor de kvantitative
og kvalitative data mikses. Integrationspunktet kan ligge fire forskellige steder i
processen: i fortolkningen, i analysen, i dataindsamlingen og på et mere overordnet
designniveau. Frederiksen (2013) argumenterer for, at i denne forståelse fokuseres der
hovedsagligt på, hvornår i forskningsprojektet integration er meningsfuld, nogle
adresserer også hvorfor, men hvordan kan iagttages som værende mere eller mindre
uafklaret. Greene betoner vigtigheden af undersøgelsers integration: ”Yet the particular
ways in which samples, instruments, data sets, and analyses may ”interact” or ”have a
conversation” with one another during the conduct of a study constitutes the very heart
of integrative mixed methods inquiry” (Greene, 2007, s. 125). Moran-Ellis et al. (2006)
argumenterer for, at forståelsen af den forskningsmæssige anvendelse af integration kan
sammenlignes med et velfungerende integreret transportsystem. Et sådant system vil
være kendetegnet ved, at passagerer med én billet uproblematisk kan skifte mellem
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busser, tog og metro for at nå en bestemt destination. Det betyder ikke, at
transportmidlerne skal ende med at være ens eller kan ses som én enhed, men derimod
at de fungerer i et dynamisk forhold. På den baggrund skriver de: ”Similarly, in mixedmethods research, we argue that ‘integration’ denotes a specific relationship between
two or more methods where different methods retain their paradigmatic nature but are
inter-meshed with each other in pursuit of the goal of ‘knowing more’” (Moran-Ellis et
al., 2006, s. 51). Integration er altså mere end blot at kombinere og anvende flere
metoder. Det handler om at skabe bro mellem de forskellige dele, så der kan ske en
kontinuerlig bevægelse fra den ene del til den anden og tilbage igen med henblik på at
vide mere.
Jeg vil i det følgende forsøge at imødekomme ovenstående kritik og krav til et integrativt
design ved at tydeliggøre hvordan og på hvilke niveauer, integrationen er foregået
gennem nærværende projekt.
Afhandlingens opbygning og undersøgelsernes sammenhæng illustreres i følgende figur,
4.2, der er udarbejdet med inspiration fra Hesse-Biber (2010):
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Forskningsspørgsmål:
1.

Hvad karakteriserer elevers engagement på 7.
klassetrin, og i hvilke dimensioner af engagementet kan
der iagttages at være udfordringer?

2.

Hvad iagttager udskolingselever, fra klasser med et højt
engagement, som afgørende facilitatorer ved
engagerende undervisning?

3.

Hvordan kan forholdet mellem engagement og
deltagelse iagttages?

Teoriintegration:
•
Operativ konstruktivisme
•
Sociologisk systemteoretisk forståelse
af engagement og deltagelse

Data- og metode integration
Spørgeskema
undersøgelsens
formål:
Kvantitative
analyser for at
danne overblik
over
elevengagement
i 7. kl. i DK.
Repræsentativt
udvalg af
klasser til elevog
lærerinterview

kvan.
data og
resultater

Repræsentativ
sample til
udvælgelse
af klasser.
Kvan.
resultater
er med til
at påvirke
indholdet i
den
kvalitative
undersøgelse

Interviewundersøgelsens
formål:
Elevers og
læreres
perspektiver
på
engagerende
undervisning
og deltagelse

Fortolkningsintegration af
kvalitative og kvantitative
analyser sammenholdt med teori
og anden forskning
Empirisk forankret forståelse af
forholdet mellem engagement og
deltagelse

Figur 4.2: Afhandlingens opbygning og undersøgelsernes sammenhæng
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KVAL.
data og
resultater

Gennem afhandlingen anvendes fire integrationsformer, teori-, data-, metode- og
fortolkningsintegration, som de defineres af Frederiksen (2013).
Figur 4.2 indledes med en præsentation af forskningsspørgsmålene, der er afgørende for,
hvordan afhandlingens design gennemføres. De to første spørgsmål efterspørger en mere
generel og bred undersøgelse af elevers engagement, samtidig med at der efterspørges
viden om elevers mere dybdegående iagttagelser af deres engagement og deltagelse,
herunder deres iagttagelser af forholdet med lærere og klassekammerater. Det sidste
forskningsspørgsmål spørger ind til mere teoretiske, men i høj grad også empiriske
iagttagelser af forholdet mellem engagement og deltagelse. Spørgsmålet besvares derfor
hovedsagligt i fortolkningsintegrationen, hvor afhandlingens resultater integreres og
sammenholdes med teori og anden forskning. I afhandlingen udformes denne
fortolkning som en diskuterende analyse, jf. kapitel 9.
Der anvendes teoriintegration gennem afhandlingen, hvor det teoretiske udgangspunkt
defineres med den sociologiske systemteori, som den er formuleret af Niklas Luhmann,
jf. afsnit 3.3. Det betyder, at jeg har mit videnskabsteoretiske udgangspunkt i den
operative konstruktivisme, hvilket ligger til grund for min forståelse af data. Den
sociologiske systemteori anvendes til at genbeskrive begrebet engagement samt
tydeliggøre forståelsen af forholdet mellem det psykiske og sociale, når det handler om
elevers engagement i undervisningen. Den teoretiske genbeskrivelse iagttages som afsæt
til at formulere de enkelte undersøgelsers formål og indhold og bliver derved også
afgørende for, hvordan analyserne udformes. Afhandlingens undersøgelser baseres på
den baggrund til en vis grad på et fælles teoretisk fundament, hvilket må iagttages med
et forbehold, når det gælder spørgeskemaundersøgelsen, hvor jeg anvender et valideret
amerikansk spørgeskema, der har grundlag i psykologien (Appleton et al., 2006).
Spørgeskemaet har derfor et andet udgangspunkt end systemteorien, men min
anvendelse af det og mit formål med det er begrundet i mine forskningsspørgsmål, der
er skærpet af det systemteoretiske blik.
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Spørgeskemaundersøgelsens resultater har til formål at give en indikation af elevers
engagement mere overordnet. Der er til besvarelse af denne undersøgelse udvalgt
surveyforskning som forskningsstilart (Brewer & Hunter, 2006), og der inddrages 1.295
strategisk udvalgte elever i 7. klasse. Spørgeskemaet indeholder 35 spørgsmål samt en
afsluttende boks, hvor eleverne har mulighed for at skrive en kommentar. Denne
undersøgelse kan således give bredde til projektets forskningsspørgsmål, fordi der
arbejdes med iagttagelse af mange elevers selvrapporterede engagement, og der er
dermed et mere generaliserende formål. Der er med det udgangspunkt interesse for
tendenser og muligheden for at kvantificere elevers besvarelser ud fra et valideret
spørgeskema om elevers engagement.
Forskning inden for engagement er overvejende kvantitativt orienteret (Christenson et
al., 2012). Der er derfor mange studier, der viser sammenhænge mellem de forskellige
dimensioner og sammenholder resultaterne med en stor del baggrundsinformation, der
kan være med til at forklare bagvedliggende tendenser for eksempelvis elevernes
socioøkonomiske baggrund i forhold til deres besvarelser (Christenson et al., 2012;
Virtanen, Lerkkanen, Poikkeus & Kuorelahti, 2015). Den type design kan besvare,
hvordan elevers besvarelser korrelerer med andre parametre, men det giver ikke svar på
elevernes begrundelser for deres besvarelser i undersøgelsen.
De kvantitative analyser i denne afhandling skal kun i mindre omfang bruges til at give
mulige forklaringer på sammenhænge. Jeg har således valgt ikke at indsamle kvantitative
data med det formål, at de skal forklare sammenhænge, men snarere indsamle et
grundlag for en analyse, der kan give indikationer af, hvordan niveauet for elevers
engagement kan iagttages i folkeskolens 7. klasse, for derefter at søge mere kvalitative
forklaringer på elevernes besvarelser. Dette formål har konsekvenser for, hvordan
undersøgelserne vægtes i afhandlingen. Med udgangspunkt i mit videnskabsteoretiske
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udgangspunkt har jeg en overordnet fortolkende tilgang til mit projekt. Om den tilgang
skriver Hesse-Biber (2010):”A mixed methods project from an interpretive perspective
often uses quantitative research as an auxiliary to a primary qualitative methodology as
means of both understanding the broader objective context and contextualizing people’s
experiences.” Den kvantitative analyse skal således give et overblik over elevers
engagement på 7. klassetrin og i øvrigt give indikationer af, hvordan det inden for
engagementsbegrebets indhold iagttages at være særligt interessant at arbejde videre.
Derudover er jeg interesseret i at undersøge, hvordan eleverne har skelnet og betegnet,
da de besvarede spørgeskemaundersøgelsen. Jeg undersøger derfor ud fra elevernes
iagttagelser, der indsamles gennem samtaler med og mellem elever, hvad der ligger til
grund for deres iagttagelser, der er indsamlet i spørgeskemaundersøgelsen – hvordan de
oplever deres skolegang, og hvad der, med deres ord, har betydning for deres deltagelse
og engagement i undervisningen. Det er altså elevernes uddybende iagttagelser, der
anvendes til dels at analysere karakteristika ved engagerende undervisning, men også til
at diskutere mulige forklaringer på de kvantitative resultater. Figur 4.2 illustrerer denne
bevægelse på det fortolkende niveau nederst i figuren, hvor der er mulighed for
bevægelse mellem de to analyser. Med ovenstående begrundelser har den kvalitative
undersøgelse den største vægt i afhandlingen, hvilket illustreres i figurens midterste
sektion, hvor der henvises til studierne som henholdsvis ”kvan.” og ”KVAL.”.
Spørgeskemaundersøgelsens resultater anvendes ligeledes som grundlag for udvælgelse
af klasser til mere dybtgående undersøgelser af elevernes iagttagelser. Det er på den
baggrund tale om dataintegration, fordi de samme elever deltager i henholdsvis
spørgeskemaundersøgelsen og de efterfølgende elevsamtaler, hvilket danner en
forbindelse mellem datasættene (Frederiksen, 2013). Der er med det design mulighed
for at sammenholde data fra begge undersøgelser på samme elevgruppe. Konkret er
udvælgelsen af klasser til afhandlingens anden undersøgelse foregået ved, at der gennem
kvantitative analyser af de indsamlede data er fundet klasser, hvor eleverne viser sig at
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være signifikant højere engageret end de øvrige elever i undersøgelsen. Designet giver
mulighed for at udvælge klasser på et kvalificeret og repræsentativt grundlag
Det sekventielle design, hvor afhandlingens indledende undersøgelse er retningsgivende
for den efterfølgende undersøgelse, betyder, at der gøres brug af metodeintegration
(Frederiksen, 2013). Der er i afhandlingens anden undersøgelse interesse for en mere
dybtgående iagttagelse af elevers iagttagelser af engagerende undervisning, og der
vælges elevsamtaler som metode.2 Der har derudover været gennemført interview med
lærere i de tre udvalgte klasser, hvor lærerne først og fremmest skulle forholde sig til
resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen og ligeledes forholde sig mere generelt til
deres egen praksis, hvor især deltagelse blev tematiseret. Denne undersøgelse befinder
sig ligeledes inden for surveyforskning og interviewmetoder som forskningsstilart, men
der fokuseres hovedsagligt på dybde og ikke bredde som i spørgeskemaundersøgelsen.
Det bliver, som nævnt i afsnit 4.2.2, således skala og formålet med undersøgelserne, der
bliver den afgørende forskel mellem undersøgelserne, og ikke metoderne i sig selv. Der
anvendes indledningsvis samtaler på klasseniveau for at iagttage elevernes iagttagelser
af deres egne resultater. Elevernes indledende iagttagelser anvendes til at give
forklaringer på de kvantitative resultater, og derudover er de med til at skærpe mit blik i
den kvalitative undersøgelse. Den sidste del af de kvalitative undersøgelser var planlagt
sådan, at eleverne i forskellige seancer skulle tale med hinanden, mens de producerede
tekst om deres besvarelser, og deres diskussioner blev samtidig optaget og senere
transskriberet. De metodiske overvejelser for projektets anden del bliver uddybet
nærmere i kapitel 7.
I den skriftlige fremstilling af afhandlingen bliver undersøgelserne bearbejdet i særskilte
kapitler, hvor der indledes med den kvantitative og følges op af den kvalitative.
Afhandlingens bidrag til forskningsfeltet ligger hovedsagligt i den teoretiske udvikling
af begrebet engagement og i særdeleshed også i elevernes iagttagelser af engagerende
undervisning, hvilket betyder, at hvorfor- og hvordan-spørgsmål har en tungere vægt i
2

Elevsamtalerne er organiseret i forskellige former, hvilket uddybes i kapitel 7.
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afhandlingen end hvor mange. Resultatet af den prioritering er, som tidligere nævnt, at
den kvalitative datamængde er større end den kvantitative, og analyserne af interview og
elevsamtaler optager på den baggrund mere plads i afhandlingen. Det betyder, at
spørgeskemaundersøgelsens resultater indledningsvist bliver præsenteret i en mere
deskriptiv form, hvor de uddybende forklaringer vil være at finde i bearbejdningen af de
kvalitative data. Når der bygges bro mellem resultaterne fra undersøgelserne, giver det
mulighed for at give andre og mere uddybende forklaringer på elevernes besvarelser af
spørgeskemaerne. Resultaterne samles i en fortolkningsintegration, hvor resultater fra de
to undersøgelser sættes i relation til hinanden og sammenholdes med teori og anden
forskning (Erzberger & Kelle, 2003; Frederiksen, 2013).
Forståelsen af empiri som iagttagelser har afgørende betydning for den udsigelseskraft,
afhandlingen har, samt den måde hvorpå jeg forstår mine data. I det følgende afsnit vil
jeg uddybe forholdet mellem mit videnskabsteoretiske udgangspunkt i den radikale
konstruktivisme og projektets mixed methods-design.

4.4 Mixed methods i et radikalt konstruktivistisk perspektiv – validitet
og reliabilitet
Brewer og Hunters definition af mixed methods er valgt, fordi den er særlig anvendelig,
når jeg ønsker at tydeliggøre, at der i afhandlingens undersøgelser anvendes metoder,
der metodisk ligner hinanden, men som producerer forskellige typer af data med
forskellige formål. Det er udelukkende skala, som Frederiksen (2014) har tilføjet, der
adskiller metoderne typemæssigt og derved giver mulighed for at foretage undersøgelser
med henholdsvis bredde og dybde, altså undersøgelser med kvantitative og kvalitative
formål. Selvom skala danner en signifikant forskel mellem metoderne, er der altså stadig
flere forhold, der vil være ens for metoderne, fx at jeg forstår data som fortolkninger,
hvilket kan afvige fra en mere traditionel forståelse af undersøgelser med kvantitative
formål. Med det afsæt finder jeg det relevant i det følgende at redegøre for, hvordan jeg
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forholder mig til sandhed og virkelighed og derved også diskutere validiteten og
reliabiliteten af mine undersøgelser.
Funktionen i det videnskabelige system er at producere sand viden, og systemet er
derved orienteret mod den binære kode sand/usand. Videnskaben vurderer altså
forskningsresultater ud fra, om de er sande eller falske, hvilket gør, at resultater må
frembringes på en metodisk kontrolleret måde. Det betyder, at al forskning er orienteret
mod kriteriet om sandhed, for anvendtes en anden kode, ville det ikke længere være
forskning. Videnskaben er overordnet enige om sandhed som vurderingskriterium, men
det diskuteres konstant, hvad der er kriterierne for sandhed, og hvordan sandhed
begrebsligt kan forstås (Rasmussen et al., 2007). Når jeg arbejder med et mixed methodsprojekt, kan der umiddelbart opstå udfordringer, fordi der inden for den kvantitative og
kvalitative forskning arbejdes med forskellige sandhedskriterier. Jeg vil i det følgende
redegøre for min videnskabsteoretiske position sammenholdt med mine metoder og
forståelsen af de data, der produceres.
Jeg har gennem afhandlingen gennemført undersøgelser, der har haft overvejende
kvalitative og kvantitative formål, hvor de forskellige metoder giver mulighed for at
anvende forskellige optikker. En kvantitativ optik der operationaliseres som en
spørgeskemaundersøgelse, hvor fokus er på, hvor mange elever der er engagerede, samt
en kvalitativ optik, der, gennem samtaler med og mellem elever og lærerinterview,
fokuserer på hvorfor, det forholder sig sådan, og derudover hvordan elever og lærere
oplever undervisningen. Der anlægges altså forskellige optikker til besvarelse af
forskningsspørgsmålene, men uanset optik iagttages data som fortolkninger. Således har
jeg ikke forestillinger om at kunne finde sandheden som en reel størrelse, hvilket kunne
være formålet i mere positivistiske traditioner (Andersen, 2005; Hviid Jacobsen, LippertRasmussen & Nedergaard, 2015; Phillips & Burbules, 2000; Presskorn-Thygesen,
2012).
Luhmann (2007) argumenterer for, at virkeligheden er, hvad den er. Det betyder, at
virkeligheden eksisterer, men det er ikke muligt at erkende den, som den er. Med det
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udgangspunkt indleder Luhmann sin teori med distinktionen system/omverden, hvor han
præciserer, at systemer kan erkende noget i en reel omverden, men dette vil altid foregå
ud fra en distinktion (Luhmann, 2016).
Den distinktion, som ligger til grund for en given erkendelse, går imidlertid logisk
(ikke tidsligt) forud for ontologien. Der findes ikke nogen umiddelbar,
erkendelsesuafhængig adgang til det ontologiske, fordi man ikke kan erkende blot
og bart, men altid må erkende i kraft af en eller anden distinktion (Andersen, 2005,
s. 49).

Det er altså ikke muligt at erkende virkeligheden uden at skelne, det vil sige markere en
forskel. Al erkendelse starter, ifølge Luhmann, ved markeringen af en forskel, en
distinktion, hvor det ene vælges frem for noget andet. Når jeg iagttager mine data,
iagttager jeg kommunikation. De iagttagelser, jeg gør mig, er konstant bestemt ud fra
mine iagttagelsespunkter eller forskerforskelle (jf. afsnit 7.1.1), hvilket betyder, at de
bestemmer, hvordan jeg selekterer forståelse i min iagttagelse af kommunikation med
elever og lærere i undersøgelserne. Når et meningssystem skelner, aktualiseres noget ud
af det mulige (jf. afsnit 3.3.2). Konsekvensen af det bliver kontingens, altså at noget
andet også havde været muligt. Der findes altså ikke en iagttageruafhængig virkelighed,
men derimod vil iagttageren af systemet altid være en del af systemet selv (Luhmann,
2007). Dette udgangspunkt er afgørende for, at jeg forstår hele forskningsprocessen som
fortolkninger. De fortolkninger og beskrivelser, der dannes gennem afhandlingen, kan
ikke opfattes som værende ontologiske, men derimod fortolkninger, der bliver
fremskrevet gennem mine iagttagelser. Jeg forstår altså min forskning som
andenordensiagttagelser, fordi jeg iagttager elevers og læreres iagttagelser. Det bliver på
den baggrund centralt at redegøre for det teoretiske perspektiv, jeg iagttager ud fra. Hvad
er det, jeg kigger efter? De udvalgte begreber, der defineres teoretisk, skal sikre, at der
ikke blot iagttages ”common sense”. Distinktionerne ligger til grund for både
udformning, indsamling og fortolkning af data i begge afhandlingens undersøgelser. Den
transparens og kontrollerbarhed, der her dannes, giver mulighed for at vurdere og
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kritisere projektets resultater inden for koden sand/usand. ”Forskningen må
medproducere

tilslutningsevne

for

videre

forskning,

altså

reproducere

negationsmuligheder på grundlag af forskningsresultaterne selv” (Luhmann, 2006, s.
204). Sandhedsidealet må altså ikke opgives, men derimod skærpes, fordi forskeren ikke
alene må redegøre for hvad, der er iagttaget, men også hvordan det er iagttaget. Det vil
sige grundlaget for iagttagelsen må tydeliggøres (Rasmussen et al., 2007). Den
ovennævnte form for stringens i indsamling og bearbejdning af data kan kritiseres for at
være begrænsende for, hvad det er muligt at finde. Som forsker ser man det, man kigger
efter, men det vil være uvist, hvordan det ser ud, og netop det er iagttagelsen fokuseret
mod. Det vil, som skrevet i afsnit 4.1, udelukkende være muligt at iagttage det, man
retter blikket mod. Det er altså en nødvendighed at skærpe sit blik, hvis man overhovedet
ønsker at få øje på noget (Luhmann, 2002b). I den proces er det centrale at gøre nøje
rede for, hvad der ligger til grund for iagttagelserne, så præmissen for resultaterne er
tydelige. Dette bliver uddybet nærmere i afsnit 5.4 og 7.1, hvor undersøgelsernes
analysestrategi udfoldes.
Grundlaget for iagttagelserne får betydning for undersøgelsernes gyldighed, altså
validiteten, hvor der fokuseres på om ”the instruments measure the phenomenon that
they are supposed to?” (Hesse-Biber, 2010, s. 85). Om mine undersøgelser er egnet til at
besvare mine forskningsspørgsmål, sikrer jeg på forskellige måder. I den kvantitative
undersøgelse anvendes et valideret spørgeskema for elevers engagement, der betyder, at
selvom spørgeskemaet oversættes fra engelsk til dansk3, kan jeg være forholdsvis sikker
på at undersøge elevers engagement ud fra den definition, som Appleton et al. (2006)
anvender. Dette kan jeg yderligere forsøge at bekræfte gennem en faktoranalyse, hvor
spørgsmålenes indbyrdes relation vurderes, og derefter sammenligne resultatet med
Appletons faktoranalyse, jf. afsnit 6.2. For de kvalitative undersøgelser er det resultater
fra spørgeskemaundersøgelsen og ligeledes den systemteoretiske genbeskrivelse, der

3

Procedure for oversættelsen af spørgeskemaet, Student Engagement Instrument, er beskrevet i
afsnit 5.1.
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ligger til grund for de forskerforskelle, der strukturerer mine elev- og lærerinterview.
Teori bliver således afgørende for undersøgelsernes validitet.
Transparens og kontrollerbarhed får betydning for, hvordan jeg gennem projektet har
fokus på at sikre mest mulig nøjagtig brug af data, som nævnt indledningsvist. Det er
gjort ved grundigt at redegøre for de valg, der ligger grund til for de iagttagelser, jeg har
gjort mig gennem undersøgelserne. At forstå mine data som iagttagelser og analyser som
fortolkninger får den afgørende konsekvens, at andre forskere overordnet set ikke vil
kunne gennemføre undersøgelserne og komme frem til lignende resultater, fordi
iagttagelser altid indebærer kontingens, når der skelnes noget ud af det mulige.
Reliabiliteten, der spørger: ”If I use the same measure today and repeat it again on the
same population shortly thereafter will I obtain the same results?” (Hesse-Biber, 2010,
s. 85), må derfor vurderes ud fra forskellige kriterier ift. mine kvantitative og kvalitative
data og så alligevel ikke. For min undersøgelse med et kvalitativt formål bliver svaret på
reliabiliteten transparens gennem hele forskningsprocessen. Det betyder, at der gennem
afhandlingens kapitler skabes gennemsigtighed omkring sammenhængen mellem tema,
forskningsspørgsmål, teori, metode, analyse og endelig konklusionen. Tager man
spørgeskemaundersøgelsens reliabilitet i betragtning, kan der til en vis grad godt
argumenteres for, at der med en vis sandsynlighed vil kunne opnås samme resultat på
grund af samplestørrelsen. Samplestørrelsen har betydning for reliabiliteten (Bryman,
2016), fordi det store antal informanter kan ophæve de usikkerheder, der kan være, fx
om eleverne har en god eller en dårlig dag, og derfor vil svaret formodentlig kunne
gentages. Det betyder ikke, at jeg forestiller mig, de samme elever vil afgive de samme
svar, men derimod vil samplestørrelsen også næste gang formodentlig betyde, at
usikkerheder mindskes, og lignende tendenser vil vise sig i elevernes besvarelser.
Det forholder sig altså ikke sådan, at fordi der anvendes et spørgeskema, og der derved
inddrages en større gruppe informanter, er svaret tættere på sandheden, men
spørgeskemaet har en anden skala, dvs., der er flere informanter involveret, og derfor
giver det mulighed for at sige noget mere generelt inden for rammen af det, der er
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undersøgt. I dette tilfælde vil det være muligt for mig at sige noget generelt om elevers
engagement på 7. klassetrin i Danmark.
Forskerens eller forskningens påvirkning af data vil også være en konsekvens i begge
undersøgelser. Der er muligvis ved besvarelse af spørgeskemaer mindre påvirkning fra
forskeren end i interview (Brewer & Hunter, 2006), fordi de ikke nødvendigvis udgør et
interaktionssystem, men betyder det så, at informanter, der er på afstand af forskeren, er
udsat for mindre påvirkning eller blot en anden påvirkning? I skolesammenhæng kan
eleverne påvirkes kraftigt at deres lærere gennem besvarelserne. Dette scenarium blev
fx tydeligt gennem ph.d.-projektets spørgeskemaundersøgelse, hvor flere lærere
(sammen med mig) var til stede, da eleverne udfyldte skemaerne, og ved flere lejligheder
forsøgte at få muligheden for at tale med eleverne om deres besvarelser både før og under
elevernes udfyldning af skemaerne.4 I sådanne tilfælde kan der argumenteres for, at der
ved kvalitative undersøgelser, hvor forskeren er til stede, kan være mere kontrollerede
eller transparente påvirkninger end surveys, hvor skemaerne sendes elektronisk, og det
derved vil være uvist, hvad der er foregået under elevernes udfyldelse af
spørgeskemaerne.

Sidstnævnte

har

ikke

været

tilfældet

i

nærværende

spørgeskemaundersøgelse, eftersom jeg selv uddelte samtlige skemaer. Dette vender jeg
tilbage til i afsnit 5.3. Uanset om forskeren er til stede eller ej, skaber undersøgelsen en
forstyrrelse hos elever og lærere, der kan være med til at påvirke resultaterne.
Med udgangspunkt i Hesse-Biber (2010) er det tydeligt, at jeg har en fortolkende tilgang
til mit projekt helt overordnet, hvilket betyder, at jeg fastholder, at den kvantitative
analysefase, ligesom den kvalitative analysefase, kan iagttages som fortolkning, og at
transparens også her bliver afgørende for, at læseren kan følge de valg, der træffes
undervejs. Fx er afhandlingens faktoranalyse dels påvirket af udregninger i SAS, men
jeg har også truffet afgørende valg ift., hvordan dimensionerne bedst hænger sammen på
baggrund af indholdet i de enkelte items, jf. afsnit 6.2. Disse valg er også begrundet i

4

Indsamlingsmetoden for den kvantitative undersøgelse vil blive diskuteret nærmere i afsnit 5.3
og er kun nævnt her som eksempel.
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teori. Der kan på den baggrund argumenteres for, at transparens må være det vigtigste
kriterium, uanset om der arbejdes med kvalitative eller kvantitative metoder.
Den største udfordring for projektets design ligger i overgangen fra den kvantitative til
den

kvalitative

undersøgelse,

hvor

der

udvælges

tre

klasser

fra

spørgeskemaundersøgelsen, der giver udtryk for at være højt engagerede. Jeg har
ovenfor argumenteret for, at samplets størrelse giver anledning til generalisering, fordi
antallet af elever ophæver de usikkerheder, der kan være i forhold til fx ydre
omstændigheder, der kan påvirke eleverne enten til at være mere positive eller mere
negative, end de ellers ville have været. Når jeg ud fra den ene undersøgelse vælger tre
klasser ud, kan jeg derfor ikke vide, om eleverne bare havde en god dag og derfor var
mere enige i spørgsmålene, end de ville have været dagen før, eller om deres svar ville
gentage sig ved flere undersøgelser. Dette er en udfordring og usikkerhed, der altid vil
være ved kvalitative undersøgelser, og det vil være udefinerbart, hvor mange
undersøgelser jeg skulle gennemføre for at være sikker på at vælge en klasse, der var
kendetegnet ved højt engagement. Jeg har gennemført lærerinterview blandt andet med
den begrundelse, at lærernes iagttagelser af klassen kan være med til at be- eller afkræfte,
at klassens elever mere generelt har et højt engagement. Engagement skal dog konstant
reproduceres, og derfor er der ingen, der konstant er engageret. Dette vil afhænge af den
enkeltes oplevelser og følelser i den konkrete kontekst, jf. afsnit 3.3. Således vil jeg
mene, det er muligt at fange alle elever i et øjeblik, hvor de ville være mere uenige i
spørgsmålene og derved give udtryk for lavt engagement. Det er på den baggrund en
præmis for projektets design, at der altid vil være usikkerhed i forhold til, om de udvalgte
elever nu også er overvejende engagerede. Designet har dog sikret, at jeg har haft et
repræsentativt sample at vælge klasser ud fra, og det er elevernes egne iagttagelser, der
ligger til grund for resultaterne. Et alternativt design havde været at få en skoleleder til
at udpege klasser, der vurderes at være højt engagerede, hvilket dog ikke havde været i
tråd med projektets mere demokratiske ambition, nemlig at iagttage elevernes
iagttagelser og i mindre grad andres iagttagelser af eleverne. Med det alternativ havde
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det været lederens fortælling om eller oplevelse af en klasse, der havde været afgørende
og således ikke elevernes iagttagelser. I øvrigt bliver eleverne i introduktionen til
spørgeskemaet opfordret til og gjort opmærksomme på at forholde sig mere generelt i
deres besvarelser af spørgsmålene, så det ikke kun er dagene op til eller selve dagen, de
tager i betragtning.

4.5 Opsamlende iagttagelse af afhandlingens metodologi
Overordnet set arbejder jeg med forståelsen af erkendelse som iagttagelser. Således har
jeg en fortolkende tilgang til min forskning. Det betyder ikke, at forskningsresultater kun
er gyldige i det øjeblik, de indsamles, men derimod, at grundlaget for dataindsamlingen
må være transparent. For at gøre forskningsresultaterne relevante i en større
sammenhæng og over tid, er det særlig centralt at have en klar systematik for, hvordan
resultaterne er kommet til syne. Det giver både mulighed for kritik, accept og afvisning,
der er en nødvendighed, hvis videnskaben skal reproduceres (Andersen, 2005, s. 56;
Rasmussen et al., 2007). Jeg vil i det følgende kapitel redegøre for grundlaget for
indsamling og analyse af mine kvantitative data.
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Kapitel 5

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSENS METODISKE RAMME
Afhandlingens forskningsspørgsmål fokuserer på iagttagelser af undervisning fra elever,
der udtrykker engagement. Den første del af afhandlingens undersøgelser har derfor til
formål dels at kortlægge 7.-klasse-elevers engagement og dels at lokalisere klasser, hvor
eleverne giver udtryk for at være højt engagerede. Der gennemføres derfor en
spørgeskemaundersøgelse, hvor elever i 7. klasse spørges om deres engagement.
Nærværende kapitel indeholder indledningsvis en præsentation af spørgeskemaet,
Student Engagement Instrument (Appleton et al., 2006), der efterfølges af en redegørelse
for den strategiske udvælgelse af skoler til undersøgelsen. Metoden til indsamling af
elevbesvarelserne vil derefter få et selvstændigt afsnit, fordi den har været særlig på den
måde, at den er foregået ved, at jeg har besøgt samtlige klasser og elever, der har deltaget
i undersøgelsen. Dette har både før og efter indsamlingen bidraget til metodiske
refleksioner i forhold til anvendelse af spørgeskema. I forlængelse af redegørelsen for
dataindsamlingsmetoden

uddybes

etiske

overvejelser

i

forbindelse

med

spørgeskemaundersøgelsen. Afslutningsvis er der et afsnit, hvor den kvantitativt
orienterede analysestrategi præsenteres.

5.1 Student Engagement Instrument
Til spørgeskemaundersøgelsen anvendes et amerikansk valideret spørgeskema, Student
Engagement Instrument (SEI) (Appleton et al., 2006). Spørgeskemaet er teoretisk
baseret på Finn (1989); Connell (1990); Connell og Wellborn (1991); McPartland (1994)
samt på baggrund af empirisk arbejde i forbindelse med Check and Connects
interventionsmodel for elever med lavt engagement. Appleton et al. (2006) har
udarbejdet instrumentet i et forsøg på at indfange viden om de mere interne og
uobserverbare dimensioner af engagement. Det som de betegner det kognitive og det
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psykologiske, hvor der tidligere, efter deres mening, i skolers praksis har været mere
fokus på det observerbare, det de betegner som det akademiske og det adfærdsmæssige
(Appleton et al., 2006). Skemaet er altså udarbejdet til at skærpe fokus på elevers
perspektiver ved at indfange deres selvrapporterede oplevelser i stedet for at forsøge at
indfange mønstre i klassen gennem observation.
Instrumentet indeholder 35 spørgsmål dels inden for den psykologiske dimension,
herunder lærer/elev-forhold, kammeratskabsstøtte samt familiær støtte, og dels inden for
den kognitive dimension, herunder kontrol og relevans af skolearbejde, fremtidige
bestræbelser og mål samt en ydre motivation i form af belønning.5
Jeg vælger at anvende netop dette spørgeskema i undersøgelsen, fordi det er valideret,
hvilket giver en vis form for sikkerhed for, at det netop er elevernes engagement, der
undersøges, og det er tilpasset de ældste elever. Det er oprindeligt udarbejdet til elever i
high school, det vil sige elever i årene efter folkeskolen, men sprogligt er det muligt at
anvende det i udskolingen uden de store ændringer. Når jeg vælger et valideret skema,
er det indholdsmæssige givet på forhånd. Det er dog et engelsksproget skema, hvilket
betyder, at der gennem oversættelsesprocessen og den sproglige bearbejdning sker en
fortolkning, hvorved skemaet ikke længere er det samme sprogligt, og i mindre grad vil
det også være ændret indholdsmæssigt. Jeg har haft skærpet fokus på at oversætte
skemaet på en måde, så det ligger så tæt op ad den oprindelige betydning som muligt.
Jeg har anvendt forward-translation suppleret med en pilottest (Maneesriwongul &
Dixon, 2004). Forløbet omkring oversættelsen foregik sådan, at jeg indledningsvis
oversatte skemaet fra engelsk til dansk selv. Herefter havde jeg en engelsksproget lærer
til at kigge oversættelsen igennem og samtidig notere forslag til ændringer. Læreren blev
valgt, fordi hun har engelsk som modersmål og samtidig er dansktalende. Hun underviser
ligeledes i syvende klasse og har derfor kendskab til elevgruppen, hvilket er særlig

5

SEI er med udgangspunkt i data fra tre lande, herunder data fra Danmark fra nærværende
undersøgelse, ligeledes udarbejdet i en brief-version, hvor der er reduceret i antallet af items
(Virtanen et al., 2017).
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vigtigt i forbindelse med ordvalg. Da oversættelsen var færdiggjort, blev spørgeskemaet
pilottestet i en syvende-klasse på Lolland og en syvende-klasse i København. Klasserne
er især valgt ud fra deres beliggenhed for at undersøge, hvordan og om de enkelte
spørgsmål gav mening for elever fra meget forskellige lokalområder. Forud for
pilottesten sendte jeg et brev til klasselæreren, der skulle videreformidles til forældrene,
så de vidste, hvornår jeg ville være til stede i klassen og med hvilket formål. I brevet
blev forældrene ligeledes opfordret til at give besked, hvis de ikke ønskede, at deres barn
skulle deltage (eksempel på forældrebrev kan ses i bilag C).
Jeg var til stede under pilottesten sammen med læreren. Inden eleverne udfyldte
skemaerne, forklarede jeg dem, at formålet med deres deltagelse var at give mig en
tilbagemelding på, om der var spørgsmål, de havde haft svært ved at forstå, hvordan de
forstod udvalgte ord, og om eleverne eventuelt havde forslag til, hvordan det med fordel
kunne formuleres. Da eleverne havde udfyldt skemaerne, gennemgik jeg skemaet med
dem i plenum, hvor de udfoldede deres kommentarer. Jeg havde i øvrigt noteret
undervejs, når nogle elever havde spørgsmål, mens de udfyldte skemaet. De spørgsmål,
hvor flere elever havde udfordringer med betydningen af hele sætningen eller særlige
ord, blev revideret. Ved pilottesten indvilligede flere lærere ligeledes i at kigge det
igennem med det formål at se, om det gav mening sprogligt, men også om det gav
mening i en dansk skolekontekst. Efter pilottesten blev skemaet gennemarbejdet en
sidste gang og ligeledes gennemgået af den førstnævnte lærer.
På trods af det ellers grundige forarbejde blev jeg opmærksom på en fejl i skemaet
undervejs i min dataindsamling. Spørgsmål 35: ”Karaktererne i fagene er gode til at
måle, det jeg kan”, er ikke relevant i en syvende-klasse i Danmark, fordi de ikke får
karakterer på det klassetrin. Dette havde jeg ikke været opmærksom på under
udarbejdningen af skemaet, og det blev heller ikke opfanget i pilottestene, fordi det
tilfældigvis forholdt sig sådan, at lærerne på de skoler rent undtagelsesvis gav deres
elever karakterer. Det betyder, at jeg gennem min dataindsamling må sige til eleverne,
at de i stedet for karakterer skal fokusere på den evaluering, de fik, om det så var en mere
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kvalitativ bedømmelse eller et bogstav. Spørgsmålet inddrages imidlertid ikke i mine
analyser, fordi det er for usikkert, hvilken betydning eleverne har tillagt det.
SEI gør brug af en likert-skala, der indeholder fire svarkategorier: meget enig, enig,
uenig og meget uenig. Spørgsmålene er stillet på en måde, så de alle kan besvares med
de fire svarkategorier, dog vurderede jeg, at det for nogle elever kunne være svært. Af
den grund udarbejdede jeg en mindre synonymordbog i slutningen af skemaet, der kunne
hjælpe eleverne til at tolke, hvad de forskellige svarkategorier også kunne betyde.
Synonymordbogen ser ud som følger:

Svarmulighederne kunne også være:
Meget enig

Enig

Uenig

Meget Uenig

Stort JA

lille ja

lille nej

Stort NEJ

Altid

For det meste

Ikke så tit

Aldrig

Mange

Nogle

Ikke så mange

Ingen

Skema 5.1: Synonymordbog til spørgeskemaet

I den danske udgave af SEI valgte jeg ligeledes at give eleverne mulighed for i slutningen
af spørgeskemaet at skrive en kommentar, hvis de havde brug for det (se bilag A). Det
vælger jeg for at give eleverne mulighed for at uddybe fx et spørgsmål, de har svært ved
at svare på, eller nedskrive informationer, de tænker, er relevante for mig at vide.
Svarkategorierne giver ikke mulighed for at vælge fx ”ved ikke” eller ”hverken enig eller
uenig”, så eleverne er ”tvunget” til enten at vælge, om de er enige eller uenige, og
alternativt kan de undlade at besvare spørgsmålet. Det at kunne skrive en kommentar,
giver mulighed for, at eleven kan uddybe enhver form for tvivl omkring de enkelte
spørgsmål og mindske risikoen for, at eleverne enten undlader at svare eller sætter to
krydser.
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SEI blev oprindeligt udarbejdet til at opfange elever med lavt engagement, og som
derved vurderes at være i risikogruppen for dårlige resultater og i værste fald at droppe
ud af skolen (Appleton et al., 2006). I denne undersøgelse har formålet ikke været at
undersøge eller udpege enkelte elever, men derimod at udforske engagerende
undervisning ved at spørge elever i en klasse, hvor langt størstedelen giver udtryk for at
have et højt engagement. Det vil sige, at der udvælges klasser, hvor elevernes resultater
kan tolkes som udtryk for et højt engagement med den forestilling, at undervisningen i
de udvalgte klasser kan formodes at være karakteriseret ved at indeholde centrale
facilitatorer, der virker engagerende på eleverne.
5.1.1 Iagttagelse af spørgeskemaets indhold
SEI har et psykologisk udgangspunkt, og der er således arbejdet med en forståelse af
engagement, der adskiller sig fra den genbeskrivelse, nærværende afhandling tager afsæt
i. Jeg vil derfor kort redegøre for, hvordan jeg iagttager spørgeskemaets indhold.
Appleton et al. (2006) gennemfører en faktoranalyse af skemaet, der resulterer i seks
dimensioner, Teacher–Student Relationships, Peer Support for Learning, Family
Support for Learning, Control and Relevance of School Work, Future Aspirations and
Goals og Extrinsic Motivation. De tre førstnævnte dimensioner forstår han som
psykologisk engagement, og de tre sidstnævnte som kognitivt engagement (Appleton et
al., 2006).
Iagttager jeg den kategorisering systemteoretisk, vil jeg i stedet hævde, at der i de to
forskellige kategorier skelnes mellem henholdsvis indikatorer og facilitatorer. De
dimensioner, Appleton benævner psykologisk engagement, vil jeg argumentere for
overvejende befinder sig i elevernes omverden, og er således ikke elevernes engagement,
men i stedet omhandler dimensionerne centrale facilitatorer for engagement.
Spørgsmålene spørger til, om eleven vil være enig i at have opbakning fra familie, venner
og lærere. Det er således facilitatorer, der kan være stærkt influerende på, om eleverne
oplever sig engagerede. Eleverne spørges om centrale sociale systemer, de som psykiske
systemer vil være strukturelt koblede til i relation til deres skolegang. De tre

107

dimensioner, som Teacher–Student Relationships, Peer Support for Learning, Family
Support for Learning er alle dimensioner, der tematiserer elevernes relationer til personer
omkring dem. Det er derfor yderligere centralt lige at præcisere, hvordan det er muligt
at forstå relationer i systemteoretisk forstand.
Når jeg videre i afhandlingen skriver om lærer/elev-forhold, kammeratstøtte og familiær
støtte, er det ud fra en systemteoretisk forståelse, hvor det at have et forhold eller en
relation til nogen iagttages som kommunikation. Det betyder, at det, der er tilgængeligt
i sociale systemer, herunder interaktionssystemer, er kommunikation. Vi har således
ikke adgang til hinandens følelser eller tanker, men må basere vores forhold til hinanden
på kommunikation. Med undervisningen som eksempel, skriver Keiding (2005) således:
”I systemteoretiske termer giver det ikke mening (sense) at tale om subjekt-objekt- eller
subjekt-subjekt-relationer mellem underviser og studerende. I stedet må der tales om
system-omverdens-forhold” (Keiding, 2005, s. 118). Det understreges af Keiding, at det
ikke er mennesker som sådan, der er tilgængelige for hinanden i undervisningen, men
derimod kommunikation, og med det afsæt er det system/omverden, der er relevante
termer. Pointen er, at både elever og lærere har følelser, erfaringer, forestillinger og
andet, der påvirker, hvordan de oplever hinanden, men det er udelukkende muligt for
dem at indvie hinanden i disse ved at kommunikere. Når eleverne svarer enige til
spørgsmål inden for de tre dimensioner, kan det således indikere, at der er centrale
facilitatorer til stede, der kan gøre, at eleverne reagerer ved at være engagerede.
De dimensioner, Appleton benævner kognitivt engagement, kan i min fortolkning forstås
som indikatorer for engagement. Det er således spørgsmål, der omhandler elevernes
følelser og oplevelser. Eksempelvis oplevelsen af at skolen opleves relevant, og at eleven
tilskriver det mening at investere ekstra energi i sit skolearbejde. Svarer eleverne ’enig’
i spørgsmålene for denne dimension, kan det iagttages som indikatorer for, at eleverne
på det givne tidspunkt kan være engagerede.
Forholdet mellem indikatorer og facilitatorer forfølges ikke videre i de kvantitative
analyser, men iagttages derimod i de kvalitative analyser for at indsamle mere
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uddybende perspektiver på, hvordan de kan komme til udtryk. I det følgende afsnit
redegøres for udvælgelsen af skoler til spørgeskemaundersøgelsen.

5.2 Strategisk udvalgte skoler
Undersøgelser viser, at elevers engagement er faldende i takt med, at klassetrinnene øges
(Christenson et al., 2012). Det betyder, at elever i udskolingen er i risiko for at blive
disengagerede, præstere dårligt og i værste tilfælde at droppe ud af skolen. Jeg har valgt
at undersøge engagement på syvende klassetrin i Danmark for at se, hvordan niveauet
for elevers engagement er i udskolingens begyndelse. Ligeledes er det interessant at
undersøge, hvad elever i udskolingen finder engagerende, hvilket muligvis er mindre
tilstedeværende i undervisningen, siden forskningen viser, at engagementet har tendens
til at falde på de højere klassetrin. Syvende klasse er ligeledes valgt, fordi der i skoleåret
efter udvælges klasser til mere dybtgående undersøgelser, hvilket betyder, at eleverne
stadig skal være på skolen, og mit arbejde i klasserne ikke skal virke forstyrrende på
deres forberedelse til eksamen. Således starter mine undersøgelser i syvende klasse og
fortsætter med udvalgte klasser på ottende klassetrin.
For at sikre en vis repræsentativitet i undersøgelsen er skolerne strategisk udvalgt.
Kriterier for udvælgelse er dels skolernes karaktergennemsnit og dels skolernes
beliggenhed. Skolers karaktergennemsnit er stærkt korreleret med socioøkonomi, hvilket
bekræftes i et studie af Finn (2006), der skriver: “Schools with high percentages of lowincome or minority students also tend to have poor academic performance and high
dropout rates” (Finn, 2006, s. 3). Det betyder, at når jeg selekterer ud fra
karaktergennemsnittet som kriterium, kan det give indikationer af det område samt den
elev- og forældregruppe, skolen repræsenterer (Andersen & Mortensen, 2010; Andersen
& Serritzlew, 2007).
I folkeskolen får elever først karakterer fra 8. klasse, og det har derfor ikke været muligt
at anvende de deltagende elevers karaktergennemsnit. De anvendte karakterer er således
ikke fra de deltagende klasser, men derimod fra skolernes karaktergennemsnit fra 9.
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klasses afgangseksamen 2013. De inkluderede skoler repræsenterer et gennemsnit fra
5,6–9,0.
For at sikre repræsentativitet i undersøgelsen er målet at inddrage cirka 1.200 elever.
Skolerne inddeles i tre kategorier efter karaktergennemsnit, og målet er at få en
forholdsvis jævn fordeling af elever i de tre kategorier. Eleverne er fordelt således:

Karaktergennemsnit

Antal skoler

Antal klasser

Antal elever

Under 6,2

7

21

452

6,3-7,3

8

21

526

Over 7,4

7

17

317

I alt

22

59

1295

Skema 5.2: fordeling af deltagende skoler efter karaktergennemsnit

Jeg tager ligeledes hensyn til at inddrage skoler fra hele landet såvel i større byer som i
udkanten for at undgå en overrepræsentation af en bestemt landsdel eller af større byer.
De 22 skoler fordeler sig sådan, at 11 skoler er beliggende på Sjælland, fem skoler på
Fyn og seks skoler i Jylland. Skolerne deltager på frivillig basis, og der var derfor store
udfordringer med at motivere dem til deltagelse. Mange skoleledere har oplevelsen af,
at både lærere og elever er deltagende i både tests og projekter i en grad, hvor de ikke
vil presse yderligere ned over dem. Det betyder, at jeg har forsøgt at holde kriterierne
for den strategiske udvælgelse, men at jeg efterhånden måtte slække lidt på kravene.
Eksempelvis er det vanskeligt at få højtpræsterende skoler i Jylland til at deltage, og
derfor er de ikke så stærkt repræsenteret, som de højtpræsterende sjællandske skoler er i
mit sample. Skolerne er fordelt på i alt 15 kommuner. Det involverer 59 klasser og i alt
1.295 elever.

