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Bilagsfortegnelse 

Afhandlingens bilagsbind er, med undtagelse af bilag 1, ikke offentligt tilgængelig pga. 

databeskyttelsesloven, dvs. der indgår materiale, der kan føre til, at nogle af deltagerne ville blive 

identificeret.  

Da det har været en del af mine overvejelser at offentliggøre bilagsbindet, har jeg så vidt