110

Efterhånden som jeg fandt egnede skoler til min undersøgelse, kontaktede jeg
skolelederne (se henvendelse i bilag B), der kunne beslutte, om skolen skulle deltage.
Ofte foregik det sådan, at når skolelederen indvilligede i, at skolens syvende-klasser
kunne deltage, fik jeg kontakt enten til udskolingslederen eller til klassernes lærere, jeg
så kunne planlægge videre sammen med.

5.3 Forløb ved dataindsamling
Indsamlingen af elevbesvarelser er foregået ved, at jeg har besøgt samtlige skoler og
langt størstedelen af klasserne. Spørgeskemaet blev delt ud til eleverne i papirform, så
jeg ikke var afhængig af, at eleverne havde adgang til en computer eller tablet, og
eleverne kunne besvare spørgeskemaet på en hvilken som helst lokation på skolen.
Metoden er umiddelbart tids- og ressourcekrævende, men har samtidig en række fordele,
jeg vil gå nærmere ind i herunder.
Det absolut største argument for at indhente elevers besvarelser ved fysisk
tilstedeværelse er muligheden for at sikre undersøgelsen en høj svarprocent. For dette
projekt betyder det, at svarprocenten er 95,5 %, dvs. alle tilstedeværende elever har
afleveret et udfyldt spørgeskema.6 Således var 4,5 % af eleverne fraværende i den
pågældende time af forskellige årsager, og derved mangler deres besvarelser.
Gennem indsamlingen forsøgte jeg at anvende samme procedure, dvs. præsentere
projektet og selve undersøgelsen på lignende måder i samtlige klasser. Introduktionen
blev i starten tilpasset lidt, efterhånden som jeg gjorde mig erfaringer, fx opdagede jeg
hurtigt, at enkelte elever satte to krydser ved samme spørgsmål eller satte deres kryds
mellem to svar, hvis de ikke kunne bestemme sig for et svar. Når jeg i de efterfølgende
klasser forklarede eleverne, at et sådant svar ville være ugyldigt, eliminerede det de
svarmåder. Det var vigtigt for mig, at jeg selv stod for introduktionerne, hvorfor jeg på
forhånd havde aftalt med læreren, at jeg ”styrede slagets gang”, før og mens eleverne
6

Med undtagelse af et enkelt tilfælde, hvor en pige ikke var i stand til at få udfyldt skemaet pga.
forståelses/fortolkningsvanskeligheder, samt enkelte elever, der af ukendte grunde, har sprunget
en hel række spørgsmål over. Disse er blevet frasorteret gennem bearbejdningen af data.
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besvarede skemaerne. Det blev i den proces tydeligt, at lærerne indledningsvis gerne
ville forklare eleverne, hvordan de skulle forholde sig til skemaerne. En anden vigtig
faktor ved indsamlingsmetoden var derfor, at det gav mulighed for at minimere
lærerinterventionen. Der var eksempelvis et tilfælde i en klasse, hvor en lærer gerne ville
minde eleverne om, at den episode, der havde været dagen før, ikke måtte påvirke deres
besvarelser. Læreren sagde det til mig inden, og jeg valgte at bede hende om ikke at
påpege det for eleverne, fordi jeg ikke ønskede, at særlige episoder skulle bringes op lige
inden besvarelserne, hvis jeg kunne undgå det. At eleverne skulle forsøge at forholde sig
generelt til spørgsmålene og ikke fokusere på enkelte lærere eller tilfælde, var nemlig en
del af min introduktion til spørgeskemaet, og jeg ønskede ikke at trække særlige
situationer frem som eksempler.
Lærernes tilstedeværelse var dog på den anden side også en hjælp fx til de elever, der
havde svært ved at læse skemaet selv og ikke følte sig trygge ved, at jeg skulle hjælpe
dem. En anden fordel, ved at jeg var til stede, var nemlig, at jeg havde mulighed for at
hjælpe de elever, der havde vanskeligheder ved at forstå enkelte ord og sætninger, eller
som ikke kunne læse skemaet selv. Ved min tilstedeværelse fik eleverne en forholdsvis
ens fortolkning af de ord, de måtte være i tvivl om.
En tredje grund til at prioritere denne indsamlingsmetode har været, at eleverne har haft
mulighed for at skrive på skemaet, hvis de havde kommentarer eller tanker i forbindelse
med skemaet, som de ville dele. De blev opfordret til at gøre det i forbindelse med de
spørgsmål, de havde svært ved at svare på, da det kunne bevirke, at de netop ikke satte
enten to krydser eller forsøgte at sætte krydser mellem to felter. Når eleverne kom i tvivl
om deres afkrydsninger, talte jeg således med dem, om de kunne vælge et svar og så
uddybe, hvad der var svært, i kommentarerne. Dette var ofte en acceptabel løsning.
Det sidste argument, jeg vil fremhæve ved indsamlingsmetoden, er, at jeg har haft
mulighed for at få et indblik i, hvad det er for en kontekst, jeg spørger ind i. Det betyder
eksempelvis, at jeg i en klasse overværede en medarbejder, der valgte at skælde eleverne
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ud for noget, der var foregået dagen før, netop som de gik i gang med at besvare
skemaerne. Umiddelbare indtryk fra besøgene blev nedskrevet.
Min tilstedeværelse i klasserne har dels bidraget til en mere nuanceret forståelse af,
hvordan det er muligt at forstå indsamling af mere kvantitative dataformer. Derudover
har det givet mulighed for, at jeg ved udvælgelse af klasser til projektets anden del,
allerede har stiftet bekendtskab med elever og lærere. Noterne er derfor anvendt som
baggrundsviden ved udvælgelse af klasser.
5.3.1 Etiske overvejelser i dataindsamlingen
Ved spørgeskemaundersøgelsens begyndelse kontaktede jeg Datatilsynet for at anmelde
undersøgelsen. Datatilsynet informerede mig om retningslinjerne i forhold til elevernes
deltagelse. Disse var meget simple, fordi jeg ikke arbejder med personfølsomme data for
hverken elever eller forældre. På den baggrund udarbejdede jeg et brev, der kunne sendes
til klassernes lærere, som de kunne formidle videre til forældrene (se bilag C). Brevet
informerede om undersøgelsens formål samt om, hvornår jeg ville befinde mig i klassen.
Forældrene blev ligeledes opfordret til at tage kontakt til mig eller klassens lærere, hvis
de ikke ønskede, at deres barn skulle deltage. Således valgte jeg, i samråd med
Datatilsynet, at gøre brug af aktivt fravalg, hvilket netop betyder, at forældrene ikke skal
give samtykke til deltagelsen, men derimod skal gøre opmærksom på, hvis de ikke
ønsker deres barns deltagelse (Brooks, Riele & Maguire, 2014). Jeg valgte den
pågældende form for samtykke, fordi eleverne ikke skulle forholde sig til
personfølsomme data, og erfaringen viser, at forældre af forskellige årsager ikke får
vendt tilbage med samtykke om elevens deltagelse, selvom de faktisk accepterer den
(Brooks et al., 2014). Jeg gjorde det tydeligt for lærere og ledere, at det var vigtigt, at
forældrene var informerede, så de eventuelt kunne tale med deres børn om deltagelsen,
og anmodede dem derfor om at gøre en ekstra indsats i den indledende fase.
Skolernes deltagelse blev indledningsvis accepteret gennem skolelederne, som derfor
fungerede som ”gatekeepers” i undersøgelsen (Brooks et al., 2014). I min henvendelse
til skolelederne fremhævede jeg, at deres deltagelse i projektet var anonym. Dette havde
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jeg fra begyndelsen fokus på, men i min søgen efter skoler til undersøgelsen, blev jeg
opmærksom på ledernes frygt for at involvere deres lærere og elever i en undersøgelse,
der skulle vise sig at give skolen et dårligt rygte eller hænge skolens lærere ud. Med den
begrundelse valgte enkelte ikke at gå ind i projektet, selvom jeg forsøgte at forsikre dem
om, at det ikke ville ske i forbindelse med denne undersøgelse.
Henvendelse til skolelederen, der giver det indledende samtykke til elevernes deltagelse,
er en gængs procedure for en undersøgelse som denne, men hvordan videreformidlingen
internt på skolen derefter foregår, viste sig i nogle tilfælde at volde vanskeligheder. Flere
ledere valgte at sætte mig i forbindelse med enten en afdelingsleder eller lærer, jeg kunne
lave aftaler med, hvor andre ledere aftalte tidspunkt og nærmere detaljer for mit besøg.
Det viste sig desværre, at når deltagelsen udelukkende blev koordineret gennem lederne,
var det ikke sådan, at lærerne og eleverne nødvendigvis vidste noget om min
tilstedeværelse. I flere tilfælde havde lederen aftalt det med en lærer, der ikke var til
stede den pågældende dag eller måske havde glemt, at aftalen var lavet. I sådanne
tilfælde gjorde jeg meget ud af, at eleverne kunne stille mig spørgsmål, og jeg gav dem
meget tydeligt mulighed for at sige til, hvis de ikke ønskede at deltage i undersøgelsen.
Generelt var jeg meget opmærksom på, at eleverne vidste, de kunne undlade at deltage,
hvis de ikke ønskede det. På den måde gav de informeret samtykke, dog udelukkende
mundtligt (Brooks et al., 2014). Det kan dog diskuteres, om eleverne rent faktisk
oplevede det som en reel mulighed at sige fra, når lærere, ledere og forældre på forhånd
havde accepteret deres deltagelse, og eleverne i øvrigt var vant til at skulle deltage i
forskellige tests og undersøgelser, der kunne forstås som mere eller mindre
obligatoriske. Relationen mellem forsker og elever er præget af en magt-ubalance eller
asymmetri, der betyder, at eleverne ofte vil være fokuserede på mere eller mindre at gøre
forskeren tilpas (Farrell, 2005; Rasmussen, Warming & Kampmann, 2017; Scott, 2008).
Det er dog i spørgeskemaundersøgelsen muligt for dem udelukkende at svare på de
spørgsmål, de har lyst til, og springe dem over, de af forskellige årsager føler, bliver for
svære, eller de kunne vælge at svare eksempelvis ’enig’, selvom de faktisk er uenige i
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spørgsmålet, men ikke har lyst til at give deres mening til kende, fx af frygt for at læreren
skal se det. Jeg var på den baggrund forsigtig med at opfordre eleverne til at svare på
ubesvarede spørgsmål i skemaet, hvis jeg fik øje på nogle, inden de afleverede til mig.
Jeg kunne spørge, om de var helt færdige, og hvis de sagde ja til det, respekterede jeg
det, og deres manglende svar blev blot registreret som ”missings” i databehandlingen.
Det kan være svært for børn at forestille sig, hvad det er for et forskningsprojekt, de
deltager i, og hvilke konsekvenser deltagelsen kan have for dem (Rasmussen et al.,
2017). Det var på den baggrund også etiske overvejelser, der lå til grund for mit valg af
dataindsamlingsmetode. Min fysiske tilstedeværelse gjorde, at eleverne kunne se, hvem
der stod bag undersøgelsen. Flere elever udtrykte overraskelse, fordi de forestillede sig,
at en forsker var ”en mand med en attachemappe”, som en af dem sagde. I min
introduktion til spørgeskemaundersøgelsen gjorde jeg det tydeligt for eleverne, at jeg
sørgede for at sikre deres anonymitet, så det udelukkende var mig, der ville kende til
deres individuelle svar. Jeg forsøgte ligeledes at forklare, i hvilken sammenhæng
materialet skulle bruges. Denne information var vigtig, for at de skulle kende til
formidlingen af resultaterne i denne afhandling og i nationale og internationale artikler i
fremtiden, men informationen var ligeledes vigtig, fordi jeg ønskede, at de skulle føle,
at deres deltagelse var betydningsfuld. At netop deres besvarelser blev anvendt i et
forskningsprojekt, hvor elevers perspektiver var det helt centrale.

5.4 Kvantitativ analytisk strategi
Der er i kapitel 3 redegjort for, hvordan begrebet engagement defineres i dette projekt.
Definitionen af engagement betyder, at jeg, gennem mine analyser er særlig opmærksom
på spørgsmålene relateret til elevernes oplevelser af forholdet til deres lærere samt
spørgsmål, der kan relateres til elevernes deltagelse i undervisningen. Undervisning er
afhandlingens fokus, så ud fra skemaets indhold er det i særlig grad spørgsmålene
relateret til det, der vedrører undervisningen, der har betydning. Det betyder, at
spørgsmål relateret til familien umiddelbart er mindre centrale. Alligevel inddrages
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spørgsmålene for at se, om der skulle vise sig mønstre, der kunne være interessante for
forståelsen af engagerende undervisning.
5.4.1 Faktoranalyse
Analyser af resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen indledes med en faktoranalyse af
de 35 items i SEI. Faktoranalysen, der også kan betegnes som en strukturanalyse,
anvendes til at tydeliggøre strukturer i datamaterialet (Reyment, Jöreskog & Marcus,
1993). Gennem analysen struktureres mønstre i informanternes faktorscores specielt
med henblik på at afdække eventuelle sub-dimensioner under spørgsmålene ved at
undersøge spørgsmålenes indbyrdes afhængighed. Således ønsker jeg at undersøge
eksempelvis, om elever, der svarer ’enig’ til, om lærerne lytter, også vil svare ’enig’ til,
at de godt kan lide at tale med lærerne på skolen. Gennem analyser af korrelationerne
mellem spørgsmålene, er det muligt at identificere underliggende dimensioner i
materialet og på den måde reducere datamaterialets kompleksitet. Rent teknisk anvendes
der Principal component analyse i forbindelse med faktoranalysen og som
ekstraktionsmetode en Varimax rotation (Jensen, 2017). Til afløsning af ikke mindst den
oprindelige subjektive grafiske rotationsprocedure, formulerede Kaiser (1958) det
matematiske grundlag for en objektiv analytisk rotation af faktorerne, den
såkaldte Varimax rotation, som vil resultere i nogle få, men til gengæld ekstraordinært
høje faktorladninger (korrelationer) på hver faktor – mens resten af faktorladningerne
samme sted vil kunne nedbringes så tæt som muligt på 0 (Kaiser, 1958). I denne
afhandling betyder det, at jeg anvender faktoranalysen til at strukturere mine data og har
her mulighed for at reducere i antallet af variabler ved at arbejde mere overordnet med
dimensioner, der så dækker over en række items. Varimax tager således hensyn til
korrelation mellem items inden for én dimension.
Det bemærkes at faktorerne efter en ortogonal Varimax rotation afstedkommer
uafhængige dimensioner (Reyment et al., 1993). Der er derfor ikke anledning til at se på
indbyrdes korrelationer mellem faktordimensionerne efterfølgende, som det ville være
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tilfældet i eksempelvis Promax eller Direct Oblim rotation (Jensen, 2017). Varimaxrotationen forholder sig udelukkende til korrelationer inden for de enkelte dimensioner.
Faktoranalysen gennemføres sådan, at der i første omgang udelukkendes identificeres
centrale dimensioner. Herefter tages den enkelte dimension ud, hvor der udregnes
faktorscores (koordinater) i relation til den enkelte faktor. Der udregnes en
faktorscore/personscore for den enkelte elev inden for hver dimension.
Spørgsmål og svarkategorier i SEI er formuleret således, at de forstås som en ordinalskala (Kreiner, 2007). En ordinal-skala er defineret ved, at den inddeler de enkelte
observationer i ordnede kategorier, meget enig, enig, uenig og meget uenig (Elbro &
Poulsen, 2015; Møller Jensen & Knudsen, 2014). Herunder ses et eksempel på, hvordan
disse svarmuligheder scores (Meget enig = 1, enig = 2, uenig = 3, meget uenig = 4) ved
bearbejdningen af elevernes besvarelser.

Tabel 5.3: Spørgsmål og svarkategorier der indgår i dimensionen, lærer/elev-forhold

Når eleverne besvarer spørgsmålene i denne undersøgelse, kan det iagttages, at de enten
er uenige eller enige i et spørgsmål, men det er ikke muligt at vide, hvor meget mere
enige, de er i det ene spørgsmål frem for et andet. Det er derfor ikke muligt at arbejde
med gennemsnitsscorer, mens der er behov for i stedet at udregne faktorscorer.
Indledningsvis scores svarmulighederne, som illustreret i tabel 5.3. Med eksempel fra
udregninger fra en dimension, lærer/elev-forhold, ses herunder hvordan det rå
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datamateriale ser ud. I tabel 5.4 ses svarmønstret fra den mest uenige til den mest enige
elev.

Tabel 5.4: Oversigt over det rå datamateriale

Udregningen foregår således, at der ud af råscoren rent illustrativt udregnes en
gennemsnitsscore, dvs. i dette tilfælde er det den samlede score for den enkelte elev delt
med ni, som er det antal items, der er i den pågældende dimension, jf. tabel 5.5

Tabel 5.5: Scoring af datamateriale

Det vil give et mere præcist resultat at arbejde med faktorscorer. Faktorscoren udarbejdes
herved i et næste trin. I faktoranalysen anvendes sædvanligvis Pearsons korrelationer
(Reyment et al., 1993), men fordi der her arbejdes med kategoriske data, anvendes i
stedet polykoriske korrelationer. De polykoriske værdier anvendes derefter som input i
den egentlige faktoranalyse. Det er hensigten at overføre ordinale data til skalaniveau,
hvilket er en strategi, der anvendes i kvantitativ pædagogisk forskning (se fx Cohen,
Manion & Morrison, 2018; Hattie, 2009).
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Identifikation af antallet af betydende faktorer i faktoranalysen finder sted med Kaisers
kriterium, hvilket betyder, at de 35 items i SEI alle får udregnet egenværdier, hvor
antallet af items med en egenværdi større end én bestemmer antallet af dimensioner.
Herefter fremanalyseres centrale dimensioner, der efterprøves i separate faktoranalyser
for at sikre, at der inden for en dimension fortsat kun ses én dimension. Det vil sige, at
der inden for dimensionen kun findes én egenværdi større end en (Suhr, 2006).
Yderligere er dimensionerne sammensat ud fra krav om, at dimensionen indeholder
minimum tre items og det efterstræbes, at hver item loader med minimum 0.40 (Manly,
2005). Foruden de statistiske kriterier inddrages ligeledes min fortolkning af, hvad der
rent indholdsmæssigt giver mening at gruppere, og hvad dimensionen indholdsmæssigt
dækker over. Det betyder: ”at this stage, it is usual to try to put labels on factors. It is fair
to say that this often requires a degree of inventiveness and imagination!” (Manly, 2005,
s. 99). De enkelte dimensioner er således sammensat ved hjælp af statistiske beregninger
og er samtidig blevet til på baggrund af min fortolkning især med udgangspunkt i
afhandlingens teoretiske grundlag suppleret med relevant forskning. Ligeledes anvender
jeg valideringen af Appleton et. al. til sammenligning af mine resultater og som
inspiration til, hvordan det indholdsmæssigt er relevant at gruppere de 35 items.
Faktorscorer fra de udvalgte dimensioner anvendes herefter til videre analyser.

5.4.2 Yderligere analyser
For at undersøge betydningen af elevernes baggrund, herunder køn og skolernes
karaktergennemsnit, for deres besvarelser i spørgeskemaet anvendes lineære statistiske
modeller, der netop kan vise sammenhængen mellem udvalgte variabler (Kreiner, 1996).
Den loglineære statistiske model vælges, fordi der her tages hensyn til bagvedliggende
variabler, confounders, der kan være afgørende for resultaterne. Det betyder, at en
marginal sammenhæng ofte vil kunne forklares eller opløses ved at inddrage en tredje
bagvedliggende variabel (Allerup, Klewe & Torre, 2013; Kreiner, 1996). I arbejdet med
de loglineære modeller i nærværende analyser, er det især sammenhængen mellem
skolernes karaktergennemsnittet og udvalgte dimensioner, der anses som relevant. Den
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analyse kan være med til belyse, om der kan iagttages signifikant forskel mellem typer
af skoler. Det vil sige en analyse af, om skoler med lavere socioøkonomisk status vil
score anderledes end skoler med højere socioøkonomisk status.
Gennem analyserne i loglineære statistiske modeller anvendes de grupperede
faktorscorer, opdelt i tre kategorier: lav (25 %), mellem (50 %) og høj (25 %). Dette sker
ligeledes med karaktergennemsnittet, hvor køn naturligvis opdeles i to kategorier (dreng
og pige). Denne kategorisering gør det muligt at undersøge, om de forskellige
sammenhænge gør sig gældende for nogle grupper af elever og ikke andre.
Til de efterfølgende kvalitative undersøgelser udvælges klasser, hvor eleverne skønnes
at være højt engagerede. Klasserne udvælges indledningsvis ud fra deres besvarelser af
SEI, og dette sammenholdes yderligere med, hvor skolerne er beliggende, samt om der
er tale om land- eller byskole. Disse kriterier vælges, da det skal sikre en vis diversitet i
elevgruppen. Således vil det ikke nødvendigvis udelukkende være de højest scorende
klasser i undersøgelsen, der udvælges, men det er naturligvis et krav, at de udvalgte
klasser i analyserne er signifikant mere engagerede end de andre elever i undersøgelsen.
I udvælgelsen af klasser anvendes endnu en gang faktorscorerne, der nu indarbejdes i en
hierarkisk model (Singer, 1998). Analysen gennemføres således, at intraclass
koefficienterne indledningsvis estimeres for hver af de fire dimensioner i en ubetinget
model. Den første analyse udtrykker derved korrelationen mellem elever i klassen.
Modellen for elev i i klasse j skalascore Yij er:
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Når analysen af korrelationen mellem elever er gennemført, anvendes en marginal
model, hvor type indføres. Type anvendes som betegnelse for, om det er en af de
udvalgte klasser eller ej. Det betyder, at der arbejdes med to typer klasser, nemlig dem
der er udvalgt ud fra ovenstående kriterier og de øvrige klasser. Formålet er altså at
fremføre et statistisk belæg for, at de udvalgte klasser er signifikant mere engagerede
end de øvrige klasser i undersøgelsen.

Ovenstående ligning giver svar på den marginale sammenhæng mellem de udvalgte
klassers score inden for de fire dimensioner i forhold til de øvrige klasser, dvs., analyser
hvor man ser væk fra øvrige variable. Herefter gennemføres en simultananalyse, hvor
vekselvirkningen mellem køn og karakter tages i betragtning. Denne viste sig ikke at
have effekt, hvorfor ligning (2) nu udvides med karakter på skoleniveau og køn på
elevniveau.
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Formålet med analyserne er afslutningsvis at undersøge klassetypens effekt, når der
samtidig kontrolleres for karakter og køn.
I næste kapitel følger den kvantitative analyse.
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Kapitel 6

KVANTITATIVE ANALYSER
Kapitlet indeholder den kvantitative analyse, der indledes med et overblik over antallet
af deltagere, svarprocenter samt et overblik over, hvordan svarene fordeler sig på de 35
items, eleverne har besvaret. Herefter følger faktoranalysen, der reducerer
kompleksiteten i spørgeskemadata der resulterer i at de 35 items grupperes i fire
dimensioner. I forlængelse af præsentationen af de fire dimensioner, følger analyser af,
hvordan der kan iagttages sammenhænge mellem dimensionerne i relation til køn og
karakterer. Dette for at synliggøre, hvilke forhold der især påvirker elevernes
besvarelser. I slutningen af kapitlet fremføres statistisk belæg for udvælgelsen af klasser
til de videre undersøgelser. Formålet med de afsluttende analyser er en øget transparens
af, hvad der karakteriserer de udvalgte klasser, herunder at klasserne er blandt de højest
engagerede i undersøgelsen.

123

6.1 Indledende analyser af SEI
I de deltagende klasser er der i alt 1.295 elever, hvoraf 50.12 % er drenge. Af den
samlede sample på 1.295 elever fra 7. klasse har 1232 besvaret spørgeskemaet. Det
betyder, at resultaterne baseres på en svarprocent på 95.5 %.
Nedenstående tabel 6.1 er et overblik over de samlede resultater. Spørgsmålene er listet
som i spørgeskemaet, og de enkelte svarkategorier; meget enig (ME), enig (E), uenig
(U) og meget uenig (MU) angiver den procentvise fordeling af elevernes besvarelser.

Spørgsmål

ME

E

U

MU

1. Min familie er der for mig, når jeg har brug for dem

75%

22%

2%

0%

2. Når jeg er færdig med mit skolearbejde, kigger jeg det
igennem, for at se om det er korrekt
3. Mine lærere er der for mig, når jeg har brug for dem

14%

59%

23%

4%

17%

66%

15%

2%

4. Mine klassekammerater kan lide mig, som jeg er

42%

51%

6%

1%

5. De voksne på skolen lytter til eleverne

13%

67%

17%

3%

6. De andre elever på skolen er opmærksomme på mig

14%

65%

19%

3%

7. Eleverne på skolen er der for mig, når jeg har brug for dem

27%

55%

15%

2%

8. Min uddannelse vil skabe mange muligheder for mig i
fremtiden
9. Meget af det, der er vigtigt at vide, lærer man i skolen

58%

38%

4%

1%

40%

50%

9%

1%

10. Skolens regler er retfærdige

20%

54%

22%

4%

11. At tage en uddannelse er vigtigt

85%

14%

1%

0%

12. Når der sker noget godt i skolen, vil min familie gerne vide
det
det
det
13. De fleste lærere på skolen interesserer sig for mig som

51%

43%

6%

1%

10%

54%

30%

5%

14. Mine klassekammerater respekterer det, jeg siger

25%

62%

11%

2%

15. Når jeg laver mit skolearbejde, tjekker jeg, om jeg forstår
det, jeg laver

34%

54%

11%

1%

16. Mine lærere er generelt åbne og ærlige over for mig

29%

59%

11%

1%

17. Jeg regner med at tage en uddannelse

81%

18%

1%

0%

4%

18%

menneske, ikke kun som elev

18. Jeg vil gerne lære, men kun hvis lærerne belønner mig
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50% 27%

19. Skolen er vigtig for, at jeg kan nå mine mål i fremtiden

62%

33%

3%

1%

20. Når jeg har problemer i skolen, vil min familie gerne hjælpe
mig

73%

23%

3%

0%

21. De voksne på skolen behandler generelt eleverne retfærdigt

24%

61%

13%

2%

22. Jeg kan godt lide at tale med lærerne på min skole

14%

58%

23%

5%

23. Jeg kan godt lide at tale med eleverne på min skole

63%

33%

3%

1%

24. Jeg har venner på skolen

77%

20%

3%

0%

25. Når jeg klarer mig godt i skolen, er det, fordi jeg arbejder
hårdt
26. De prøver vi har, er gode til at vise, det jeg kan

43%

49%

7%

0%

26%

55%

16%

3%

27. Jeg føler mig tryg i skolen

39%

50%

8%

3%

28. Jeg føler, at jeg er med til at bestemme det, der sker med
mig i skolen
29. Min familie støtter mig i at blive ved med at prøve, når
tingene er svære i skolen

19%

51%

24%

7%

63%

34%

3%

0%

30. Jeg har positive forventninger til min fremtid

60%

35%

4%

1%

31. Lærerne på skolen er opmærksomme på eleverne

20%

63%

15%

2%

2%

11%

50% 36%

33. Det er sjovt at lære, fordi jeg bliver bedre til noget

29%

57%

12%

2%

34. Det, jeg lærer i timerne, er vigtigt for min fremtid

50%

42%

8%

0%

35. Karaktererne i fagene er gode til at måle, det jeg kan

34%

55%

9%

2%

32. Jeg vil gerne lære, men kun hvis min familie belønner mig

Tabel 6.1: Oversigt over svarfordelingen
Det indledende overblik over undersøgelsens resultater giver indikationer af, at der ses
variationer i elevernes besvarelser alt efter, hvad spørgsmålene tematiserer. Spørgsmål
vedrørende elevernes familier og opbakning hjemmefra er umiddelbart spørgsmål, hvor
eleverne generelt udtrykker stor enighed.
Spørgsmål der tematiserer, om eleverne oplever skole og uddannelse som relevant giver
indikationer af, at eleverne generelt set oplever skolen som relevant, og langt
størstedelen har positive forventninger til fremtiden.
I spørgsmål, der tematiserer elevernes relationer til andre elever i klassen eller på skolen,
kan iagttages større variation i elevernes besvarelser. Resultaterne viser, at størstedelen
af eleverne (97%) giver gennem deres besvarelser udtryk for, at de har venner på skolen.
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Eleverne giver udtryk for, at de kan lide at tale med de andre elever, og de udtrykker en
følelse af, at deres klassekammerater kan lide dem. Alligevel er der er en betydelig del
af eleverne, der giver udtryk for en oplevelse af ikke at føle sig set (21%) og respekteret
(13%) af deres skole- og klassekammerater. Når eleverne bliver spurgt til, om de andre
elever på skolen er opmærksomme på dem, er der 79%, der er enige. Det betyder, at hver
femte elev i en klasse ikke føler, at de andre elever er opmærksomme på vedkommende.
Ligeledes er der 17% af eleverne i undersøgelsen, der svarer, at de er uenige i, at eleverne
på skolen er der for dem, når de har brug for det. Spørgsmålene giver ikke mulighed for
at undersøge, hvordan eleverne forholder sig udelukkende til deres klassekammerater,
men resultaterne kan tyde på, at flere elever mangler venskabelig opbakning. Dette på
trods af, som nævnt indledningsvis, at 97% er enige eller meget enige i, at de har venner
på skolen. Det betyder, at eleverne kan have enkelte venner på skolen, men at de alligevel
kan føle sig alene med de udfordringer, de kan have både fagligt, socialt og personligt.
Det er på den baggrund vanskeligt at vurdere, om et enig i spørgsmålene betyder, at
eleverne faktisk trives socialt, eller om spørgsmålene i undersøgelsen er for brede til at
kunne indfange eventuelle forhold, der gør det vanskeligt for eleverne at være i klassen
og/eller skolen. Undersøgelsen afdækker således ikke kvaliteten af de venskaber,
eleverne indgår i. De kan have venner, de har det sjovt med på skolen, men som de ikke
føler sig trygge ved rent følelsesmæssigt, og som de ikke oplever at få støtte fra eller
blive set af, når de har brug for det. I de kvalitative undersøgelser forventes denne
kompleksitet i højere grad indfanget, fordi elevernes bidrag kan udfoldes yderligere.
Endelig er der spørgsmålene rettet mod elevernes oplevelse af deres forhold til lærerne.
Inden for dette tema ses den største variation i elevernes spørgsmål. Eleverne bliver i
undersøgelsen spurgt til, om de voksne på skolen lytter til dem. På det spørgsmål svarer
80%, at de er enige eller meget enige. Det vil sige, at langt de fleste elever i
undersøgelsen føler sig lyttet til. Omvendt er der 20%, dvs. en femtedel af alle elever,
der svarer uenig eller meget uenige til, at de har voksne på skolen, der lytter til dem. I
dette spørgsmål spørges der ikke kun til lærere, men til voksne generelt på skolen. Derfor
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er elevernes svar ikke nødvendigvis udelukkende relateret til lærerne, men kan også være
i relation til skolens personale i øvrigt. Eleverne spørges ligeledes ind til, om de oplever,
at lærerne interesserer sig for dem som menneske og ikke kun som elev. Dette spørgsmål
har 65% af undersøgelsens elever svaret enig eller meget enig til, og derved er 35% af
eleverne uenige eller meget uenige. Over en tredjedel af eleverne i undersøgelsen giver
udtryk for, at de ikke bliver set som menneske af skolens lærere. Det kan betyde, at en
stor del af eleverne oplever, at deres lærere ikke interesserer sig for dem mere personligt,
men udelukkende som elever, hvor deres kontakt til lærerne må formodes hovedsagligt
at være rettet mere mod det faglige og undervisningen. Dette kan antages at have
betydning for eller relateres til, at 28% af eleverne svarer uenig eller meget uenig til, at
de kan lide at tale med deres lærere på skolen. Mere end hver fjerde elev oplever
tilsyneladende ikke lærerne som behagelige sparringspartnere, hvor en relativt stor andel
af eleverne (17%) ligeledes giver udtryk for, at de ikke får støtte, når de har brug for det,
og at de ikke føler, lærerne er opmærksomme på dem. Det betyder, at op mod en femtedel
af eleverne ikke føler sig set og hjulpet i den grad, de har brug for. Alligevel udtrykker
langt størstedelen af eleverne (89%), at de er trygge på skolen.
En anden meget betydningsfuld faktor for elevers engagement, trivsel og forventninger
til fremtiden er indflydelse og oplevelsen af autonomi (Tangen, 2009). Derfor bliver
eleverne spurgt ind til, om de føler, de har indflydelse på det, der sker med dem i skolen.
Til det spørgsmål svarer 69% procent, at de er enige eller meget enige. Størstedelen har
altså en oplevelse af, at de har indflydelse på deres skolegang. Det betyder dog også, at
op mod en tredjedel af eleverne i undersøgelsen giver udtryk for ikke at have oplevelsen
af indflydelse.
I det følgende afsnit præsenteres resultaterne af faktoranalysen, hvor der udarbejdes
overordnede dimensioner, som efterfølgende giver mulighed for at bearbejde
resultaterne i mere overordnede kategorier, der kan vise synliggøre tendenser i
materialet.
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6.2 Resultater af faktoranalyse
I den indledende kvantitative analyse er en faktoranalyse gennemført dels som en
eksplorativt gennemført validering af spørgeskemaet og dels som en måde, hvorpå data
kan ordnes, og kompleksiteten derved reduceres. Der foretages ikke andre valideringer
af skemaet (reliabilitet, construct validity eller content validity), fordi det ligger uden
for formålet med spørgeskemaets anvendelse, men faktoranalysen kan bekræfte, at efter
en oversættelse af skemaet til dansk grupperes spørgsmålene inden for lignende
dimensioner, som der ses i valideringen af SEI hos Appleton et al. (2006). Dette kan
bekræfte, at spørgsmålene har bevaret deres konsistens over andre populationer hvad
angår dimensionering. Til faktoranalysen er anvendt Principal component som
ekstraktionsmetode kombineret med en Varimax-rotation, jf. afsnit 5.4.1.
Faktoranalysen gennemføres først for udelukkende at identificere centrale faktorer eller
dimensioner. Det betyder, at der indledningsvis ikke udregnes faktorscorer. Dette
udarbejdes efterfølgende for hver enkelt dimension, jf. afsnit 6.2.1-6.2.4. Den
indledende faktoranalyse resulterer i syv dimensioner, der er synliggjort i figur 6.2
herunder.
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Figur 6.2: Resultat af faktoranalyse
Faktoranalysen resulterer umiddelbart i syv dimensioner, når Kaisers kriterium tages i
anvendelse (egenværdi > 1) men kun fire opfylder de ovenfor opstillede kriterier for en
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dimension, dvs., dimensionen indeholder mindst tre items, der har loadings på minimum
0.40 (Suhr, 2006). Det betyder, at tre af dimensionerne indeholder items, der loader højt,
men der er kun to items i hver dimension. Sammenlignes resultatet med den
faktoranalyse, der udarbejdes i valideringen af SEI (Appleton et al., 2006), en såkaldt
confirmatory (dvs., bekræftende) factor analysis, er der centrale ligheder. Appleton et al.
(2006) udarbejder en faktoranalyse, som nævnt i metodeafsnit 5.1.1, der resulterer i seks
dimensioner. Gennem nedenstående redegørelse for faktoranalysens resultater,
inddrages resultater fra valideringen som en indikator for, om den danske version har
bevaret sin betydning ift. den amerikanske version. I følgende afsnit præsenteres den
anden faktoranalyse, hvor factorscores udregnes for den enkelte dimension. Analysen
gennemføres for at udregne personscores samtidig med, at analysen bekræfter, at der ud
fra de ovenfor nævnte kriterier er tale om uni-dimensionalitet inden for den enkelte
dimension.
6.2.1 Lærer/elev-forhold
Den første dimension (F1) indeholder spørgsmål, der omhandler lærer/elev-forholdet.
Dimensionen lærer/elev-forhold, indeholder i den første faktoranalyse otte items, der
loader fra .54–.80. Spørgsmål 28, der handler om, hvorvidt eleverne er med til at
bestemme over det, der sker med dem i skolen, loader i denne faktoranalyse ikke så højt
på nogle af dimensionerne. Tages der udelukkende hensyn til de mere statistiske kriterier
for en dimension (Suhr, 2006), falder dette item uden for med en loading på 0.37, men
rent indholdsmæssigt har spørgsmålet stor relevans for afhandlingens tema, og det er
således meget relevant, at spørgsmålet tages i betragtning i analyserne. Den kan rent
indholdsmæssigt indgå i lærer/elev-forholdet, og det er også her, den loader højest. Det
er dog ikke her, den endeligt placeres, hvilket jeg vender tilbage til i forbindelse med
den kommende redegørelse for den anden dimension (F2). Spørgsmål 27 er yderligere
et item, der statistisk og tematisk kan indgå i flere dimensioner. I valideringen (Appleton
et al., 2006) er det at føle sig tryg i skolen sat i relation til lærer/elev-forholdet. I den
første faktoranalyse her, falder det ind under F3, der omhandler elevernes indbyrdes
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relationer, hvilket også indholdsmæssigt vil være meningsfuldt, fordi det at have venner
og opbakning på den front, vil have betydning for elevernes oplevelse af tryghed
(Juvonen, Espinoza & Knifsend, 2012). Alligevel vurderer jeg, at oplevelsen af generel
tryghed i skolen også er tæt relateret til, hvordan eleven mødes af lærerne, samt hvordan
lærerne i øvrigt agerer over for eleverne (Pianta, Hamre & Allen, 2012; Tangen, 2009).
Det er på den baggrund i den anden faktoranalyse afprøvet, hvorvidt der stadig kun
findes én dimension, hvis dette item inkluderes. Den opfølgende faktoranalyse isoleret
på denne dimension, hvor også spørgsmål 27 inkluderes, viser, at der fortsat kun er et
item med en egenværdi på mere end 1, faktorloadings fra .60-.83 og Cronbachs Alpha
Koefficient på α = 0,85 (jf. bilag D). Således udgøres F1 endeligt af ni items, der ses i
figur 6.3 herunder:

Figur 6.3: F1 – lærer/elev-forhold

6.2.2 Skolens relevans og forventninger til fremtiden
F2 indeholder spørgsmål, der tematiserer elevernes oplevelse af skolens relevans og
elevernes forventninger til fremtiden. Dimensionen benævnes derfor fremadrettet
skolens relevans og forventninger til fremtiden. Dimensionen består af ni items, der
loader fra .40-.81. Ses der indholdsmæssigt på dimensionen i forhold til den
faktoranalyse, der foretages i valideringen af SEI (Appleton et al., 2006), så er denne
dimension delt i to. Det vil sige, Appleton et al. har items relateret til skolens relevans
og forventninger til fremtiden delt i to dimensioner, hvor spørgsmål 28 om elevens
oplevelse af autonomi sættes i relation til spørgsmålene omhandlende skolens relevans.
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Indholdsmæssigt kan det ses som en relevant kategorisering, fordi det at have indflydelse
på sit skoleliv kan have stor betydning for, hvorvidt man generelt finder skolearbejdet
meningsfuldt (Pianta et al., 2012). Som det fremgår i faktoranalysen, bliver F2 i denne
afhandling en samlet dimension og ikke adskilt som i valideringen. Samtidig inkluderes
item 28 i dimensionen, hvilket bekræftes statistisk, når der gennemføres endnu en
faktoranalyse på den enkelte dimension. Analysen viser, at der fortsat kun er én
egenværdi større end en, faktorloadings fra .50-.81 og Cronbachs Alpha Koefficient på
α = 0,79 (jf. bilag E). Rent indholdsmæssigt er spørgsmål 28 relevant i denne dimension,
som nævnt ovenfor, fordi det at opleve medbestemmelse og autonomi kan have stor
indflydelse på, hvorvidt skolen opleves som relevant og meningsfuld. Samtidig har
oplevelsen af indflydelse betydning for, hvilke forventninger eleverne har til fremtiden
(Tangen, 2009). Således består den anden dimension af ti items, der kan ses samlet i
figur 6.4 herunder:

Figur 6.4: F2 – Skolens relevans og forventninger til fremtiden

6.2.3 Kammeratskabsstøtte
Den tredje dimension (F3) indeholder items, der tematiserer elevernes forhold til
kammerater i klassen og på skolen mere generelt. Den første faktoranalyse i figur 6.2
resulterede i syv items, der har faktorloadings på .58-.77. Som nævnt i forbindelse med
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dimensionen lærer/elev-forhold, er spørgsmål 27, der handler om følelsen af tryghed, i
den første faktoranalyse inkluderet i F3, kammeratskabsstøtte, hvilket jeg ændrer på i de
opfølgende analyser. Her bliver spørgsmål 27 inkluderet i dimensionen lærer/elevforhold, fordi netop det forhold vurderes som værende meget afgørende for elevernes
oplevelse af tryghed både socialt og fagligt (Pianta et al., 2012). Det betyder, at
dimensionen kammeratskabsstøtte, som vist i figur 6.5, består af i alt seks items, der har
faktorloadings fra .73–.83 og Cronbachs Alpha Koefficient på α = 0,80 (jf. bilag F).

Figur 6.5: F3 - kammeratskabsstøtte

6.2.4 Familiær støtte
Den fjerde dimension (F4) indeholder items, der tematiserer elevernes støtte fra deres
familier, og dimensionen benævnes her familiær støtte. Dimensionen indeholder fire
items med faktorloadings fra .65-.83 i den første faktoranalyse. I anden faktoranalyse er
der fortsat kun én egenværdi større end en, de fire items loader fra 0.75-0.90 og
Cronbachs Alpha Koefficient på α = 0,75 (jf. bilag G).

Figur 6.6: F4 – familiær støtte
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Den femte dimension (F5) indeholder items, der omhandler elevernes vurdering af de
prøver og karakterer, de får i skolen. Som nævnt i afsnit 5.1 er spørgsmål til elevernes
karakterer irrelevante, fordi skolerne ikke er forpligtede på at give elever i 7. klasse
karakterer, hvilket betyder, at langt størstedelen af eleverne kunne fortælle, at de ikke
havde mulighed for at besvare netop dette spørgsmål. Dimensionen bliver af den grund
ikke behandlet yderligere gennem analysen. Den sjette dimension (F6) indeholder
spørgsmål om elevernes ønske om ydre motivation (spørgsmål 18 og 32). Det særlige
ved de to items er, at de er ”vendt om”, hvilket betyder, at eleverne skal svare ’uenig’,
hvor de i de andre spørgsmål svarer ’enig’. I validering af SEI (Appleton et al., 2006),
behandles disse items i en selvstændig dimension. Den syvende dimension indeholder
to items, der sammen loader højt, men for denne dimension, som for F5 og F6,
indeholder dimensionen kun to items, og der arbejdes derfor ikke videre med den som
en dimension. Gennem afhandlingens analyser kan det være indholdsmæssigt relevant
at inddrage resultaterne fra items i F6 og F7. I de tilfælde vil de blive nævnt som separate
items, men de vil ikke indgå i de analyser, hvor der arbejdes mere overordnet med
dimensionerne.
De fremanalyserede dimensioner reducerer kompleksiteten af data og giver mulighed for
en mere overordnet analyse af dimensionerne i stedet for at skulle inddrage enkelte
items. Dimensionerne anvendes i det følgende afsnit til at se, om der kan findes
sammenhænge mellem udvalgte dimensioner og variabler i datamaterialet.
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6.3 Skolernes betydning for elevernes resultater
Formålet med den loglineære statistiske model er at undersøge centrale sammenhænge
mellem

variablene

i

datamaterialet.

Analysen

inddrager

køn

og

skolens

karaktergennemsnit som sættes i relation til de fire centrale dimensioner fra
faktoranalysen. Metoden giver mulighed for at undersøge, om de marginale
sammenhænge mellem udvalgte faktorer kan forklares af en tredje variabel, en såkaldt
confounder (Allerup et al., 2013; Kreiner, 1996). I analysen udarbejdes en
seksdimensional

kontingenstabel,

der

indeholder

variablene:

køn,

skolernes

karaktergennemsnit, skolens relevans og forventninger til fremtiden, lærer/elev-forhold,
kammeratskabsstøtte og familiær støtte. I den foregående analyse er sidstnævnte fire
dimensioner behandlet adskilt gennem Varimax rotationen. Faktorerne er som resultat
af principal component ortogonal Varimax rotation således stokastisk uafhængige. Den
følgende analyse udarbejdes således ikke med det formål at analysere sammenhængen
mellem dimensionerne. De sammenhænge der ses mellem de fire dimensioner i figur 6.7
(illustreret ved linjer og gammaværdier mellem de enkelte dimensioner) kan således
betegnes som ”falske”, fordi de i udgangspunktet er ”født” uafhængige. De følgende
analyser vil derfor udelukkende fokusere på den betingede uafhængighed mellem
elevernes baggrund, herunder køn og skolens karakterniveau, og de enkelte dimensioner.
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Figur 6.7: Diagram over køn, skolens karaktergennemsnit og fire dimensioner
Diagrammet viser hvilke faktorer, der korrelerer med hinanden. Dette tydeliggøres med
streger mellem de enkelte cirkler, der indikerer, at der er en sammenhæng. På alle streger
er der skrevet en værdi, der udtrykker, hvor stærk korrelationen er. Disse tal angiver
værdien af den statistiske størrelse ’gamma’, et mål for statistisk korrelation mellem
siderne i den tilhørende flerdimensionale kontigenstabel. Gammaværdierne antager
værdier fra –1 til +1. Hvis gammaværdien mellem to variable er 0, er der ingen
sammenhæng, hvor +1 angiver positiv sammenhæng og -1 angiver en negativ
sammenhæng (Kreiner, 2007).
I diagrammet foretages simultane analyser, hvilket betyder, at der hele tiden kontrolleres
for flere dimensioner. Eksempelvis kan der godt marginalt set vises en sammenhæng
mellem skolernes karaktergennemsnit og kammeratskabsstøtte, men når der kontrolleres
for eksempelvis lærer/elev-forholdet, forsvinder sammenhængen. I det tilfælde optræder
dimensionen lærer/elev-forhold, som en potentiel confounder. I det følgende arbejder
jeg videre med to faktorer, køn og skolens karaktergennemsnit, set i relation til de
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dimensioner, de korrelerer med i diagrammet. Formålet er at undersøge, om der kan ses
forskel mellem skoler, og om der ses forskel på drenge og pigers besvarelser.
Der tages indledningsvis udgangspunkt i kønnets betydning for de tre dimensioner,
skolens relevans og forventninger til fremtiden, familiær støtte og kammeratskabsstøtte,
der er dannet sammenhæng mellem i figur 6.7. En analyse af sammenhængen mellem
kønnets betydning for skolens relevans viser marginalt set, at der er en svag signifikant
negativ sammenhæng (γ = -0,09). Af andelen af elever der oplever skolen mindre
relevant, og som har mindre positive forventninger til deres fremtid, er drengene
stærkere repræsenteret (28 %) end pigerne (22 %). En simultan analyse viser yderligere,
at denne sammenhæng er moderat signifikant for elever, der giver udtryk for en ringere
grad af støtte hjemmefra (γ = -0,23). Når der samtidig kontrolleres for skolens
karaktergennemsnit, ses der ikke her en korrelation. Det er således ikke elever fra
bestemte skoler, det især gør sig gældende for (jf. bilag H).
Anden analyse er foretaget af forholdet mellem elevernes køn og familiær støtte, der
ligeledes viser en signifikant svag sammenhæng, hvor især drenge med middel
kammeratskabsstøtte udtrykker dårligere familiær støtte end pigerne (γ = -0,23) (jf. bilag
I).
En tredje marginal analyse, viser en svag signifikant sammenhæng mellem køn og
kammeratskabsstøtte, hvor flere piger end drenge giver udtryk for at have dårlig støtte
fra deres kammerater i klassen og på skolen (γ = 0.06). Endvidere viser de simultane
analyser, at især piger, der oplever dårlig kammeratskabsstøtte, også giver udtryk for at
have ringe grad af støtte hjemmefra (jf. bilag J).
De tre analyser viser, at der kan være en tendens til, at der er flere drenge end piger, der
ikke finder skolen relevant og har mindre positive forventninger til deres fremtid. Modsat
ses der flere piger end drenge, der giver udtryk for lav kammeratskabsstøtte. Fælles for
de tre analyser er, at den familiære støtte viser sig at være betydningsfuld. Den familiære
støtte ses som potentiel confounder, hvilket betyder, at den kan være en del af
forklaringen bag de udvalgte sammenhænge.
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Det andet overordnede fokus for denne analyse er forholdet mellem skolernes
karaktergennemsnit og dimensionen skolens relevans og forventninger til fremtiden samt
forholdet mellem skolernes karaktergennemsnit og dimensionen lærer/elev-forhold.
Som tidligere pointeret er lærer/elev-forholdet særlig interessant for afhandlingens tema,
der fokuserer på engagerende undervisning. Det vil derfor også være denne dimension,
der bliver central i den følgende analyse og ligeledes i afsnit 6.5, hvor der redegøres for
valget af klasser til den kvalitative undersøgelse.
En marginal analyse viser, at der er en signifikant korrelation mellem lærer/elev-forhold
og skolens karakterer (γ = 0,15). Resultatet betyder, at jo højere karaktergennemsnittet
er på skolen, des bedre er lærer/elev-forholdet ifølge eleverne uanset køn, hvilket ses i
en efterfølgende simultan analyse (jf. bilag K).
Lignende analyse er foretaget ift. elevernes oplevelse af skolens relevans og
forventninger til fremtiden, og også her iagttages en signifikant moderat sammenhæng
med skolens karakterer (γ = 0.16). Køn har i den sammenhæng ikke betydning, så
sammenhængen gælder for både piger og drenge. Således oplever elever fra skoler med
højt karaktergennemsnit skolen som værende mere relevant, og de har mere positive
forventninger til deres fremtid end elever fra skoler med lavere karaktergennemsnit.
Denne sammenhæng er især stærk for elever, der giver udtryk for et dårligere forhold til
deres lærere (γ = 0.30) (jf. bilag L.).
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6.4 Foreløbige konklusioner på spørgeskemaundersøgelsen
Langt størstedelen af eleverne har svaret ’enig’ til en stor del af spørgsmålene og giver
derved generelt udtryk for, at være engageret i deres skoleliv. Således peger
undersøgelsen på, at elever på 7. klassetrin i Danmark udtrykker et højt engagement.
Overordnet set er der stor tilslutning til de i alt 35 items inden for de fire dimensioner.
Faktoranalysen resulterer i fire dimensioner, der illustreres i figur 6.8 herunder:

SEI

Lærer/elev -forhold

Skolens relevans og
forventninger til
fremtiden

Kammeratskabsstøte

Familiær støtte

Figur 6.8: Faktoranalysens resultater
Lærer/elev-forhold er den dimension, hvor eleverne udtrykker den største uenighed, når
der ses på de enkelte items. Eleverne giver udtryk for en vis utilfredshed med deres
forhold til lærerne eller de voksne på skolen, når det handler om det at føle sig lyttet til.
Det betyder også, at en relativt stor del af eleverne ikke oplever, at de har indflydelse på
deres skole og undervisning. Et centralt fund i de foregående analyser er, at
karaktergennemsnittet viser sig at have betydning for elevernes udtrykte forhold til deres
lærere. Elever fra skoler med et højt karaktergennemsnit giver udtryk for at have et bedre
lærer/elev-forhold i forhold til elever fra skoler med lavere karaktergennemsnit.

Skolens relevans og mål for fremtiden er en dimension, hvor eleverne i høj grad er enige
i spørgsmålene. Eleverne giver udtryk for, at de kan se en mening med deres skolegang,
og de har også forventninger om at skulle gennemføre en uddannelse. Generelt giver
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eleverne udtryk for, at skolen er vigtig for deres fremtid, og samtidig er eleverne enige
i, at de har positive forventninger til deres fremtid. I analyserne i afsnit 6.3 iagttages det,
at i gruppen af elever, der oplever skolen mindre relevant, er drengene stærkere
repræsenteret end pigerne. Samtidig bekræftes det, at når eleverne oplever skolen som
mindre relevant, kan der ses en tendens til, at de også vil give udtryk for ringere grad af
støtte hjemmefra. Således peger resultaterne på, at drenge med lav familiær støtte
oplever skole og uddannelse mindre relevant end andre elever. Karaktergennemsnit viser
sig at være relevant for, om eleverne giver udtryk for at kunne se relevans af skolen og
forventninger

til

fremtiden.

Der

ses

signifikant

sammenhæng

mellem

karaktergennemsnit og elevernes besvarelser inden for denne dimension sådan, at jo
højere karaktergennemsnit skolen har, des mere enige vil eleverne være i de pågældende
spørgsmål. Et resultat der tyder på, at elever på skoler med højt karaktergennemsnit i
højere grad finder skolen relevant end elever fra skoler med lavt karaktergennemsnit.
Denne sammenhæng gør sig især gældende for elever, der ligeledes udtrykker uenighed
i spørgsmålene relateret til lærer/elev-forholdet.
I dimensionen kammeratskabsstøtte er eleverne overvejende enige i mange af de items,
dimensionen indeholder. Eleverne er enige i, at de har venner på skolen, og de kan
samtidig lide at tale med de andre elever. Der er altså tilsyneladende ganske få elever i
undersøgelsen, der oplever, at være helt alene på skolen. Alligevel viser resultaterne, at
selvom eleverne har venner på skolen, oplever de ikke nødvendigvis, at de andre elever
er opmærksomme på dem, og at de er der for dem, når de har brug for det. Resultaterne
påviser, at langt størstedelen af eleverne giver udtryk for at have venner på skolen, men
når der kigges nærmere på de items, der relateres til de venskabelige forhold, er der
indikationer af, at kvaliteten af venskaberne ikke nødvendigvis er af en sådan karakter,
så de kan bruges, når eleverne oplever at have problemer i skolen. Analyser i afsnit 6.3
peger på, at det særligt er pigerne, der udtrykker manglende kammeratskabsstøtte. Piger
med lav familiær støtte er i denne forbindelse stærkere repræsenteret end andre elever.
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I dimensionen familiær støtte viser det sig, at eleverne overordnet giver udtryk for, at de
har den fornødne hjælp og opbakning hjemmefra. Det er kun et fåtal af eleverne, der
svarer ’uenig’ til, at de kan få hjælp hjemmefra. I analyserne i afsnit 6.3 ses det, at elever,
der udtrykker manglende støtte fra familien, tilsyneladende er mere udsatte i skolen.
Således er disse elever stærkere repræsenteret end andre elever, når det handler om
skolens manglende relevans og kammeratskabsstøtte. Det er tilsyneladende sværere for
drenge med lav familiær støtte at se det relevante i skolen og have positive forventninger
til deres fremtid. For pigerne korrelerer den lave familiære støtte med lav
kammeratskabsstøtte.

Resultaternes indflydelse på udvælgelse af klasser
Lærer/elev-forholdet har stor betydning for resultaterne, men analyserne viser, at der
inden for alle fire dimensioner viser sig at være en sammenhæng mellem
karaktergennemsnit og elevernes besvarelser og udregnede scorer. Jeg prioriterer på den
baggrund at udvælge klasser til de forestående kvalitative undersøgelser fra skoler med
forskelligt karaktergennemsnit. Når der ønskes en diversitet i de udvalgte klasser,
defineres ud fra deres gennemsnitlige præstationsniveau, handler det om muligheden for
at se, om elever fra skoler med et lavt karaktergennemsnit vil betone andre faktorer som
særligt centrale ved lærer/elev-forholdet og undervisningen end elever fra skoler med et
højt karaktergennemsnit. Diversiteten kan således give mulighed for dels at pege på
nogle mere ensartede og samlende tendenser, men jeg vil ligeledes have fokus på, hvor
i elevernes prioriteringer og perspektiver der kan iagttages at være forskelle.
Der viser sig tendenser i datamaterialet, der kræver mere uddybende undersøgelser af
mulige forklaringer på årsager hertil. Resultaterne peger på, at elevernes forhold til
lærerne og voksne i øvrigt på skolen kunne være bedre. En femtedel af eleverne føler sig
ikke lyttet til, og cirka en tredjedel af eleverne oplever ikke, at de har indflydelse på,
hvad der sker med dem i skolen. Resultater der giver en øget nysgerrighed på, hvad der
karakteriserer den undervisning, hvor eleverne faktisk giver udtryk for, at de både bliver
lyttet til og har en vis form for medbestemmelse. Det iagttages på den baggrund at være
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interessant, hvilken betydning eleverne tillægger deres forhold til lærerne og deres
klassekammerater, når de kommer fra klasser med et højt engagement.
Betydningen af relationen mellem det sociale og det faglige forhold til lærerne forfølges
i de kvalitative undersøgelser, hvor elevernes iagttagelser i højere grad udfoldes.
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6.5 Udvælgelse af klasser til kvalitative undersøgelser
Formålet med dette afsnit er at fremføre et statistisk belæg for udvælgelsen af klasser til
den videre kvalitative undersøgelse. Konkret viste analyserne en signifikant
sammenhæng mellem skolernes karaktergennemsnit og elevernes udtrykte forhold til
deres lærere, jf. afsnit 6.3. Det betyder, at elevernes socioøkonomiske baggrund synes at
have betydning for deres engagement, herunder særligt i forhold til dimensionen
omkring lærer/elev-forholdet. Jeg vil på den baggrund inddrage karaktergennemsnittet
som et udvælgelseskriterium til klasserne i de kommende undersøgelser. Andre centrale
kriterier for min udvælgelse er, at jeg ønsker skoler med geografisk spredning og gerne
by- og landskoler, så skoletyperne også på dette punkt repræsenterer en vis diversitet.
Formålet med at fastholde diversiteten i forbindelse med skolevalget er, at det formodes,
der kan være forskel på, hvad elever fra de forskellige skoletyper vil fremhæve som
afgørende facilitatorer for deres engagement. Selvom eleverne overordnet giver udtryk
for at være engageret på de parametre, de spørges til gennem SEI, kan begrundelserne
bag besvarelserne være forskellige som et udtryk for, at elever har brug for forskellig
støtte alt efter deres forudsætninger både socialt og fagligt. Det betyder, at jeg i mine
kvalitative undersøgelser ønsker at finde de fællesnævnere blandt eleverne for
engagerende undervisning, der kommer til udtryk gennem materialet, og så er jeg
samtidig opmærksom på, om der kan iagttages centrale perspektiver/faktorer, der
adskiller klasserne. Især har jeg interesse i en iagttagelse af, om elever fra skoler med
lavt karaktergennemsnit har andre præferencer end elever fra skoler med højt
karaktergennemsnit.
Ved inddragelse af ovenstående kriterier bliver fire klasser udvalgt, hvor en klasse er
beliggende i Jylland, en på Fyn og to på Sjælland. Disse klasser illustreres i nedenstående
plot.
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Figur 6.9: Klassernes fordeling ift. lærer/elev-forhold og skolens karaktergennemsnit

De blå markeringer synliggør de fire klasser, der udvælges til de kvalitative
undersøgelser. De sorte punkter i ovenstående illustrerer de øvrige klasser. Y-aksen viser
dimensionen lærer/elev-forhold, og x-aksen er skolernes karaktergennemsnit. Den sorte
linje illustrerer gennemsnittet, hvor hældningen viser, at elevernes forhold til deres
lærere øges jo højere skolernes gennemsnit er. Jeg anvender en hierarkisk model (Singer,
1998), en varianskomponentmodel, hvor min hypotese (H0: hældning = 0) er, at der
ingen sammenhæng er mellem lærer/elev-forholdet og skolens karaktergennemsnit.
Hypotesen forkastes med en positiv hældning på β = 0.17. Det bekræfter altså analysen
i afsnit 6.3, der ligeledes viser, at der er sammenhæng mellem lærer/elev-forholdet og
skolernes karaktergennemsnit. Den marginale analyse i varianskomponentmodellen
bekræfter dette med en p-værdi = 0,0016. I denne varianskomponentmodel gennemføres
udelukkende en marginal analyse, i modsætning til analyserne i den loglineære
statistiske model i afsnit 6.3, hvilket betyder, at der eksempelvis ikke kontrolleres for
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køn. Ovenstående plot er hovedsagligt inddraget for at vise, hvor de udvalgte klasser
placerer sig ift. andre klasser i undersøgelsen. Begge analyser, både den loglineære
model og varianskomponentmodellen viser, at der er sammenhæng mellem lærer/elevforholdet og skolens karaktergennemsnit, men ovenstående plot viser alligevel, at der
kan ses spredning mellem klasser internt på skoler. Det er altså på samme skole muligt
at finde klasser der giver udtryk for meget forskellige oplevelser af lærer/elev-forholdet.
Et eksempel på det ses på skolen med et karaktergennemsnit på 7.1. Skolen har fire spor
og har således den lavest scorende og en af de højest scorende klasser inden for
dimensionen lærer/elev-forhold i undersøgelsen.
Som det ses i figuren, betyder kriteriet om at inddrage klasser fra skoler med lavt
karaktergennemsnit, at det ikke udelukkende bliver de højest scorende elever i
undersøgelsen, men derimod de højest scorende elever fra skoler i begge ender af
karakterskalaen.
I de følgende analyser anvendes ligeledes en hierarkisk model, der bruges til at fremføre
statistisk belæg for, at de fire udvalgte klasser – udvalgt ud fra deres karaktergennemsnit
- er signifikant højere engageret end de øvrige klasser. Følgende tabel 6.10 viser, at de
fire udvalgte klasser viser sig at være signifikant højere engagerede inden for de fire
dimensioner end de øvrige klasser. Analysen inddrager således type, dvs. forskellen
mellem de fire udvalgte klasser i forhold til de øvrig 55 klasser, som en variabel.
Resultaterne viser i den marginale model, at elever inden for alle fire dimensioner scorer
signifikant højere i de fire udvalgte klasser end i de resterende 55.

Tabel 6.10: Test af effekt type på fire skala
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Jf. tabel 6.10 gør det sig igen i særlig grad gældende for dimensionen lærer/elev-forhold,
hvor der er en signifikant forskel (p = 0,0009), men ligeledes for de øvrige dimensioner,
hvor familiær støtte viser den svageste sammenhæng (p = 0,0487).
Forskellen mellem de udvalgte klasser og de øvrige klasser inden for lærer/elevforholdet illustreres ligeledes i et histogram herunder:

Figur 6.11: Histogram over lærer/elev-forhold for udvalgte og øvrige klasser

Øverste del viser tydeligt, at gennemsnittet ligger højere i de udvalgte klasser, end det er
tilfældet i den nederste del for de øvrige klasser. Simultane analyser, hvor
karaktergennemsnit inddrages, bekræfter analysen i afsnit 6.3, at karaktergennemsnittets
betydning er signifikant for elevernes oplevelse af lærer/elevforholdet (p = 0,0004), men
også for de tre øvrige dimensioner (jf. bilag M).
Desværre viste det sig, at det var vanskeligt at få den ene skole med lavt gennemsnit til
at deltage, og det ender derfor med, at der er tre skoler, der deltager i den videre
undersøgelse. Klasse X takkede nej til videre deltagelse, fordi skoleledelsen oplevede,
at lærerne var for belastede, og han prioriterede derfor at give dem så meget ro som
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muligt. Således er skolen ikke som først antaget med i de efterfølgende undersøgelser. I
de følgende afsnit præsenteres de tre deltagende klasser.

6.6 Resultater for de udvalgte klasser
I de følgende undersøgelser deltager tre klasser, der placerer sig som nr. et, to og syv i
graden af elevernes rapporterede lærer/elev-forhold. Dette kapitel indeholder en
præsentation af elevernes besvarelser i de udvalgte klasser inden for dimensionen
lærer/elev-forhold. Jeg har ligeledes inddraget spørgsmål 28 om elevernes autonomi fra
dimensionen skolens relevans og forventninger til fremtiden, fordi dette spørgsmål er
særlig interessant ift. afhandlingens fokus og ligeledes et spørgsmål og ligeledes et
spørgsmål, hvor der viste sig at være stor variation i elevernes besvarelser, hvilket
betyder, at hver tredje elev udtrykker manglende medbestemmelse i skolen, jf. afsnit 6.1.
Klasserne markeres herunder med symboler tilsvarende det, de har i figur 6.9:
klasse A ● fra en landskole med et karaktergennemsnit på 7,4,
klasse B ♦ fra en byskole med et karaktergennemsnit på 7,9 og
klasse C ■ fra en byskole med et karaktergennemsnit på 6,1.

Spg.

3

5

Mine lærere er der
for mig, når jeg har
brug for dem
De voksne på skolen
lytter til eleverne

10

Skolens regler er
retfærdige

13

De fleste lærere
interesserer sig for

Meget
enig/enig
31 %
45 %
45 %
19 %
32 %
35 %
56 %
18 %
35 %
44 %
27 %
10 %

Svar
Enig
Uenig
69 %
55 %
45 %
75 %
68 %
60 %
38 %
64 %
55 %
44 %
68 %
70 %
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0%
0%
10 %
6%
0%
5%
6%
18 %
10 %
12 %
5%
10 %

Klasse
Meget
uenig
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
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A●
B♦
C■
A●
B♦
C■
A●
B♦
C■
A●
B♦
C■

16

21

22

27

28

31

mig som menneske,
ikke kun som elev
Mine lærere er
generelt åbne og
ærlige over for mig
De voksne på skolen
behandler generelt
eleverne retfærdigt
Jeg kan godt lide at
tale med lærerne på
min skole
Jeg føler mig tryg i
skolen
Jeg føler, at jeg er
med til at bestemme
det, der sker med
mig i skolen
Lærerne på skolen er
opmærksomme på
eleverne

69 %
64 %
48 %
62 %
73 %
30 %
31 %
73 %
16 %
81 %
64 %
53 %
40 %
32 %
35 %

25 %
36 %
42 %
38 %
27 %
60 %
69 %
27 %
68 %
13 %
36 %
47 %
54 %
45 %
55 %
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0%
10 %
0%
0%
10 %
0%
5%
16 %
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0%
0%
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0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
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0%
0%
0%
0%
0%
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B♦
C■
A●
B♦
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A●
B♦
C■
A●
B♦
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A●
B♦
C■

44 %
68 %
23 %

56 %
32 %
65 %

0%
0%
6%

0%
0%
6%

A●
B♦
C■

Skema 6.12: resultater for de tre udvalgte klasser

De foregående analyser viser, at i de udvalgte klasser giver eleverne udtryk for at være
signifikant mere engagerede og have et signifikant bedre forhold til deres lærere end
andre klasser. Således har de i højere grad været enige i spørgsmålene end mange af de
andre elever i undersøgelsen. Præsentationerne viste ligeledes, at der er sammenhæng
mellem skolernes karaktergennemsnit og elevernes udtrykte eller oplevede lærer/elevforhold. Således er det ikke muligt at finde klasser på skoler med lavt
karaktergennemsnit, der er lige så enige i spørgsmålene som elever fra (nogle) klasser
på skoler med højt karaktergennemsnit. Det betyder, at når elevernes resultater
sammenlignes i ovenstående skema 6.12, er der enkelte spørgsmål, hvor klasse C
udtrykker større uenighed end eleverne i klasse A og B.
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I klasserne giver langt størstedelen af eleverne udtryk for, at de voksne på skolen lytter
til dem, og samtidig giver de udtryk for, at de oplever at være trygge i skolen. Ligeledes
er der nogle få, der ikke føler, at læreren interesserer sig for dem mere personligt. Den
resterende del af klasse A svarer ’enig’ og ’meget enig’ til størstedelen af spørgsmålene
og er den klasse i undersøgelsen, hvor eleverne udtrykker det bedste lærer/elev-forhold.
Spørgsmålet relateret til elevernes oplevelse af medbestemmelse er et spørgsmål, hvor
eleverne i klasse B og C forholder sig kritisk. Således er der 25 % i klasse B og 15 % i
klasse C, der er uenige i, at de er med til at bestemme i skolen. Selvom langt størstedelen
af eleverne i de to klasser giver udtryk for at føle sig lyttet til, betyder det ikke for alle,
at de samtidig føler, deres holdninger og ønsker får betydning for det, der foregår i
skolen.
Yderligere er der 2-3 elever i klasse C, der giver udtryk for, at lærerne ikke er
opmærksomme på dem og yder dem den støtte, de har brug for. Derudover udtrykker 16
% i klasse C, at de ikke kan lide at tale med lærerne.
Resultaterne viser, at der i alle tre klasser sidder en lille andel elever, der giver udtryk
for at have et mindre godt forhold til deres lærere. Det er dog langt størstedelen af
eleverne i klasserne, der oplever lærere, der lytter, giver dem opmærksomhed, og som
yder den nødvendige støtte. I de kommende kvalitative analyser vil fokus være rettet
mod lærer/elev-forholdet, og det vil være særlig interessant at undersøge, om der i
klassen fra en skole med lavt karaktergennemsnit er andre bagvedliggende begrundelser
og prioriteringer i relation til deres besvarelser, end der er for de to klasser fra skoler
med et højt karaktergennemsnit. Således er der i de følgende analyser fokus på dels af
finde det, der går på tværs af alle elevers perspektiver på engagerende undervisning, men
også det, der kan vise sig at være forskelligt for de enkelte klasser.
En nærmere præsentation af de udvalgte klasser vil kort blive gennemført i det følgende
kapitel.
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Kapitel 7

METODISK RAMME FOR ELEVERS IAGTTAGELSER AF
UNDERVISNING
I dette kapitel præsenteres sidste del af afhandlingens metode, hvor der redegøres for
grundlaget for dataindsamlingen samt udgangspunktet for de kvalitative analyser.
Hensigten er at skabe transparens i processen fra forskningsspørgsmål til
forskningsresultater, det vil sige en redegørelse for, hvordan forskningsresultaterne er
fremkommet.
Kapitlet indledes med en redegørelse for den analysestrategiske tilgang, der anvendes til
de kvalitative analyser. Det bliver i den forbindelse ekspliciteret, hvilke forskerforskelle
der ligger til grund for dataindsamlingen og derved også for analysen. Derefter uddybes
de kriterier, der har ligget til grund for selektionen af udvalgte skoler, og skolerne bliver
ligeledes kort introduceret.
I sidste del af kapitlet dannes der sammenhæng mellem de udvalgte forskerforskelle og
de anvendte metoder til indsamling af data. Metoderne adskiller sig fra mere vanlige
metoder inden for kvalitativ forskning, og der er derfor behov for eksempler og
forklaringer på metodernes design og indhold.

7.1 Radikalisering af hermeneutikken
Afhandlingens udvalgte kvalitative analysemetode er udviklet af Jens Rasmussen
(2004b) inden for den hermeneutiske tradition. Denne metode vælges, fordi den skaber
en særlig form for systematik gennem teoretisk præcisering af udvalgte forskerforskelle,
der danner grundlag for iagttagelsen af iagttagelsen. Det betyder, at metoden anvendes
med forståelsen af, at der ikke findes en iagttageruafhængig virkelighed, som også
præciseret i afsnit 4.1, og at netop grundlaget for iagttagerens iagttagelse må være tydelig
både ved dataindsamlingen, men også under selve analyseprocessen. Således giver
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metoden anledning til transparens i de kvalitative analyser, hvilket er med til at styrke
reliabiliteten i en kvalitativ undersøgelse, der ikke umiddelbart lader sig gentage
(Rasmussen, 2004b).
Erkendelsesteoretisk placeres metoden inden for den operative konstruktivisme med
reference til Niklas Luhmann. Metoden lægger afstand til ontologiske grundantagelser i
den hermeneutiske tradition, hvorfor den ”bedst karakteriseres som en radikalisering af
hermeneutikken” (Rasmussen, 2004b, s. 322).
Analysemetoden inddeles i tre faser, der indeholder følgende:
1. trin, den empiriske konstruktion, hvor teksten læses med fokus på udvalgte
forskerforskelle, og udsagn trækkes ud af teksten
2. trin, hypotetisk konstruktion, udsagn der falder inden for de udvalgte
forskerforskelle, de ekstraherede udsagn, bliver lagt til grund for fortolkning
3. trin, sammenligninger, hvor der foretages en samlet fortolkning af de udvalgte
forskelle.
Metoden er oprindeligt tænkt som en analysemetode og starter derfor, når interview eller
anden data er blevet til tekst. For nærværende afhandling starter anvendelsen af
forskerforskelle dog allerede i udformningen af interviewguide til lærerne samt materiale
til eleverne for at sikre, at der bliver spurgt ind til de forskelle, der er i fokus til besvarelse
af afhandlingens forskningsspørgsmål.
Der vil være fokus på interview eller samtaler gennem redegørelsen, fordi det er den type
data, der anvendes i ph.d.-projektets undersøgelser, om end det ikke udelukkende er
interview i mere klassisk forstand. Kvale og Brinkmann (2009) og Bryman (2016)
udarbejder forskellige definitioner af de varierende typer interview, der kan anvendes i
forskningsøjemed. Interviewene går fra det uformelle interview til det strukturerede
interview og kan også tage form som et fokusgruppeinterview. I forbindelse med min
indsamling af elevers iagttagelser anvender jeg metoder, hvor jeg ikke finder disse
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kategoriseringer dækkende for det, der er foregået gennem dataindsamlingen. Jeg vil
derfor kort uddybe, hvordan jeg forstår de anvendte metoder.
Jeg forstår mine interview som samtaler, fordi de blandt andet foregår på klasseniveau,
hvor jeg taler med eleverne om deres svar på udleverede spørgsmål, de har kommenteret
skriftligt, og som de også har haft mulighed for at diskutere med en sidekammerat (se
metodebeskrivelse i afsnit 7.3). Det er altså en struktureret samtale på den måde, at jeg
har udarbejdet et materiale, der kan strukturere kommunikationen, men formen på
interaktionen er uformel, og kun de elever, der har lyst, byder ind med kommentarer.
Derudover anvender jeg en metode, diamanten, hvor eleverne uden min intervention
diskuterer med hinanden med udgangspunkt i materiale, jeg har udarbejdet ud fra mine
forskerforskelle (se metodebeskrivelse i afsnit 7.3). Jeg vurderer altså ikke, at jeg
gennemfører interview, fordi interaktionen iagttages at være uformel, men samtidig
struktureret. Derfor iagttager jeg metoden som strukturerede samtaler. Strukturerede
samtaler er i denne henseende kendetegnet ved, at interaktionen og organiseringen er
overvejende uformel, men indholdet af samtalerne er struktureret ud fra prædefinerede
temaer i form af forskerforskelle. Lærerinterviewet planlægges og gennemføres som et
traditionelt fokusgruppeinterview (Kvale & Brinkmann, 2015).
I et systemteoretisk perspektiv forstås interview og samtaler som kommunikation. Når
samtalerne finder sted, iagttages det som interaktion, og efterfølgende i transskriberet
form reduceres samtalen til tekst. Interviewet transformeres i forskningsprocessen fra
samtale til at blive tekst, og på den måde bliver meddelelsen, som en del af
kommunikationen, reduceret til tekst, hvor den i samtalen kan tage flere former, jf. afsnit
3.3. I systemteorien ses kommunikation som opretholdende for det sociale, og med det
udgangspunkt kan teksterne iagttages som en social hændelse (Cour, Knudsen &
Thygesen, 2005; Rasmussen, 2004b).
De enkelte analysetrin bliver uddybet i det følgende.
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Analysetrin nr. 1: empirisk konstruktion
På det første analysetrin læses tekster ud fra udvalgte forskerforskelle. Forskerforskelle,
der anvendes i denne afhandling, bliver præsenteret i det følgende afsnit. Teksterne læses
altså ikke vilkårligt, men er derimod struktureret efter bevidst valgte forskelle. På dette
analysetrin iagttages teksten som kommunikation, og når teksten læses, må det forstås
som en fortolkning, og kan derved ikke forstås i ”ren” deskriptiv forstand. Rasmussen
(2004b) pointerer, at iagttagelsen ikke er adskilt fra forståelsen og kan derfor betegnes
som en forstående konstruktion. Når første analysetrin betegnes som empirisk
konstruktion, er det altså for at understrege, ”at empiri ikke må forveksles med
virkelighed” (Rasmussen, 2004b, s. 346). Der er altså tale om en konstrueret virkelighed,
og læsningerne baseres konstant på beslutninger:
Det, som iagttages i en tekst, er det, der kigges efter, nemlig det, de anvendte
forskelle leder forskeren til at se. Iagttagelserne kan udføres mere eller mindre
omhyggeligt, mere eller mindre opmærksomt, og iagttagelserne afhænger
yderligere af forskerens egen forståelse af de anvendte ledeforskelle
(forskerforskelle, min tilføjelse) (Rasmussen, 2004b, s. 345).

Når der analyseres ud fra allerede udvalgte forskerforskelle, er det muligt i høj grad at
sikre systematik i analyserne. De valgte forskelle gør det muligt for forskeren at reducere
kompleksiteten i teksterne, og der produceres på det første trin hvad-udsagn. Når der
tages udgangspunkt i de selekterede forskelle, hvad siger teksten så om det? Det er på
den baggrund førsteordensiagttagelser, der foretages på dette trin.
Når jeg i afhandlingen arbejder med egenproducerede data, bliver denne proces mere
simpel, fordi kommunikationen allerede er rettet mod de forskerforskelle, der er fokus
på gennem afhandlingen. Teksterne er altså allerede eksplicit fokuserede på
undersøgelsernes iagttagelsespunkter.
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Analysetrin nr. 2: hypotetisk konstruktion
De valgte forskerforskelle er bestemmende for det, der konstrueres. Det betyder, at hvis
der var anvendt andre forskelle, ville konstruktionen have frembragt andre resultater.
Forskellene giver altså mulighed for at reducere kompleksiteten, og samtidig hæmmer
de iagttageren i at anvende andre mulige iagttagelsesforskelle (Rasmussen, 2004b).
På andet analysetrin tilskrives ekstraherede udsagn fra første analysetrin udvalgte
forskelle. ”Forsknings- og fortolkningsprocessens resultat er det, som forskeren som
fortolker har iagttaget og benævnt. Denne benævnen vil jeg kalde en hypotetisk
konstruktion” (Rasmussen, 2004b, s. 347). Det er altså ikke sandheden om de empiriske
data, der fremstilles, men derimod en kvalificeret fortolkning. På andet trin arbejdes der
derfor med iagttagelser af anden orden, da jeg iagttager informanternes iagttagelse af de
forskelle, de har anvendt til iagttagelse af den, af mig, udvalgte forskerforskel. Analysen
på andet trin bidrager med forståelse-for-hvad-udsagn, der synliggør informanternes
blinde pletter.
Det betyder, at det på dette trin eksempelvis bliver udfoldet, hvad elever og lærere
betegner til forskel fra deltagelse. Derefter udfoldes det, hvad de har sagt eller skrevet
om deltagelse i relation til undervisningen.

Analysetrin nr. 3: hypotetisk konstruktion - sammenligning
På det tredje analysetrin er det muligt at foretage en sammenligning af de
fremanalyserede resultater, og der kan samtidig kondenseres temaer. Dette sker stadig
på niveauet for hypotetisk konstruktion, da sammenligningerne forstås som
konstruktioner på baggrund af hypotetiske konstruktioner. Det er på dette niveau muligt
også at diskutere afhandlingens forskningsresultater med andre forskningsresultater og
de teoretiske perspektiver.
Den radikale hermeneutiske metode er, som forklaret ovenfor, bygget op om
forskerforskelle, der skaber systematik og retning i arbejdet med data. Dette
forskelsapparat ”gør det muligt at gå den valgte metode efter for at kunne pege på
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fortolkerens egne blinde pletter, altså på det, forskeren ikke ser, når han ser, det han ser”
(Rasmussen, 2004b, s. 348). Metoden giver anledning til transparens i de kvalitative
analyser, hvilket er med til at styrke reliabiliteten i en kvalitativ undersøgelse, der ikke
lader sig gentage, jf. afsnit 4.4 De udvalgte forskerforskelle vil blive introduceret i det
følgende kapitel.
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7.1.1 Forskerforskelle
I dette afsnit præsenteres de forskerforskelle, der hovedsagligt er begrundede i det
præsenterede teoretiske perspektiv, men som indholdsmæssigt også trækker på resultater
fra de kvantitative analyser. De valgte forskerforskelle er udvalgt, fordi jeg vurderer, at
de samlet set kan lede til besvarelse af afhandlingens forskningsspørgsmål.
Der er i engagementsforskningen beskrevet centrale facilitatorer for elevers engagement
(Appleton et al., 2006; Pianta et al., 2012; Wentzel, 2012). Centrale facilitatorer
anvendes til den første del af analyserne, hvor formålet er at undersøge, hvilke
indikatorer eleverne iagttager som et ”resultat” af de forstyrrelser, som netop de
facilitatorer kan give. Jeg er indledningsvis interesseret i at undersøge, gennem elevernes
iagttagelse af mulige indikatorer, hvordan engagementet kan komme til udtryk.
Afhandlingens primære fokus er rettet mod facilitatorer for elevernes engagement.
Således vil den del af den kvalitative undersøgelse også blive vægtet højest. Som en
anden del af den kvalitative analyse fokuserer jeg dermed på, hvad eleverne vil pege på
som centrale facilitatorer for deres engagement. Undersøgelsen er rettet mod elevernes
omverden, herunder primært lærerne og undervisningen.

Følgende to forskerforskelle anvendes i dataindsamlingen:
1. Indikatorer for engagement/
2. Facilitatorer for engagement/
I afhandlingen anvendes de udvalgte forskerforskelle som grundlag for strukturering og
fortolkning af elevers perspektiver gennem forskellige former for skriftlige bidrag og
samtaler, jf. afsnit 7.3 og 7.4. De anvendes derudover som grundlag for
fokusgruppeinterview med klassernes lærere, jf. afsnit 7.5.

Indikatorer for engagement/
I forskerforskellen indikatorer for engagement/ har jeg interesse i at undersøge, hvordan
engagementet kan komme til udtryk. Formålet er således at få eleverne til at udpege
156

centrale indikatorer for deres engagement. Her har jeg interesse for de psykiske
indikatorer, hvilke eksempelvis er elevernes følelser og oplevelser. Derudover er der
interesse for indikatorer, der kommer til udtryk i det sociale. Det vil sige indikatorer, der
er synlige for kommunikationen, eksempelvis i form af deltagelse i undervisningen.
Engagementsforskningen, herunder også indholdet i SEI, peger som nævnt i forrige
afsnit på centrale facilitatorer (Appleton et al., 2006; Christenson et al., 2012), dvs.
forstyrrelser fra elevernes omverden, som kan virke engagerende på eleverne. Udvalgte
centrale facilitatorer vil være omdrejningspunkt for undersøgelsen. De centrale
facilitatorer, der fx er lærere der lytter, er ligeledes valgt ud fra resultater fra
spørgeskemaundersøgelsen, fordi det forskningsmæssigt fremskrives som en central
faktor for elevernes engagement (Appleton et al., 2006; Robinson & Taylor, 2007) og
samtidig

viser

sig

at

være

en

facilitator,
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betydelig
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elever

i

spørgeskemaundersøgelsen giver udtryk for er fraværende. Jeg har interesse i at
undersøge, hvilken betydning netop det at blive lyttet til har for eleverne. Altså få
eleverne til at udpege mulige centrale indikatorer på, at de har en oplevelse af netop at
møde de udvalgte facilitatorer. I kapitel 3 blev forståelsen af elevers engagement og
deltagelse præsenteret, hvor det blev tydeliggjort, at det at være engageret er noget
oplevet og produceres gennem forstyrrelser i interaktion med elever og lærere i
undervisningen. Forholdet mellem lærere og elever bliver derfor centralt, og
forskerforskellen kommer således til at fokusere på betydningen af, at elever føler sig
set, hørt og involveret i undervisningen.

Facilitatorer for engagement/
Forskerforskellen facilitatorer for engagement/ iagttages ligeledes som en central
forskel, der er direkte relateret til besvarelse af andet forskningsspørgsmål, som
fokuserer på, hvad der virker faciliterende for elevers engagement i undervisningen. Som
nævnt ovenfor vil denne forskerforskel derfor blive vægtet højere i undersøgelser og
analyser end forskerforskellen indikatorer for engagement/.
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Konkret indledes undersøgelserne med, at eleverne bliver bedt om at forholde sig til
deres besvarelser i spørgeskemaundersøgelsen. Når jeg vælger at spørge ind til
baggrunden for elevernes besvarelser, er det for at få indblik i de overvejelser, de har
gjort sig undervejs. Disse overvejelser skal give indledende iagttagelser af, hvad der har
fungeret som facilitator for deres, i spørgeskemaundersøgelsen, udtrykte engagement.
Jeg kan ud fra de kvantitative analyser beskrive karakteristika ved den enkelte klasse
mere generelt, men jeg er her interesseret i at få elevernes uddybende iagttagelser af,
hvad der ligger til grund for deres besvarelser.
Deltagelse bliver i engagementsforskningen skrevet frem som en forudsætning for, at
der er tale om engagement (Appleton et al., 2006; Christenson et al., 2012; Frydenberg
et al., 2005). I nærværende afhandling forstår jeg deltagelse som en mulig indikator i det
sociale for elevers engagement, jf. afsnit 3.3. Deltagelse forstås gennem systemteorien
som det, at eleven bidrager til undervisningskommunikationen. At bidrage til
kommunikationen betyder, at eleven enten selekterer information og meddelelse eller
forståelse (Luhmann, 2009). Gennem elevsamtaler og lærerinterview sætter jeg således
især fokus på elevernes deltagelsesbetingelser i undervisningen i de udvalgte klasser.
Der er i den forbindelse interesse i at undersøge, hvordan lærere og elever iagttager de
deltagelsesbetingelser, der gør sig gældende i undervisningen i de tre klasser. Når der
sættes fokus på deltagelsesbetingelser, handler det fx om, hvornår eleverne har den
bedste forståelse for det, der foregår i undervisningen, samt hvornår de selv oplever at
have de bedste forudsætninger for deltagelse. En undersøgelse af hvornår eleverne
oplever at have de bedste deltagelsesbetingelser, kan forhåbentlig give indsigt i, hvad
der får elever til at deltage. Herunder hvornår deltagelse er indikator for engagement, og
hvornår deltagelse kan iagttages, men ikke som en indikator for engagement.
Sidstnævnte analyse inddrages i særlig grad til besvarelse af det tredje
forskningsspørgsmål om forståelsen af forholdet mellem deltagelse og engagement.
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7.2 Kriterier for og præsentation af klasser
Til denne del af projektet blev tre klasser først og fremmest udvalgt ud fra elevernes
resultater i spørgeskemaundersøgelsen, jf. afsnit 6.5. Jeg har i denne undersøgelse
interesse i at undersøge, hvad der karakteriserer engagerende undervisning, og derfor er
klasser, hvor eleverne havde svaret ’enig’ eller ’meget enig’ til størstedelen af
spørgsmålene i spørgeskemaet, udvalgt. De kvantitative analyser viser, at der er en
signifikant sammenhæng mellem elevernes engagementsniveau og skolernes
karaktergennemsnit. Således er elever fra skoler med et højt karaktergennemsnit højere
engageret end elever fra skoler med lavt karaktergennemsnit. Alligevel er det muligt at
finde en klasse med et relativt højt engagement på en skole med et forholdsvis lavt
karaktergennemsnit, og denne klasse finder jeg central at inkludere i undersøgelsen, fordi
elever fra klasser på skoler med lavere socioøkonomi kan have andre præferencer i
undervisningen end elever fra skoler med højere socioøkonomi. Jeg inddrager således
klasser med en formodet variation i socioøkonomi i et forsøg på at sikre diversitet i
elevernes perspektiver og derved en diversitet i de kvalitative analyser. Diversiteten skal,
som tidligere nævnt, imødekomme det, at der kan være forskel på, hvad elever fra de
forskellige skoletyper vil fremhæve som faciliterende for deres engagement i
undervisningen.
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7.2.1 Præsentation af skoler og klasser samt forløb ved dataindsamling
Dataindsamlingen påbegyndtes i marts 2015 og blev afsluttet i juni 2015.
Herunder ses oversigt over de deltagende klasser:
Klasse A

Klasse B

Klasse C

Beliggenhed

Jylland

Sjælland

Fyn

Skolens

7,4

7,9

6,1

12 piger

12 piger

8 piger

5 drenge

13 drenge

12 drenge

Deltagende lærere i

Dansklærer,

Dansklærer og

Dansklærer og

fokusgruppeinterview

matematiklærer,

matematiklærer

matematiklærer

karaktergennemsnit
Antal deltagende
piger og drenge

engelsklærer og
tysklærer
Skema 7.1: oversigt over udvalgte klasser

Klasse A
Skolen er beliggende i Jylland. Skolen havde i skoleåret 12/13 et snit på 7,4 og har på
nogle årgange to spor og andre årgange et spor. Den deltagende klasse, herefter klasse
A, er en klasse på 17 elever, hvoraf 12 er piger, og fem er drenge.
… vi har jo også i hele [NN] kommune, der har vi været på forsiden af avisen
mange gange med det højeste gennemsnit til afgangsprøverne i hele kommunen, så
vores elever har bare noget engagement og noget målrettethed, selvfølgelig kan de
også være teenagere og alt det der, men de gør, hvad der bliver sagt, det gør de.

Forløbet i klasse A forløb som planlagt, hvor der gennem fire dage fordelt på to
forskellige uger med en måneds mellemrum var mulighed for tilstedeværelse i klassen
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både i undervisningen og i frikvartererne. Ved første besøg brugte jeg den første dag på
at være i klassen, hvor jeg fik mulighed for at lære eleverne lidt at kende, og den
efterfølgende dag deltog eleverne i den første runde af elevsamtalerne. På de første to
dage var det ligeledes muligt at gennemføre fokusgruppeinterview med klassens
dansklærer, matematiklærer, engelsklærer og tysklærer.
Ved andet besøg i klassen, en måned senere, havde jeg ligeledes en dag i klassen, hvor
jeg fulgte eleverne gennem undervisningen og i frikvartererne, og den efterfølgende dag
gennemførte jeg anden runde af elevsamtalerne.

Klasse B
Skolen er beliggende i Storkøbenhavn og havde i skoleåret 12/13 et gennemsnit på 7,8.
I den deltagende klasse, klasse B, gik 25 elever fordelt på 12 piger og 13 drenge. En
lærer fortæller:
…og der er nogle elever derinde med nogle barske historier, som virkelig har
oplevet mange forfærdelige ting… der er en gruppe drenge, som har brugt os rigtig
meget, og som har haft det svært. Der er nogle, der har mistet forældre, en der blev
tvangsfjernet ...

Lærerne fortæller, at der i klassen er elever fra familier med meget forskellige ressourcer,
og det er med udgangspunkt i elevernes sociale baggrund en meget uhomogen gruppe.
I klasse B viste der sig at være nogle udfordringer, da klasselæreren blev sygemeldt med
stress, samtidig med at mine undersøgelser skulle påbegyndes. Det betød, at der ved mit
første aftalte besøg viste sig at være sket en forglemmelse, der betød, at de
tilstedeværende lærere ikke vidste, jeg skulle komme. Klassen var ikke til stede den
pågældende dag, men jeg fik lov at komme igen den efterfølgende dag, hvor jeg dels
kunne være sammen med eleverne gennem undervisningen og samtidig kunne få en
lektion til at gennemføre den første runde af elevsamtalerne. Anden runde af
elevsamtalerne gennemførte jeg cirka en måned senere, hvor jeg havde to dage i klassen.
Den første dag var jeg til stede sammen med eleverne i undervisningen og i
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frikvartererne, for at vi havde mulighed for at stifte bekendtskab med hinanden. Den
efterfølgende dag fik jeg en dobbeltlektion, hvor jeg kunne gennemføre de planlagte
elevsamtaler.
Gruppeinterview med dansklærer og matematiklærer blev foretaget, da dansklæreren var
tilbage fra sin langtidssygemelding og havde haft tid til at komme ordentligt tilbage i sit
job.

Klasse C
Skolen er beliggende på Fyn og havde i skoleåret 12/13 et gennemsnit på 6,1. I klasse C
var der 20 elever, der var fordelt på otte piger og 12 drenge. En lærer fortæller om
klassen:
Altså det er en pudsig klasse på den måde, at de kan være utrolig støjende. Altså
det er ikke sådan en dydig klasse. Den er meget drengedomineret og meget
drengestyret på godt og ondt, og man skal nogen gange, altså man kan godt bruge
tid på, som lærer, at skulle sætte sig igennem og få dem til at makke ret simpelthen
ik…. de vil bare gerne lære, det er dybest set det, og det er ikke kun for at få [gode]
karakterer. De har dybest set lidt en drift for, at de vil gerne udvikle sig. De har lidt
en naturlig nysgerrighed for det og bare en lyst til at blive dygtigere

Læreren fortæller, at skolen ligger i et socialt belastet boligområde, og der er derfor flere
klasser, hvor sociale problemer fylder meget. I denne klasse er der flere elever, der har
sociale og faglige udfordringer, men de har alle lyst til at lære og til at være i skolen.
Langt størstedelen, ca. 85 %, af klassens elever har anden etnisk baggrund end dansk.
Jeg var i den pågældende klasse to gange to dage med en måneds mellemrum. Ved første
besøg var jeg den første dag til stede i undervisningen for at blive bedre kendt med lærere
og elever. På dag to gennemførte jeg første runde af elevsamtalerne, og i den anledning
gjorde jeg eleverne opmærksomme på, at jeg gerne ville optage vores
plenumdiskussioner, men at jeg selvfølgelig kun gjorde det, hvis der ikke var nogen i
klassen, der havde noget imod det. Det viste sig, at der sad en dreng, der ikke ønskede,
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at der skulle optages, hvorfor jeg fravalgte det. Overvejelser over situationen samt deraf
følgende konsekvenser bliver diskuteret nærmere i afsnit 7.6. Ved andet besøg en måned
senere havde jeg ligeledes en dag sammen med klassen, og på dag to gennemførte jeg
anden runde af elevsamtalerne, der forløb som planlagt.
Fokusgruppeinterview med dansklærer og matematiklærer blev foretaget ved de første
to dages tilstedeværelse i klassen.
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7.3 Elevsamtaler – 1. del
Generelt har jeg gennem planlægning og gennemførelse af elevsamtalerne haft stort
fokus på, at alle elever skal have mulighed for at bidrage med deres iagttagelser. Det
betyder, at jeg har valgt at anvende metoder, hvor det er muligt at involvere alle elever i
klassen samtidigt og ikke blot udvælge nogle få til et interview. Jeg har derudover valgt
at fokusere på metodediversitet, så der både er individuelle aktiviteter og aktiviteter, hvor
eleverne skal arbejde i grupper, og yderligere andre aktiviteter, der foregår på
klasseniveau. Derudover gennemføres nogle metoder udelukkende skriftligt, andre
metoder udelukkende mundtligt, og andre metoder igen er en kombination af begge.
Kombinationen af skriftlige og derefter mundlige aktiviteter er valgt, så elever, der
oplever udfordringer ved at deltage mundtligt, kan føle sig bedre forberedt og har
mulighed for at overveje, hvad om noget de gerne vil bidrage med mundtligt.
Kombinationen giver omvendt også mulighed for, at skriftligt udfordrede elever kan få
mulighed for at uddybe deres perspektiver mundtligt.
Det har været tydeligt gennem undersøgelserne, at der klasserne imellem er relativt stor
forskel på elevernes bidrag. Således bærer datamaterialet i klasse C præg af, at eleverne
ikke har de samme sproglige kompetencer som eleverne i de andre klasser. Klassen har,
som skrevet i ovenstående afsnit, en stor del tosprogede elever, og de iagttages at være
begrænsede i forhold til sprogligt at udfolde deres erfaringer og holdninger. Dette
forholder sig anderledes i de to andre deltagende klasser, hvor særligt eleverne i klasse
B anvender nuancerede formuleringer, og det bliver tydeligt, at eleverne er vant til at
diskutere og argumentere for deres holdninger både med hinanden og med deres lærere.
Forskellen mellem klasserne har den konsekvens, at dele af materialet fra klasse C er af
mere begrænset omfang end de øvrige to klassers, men jeg har haft stort fokus på gennem
mine analyser, at elevperspektiver fra klasse C skal være lige så stærkt repræsenteret
som de andre. Lignende forskelle ville også have været muligt at finde mellem
informanter i interviews, så formodentlig er det uundgåeligt. Når jeg anvender data fra
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hele klasser, træder det tydeligere frem, end hvis det handler om nogle få informanter i
interview.
Elevsamtale-dataindsamlingen kan forstås sekventielt, fordi denne første del blev
anvendt som afsæt til den anden del. Jeg har i første runde af samtalerne med eleverne
været interesseret i

at undersøge begrundelserne for deres besvarelser i

spørgeskemaundersøgelsen samt få indblik i elevernes indledende refleksioner over
deres oplevelse af deres forhold til lærerne og deres perspektiver på deltagelse. Jeg var i
klasserne i en enkelt lektion, hvor jeg indledte med at præsentere eleverne for
spørgeskemaundersøgelsens resultater. Eleverne fik indblik i undersøgelsens omfang og
blev ligeledes præsenteret for udvalgte centrale fund, hvor deres klasses resultater blev
sammenlignet med øvrige deltagende klassers gennemsnit. I præsentationen af
resultaterne fokuserede jeg hovedsagligt på dimensionen lærer/elev-forhold, fordi den
dimension er den mest udslagsgivende i den kvantitative undersøgelse af elevernes
engagement. Det er inden for den dimension, der kan iagttages den store forskel mellem
klasserne.
Eleverne blev bedt om skriftligt at besvare nogle få spørgsmål, hvorefter vi tog en
diskussion i plenum, hvor de kunne præsentere det, de havde skrevet. Det var frivilligt,
om eleverne havde lyst til at bidrage mundtligt. Den mundtlige diskussion valgte jeg at
inddrage, fordi det gav mig mulighed for at spørge ind til, hvad eleverne mente, og
eventuelt spørge efter eksempler. Samtidig gav det anledning til, at eleverne supplerede
hinanden. I to af de tre klasser, klasse A og klasse B, blev plenumdiskussionerne optaget
og derefter transskriberet. I klasse C frabad en dreng sig at blive optaget, hvilket blev
respekteret. Dette har dog den konsekvens, at klasse C er dårligere repræsenteret i mine
analyser end de to øvrige klasser, fordi materialet fra klasse C er mindre fyldestgørende.
Der mangler dels transskription af plenumdiskussionen, hvor jeg udelukkende har noter,
og derudover havde flere elever i klasse C et begrænset skriftsprog, hvilket har betydet,
at deres skriftlige besvarelser ikke er så uddybede som i de to andre involverede klasser.
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Undersøgelsen tematiserede de to forskerforskelle: indikatorer for engagement/ og
facilitatorer for engagement/. Forskellene præsenteres herunder i relation til de planlagte
og gennemførte aktiviteter. Aktiviteter og forskelle præsenteres således i den rækkefølge
dataindsamlingen blev struktureret af.
Forskerforskellen facilitatorer for engagement/ blev indledningsvis operationaliseret
gennem følgende spørgsmål:

Eleverne i 7.b (nu 8.b) er mere enige i spørgsmålene end andre elever i Danmark.

Hvorfor tror du, at I har svaret så positivt i undersøgelsen?

Formålet er at få eleverne til at overveje, hvad der karakteriserer netop deres klasse og
har betydning for, hvordan de har valgt at besvare spørgeskemaet.
Efter denne indledende dataindsamling af elevsamtaler, bliver jeg opmærksom på, at jeg
har formuleret spørgsmålet omkring deres positive besvarelser på en måde, så eleverne
kan være ført i en bestemt retning, fordi spørgsmålet er meget værdiladet. Det bliver
tydeligt i denne del af undersøgelsen, at selvom jeg har været opmærksom på de
normative diskurser omkring engagementsbegrebet, er det ikke lykkedes mig fuldt ud at
have et analytisk og undersøgende perspektiv i min dataindsamling. Jeg er gennem
processen blevet bevidst om faldgruberne ved at arbejde med et så værdiladet begreb, og
jeg ved, at jeg, med ovenstående formuleringer, kan have påvirket elevernes besvarelser.
På den anden side ved eleverne, at jeg har henvendt mig til deres klasse igen, fordi de
vurderes at have et højt engagement. De blev også præsenteret for klassens resultater
sammenlignet med landsgennemsnittet. Projektets design kan derfor i denne del påvirke
elever og lærere til at fremhæve det positive ved deres klasser og ved undervisningen,
fordi de er blevet kontaktet igen til videre undersøgelser på baggrund af elevernes
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besvarelser, hvor de vurderes at have et højt engagement. Det kan dog siges at være
hensigten, hvis det skal undersøges, hvad der i særlig grad fungerer godt i
undervisningen. Jeg kunne dog have stillet ovenstående spørgsmål mere neutralt ved at
have formuleret det sådan, at der udelukkende blev spurgt ind til baggrunden for deres
besvarelser.
I samme undersøgelse er jeg interesseret i indledningsvis at undersøge, hvordan eleverne
oplever og forstår deres deltagelse. Forskerforskellen facilitatorer for engagement/
bliver derfor også operationaliseret gennem et andet spørgsmål:
At være engageret betyder, at man har lyst til noget OG at man så samtidig også gør
noget (aktivt). At man deltager.
Hvornår synes du selv, du deltager? Hvordan kan du se, om andre elever deltager?

Jeg er med disse spørgsmål interesseret i at undersøge baggrunden for elevernes
deltagelse. Spørgsmålet er formuleret sådan, at eleverne først tager udgangspunkt i sig
selv i forhold til, hvad der faciliterer deres deltagelse. Andet spørgsmål er af mere
associerende karakter, hvor eleverne forholder sig til de andre elever i klassen. Det
sidstnævnte spørgsmål giver anledning til dels at undersøge, hvad eleven forstår ved
deltagelse, og giver ligeledes indsigt i, hvilke indikatorer på deltagelse eleverne vil pege
på. Indikatorer for deltagelse bliver ligeledes tematiseret i lærerinterviewet. Dette
uddybes nærmere i afsnit 7.5.

Det sidste spørgsmål, eleverne bliver stillet i første runde af elevsamtalerne, er en
operationalisering af forskeforskellen indikatorer for engagement / og lød således:
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Eleverne i 7.b (nu 8.b) er mere enige i spørgsmål, der handler om lærerne end
gennemsnittet i Danmark.
1) Hvis du tænker på jeres undervisning, hvad betyder det så, at lærerne lytter? Hvad
sker der?
2) Er det vigtigt? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Netop det, om de voksne på skolen lytter til eleverne, er et spørgsmål, der i
spørgeskemaundersøgelsen bliver besvaret med stor variation. I de udvalgte klasser har
eleverne i spørgeskemaundersøgelsen givet udtryk for, at de føler sig lyttet til. Formålet
er så i denne indledende undersøgelse at undersøge, hvad det betyder for eleverne, at
deres lærere lytter. Jeg har interesse i at undersøge, hvilke indikatorer der kan være på,
at de føler sig lyttet til.
Gennem denne proces gør jeg det tydeligt for eleverne, at eftersom der er gået en rum
tid efter deres besvarelser, er det selvfølgelig okay, hvis de nu sidder med en anden
oplevelse af deres forhold til lærerne, til undervisningen og/eller til deres
klassekammerater. Altså fordi de i 7. har en oplevelse af, at deres lærere lytter, behøver
det ikke forholde sig sådan for dem netop nu. Eleverne opfordres til at skrive det ved de
enkelte spørgsmål, hvis det forholder sig sådan, så jeg har mulighed for at se, hvad der
har ændret sig og i så fald, hvor mange det gør sig gældende for.
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7.4 Elevsamtaler - 2. del
Anden del af elevsamtalerne er dels baseret på de udvalgte forskerforskelle og dels
baseret på analyser og resultater fra første del. Jeg har analyseret elevernes besvarelser
fra den første delundersøgelse for derefter at have mulighed for at spørge videre ind til
dem. Fx svarede flere elever, at de deltog, når undervisningen var spændende. I anden
del af den kvalitative undersøgelse blev de så spurgt om, hvornår noget, efter deres
mening, er spændende. På den måde har jeg forsøgt at få eleverne til sammen at uddybe
deres besvarelser og begrundelser inden for de enkelte forskerforskelle.
Forskerforskellene for anden delundersøgelse er fortsat indikatorer for engagement/ og
facilitatorer for engagement/, hvor resultaterne fra første runde elevsamtaler har bidraget
til det videre arbejde. Forskerforskellene har været operationaliseret gennem forskellige
metoder til at indsamle elevers perspektiver. Metoderne er udviklet med inspiration fra
EU-projektet ”Responding to diversity by engaging with students’ voices: a strategy for
teacher development” (Messiou, 2014), hvor metoderne anvendes i et forsøg på at
inddrage elever som medforskere i et større projekt om undervisningsudvikling.
Metoderne er kendetegnede ved, at eleverne arbejder enten individuelt eller sammen i
grupper. Der er derfor som sådan ikke direkte kontakt til mig som forsker gennem
arbejdet. Dette er kun tilfældet, hvis eleverne har spørgsmål, og når aktiviteterne skal
igangsættes. Jeg vælger at arbejde med denne type af metoder og ikke et mere klassisk
interview (fx Kvale & Brinkmann, 2015) hovedsagligt af den grund, at eleverne kan tale
med hinanden i stedet for at skulle tale med mig. Jeg vurderer, at deres indbyrdes
samtaler i vante rammer giver dem et godt og trygt grundlag for at uddybe erfaringer,
der måske kan være følsomme for eleverne at tale om.
Metoderne giver derudover mulighed for at gennemføre en dataindsamling med et
kvalitativt formål og stadig involvere 62 elever og være forholdsvis sikker på, at jeg får
indfanget samtlige elevers iagttagelser i mere eller mindre omfang. Dette havde ikke
været muligt inden for rammen af projektets ressourcer, hvis jeg skulle have inddraget
samtlige elever i almindelige interview. I så fald måtte det planlægges som
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fokusgruppeinterview, hvilket havde været et alternativ til disse metoder, hvor eleverne
til en vis grad kunne være sammen i en kendt og tryg gruppe (Knudsen, Lindberg &
Kampmann, 2009).
Derudover gjorde metoderne det muligt at anvende en kombination af elevernes
skriftlige og mundtlige bidrag. De skriftlige bidrag kunne forberede eleverne på de
mundtlige aktiviteter, fordi de så individuelt og i grupper havde haft mulighed for at
overveje egne præferencer. De skriftlige aktiviteter gav ligeledes anledning til, at
eleverne producerede materiale til dataindsamlingen, der derefter kunne anvendes i
analysen.
I dette projekt har jeg anvendt henholdsvis ufærdige sætninger, diamanten og et
gruppebaseret spørgeskema.7

Ufærdige sætninger
Metoden ufærdige sætninger blev gennemført som en individuel aktivitet, hvor eleverne
skulle afgive hver deres svar, men de havde mulighed for at snakke med deres
klassekammerater undervejs gennem besvarelsen.
Metoden handler om, at eleverne uddyber og færdiggør en påbegyndt sætning, som jeg
har formuleret på forhånd. Der var således fokus på at indfange forskellige perspektiver
på samme sætning gennem diversiteten af færdiggørelser og derved indhold af den
samme påbegyndte sætning.
Metoden operationaliserede forskellene indikatorer for engagement/ og facilitatorer for
engagement/, hvor sidstnævnte er langt mere udfoldet end førstnævnte.
Herunder følger de ufærdige sætninger i relation til den pågældende forskerforskel.

7

Metoderne har ligeledes været videreudviklet og bearbejdet i et udviklingsprojekt med forskere
og otte udvalgte lærere (Ulvseth et al., 2017).
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Forskerforskel: indikatorer for engagement/:
-

Mine lærere forventer, at jeg…

Forskerforskel: facilitatorer for engagement/:
-

Jeg deltager altid aktivt, når…

-

Jeg deltager sjældent aktivt, når…

-

Jeg lærer bedst, når…

-

Jeg forstår bedre det, vi laver i undervisningen, når…

-

Jeg taler med/bruger mine lærere, når…

-

Jeg føler mig hørt, når…

-

Jeg føler mig set, når…

-

Jeg føler mig usikker i undervisningen, når…

Eleverne modtog en blok post-its, hvorpå de skulle nedskrive deres færdiggørelser.
Rundt omkring i klassen var ophængt plancher med en ufærdig sætning skrevet på hver.
Eleverne gik herefter rundt i klassen og færdiggjorde sætningerne, efterhånden som de
kom til dem. Når de havde formuleret deres slutning på sætningen, placerede de deres
post-it på A3-arket og gik videre til den næste. Sådan fortsatte de, til alle ufærdige
sætninger var færdiggjort. I processen havde eleverne mulighed for at få indblik i,
hvordan andre elever færdiggjorde sætningerne og samtidig diskutere deres besvarelser.

Diamanten
Diamanten er en gruppebaseret og interaktiv metode, der giver mulighed for elevers
refleksion over og diskussion af deltagelse i undervisningen. Eleverne bliver præsenteret
for 15 begrebskort med forskellige udsagn om deltagelse. Eleverne skal sammen
udvælge og blive enige om ni begrebskort, som de vil arbejde videre med. Herefter skal
eleverne lægge kortene i en diamant, dvs. det vigtigste begrebskort øverst, herefter skal
de udvælge to kort, de vurderer som de næstvigtigste osv.
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Metoden operationaliserer begge forskerforskelle indikatorer for engagement/ og
facilitatorer for engagement/. Eleverne skal arbejde med to forskellige diamanter, der
begge tematiserer deltagelse. Formålet med den første diamant er at få elevernes
perspektiver på indikatorer for deltagelse. Altså hvad der efter deres mening kan
karakteriseres som deltagelse. Det betyder ikke, at det er deltagelse på baggrund af
engagement, men udelukkende hvordan deltagelse kan iagttages.
Formålet med den anden diamant er at få eleverne til at diskutere, hvad der efter deres
mening er det vigtigste for at kunne deltage i undervisningen. Her er således fokus på
centrale facilitatorer for engagement.
Første diamant operationaliserer forskerforskellen indikatorer for engagement/.
Diamanten indeholdt følgende overskrifter og begrebskort:
Diamant 1: At være med i undervisningen handler om…

At være stille/sidde stille

At række hånden op

At få gode karakterer

At arbejde skriftligt

At lave lektier

At kigge på læreren

At lytte

At være dygtig

At være positiv

At spørge om hjælp hos
lærere eller elever

At være kritisk

At følge med
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At arbejde alene

At arbejde i grupper

At være aktiv

Anden diamant operationaliserer forskerforskellen facilitatorer for engagement/.
Diamanten indeholdt følgende overskrifter og begrebskort:
Diamant 2: Hvad er vigtigst for at kunne være med i undervisningen?

At det er tydeligt for mig,
hvad mine lærere forventer af
mig

At det er tydeligt for mig,
hvad jeg skal lære i timen

At undervisningen er relevant
for mig

At mange elever er med i
undervisningen

At læreren selv synes, det er
spændende

At jeg er dygtig til det, vi laver

At jeg selv kan vælge, om jeg
vil arbejde sammen med
nogen eller for mig selv

At det ikke handler om, hvor
god jeg er

At jeg er med til at bestemme,
hvad jeg skal lave

At mine lærere styrer hele
timen

At lærerne spørger til min
mening

At lærerne lytter til mig

At jeg har det godt med de
andre elever i klassen

At jeg ved, hvad jeg skal

At mine lærere forstår mig

Når eleverne var blevet enige om prioritering af diamanterne, fik de tildelt en joker i
form af et blankt begrebskort, hvor de havde mulighed for selv at formulere en sætning,
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hvis de syntes, der var noget, der manglede. Sætningen kunne de erstatte med et andet
kort i diamanten og rykke rundt igen, hvis de ville det.
Metoden giver eleverne anledning til at argumentere og lytte til hinanden i prioriteringen
af begrebskortene. Det er således ikke udelukkende det færdige resultat, der har min
interesse, men i høj grad elevernes diskussioner, som derfor er optaget på en diktafon.
Samtlige grupper havde en diktafon liggende, mens de arbejdede, og optagelserne er
derefter transskriberet.

Gruppebaseret spørgeskema
Aktiviteten er planlagt sådan, at eleverne bliver sat i grupper med 4-6 elever pr. gruppe.
De får et A3-ark med en række spørgsmål, som besvares i gruppen. De skal altså blive
enige om svarene. I denne metode er det, ligesom ved diamanten, selvfølgelig det
endelige resultat, der har min interesse, men i høj grad også de diskussioner eleverne
har, når de skal blive enige om besvarelserne. Elevernes diskussioner bliver derfor
optaget på en diktafon under udfyldelsen. I elevernes diskussion bruger de ofte mange
eksempler fra deres undervisning, hvilket giver et godt billede af baggrunden for deres
besvarelser.
Spørgeskemaet operationaliserede forskerforskellen facilitatorer for engagement og
indeholdt følgende spørgsmål:
Hvornår er undervisningen spændende?
Hvornår er det nemt at være med i undervisningen? Giv tre eksempler
Hvornår er det svært at være med i undervisningen? Giv tre eksempler
Nævn tre ting ved en god lærer
Nævn tre ting ved en dårlig lærer
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Når eleverne skulle arbejde med spørgeskema og diamanten, foregik det i grupper. Det
var meget afgørende for målet med netop at anvende disse metoder, at eleverne deltog i
grupper, hvor alle kom til orde og følte sig trygge ved at bidrage og samtidig gav sig tid
til at lytte til de andre. I alle tre klasser blev grupperne dannet i samråd med lærerne, som
jeg gjorde opmærksom på netop dette. I klasse A og C sammensatte læreren grupperne,
og i klasse C blev klassens bordgrupper anvendt, hvilket eleverne var tilfredse med.
Sammensætningen af grupperne gjorde, at der i diskussionerne var plads til alle elevers
perspektiver.

7.5 Lærerinterview
Lærerinterviewene blev gennemført med det formål at få lærernes iagttagelser af
elevernes besvarelser, lærernes forhold til eleverne samt deres iagttagelser af deltagelse.
Interviewene gav ligeledes mulighed for at få en mere overordnet beskrivelse af klassen
som helhed. Jeg var således interesseret i at undersøge, om elevernes besvarelser var
forventede af lærerne, eller om resultaterne overraskede dem. Den information kunne
dels fortælle noget om, hvordan lærerne oplevede klassen, men også noget om, om
klassen ofte er engageret, eller om de besvarede spørgeskemaet på en af deres ”gode”
dage. Jeg er bevidst om, at engagement produceres konstant, og elevernes besvarelser
vil konstant kunne se anderledes ud. Omvendt producerer engagement engagement, og
derfor kan der argumenteres for, at eleverne vil være tilbøjelige til at svare i en bestemt
retning, hvad enten de så er enige eller uenige. Eleverne har været særligt enige i
spørgsmål, der omhandler lærer/elev-forholdet, og jeg er derfor interesseret i at spørge
lærerne nærmere ind til, hvordan de oplever det forhold, og om de arbejder mere bevidst
med det. Hensigten er at få lærernes iagttagelser af centrale facilitatorer for lærer/elevforholdet samt deltagelse i undervisningen. Jeg er således også interesseret i lærernes
perspektiver på deltagelse, der kan sammenholdes med elevernes perspektiver gennem
analyserne. Interviewene skal på den baggrund forstås som et supplement til
elevperspektivet og inddrages i analyserne i den udstrækning, det er relevant.
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Til lærerinterviewet anvendte jeg følgende interviewguide:
Introduktion
Jeg præsenterer resultater og er interesseret i at vide, hvordan lærerne
egentlig tænker om deres forhold til eleverne.
-

Var resultaterne, som I forventede af denne klasse, eller er I blevet
overraskede?
Hvorfor/hvorfor ikke?
Indikatorer for engagement

-

Hvornår er en elev deltagende?
Hvad er deltagelse for jer?
Hvis I skulle nævne tegn på deltagelse, hvad skulle det så være?
Facilitatorer for engagement

-

Hvad tænker I om lærer/elev-relationen?
Gør I noget særligt i denne klasse?
Hvad tænker I er grunden til elevernes besvarelser?

Lærerinterviewet blev optaget på diktafon og efterfølgende transskriberet.
De ovenfor præsenterede metoder involverede både lærere og elever, der skulle forholde
sig til både hinanden og undervisningen, hvilket kan være følsomt på nogle områder. Jeg
vil derfor i det følgende afsnit redegøre for de etiske overvejelser, der har været løbende
i undersøgelserne, samt hvilke konsekvenser disse har haft for forløbet.

7.6 Etiske overvejelser gennem elevsamtaler og lærerinterview
Til undersøgelserne i afhandlingens anden del vælger jeg at undersøge klasser, hvor
elever havde udtrykt højt engagement. Når valget falder på elever med selvrapporteret
højt engagement, er det fordi, jeg har en formodning om, at de kan have interessante
perspektiver på engagerende undervisning, og at de formodentlig oplever en stor del af
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deres skoledag som værende engagerende. Det havde dog også været interessant at lave
en tilsvarende undersøgelse i en klasse, hvor en stor del af eleverne giver udtryk for i
mindre grad at være engagerede eller ligefrem være disengagerede, dvs. klasser hvor
eleverne svarer ’uenig’ til langt størstedelen af spørgsmålene. Elever fra sådanne klasser
ville også have kunnet bidrage med iagttagelser af engagerende undervisning, i hvert
fald gennem deres iagttagelser af, hvad der ikke virker engagerende. Jeg vælger dog ikke
at inddrage disse klasser, fordi jeg af etiske årsager ikke synes, det kan forsvares.
Eleverne havde deltaget i en spørgeskemaundersøgelse, og både elever, lærere, forældre
og skoleleder forventede en opgørelse over deres resultater ved videre inddragelse.8 At
skulle præsentere resultater, der viste, at fx 60% af eleverne i klassen ikke oplevede at
føle sig lyttet til, fandt jeg upassende ift. lærerne, for hvad var det så, jeg skulle komme
og tale med eleverne om?
I de indledende forberedelser til elevsamtalerne bliver forældrene gjort opmærksomme
på, at klassen har besvaret spørgeskemaundersøgelsen på en sådan måde, at det var
særlig interessante at undersøge nærmere. Jeg gjorde forældrene opmærksomme på, at
de var meget velkomne til at kontakte mig, såfremt de havde spørgsmål til undersøgelsen
eller har overvejelser over deres børns deltagelse (jf. bilag C).
Skoler, lærere og elever var fortsat anonyme i undersøgelsen. Interview med lærerne var
organiseret som fokusgruppeinterview, så lærerne var selvfølgelig bekendte med
hinandens perspektiver på mine spørgsmål, og de kunne på den baggrund også
identificere sig selv og hinanden i formidlingen af undersøgelsen, men anvendte citater
var anonymiserede på en måde, hvor det ikke ville være muligt at lokalisere hverken
skolen eller gruppen af lærere for andre læsere.
I

afsnit

5.3.1,

der

handler

om

etiske

overvejelser

i

forbindelse

med

spørgeskemaundersøgelsen, argumenterer jeg for, bl.a. på baggrund af information fra
Datatilsynet, at jeg ikke ville gøre brug af personfølsomme informationer i afhandlingen.

8

Alle skoleledere fik tilsendt skolens resultater fra spørgeskemaundersøgelsen, og det var så op
til den enkelte leder, om og hvordan de ønskede at formidle disse resultater videre.
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Sådan forholder det sig stadig i denne del af undersøgelsen, men jeg vurderede dog, at
der i denne del af undersøgelsen arbejdedes med mere følsomme emner, end der gjorde
i spørgeskemaundersøgelsen. Jeg vil benævne det ”elevfølsomme” informationer, fordi
det netop handler om elevernes oplevelser af deres klasser og undervisning, altså deres
roller som elever. De bliver således bedt om at forholde sig til informationer, der kan få
konsekvenser for dem, hvis ikke de behandles med respekt og forsigtighed (Brooks et
al., 2014). Eleverne er på den måde afhængige af, at jeg, som lovet, sørger for at sikre
deres anonymitet. Jeg har på den baggrund stort fokus i dataindsamlingen på at sikre
elevernes fortrolighed, hvilket eksempelvis betyder, at lærerne nok kan være til stede,
mens eleverne arbejder med de forskellige aktiviteter, men jeg har på forhånd talt med
dem om, at de ikke kan gå rundt og se, hvad eleverne skriver på plancher eller i
spørgeskemaer, ej heller kan de gå rundt og høre, hvad eleverne diskuterer ved
gruppearbejdet. Derudover har jeg ikke indviet lærerne i resultaterne løbende, men
derimod lovet dem, at de kan få indblik i dem, så snart afhandlingen er formidlet. På den
måde kan de få indblik i undersøgelsens resultater, når jeg har haft mulighed for at
anonymisere og vælge det ud af materialet, der er relevant for undersøgelsen.
Jeg har fra begyndelsen været bevidst om, at min loyalitet skulle ligge hos eleverne, og
jeg ønskede, at dette skulle være tydeligt både for elever og lærere for ikke at skabe
forvirring og mistillid mellem lærerne og mig og mellem eleverne og mig (Brooks et al.,
2014). Lærerne skulle ikke føle sig truede eller overvågede, men mit ærinde og min
interesse for elevernes perspektiv skulle være synligt. Dette er især vigtigt for mig, når
jeg ønsker, at eleverne skal have en vis form for tillid til min tilstedeværelse og min
dataindsamling. Eksempelvis vælger jeg på den baggrund at opholde mig sammen med
eleverne i frikvartererne og ikke på lærerværelset med undtagelse af de gange, jeg
interviewer lærerne. Lærerne er selvfølgelig, ligesom eleverne, sikret fortrolighed, så
deres refleksioner og informationer i de gennemførte interview ikke bliver delt med
eleverne, ligesom de også er anonymiserede i formidlingen.
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Jeg har tidligere nævnt, at de anvendte metoder til elevsamtalerne anvendes blandt andet
fordi, det kan danne en tryg ramme om eleverne, mens de skal snakke om, for nogle, ret
følsomme emner. Denne tryghed resulterer i, at eleverne giver mere uddybende svar med
eksempler, som jeg ikke formoder, de ville have gjort i et interview med mig. Jeg har
ved undersøgelsens indledning forsikret eleverne om, at de deltager i undersøgelsen
anonymt, og det viser sig, at mange elever stoler på deres anonymitet. En elev siger:
”Det er godt, de ikke hører det her!” Et citat der kan vidne om, at eleverne faktisk
diskuterer forhold, de ikke synes vedrører deres lærere. For nogle grupper handler det
også om, at de bruger vendinger om og øgenavne til lærerne, der ville være upassende
for deres fremtidige forhold til lærerne. En gruppe har følgende samtale, når de taler om
karakteristika ved en dårlig lærer:
E1: Når læreren ikke informerer en om, hvad man skal.
E2: Ligesom [lærer NN1]. Fucking smatso. Hov, det bliver jo optaget! Fuck, jeg
håber ikke, [lærer NN2] hører det her.
E3: Og når læreren ikke informerer ordentligt om, hvad vi skal lave.

Eleverne sidder fordybet i deres diskussioner og udfyldning af, i det her tilfælde, et
gruppespørgeskema, og glemmer egentlig, at det bliver optaget og skal høres af nogle.
De er tilsyneladende indforstået med, at de deltager anonymt, og alligevel bliver eleven
i det ovestående citat umiddelbart nervøs over at kalde en af sine lærere en smatso, hvis
nu klasselæreren får det at vide eller hører optagelsen senere. Jeg har på baggrund af
sådanne eksempler behandlet mit datamateriale med stor respekt, både i forhold til at
sikre eleverne anonymitet, men også i forhold til ikke at anvende citater, der indeholder
informationer, der ville kunne afsløre, hvilken gruppe elever der udtaler sig (Brooks et
al., 2014).
Når eleverne arbejder med de forskellige metoder, kan det strække sig over længere tid
i en lektion. Det betyder, at der ofte også bliver snakket om en del andet end det, metoden
handler om. Jeg har i transskriptionsfasen skelnet meget skarpt mellem, hvad der hører
til elevsamtalens tema, og hvad der kan karakteriseres som privat snak. Det betyder, at
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den private snak ikke er blevet transskriberet og derved heller ikke indgår som
datamateriale i undersøgelsen. Nogle af de mere private samtaler kan godt handle om
skolen og derved være relevante for projektet, men eftersom de ikke produceres gennem
deres diskussioner om de udleverede materialer, finder jeg det uetisk at anvende dem. I
så fald vil jeg være nødt til at spørge eleverne om lov inden. Jeg vælger dog at udelukke
dem for at værne om elevernes mere private anliggender, også selvom de falder inden
for temaet af mine forskerforskelle.
Gennem elevsamtalerne sørgede jeg for, at eleverne kunne sige det, hvis de havde noget
imod, at samtalerne optages på diktafon. Dette valgte en elev, som tidligere nævnt, at
gøre i klasse C ved det første besøg i klassen. Dette betød, at jeg ikke optog samtalen,
selvom læreren egentlig reagerede ved at forsøge at overbevise eleven om, at der ikke
ville ske noget ved det. Jeg afbrød hurtigt diskussionen mellem læreren og eleven, og
jeg forsikrede alle i klassen om, at deres bidrag alligevel fint kunne anvendes. Det viste
sig nemlig at være en bekymring hos flere. Således er der ikke transskriberede samtaler
fra det første besøg i klasse C. Det har været muligt at anvende elevernes skriftlige
bidrag, men klassediskussionerne mangler som citater i min formidling. Jeg er i
situationen bevidst om, at dette fravalg af optagelsen vil få konsekvenser for min
formidling, men jeg vurderer, at denne elevs ret til at vælge det fra er vigtigere, og jeg
forsøger således ikke at overbevise ham om, at der ikke ville ske noget ved det. Jeg har
tidligere nævnt, at undersøgelserne er gennemført med fokus på opfyldelse af etiske
retningslinjer inden for forskning med børn, og som et led i det vises der respekt for
elevernes integritet og rettigheder, fx muligheden for at trække sig fra undersøgelsen
eller sætte grænser for deltagelsen (Lindsay, 2000).
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Kapitel 8

KVALITATIVE ANALYSER
I dette kapitel udarbejdes analyser af elevsamtaler. Gennem analyserne af elevernes
iagttagelser suppleres med dele af lærerinterviewene.
Ved anvendelse af den radikal hermeneutiske metode er den empiriske konstruktion
foretaget som et første trin, jf. afsnit 7.1. Denne redegør jeg kort for i det førstkommende
afsnit, og den danner således afsæt til analysetrin 2.
Analyseafsnittene starter således ved det andet trin, den hypotetiske konstruktion, hvor
ekstraherede udsagn lægges til grund for min fortolkning og udmøntes i yderligere
forskelle, der uddybes med eksempler fra det indsamlede datamateriale.
Kapitlet indledes med forskerforskellen, indikatorer for engagement/, der hovedsagligt
indeholder elevernes iagttagelser af den betydning, deres forhold til lærerne har. Jeg er
således interesseret i at undersøge, hvordan forskellige facilitatorer, i form af lærernes
interaktion med eleverne, gennem strukturelle koblinger kan forstyrre eleverne og
komme til udtryk som mulige indikatorer i henholdsvis psykiske og sociale systemer.
I næste del af kapitlet arbejder jeg videre i analysen med den anden forskerforskel,
facilitatorer for engagement/, der indledningsvis omhandler elevernes begrundelser for
deres besvarelser i spørgeskemaundersøgelsen. Når jeg har valgt at spørge ind til
baggrunden for elevernes besvarelser, er det for at skabe sammenhæng mellem
projektets undersøgelser, så eleverne får mulighed for at uddybe og begrunde deres
besvarelser i spørgeskemaundersøgelsen, så der sættes fokus på, hvad de har svaret, men
også hvorfor de har svaret, som de har. Elevernes indledende iagttagelser danner
grundlag for det videre arbejde med elevernes iagttagelser af, hvad der faciliterer
engagement og deltagelse i undervisningen.
Dataindsamlingen blev gennemført i to dele, hvilket ikke bliver afgørende for
struktureringen af analysen. Det er udelukkende forskerforskellene, der strukturerer
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denne, og så gør jeg gennem afsnittene opmærksom på rækkefølgen af
dataindsamlingen, eksempelvis når ét resultat danner grundlag for et andet.

8.1 Analysetrin 1
På dette trin læses de transskriberede elevsamtaler, lærerinterview samt elevernes
udarbejdede skriftlige materiale ud fra de udvalgte forskerforskelle, indikatorer for
engagement/ og facilitatorer for engagement/. Det betyder, at udsagn, der ikke falder
inden for temaernes relevans, ekskluderes. Det er fx elevernes kommentarer til hinanden
om deres udseende eller den mad, de sidder og spiser, mens de snakker sammen. Der
sker således en kompleksitetsreduktion, der lader relevante udsagn stå tilbage. Konkret
omformes de mange tekster til to længere tekster, en for hver forskerforskel, der igen
inddeles i nye forskelle, som bliver bearbejdet på analysetrin 2. Fordi mine samtaler med
eleverne har været foretaget ad to omgange, har jeg gennemgået denne analyseproces to
gange, hvilket har givet mulighed for at spørge yderligere ind til de analytiske fund, dog
stadig inden for de valgte forskerforskelle.
Nedenstående skema 8.1 illustrerer overgangen fra 1. til 2. analysetrin, hvor de
ekstraherede udsagn, informanternes iagttagelser, gøres til genstand for min iagttagelse.

Ekstraherede udsagn

Fortolkning og

fra den empiriske

reducering af udsagn

Forskel

konstruktion

E1: Ja, hvis man bliver

Strukturering af

Strukturering af

stillet en opgave, man

undervisnings-

undervisningskommunikation/

ikke føler, man har

kommunikationen har

- strukturering af

forstået eller fået

afgørende betydning for

undervisningskommunikation

forklaret, og man sidder elevernes forståelse og
der ene og alene og
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ikke kan finde ud af det. derved deltagelse i
Når det ikke er forklaret undervisningen.
ordentligt, eller man
ikke har forstået det.
Det prøver jeg tit i
matematik.
E2: Ja.
E3:Der er nogle gange
... Jeg ved ikke, om det
kun er mig, men nogle
gange synes jeg bare,
at [lærer NN] hurtigt
springer væk fra
opgaven, han er i gang
med at forklare.
E1:Når man forstår,

At eleverne forstår, hvad

Strukturering af

hvad man snakker om.

der foregår i

undervisningskommunikation/

E2: Når læreren ikke

undervisningen, er

- strukturering af

plaprer løs om noget,

centralt for deres

undervisningskommunikation

man ikke forstår”

deltagelse

Skema 8.1: Overgang fra analysetrin 1 til analysetrin 2

Følgende afsnit tager afsæt i analysetrin 2, hvor forskellene uddybes med eksempler fra
informanternes udsagn. Analysetrin 2 indledes med forskellen indikatorer for
engagement/.
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8.2 Analysetrin 2
8.2.1 Forskerforskel 1: Indikatorer for engagement
Under forskerforskellen indikatorer for engagement fokuserer jeg på elevernes forhold
til deres lærere, hvor jeg har særligt fokus på elevernes oplevelser af at føle sig lyttet til.
Her iagttager jeg tre forskelle i form af en psykologisk indikator, tryghed/- tryghed, det
vil sige, noget der foregår i elevens bevidsthed, samt to sociale indikatorer; indflydelse/
- indflydelse og deltagelse/ - deltagelse. Det vil sige, noget der kommer til udtryk i
kommunikationen, der vil være muligt at iagttage i undervisningen. Analysens resultater
illustreres herunder:

Psykologisk indikator:
tryghed/ - tryghed

Forskerforskel 1:

Social indikator:

INDIKATORER FOR ENGAGEMENT

Indflydelse/ - indflydelse

Social indikator:
deltagelse/- deltagelse

Figur 8.2: Resultater fra forskerforskel 1 indikatorer for engagement/
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8.2.1.1 Indikatorer for engagement
Denne første del af analysen har fokus på centrale indikatorer for engagement. Bag
undersøgelsen af dette ligger viden om, at der gennem forskningen peges på centrale
facilitatorer i lærer/elev-forholdet for elevers engagement, eksempelvis det at føle sig
hørt, set og medbestemmende (Pianta et al., 2012). Eleverne er således blevet bedt om
at forholde sig til udvalgte facilitatorer, der gennem spørgeskemaundersøgelsen viste sig
at være udfordrende i flere klasser. Formålet med undersøgelsen er at kunne pege på
indikatorer, der kan betyde, at elever i en klasse oplever at være eller have mulighed for
at blive engagerede.
I den første runde af elevsamtalerne er formålet at indsamle elevernes perspektiver på
betydningen af, om læreren lytter eller ej. I anden runde af elevsamtalerne bliver
spørgsmål til lærer/elev-forholdet udfoldet yderligere, så det også omfatter det at føle sig
set og involveret i undervisningen samt elevernes forestilling om, hvad lærerne forventer
af dem som elever. Kommende analyser indeholder udfoldelsen af tre udvalgte forskelle,
der også kunne benævnes indikatorer, der viser sig i materialet. De tre fremanalyserede
forskelle forstås som en psykologisk indikator, nemlig følelsen af tryghed/utryghed, og
to indikatorer, der kan iagttages i det sociale, nemlig elevernes mulighed for indflydelse/indflydelse og deltagelse/-deltagelse.
8.2.1.1.1 Tryghed/utryghed
Når elever bliver spurgt, hvordan det har betydning, at lærere lytter, er der flere, der
svarer inden for den forskel, jeg vælger at betegne tryghed eller ej. Tryghed kan således
være en indikator for det at være engageret. Når eleverne taler og skriver om tryghed, er
det i forbindelse med deres sociale og faglige trivsel i klassen og skolen mere generelt.
”Man føler sig tryg og man føler, de kan sætte sig i ens situation, og de ved, hvor man
står”. Samtidig handler det for flere elever om at føle sig lyttet til, når de oplever
problemer privat/derhjemme.
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Generelt giver eleverne udtryk for, at de lærere, der lytter til dem, betror de sig meget
til, og den mulighed er vigtig for elever i alle tre klasser.
Flere elever fremhæver, at når lærere lytter til eleverne, øger de deres kendskab til
eleverne: ”Man føler sig tryg, og man føler, de kan sætte sig [ind] i ens situation, og de
ved, hvor man står”. Dette gør det også lettere for lærere og elever sammen at løse
konflikter. En elev siger:
Det betyder, at man får et bedre forhold til selve læreren mellem lærer/elev og
lærer/klasse, altså lærerne kan bedre se, hvis der er problemer i klassen, eller der er
nogen, der føler sig udenfor... også hvis der er problemer eller noget, så har læreren
bedre chance for at få styr på det, fordi så kender læreren, så ved de, hvordan de
skal tackle det.

At eleverne fornemmer lærerens indgående kendskab skaber tryghed i klassen, både for
den enkelte elev, men også i forhold til klassens sammenhold. Andre elever bekræfter
dette i deres skriftlige bidrag. En elev skriver, at det er vigtigt, læreren lytter, ”så
problemerne kan blive fundet og stoppet hurtigere. Bedre sammenhold mellem lærer og
elever”. Når en lærer lytter og derved retter sin opmærksomhed mod eleverne, vil det
være muligt for læreren i højere grad at opdage, når der er elever, der har brug for hjælp.
Det kan enten være udtrykt fra eleven selv, men også fra de andre elever. Yderligere en
elev skriver følgende om lærerne, der lytter: ”De ved, hvad der foregår (for det meste).
De kan tit se og høre, om der er noget”. Lærerne bliver i høj grad brugt som
’problemknusere’. En elev beskriver, hvordan det føles, når man som elev føler sig lyttet
til: ”Jeg synes, det er vigtigt, for man føler sig tryg og rolig, når man har nogen omkring
sig, som gerne vil lytte”. Følelsen af at være rolig og tryg er også vigtigt for en anden
elev, der skriver: “Det er rart at blive hørt, lige meget om det er skolerelateret eller ej.
Det gør, at man føler sig tilpas. Fx hvis man skal noget med en veninde, og lærerne
spørger ind til det, så ved man, de interesserer sig for en”. Når eleverne taler om at blive
hørt, handler det altså om, at læreren er opmærksom på deres problemer, og samtidig at
eleverne føler sig fulgt op på, hvor læreren interesseret lytter og spørger ind til eleverne
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både i relation til det, der handler om skole, men også når det handler om deres sociale
relationer i og uden for skolen.
Oplever eleverne ikke, at lærerne lytter, har det ifølge en elev konsekvenser for elevens
tilhørsforhold: ”Ja det er meget vigtigt [at læreren lytter]. For ellers føler man sig ikke
velkommen i klassen”. Elevernes tilhørsforhold og det at føle sig som en respekteret del
af klassen, bliver også fremhævet af en anden elev, der skriver: ”Det er vigtigt [at lærerne
lytter], fordi så føler man, at man bliver respekteret i klassen. Man føler sig tilpas i
klassen”. Det at føle sig hørt har således stor betydning for elevernes oplevelse af tryghed
i undervisningen.
En anden betydningsfuld del af det at føle sig tryg handler om det at få hjælp til sine
mere private problemer. Dette var især i fokus for eleverne i klasse C. En elev skriver:
“Det gør, at vi som elever føler os værdsat. Det gør også, at vores problemer her på
skolen bliver løst. Nogle gange også dem, som er hjemmefra”. En anden elev i klasse C
deler denne opfattelse: ”Det betyder meget, at de også gerne vil lytte, hvis man har
problemer derhjemme eller med nogen i klassen. Man bliver glad og rolig inden i”, og
en tredje elev i klassen skriver: ”Ja, det er vigtigt, for så har man en at snakke med,
når/hvis man har et problem”. Eleverne føler altså tryghed i skolen, hvis de føler sig
lyttet til, også når det handler om problemer, der kommer hjemme fra.
Eleverne giver udtryk for, at deres tillid til lærerne styrkes, når lærerne lytter: ”Det er
vigtigt, fordi at så kan man altid regne med læreren”. Det med at få hjælp til personlige
problemer bliver især betonet i klasse C, hvor eleverne i klasse A nærmere har fokus på
hjælp til at bevare den gode stemning i klassen. Et resultat der kan indikere, at elever fra
en klasse på en mere socialt udsat skole, har større behov for at få en bredere form for
støtte end elever fra andre mindre udsatte skoletyper. Det kan dog også betyde, at elever
fra mere velstillede familier ikke på samme måde tillader lærerne at blande sig i private
problemer.
Eleverne giver udtryk for, at deres velbefindende bliver styrket gennem det
dialogbaserede klasserum, hvor læreren er opmærksom på at lytte til og være i dialog
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med de enkelte elever. Dette fungerer således som facilitator for elevernes engagement
i undervisningen: “Man føler, man bliver hørt, og at læreren vil en det bedste. Så har
man det også bedre i undervisningen”. Eleven italesætter her indikatoren, tryghed ved
lærerne, som iagttages at være betydningsfuld for elevernes deltagelse i undervisningen:
“Det gør, at vi føler os trygge, når vi skal sige noget, og så får man lyst til at sige mere.
Det er mere behageligt at være i klassen, når de lytter til en”. Det, at eleverne oplever, at
de har lettere ved at deltage i undervisningen, bliver yderligere uddybet i et af de
kommende afsnit.
8.2.1.1.2 Indflydelse/- indflydelse
Den anden forskel, der iagttages i materialet, når eleverne spørges om det at føle sig hørt,
er muligheden for indflydelse eller ej. Således iagttages indflydelse at kunne være en
indikator i det sociale for elevers engagement. Det er elevernes erfaring, at når lærere
lytter, betyder det, at de kan få mulighed for at påvirke fx hvilke opgaver, de skal lave
samt mængden af lektier. En elev nævner opgaverne i en plenumdiskussion:
E1: Hvis det nu er en kedelig arbejdsopgave, så hvis vi siger det til dem, så kan de
godt tage det op til overvejelse næste gang, så det bliver lidt sjovere
Interviewer: okay, så I tør godt at fortælle dem, hvis der er noget I synes, der er lidt
for kedeligt?
E1: ja.

Flere elever oplever, at lærere, der lytter, samtidig giver mulighed for, at eleverne kan
påvirke indholdet af undervisningen. En elev siger: ”Man kan komme med input til
undervisningen, fx hvad vil vi lave næste gang, og hvilke opgaver vil vi lave, og så kan
læreren så lytte til det, og så se om det er noget, der kan lade sig gøre”. At kunne påvirke
undervisningen gennem lektionen værdsættes generelt. En elev skriver således til
spørgsmålet om, hvorvidt det er vigtigt, at lærere lytter: ”Jeg synes, det er vigtigt, fordi
der så kan ske noget andet i timen, og hvis vi ikke får lov til at sige noget, så får man en
dårlig oplevelse”.
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Eleverne nævner flere gange, at det er betydningsfuldt for dem, at der gives mulighed
for dialog med lærerne omkring lektier. Sommetider er det nemlig sådan, at eleverne har
en stor mængde lektier for i flere fag på en gang, og det kan blive meget uoverskueligt,
hvis det samtidig inkluderer afleveringer. En elev skriver: “Man kan gå på kompromis
(lektierne). Lærerne går op i alle meninger”. En anden elev nævner det også i den
efterfølgende plenumdiskussion:
E1: At man kan gå på kompromis med lektierne, fx hvis vi synes, det er en
uretfærdig mængde lektier, vi har fået for, at så vi kan gå på kompromis med det
Interviewer: Hvad skal der så til for, at de vil gå på kompromis?
E1: At vi har arbejdet godt i timen.

Eleverne er altså opmærksomme på, at der med den ønskede indflydelse også følger
ansvar. Hvis lærerne i det nævnte tilfælde skal gå på kompromis med lektierne, skal
eleverne have ydet en acceptabel indsats gennem lektionen.
Et lærerteam har ligeledes fokus på elevers indflydelse, og de gør sig løbende
overvejelser om, hvordan det er muligt for dem at involvere eleverne i planlægning og
gennemførelse af undervisningen:
L1: Ja, jeg tror lidt, det er det samme i mine timer. Jeg tænker også, det er mange
ting, det der med medindflydelse, for man har som regel en plan med sin
undervisning, og undervejs fortæller man dem jo, hvad er meningen med
galskaben, eller spørger dem, hvad er meningen med galskaben? Hvorfor er det, vi
skal det her? Og lader dem sætte ord på det, så de hele tiden er klar over, hvad der
foregår. Og så er det jo tit, man kan spørge dem, så man lægger spørgsmål ud til
dialog, så det er enormt dialogbaseret, tænker jeg, og hvis de så har forslag, så tror
jeg også, de er vant til, at fint, så sætter vi noget på pause, og så lader vi dem komme
til orde på den måde. Så tænker jeg også, at vi sidder lige herinde ved siden af, så
de er jo vant til, at vi er fysisk tæt på, så det er jo tit, de kommer ind og banker på
døren og enten bare gerne vil sludre, aflevere nogle opgaver eller komme med
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nogle forslag eller noget, de har tænkt på, og så sidder man og får en lille hyggesnak
om det, og det er de vant til.
L2: Ja, og er gode til at rose os, hvis der er noget, vi har gjort, som er godt.

Lærerne forsøger til en vis grad at lade elevernes idéer påvirke undervisningen, og det
er vigtigt for dem, at eleverne ved, hvad og hvorfor der foregår det, der gør, i
undervisningen. Lærerne fremhæver ligeledes, at eleverne faktisk også påskønner det,
når de synes, lærerne gør det godt. Lærerne giver udtryk for, at de værdsætter den
feedback fra eleverne.
Det at have indflydelse kan ligeledes indebære oplevelsen af, at det, man siger, er vigtigt
og har betydning for læreren. En elev siger:

Det betyder meget, hvis læreren lytter. Det er meget vigtigt, for ellers føler man
ikke, det man siger, er vigtigt. Det er vigtigt, at en lærer ikke har en yndlingselev,
men kan lytte og vælge alle, og at de gør meget ud af undervisningen.

Eleven fremhæver her betydningen af dels at føle sig betydningsfuld og samtidig have
følelsen af, at alle i klassen behandles lige, så der ikke er elever i klassen, der foretrækkes
frem for andre. Denne holdning deler flere elever. En elev udtrykker det på følgende
måde: ”Når lærerne lytter til, hvad jeg har at sige, føler jeg, at det, jeg siger, betyder
noget og er vigtigt”.
Det at føle sig lyttet til påvirker ligeledes, om eleverne føler sig som en respekteret del
af klassen. En elev skriver: ”De fleste lærere lytter, og det gør selvfølgelig, at man føler,
at man er en respekteret del af klassen, og det gør ligesom også, at man føler sig værdsat.
Men det gør også, at man har lyst til at deltage”. Det at blive lyttet til får ifølge eleven
betydning for, om man føler sig værdsat og derved også, om man får lyst til at deltage i
undervisningen. Eleverne udtrykker således, at det at føle sig set og hørt er
betydningsfuldt for deres engagement. Eleverne værdsætter en lærers evne til at give
plads til alle meninger. Lytter læreren ikke, har det konsekvenser for eleverne, ”fordi
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hvis læreren ikke lytter, føler man sig overset!”, som en elev udtrykker det. Det er altså
betydningsfuldt for den enkelte elev såvel som for klassen, at lærerne lytter. Det har
betydning for, om eleverne føler sig respekterede og værdsatte, og det kan være
afgørende for deres deltagelse. Dette udfoldes i det kommende afsnit.
8.2.1.1.3 Deltagelse/ikke-deltagelse
Den sidste forskel, der betegnes inden for indikatorer for engagement/, er deltagelse eller
ej. Deltagelse kan således iagttages i det sociale som en indikator for, om eleverne er
engagerede i undervisningen. Det bliver tydeligt gennem materialet, at elevernes forhold
til deres lærere er afgørende for deres deltagelse. Eleverne er generelt meget optagede af
deres deltagelse i undervisningen, hvilket kommer til udtryk, når man kigger på
resultater fra de ufærdige sætninger. Her bliver eleverne spurgt, hvad de mener, deres
lærere forventer af dem. I forhold til elevernes udsagn iagttages deltagelse at være den
mest centrale forventning til eleverne. Herunder er indsat et mindre udpluk af ufærdige
sætninger formuleret af elever fra alle tre klasser:
Mine lærere forventer at…
-

At jeg deltager aktivt i alle timer.

-

Følger med og deltager så godt jeg kan.

-

Laver de ting, jeg bliver bedt om og deltager i timerne.

-

Deltager og laver lektier og siger noget.

-

Er med i timerne, og at jeg gør mit bedste.

-

Følger med i undervisningen.

-

Deltager i undervisningen og er til stede.

-

Jeg tror, at læreren forventer, at jeg er aktiv.

Deltagelse er på den baggrund i fokus for eleverne, når de er til stede i undervisningen.
Eleverne er bevidste om, at det at være aktiv og være deltagende i timerne er forventet
af dem. Med det udgangspunkt er der mange elever, der forklarer, at det at føle sig hørt
er afgørende for, om man har gode forudsætninger for at være deltagende i timerne. Når
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lærerne lytter giver eleverne udtryk for, at de er mere deltagende i undervisningen. En
elev siger: ”Man får lyst til at følge mere med i undervisningen”. Dette bliver også
fremhævet af en anden elev: “Det er meget vigtigt, for som sagt får eleverne lyst til
mere”, samt en tredje elev der skriver: ”Det er vigtigt, så man bliver motiveret”. I en
plenumdiskussion uddyber en elev oplevelsen af at føle sig lyttet til, som han kobler både
til øget faglig deltagelse, men også til stærkere forhold mellem lærer og elev:
Elev: Altså jeg har sagt, at hvis lærerne lytter til eleverne ik’, så refererer det
ligesom til, at eleverne får mere lyst til at være aktive i timerne, i undervisningen
ik’? Så tror jeg også, at hvis læreren lytter til eleverne, bliver det mere interessant,
hvilket også vil gøre, at læreren vil få et bedre forhold til den specifikke elev. Og
så har jeg skrevet, at det er vigtigt, at lærerne de lytter, fordi at det vil gøre, at
eleverne vil få en bedre skolegang og ja, der vil være en bedre stemning, og gladere
elever i den specifikke klasse.
Interviewer: hvorfor bliver det mere interessant, hvis de lytter?
Elev: fordi så føler man ligesom, at man bliver set.

Eleven forbinder tilsyneladende det at blive hørt med det at føle sig set. Når man bliver
lyttet til i undervisningen, føler man sig i højere grad involveret, og på den måde bliver
undervisningen mere interessant. Den skærpede aktivitet hos eleverne bliver også
italesat af en anden elev i klassen: ”Hvis lærerne ikke lytter, kan det godt gå ud over
undervisningen for barnet og personligt for barnet. Bliver der lyttet, er man mere aktiv i
timerne, og har det bedre med både sig selv og andre”.
Det at blive lyttet til har yderligere betydning for, om eleverne har mod på at forsøge at
bidrage i undervisningen, selvom de ikke nødvendigvis er sikre på, om læreren synes,
deres svar eller bidrag er korrekte. Lærere, der lytter, forbindes altså også med personer,
der forsøger at forstå eleven og samtidig værdsætter alle bidrag. Flere elever er meget
optagede af det at bidrage mundtligt. ”Hvis lærerne ikke gad lytte på os, så var der heller
ikke så mange, der turde sige noget i klassen, så var vi mere lukkede”. En anden elev
skriver: “Lærerne får alle elever med i undervisningen, så de ’presser’ dem til at gøre
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deres bedste. De lytter og forstår, selvom det måske er forkert, det man siger. De gør
meget ud af, at der er plads til alle meninger”. Plads til alle meninger fremhæves
ligeledes af en elev, der udtrykker det som følger: ”Ja, jeg synes lærerne lytter, fordi de
altid gerne vil høre vores mening, og hvad vi har at byde på”. At eleverne oplever, der
er plads til alle, er altså centralt i de tre klasser, og det formår lærere, der lytter: “Man
føler, at læreren ikke kun har én yndlingselev, men at læreren fokuserer på alle. Og det
at man bliver hørt, og læreren tager det til sig”.
Når lærerne imødekommer alle bidrag, bliver det ikke nødvendigvis vigtigst, at eleverne
sidder med de rigtige svar, men derimod at de gør en indsats og et forsøg på at bidrage
med noget. Særligt i klasse A er eleverne i de ufærdige sætninger fokuserede på, at
læreren forventer, at de gør deres bedste. Det betyder, at det at prøve og svare forkert
eller lave noget forkert er bedre end ikke at forsøge.
I klasse A’s lærerinterview bliver dette også et tema. Her er lærerne meget bevidste om,
at de opfordrer eleverne til at sige så meget som muligt, så alle elever kommer på banen
i de fleste timer:
Jeg spørger også rigtig gerne, var der mere? Eller, har I noget, der kunne siges på
en anden måde, så lad os høre et andet forslag, lad os høre en anden måde at sige
det på. Jeg tænker lige på tysk lige nu, men kan du sige det på en anden måde? Er
der nogen, der har noget, hvor det netop har nuanceforskel? Og jeg er ligeglad
med, om det næsten er det samme, vi skal høre igen, jeg vil høre flere sige noget.
Og det er også okay, om det ikke er fuldstændig korrekt, eller I spørger om et ord,
inden vi går i gang. Jeg prøver virkelig at få dem til at sige noget. Som jeg sagde
før, hellere tre halve sætninger end slet ingen.

Eleverne giver udtryk for, at dette bliver muligt, når læreren anstrenger sig for at forstå
den enkelte elev og samtidig værdsætter alle bidrag. Det blev ligeledes understreget i
samtalen med eleverne, der handlede om betydningen af lærere, der lytter: ”Man føler
sig mere velkommen allesammen i klassen. Man behøver ikke være bange for at blive
nedgjort på grund af et forkert svar”. Klassens lærere og elever giver sammen udtryk for,
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at de forsøger at opretholde en kultur, hvor det at deltage er mere værd end det rigtige
svar. Så eleverne belønnes egentlig også for det, de endnu ikke kan finde ud af, men som
de forsøger at finde ud af gennem deltagelse fx i en klassesamtale eller gruppearbejde.
I alle tre klasser iagttages der at være enighed blandt eleverne om, at de siger mere i de
timer, hvor de oplever, at lærerne lytter. En elev i klasse A siger: ”Man får lyst til at være
i klassen, og man får lyst til at sige noget mere i timerne, når de lytter”. Også i klasse C
sidder en elev med en lignende oplevelse: ”Jeg synes, lærerne altid lytter. Så gør det, at
de kan høre, hvor gode vi er. Det får os til at række hånden mere op. Man bliver en del
af klassen. De vil også altid have, at vi siger noget”. I klasse B deler de oplevelsen om
at turde bidrage: ”Vi tør sige ting højt. Hvis de ikke lytter, så bliver man tit bange for at
sige noget højt”, og en anden elev i klassen siger: ”Vi er mere åbne og vil debattere mere.
Alle kommer på banen. Elever eller lærere dømmer ikke”. Lærere, der lytter, bliver af
eleverne forstået som nogen, der har oprigtig interesse i at høre elevernes meninger,
holdninger og viden om forskellige emner. Dette kommer til udtryk hos en elev i klasse
B, der siger: ”Tror, at folk bliver mere aktive, når lærerne lytter. Ikke at de bare spørger
en, fordi det er deres job”.
Det synes at fremgå af elevernes bidrag, at deltagelse i undervisningen handler meget
om at være mundtlig. Det vil sige, at eleverne forventes at række hånden op og svare
eller kommentere på de ting, læreren spørger om eller siger. Eleverne gør det tydeligt
gennem materialet, at den mundtlige deltagelse styrkes, hvis eleverne fornemmer, at
deres bidrag bliver værdsat, og at lærerne lytter oprigtigt til det, de siger, og ikke
udelukkende får lavet ”en overhøring”, hvor et ’rigtigt’ og ’forkert’ i høj grad dominerer.
På den måde virker en mere dialogbaseret undervisning, hvor lærere og elever sammen
udfordrer og udvikler deres viden, befordrende for elevernes deltagelse.
8.2.1.2 Opsummering på indikatorer for engagement
Forskning peger på, at lærer/elev-forholdet kan iagttages som en central facilitator for
elevernes engagement (Appleton et al., 2006; Pianta et al., 2012; Pianta & Stuhlman,
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2004). Hensigten i den foregående analyse var således at undersøge, hvad der kunne
være af indikatorer på, at eleverne oplevede at have lærere, der lyttede til dem.
Resultaterne viser, at en psykologisk indikator for, at eleverne føler sig lyttet til kan være
følelsen af tryghed. Eleverne fremhæver, at det giver dem en følelse af tryghed, når
lærere lytter og viser interesse for dem såvel fagligt som personligt. Særligt elever fra
klasse C giver udtryk for, at det er vigtigt for dem at have lærere, der lytter og spørger
ind til mere private anliggender, så eleverne kan få hjælp, hvis der er problemer
derhjemme. At føle sig lyttet til giver også tryghed i klassen, hvor eleverne føler, at det
fremmer deres mundtlige deltagelse i undervisningen. Tryghed kan således iagttages
som en psykologisk indikator, der får indflydelse både følelsesmæssigt, socialt og fagligt
for eleverne.
En social indikator på elevers engagement kan være det, at de oplever at have indflydelse
på, hvad der sker i undervisningen. Eleverne finder det afgørende, at læreren viser
interesse for deres meninger, og de argumenterer for, at det giver dem en følelse af at
være værdsat og vigtig. Den følelse kan virke engagerende for eleverne, der får en øget
lyst til at deltage i undervisningen.
Deltagelse som en social indikator er en tredje afgørende forskel, der træder frem i
materialet. Eleverne giver udtryk for, at lærernes vilje og evne til at lytte er faciliterende
for deres deltagelse i undervisningen. Deltagelse kan således være en indikator på
engagement, der kan iagttages i det sociale. Den sociale indikator på deltagelse bliver
udfoldet i det følgende analysekapitel, facilitatorer for engagement. Fokus er her
hovedsagligt at få eleverne til at iagttage centrale facilitatorer for deltagelse ud over de
allerede nævnte.
De centrale facilitatorer, fx lærere der lytter, irriterer eller forstyrrer de psykiske
systemer gennem strukturelle koblinger, der eksempelvis kan reagere med en følelse af
tryghed. Irritationen kan frembringe en følelse, der kan iagttages som en psykisk
indikator, der herefter danner grundlag for, at det psykiske system gensidigt irriterer det
sociale

system.

Denne

irritation

kan
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forstås

som

en

kobling

til

undervisningskommunikationen, hvor det gennem den strukturelle kobling kan iagttages
som deltagelse (jf. afsnit 3.5). Processen kan iagttages sådan, at den måde, hvorpå det
sociale system irriterer det psykiske, kan have indflydelse på, hvordan det psykiske
system reagerer. Den reaktion/følelse ligger således forud for de sociale indikatorer,
indflydelse og deltagelse. Det er dog vigtigt at pointere, at hvorledes det psykiske system
kan kobles til det sociale system, afhænger af, om de kommunikative bidrag iagttages
som relevante for kommunikationen, og det er således ikke alene op til det psykiske
system selv at afgøre (Luhmann, 2002a). På den måde kan engagementet iagttages i det
sociale gennem elevernes deltagelse, men kun i det omfang, det lykkes det psykiske
system at koble sig til undervisningskommunikationen. Ifølge eleverne er lærere der
lytter stærke facilitatorer for deres deltagelse. Det at lytte øger således sandsynligheden
for, at eleverne kan og vil gøre sig relevant for undervisningskommunikationen.
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8.2.2 Forskerforskel 2: Facilitatorer for engagement
I denne del af de kvalitative analyser beskæftiger jeg mig med facilitatorer for elevers
engagement. Jeg er således interesseret i, at eleverne skal diskutere og fremhæve centrale
facilitatorer for deres deltagelse i undervisningen. Formålet er at få eleverne til at udpege,
hvad der kan virke faciliterende for deres engagement, samtidig med at jeg ønsker at
inddrage elevernes perspektiver til at nuancere forståelsen af engagement og deltagelse.
På den baggrund er, som beskrevet i afsnit 7.1.1, elevernes oplevelse af deres deltagelse
tema for en del af kommunikationen. Set i forhold til foregående analyseafsnit, hvor der
blev spurgt til, hvordan udvalgte facilitatorer kan komme til udtryk i form af forskellige
indikatorer, bliver der her spurgt til elevernes iagttagelse af facilitatorer. Det betyder
eksempelvis, at hvis indikatoren er, at eleverne har givet udtryk for at føle sig trygge,
hvad kan så, ifølge eleverne, være en facilitator for det?
I en indledende samtale med eleverne bliver de spurgt om baggrunden for deres
besvarelser af spørgeskemaerne i et forsøg på at undersøge, hvilke væsentlige
facilitatorer der kan ligge bag. Gennem analysen af elevernes mundtlige og skriftlige
besvarelser iagttager jeg to centrale facilitatorer for elevernes, i spørgeskemaet, udtrykte
engagement: sammenhold/-sammenhold og gode lærere/dårlige lærere. På baggrund af
det udarbejder jeg yderligere et lag i analysen, hvor eleverne spørges om, hvad de vil
karakterisere som henholdsvis gode og dårlige lærere. Resultater fra elevernes
iagttagelse af den gode lærer kan sammenfattes i forskellene respekt/disrespekt og
tålmodig/-tålmodig. Resultater fra elevernes iagttagelse af den dårlige lærer kan
sammenfattes i forskellene dobbeltmoralsk/ -dobbeltmoralsk og disrespekt/respekt. Når
eleverne bliver bedt om at forholde sig til, hvad der kan virke faciliterende for deres
deltagelse i undervisningen, er der særligt to facilitatorer, jeg iagttager i deres
iagttagelser, nemlig om de forstår undervisningen, og om undervisningen er kedelig eller
ej.

Deres

iagttagelser

sammenfattes

i

to

forskelle

strukturering

af

undervisningskommunikation/ - strukturering af undervisningskommunikation og
spændende/kedelig. Yderligere peger eleverne på, at spændende undervisning
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karakteriseres ved variation, hvorfor denne forskel yderligere sammenfattes i forskellen
varierende/ - varierende. Afsnittet opbygges som følger:

Respekt/disrespekt

Sammenhold/ sammenhold

Forskerforskel 2:
FACILITATORER
FOR
ENGAGEMENT

Gode lærere/
Tålmodig/ tålmodig

Gode lærere/
dårlige lærere
Strukturering af
undervisningskomm./
- strukturering af
undervisningskomm.

Spændende/
kedelig

Dobbeltmoralsk/ dobbeltmoralsk

Dårlige lærere/

Varierende/varierende

Disrespekt/
respekt

Figur 8.3: Resultater fra forskerforskellen facilitatorer for engagement/
8.2.1.1 Baggrunde for besvarelser
Eleverne blev bedt om at forholde sig til og begrunde deres besvarelser i
spørgeskemaundersøgelsen. Formålet var at undersøge, hvad de ville pege på som
centrale facilitatorer for deres i spørgeskemaundersøgelsen udtrykte engagement.
Gennem elevernes iagttagelser af baggrunden for deres tidligere iagttagelser
fremanalyserede jeg to centrale forskelle, sammenhold/- sammenhold og gode/dårlige
lærere. Følgende afsnit udfolder førstnævnte forskel.
8.2.1.1.1 Sammenhold/-sammenhold
Når eleverne skal uddybe baggrunden for deres besvarelser, fremhæver de vigtigheden
af deres sammenhold i klassen. I alle tre klasser har eleverne fremhævet sammenholdet,
både skriftligt og mundligt, i den efterfølgende plenumdiskussion. Når eleverne taler om
deres sammenhold, handler det først og fremmest om retten til at være sig selv. Det
fremhæves af flere elever, at der i klasserne er stor diversitet i elevgrupperne, og at det

198

for eleverne ikke er betydningsfuldt at være ens, men derimod vigtigt at respektere og
værdsætte hinandens forskelligheder. En elev siger: ”Vi kan være os selv herinde”, og
uddyber ”Altså at man kan være den person, man gerne vil være, altså at man behøves
ikke at lave om på sig selv for at tilfredsstille andre, bare man selv er tilfreds med den,
man er”. Eleverne er fokuserede på at reproducere kommunikation i deres
interaktionssystemer, der struktureres af respekt og plads til forskellighed. Dette kommer
til udtryk i en plenumdiskussion, hvor en elev bidrager til spørgsmålet om, hvad der
ligger til grund for klassens besvarelser: ”Fordi vi har et rigtig godt sammenhold. Vi
dømmer ikke folk, deres interesser, holdninger og fagligt. Alle kan ”lege” sammen på
kryds og tværs af vores køn og fælles interesser”. Den fordomsfrie holdning havde,
ifølge eleverne, også betydning for, hvordan klassen møder nye elever. I klasse B er der
gennem årene startet nye elever i klassen, og eleverne har erfaring med, at de synes, de
selv er gode til at få nye klassekammerater inkluderede i fællesskabet.
Altså vi er en klasse med meget forskellige personligheder, og det begrænser os
ligesom ikke til at tale med alle. Vi kender hinanden rigtig godt, og hvis der fx
begyndte en ny inde i klassen, så ville vi ligesom hurtigt kunne trække personen
ind i fællesskabet, og så et rigtig godt sammenhold.

Elevernes evne til at inddrage hinanden i klassens aktiviteter og fællesskab var i særlig
grad noget, der blev fremhævet i klasserne. Eleverne gav udtryk for, at de tager ansvar
for klassefællesskabet, og samtidig er de nysgerrige på eventuelt nye elever, der starter
i klassen.
Flere elever fremhæver ligeledes humor som en vigtig del af klassens karakteristika,
hvor de især fokuserer på det at have det sjovt sammen. Eleverne taler om, at de ofte
”disser” (driller) hinanden, men at alle ved, at det bare er for sjov, og det er deres måde
at have det sjovt sammen på. En elev skriver ligeledes følgende kommentar til
spørgsmålet om baggrunden for deres besvarelser: ”Fordi vi har en god klasse, og alle
snakker med alle. Vi snakker om nærmest alt i klassen. Vi har et godt sammenhold. Vi
har en go’ humor, så vi kan have det sjovt”.
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Klasserne er således kendetegnet ved, at der blandt eleverne er skabt en særlig jargon/et
sprog, som eleverne er bevidste om udelukkende gælder i deres egen klasse:
Jeg tror også, noget der er godt for det, er, at jeg synes vi i klassen har ret meget
humor og selvironi. Jeg tror, altså faktisk jeg tror ikke, vi taler meget pænere end
alle andre klasser. Jeg tror faktisk, vi taler grimmere til hinanden end mange andre
klasser, hvis jeg skal være helt ærlig, men vi er bare sådan.. altså vi tager det ikke
så tungt. Man kan sige lidt, hvad man vil. Altså jeg tror mange, især måske
drengene og også måske pigerne.. men hvis de kom ind i nogle andre klasser, så
ville de måske have det svært, fordi det fungerer på en lidt anden måde herinde,
som man taler til hinanden og sådan noget.

Eleverne er bevidste om, at den jargon, de sammen har opbygget i klassen, ikke
nødvendigvis kan anvendes i andre sammenhænge, fordi den bygger på den særlige
tillid, de har til hinanden. Lærerne fremhæver også elevernes sammenhold, når de taler
om klassen.
L1: på et tidspunkt lavede vi sådan ... du ved, de der styrker. De der forskellige
styrker, man er begyndt at teste børn i. Der lavede vi en inde i klassen. Vi har lavet
den flere gange, og der er det noget med, at deres topstyrker er sådan noget som
nysgerrighed, kærlighed, humor. Humor er også en af deres topstyrker, så kan jeg
ikke lige huske de andre, og det er bare så rigtigt, det kan man godt se.
L2: De er også omsorgsfulde. Hvis der er en, der går og har det skidt, så er der
flere, der kommer hen og lige prikker os på skulderen og siger, ved du hvad, vi tror,
der er noget galt her. Også hvis de laver opgaver i grupper, og der er en, der sidder
alene, så er de rigtig gode til selv at gå over og sige, ved du hvad, du skal altså lige
være sammen med os. De lader ikke bare nogen sidde alene.
Interviewer: Det er meget stærkt.
L2: Ja, det er det. At de selv tænker i de baner, at der ikke er nogen, der skal sidde
alene, men også skal være en del af fællesskabet, ikke.
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Lærerne påpeger elevernes omsorgsfulde og humoristiske måder at være over for
hinanden på. De bemærker, at eleverne også i mere faglige sammenhænge sørger for
hinanden, så der ikke er nogen, der bliver ladt alene.
Eleverne sætter sammenhold forrest, og de er opmærksomme på, at deres sammenhold
styrker dem i deres faglige kundskaber. Eleverne forbinder derved det sociale med det
faglige, som lærerne i citatet ovenfor også gør. En elev udtrykker det på denne måde:
Tror, det er fordi, vi har et positivt syn på hinanden, vi har det godt med hinanden,
vi har lyst til at komme i skole. Vi er så mange forskellige mennesker, som kommer
godt ud af det med hinanden altid, og fordi vi er enige i, at vi skal klare os bedst
muligt vedrørende skoleting. Hvilket du ikke kan uden godt sammenhold. Vi er
gode til at blive enige.

Ifølge eleverne er der sammenhæng mellem den sociale og den faglige trivsel. Det gode
sammenhold giver nemlig ikke udelukkende mulighed for at have gode venner, som
eleverne kan bruge tid sammen med uden for undervisningen, men betyder samtidig, at
eleverne har klassekammerater, de kan arbejde sammen med. Eleverne er enige om, at
de hver især har kammerater i klassen, de er bedre venner med end andre, men der er
samtidig en holdning til, at alle skal arbejde sammen og have respekt for hinanden:
”Fordi vi har et rigtig godt sammenhold her i klassen... Alle har venner, vi er selvfølgelig
delt op i ”grupper”, men alle kan arbejde sammen”. Dette bakkes op af en anden elev i
klassen, der siger, at ”hvis man bliver sat sammen, så kan alle samarbejde. Der er ikke
nogen, man ikke kan samarbejde med”. Eleverne har tilsyneladende fundet ud af ikke
nødvendigvis at sætte deres sociale behov forrest i undervisningen. Det betyder, at de
ikke nødvendigvis skal arbejde sammen med deres bedste venner i klassen, men også
kan indgå i faglige relationer med de øvrige elever i klassen. Eleverne giver udtryk for,
at det også er, og altid har været, forventet af dem fra lærernes side.
Et lærerteam uddyber også sammenhængen mellem elevernes sammenhold og deres
mulighed for deltagelse nærmere:
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L1: Men altså, vi havde så sent som i dag, hvor vi snakkede om noget matematik,
og det kunne en ikke forstå. Så siger sidemanden: ”Prøv at høre, nu skal jeg forklare
det”, og så tænker jeg, ”Okay, de vil rigtig gerne hjælpe hinanden”, og det er ikke
med det i baghovedet, at de vil vise, hvor gode de er, men det er virkelig, fordi de
gerne vil have, at sidemanden også skal kunne lære det her på en god måde og
forstå det.
L2: Det er også der, man kan se, at det der omsorgsgen kicker ind, ikke.
L1: Ja, og bliver brugt til noget fornuftigt, ikke

Det, at eleverne har gode venner i klassen, er altså i fokus for både elever og lærere.
Eleverne finder tryghed i, at de kan søge forskellige former for hjælp hos hinanden, og
når der opstår konflikter, har eleverne vilje til sammen at forsøge at løse dem: ”Jeg tror,
vi har svaret så positivt, fordi vi er så speciel en klasse på mange måder, men på en eller
anden måde kan vi finde ud af næsten altid at være gode venner, og hvis vi bliver uenige,
kan vi altid løse det”. Gode erfaringer med konfliktløsning iagttages at være
dominerende i de tre klasser, hvilket eleverne især mener, er deres læreres fortjeneste.
Dette vil blive yderligere uddybet i det kommende afsnit, der handler om elevernes
forhold til deres lærere.
8.2.1.2.1 Gode lærere/dårlige lærere
Når eleverne spørges om, hvad der ligger til grund for deres besvarelser i
spørgeskemaundersøgelsen, fremhæver de klassens lærere. Flere elever gør opmærksom
på, at deres besvarelser skal ses i sammenhæng med det faktum, at klassen har nogle
gode lærere. Ikke mindst fremhæver alle tre klasser, at især deres klasselærere har meget
stor betydning for deres sammenhold:
Jeg tror, når vi allesammen kan sammen, og alt er godt og sådan noget, så kan vi
godt selv klare det, men når der er konflikt, så er det særligt [lærer NN], hun er der.
Hun er rigtig god til at holde os alle sammen og sørge for at alle, altså at vi får
snakket ud, og at alle ligesom har det godt. Når der ligesom er brug for, at der
kommer en voksen og griber ind, så er læreren der.
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Læreren som støtte til at opretholde elevernes fællesskab er betydningsfuldt for eleverne.
I alle tre klasser bliver det fremhævet, at det gode kendskab til lærerne har afgørende
betydning for den tillid, de føler til deres lærere. Fælles for alle tre klasser er, at de har
haft den samme klasselærer fra 1.–6. klasse. To af klasserne har derefter fået en ny
klasselærer, som de ligeledes finder stor støtte i, men de fremhæver den tidligere lærer
som nøgleperson ift. at hjælpe med at løse klassens konflikter. Dette har udviklet
eleverne sådan, at de nu selv for det meste kan løse konflikterne:
Vi havde en klasselærer helt fra 0.-7. klasse, som vi sådan alle havde et godt forhold
til, tror jeg. Hun havde også meget fokus på, at alle skulle have det godt i klassen.
I de mindre klasser havde vi mange af sådan nogen pigemøder, fordi at pigerne
hele tiden kom op og skændes.

Elevernes vilje og evne til at løse interne konflikter skal, ifølge eleverne, ses i
sammenhæng med deres lærere, der har brugt den fornødne tid på at skabe dialog mellem
eleverne, så alle har erfaring med at komme godt ud af dem. Elevernes sammenhold er
på den baggrund også lærernes fortjeneste, der særligt i de yngre klasser har arbejdet
intenst med kammeratskabsstøtte. En elev siger:
E1: Jeg har skrevet i stikordsform at, da vi var mindre, når vi havde et problem, så
kunne vi godt bruge faktisk en hel time på at snakke om det og få styr på det, så jeg
tror også, det er derfor, vi har vænnet os til, at man snakker om det, indtil det er
løst.
Interviewer: med lærerne eller uden lærerne?
E1: Ja, med lærerne, men jeg tror, vi nu er så vant til det, så vi gør det også nogen
gange bare uden, og så snakker vi om det, og så er det løst.

Lærerne har været facilitatorer for konfliktløsningen og har investeret tid i det. Det
betyder nu, at eleverne selv er mere eller mindre i stand til at løse konflikter, når de
opstår.

203

I klasse C har de haft den samme klasselærer, siden de startede i skolen, hvilket flere
elever fremhæver i deres besvarelser. En elev skriver: ”Men jeg tænker også fællesskabet
i klassen, og forholdet mellem vores klasselærer og os elever har haft stor betydning for
vores positivitet. En stor del af klassen har også kendt vores klasselærer siden de helt
små klasser, så det er en indflydelsesrig faktor”. En anden elev i klassen skriver: ”Fordi
at de fleste har haft den samme lærer siden 0. klasse. Vores lærere er generelt bare flinke
og meget hjælpsomme”.
Eleverne giver udtryk for, at det er meget betydningsfuldt for dem, at de har haft en
gennemgående lærer, der har haft indgående kenskab til dem gennem deres skoletid, og
som de nærer stor tillid til. Lærerens kendskab til eleverne gennem en lang årrække
bliver ligeledes fremhævet af en matematiklærer, der mener, at forholdet mellem lærer
og elever fra nulte til udskoling er helt unik og derfor kan være en del af forklaringen på
baggrunden for elevernes besvarelser. Selv har hun overtaget klassen i begyndelsen af
skoleåret. Om forholdet til klasse C siger hun:
Altså, jeg ved ikke, om jeg nogensinde kommer til, altså jeg kommer aldrig så tæt
på dem. Det kan jeg lige så godt være ærlig og sige. Jeg kommer aldrig så tæt på
dem, som dem jeg havde fra nulte klasse, det er altså en helt anden relation. Selvom
jeg synes, jeg er kommet super nemt ind på 8.b, altså de er meget nemme.

Læreren giver udtryk for, at det stærke forhold, det er muligt for hendes kollega at have
til eleverne, ikke er en mulighed for hende, fordi hun kun skal have dem i deres to sidste
år i folkeskolen. Læreren erfarer, at hendes forhold til eleverne er godt, men at det ikke
kan blive det samme, som det hun havde til en foregående klasse, hun havde kendt fra
nulte. Lærerens pointe er, at det kræver tid at etablere en dybereliggende tillid og derved
et stærkt forhold til eleverne. Det at have en gennemgående lærer i en klasse er således
en stærk facilitator for klassens fællesskaber både ifølge elever og lærere.
Når eleverne fremhæver deres lærere, handler det ligeledes om at føle sig respekteret,
for den man er, og samtidig føle sig lyttet til. I klasse C havde langt størstedelen af
eleverne anden etnisk baggrund end dansk, hvilket fyldte en del i læreres og elevers
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bevidstheder. En elev i klassen giver følgende skriftlige besvarelse om baggrunden for
resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, ”Fordi man har det godt med sin lærer og sin
skole, eller fordi man føler sig velkommen, som den man er, uanset udseende, kultur,
hudfarve, nationalitet”. Det er vigtigt for eleverne i klasse C, at de på trods af forskelle i
lærere og elevers etnicitet og kultur bliver respekteret for dem, de er. Gensidig respekt
bliver også fremhævet i lærernes interview. Når lærerne spørges om deres overvejelser
over lærer/elev-forholdet, udtrykker en lærer sig på følgende måde:
L1: Lige p.t. har vi fantastisk ro over vores afdeling. Sidste år havde vi vagtværn
gående i en periode, altså professionelle vagtfolk, fordi der var så meget uro og
gæster. Vi kunne faktisk ikke være her, så du kan se, at det er fra den ene yderlighed
til den anden. Så vi ved godt, at relationen er vigtigt. Den er forudsætningen for, at
vi kan omgås hinanden, eller hvad kan man sige, altså du kan ikke være i klassen,
hvis de ikke kan lide dig.
Interviewer: Nej præcis
L1: Kan du ikke lide arabere eller et eller andet, så bliver det et helvede for dig rent
ud sagt. Så derfor ved vi godt, at relationen er vigtig.

Læreren fortæller, at de er meget bevidste om betydningen af det relationelle arbejde
med eleverne, men at de ikke som sådan har en særlig tilgang til det eller strategi. De
anvender nærmere deres intuition, som hun benævner det. Respekten for eleverne og
interesse for deres kulturelle baggrund nævner lærerne som en afgørende facilitator for
det forhold, de kan opbygge til eleverne. Denne meget bevidste anerkendelse af
forskellighed gør sig særligt gældende for klasse C og iagttages ikke på lignende måder
i klasse A og B. Lærerne har i klasse C erfaring for, at denne accept og anerkendelse
kommer før det faglige. Det betyder, at indstillingen fra lærerne er afgørende for, om de
får succes med at gennemføre deres undervisning.
Når eleverne skriver og taler om deres lærere, er de optagede af, at lærerne har stor
indflydelse på deres faglighed og mulighed for deltagelse i undervisningen. En elev
siger: ”Fordi at lærerne er gode i skolen. De hjælper eleverne både i fagene, men også
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hvis der var et skænderi, og jeg tror bare, at eleverne er tilfredse med lærerne. Det er
grunden til, at vores skole var positiv i undersøgelsen”. En anden elev har en lignende
betragtning og uddyber sammenhængen mellem lærere, der lytter, samt elevers
deltagelse: “Lærerne er rigtig gode til at lytte til os, og det gør det både nemmere for
mig, og jeg tror, det gør det for os alle at sige noget mundtligt i klassen”.
Ud over den faglige støtte forbinder eleverne også deres lærere med stor forståelse og
hjælp til mere socialt relaterede problematikker både hjemme og i skolen. En elev
skriver, at klassen har ”Positive lærere (+ glade). Lærerne er gode til at hjælpe, når man
har brug for hjælp”. Hvad det betyder, at lærerne lytter, vil blive uddybet senere i
analysen.
Som ovenstående analyser peger på, er det at have et godt sammenhold i klassen tæt
forbundet med de lærere, klassen har. Eleverne fremhæver, at deres gode sammenhold
er oparbejdet i tæt samarbejde med lærerne, der gennem skoleårene har investeret tid,
opmærksomhed og energi i elevernes indbyrdes forhold. I forlængelse af de resultater
arbejdede jeg gennem elevsamtalerne videre med elevernes oplevelser af deres lærere
og forfulgte forskellen god lærer/dårlig lærer. Eleverne blev derfor i anden fase bedt om
i grupper at diskutere og notere, hvad der karakteriserer en henholdsvis god og dårlig
lærer. Analysen af de besvarelser bliver udfoldet i de følgende afsnit.
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God lærer/
Når eleverne diskuterer kendetegn ved en god lærer, kan der til en vis grad iagttages
enighed omkring væsentlige faktorer blandt eleverne også på tværs af klasserne. To
forskelle viste sig særlig tydeligt gennem analysen: Respekt/disrespekt og
tålmodig/utålmodig. I alle klasser har alle elever fokuseret på forhold inden for de
ovennævnte forskelle, men i materialet kan der ses forskel på, hvor meget de enkelte
klasser betoner de enkelte forskelle. Dette udfoldes gennem analysen, hvor det er særligt
udslagsgivende.
Respekt/disrespekt
Respekt fremhæves af eleverne som vigtigt. I klasse B handler respekt for det første om,
at en lærer skal kunne skabe respekt omkring sig. Eleverne er optagede af, at det skal
være tydeligt for dem, hvem der bestemmer.
E1: Det er vigtigt, at de [eleverne] har en lille mur af respekt, så de ikke ... Elever
og lærere skal ikke stå lige, det synes jeg ikke.
E2: Læreren skal ... Vi skal have respekt for læreren, men læreren skal altså også
have respekt for os.
E1: Selvfølgelig skal læreren have respekt for os, men der skal være lidt ... Det skal
ikke være sådan pædagogik-vennekreds-agtigt. Det skal være lærer og elev. Og
læreren skal bestemme, læreren har ordet, læreren har styrepinden, no matter what.
Det er også det, jeg mener med respekt.

I samme klasse havde en anden gruppe lignende betragtninger, hvor en elev indleder
nedenstående passage med en erfaring, hun har gjort sig gennem undervisningen med en
specifik lærer.

E1: I Z-klassen havde vi hende der [lærer NN], og hun kunne slet ikke holde styr
på sådan nogen som [elev NN]. Det var helt slemt. Det var virkelig ikke godt.
E2: Hun skal også kunne være streng nogle gange.
E1: En, der kan holde styr på klassen.
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E2: Ellers mister folk respekten.

Gennem elevsamtalerne bliver det tydeligt, at eleverne i klasse B foretrækker lærere, der
formår at skabe respekt i klassen, så de mærker en vis ro og mulighed for fordybelse i
undervisningen. I ovennævnte gruppe fortsætter samtalen omkring dette emne, hvor en
elev deler sin oplevelse af, hvad der kunne ligge til grund for, at lærere ikke får den
nødvendige respekt, og samtidig også hvilke konsekvenser det kan have for elevernes
udbytte af undervisningen.
En, der er bange for, at eleverne ikke kan lide en, de prøver ligesom at blive venner
med en. Altså, en der vil have, at alle kan lide ... [Lærer NN] er bange for, at vi
ikke kan lide ham. Derfor skælder han ikke nogen ud, og det er lidt et problem til
hver eneste time, for vi når aldrig at lave noget, fordi han ikke bare vil sige, at folk
skal tie stille.

Respekt handler altså om, at lærerne skal kunne skabe respekt omkring sig i
klassen, så eleverne ved hvilke regler og rammer, der gør sig gældende i
undervisningen. Eleverne er dog samtidig opmærksomme på, at respekten opnås
gennem en anerkendende tilgang til eleverne, hvor læreren viser interesse for dem
personligt og ikke kun fagligt. Lærerens kendskab til eleverne, kan læreren, ifølge
eleverne selv, bruge til at vide, hvordan det vil være respektfuldt at behandle den
enkelte elev. Så læreren skal kunne være ’streng’, som eleverne kalder det, men
samtidig skal læreren være empatisk.
E1: At man både kan snakke med læreren om personlige ting, men også få
hjælp i undervisningen. Som [lærer NN]. Hende kan man snakke med,
ikke”.
E2: Ja. Som samtidig er et menneske. Hvis man er empatisk. Man skal helst
være ret empatisk.
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I forbindelse med elevernes samtale om respektfulde lærere, bliver det at lytte bragt op
i alle tre klasser. Eleverne giver udtryk for, det er betydningsfuldt for dem, at de føler
sig lyttet til og samtidig, at de føler sig set i undervisningen. Respekt dækker på den
baggrund også over, at lærerne behandler eleverne på en respektfuld måde. En gruppe
tager dette op og giver følgende kendetegn ved en god lærer:
E1: At de lytter til en.
E2: Ja, at de lytter. Det er også vigtigt.
E3: Og at de ser en, når man rækker hånden op.

At opleve forhold til lærere som respektfulde handler, ifølge eleverne, om at føle sig
lyttet til og føle sig set. Det bliver ligeledes fremhævet af en elev, der mener, at en god
lærer er ”en, der lytter, ja”. Herefter giver en elev i gruppen et eksempel på det modsatte:
” [Lærer NN], han lytter ikke særlig meget. Det er bare sådan – ja, det er fint, næste.” En
anden elev oplever heller ikke, [lærer NN] lytter, ”men til gengæld har han den der
humor, og det gør det fandeme sjovt at deltage alligevel.” Eleverne kan nok blive enige
om særlige egenskaber, der kendetegner en god lærer, men har som i eksemplet
forskellige præferencer i forhold til, hvad de foretrækker hos den enkelte lærer. I den
foregående passage bliver det tydeligt, at for den ene elev er det en væsentlig mangel
hos læreren, at han ikke formår at lytte til eleverne, hvor hans gruppekammerat egentlig
synes, at hans humor opvejer hans manglende opmærksomhed på den enkelte elev. Kort
efter supplerer en tredje gruppekammerat med følgende betragtning om en god lærer:
”Og en, som faktisk også ... når lærerne har et lidt mere følelsesbaseret forhold til
eleverne. Når det ikke bare er som om, de ikke kender dem, ikke? Hvor de også ligesom
har lidt dybde med deres elever”. Flere elever foretrækker altså lærere, der viser interesse
for dem og investerer energi i at få et dybere kendskab til den enkelte elev. At mærke
lærerens interesse for elevernes mere personlige forhold, bliver altså her centralt.
Lærerens humor og imødekommenhed bliver også omdrejningspunkt i en anden
gruppediskussion:
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E1: Humor!
E2: Den er god. Også en lærer, der har, hvad hedder det, forståelse for ... at læreren
er ens ven, på en eller anden måde. At man har et godt forhold til læreren.

Eleverne er optagede af, om lærerne sympatiserer med dem, altså om eleverne har
mulighed for at få et forhold til lærerne, der blandt andet bygger på venlighed.
I en gruppe er der således fokus på, at en god lærer har et åbent og positivt sind. Eleverne
starter samtalen om kendetegn ved en god lærer som følger:
E1: Positiv.
E2: Ja. Og glad, sådan som en generel ting.
E3: Åben.
E2: Altså, det der med – nu skriver jeg ’kan grine’, ikke, men det er mere, for
eksempel, jeg synes godt, [lærer NN] kan være god til, hvis vi har gjort noget dumt,
at hun så griner ad det i stedet for at blive helt vildt vred, ikke?
E3: Det samme også med [lærer NN].
E2: Ja, at hun ikke sådan er super mega seriøs. Nu kan jeg ikke lige komme på et
eksempel, vel, men hvis der er sket et eller andet, og hun så ikke bare står sådan og
flipper ud, men hun kan grine lidt ad det, ikke.
E3: Det synes jeg faktisk – der er ikke nogen af vores lærere ... Alle vores lærere
kan grine, af dem vi har i hvert fald.
E2: Ja, lige præcis, men ikke sådan ... Altså, selvfølgelig hun må jo godt være seriøs
nogle gange – hvis man gør noget lort, skal man også bøde for det, kan man sige,
men jeg synes, hun er fin til at tage det med et smil, hvis man har gjort et eller
andet.

Generelt i alle tre klasser fremhæver eleverne lærere, der som udgangspunkt tackler
situationer stille, roligt og med et smil i stedet for at skælde ud. Det samme gør sig
gældende for elever i en tredje gruppe, der ligeledes fremhæver deres klasselærers evne
til at håndtere konflikter på en fredfyldt måde. En elev siger: ”Nævn tre gode ting ved
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en lærer. Altså for eksempel [lærer NN], ikke, hun er en rigtig god lærer, for når vi laver
ballade, er det ikke sådan, at hun skriver hjem med det samme, du ved. Det er bare sådan
stille og roligt. Hun tager os med ud og snakker med os om tingene”. Særligt i klasse C
fremhæver flere grupper vigtigheden af, at lærerne vælger at gå i dialog med eleverne,
både når det handler om det faglige, og når det handler om mere sociale forhold fx deres
opførsel. Hvis læreren vælger at skælde ud eller kontakte forældrene, reagerer eleverne
med frygt, hvilket flere elever i klasse C er enige om, påvirker deres tillid til lærerne og
derved deres lærer/elev-forhold. De giver udtryk for, at når lærere vælger den strategi,
mindsker det deres deltagelse i undervisningen, fordi de ikke ønsker at gøre opmærksom
på sig selv over for den pågældende lærer. Eleverne er dog bevidste om, at der kan være
episoder, der kræver, at lærerne involverer forældrene, men det er deres oplevelse, at den
grænse er meget lærerafhængig. Ifølge eleverne i klasse C er en god lærer først og
fremmest karakteriseret ved at være venligt stemt og humoristisk. En lærer der tackler
situationer på en rolig måde, og som har intentioner om at forsøge at forstå elevernes
motiver og baggrunde for, hvorfor de agerer, som de gør.
Facilitatoren respekt handler for eleverne i de tre klasser også om måden, hvorpå lærerne
behandler eleverne. I klasse C er eleverne særligt opmærksomme på, at en god lærer
respekterer den enkelte elevs behov og personlighed, samtidig med at læreren har en
afslappet og humoristisk tilgang til eleverne. Således kommer det at respektere eleverne
også til at handle om, at læreren baserer kontakten til eleverne på stærke, tillidsfulde
forhold frem for fx frygt.
Der fremtræder i ovenstående analyse således en forskel mellem klasse B og C, hvor
klasse B, fra den skole med det højeste karaktergennemsnit, i den kvalitative
undersøgelse har fokus på, at læreren får skabt de ydre rammer for, at eleverne får mest
muligt fagligt ud af undervisningen. Klasse C, der er fra den skole med det laveste
karaktergennemsnit i den kvalitative undersøgelse, er derimod i højere grad fokuseret
på, at lærerne forsøger at forstå eleverne og løse eventuelle konflikter med eleverne på
skolen og ikke involverer forældrene. Et resultat der kan betyde, at eleverne i klasse C
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kan have mere komplicerede forhold privat og manglende familiær støtte, hvorfor det
tilsyneladende kan blive utrygt for eleverne, hvis lærerne for ofte kontakter deres
familier. Det særlige kendskab, lærerne i denne klasse udtrykker, de har til eleverne, og
som eleverne også fremhæver i deres besvarelser, kan her få betydning, fordi det giver
lærerne indsigt i, hvordan konflikter bedst løses for de enkelte elever i relation til deres
familier.
Tålmodighed/- tålmodighed er endnu en forskel, der træder frem i materialet om den
gode lærer. Denne forskel udfoldes i det følgende afsnit.
Tålmodig/utålmodig
Den anden forskel eller facilitator, der er fremanalyseret i relation til den gode lærer
handler om, hvorvidt læreren er tålmodig eller ej. Denne forskel indeholder det, at
læreren møder eleverne med tålmodighed og tid i undervisningen. Eleverne fremhæver
lærere, der giver sig tid til at forklare fx opgaverne for eleverne. I en gruppe beskrev de
blandt andet en god lærer på følgende måde:
E1: En lærer, der gider tage sig tid til at lære nogen noget.
E2:Altså, en der har tid til at ... hvad var det, du sagde?
E1: Lære folk noget.
E2: Ja. En lærer, der gider tage sig tid til at lære nogen noget. For eksempel når vi
laver matematik, og [lærer NN] ikke har tid til at komme rundt til alle. Det er ret
irriterende. Så en, der har tid til at lære nogen noget.

Eleverne oplever det begrænsende for deres deltagelse og læring i undervisningen, når
læreren ikke har tid til at forklare dem opgaverne, så de kan arbejde videre. For eleverne
handler det om, hvorvidt læreren giver sig tid til at forklare det på en ordentlig måde, og
hvorvidt læreren er dygtig til at forklare, så eleverne forstår opgaven. En elev siger: ”Og
er god til at forklare. Det er meget vigtigt. Det er nok noget af det vigtigste. At hun er
engageret”. I en tredje gruppe bliver det, at læreren er dygtig til at forklare, også tema i
samtalen. Eleverne i klasse A og B taler i den forbindelse om, at læreren skal besidde en
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faglig viden, der giver et godt grundlag for at kunne give eleverne uddybende
forklaringer på de emner og tematikker, de arbejder med. En elev i gruppen siger: ”Altså,
at man har sit shit together. At man kan argumentere for det, man forklarer om. At de
forklarer tingene godt.”. I samtalen fremhæver eleverne særligt en lærer, der efter deres
erfaring har en bred viden inden for de fag, han underviser i. Dette finder eleverne særligt
inspirerende, fordi det gør undervisningen interessant. Således er eleverne fra
undersøgelsens højest præsterende skoler opmærksomme på, at lærerens faglighed er en
stærkt facilitator for, at de får uddybende forklaringer på det, de gerne skal lære.
I klasse C bliver lærerens forklaringsevne også fremhævet, når de taler om karakteristika
ved en god lærer: ”Når en lærer forklarer opgaverne ordentligt”. Lærerens tålmodighed
handler altså for eleverne om, at læreren giver sig tid til at hjælpe, men for eleverne i
klasse C var der flere grupper, der ligeledes fokuserede på, at en god lærer er en, der
taler tydeligt. Nogle af eleverne fremhæver også lærere, der taler langsomt. Langt
størstedelen af eleverne i klasse C har en anden etnisk baggrund end dansk, og det
iagttager jeg som en del af forklaringen på, hvorfor der netop i den klasse er flere
grupper, der fokuserer på, at læreren skal tale tydeligt. I en gruppe starter en elev
samtalen om en god lærer ” Hjælpende…”, en anden elev følger op: ”Snakker tydeligt.
Eller taler tydeligt”. For eleverne i klasse C kan det således opleves vanskeligt at forstå,
hvad læreren siger, hvor tydelig udtale og langsom tale kan være en facilitator for deres
mulighed for deltagelse i undervisningen.
Tålmodighed og tid hænger stærkt sammen i denne sammenhæng. Eleverne fokuserer
på, at lærerne giver sig tid til at forklare dem, hvad de fx skal lave i en opgave, eller giver
sig tid til at formidle stoffet på flere måder, hvis eleverne ikke forstår den første
forklaring. I den sammenhæng pointerer eleverne i klasse A og B, at det er vigtigt,
læreren er godt inde i sit stof, så vedkommende kan forklare tingene mere dybtgående.
Elevernes oplevelse er, at lærere, der har en bred viden inden for deres fag, har bedre
forudsætninger for at gøre stoffet forståeligt. For eleverne i klasse C er fokus nærmere
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på, om læreren har tålmodighed til at gøre sig forståelig rent sprogligt ved at tale tydeligt
og langsomt.
Dårlig lærer/
Ud over den gode lærer karakteriserer eleverne også den dårlige lærer. Resultaterne
viser, at der nok kan være gentagelser i elevernes besvarelser, hvor de så at sige ”vender
fortegnet”, altså en glad lærer bliver til en sur lærer, men analyserne viser i øvrigt, at
eleverne fremhæver andre kendetegn, og i det tilfælde, hvor de fremhæver de samme
kendetegn, er de yderligere nuanceret. I denne analyse er der således fokus på, hvad der
virker som facilitator for elevers ikke-deltagelse. Altså hvad der får eleverne til at være
mindre engagerede i undervisningen.
De to kendetegn ved en dårlig lærer ud fra elevernes perspektiver er sammenfattet i
følgende forskelle: dobbeltmoralsk/ - dobbeltmoralsk og disrespekt/respekt. Den
sidstnævnte forskel er en genganger fra de udvalgte forskelle i forrige analyse, der
kendetegner en god lærer, men indholdet af forskellen er ikke det samme og vil derfor
også blive udfoldet her.
Dobbeltmoralsk/ - dobbeltmoralsk
Når eleverne bliver bedt om at forholde sig til, hvad der kendetegner en dårlig lærer,
eller måske rettere, hvad der kan være dårlige karakteristika ved en lærer, bliver de
blandt andet optaget af lærere, der er dobbeltmoralske. Når elever taler om lærerne som
dobbeltmoralske, handler det især om, at lærerne fastholder regler for eleverne, der ikke
gælder dem selv.
Eleverne er særligt opmærksomme på de lærere, der kommer for sent til timerne, og det
bliver fremhævet af elever i alle tre klasser. En elev siger: ”Jeg hader, at [lærer NN] altid
kommer for sent til timerne”. Det er forventet af eleverne, at de møder til tiden om
morgenen, og at de er tilbage fra frikvartererne til tiden. Den samme forventning har
eleverne til lærerne. I en gruppe taler eleverne også om det, når de karakteriserer dårlige
egenskaber ved lærere:
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E1: At de kommer for sent.
E2: Ja, det er mega dårligt. Det er dobbeltmoralsk! For så kommer [elev NN] for
sent, og dagen efter kommer hun [læreren] endnu mere for sent, end [elev NN]
gjorde.
E1: Ja, så låste hun [læreren] bare, og så sagde hun, at det var sidste gang, hun
[eleven] kom for sent – og så kom hun selv for sent dagen efter.

Eleverne taler et stykke tid om denne situation, og de føler sig uretfærdigt behandlet. Det
er ikke alene den involverede elev, der er berørt, men hendes gruppekammerater mindes
også situationen med forargelse over, at læreren vælger at straffe eleven ved at låse
døren, for så selv at komme for sent til lektionen den efterfølgende dag.
I en anden gruppe bliver dette tema ligeledes diskuteret.
E1: Og når læreren kommer for sent også, skal vi huske. Det er også irriterende
E2: Eller når lærerens telefon ringer, og de så ikke skal slukker den, men vi skal,
når vores telefon ringer.

I grupperne er der fokus på lærere, der selv har andre regler end dem, der gælder for
eleverne. For ovenstående gruppe handler det ikke udelukkende om, at læreren fx
kommer for sent, men nærmere at de ikke beklager det over for eleverne. Eleverne
skriver på spørgearket, hvor de skal nævne tre ting ved en dårlig lærer: ”Når læreren går
og kun har fortalt halvdelen, når en lærer snakker hele tiden, når en lærer kommer for
sent uden at undskylde, som vi skal, når lærerens telefon ringer, og de tager den uden at
undskylde, som vi skal”. Eleverne kan nok respektere, at en lærer kan komme for sent,
eller at deres telefon ringer midt i timen, men de finder det bemærkelsesværdigt, at
læreren ikke undskylder sig over for eleverne, som det bliver forventet af dem, når det
sker for dem.
Dobbeltmoralsk inkluderer ligeledes det, at læreren møder uforberedt op til
undervisningen. At en dårlig lærer er en, der ikke er forberedt, bliver diskuteret i en
gruppe, hvor en elev siger: ”En lærer er dårlig, når han ikke er forberedt. Når han ikke
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ved, hvad vi skal lave”. Eleverne i denne gruppe har ikke konkrete eksempler på det,
men taler om, at det ville kendetegne en dårlig lærer.
I en gruppe bliver det, at læreren er uforberedt, sat i forbindelse med det dobbeltmoralske
på følgende måde:
E1: At de ikke er forberedte.
E2: At de ikke selv er forberedt, når de siger, vi skal være det.
E1: For eksempel [lærer NN] – han sidder altid og skal læse.
E3: Ja, så siger han altid, nu skal vi lige have om præ-bu-li-tion, eller et eller andet.
E2: Ja, og så har han selv lige brugt fem minutter på at læse det, og så først efter
fem minutter kan han spørge os, om vi har læst det.

Eleverne bemærker, når læreren møder uforberedt op, og i dette tilfælde kan det gennem
elevernes samtaler iagttages, at eleverne har oplevet ovenstående eksempel flere gange
og faktisk forventer det af den pågældende lærer.
En gruppe i klasse C taler om følelsen af, at læreren sætter eleverne i gang med at arbejde
med noget for at udfylde tiden, men uden egentlig at forklare det for eleverne eller skabe
en nødvendig sammenhæng for dem, så det, de laver, bliver relevant.
E1: Nej, når læreren får os til at gå i gang med noget, som vi ikke bare får ... Ja,
som vi ikke rigtig har lært ... Når læreren sætter os i gang med noget bare for at
sætte os i gang med noget.
E2: Fordi læreren ikke har haft tid til at lave noget andet?
E1: Ja.
E2: Når læreren prøver at få undervisningen til at gå hurtigt.
E1: Lige præcis.

Som i foregående analyse sætter elever i klasse C også her fokus på, at det kan virke
frustrerende, at læreren sætter dem i gang med noget, de ikke har forudsætninger for at
udføre. Således oplever de, at læreren på grund af manglende forberedelse ikke sørger
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for, at de får mulighed for at deltage i undervisningen, men det i stedet, for læreren,
handler om at få tiden til at gå.
Gennem analysen bliver det tydeligt, at eleverne bliver påvirkede af at blive mødt med
krav og regler, der kun gælder dem, men ikke deres lærere. Derudover har eleverne svært
ved lærere, der ikke sørger for at være ordentlig forberedte til timerne, når det forventes,
de er det. Når læreren møder uforberedt, bliver det mere eller mindre tilfældigt, hvordan
undervisningen organiseres, og især eleverne i klasse C får oplevelsen af, at læreren
forsøger at få undervisningen overstået hurtigt. Den manglende introduktion til og
tydelighed af, hvad der skal foregå i undervisningen, kan, ifølge eleverne, virke
begrænsende for deres mulighed for og lyst til at deltage i undervisningen.
Tilsyneladende fornemmer eleverne lærerens disengagement, hvilket får betydning for
deres egen deltagelse i undervisningen, fordi det kan virke irrelevant selv at investere
noget i det, der foregår.
Disrespekt/respekt
I analysen af den gode lærer handler denne forskel først og fremmest om, at en god lærer
kan skabe respekt omkring sig. I denne forbindelse handler lærerens manglende respekt
udelukkende om, hvordan eleverne behandles. Altså lærerens disrespekt over for
eleverne i undervisningen. Læreres disrespekt var omdrejningspunkt for samtaler i alle
tre klasser i adskillige grupper.
I en gruppe udvikler samtalen sig sådan, når eleverne taler om kendetegn ved en dårlig
lærer:
E1: En, der ikke forklarer tingene ordentligt.
E2: Ja, for så [ellers] lærer man jo ikke rigtig noget.
E3: En, der kun lægger vægt på de gode elever i stedet for dem, der har svært ved
det.
E1: Ja, i stedet for de dårlige – ’mindre gode’, hedder det.
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En dårlig lærer er, ifølge denne gruppe af elever, en, der ikke giver sig ordentlig
tid til at forklare stoffet til fagligt udfordrede elever. Fagligt udfordrede elever
kan, ifølge eleverne, have brug for noget andet end elever, der ligger middel eller
over middel fagligt. En anden gruppe har også fokus på lærere, der ikke gider
forklare, men de taler om elever generelt og ikke en bestemt gruppe elever: ”Men
der er nogle lærere, der bare ikke gider bruge deres tid på at fortælle eleven det.
Der er nogle lærere, der er, som du fortalte, men der er også nogle andre lærere,
som ikke gider bruge tid på at forklare”. Manglende tid kan således sættes i
forbindelse med manglende respekt. Manglende respekt, eller disrespekt, kæder
eleverne også sammen med lærere, der ikke har forståelse for eleverne:
Ja, lige præcis. En lærer, der ikke kan forstå. Det omvendte af det der ... En lærer,
der ikke kan sætte sig i elevens sted. En lærer, der ikke kan forstå eleven. Altså, for
eksempel hvis der er en elev, der ikke har lyst til at sige så meget i klassen, så en
lærer, der bare hele tiden sætter spørgsmålstegn ved det. Hvorfor tør du ikke sige
noget? I stedet for at prøve at sætte sig i elevens sted og forstå hvorfor.

Det ovenstående citat kan forstås sådan, at eleverne efterlyser, at lærerne
differentierer i deres forventninger til eleverne og samtidig forsøger på en
respektfuld måde at forstå, hvad der kan ligge til grund for eksempelvis
manglende mundtlig deltagelse hos en specifik elev.
Det at respektere eleverne handler, ifølge eleverne, i høj grad også om, hvordan
eleverne føler sig tiltalt. Flere elever udtrykker, at en dårlig lærer er kendetegnet
ved, at vedkommende taler nedsættende og grimt til eleverne. I en gruppe udspiller
følgende samtale sig:
E1: Altså hvis en lærer taler grimt til eleven. Hvad får han ud af det? Ingenting.
Det er jo en lærer, som heller ikke kan skabe respekt, og hvis man går rundt og taler
grimt til eleverne, så får man ikke nogen respekt.
E2: Det var sådan, man gjorde i gamle dage. Som for eksempel i Pelle Erobreren.
E1: Det var også en dårlig lærer.
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Der er enighed i gruppen om, at en lærer ikke vinder respekt hos eleverne, hvis de føler
sig tiltalt på en ’grim måde’. Eleverne drager paralleller for den type adfærd til en adfærd,
der tilhører fortiden, som var præget af meget uligeværdige forhold mellem elever og
lærere. Gruppen opsummerer deres samtale:
E1: Nu har jeg skrevet: En lærer, der ikke kan vise respekt, snakker grimt og ser
ned på eleverne.
E2: Ja, ser ned på eleverne. Ja, helt klart.
E3: Ikke fordi de skal se op på os, men de skal bare ikke se ned.

Eleverne er opmærksomme på, at der er et magtforhold mellem dem som elever og deres
lærere, men de pointerer samtidig, at det mest frugtbare for et samarbejde mellem elever
og lærer er, når parterne møder hinanden med gensidig respekt. Eleverne ønsker på den
måde et mere eller mindre ligeværdigt forhold til deres lærere, hvor rollefordelingen
samtidig er klar.
I andre grupper bliver der talt om følelsen af at blive ydmyget eller udstillet af en lærer
i undervisningen. I en klasse bliver en specifik lærer diskuteret i gruppen, og eleverne
har forskellige oplevelser af lærerens attitude:
E1: Altså, en lærer man er decideret meget bange for, synes jeg, er en dårlig lærer.
E2: Ja, for så tør du nemlig ikke snakke i timerne og sådan noget.
E1: Altså, jeg synes, jeg er en lille smule bange for [lærer NN]. En lille bitte smule,
men det er ikke sådan meget.
E2: Fordi han ydmyger andre?
E1: Nej, det er fordi han råber meget højt og sådan noget.
E3: Han ydmyger ikke, men han laver sjov med det, hvis man laver fejl. Han gør
det underholdende.

Respekt for eleverne eller manglen på samme kan, som jeg forstår elevernes besvarelser
og diskussioner, resultere i, at elevernes deltagelse i undervisningen mindskes. Eleven i
ovenstående samtale udtrykker en frygt for læreren, der kan få den betydning, at eleven
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vælger ikke at deltage mundtligt i timerne for at undgå eventuelt at føle sig ydmyget.
Eleverne er uenige om, hvorvidt læreren ydmyger eleverne, eller om han blot er
underholdende. For elever, der ikke har det svært fagligt, kan det virke underholdende,
at der fra lærerens side bliver lavet sjov med de fejl, eleverne laver. For elever, der har
vanskeligheder fagligt, kan det formodes, at den strategi for undervisningen ikke alene
kan medføre en mindsket deltagelse i undervisningen, men at det samtidig kan betyde,
at eleverne føler sig mindre værd og udvikler en frygt for læreren.
Frygten for at føle sig udstillet bliver italesat i alle klasserne. I en gruppe taler eleverne
om, at en dårlig lærer udpeger folk til at svare på spørgsmål, selvom de ikke selv har
markeret.
E1: Og når han hele tiden er ude efter dig og hele tiden stiller dig spørgsmål, selvom
du ikke rækker hånden op.
E2: Og når han eller hun altid er ude efter dig og spørger ind til ting, selvom han
godt ved, du ikke kan det.

Eleverne kan altså i undervisningen sidde med følelsen af, at læreren udmærket ved, at
den pågældende elev ikke kan besvare spørgsmålet, men alligevel vælger at spørge
eleven.
En sidste dimension inden for denne forskel er, når eleverne føler, at deres lærere
ignorerer dem. I klasse A er der i flere grupper elever, der karakteriserer en dårlig lærer
ved, at vedkommende er ’ignorerende’, som de skriver i deres besvarelser. Eleverne taler
om eksempler på, at de har forsøgt at gå i dialog med en lærer om ting, de kunne tænke
sig var anderledes i undervisningen, men som læreren, efter deres udsagn, vælger at
ignorere. Disrespekt eller ej handler derfor ligeledes om, hvorvidt en lærer tager elevers
holdninger og ønsker alvorligt og går ind i en ligeværdig dialog om eventuelle
forandringer og udvikling af undervisningen.
Manglende respekt og dobbeltmoral kan iagttages at være afgørende facilitatorer for
elevers disengagement. Eleverne giver udtryk for en erfaring med, at læreres
engagement, forberedelse og kommunikation med dem har afgørende betydning for
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deres engagement. Nogle elever reagerer ved ikke-deltagelse, når lærere har en hård tone
over for dem i undervisningen. Derudover taler eleverne om, at de mister respekten for
lærere, der ikke møder eleverne nogenlunde ligeværdigt, men tillader sig at tale til
eleverne på en nedværdigende måde. Samtidig virker det disengagerende for eleverne,
når lærerne ikke tilpasser sig de regler, det forventes, eleverne indordner sig under.
Eleverne udtrykker et behov for, at læreren bruger sit kendskab til eleverne på en
hensynsfuld måde og ikke på en måde, hvor de føler sig nedgjort foran klassen.
8.2.2.1 Strukturering af undervisningskommunikation/- strukturering af
undervisningskommunikation
Når eleverne diskuterer, hvad der især påvirker deres deltagelse, fremhæver de først og
fremmest måden, hvorpå læreren strukturerer undervisningskommunikationen. Når
indikatoren er deltagelse, fremhæver eleverne således lærerens former for og måder at
strukturere indholdet af undervisningen på som en afgørende facilitator. Strukturering af
undervisningskommunikationen kan iagttages at være betydningsfuld for, om eleverne
føler, de forstår undervisningen. Eleverne giver udtryk for, at det af forstå
undervisningen og deltagelse er to indikatorer, der hænger nøje sammen. Forståelse som
en indikator i det psykiske system og deltagelse som indikator i det sociale system.
Eleverne udtrykker erfaringer med, at når man kan finde ud af og/eller kender svaret på
det, der foregår i undervisningen, betyder det, at deres bidrag er relevante for
kommunikationen, og derved har eleverne mulighed for at deltage i undervisningen.
Følelsen af at kunne ”finde ud af det” eller forstå det, der foregår i undervisningen, er
for mange centralt, men samtidig et tema, der skaber debat mellem eleverne, som er
uenige i, om det er en forudsætning for deltagelse eller ej. Der er forskellige opfattelser
i klasserne af, hvorvidt deltagelse handler om, at man har forstået undervisningen, eller
om deltagelse ikke også er, når man forsøger at forstå, hvad der foregår. I en klasse bliver
netop dette diskuteret, og her følger udvalgte passager fra plenumdiskussionen.
Diskussionen

indledes

med,

at

en
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undervisningskommunikationen til tider bliver struktureret på en måde, så kun enkelte
elever har mulighed for at bidrage. Eleven siger:
Jeg synes ikke altid, men jeg synes at nogen gange, fordi at hvis læreren sådan
spørger om noget, som man skal vide, fx hvad er Kinas areal, så er det jo ikke alle,
der ved det, så er det jo ikke alle, der kan deltage lige på det punkt, altså nogle
gange synes jeg…
Interviewer: Så det er svært at deltage, hvis man ikke kender svaret fx?
Elev: Ja, nogen gange.

En anden elev støtter op om den erfaring:
Jeg tænker, at det hænger sammen på den måde, at dem, der er dygtige, har måske
nemmere ved at deltage, og måske dem, der er mindre dygtige, føler sig.. har lidt
nemmere ved bare at melde sig ud, fordi de tænker, det kan jeg ikke finde ud af det
her. Så det har noget med hinanden at gøre, det er ikke sådan at, altså alle kan
deltage, men det gør jo, at folk føler sig mindre engageret til at deltage, hvis de ikke
er dygtige, altså hvis de føler, de ikke kan det her. For det er jo sjældent, at der er
en, der rækker hånden op og siger, det kan jeg ikke finde ud af det her.

Når eleverne har svært ved at bidrage, alene fordi de ikke kender svarene på lærerens
spørgsmål, kan det betyde, at eleven vil være tilbøjelig til ikke at føle sig som en del af
kommunikationen og derved ”melde sig ud”, som eleven oven for taler om. Dette kan
hænde, fx fordi eleven ikke selv oplever at have relevante bidrag, men det kan også
afstedkommes af, at eleven ikke af læreren bliver opfattet som en relevant bidrager, og
derved

i

højere

grad

kan

risikere

at

blive

ekskluderet

fra

undervisningskommunikationen.
Når eleverne diskuterer deltagelse, har størstedelen fokus på mundtlighed. Flere elever
italesætter det at bidrage mundtligt som en indikator for deltagelse, hvilket i høj grad
vanskeliggøres, når eleven ikke forstår undervisningen eller ikke kender svaret på
lærerens spørgsmål. En elev skriver følgende til spørgsmålet om, hvornår eleven deltager
i undervisningen: ”Når jeg synes, at det vi har om, er interessant. Jeg har dog oftest kun
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lyst til at sige noget og deltage, når jeg forstår undervisningen og har styr på, hvad jeg
skal sige”. Når eleverne i høj grad forbinder deltagelse med det at bidrage mundtligt, får
det afgørende konsekvenser for, i hvilken grad de så får mulighed for at bidrage
mundtligt. Hvis deltagelse fordrer mundtlighed, og eleven ikke har noget relevant at
bidrage med, vil eleven måske føle sig ikke-deltagende eller i hvert fald mindre aktiv
end elever, der deltager mundtligt, selvom eleven faktisk tager del i kommunikationen
ved hele tiden at selektere forståelse. Strukturering af undervisningskommunikationen
bliver her en central facilitator, fordi den er afgørende for, hvem der kan deltage. Hvis
lærere vælger at organisere undervisningen sådan, at der findes et rigtigt svar på det
spørgsmål, læreren stiller, kan det give anledning til, at eleverne kan komme med et
forkert svar. For nogle elever er det at svare forkert for risikabelt, fordi de føler sig
udstillede. Et eksempel på det ses hos følgende elev, der skriver:
Jeg deltager selv, når jeg kender svaret på noget. Hvis jeg er usikker, er jeg bange
for, at de andre i klassen griner, hvis det er forkert. Jeg kan se, at andre deltager,
når jeg kigger rundt, og de er engageret i undervisningen. Jeg deltager også, hvis
der ikke er nogen, der rækker hånden op, og læreren venter.

Den mundtlige deltagelse kan, som eleven oven for skriver, begrænses af, at eleven ikke
vil risikere at give et forkert svar på lærerens spørgsmål. For at undgå følelsen af at være
til grin vælger eleven i sådanne tilfælde ikke at forsøge sig med et mundtligt bidrag.
Frygten for at udlevere sig selv kan, ifølge eleverne, forstærkes i undervisning, hvor der
arbejdes med et rigtigt og forkert. Hvor læreren så at sige leder efter det korrekte svar.
Hvis undervisningskommunikationen i høj grad struktureres af et rigtigt eller forkert,
altså at læreren ofte søger efter rigtige svar på mere lukkede spørgsmål og opgaver, kan
det begrænse elevernes mulighed for deltagelse. Eller det kan begrænse elevernes
oplevelse af at være deltagende, hvis de definerer deltagelse som det at give de korrekte
svar. Især kan det begrænse de elever, der er fagligt svagere.
I den sidste del af ovenstående citat giver eleven dog udtryk for en ansvarsfølelse, der
måske alligevel overskygger frygten for at blive til grin. Hvis læreren har stillet et
223

spørgsmål, og ingen vil eller kan svare, føler eleven sig forpligtet til at forsøge, så
læreren ikke skal stå og vente. Denne pligt til deltagelse udtrykkes også hos en anden
elev, der skriver: ”Jeg deltager selvfølgelig mere i de timer, jeg bedre kan li’ og er bedst
til, men jeg prøver også lidt i de andre timer, selvom jeg er usikker på mit svar”.
Deltagelse kan altså være svær for eleverne, når der er risiko for ikke at kunne finde ud
af det, der foregår i undervisningen. Et fund, der er meget interessant set i lyset af, at
eleverne giver udtryk for at være i klasser, der er kendetegnede ved stærkt sammenhold
og stor respekt eleverne imellem, jf. afsnit 8.2.1.1.1. Alligevel er det altså sårbart for
flere elever at ’udlevere’ sig selv fagligt i plenum. Denne frygt kan formodentlig være
større i de klasser i spørgeskemaundersøgelsen, hvor elevernes sammenhold ikke er så
stærkt.
En af eleverne i klasse B har en anden opfattelse af, hvad der kan iagttages som en
indikator for deltagelse, men har samtidig fokus på, at det kan være svært at bevare
koncentrationen eller fokus på undervisningskommunikationen, hvis man har vanskeligt
ved at bidrage:
Jeg er faktisk lidt uenig med [elev NN], fordi altså jeg føler, at bare man har fokus
på læreren, det gør allerede, at man deltager, fordi at man er med i undervisningen,
og det er også det, det handler om jo.. At man behøver ikke at vide, altså man
behøver ikke at være klog, altså at man er dygtig er ikke lige med, at man deltager,
fordi at man kan sagtens deltage og så ikke være dygtig. Hvis læreren fx spørger
om et spørgsmål, og så en anden elev svarer på det, så kan man jo selv blive klogere
af det ik’? Og hvis man så er ukoncentreret og så sidder med sin telefon, så ville
man nok ikke få svar på spørgsmålet så. At man er mindre dygtig, føler jeg ikke
refererer til, om man kan deltage eller ikke deltage. Det synes jeg ikke, det er min
mening.

Det at være dygtig og sidde med de rigtige svar er ifølge denne elev ikke nødvendigvis
en forudsætning for at kunne deltage. Elevernes diskussion kan dog indikere, at deres
vedholdenhed kan være påvirket af, om de oplever at have relevante bidrag til
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undervisningskommunikationen eller ej. Får en elev erfaring for ikke at kunne forstå
eller følge med i det, der foregår i det pågældende fag, kan det, ud fra elevernes udsagn,
få stor betydning for deres engagement. Om netop dette skriver en elev: ”Det er kun i
matematik, jeg ikke deltager så meget, fordi at jeg er lort til matematik”. En anden elev
oplever ligeledes, at når undervisningen når en vis sværhedsgrad, giver det eleven ringe
muligheder for deltagelse: ”Når tingene er svære, kan jeg ikke koncentrere mig og laver
dermed ikke tingene. Jeg deltager, når tingene ikke er svære, men spændende og ik’ så
svært”. At bevare fokus på undervisningen er vanskeligt for eleven, når undervisningen
opleves for svær. Elevernes iagttagelser kan her være et udtryk for, at i lærerens
strukturering af undervisningskommunikationen bliver det centralt, at det faglige niveau
er tilpasset elevernes.
Lærerens forudsætninger for formidling og forklaring bliver ligeledes italesat af eleverne
som centralt for, om eleverne oplever at have nemt eller svært ved at deltage i
undervisningen. Eleverne bliver i anden fase spurgt om, hvordan de oplever deres
deltagelse i undervisningen. Når elever har svært ved at deltage, oplever flere, at det er
fordi, deres lærere ikke formår at forklare det på en måde, så de forstår det. Nogle elever
oplever, at manglende eller uforståelige forklaringer kan medføre barriere for deltagelse.
E1: Ja, hvis man bliver stillet en opgave, man ikke føler, man har forstået eller fået
forklaret, og man sidder der ene og alene og ikke kan finde ud af det. Når det ikke
er forklaret ordentligt, eller man ikke har forstået det. Det prøver jeg tit i matematik.
E2: Ja.
E3: Der er nogle gange ... Jeg ved ikke, om det kun er mig, men nogle gange synes
jeg bare, at [lærer NN] hurtigt springer væk fra opgaven, han er i gang med at
forklare.

I ovennævnte samtale iagttager jeg, at lærerens formidlingsevne bliver fremhævet. Når
eleverne oplever, at de fx sidder med en opgave, de ikke kan finde ud af, er de
tilsyneladende afhængige af læreren til at hjælpe dem videre, hvilket eleverne også
fremhævede som et karakteristikum ved den gode lærer i afsnit 8.2.1.2.1. Det betyder,
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at der kan være flere tilfælde, hvor elevene ikke har mulighed for at komme videre, hvis
de ikke har forstået den forklaring, læreren har givet dem. Dette bliver også fremhævet
i den følgende gruppediskussion:
E1: Man kan også sige, det er svært, når underviseren ikke forklarer det ordentligt.
E2: Når læreren ikke forklarer det ordentligt. Er I enige?
E3: Ja.
E2: ’Når læreren ikke forklarer det ordentligt’……
E1: Når læreren bare sætter os i gang med noget, som vi ikke rigtig har lært.
E3: Ja, og ikke har forklaret noget som helst om det.
E2: Det har vi skrevet. Hvis læreren ikke forklarer tingene ordentligt.

”Ikke at få en ordentlig forklaring” kan både betyde, at eleverne ikke har forstået selve
indholdet af det, de skal lave, men det kan også betyde, at formålet med det, de skal lave,
er uklart. Gennem elevernes arbejde med diamant-metoden, hvor de spørges om, hvad
der er vigtigst for at kunne deltage, er tydelig struktur i og formål med undervisningen
højt prioriteret. For eleverne er det betydningsfuldt, at de ved, hvad de skal rent praktisk,
og samtidig hvad de gerne skal lære i den pågældende lektion. En elev påpeger
vigtigheden af denne klarhed: ”At jeg ved, hvad jeg skal, er rimelig fucking vigtigt, for
hvis jeg ikke ved, hvad jeg skal, er det rimelig svært at kunne deltage i undervisningen.
Så den er nok nummer et!”.
I samme gruppe fortsætter samtalen om tydelige mål for undervisningen:
E1: At det er tydeligt, hvad vi skal lære i timen.
E2: Det tror jeg er meget vigtigt, for at man kan deltage. Eller ikke for at man kan deltage,
men for at man kan deltage med et ordentligt svar.

Det må være tydeligt for eleverne, hvad der forventes af dem, så de kan gøre sig relevante
for kommunikationen. Det er, som eleven udtrykker det i ovenstående samtale,
vanskeligt at deltage med relevante bidrag i undervisningen, hvis det ikke er tydeligt,
hvilken viden de forventes at tilegne sig. Læring og tydelige retningslinjer fremhæves af
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endnu en elev: ”At jeg ved, hvad jeg skal, den er altså også vigtig. For ellers koncentrerer
man sig ikke, så er man ligeglad med timen, og så lærer man ikke noget. Den synes jeg
også er vigtig”. Eleverne har således brug for at vide, hvad de skal i den pågældende
lektion, og samtidig er det centralt for dem, at undervisningen samtidig er relevant. Det
er centralt for eleverne, at det, de laver, er kontekstualiseret, så de kan få en indikation
af, hvad de skal bruge det til:
E1: At undervisningen er relevant for mig.
E2: Ja.
E1: Hvis ikke jeg skal bruge det til noget, så gider jeg heller ikke lære det.

Flere grupper fremhæver vigtigheden af, at undervisningen opleves som relevant. De
iagttages at være enige om, at det meste af det, de forventes at lære, vil være relevant,
hvis det bliver tydeliggjort af læreren. En gruppe fremhæver på den baggrund, at det må
være lærerens opgave at sørge for at gøre undervisningen så relevant som muligt for flest
mulige elever. Dette vil lette forståelsen for eleverne og derved også deltagelsen.
Det faglige niveau bliver også tema i et lærerinterview, hvor lærerne forklarer, hvordan
de arbejder med elevernes mundtlige deltagelse på en måde, så det ikke udelukkende er
de elever, der er helt sikre, der kan deltage.
L1: … men også fordi, at de får jo karakterer tre gange om året. Karakterblad med
hjem, og der skal vi give dem en karakter i mundtlig samfundsfag, mundtlig dansk,
mundtlig engelsk og tysk, mundtlig matematik og sådan noget, og det ved de jo
godt.. altså alle skriftlige karakterer. Jeg kan jo sagtens vide, hvad de skal have i
engelsk stil, for der har jeg ligesom fået tre, gennemsnittet – det er ligesom det,
men mundtligheden... det kommer jo ligesom an på. Så er der nogen, der siger;
”Jeg siger altså lige så meget som [elev NN], hun gør”. ”Ja, det kan godt være, men
det kan godt være, at det der kommer ud af [elev NN]’s mund, det rent faktisk er
klogere, så ja, du deltager, og du har fingeren oppe, og du er med, men der er
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ligesom mere dybde i det, der kommer herfra, så derfor får [elev NN] en karakter
højere end dig. Så det gælder ikke bare om at sige noget.”
L2: vi plejer jo tit at sige i engelsk og tysk, at det er gratis at lave fejl. Det er 100
gange bedre at sige noget, end det er ikke at sige noget
L3: hellere tre halve sætninger end én hel
L1: ja, sidder man kun og aldrig rækker fingeren op i engelsk eller tysk, jamen så
kan man ikke få mere end 00 eller 02, eller hvad det hedder efterhånden nede i de
der, men derimod siger man noget, er man deltagende, men det stadigvæk er dårligt,
det man siger, jamen så kan man måske godt få et 4 tal, fordi man er aktiv og er
deltagende.. Så, så det pres, fordi deres karakterblad, ”Hvad fik du, og hvad var dit
gennemsnit?” Altså, det går de simpelthen meget op i, så jeg tænker, at det er en
ret stor motivationsfaktor for dem, om de deltager, men generelt er de meget
deltagende. Men der sidder et par piger, som også har nogle sociale udfordringer,
som ikke er så meget med, som simpelthen ikke kan, og det er noget inkluderendeet-eller-andet, vi har gang i. Nogen vi måske godt synes, der kunne ekskluderes en
gang imellem, fordi det er svært at finde et niveau. Selvfølgelig skal vi
differentiere, men når der sidder et par stykker, som er så meget lavere end de
andre, så bliver det svært i længden.

På den ene side forsøger lærerne at belønne og opmuntre til al mundtlig deltagelse, og
samtidig er der bidrag, der er mere relevante end andre, og disse bidrag bliver belønnet
med højere karakterer. Det er altså, ifølge lærerne, vigtigt først og fremmest at forsøge,
og samtidig kan kommunikationen være struktureret på en måde, hvor en betingelse for
deltagelse er, at eleverne mestrer det, der arbejdes med. Det iagttages på den baggrund,
at være en af grundene til, hvorfor nogle elever ikke selv oplever det tilstrækkeligt blot
at sige noget, men kan have oplevelsen af, at deres deltagelse begrænses, hvis de fx ikke
sidder med det rigtige svar. Således bliver det også tydeligt i den sidste del af citatet, at
nogle elever på flere måder ikke ”passer ind” i undervisningen, og at lærerne må lade
dem sidde og tilpasse undervisningskommunikationen til flertallet. Læreren fremhæver
to piger, der oplever barrierer for deltagelse i undervisningen. Den ene af pigerne er ny
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i klassen og var derfor ikke inkluderet i afhandlingens spørgeskemaundersøgelse, men
kigges der på resultaterne for den anden pige, er det tydeligt, at denne elev ikke har den
samme oplevelse af klassekammerater og lærere, som de øvrige elever har. Pigen svarer
nemlig, at hun er uenig i flere spørgsmål, der omhandler hendes forhold til lærere og
elever. Eleven føler sig således ikke respekteret eller lyttet til, hvilket formodentlig kan
være koblet til det faktum, at hun ikke har de faglige kompetencer, det kræver at være
relevant for undervisningskommunikationen. Jeg iagttager altså, at i klasser som denne,
hvor engagementet og fagligheden er høj blandt eleverne, kan der være en risiko for, at
undervisningskommunikationen mere eller mindre bevidst bliver struktureret, så nogle
elevers deltagelse mere eller mindre umuliggøres, og de derved kan blive overladt mere
eller mindre til sig selv.
Eleverne fremhæver ved diskussioner gennem diamantmetoden, at noget af det vigtigste
for at deltage i undervisningen er, at mange elever i klassen er deltagende i
undervisningen, og at det ikke handler om, hvor god eller dygtig man er. Eleverne er
altså opmærksomme på, at undervisning, der i høj grad er fokuseret mod et højt fagligt
niveau, udelukker nogle, hvilket har betydning for alle elevers deltagelse. Gennem
elevernes udtalelser bliver det tydeligt, at deltagelse kan være et udtryk for elevernes
engagement, men ligeledes at eleverne af forskellige årsager kan deltage, uden de
egentlig har lyst. En af de afgørende faktorer for, om eleverne deltager som en indikator
på deres engagement, er ligeledes, hvorvidt undervisningen opleves som spændende
eller ej.
8.2.2.2 Spændende/- spændende
For mange elever i undersøgelsen hænger deltagelse sammen med, om de oplever,
undervisningen er spændende eller ej. Elevernes engagement fremmes af spændende
undervisning, men eleverne forsøger også at deltage, som nævnt i det foregående afsnit,
selvom de af forskellige årsager ikke føler for det. En elev skriver om dette i sit skriftlige
bidrag:
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Jeg deltager selv, når jeg synes jeg sidder inde med et godt svar, som jeg ved, er
rigtigt. Hvis jeg er usikker rækker jeg for det meste ikke hånden op, men hvis
absolut ingen rækker hånden op, og læreren venter i halvanden time på svar, rækker
jeg hånden op, da jeg ikke har tålmodighed til den slags. Men oftest rækker jeg
hånden op, når jeg finder spørgsmålet nem/relevant/spændende.

En anden elev anvender også denne skelnen, når vedkommende skriver: ”Jeg deltager
selv, når det er noget spændende (som regel det meste), og hvis det ikke er spændende,
så prøver jeg alligevel”. For eleverne er der en form for selvfølgelighed i at deltage, når
undervisningen er spændende og interesserer dem, hvorimod det opleves udfordrende,
når det modsatte er tilfældet: ”Jeg prøver at deltage mest muligt. Jeg deltager
selvfølgelig, hvis det er noget, jeg synes, der er spændende, og hvis det er noget, jeg
synes er knap så spændende, prøver jeg mest muligt”. Flere elever deler denne opfattelse.
En anden elev skriver: ”Jeg deltager mere, hvis det er noget, jeg er interesseret i, og noget
der er spændende”. Eleverne fremhæver således spændende undervisning som en
afgørende facilitator for deres deltagelse.
For at komme dybere ned i en forståelse af, hvad eleverne mener, når de fremhæver
spændende undervisning, har eleverne i et efterfølgende led i dataindsamlingen
diskuteret, hvad der ligger til grund for, om de oplever, at undervisningen er spændende.
Elevernes udsagn sammenfattes i forskellen varieret undervisning/- varieret
undervisning.
8.2.2.2.1 Varieret undervisning/- varieret undervisning
Når eleverne diskuterer kendetegn ved spændende undervisning, kan det ses i
sammenhæng med de facilitatorer, eleverne fremhæver, når de diskuterer, hvornår
undervisningen er nem at deltage i. Når eleverne skal definere, hvad der karakteriserer
spændende undervisning, bliver forskellen varieret undervisning/ - varieret undervisning
tydelig i datamaterialet. ”Okay, jeg synes også, det er spændende, når undervisningen
varieres, for hvis man bare sidder på sin røv hele timen og lytter på en, der snakker, det
synes jeg fandeme ikke er spændende!” For eleverne indeholder varieret undervisning
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først og fremmest, at der skiftes mellem forskellige aktiviteter gennem en lektion, så
eleverne ikke enten sidder og lytter eller udelukkende sidder og løser opgaver. Langt
størstedelen af klassernes elever er enige om, at stillesiddende tavleundervisning, som
eleverne kalder røv-til-bænk undervisning, er den form for undervisning, der giver de
sværeste deltagelsesbetingelser:
E1: Okay, hvornår er det svært at deltage i undervisningen?
E2: Sidde på sin flade røv.
E3:Ja, røv-til-bænk.

Eleverne taler meget om, at de har svært ved at bevare koncentrationen og dermed være
deltagende gennem undervisningen, hvis der er meget stillesiddende og tavs tid. En
anden gruppe deler denne oplevelse:
E1: Når læreren bare står og forklarer ... Kan I huske [lærer NN]? Han forklarede
rigtig meget på tavlen.
E2: Så bliver det lidt langtrukkent. Hvis der ikke er dynamik til det, kan man sige.

Flere elever opponerer altså mod, at læreren bruger for meget tid til at forklare ved
tavlen, fordi de oplever, det bliver kedeligt og langtrukkent, med mindre at læreren
er engageret på en måde, så forklaringerne bliver interessante for eleverne. Flere
elever fremhæver lærere, der er ”gode fortællere”, det vil sige inddrager eksempler
fx fra deres eget liv:
E1: Ja, nu hørte jeg lige, de snakker om [lærer NN]. Jeg synes for eksempel, det er
sjovt, når [lærer NN] fortæller historier, og man kan lære af det. Det synes jeg er
meget sjovt
E3: Fra dengang han var mindre.
E2: Ja, ja. Det personlige, han lægger et personligt element ind i det.
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E1: Ja, for eksempel, eller ’dengang jeg var i Australien’, de der ting han fortæller,
det synes jeg er meget sjovt. Skal vi ikke sige, ’når læreren fortæller af personlig
erfaring’, skal vi sige det?
E2: Jo.
E3: Når det ikke bliver alt for pædagogisk.
E1: Hvad kan man sige, når læreren, hm ...
E2: Når læreren bidrager med sine personlige historier, eller?
E1: Ja, omkring emnet, skal man nok skrive, ikke?

Der fremhæves, at undervisning, hvor lærerne bruger egne erfaringer og oplevelser til at
give eksempler, virker engagerende ved at være mere levende, spændende og autentisk.
Eleverne fornemmer altså, når læreren selv har interesse og viden inden for et emne, og
dette engagement påvirker elevernes interesse for faget:
E1: Hvad sagde vi så? Når læreren er engageret?
E2: Ja.
E3: Nå ja, når læreren er engageret.
E2: eller virker engageret ik’?
E3: Jo, når læreren virker engageret i det, hun eller han fortæller”

En levende fortæller, der har stor viden og interesse for emnet, gør, at den mere klassiske
tavleundervisning alligevel kan være spændende for eleverne. Eleverne foretrækker dog,
at de også her får lov at bidrage og/eller spørge ind til det, læreren fortæller. En elev
siger til gruppen: ”Er det ikke også – ligesom i historie, jeg kan huske [lærer NN], da vi
skulle lave det der historie med Anden Verdenskrig, så fik vi også lov til at tale, og han
forklarede det på en ret spændende måde, han gav flere eksempler sådan”. Eksempler i
undervisningen fra virkelige hændelser giver ifølge eleverne undervisningen liv, som
virker engagerende for dem.
Eleverne har derudover erfaring for, at når undervisningen indeholder nogle mere aktive
elementer, gør det undervisningen sjovere, mere spændende og virker derved også
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engagerende for dem. I en gruppe giver eleverne konkrete eksempler for at forklare
hinanden, hvad de mener:
E1: Ligesom [lærer NN], da vi var ude ved hallen, hvor hun havde sat de der tyske
verber, hvor vi skulle løbe frem og tilbage. Det var mega sjovt, og samtidig var det
aktivt, og vi lærte noget!
E2: Den eneste grund til, at jeg kan huske nogen af de der ting, er, fordi vi lavede
dét.
E3: Også [lærer NN], hun har også lavet noget sjovt og aktivt, det der hvor vi skulle
kaste bolden rundt.
E2: Det var også sjovt, men det er så sjældent, det er jo et halvt år siden eller et
eller andet.
E1: Ja, men det var fordi, det var sommer.
E3: Ja, men det er det jo også nu. Men så kan man gøre det på skolen. Man behøves
ikke gå udenfor.
E2: Der er jo plads til det! Vi har en helt ny, stor skole.

Eleverne har gode erfaringer med undervisning, der fx inkluderer bevægelse og boldleg,
og de udtrykker skuffelse over, at dette kun sjældent finder sted. Bevægelse i
undervisningen bliver af flere grupper fremhævet som en stærk facilitator for deltagelse
i undervisningen. Eleverne bemærker, at de fysiske rammer er tilstrækkelige til, at der
kan planlægges bevægelse ind i undervisningen, uanset om det foregår inde eller ude,
men konstaterer så, at lærerne sjældent benytter sig af det. De enkelte fag forbindes med
mere eller mindre aktivitet. I en gruppe snakker eleverne om forskellen mellem
matematisk og sproglige fag:
E1: Jeg er ikke så glad for matematik. Jeg kan bedre lide de sproglige fag, for der
er man lidt mere i gang.
E2: Der siger man faktisk også mere.
E1: Man siger meget mere.
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For denne gruppe bliver sproglige fag forbundet med dialog og elevaktivitet, hvor de i
højere grad associerer matematik med skriftlig opgaveløsning, hvor det mundtlige
anvendes i mindre grad. For denne gruppe virker det nemmere for eleverne at deltage i
fag, de associerer med mere mundtlighed, hvor de finder det vanskeligere med
matematik, som de har erfaring med er mere skriftligt. For andre elever kan det
formodentlig forholde sig omvendt. Elevernes deltagelse afhænger således meget af,
hvilken arbejdsform læreren planlægger med, og tilsyneladende er der i de deltagende
klasser en tendens til, at de forskellige fag er organiseret særligt ud fra én bestemt
læringsstil, hvilket gør organiseringen ensformig. Denne ensformighed får stor
betydning for eleverne, fordi nogle elever vil være meget motiverede for at deltage, mens
andre vil opleve, at det eksempelvis er kedeligt eller for svært. Den manglende variation
kan således ende med at virke ekskluderende for nogle elever.
Når eleverne diskuterer, hvornår det er henholdsvis svært og nemt at deltage i
undervisningen, giver de mere organisatoriske bud på, hvilke aktiviteter eller
undervisningsformer der er henholdsvis befordrende og hæmmende for deres deltagelse.
Generelt oplever eleverne, at de har nemmere ved at deltage, når undervisningen er aktiv,
dvs., når der inddrages bevægelse og kreativitet i undervisningen. Flere fremhæver også
quizzer, fx Kahoot9, der efter elevernes udsagn giver mange elever gode muligheder for
deltagelse, hovedsagligt fordi det er sjovt og har et konkurrenceelement.
E1: Synes I, det er sjovt at lave Kahoot?
E2: Ja.
E3: Ja.
E2: Det er det, fordi vi lærer noget af det normalt.
E1: Det er jo et emne, vi har arbejdet med.

9

Kahoot er en læringsplatform, hvor eleverne blandt andet kan deltage i quizzer, som de enten
selv eller læreren laver. Flere lærere anvendte fx Kahoot som en form for evaluering på et tema,
eleverne netop havde haft. Læringsplatformen findes på https://getkahoot.com/
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Eleverne fremhæver Kahoot som en underholdende måde, hvorpå det eksempelvis er
muligt at evaluere på et emne, de har arbejdet med. Når lærerne involverer teknologi i
undervisningen, virker det for flere elever befordrende for deres deltagelse. I en gruppe
taler eleverne om, at matematikundervisningen har forandret sig i takt med, at de er
blevet ældre og samtidig har fået ny lærer. En af eleverne i nedenstående samtale giver
udtryk for, at hendes holdning til faget matematik har ændret sig:
E1: Kan I huske i de små klasser, sådan femte, da vi havde [lærer NN], hvor vi hele
tiden havde computere, hvor vi legede med det der GeoGebra?
E2: Ja, og Excel.
E1: Ja, det syntes jeg faktisk var sjovt. Og man lærte noget, og det var sjovt. På
samme tid. Fordi du fik lov til at lege med det der, imens man ... jeg synes også,
det var sjovt ... og der var forskellige opgaver, og man skulle lave forskellige
figurer og sådan noget.
E2: Det var i de mindre klasser, og sådan noget laver vi jo ikke mere.
E1: Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Men jeg synes, det var sjovt. Jeg elskede at have
matematik dengang. Nu hader jeg det.

Eleverne giver udtryk for, at det ikke nødvendigvis er det enkelte fag, der er afgørende
for, om det er spændende og befordrende for deres deltagelse, men at det i højere grad
handler om, hvilke aktiviteter og hvilket indhold der er i den pågældende undervisning.
Når eleverne diskuterer de mere organisatoriske forhold ved undervisningen, fremhæver
de ligeledes gruppearbejde som en aktivitet, der giver gode muligheder for deltagelse.
E1: Måske skal vi skrive sådan ... Det der med, nemt at deltage, måske skal vi
skrive, at det er, når man er i mindre grupper eller foran mindre mennesker, der
skal sige sin mening?
E2: Også måske foran nogen man arbejder godt sammen med?
E1: Ja. Sådan så det ikke kun er for hele klassen, for så kan man godt blive lidt
bange for, det er forkert.
E3: Hvis man er i mindre grupper ... Skal vi bare skrive det?
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E2: Ja.

Gruppearbejde giver anledning til større aktivitet hos eleverne end fx undervisning i
plenum, fordi der er færre elever end i klasseundervisningen, der kan have ordet.
Gruppearbejde kan også være, som eleverne udtrykker ovenfor, forbundet med større
tryghed, fordi det er muligt at arbejde sammen med andre elever, man trives med, og
samtidig er det mindre sårbart at bidrage, hvis det viser sig at være forkert, det eleven
siger. En gruppe lærere er også opmærksomme på, at gruppearbejdet kan være
medvirkende til, at flere af eleverne kommer på banen. En lærer udtrykker det på
følgende måde:
Fx i tysk, nu er de i gang med at læse en bog, og der sidder de så i grupper og læser
altså, dvs. så er de også tvunget til at læse. Der kan man også se, jamen den lille
forsagte pige, hun forsøger faktisk alligevel at læse to linjer, så siger hun, ej jeg
kan ikke mere, men så får hun alligevel budt ind med noget.

Læreren erfarer, at mere stille elever bliver tvunget til og samtidig får mulighed for at
bidrage, når de arbejder i mindre grupper frem for i plenum eller alene. Det eksempelvis
at skulle læse højt i tysk kan være skræmmende for nogle elever og lettes ved, at det så
foregår i mindre grupper, hvor eleven føler sig mere tryg.

8.2.2.3 Opsummering på facilitatorer for engagement
Når eleverne i undersøgelsen skal give begrundelser for, hvorfor de har været enige i så
mange spørgsmål i spørgeskemaet, som de har, er der to centrale forskelle, nemlig
sammenhold/- sammenhold og gode lærere/dårlige lærere, der træder frem i materialet
for alle tre klasser.
Alle elever i undersøgelsen fremhæver, at klassens sammenhold og deres oplevelse af
forholdet til lærerne er afgørende facilitatorer for deres udtrykte engagement i
undervisningen og i skolen mere generelt.
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Eleverne giver ligeledes udtryk for, at de har gode lærere i klassen, der har stor betydning
for, at de i klassen får dannet tilsvarende omsorgs- og respektfulde forhold til deres
klassekammerater. Derudover forklarer eleverne, at lærernes tilgang til eleverne for det
meste er præget af respekt og anerkendelse, hvilket betyder, at eleverne ofte føler sig set,
hørt og forstået i undervisningen, og også mere personligt. Eleverne udtrykker således,
at facilitatorerne respekt og anerkendelse kan forstyrre det psykiske system, der kan
komme til udtryk gennem indikatorer i det psykiske system i form af det at føle sig hørt
og forstået. Eleverne i klasse C giver særligt udtryk for dette behov. I den klasse er både
lærere og elever særligt opmærksomme på, at forskellige kulturer og etnicitet respekteres
og anerkendes. Det er, ifølge lærerne, denne respekt og anerkendelse, der er de vigtigste
facilitatorer for at få skabt engagement og deltagelse i undervisningen.
Når eleverne skal karakterisere den gode lærer, er der to forskelle, de betegner som
centrale facilitatorer, nemlig respekt/disrespekt og tålmodig/utålmodig. I klasse B
fremhæver eleverne lærerens evne til at skabe respekt omkring sig i klassen, så der bliver
ro til faglig fordybelse. Eleverne i alle tre klasser finder det ligeledes meget centralt, at
læreren viser eleverne respekt, så eleverne føler, der er plads til at være, som de er både
fagligt og personligt. Dette bliver i særlig grad fremhævet af eleverne i klasse C, der
finder det frugtbart, når læreren har en humoristisk og afslappet tilgang til eleverne, også
i mere konfliktfyldte situationer. Eleverne giver udtryk for, at konfliktløsning som dialog
mellem lærere og elever uden familiens indblanding er med til at danne et tillidsfuldt og
trygt forhold mellem lærer og elever. Jeg iagttager således, at facilitatoren respekt
betones

forskelligt

mellem

klasserne,

hvor

klasser

fra

skoler

med

højt

karaktergennemsnit giver udtryk for et ønske om, at læreren sætter sig i respekt for at
udnytte tiden for undervisningen, mens respekt i klasse C, som er fra en skole med et
lavt karaktergennemsnit, i højere grad handler om et øget behov for dialog i
konfliktfyldte situationer internt på skolen for at mindske familiens indblanding.
Eleverne i klasse C giver udtryk for, at når lærere har tendens til at involvere familierne
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meget, kan det skabe frygt blandt eleverne og mindske deres deltagelse i undervisningen,
fordi de tager afstand fra den pågældende lærer.
Lærerens tålmodighed i undervisningen, fx det at læreren giver sig god tid til at forklare
en opgave, kan ifølge eleverne få konsekvenser for, hvordan de får mulighed for at
deltage i undervisningen. For eleverne i klasse C handlede denne forskel om lærerens
vilje til at give sig tid til eksempelvis at forklare eleverne opgaverne. Eleverne
fremhæver, at lærerens evne til at tale langsomt og tydeligt kan være afgørende
facilitatorer

for,

at

eleverne

får

mulighed

for

at

kunne

deltage

i

de

undervisningsaktiviteter, læreren har planlagt. Luhmann (2009) fremhæver sproget, som
et medie, der kan øge sandsynligheden for forståelse (Luhmann, 2009). Størstedelen af
eleverne i klasse C har dansk som andetsprog eller er fra flersprogede hjem, hvilket kan
betyde, at de kan være dansksprogligt begrænsede. På den måde tjener sproget som
medie ikke helt samme funktion som i de to øvrige klasser. Eleverne giver udtryk for at
have øget behov for flere og alternative forklaringer og værdsætter en lærer, der har
forståelse for netop dette. Lærerne i klasse C kan således ikke nødvendigvis forudsætte,
at eleverne har de sproglige kompetencer, der skal til for at selektere den forståelse,
læreren ønsker. Derudover vil eleverne have vidt forskellige kontekster at selektere
forståelse ud fra, jf. afsnit 3.4.1, hvilket ligeledes vanskeliggør processen med at tilegne
sig den viden, læreren intenderer. For eleverne i klasse A og B er det nærmere lærerens
faglighed, der bliver fremhævet som en facilitator for deres deltagelse, fordi de mener,
den kan have stor betydning for, hvorvidt læreren er i stand til at forklare opgaven på en
fyldestgørende og lærerig måde.
Gensidig respekt bliver ligeledes, for eleverne, afgørende for forholdet mellem dem og
deres lærere, fordi de udtrykker et behov for, at læreren til en vis grad må være underlagt
de samme regler, fx det at komme til tiden, og forventninger, fx til forberedelse, som de
også er underlagt som elever. På den baggrund iagttager jeg, at eleverne skelner ud fra
forskellene dobbeltmoralsk/- dobbeltmoralsk og disrespekt/respekt, når de iagttager
karakteristika ved en dårlig lærer. Eleverne fremhæver, at den magt, lærerne har, ind
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imellem bliver brugt på en måde, hvor eleverne føler, at lærernes kendskab til eleverne
kan blive brugt imod dem. På den måde kan eleverne opleve, at deres forhold til lærere
og klassekammerater er meget sårbart. Luhmann (2006) beskriver denne rolleasymmetri
elev/lærer som kendetegnende for undervisningens interaktionssystem. Lærerens
autoritet og strukturen omkring undervisning kan iagttages at være nødvendig, fordi
lærere og elever er tildelt hinanden, og undervisningen derved gennemføres mere eller
mindre inden for rammen af tvang. Det gør dog ikke, at læreren ikke har et pædagogisk
og fagligt valg: ”Dette udelukker naturligvis ikke, at det i interaktionen kan gøre en
forskel, hvordan en lærer optræder, hvordan han underviser, og især hvor kompetent han
kan optræde. Formen i undervisningens interaktionssystem åbner altså på alle måder et
spillerum for forskelle i faglig viden og i pædagogiske evner” (Luhmann, 2006, s. 133).
Eleverne er bevidste om lærerens autoritet, og de ønsker også, at læreren tager det
overordnede ansvar, men på en måde hvor de føler sig respekteret. At læreren skal
optræde fagligt kompetent bliver også fremhævet af eleverne. Dog betoner de den faglige
kompetence forskelligt.
Gennem analyser af elevernes iagttagelser af, hvad de iagttager som afgørende for deres
deltagelse

i

undervisningen,

træder

undervisningskommunikation/-strukturering

af

forskellene

strukturering

undervisningskommunikation

af
og

spændende undervisning/kedelig undervisning, herunder varieret undervisning/- varieret
undervisning, frem i materialet.
Oplevelsen af at have forstået undervisningsindholdet iagttager eleverne umiddelbart
som en afgørende indikator for deres engagement. Læreren kan således optræde fagligt
kompetent ved at forsøge at strukturere kommunikationen på en eller måske flere måder,
jf. kommunikationens usandsynlighed (Luhmann, 2009), så eleverne selekterer
forståelse, der bringer dem til den ”ønskede” forståelse af indholdet. Der er blandt
eleverne uenighed om, hvorvidt de kan siges at være deltagende, hvis de ikke har forstået
indholdet. Nogle elever mener ikke, det er muligt, mens andre nok mener, de er
deltagende alene ved at sidde og forsøge at følge med. De udtrykker dog samtidig, at
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deltagelsen opleves mangelfuld og er svær at opretholde, hvis ikke indholdet bliver
tydeligt for dem. Eleverne argumenterer for, at hvis det er vanskeligt at forstå
undervisningens indhold, vil det være svært at fastholde koncentrationen, og derved er
der stor risiko for, at eleverne så at sige afkobles kommunikationen. Set fra et
systemteoretisk perspektiv betyder det at selektere forståelse, at eleven er en del af
kommunikationen og derved godt kan siges at være deltagende (Luhmann, 2009). Der
bliver med det udgangspunkt en forskel mellem, om eleverne rent teoretisk kan siges at
være deltagende, eller om de føler sig som deltagere. Det at selektere forståelse betyder
så ikke, at eleven nødvendigvis forstår, hvad læreren forsøger at lære eleven, men
derimod at eleven vælger en måde at forstå det på (Luhmann, 1992). Når eleverne taler
om forståelse her, er det i betydningen, at de tilegner sig det, de vil betegne som den
’rigtige’ viden, og ikke som Luhmann anvender forståelse, hvor misforståelse også kan
betegnes som forståelse (Luhmann, 2009).
Gennem analysen iagttager jeg, at eleverne nævner det at bidrage mundtligt som en stærk
indikator for deltagelse. Det betyder, at eleverne finder det nødvendigt at kunne bidrage
mundtligt,

hvilket

netop

er

vanskeligt,

hvis

læreren

får

struktureret

undervisningskommunikationen, så den er kendetegnet ved et rigtigt og et forkert. Det
vil sige undervisning, der handler om, at eleverne skal afkode hvilket svar, læreren leder
efter. I den form for undervisning kan eleverne være særligt udfordrede på forståelse,
der er en af kommunikationens usandsynligheder (Luhmann, 2009). Meget af den
undervisning, der praktiseres, er tilsyneladende ifølge eleverne, baseret på elevernes
mundtlige deltagelse i plenum, og det betyder, at eleverne må have relevante mundtlige
bidrag for at deltage i undervisningen. At bidrage mundtligt opleves af eleverne som
særlig vanskeligt, hvis de ikke har forstået indholdet. Selvom eleverne er i klasser, hvor
der er plads til forskellighed, og hvor der er en holdning til, at det er ”gratis at prøve”, så
har eleverne en forventning til sig selv om, at når de siger noget i undervisningen, skal
det helst være korrekt. Når de gerne vil have, at deres svar er korrekt, er det hovedsagligt,
fordi de bliver vurderet på deres faglige formåen, hvilket vil sige, at det påvirker deres
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karakterer, og også i frygt for at blive til grin i klassen hvis det, de siger, kan opfattes
som værende dumt af klassekammeraterne.
Strukturering af undervisningskommunikation handler ligeledes om, at formålet med
undervisningen er relevant for elevernes deltagelse. Flere elever oplever det vanskeligt
at kunne deltage, både hvis de ikke ved, hvad de skal, men også hvis de ikke får en
forklaring på, hvorfor det er relevant for dem at deltage i. I den henseende bliver lærerens
faglige kompetence central, både så eleverne kan få en uddybende forklaring af det, de
måtte være i tvivl om, men ligeledes så læreren får forbundet undervisningsindholdet til
noget, eleverne kan relatere sig til. Eleverne pointerer, at tydelige mål med og struktur i
undervisningen gør deltagelsen nemmere. Tydelige mål giver dem overblik over, hvilken
viden de forventes at tilegne sig i den pågældende lektion. Dette fremmer forståelsen,
fordi de ved, hvad de skal rette deres blik mod.
En anden afgørende facilitator for elevernes deltagelse er, hvorvidt de oplever, at
undervisningen er spændende. Når undervisningen er spændende, har eleverne nemmere
ved at fastholde deres koncentration. Spændende undervisning faciliterer således
elevernes engagement og derved deltagelse. Spændende undervisning karakteriserer
eleverne navnlig som varieret undervisning. De har erfaring for, at undervisningen især
i udskolingen er ensformig, og mange grupper taler om, at røv-til-bænk-undervisning
bliver enormt kedelig i længden. Dog kan en levende formidler, der tager udgangspunkt
i egne erfaringer og fortællinger, gøre den organisering af undervisningen mere
interessant. Den ensformige undervisning kan betyde, at lærerne eksempelvis ikke
varierer brugen af udbredelsesmedier. Udbredelsesmedier indebærer forskellige former
for analoge og digitale hjælpemidler, herunder fx bøger, powerpoints, Kahoot
(Luhmann, 2009). Ifølge eleverne ville netop variationen af disse forskellige medier
kunne virke faciliterende for deres engagement i undervisningen. Eleverne forbinder de
enkelte fag med bestemte former for organisering. Derved kan der iagttages at være en
tendens til, at den samme lærer planlægger meget af den samme type undervisning. Fra
elevernes perspektiv vanskeliggør det deres deltagelse, fordi det bliver for kedeligt. Det
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bliver med den ensformige undervisning vanskeligt for læreren at ramme de
tilstedeværende i undervisningen, hvilket kan øge kommunikationens usandsynlighed
(Luhmann, 2009), fordi eleverne giver udtryk for, at de vil være mindre tilbøjelige til at
koble sig på undervisningskommunikationen.
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8.3 Analysetrin 3
I dette afsnit udfoldes analysetrin 3 i den radikal hermeneutiske metode (Rasmussen,
2004b). Afhandlingen er gennemført i et mixed methods design, hvilket betyder, at dette
analysetrin udvides til også at omfatte de kvantitative data. Således udarbejdes her en
fortolkningsintegration, jf. figur 4.2 s. 91, hvor de kvantitative og kvalitative data
analyseres ud fra det teoretiske perspektiv sammenholdt med anden relevant forskning.
Den første del af denne analyse adresserer især andet forskningsspørgsmål, der fokuserer
på facilitatorer for elevers engagement i undervisningen. Jeg sammenfatter således de
foregående analyser og fremanalyserede forskelle til to mere overordnede forskelle, der
ifølge eleverne virker faciliterende for deres engagement i undervisningen, nemlig
elevernes iagttagelser af varierende undervisning/- varierende undervisning og
ordentlighed i undervisningen/- ordentlighed i undervisningen. Jeg indleder kapitlet med
iagttagelser af de ovennævnte forskelle, hvor der i det efterfølgende afsnit udarbejdes en
analyse af afhandlingens teoretiske og empiriske fund i relation til forholdet mellem
engagement og deltagelse. Det tredje afsnit har således fokus på afhandlingens tredje
forskningsspørgsmål.
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8.3.1 Varierende undervisning som engagerende undervisning
Når eleverne skal forholde sig til deres deltagelsesbetingelser i undervisningen, bliver
eksempelvis organisering og indhold vigtig for dem. Flere af grupperne i de tre udvalgte
klasser diskuterer, hvornår de oplever, at undervisningen giver dem god mulighed for
deltagelse. Et tema, der bliver taget op i samtlige grupper, er varieret undervisning, der
for mange er vigtig for at bevare engagementet. Eleverne giver udtryk for, at en mere
ensidig undervisning kan gøre det vanskeligt at fastholde koncentrationen og
vanskeliggør derved også fastholdelsen engagement og for nogen så også deltagelse.
Andre elever giver udtryk for, at de formår at fortsætte deres deltagelse i undervisningen,
men ikke som en indikator for engagement, men derimod af pligt og ansvar for, at
undervisningen skal køre. Det vil være usandsynligt, at alle elever er inkluderede i
undervisningen hele tiden (Luhmann, 2006), og det kan der være mange forskellige
årsager til, men nogle af grundene fremhæver eleverne, nemlig hvis de ikke fagligt kan
gøre sig relevante for undervisningskommunikationen, og ligeledes hvis undervisningen
bliver for ensformig og kedelig. Den ensformige undervisning kan gøre det vanskeligt
for flere elever at tilegne sig stoffet, hvor manglende variation både indholdsmæssigt i
fagene og også mere organisatorisk kan gøre, at undervisningen opleves som særlig
kedelig og triviel for eleverne.
Undervisning forstået som kommunikation kan gennem strukturelle koblinger forstyrre
elevens

psykiske

system,

hvis

eleven

undervisningssystemet/undervisningskommunikationen

kobler
(Rasmussen,

sig

til
2004b).

Ensformig undervisning kan systemteoretisk set iagttages som ensidige former for
forstyrrelser. Forstyrrelser der kan få nogle elever til reagere ved engagement, mens
andre elever kan være disengagerede eksempelvis fordi de ikke kan følge med i det, der
foregår i undervisningen. Variation i undervisningen kan således iagttages som en
variation i forstyrrelser. Variationen af forstyrrelser kan eksempelvis betyde, at læreren
anvender en variation af medier, jf. afsnit 3.4.1, der ikke alene kan øge sandsynligheden
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for elevernes selekterede forståelse, men måske som et resultat heraf kan øge
sandsynligheden for, at de kan blive engagerede i det, der foregår.
Eleverne giver udtryk for, at de savner bevægelse i undervisningen. Psykiske systemer
kan, ifølge Luhmann, udover det sociale system også koble sig til den fysiske og
kropslige omverden (Luhmann, 1994). Bevægelse kan forstås som en fysisk og kropslig
forstyrrelse af det psykiske system, der ifølge eleverne kan virke engagerende.
Bevægelse og aktivitet kan forandre den fysiske omverden, eksempelvis kan det betyde,
at eleverne får mulighed for at opholde sig midlertidigt udendørs eller i en større sal, som
nogle elever refererer til. Iagttagelse af elevernes iagttagelser indikerer, at den kropslige
forstyrrelse give eleverne mulighed for, at de kan percipere forskellige ikke-sproglige
meddelelsesformer, hvilket kan øge sandsynligheden for øget engagement og læring.
Det kunne eksempelvis være at læreren gør brug af eksempler og illustrationer ved at
lade eleverne få et dyrehjerte i hånden i biologi, så eleverne selv kan udforske, hvordan
et sådant er konstrueret. Der vil sideløbende med lærerens forklaringer være mulighed
for helt andre perceptioner, end når læreren blot viser et billede af et hjerte på
whiteboarded.
Ved inddragelse af bevægelse og anden aktivitet, eksempelvis elevernes mulighed for
sanselige oplevelser såsom berøring og lugte, i undervisningen vil eleverne ikke alene
være mentalt aktiverede, som ved mere forelæsningsbaseret undervisning, hvor læreren
hovedsagligt taler (Keiding & Laursen, 2005), men altså også mere kropsligt, hvilket
flere elever giver udtryk for at have stor gavn af.
Andreas Helmke (2018) fremhæver vigtigheden af mangfoldighed. Mangfoldighed
dækker her over afveksling i arbejdsformer, forskellige former for organiseringer og
ligeledes variation i sansemodaliteter, som han benævner det. Her fremhæves ikkesproglige repræsentationer, der ifølge Marzano, Pickering og Pollock (2005) kan hjælpe
eleverne til at forstå sammenhænge på en anden måde. Eleverne i klasse C i nærværende
undersøgelse giver udtryk for at have vanskeligheder ved rent sprogligt at afkode, hvad
læreren taler om, hvilket kan betyde, at elevernes muligheder for at bidrage relevant til
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undervisningskommunikationen kunne øges, hvis der i højere grad anvendtes ikkesproglige repræsentationer, end eleverne udtrykte var tilfældet. Undervisning hvor den
mundtlige deltagelse i plenum er særlig central, giver de sprogligt stærke elever gode
vilkår, og kommunikationen vil på den baggrund hovedsagligt inkludere læreren og den
gruppe elever, der kan gøre sig relevante netop der. Andre elever kan gøre sig relevante,
hvis undervisningen hovedsagligt inkluderer skriftlige aktiviteter. Begge former
inkluderer

sproglige

repræsentationer,

så

hvis

der

ønskes

ikke-sproglige

repræsentationer, kunne kroppen tages i anvendelse (Helmke, 2018). Det handler således
ikke udelukkende om opgavevariation, der eksempelvis på forskellige måder involverer
skriftlighed, men ligeledes om variation i forskellige repræsentationer.
Når eleverne taler om undervisningens organisering og indhold, bliver deres egen rolle
ikke italesat. Eleverne har umiddelbart ikke erfaring med at forsøge at forandre den
undervisningskommunikation, de er en del af. Det bliver tydeligt gennem deres samtaler,
at de deltager i undervisningen, hvis de føler sig engagerede og har mulighed for det, og
ellers ”tjekker de ud” og sidder afventende, evt. går de i gang med noget andet. Kun en
enkelt gruppe nævner, at de har forsøgt at snakke med læreren om en anderledes
organisering, der kunne indebære mere fysisk aktivitet, hvor eleverne samtidig henviser
til folkeskolereformen, hvor netop dette var det nye (Regeringen, 2013). At eleverne
vælger en mere passiv rolle i forhold til at kunne påvirke undervisningen, er noget, der
også bliver tematiseret i et finsk studie af Ulmanen et al. (2014), der finder, at det, de
kalder ’confirmation strategy’, er den oftest anvendte strategi af eleverne i deres studie.
’Confirmation’ betyder i det finske studie eksempelvis, at eleverne bekræfter, overtager
eller tilpasser sig faglige og sociale mål, der er opstillet af læreren, og at de så at sige
følger med strømmen. Studiet er anvendt i afhandlingens state of the art, og jeg havde
på daværende tidspunkt (inden afhandlingens undersøgelsers start) en formodning om,
at der i de udvalgte klasser måske kunne spores en højere grad af autonomi blandt de
højt engagerede danske elever, nu når de i spørgeskemaundersøgelsen netop giver udtryk
for at have et højt engagement. Dette viser sig dog ikke umiddelbart at være tilfældet,
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selvom en relativt stor del af eleverne i de tre klasser giver udtryk for i
spørgeskemaundersøgelsen, at de føler sig lyttet til af de voksne på skolen, og at
størstedelen også føler, de er med til at bestemme det, der sker med dem i skolen, jf.
afsnit 6.6. Spørgsmålene er dog formuleret i generelle vendinger, og det behøver derfor
ikke være direkte relateret til undervisningen, når eleverne svarer ’enig’ til
spørgsmålene. Det kan ligeledes betvivles, hvorvidt eleverne faktisk kan forestille sig
den form for indflydelse, det fx ville være, hvis de kunne være med til at tage
indholdsmæssige beslutninger om undervisningsindholdet. Hvis det ikke som sådan er
praksis i danske klasser, kan det formodentlig heller ikke forventes, at eleverne overvejer
det som en mulighed.
I det ovenfor nævnte finske studie argumenteres der for, at anvendelsen af
tilpasningsstrategien nu og her kan gøre, at eleverne deltager, fordi de bare følger med,
men på længere sigt kan det betyde, at elevernes engagement formodentlig vil falde
(Ulmanen et al., 2014). Et resultat der giver anledning til en undren i forhold til
resultaterne i nærværende afhandling, for hvad er det så, der gør sig gældende for disse
elever? Betyder det, at deres engagement med tiden vil dale, eller har de et særligt drive,
en særlig vilje, eller er det det særlige fællesskab med de andre elever og deres lærere,
der gør, at de formår at bevare deres engagement og deltagelse, selvom den
undervisning, de beskriver at være en del af, er ensformig og egentlig kræver hårdt
arbejde for at fastholde koncentrationen? Eleverne selv peger på, at deres indbyrdes
fællesskab i klassen har afgørende betydning for deres engagement i undervisningen, og
de fremhæver det som det vigtigste for, at de har fået de resultater i
spørgeskemaundersøgelsen. Det betyder, at et stærkt elevfællesskab i klasser, hvor
eleverne finder værdi i at skabe gode resultater i undervisningen, kan være med til at
bevare elevernes engagement og deltagelse. Det kan samtidig betyde, at i klasser, hvor
fællesskabet ikke er stærkt, eller eleverne samles om andet end det faglige, bliver det
endnu mere vigtigt at arbejde med varieret undervisning, der formodentlig vil kunne
hjælpe til at fastholde eleverne. Resultaterne kan også pege på, at elevinddragelsen er
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central, så eleverne gives mulighed for at påvirke undervisningen. Eleverne vil, som
tydeliggjort ovenfor, ofte ikke selv komme på banen og gøre opmærksom på eventuelle
barrierer for deres deltagelse på andre måder, end at de bare ikke deltager. Det vil derfor
betyde, at det er lærerne, der skal lægge op til og skabe plads til den form for
kommunikation. Både de kvantitative og kvalitative resultater giver nemlig stærke
indikationer af, at det, Luhmann (2009) benævner refleksiv kommunikation om
undervisningskommunikationen, er mere eller mindre fraværende i undervisningen, og
det kan have afgørende konsekvenser for elevernes engagement og oplevelse af
autonomi, dvs. elevens oplevelse af at have selv- og/eller medbestemmelse over, hvad
der sker i skolen. Det at have indflydelse på sin skolegang kan have stor betydning for,
om eleverne oplever deres skolegang som meningsfuld og derved også, om den er værd
at investere i (Tangen, 2009). Elevinddragelsen ville ligeledes være anvendelig til at
undersøge, hvordan den varierede undervisning kunne organiseres, og samtidig hvilket
indhold eleverne i den pågældende klasse fandt interessant.
Samtidig med at undervisningen skal være varieret, skal den også formidles, sådan at
eleverne forstår den. Eller eleverne skal sættes i undervisningsmæssige sammenhænge,
hvor de får mulighed for at tilegne sig stoffet, fx i samarbejde med andre elever, der i
hvert fald for nogle kan øge elevernes sandsynlighed for forståelse eller tilegnelse af den
viden, læreren har planlagt. Eleverne pointerer, at forståelsen er virkelig central for deres
deltagelse, fordi de ikke finder det relevant fx at deltage mundtligt, hvis de ikke kender
svaret på det, læreren taler om. Når det er meget afgørende for eleverne, at de forstår alt,
hvad læreren underviser i, kan en central årsag være det præstationspres, eleverne
oplever særligt i udskolingen. Daniels og Arapostathis (2005) skriver i deres studie
baseret på elevers perspektiver: ”When students transition from elementary to middle
school, the focus of learning shifts from participation to performance, which is difficult
for many students” (Daniels & Arapostathis, 2005, s. 37). Når eleverne er kommet i
udskolingen, bliver de i langt højere grad vurderet på deres faglige kundskaber og ikke
udelukkende på deres deltagelse. Både lærere og elever i undersøgelsen taler om, at det
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vigtigste er, at man deltager, men samtidig er deltagelsen forbundet med at skulle vise,
at man kan noget (performance). Lærerne forklarer, at jo mere korrekt man siger, jo
højere karakterer får man, men det at prøve er gratis, så ikke at sige noget vil ikke kunne
betale sig. Eleverne har tilsyneladende forstået det budskab og ved, det er vigtigt at
deltage mundtligt i undervisningen. Samtidig finder de det enormt vanskeligt at deltage,
hvis de ikke forstår, hvad der foregår i undervisningen, og de har brug for en vis tro på,
at de har forstået indholdet, inden de rækker hånden op, så de ikke bliver til grin i klassen,
eller læreren får øje på, at de ikke er med fagligt. Det bliver på den baggrund tydeligt, at
eleverne mærker, at de selvfølgelig i høj grad bliver vurderet på deres faglige
præstationer og ikke udelukkende på, om de deltager. Dette kan muligvis også være
grunden til, at undervisningen har ændret sig. De har ikke længere aktiviteter og lege
som en del af deres undervisning, men derimod mere stillesiddende faglige aktiviteter,
der ifølge eleverne faktisk kan gøre det vanskeligt at bevare engagementet gennem en
hel skoledag. Således bliver der i lærernes iver for at øge fagligheden i undervisningen
måske planlagt undervisning, der er karakteriseret ved en øget trivialisering, hvor
eleverne skal gætte, hvilket svar læreren ønsker, de giver (Luhmann, 2006). En tendens
der ligeledes kan være en del af forklaringen på, hvorfor en stor del af eleverne i
spørgeskemaundersøgelsen ikke føler sig lyttet til eller medbestemmende over det, der
sker i skolen. Olga Dysthe (1997) benævner den form for trivialisering af
undervisningskommunikationen for monologisk undervisning, hvor eleverne udfylder
huller i lærerens talestrøm. Modsat det dialogiske klasserum, hvor der gøres plads til
elevers autentiske svar, der giver plads til, at elevernes bidrag til kommunikationen ikke
er kendetegnet ved noget, læreren allerede ved på forhånd (Dysthe, 1997). Det dialogiske
klasserum betyder ikke nødvendigvis variation, men det øger sandsynligheden for den
strukturelle kobling til kommunikationen, fordi flere elevers bidrag vil være relevante.
Således kan der i denne sammenhæng argumenteres for, at autenticitet og variation i
undervisningen kan øge elevernes mulighed for deltagelse og engagement. Ligeledes
kan en varieret undervisning, ifølge eleverne, øge sandsynligheden for elevernes
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tilegnelse/forståelse af stoffet og derved give dem bedre mulighed for at være relevante
adressater for undervisningskommunikationen.

8.3.2 Ordentlighed som facilitator for elevers engagement og deltagelse i
undervisningen
Et andet centralt fund gennem analyserne har været vigtigheden af det, jeg vil benævne
ordentlighed. Ordentlighed handler om måden, hvorpå både lærere og elever behandler
hinanden. Eleverne har stort fokus på, at de indbyrdes møder hinanden med respekt, og
at deres fællesskab er kendetegnet ved, at man er åben over for andre. Således kan der
argumenteres for, at kommunikationen i deres kammeratskabssystemer ofte er
struktureret efter respekt/- respekt, om man respekterer det, de andre siger, og faktisk
giver hinanden plads til at være dem, de er. Eleverne taler om, at de er meget bevidste
om netop det, også når der starter nye elever i klasserne. Ordentligheden viser sig også
ved, at alle kan arbejde sammen, så der aldrig er nogen, der står uden en makker eller en
gruppe, selvom læreren ikke nødvendigvis har struktureret dette på forhånd. Det betyder,
at ingen i klassen skal være nervøs for, om ens bedste ven eller veninde er fraværende,
og man derved står alene, når der skal dannes par eller grupper i undervisningen.
Ordentligheden består derudover af, at eleverne er forberedte til undervisningen og
deltager på en hensigtsmæssig måde i de læringsaktiviteter, læreren planlægger.
Denne ordentlighed, der forventes af eleverne indbyrdes, og lærerne forventer af
eleverne, forventer eleverne til gengæld også af deres lærere. De italesætter således, at
det i deres interaktion med lærerne er centralt, at lærerne eksempelvis tiltaler dem på en
respektfuld måde, at lærerne møder til tiden, og at lærerne møder velforberedte til
undervisningen. Alt sammen noget der også forventes af eleverne.
Luhmann (2006) pointerer, at der er en asymmetri i forholdet mellem elever og lærere,
som kort nævnt i afsnit 8.2.2.3, hvilket er med til at sikre, at undervisningen
gennemføres, fordi læreren overordnet set har ansvaret for både planlægning, indhold,
organisering og gennemførelse. Samtidig har læreren forskellige sanktionsmuligheder,
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hvis eleverne ikke følger klassens og lærerens regler og retningslinjer, og disse gælder
ikke den modsatte vej. Asymmetrien er bestemt en nødvendig faktor i lærer/elevforholdet, men umiddelbart må læreren bruge sin suverænitet på en måde, så
undervisningen fungerer, og eleverne samtidig føler sig respekteret og anerkendt.
Eleverne efterlyser lærerens kendskab til eleverne, altså at læreren tager hensyn ved
konflikter, fx ift. ikke at kontakte forældre. Således vil det ikke, set fra elevernes
perspektiv, være tilstrækkeligt, at skolen og læreren blot følger formelle strategier ved
konfliktløsning, men derimod tager hensyn til, hvem der er involveret og de erfaringer,
læreren har med den/de pågældende elev(er). Ifølge eleverne får den form for interaktion
stor betydning for, hvor de ellers trives på skolen og i undervisningen. Der går således
respekt, anerkendelse og kendskab til eleverne forud for det, at eleverne lader sig
undervise. Eleverne ønsker at blive behandlet som ligeværdige og diskuterer den
asymmetri, som de godt ved, er mere fremtrædende i deres forhold til nogle lærere end
i forhold til andre lærere. Luhmann taler om, at roller tilpasses personen, dvs., lærerrollen
som mere abstrakt form tilpasses den person, der nu varetager undervisningen
(Luhmann, 2006). Således kan eleverne have mere abstrakte eller overordnede
forventninger til lærerrollen, men som samtidig justeres af de forventninger, eleverne
har til den pågældende lærerpersonlighed.
Eleverne pointerer vigtigheden af, at læreren formår at strukturere kommunikationen,
sådan at undervisningen kan gennemføres med flest mulige elevers deltagelse. Det
betyder eksempelvis, at læreren får skabt ro i klassen, så undervisningen kan gå i gang,
og at læreren giver sig tid til at forklare og uddybe det, eleverne måtte være i tvivl om.
Det er således centralt for eleverne, at læreren har respekt omkring sig og samtidig viser
eleverne respekt. Det asymmetriske forhold er således en nødvendighed og giver læreren
mulighed for at gennemføre sin undervisning (Luhmann, 2006), men den giver samtidig
læreren ansvaret for, at der eksempelvis tages individuelle hensyn, og at alle elever føler
sig godt tilpas, sådan så de har de bedste deltagelses- og derved læringsbetingelser.
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At kommunikationen kan struktureres, så flest mulige elever kan gøre sig relevante,
kræver for mig at se, at læreren har kendskab til eleverne fagligt og til en vis grad også
personligt. Personligt i betydningen af, at det eksempelvis kan være gavnligt for læreren
at vide, hvis der foregår noget særligt i elevens familie, eller hvis eleven oplever sociale
vanskeligheder i skolen. Eleverne fremhæver ligeledes, at de ønsker, at læreren
respekterer det, hvis de eksempelvis har en angst for at blive udpeget til at sige noget i
plenum, uden de selv har markeret.
I SEI tillægger jeg spørgsmål nr. 13 netop den betydning at læreren har et mere personligt
kendskab til eleverne. Spørgsmålet vækker både teoretisk og empirisk interesse, og jeg
vil derfor her uddybe det nærmere. Spørgsmålet lyder som følger: De fleste lærere på
skolen interesserer sig for mig som menneske, ikke kun som elev. Ses spørgsmålet i en
sociologisk systemteoretisk optik, vil det at se nogle som et menneske have en meget
afgørende betydning og teoretisk set være umuligt for en lærer, når et menneske i en
systemteoretisk optik er et konglomerat af autopoietiske systemer (Keiding & Qvortrup,
2014; Luhmann, 2006). Spørgsmålet giver derfor ikke direkte mening i systemteorien,
men jeg ser alligevel anledning til at dvæle lidt ved det, fordi det på trods af den
umiddelbare overdrivelse iagttages at være relevant. Luhmann argumenterer for, at vi
indgår i interaktionssystemer gennem forskellige roller (Luhmann, 2006). I skolens
tilfælde handler det primært om rollerne som lærer og elev. Rollestrukturen lærer/elev
beskrives som asymmetrisk, hvilket er med til blandt andet at placere det overordnede
ansvar hos læreren. Når rollerne beskrives, inkluderes hovedsagligt det, at læreren skal
formidle viden, der kan skabe en forstyrrelse hos eleven, der derved får mulighed for
læring gennem egenoperationer. Læreren kan have forskellige tilgange til det at
undervise samt forskellige former for optræden (Luhmann, 2006). Der kan gennem
elevernes perspektiver iagttages stort fokus på, at læreren skal have øje for eleven som
mere end den abstrakte rolle som elev, der skal lære det, der formidles, eller det kan
betyde, at det at have øje for eleven som elev også er at tage hensyn til mere personlige
anliggender. At kendskabet til eleverne mindskes, efterhånden som de bliver ældre, er
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en pointe, Winther-Lindqvist (2012) skriver frem. Det tydeliggøres af WintherLindqvist, at lærere har tendens til at have langt større personligt kenskab til eleverne i
indskolingen, men efterhånden som klassetrinnet øges, bliver eleverne nærmere
genkendt i den mere abstrakte elevrolle. Den tendens kan iagttages at være problematisk,
fordi eleverne i nærværende undersøgelser fremhæver læreres interesse for dem både
privat, socialt og fagligt som betydningsfuldt for deres engagement.
Det må forventes, at læreren tager individuelle hensyn til eleverne, som Meyer (2005)
fremhæver som en del af den gode undervisning. Meyer mener nemlig, at det at tage
individuelle hensyn handler om at vise eleverne respekt. Respekt sidestiller Meyer med
en form for gensidig høflighed, hvilket eleverne i undersøgelsen også fremhæver. I den
forbindelse argumenterer Meyer for, at det modsatte af respekt er ydmygelse. Om
ydmygelse skriver han: ”Intet er værre! I empiriske undersøgelser er det såre sjældent,
at netop det begreb kommer på banen, men i barske selvbiografiske beretninger om
skoletiden kan man læse så meget desto mere herom.” (Meyer, 2005, s. 45). Ydmygelse
bliver også tematiseret i elevernes gruppesamtaler. Følgende samtale er nævnt tidligere
i analysen, men gentages her:
E1: Altså, en lærer man er decideret meget bange for, synes jeg, er en dårlig lærer.
E2: Ja, for så tør du nemlig ikke snakke i timerne og sådan noget.
E1: Altså, jeg synes, jeg er en lille smule bange for [lærer NN]. En lille bitte smule,
men det er ikke sådan meget.
E2: Fordi han ydmyger andre?
E1: Nej, det er fordi han råber meget højt og sådan noget.
E3: Han ydmyger ikke, men han laver sjov med det, hvis man laver fejl. Han gør
det underholdende.

Samtalen viser meget tydeligt, at det er individuelt for eleverne, hvordan de oplever den
omtalte lærer. En af eleverne er bange for ham, fordi han, ifølge eleven, har tendens til
at råbe ad eleverne i undervisningen, en anden oplever, at han ydmyger eleverne, hvilket
en råbende meddelelsesform også vil kunne blive opfattet som, og en tredje elev oplever
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lærerens form for kommunikation underholdende. Et eksempel der kan give indikationer
af, at læreren umiddelbart ikke har fornemmelse for, om de enkelte elever trives i
undervisningen, hvilket med stor sandsynlighed kan påvirke elevernes engagement i
negativ retning, hos de elever, der oplever at blive ydmyget, og/eller de elever, der føler
frygt. At elevernes iagttagelser af læreren er forskellige kan netop handle om, at de
oplever situationer forskelligt, men det kan også være et udtryk for, at læreren behandler
eleverne forskelligt. Et review af Pressley et al. (2003) viser, at: “Teachers are less
friendly with low-ability compared to high-ability students” (Pressley et al., 2003, s.
375). Det kan på den baggrund med stor sandsynlighed iagttages, at nogle elever kan
være udsat for en ydmygende form for kommunikation gennem undervisningen. Det
betyder, at elever, der er stærke performere, har større sandsynlighed for at blive mødt
af en imødekommende lærer, hvilket kan betyde, at deres engagement tilsvarende øges.
Wentzel (1997) konkluderer følgende i sit studie: “… students are more likely to engage
in classroom activities if they feel supported and valued” (Wentzel, 1997). At arbejde
for at øge elevers engagement i undervisningen må, med udgangspunkt i ovenstående,
indebære, at man som lærer viser eleverne respekt, og det vil samtidig indebære at
respektere, at nogle elever ikke finder en råbende meddelelsesform eller humoristiske
bemærkninger

om

elevernes

misforståelser

underholdende.

Den

form

for

kommunikation kan efterlade eleverne i en utryg situation, hvor de vælger ikke at deltage
i undervisningen.
Når ovennævnte review af Pressley et al. (2003) viser, at lærere kan have en tendens til
at være mindre venligt stemt over for elever, der er fagligt udfordrede kan det måske
være en del af forklaringen på den tendens, der viste sig i de kvantitative analyser, nemlig
at jo højere skolens karaktergennemsnit er, des højere er elevernes udtrykte engagement.
Eller omvendt at elever fra lavt præsterende skoler vil have større risiko for at føle sig
mindre engagerede, fordi de kan føle sig mindre værdsatte og respekterede.
Eleverne fremhæver deres venskaber som det mest centrale, og de fremhæver samtidig,
at de har et stærkt sammenhold i deres klasse. Eleverne selv mener, at deres gode
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sammenhold har rødder i, at deres lærere formår at strukturere kommunikationen og
derved øge kvaliteten af deres relationer. Ifølge eleverne er deres indbyrdes relation det
vigtigste for deres engagement, læring og udvikling i skolen, og der kan argmenteres for,
at der er grund til som lærer at prioritere det sociale sammenhold i klassen. Eleverne selv
sætter på den baggrund deres sociale trivsel foran den faglige. Det at fungere socialt
bliver en forudsætning for at fungere fagligt. Lærerens kerneopgave er, som tidligere
nævnt, faglig formidling, men det bliver i høj grad også formidling af mere sociale
værdier, der må træde frem.
Ses der på de kvantitative analyser, kan der argumenteres for, at kvaliteten af venskaber
er afgørende for, hvordan eleverne har det. Det er således ikke tilstrækkeligt, at eleverne
kan svare ’enig’ til, at de har venner på skolen, men de skal samtidig føle, at deres venner
er der for dem, når de har brug for det. I den kvalitative analyse bliver det tydeligt, at det
er centralt for eleverne at have følelsen af, at de altid har nogle at arbejde sammen med,
og at de ikke har grund til at frygte at blive svigtet. Den sikkerhed vil betyde, at man som
elev ikke skal frygte, hvis de bedste venner en dag ikke er i skole, fordi der så er andre,
de kan samarbejde med. Kammeratskabskommunikationer dannes og reproduceres altså
i høj grad i undervisningen, hvor det er læreren, der har ansvaret og netop kan være med
til at understøtte dannelsen af venskaber. Kammeratskaber iagttages at være af særdeles
stor betydning for eleverne, og dette kan i nogle tilfælde betyde, at eleven må vælge
mellem deltagelse i en kammeratskabsinteraktion eller deltagelse i undervisningen.
Qvortrup og Qvortrup (2015) skriver:
Tænk hvis ens ivrige deltagelse i undervisningskommunikationen indebærer, at
man efterfølgende ekskluderes fra kredsen af venner i skolegården. Dette viser
omvendt, hvor meget ”kulturen” i klassen betyder, dvs. hvor vigtigt det er, at
anerkendelse i det ene system ikke indebærer tab af anerkendelse i det andet
system (Qvortrup & Qvortrup, 2015, s. 92).

Det bliver således centralt gennem elevernes venskaber at få dannet en kultur, hvor
eleverne finder det værdifuldt at deltage i undervisningen og øge deres læring. Der skal
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altså være sammenhæng for eleverne mellem det at engagere sig i undervisningen og
samtidig være en del af kammeratskabssystemet. Om netop denne sammenhæng siger
en elev:
Tror, det er fordi, vi har et positivt syn på hinanden, vi har det godt med hinanden,
vi har lyst til at komme i skole. Vi er så mange forskellige mennesker, som kommer
godt ud af det med hinanden altid, og fordi vi er enige om, at vi skal klare os bedst
muligt vedrørende skoleting. Hvilket du ikke kan uden godt sammenhold. Vi er
gode til at blive enige.

Kammeratskaber kommer i første række, og fælles for de tre klasser i undersøgelsen er,
at de har kammeratskaber på tværs af klassen, der giver anledning til, at alle elever har
flere, de kan samarbejde med, og som de føler sig trygge ved. Eleven ovenfor nævner,
at de har et positivt syn på hinanden, så forskellighed iagttages ikke at være et problem
for eleverne. Samtidig er der en dominerende dagsorden i klasserne, der handler om at
lære mest muligt, hvilket de støtter hinanden i.
8.3.3 Hvordan forstå engagement og deltagelse?
Afhandlingens resultater viser, at ordentlighed i klassefællesskabet og varieret
undervisning har stor betydning for elevernes engagement og deltagelse, som i mange
tilfælde er tæt forbundne. Deltagelse kan iagttages som mulig indikator på engagement
i det sociale, og de fremskrevne fund har stor betydning for, om eleverne deltager som
et resultat af engagement, eller om de deltager af helt andre årsager. Spørgsmålet her
bliver så, hvordan det overhovedet er muligt at forstå forholdet mellem engagement og
deltagelse. Mine analyser giver nemlig anledning til en analyse af, hvordan det kan være
muligt at forstå henholdsvis engagement og deltagelse. Hensigten er at forsøge at
tydeliggøre og udfolde en tydelig skelnen mellem de to begreber og alligevel fastholde,
at de er tæt forbundne.
Når jeg kigger på adskillige af de elevudsagn, jeg har, bliver det tydeligt, at der er forskel
på, om eleverne er engagerede og deltagende eller blot deltagende. Deltagelse behøver

256

altså ikke at være psykologiseret i den forstand, at eleverne er drevet af lyst og
engagement, men kan for flere elevers vedkommende ligeledes være af mere
pligtskyldig karakter.
Skolen kommer til en vis grad til at handle om trivialisering. Eleverne er stadig ikketrivielle systemer, men de udsættes for trivialisering, der betyder, at de socialiseres til at
vide, hvornår det er hensigtsmæssigt at opføre sig som et trivielt system (Luhmann,
2006). En del af det at opfylde denne trivialisering er eksempelvis ved at påtage sig det
ansvar at forsøge at deltage i undervisningen, dvs., eleven adresseres i kommunikationen
enten som den meddelende eller ved at selektere forståelse (Jönhill, 2012), selvom der
måske kan være grunde til, at eleven ikke nødvendigvis er særlig interesseret i det, der
foregår. I sådanne tilfælde vil der således ikke være tale om engagement. Det betyder, at
deltagelse kan være en indikator i det sociale på engagement, men det behøver ikke
nødvendigvis være det. Deltagelse kan også være en indikator på eksempelvis følelsen
af pligt og ansvar over for læreren og undervisningen. Man kan altså godt som lærer
forvente, at eleverne er til stede i klassen, for det er der mere organisatorisk sørget for,
og man kan måske også til dels forvente, at de gør sig relevante for kommunikationen,
men med udgangspunkt i de kvalitative analyser vil deltagelsen af pligt være begrænset
og formodentlig med tiden ophøre, hvis ikke undervisningskommunikationen forandres.
Det må altså være i lærerens interessere at være nysgerrig på, hvordan de enkelte elever
oplever undervisningen og derved interessere sig for en mere motiveret deltagelse hos
den enkelte elev.
Når jeg finder denne skelnen mellem engagement og deltagelse vigtig, er det således
fordi, at lærere nok kan forvente, at elever deltager i undervisningen, fordi de skal, men
kan det forventes, at elever hovedsagligt deltager af pligt gennem det meste af deres
skolegang, eller vil det være nødvendigt at arbejde målrettet med elevernes engagement?
Analyserne peger på, at elever godt kan fastholde deres fokus og deltage i
undervisningen af pligt i en vis periode, selvom de af forskellige årsager finder det
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vanskeligt, men de siger samtidig, at hvis omstændighederne ikke forandres, vil det ende
med, at de ”tjekker ud” og finder på noget andet.
Dette gør sig, som tidligere nævnt, gældende, når de i længere tid fx ikke forstår det, der
foregår i undervisningen, eller hvis de af andre årsager ikke formår eller føler for at gøre
sig relevante for kommunikationen. Nogle elever beskriver følelsen af ydmygelse, når
en lærer laver sjov med elevernes fejl (jf. afsnit 8.2.1.2.1). For nogle gør den form for
kommunikation undervisningen underholdende, og for andre elever resulterer det i
disengagement og manglende deltagelse. Hvis eleverne ikke opnår en eller anden form
for erkendelse og læring af det, læreren formidler, er der stor sandsynlighed for, at de
opgiver og derved ikke deltager i den pågældende lærers undervisning.
I sidste ende kommer forskellen mellem engagement og deltagelse til at handle om
læring, eller gør det? Når en elev deltager i kommunikationen, selekterer forståelse,
skabes der grundlag for en forstyrrelse og derved læring (Rasmussen, 2004b). Betyder
engagement i denne forståelse øget læring? Den ikke-psykologiserede deltagelse vil jo
også skabe en forstyrrelse og kan dermed betyde læring for den enkelte elev. Der er dog,
med udgangspunkt i elevernes udsagn, grund til at argumentere for, at elevernes
sandsynlighed for deltagelse øges i det øjeblik, de oplever at være engagerede. I den
forstand vil både psykologiseret og ikke-psykologiseret deltagelse danne grundlag for
læring, men at være engageret vil øge sandsynligheden for, at deltagelsen fastholdes, og
derved finder jeg argumentation for, at elevernes engagement på længere sigt kan øge
sandsynligheden for læring.
8.3.4 Afsluttende iagttagelser
Når afhandlingens data analyseres, får forholdet mellem elever og mellem elever og
lærere en central rolle. Det kunne være nærliggende at sammenfatte de pågældende
spørgsmål til at omhandle relationer i en psykologisk forståelse, hvilket er
fremherskende inden for forskningen på nuværende tidspunkt. Begreber som relationer
og relationskompetence er ofte anvendt i relation til elevers deltagelse i undervisning
med reference til psykologien (fx Aspelin, 2010; Linder, 2016), og jeg tillader mig her
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at forholde mig kritisk til det, fordi jeg mener, relationskompetencen er en del af det,
men at den ikke kan stå alene. Afhandlingens resultater peger på, at relationer nok kan
være en del af det samlede billede, men det er ikke det, der er det væsentligste. Sidestillet
med relationskompetencen, når der fokuseres på engagerende undervisning, iagttager jeg
det didaktiske og kommunikation, der er struktureret af ordentlighed ud fra den
forståelse, der er beskrevet tidligere. Hvis vi forstår det at være lærer som en rolle,
betyder det, at der er nogle helt særlige forventninger forbundet hermed. Helt centralt
for lærerrollen er, at læreren er formidler, der skal forsøge at forstyrre eleverne med
relevant indhold og undervisning, således at de selekterer forståelse og forhåbentlig lærer
(dele af) det, der er målet med undervisningen (Luhmann, 2006). Afhandlingens
resultater peger på, at der nok er brug for omsorg og individuelle hensyn, men ikke i en
større grad, end det er muligt at tilgodese, hvis man ud fra elevernes perspektiv
gennemfører engagerende undervisning. Eleverne fremhæver vigtigheden af at føle sig
set og spurgt ind til, hvilket jeg vil argumentere for som en nødvendighed, hvis læreren
skal være i stand til at tilgodese alle elever i undervisningen. Jeg mener på den måde
ikke, at der er argumenter for at fremskrive engagerende undervisning som noget, der
kræver, at læreren besidder en særlig relationskompetence, men derimod at en lærer, der,
med elevernes ord, viser og skaber respekt, er ordentligt forberedt, gennemfører varieret
undervisning og samtidig besidder empati, faktisk vil være i stand til at facilitere mange
elevers engagement og derved øge deres muligheder for deltagelse i undervisningen.
Engagement bliver reproduceret i psykiske systemer som resultat af den strukturelle
kobling til det sociale system, fx undervisningen, der giver en forstyrrelse. På baggrund
af forstyrrelsen, der resulterede i engagement, gør eleven sig omvendt relevant for
kommunikationen, hvilket kan betyde, at eleven deltager i undervisningen, eller det
betyder i hvert fald, at eleven vil forsøge at deltage i undervisningen ved at bidrage
relevant til kommunikationen. Hvorvidt eleven rent faktisk kan deltage, handler også
om, om eleven adresseres i kommunikationen.
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Afhandlingens resultater kan pege på, at ordentlighed i undervisning øger
sandsynligheden eller virker fremmende for elevernes engagement i undervisningen. For
at bevare dette engagement og for at øge sandsynligheden for elevernes deltagelse peger
eleverne på varieret undervisning som en forudsætning. Denne proces vil fortsætte og
reproduceres i undervisningen og i øvrigt også have indflydelse på lærernes engagement
(Corso et al., 2013; Covell, McNeil & Howe, 2009). Forskning viser nemlig, at læreres
jobtilfredshed, engagement og investering i undervisningen øges i takt med elevernes
engagement. Det betyder, at reproduktionen af engagement i psykiske systemer i
undervisningens omverden gælder for alle, hvad enten det handler om lærerne eller
eleverne. Det kan i et vist omfang forventes, at eleverne deltager i undervisningen, fordi
de er medlemmer af organisationen skolen for at tilegne sig viden som led i et
uddannelsesforløb. Den præmis er eleverne bevidste om, og derfor giver de også udtryk
for, at deres deltagelse langt fra altid er affødt af engagement, men i nogen grad også af
pligt eller ansvar for undervisningen. Når deltagelsen sker som resultat af en pligt- eller
ansvarsfølelse, kan det være svært for eleverne at bevare koncentrationen og deltagelsen
i undervisningen, og det kan betyde, at de ender med at ’falde ud’. Et resultat der ud fra
ovenstående forskningsresultater kan betyde, at også lærerens engagement vil blive
påvirket eller omvendt, at lærerens engagement i undervisningen har afgørende
betydning for elevernes engagement. Med læreren som overordnet ansvarlig for
undervisningen er det forsvarligt at hævde, at processen må starte med læreren, men
samtidig står det klart, at også eleverne må være aktive bidragydere.
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Kapitel 9

KONKLUSION
Dette

kapitel

har

til

formål

overordnet

at

konkludere

på

afhandlingens

forskningsspørgsmål. Kapitlets første del er en kort redegørelse for projektets formål,
præsentation af forskningsspørgsmål samt opsamling på den teoretiske genbeskrivelse
af begrebet engagement. I kapitlets anden del redegøres for undersøgelsernes resultater
med henblik på afslutningsvis at præcisere, hvilke facilitatorer i undervisningen for
engagement eleverne i undersøgelsen peger på.

9.1 Formål og teoretisk forankring
Afhandlingen udspringer af en ambition om at give elever stemme omkring deres
undervisning i et forsøg på at blive klogere på, hvornår elever selv vil pege på, at de har
gode betingelser for deltagelse, og derigennem hvad de iagttager som engagerende
undervisning. Elevers perspektiver er anvendt i engagementsforskningen, men disse har
oftest været indsamlet med kvantitative formål. Der er på den baggrund efterspurgt
viden, der kan give indikationer af, ikke bare om elever er engagerede, men også hvornår
de oplever at være engagerede og hvorfor. Afhandlingens forskningsspørgsmål lyder
således:

1. Hvad karakteriserer elevers engagement på 7. klassetrin, og i hvilke
dimensioner af engagementet kan der iagttages at være udfordringer?

2. Hvad iagttager udskolingselever, fra klasser med et højt engagement, som
afgørende facilitatorer ved engagerende undervisning?

3. Hvordan kan forholdet mellem engagement og deltagelse iagttages?
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Afhandlingens forskningsspørgsmål kalder på forskellige studier. Jeg ønsker at inddrage
elever fra klasser med et højt engagement, hvilket betyder, at jeg må lokalisere klasser
med

højt

engagerede

elever.

Jeg indleder

derfor

undersøgelsen

med

en

spørgeskemaundersøgelse, hvor en repræsentativ andel elever fra 7. klasse inddrages.
Formålet med studiet er dels at kunne sige noget overordnet om elevers engagement i 7.
klasse i Danmark, altså hvad der karakteriserer elevernes engagement, og dels at have
mulighed for at udvælge klasser til deltagelse i uddybende kvalitative undersøgelser. I
de kvalitative undersøgelser sættes fokus på elevernes iagttagelser af deres forhold til
lærere og klassekammerater samt deres iagttagelse af (manglende) deltagelse i
undervisningen. Jeg er således fokuseret på at få indblik i, hvad der virker engagerende
for eleverne i undervisningen, og hvornår de iagttager at have henholdsvis gode og
dårlige betingelser for deltagelse i undervisningen.
Afhandlingen er teoretisk forankret i den sociologiske systemteori, som den
formuleredes af Niklas Luhmann (1927-1998). Det får betydning for min forståelse af
engagement, som jeg vælger at udarbejde en systemteoretisk genbeskrivelse af.
Engagement vurderer jeg som et begreb med mange betydninger, både inden for
psykologien, men også mere i form af et ’common sense’-begreb, der ofte anvendes som
buzzword i daglig tale. Det er derfor nødvendigt at få præciseret, hvordan engagement
kan iagttages og samtidig få arbejdet med engagement i mere analytisk end normativ
forstand.
I afhandlingen definerer jeg engagement som en forstyrrelse eller tilstand i det psykiske
system, der kan ses indikatorer på i det sociale. Det betyder, at engagement er et psykisk
anliggende, og når vi ser tegn på det i det sociale, fx i form af deltagelse i undervisningen,
er det ikke længere som engagement, men derimod som kommunikation. Med
udgangspunkt i den systemteoretiske genbeskrivelse bliver det således hovedsagligt
hensigten at undersøge, hvilke facilitatorer der, ud fra elevers iagttagelser, har betydning
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for deres engagement og deltagelse. Iagttagelser der også anvendes til en teoretisk og
empirisk iagttagelse af forholdet mellem engagement og deltagelse.

9.2 Hvad karakteriserer udvalgte elevers engagement?
I den første undersøgelse adresseres det første forskningsspørgsmål. Til undersøgelse af
elevernes engagement anvendes spørgeskemaet, Student Engagement Instrument (SEI).
Eleverne i spørgeskemaundersøgelsen er overvejende enige i mange af spørgsmålene.
Der er dog nogle spørgsmål, hvor der iagttages større variation i elevernes besvarelser
end i de øvrige. Dette gør sig gældende for spørgsmål relateret til lærer/elev-forholdet,
hvor en forholdsvis stor del af eleverne svarer ’uenig’ til spørgsmålene, der handler om
deres oplevelse af at føle sig lyttet til, oplevelsen af at have indflydelse samt det, at
lærerne ser dem som mennesker og ikke udelukkende som elever, dvs., at lærerne er
opmærksomme på elevernes sociale og private forhold, der kan have indflydelse på
elevernes engagement i undervisningen samt mulighed for at trives fagligt og socialt i
skolen.
En del af eleverne giver ligeledes udtryk for, at de ikke føler, de andre elever er der for
dem, når de har brug for det, og samtidig er en del af dem uenige i, at de andre elever
respekterer det, de siger. Størstedelen af eleverne giver udtryk for at have venner på
skolen, men der kan således sættes spørgsmålstegn ved, om disse venskaber er af en
sådan kvalitet, at eleverne oplever at have den støtte og omsorg, de har brug for i
hverdagen.
Faktoranalysen af de 35 items i SEI resulterer i fire dimensioner, lærer/elev-forhold,
kammeratskabsstøtte, skolens relevans og forventninger til fremtiden samt familiær
støtte. Dimensionerne anvendes i en statistisk loglineær model, hvor formålet er at
analysere, hvorvidt skolernes karaktergennemsnit og elevernes køn har indflydelse på
elevernes besvarelser inden for de enkelte dimensioner. Analyserne viser en tendens til,
at der er flere drenge end piger, der ikke finder skolen relevant og har mindre positive
forventninger til deres fremtid. Modsat ses der flere piger end drenge, der giver udtryk
for lav kammeratskabsstøtte.
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Simultane analyser viser ligeledes korrelation mellem skolens karaktergennemsnit og
dimensionerne elevernes oplevelse af skolens relevans og deres forventninger til
fremtiden samt lærer/elev-forhold. Resultaterne betyder, at elever fra skoler med et højt
karaktergennemsnit skønnes at have bedre forhold til deres lærere og de voksne mere
generelt end elever fra skoler med lavere karaktergennemsnit. Overordnet set, iagttages
der inden for dimensionen lærer/elev-forhold items, der giver anledning til videre
undersøgelse. Elevernes forhold til deres lærere bliver således et afgørende
iagttagelsespunkt, jeg arbejder videre med i den kvalitative undersøgelse, der tager
udgangspunkt i tre klasser med højt engagerede elever.

9.3 Hvad kan iagttages som centrale facilitatorer for engagerende
undervisning?
I afhandlingens anden undersøgelse tager jeg udgangspunkt i elevsamtaler i tre udvalgte
klasser, der giver udtryk for højt engagement i spørgeskemaundersøgelsen, og som
udtrykker stor enighed i spørgsmålene inden for dimensionen lærer/elev-forhold. Jeg
arbejder med to forskerforskelle, indikatorer for engagement og facilitatorer for
engagement. Således er jeg interesseret i at finde ud af, hvordan engagementet kan
komme til udtryk i det psykiske og det sociale system, samt hvad der i undervisningen
virker befordrende for elevernes engagement og deltagelse. Ambitionen er at få
mulighed for, gennem elevers perspektiver, at pege på centrale aspekter ved engagerende
undervisning.
9.3.1 Indikatorer for engagement/
Inden for forskerforskellen, indikatorer for engagement, er et omdrejningspunkt i
elevsamtalerne, hvilken betydning eleverne tillægger det at føle sig hørt. Eleverne bliver
i den forbindelse på forskellige måder bedt om at forholde sig til, hvornår og hvordan
det er betydningsfuldt, at lærerne lytter. I den forbindelse træder der tre centrale forskelle
frem i materialet: indflydelse/ -indflydelse, tryghed/ -tryghed samt deltagelse/ deltagelse.
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Det første, eleverne fremhæver, er den psykiske indikator indflydelse. Eleverne har
erfaring for, at når læreren lytter til dem i undervisningen, giver det mulighed for
indflydelse på undervisningens indhold, typer af opgaver og ligeledes omfanget af
lektier. Følelsen af at have indflydelse betyder også, at eleverne føler sig betydningsfulde
og oplever, at det, de siger, er vigtigt for både læreren, klassekammeraterne og
undervisningen. Det er således meget afgørende for elevernes engagement og deltagelse,
at blive spurgt gennem flere processer omkring undervisningen.
Tryghed kan ligeledes være en psykisk indikator for engagement. Tryghed handler i høj
grad om elevernes sociale og faglige trivsel. Eleverne giver udtryk for, at når lærerne
lytter, involverer eleverne deres lærere i deres personlige problemer, og samtidig øger
det deres deltagelse i undervisningen, fordi eleverne føler sig trygge ved at sige noget i
timerne. Derved bliver deltagelse en tredje faktor, der er stærkt påvirket af lærer/elevforholdet, og benævnes her som en social indikator for elevers engagement. Når læreren
lytter til eleverne, øger det elevernes oplevelse af at være relevante for
undervisningskommunikationen, og derved øges deres deltagelse. Flere elever
fremhæver vigtigheden af, at læreren er optaget af at lytte til alle elever, også selvom
man ikke nødvendigvis sidder med det korrekte svar. Eleverne oplever, at lærerens
interesse i deres meninger virker stærkt engagerende på dem og øger derved deres
deltagelse i undervisningen markant.
9.3.2 Facilitatorer for engagement/
I undersøgelsen af den anden forskerforskel facilitatorer for engagement er elevernes
oplevelser af deltagelse i fokus.
Indledningsvis

tematiseres

baggrunde

for

elevernes

besvarelser

i

spørgeskemaundersøgelsen, der viser, at eleverne først og fremmest fremhæver deres
indbyrdes sammenhold og deres forhold til lærerne som afgørende for deres besvarelser
af SEI. Således træder forskellene sammenhold/- sammenhold og gode lærere/dårlige
lærere frem i materialet.
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Eleverne argumenterer for, at deres indbyrdes forhold i klassen er altafgørende for deres
engagement både fagligt og socialt. Når eleverne beskriver deres venskaber, bliver det
tydeligt, at kommunikationen i venskabssystemerne først og fremmest struktureres af
koden respekt/-respekt, hvor det er centralt for eleverne, at de respekterer det, de andre
siger, og giver hinanden plads til at være dem, de er. Derudover giver de udtryk for, at
de støtter hinanden i undervisningen, så alle har nogle at arbejde sammen med, og alle
kan klare sig bedst muligt. I alle tre klasser er det vigtigt for eleverne at deltage i
undervisningen og klare sig bedst muligt.
Når eleverne fremhæver deres indbyrdes forhold, pointerer de samtidig, at deres
sammenhold i særlig grad er styrket ved lærernes hjælp. Klasserne har haft en
gennemgående klasselærer i deres seks første skoleår, og alle tre klasselærere har været
med til at hjælpe eleverne til at løse konflikter på en sådan måde, at elevernes
sammenhold er styrket, og de finder stor værdi i hinandens forskelligheder.
Eleverne fremhæver ligeledes deres lærere som særligt afgørende for, hvordan de
besvarede spøgeskemaundersøgelsen. De vurderer, at de generelt har nogle gode lærere,
der lytter og behandler dem med respekt. Når eleverne bliver bedt om at nævne
kendetegn ved en god lærer, skelner de således ud fra forskellene respekt/disrespekt og
tålmodighed/utålmodighed.
Eleverne fremhæver altså først og fremmest en lærer, der kan skabe respekt omkring sig
i undervisningen og samtidig behandler eleverne med respekt. Eleverne er på den
baggrund indforstået med det asymmetriske forhold, der er mellem lærere og elever, og
som lærerne i et vist omfang behøver for at kunne gennemføre deres undervisning, og
de mener samtidig, at det på trods af denne asymmetri er vigtigt, at læreren viser dem
respekt, eksempelvis ved at tage individuelle hensyn til dem i undervisningen.
En god lærer er derudover en, der er tålmodig og giver sig tid i undervisningen. Det kan
fx betyde, at læreren tager sig tid til at forklare eleverne, hvad det er, de skal lave, så alle
får mulighed for at deltage i den enkelte aktivitet. Omvendt skelner eleverne ud fra
forskellene dobbeltmoralsk/- dobbeltmoralsk og disrespekt/respekt, når de skal iagttage
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en dårlig lærer. En dårlig lærer er, ifølge eleverne, disrespektfuld, hvilket betyder, at
læreren ikke tager hensyn til den enkelte elev, ikke sørger for, at alle elever i klassen kan
følge med, og at lærerne ”taler grimt” til eleverne, som de selv formulerer det. En dårlig
lærer er ligeledes dobbeltmoralsk, dvs., læreren har forventninger til og regler for
eleverne, læreren ikke selv indfrier. Sådanne forventninger er fx at møde forberedt til
undervisningen, at komme til tiden og undskylde, hvis telefonen ringer i timen. Eleverne
giver udtryk for, at oplevelsen af ligeværd mellem elever og lærere i forbindelse med
sådanne forventninger er meget afgørende for deres engagement og deltagelse.
Eleverne bliver bedt om at forholde sig til, hvornår de oplever at have de bedste
betingelser for deltagelse i undervisningen. Her træder særligt to forskelle frem, nemlig
strukturering

af

undervisningskommunikationen/-

strukturering

af

undervisningskommunikationen samt spændende undervisning/kedelig undervisning.
Eleverne fremhæver strukturering af undervisningskommunikationen/ som altafgørende
for deres deltagelse i undervisningen. Eleverne har erfaring for, at en stor del af
undervisningen foregår mundtligt i plenum, og det betyder for flere, at de har oplevelsen
af, at de deltager, hvis de har forstået indholdet og kender svaret. Er det ikke tilfældet,
fortæller de, at de ”melder sig ud”. Det at have forstået undervisningsindholdet bliver
således afgørende for, om eleverne føler sig og gør sig relevante for kommunikationen.
Systemteoretisk kan der argumenteres for, at alene det, at eleverne selekterer forståelse,
hvad enten det fører til ”den rigtige” forståelse eller misforståelse af indholdet, betyder,
at de er deltagende i kommunikationen, og netop det diskuterer eleverne, men de når
frem til, at det at prøve ikke varer ved, hvis man ikke ender med et relevant bidrag til
undervisningen. Således vanskeliggøres deltagelse i undervisningen, der ofte baseres på
”rigtige” svar.
Strukturering af undervisningskommunikationen/ handler ligeledes om tydelig struktur
og organisering af undervisningen, hvor undervisningens mål er tydelige for eleverne.
Eleverne italesætter, at det er vigtigt for deres deltagelse, at de ved, hvad der forventes
af dem, og hvilken viden de forventes at tilegne sig i den pågældende lektion. Tydelige
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mål er med til at strukturere kommunikationen, og det bliver derved lettere for eleverne
at gøre sig relevante og derved deltage.
Spændende undervisning fremhæves som den anden forskel, når eleverne skal pege på,
hvad der er vigtigt for deres deltagelse i undervisningen. Eleverne foretrækker
spændende undervisning og forklarer, at det letter deres deltagelse, men de forsøger også
at deltage i undervisning, de ikke finder interessant. Når eleverne skal karakterisere
spændende undervisning, træder forskellen varieret undervisning/-varieret undervisning
frem. Eleverne giver udtryk for, at de finder det vanskeligt at bevare deres engagement
gennem en hel lektion, der er baseret på tavleundervisning eller røv-til-bænkundervisning, som de selv kalder det. Eleverne værdsætter en lærer, der har stor faglig
viden og er en levende formidler, der bruger eksempler fra eget liv, så i hvilken grad
tavleundervisningen er kedelig, vil variere. Når eleverne diskuterer den varierede
undervisning, bliver det tydeligt, at fagene forbindes med bestemte og ensformige
former for organiseringer, der appellerer forskelligt til eleverne, hvilket betyder, at det i
de enkelte fag ofte vil være de samme elever, der deltager. Eleverne selv fremhæver, at
eksempelvis gruppearbejde eller quizzer anvendt i evalueringsøjemed virker
engagerende på dem. Dog er det vigtigste for dem, at der foregår noget forskelligt
gennem lektionen, hvilket eleverne oftere oplevede i de mindre klasser, end de gør i
udskolingen. En del af forklaringen på den tendens kan ligge i, at der i udskolingen i
højere grad fokuseres på præstation (performance) og ikke blot deltagelse. Det vurderes
på baggrund af analyserne at variationen af sproglige og ikke-sproglige repræsentationer
kan øge elevernes deltagelse og engagement, fordi de psykiske systemer så også udsættes
for mere fysiske og kropslige forstyrrelser, der giver en sanselig og ikke udelukkende
mental aktivering.
9.3.3 Engagement og deltagelse
Med udgangspunkt i afhandlingens teoretiske genbeskrivelse af engagement og
elevernes iagttagelser af deres undervisning kan det konkluderes, at forholdet mellem
engagement og deltagelse må nuanceres. Det bliver således tydeligt gennem
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elevsamtalerne, at deltagelse kan være en indikator for elevernes engagement, men
elevernes deltagelse kan også have baggrund i andre faktorer, fx deltagelse forbundet
med pligt og/eller ansvar. At deltage af pligt iagttages at være tilstrækkeligt i nogle
tilfælde, men elevernes udsagn indikerer, at reproduktionen af deltagelse er mere
sandsynlig, hvis den sker som en indikator på engagement end pligt og ansvar, fordi den
ved sidstnævnte formodentlig vil ende. Engagerende undervisning bliver således
afgørende for elevers vedvarende deltagelse i undervisningen.

9.4 Afrunding
Resultaterne peger på, at engagerende undervisning, iagttaget med elevers iagttagelser,
er kendetegnet ved, at eleverne mødes af en vis ordentlighed i undervisningen. En
ordentlighed hvor de bliver mødt med gensidig respekt, interesse og tillid både af læreren
og af klassekammerater. For at undervisningen opleves engagerende må eleverne opleve,
at deres bidrag er betydningsfulde, hvilket fx gør sig gældende, når deres meninger tages
i betragtning gennem undervisningen. Det virker således særligt engagerende på
eleverne, når de har indflydelse på deres undervisning, og de føler sig lyttet til.
Ud over ordentlighed er varieret undervisning, hvor læreren gør brug af forskellige
former for organiseringer gennem lektionen kendetegnende for engagerende
undervisning. Det kan konkluderes, at gennem ordentlighed og varieret undervisning vil
der med stor sandsynlighed være mulighed for, at en stor del elever i en klasse oplever
at være engagerede og deltagende i undervisningen. Ordentlighed og varieret
undervisning er på baggrund af afhandlingens resultater de mest centrale facilitatorer for
elevers engagement i folkeskolens undervisning, der får betydning for, om eleverne
deltager som en indikator for engagement og i mindre grad som en indikator for følelsen
af pligt.
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Kapitel 10

PERSPEKTIVERING
Afhandlingens undersøgelser har givet grundlag for et kvalificeret bud på en forståelse
af engagerende undervisning. Undersøgelserne har således givet anledning til uddybende
besvarelser af forskningsspørgsmålene, men gennem undersøgelser og resultater er der
ligeledes grundlag for at stille nye spørgsmål. Gennem afhandlingens tema, metode og
resultater iagttages der oplagte veje, der kunne arbejdes videre ad inden for temaet
engagerende undervisning. Jeg vil i dette afsluttende perspektiverende kapitel pege på
mulige design og metoder, der kunne være relevante at inddrage i fremtidige studier.

10.1 Elev- og lærerperspektiv – et longitudinelt design på engagerende
undervisning
Tidligere forskning har peget på, at elevers perspektiver er underbelyste ud fra et
kvalitativt formål i engagementsforskningen (Cooper, 2014). Jeg har i denne afhandling
forsøgt at udfolde elevers perspektiver ud fra ét tema, nemlig engagerende undervisning,
og jeg har valgt at tage udgangspunkt i klasser, hvor elever giver udtryk for at være højt
engagerede. At udvælge klasser med et høj engagement på baggrund af en
spørgeskemaundersøgelse kan have betydning for elevernes selvopfattelse, når den
næste undersøgelse påbegyndes, fordi eleverne præsenteres for deres resultater og
derved bliver klar over, at de har svaret mere ’enig’ end gennemsnittet i Danmark. Et
alternativt design til at udvikle viden inden for engagerende undervisning kunne tage
udgangspunkt i tilfældigt udvalgte klasser, hvor engagementsniveauet ikke på forhånd
var klarlagt. Dette kunne give anledning til en mere neutral holdning både fra læreres,
elevers og forskers side og kunne give mulighed for en endnu større diversitet i
materialet, fordi det så ikke nødvendigvis var engagerede elever, der udspurgtes. Dette
ville dog ikke kunne vides med sikkerhed, da engagementsniveauet ikke var undersøgt.
Et alternativt design kunne være at lade klasserne besvare et spørgeskema om
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engagement, fx SEI, samtidig med at der blev gennemført elevsamtaler, hvilket ville give
et integreret design af den type, Greene (2007) ville betegne blending, hvor der er en
samtidighed i indsamling af data, så metodernes indhold og formål ikke ændres
undervejs, som det kan være tilfældet ved et sekventielt design, hvor en undersøgelses
indhold bygger på resultater fra den foregående undersøgelse (Greene, 2007). Med det
design ville elevernes perspektiver på engagerende undervisning kunne sammenholdes
med deres engagementsniveau, og det ville under indsamlingen af data være uvist, hvor
eleverne var placeret i forhold til graden af enighed i de forskellige spørgsmål.
Hvis temaet fortsat er engagerende undervisning, ville et lærerperspektiv være relevant
at udfolde yderligere. Lærerne har haft en beskeden rolle i projektet, men det kunne være
særlig interessant at undersøge, hvad lærerne selv pegede på som engagerende
undervisning. Altså hvornår lærerne oplever, de fanger elevernes interesse og
engagement, og hvornår de oplever, at eleverne deltager i deres undervisning. Hvis det
ovenfor beskrevne projekt skulle involvere lærerperspektivet, skulle dette ligeledes
indsamles samtidig med de andre undersøgelser, så de tre sideløbende undersøgelser
kunne samles i en afsluttende analyse, der kunne give nuancerede perspektiver på
engagerende undervisning.
I afhandlingens kvalitative analyser bliver det tydeligt, at eleverne oplever, at
undervisningen har forandret sig, efterhånden som eleverne er blevet ældre. For flere
elever betyder den forandring, at undervisningen er blevet mere ensformig og kedelig.
Hvor eleverne tidligere oplevede, der var variation og kreativitet, er det i udskolingen
mere ensformig tavleundervisning, der praktiseres. Tidligere forskning har peget på, at
elevers engagement daler, efterhånden som eleverne bliver ældre (Wylie & Hodgen,
2012). En af forklaringerne på den tendens kunne være, at undervisningen også forandrer
sig, men der kunne også være andre forklaringer. På nuværende tidspunkt er det tydeligt,
at engagementet daler, men hvorfor det daler, er fortsat usikkert. Det kunne på den
baggrund være interessant at foretage ovenfor beskrevne undersøgelse i et longitudinelt
design, hvor undersøgelserne gentages gennem en årgangs skolegang. Med et sådan
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design ville det være muligt at undersøge, om og hvordan kravene til engagerende
undervisning forandrer sig i takt med en stigning i elevernes alder og erfaringer. Et
longitudinelt design ville ligeledes kunne tage højde for mere strukturelle og politiske
forandringer, der ligeledes kan være medvirkende til, at undervisningen og skolen mere
organisatorisk forandrer sig.

10.2 Udvikling af spørgeskema
Jeg vælger i spørgeskemaundersøgelsen at anvende et amerikansk skema, SEI, fordi det
er valideret og har teoretisk udgangspunkt i engagement (Appleton et al., 2006). Det
betyder, at jeg med en vis form for sikkerhed ved, at det er det, jeg undersøger.
Resultaterne har vist, at skemaet har været anvendeligt, og faktoranalysen bekræfter, at
spørgsmålene i stort omfang har bevaret deres betydning, og eleverne har været
konsistente i deres besvarelser, jf. afsnit 6.2. Alligevel bliver resultatet af undersøgelsen
i et vist omfang meget overordnet og svært at tolke på. Sammenholdes de kvantitative
og kvalitative resultater gives der særligt belæg for at diskutere det mere
indholdsmæssige i SEI, der volder en del vanskeligheder både i relation til kulturelle
forskelle, men også i forhold til den bagvedliggende teoretiske baggrund. Der er visse
vanskeligheder ved at anvende et skema i en dansk skolekontekst, der er udviklet til en
amerikansk skolekontekst.
SEI er udviklet til high school elever. I en dansk skolekontekst er det elever, der går på
de gymnasiale uddannelser. Eleverne er således ældre end dem, jeg inddrager i den
danske skolekontekst, hvilket i sig selv ikke er noget problem, fordi spørgsmålene i
oversættelsesfasen samtidig tilpasses aldersgruppen, men organiseringen af henholdsvis
high school vs. en folkeskole har vist sig at blive betydningsfuld. Når jeg sammenholder
mine

kvantitative

og kvalitative

resultater,

bliver

det tydeligt, at

jeg

i

spørgeskemaundersøgelsen mangler analyser af elevernes oplevelser på klasseniveau. I
SEI spørges der hovedsagligt ind til elevernes oplevelser på et skoleniveau. Det betyder
mere konkret, at der fx i spørgsmål 5 spørges ind til, om de voksne på skolen lytter til
eleverne, og i spørgsmål 24 spørges ind til, om eleven har venner på skolen. Spørgsmål
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der er relevante, også i folkeskolen, at stille på skoleniveau, men som også ville være
særdeles relevante at undersøge på klasseniveau. Forklaringen bag formuleringen af
spørgsmålene i SEI må være, at den amerikanske high school ikke er organiseret i
klasser, men derimod går eleverne på forskellige hold med forskellige elever og
forskellige lærere. Derved vil det ikke være muligt at spørge ind til elevens oplevelse på
klasseniveau, da disse skifter for de amerikanske elever gennem skoledagen.
Når jeg argumenterer for, at klasseniveauet er vigtigt, er det særligt, fordi eleverne i de
kvalitative analyser fremhæver deres klassefællesskaber som helt afgørende for deres
engagement og deltagelse. Jeg bliver således nysgerrig på, hvordan andre elever i
undersøgelsen mon oplever dette. Som jeg tolker elevernes udsagn, er det væsentligt at
have venner i klassen, og det er væsentligt, at disse venskaber er baserede på
anerkendelse og respekt, så eleverne føler sig trygge. Det betyder, at det ikke alene er
oplysningen om, om eleverne oplever at have venner i klassen, der er væsentlig, men
også om kommunikationen i disse venskabssystemer struktureres efter mere
følelsesmæssige koder som eksempelvis omsorg og anerkendelse. Derved giver SEI ikke
tilstrækkelig information ved eksempelvis at spørge til, om eleverne har venner på
skolen. Den information giver mig viden om, at eleverne er inkluderede i
venskabssystemer i eksempelvis frikvartererne, men den giver ingen information om,
hvorvidt det er tilfældet i klassen. Det kan i en sådan undersøgelse se ud som om, at
eleverne trives, fordi de siger ja til, at de har venner, men hvorvidt venskaberne findes i
klassen, og hvorvidt de stikker så dybt, at eleverne føler sig trygge ved dem, er ikke en
del af undersøgelsen.
Når spørgsmålene, der handler om lærer/elev-forholdet, tages i betragtning, giver det
ligeledes anledning til diskussion. Det viser sig særligt i de kvalitative analyser, at det er
enormt vigtigt for eleverne, at de føler sig lyttet til i undervisningen og ikke bare generelt
af voksne på skolen. Eleverne peger på, at det at føle sig anerkendt og lyttet til har stor
betydning for deres følelse af autonomi, følelsen af at være en respekteret og vigtig del
af undervisningsfællesskabet, og derved får det også afgørende betydning for deres
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deltagelse i undervisningen. Jeg vurderer derfor, med afsæt i mine resultater fra de
kvalitative analyser, at det er uhensigtsmæssigt og mangelfuldt ikke at spørge ind til
elevernes oplevelse af undervisningen, selvom amerikanske elever ikke tilhører en
bestemt klasse, som er tilfældet for den kontekst, SEI er udviklet i. I SEI spørges der
selvfølgelig generelt ind til, om de voksne lytter, og det inkluderer også lærerne, men
når eleverne skal tage summen af en større gruppe voksne i betragtning i ét spørgsmål,
vil jeg argumentere for, at den enkelte voksnes betydning udvandes. Det er således ikke
engang sikkert, eleverne tager undervisningen i betragtning, når de besvarer
spørgsmålet. Det kan sagtens være meningsfuldt at spørge ind til den generelle
kommunikation på skolen, men et supplerende spørgsmål til eleven som relevant
adressat i undervisningen ville kunne give informationer om, hvorvidt de enkelte elever
reelt

oplever

at

være

deltagende

i

undervisningskommunikationen

og

undervisningsfællesskabet.
Det anvendte spørgeskema, SEI, er udarbejdet med det formål at undersøge den
kognitive og psykologiske dimension af elevers engagement med det formål at kunne
udpege elever, der er i risikogruppen for at udvikle disengagement (Appleton et al.,
2006). Gennem afhandlingens kvalitative analyser bliver det tydeligt, at lærerne og
undervisningens organisering er særlig central for elevernes engagement, og jeg oplever
på det tredje analysetrin at ”mangle” resultater fra de kvantitative analyser, der er mere
fokuserede på de forhold, der gør sig gældende på klasseniveau i undervisningen. SEI er
derfor meget relevant for undersøgelsen, og sammenholdes det med afhandlingens
øvrige resultater, iagttager jeg et solidt grundlag for at udarbejde et nyt spørgeskema, der
kan undersøge elevers engagement med fokus på, hvordan eleverne oplever skolen og
undervisningen.
Det vil således være meningsfuldt at bevare SEI’s dimensioner og spørgsmål, men tilføje
flere undervisningsrettede spørgsmål inden for dimensionerne kammeratskabsstøtte og
lærer/elev-forhold, så der indsamles viden om, om eleverne oplever at have den fornødne
tryghed, indflydelse og kammeratskabsstøtte på skolen og i undervisningssituationer.
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Derudover vil det ud fra afhandlingens resultater være hensigtsmæssigt at indarbejde en
dimension, der handler om elevernes deltagelse. Denne dimension må indeholde
spørgsmål, der kan undersøge først og fremmest, om eleverne deltager i undervisningen,
men ligeledes også om deltagelsen foranlediges af engagement eller pligt. Dette vil i høj
grad fortælle noget om elevernes engagement og give indikationer af, hvorvidt eleverne
oplever undervisningen som engagerende. Ud fra et sociologisk perspektiv vil det på den
baggrund være muligt at iagttage de mere individorienterede forhold og elevernes
selvrapporterede indsats, men det vil også give mulighed for at iagttage sociale forhold,
hvor

undervisningskommunikationen

som

afgørende

for

elevernes

deltagelsesbetingelser vil være i fokus.
En meget betydningsfuld faktor for indholdet af SEI kan være, at det oprindeligt er
udviklet til, at professionelle kan udpege enkelte elever, de vurderer er i risiko for at
udvikle disengagement i en grad, hvor det kan true deres fremtidige skolegang. Jeg
iagttager, at der arbejdes med en mere individorienteret forståelse, hvor problemet
placeres hos eleven snarere end i det sociale. Med en systemteoretisk forståelse, hvor
koblingen mellem det psykiske og det sociale system er en forudsætning, må det sociale,
i form af centrale facilitatorer, i højere grad vægtes. Jeg kan med andre ord se, at en
kvantitativ analyse af elevernes engagement og deltagelse sagtens kan give nuancerede
perspektiver på elevernes iagttagelser, hvis blot spørgsmålene konkretiseres og
målrettes, så indikatorer og facilitatorer i højere grad kan fremanalyseres.
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BILAG A
Spørgeskema til elever i 7. klasse
Køn:

pige

dreng

Navn: ____________________________________________________________
Klasse: ___________________________________________________________

Instruktion:
•
•
•

Brug en blyant
Sæt ét kryds for hvert spørgsmål. VIGTIGT: Der må kun sættes kryds inde i firkanterne.
Spørg om hjælp hvis du er i tvivl
Meget
enig

1

Min familie er der for mig, når jeg har brug for dem

2

Når jeg er færdig med mit skolearbejde, kigger jeg det
igennem, for at se om det er korrekt

3

Mine lærere er der for mig, når jeg har brug for dem

4

Mine klassekammerater kan lide mig, som jeg er

5

De voksne på skolen lytter til eleverne

6

De andre elever på skolen er opmærksomme på mig

7

Eleverne på skolen er der for mig, når jeg har brug for
dem

8

Min uddannelse vil skabe mange muligheder for mig i
fremtiden

9

Meget af det, der er vigtigt at vide, lærer man i skolen

10

Skolens regler er retfærdige
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Enig

Uenig

Meget
uenig

Meget
enig
11

At tage en uddannelse er vigtigt

12

Når der sker noget godt i skolen, vil min familie gerne
vide det

13

De fleste lærere på skolen interesserer sig for mig som
menneske, ikke kun som elev

14

Mine klassekammerater respekterer det, jeg siger

15

Når jeg laver mit skolearbejde, tjekker jeg, om jeg forstår
det, jeg laver

16

Mine lærere er generelt åbne og ærlige over for mig

17

Jeg regner med at tage en uddannelse

17a

Hvad vil du gerne være? (skriv på linjen, sæt ikke kryds):
_________________________________________

18

Jeg vil gerne lære, men kun hvis lærerne belønner mig

19

Skolen er vigtig for, at jeg kan nå mine mål i fremtiden

20

Når jeg har problemer i skolen, vil min familie gerne
hjælpe mig

21

De voksne på skolen behandler generelt eleverne
retfærdigt

22

Jeg kan godt lide at tale med lærerne på min skole

23

Jeg kan godt lide at tale med eleverne på min skole

24

Jeg har venner på skolen

25

Når jeg klarer mig godt i skolen, er det, fordi jeg arbejder
hårdt

26

De prøver vi har, er gode til at vise, det jeg kan

27

Jeg føler mig tryg i skolen

28

Jeg føler, at jeg er med til at bestemme det, der sker med
mig i skolen
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Enig

Uenig

Meget
uenig

Meget
enig

Enig

Uenig

Meget
uenig

Min familie støtter mig i at blive ved med at prøve, når

29

tingene er svære i skolen
30

Jeg har positive forventninger til min fremtid

31

Lærerne på skolen er opmærksomme på eleverne

32

Jeg vil gerne lære, men kun hvis min familie belønner
mig

33

Det er sjovt at lære, fordi jeg bliver bedre til noget

34

Det, jeg lærer i timerne, er vigtigt for min fremtid

35

Karaktererne i fagene er gode til at måle, det jeg kan

Synonymordbog
Svarmulighederne kunne også være:
Meget enig

Enig

Uenig

Meget Uenig

Stort JA

lille ja

lille nej

Stort NEJ

Altid

For det meste

Ikke så tit

Aldrig

Mange

Nogle

Ikke så mange

Ingen

Her kan du skrive, om der var noget, du kom til at tænke på, da du udfyldte skemaet. Du må også gerne
skrive videre på bagsiden af papiret:
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BILAG B
Kære skoleleder
Jeg har netop påbegyndt mit ph.d. projekt i samarbejde med Susan Tetler v. Institut for
Uddannelse og Pædagogik (DPU) og UCC. Projektet omhandler elevengagement i folkeskolens
7. klasse.
Kort fortalt har jeg defineret det således, at engagement dels indeholder motivation, altså lyst til
læring, men også selve deltagelsen, altså det at være en aktiv del af læringsfællesskabet. Det
betyder, at øget engagement skaber gode betingelser for inklusion og derved et øget
læringsudbytte. Hensigten med projektet er at finde ud af, hvad der karakteriserer læringsmiljøer
med et højt engagement, og hvordan lærere og elever oplever engagementets betydning for
elevernes deltagelse i undervisningen.
Første del af projektet indeholder en spørgeskemaundersøgelse af cirka 1200 elever fordelt på 24
skoler i 12 kommuner. Alle kommuner og skoler er anonyme i undersøgelsen.
Jeg kontakter jer her for at høre, om jeg kan få lov at inddrage jeres 7. årgang i min
spørgeskemaundersøgelse?
Spørgeskemaet er et amerikansk valideret værktøj, som jeg nu har oversat, så det kan anvendes i
en dansk skolekontekst. Skemaet indeholder 35 spørgsmål med fire svarmuligheder fra meget
uenig til meget enig. Indholdet i spørgeskemaet er koncentreret om elevernes oplevelse af deres
skolegang ift. deres sociale liv, opbakning fra deres familier samt deres relation til lærerne.
På spørgeskemaet anfører eleverne deres navn og klasse. Skemaerne vil kun blive anvendt i denne
sammenhæng, og det vil udelukkende være mig, der har adgang til dem. Elevernes navne vil altså
ikke blive nævnt i nogen sammenhænge.
Jeg har haft kontakt til Datatilsynet og har fået deres tilsagn om, at undersøgelsen overholder de
etiske retningslinjer, der er i forbindelse med en spørgeskemaundersøgelse af børn.
Rent tidsmæssigt vil jeg skulle bruge en lektion, altså cirka 45 min. i hver klasse. Der vil ikke
være nogen forberedelse eller anden aktivitet for lærerne. Jeg vil meget gerne have mulighed for
at lave undersøgelsen i alle jeres 7. klasser. Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres så vidt
muligt i marts og april måned.
Jeg håber, I vil deltage. Kontakt mig gerne hvis der skulle være spørgsmål!
Jeg vil tillade mig at kontakte dig telefonisk i uge 7.
Med venlig hilsen
Hilde Ulvseth
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BILAG C

Kære forældre i 7. klasse
1. januar 2014 er jeg gået i gang med et ph.d.-projekt på Institut for Uddannelse og Pædagogik,
v. Aarhus Universitet.
Formålet med projektet er at undersøge, i samarbejde med elever og lærere, hvordan man kan
tilrettelægge undervisning, så elevernes engagement og deltagelse i undervisningen bliver styrket.

Som en del af undersøgelsen, skal jeg i det kommende halve år gennemføre en
spørgeskemaundersøgelse om elevengagement i Folkeskolens 7. klasse.
Der vil være cirka 1250 elever fra 24 skoler, der deltager i undersøgelsen.
Alle skoler er anonyme.
Spørgeskemaet indeholder 35 spørgsmål med svarmuligheder fra helt enig til helt uenig. Skemaet
indeholder generelt set udsagn i forhold til, hvordan eleverne oplever deres skolegang.
Skemaet påføres elevens navn og klasse. Besvarelserne behandles med fortrolighed, dvs. jeg er
den eneste, der har adgang til elevernes besvarelser.
Undersøgelsen overholder retningslinjerne fra Datatilsynet.
Jeg vil være i 7.a d. 24/6 i dansk. Såfremt I ikke ønsker jeres barns deltagelse, skal jeg bede jer
om at melde tilbage til [lærer NN] snarest muligt.
I skal være meget velkomne til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål.
Mange hilsner
Hilde Ulvseth
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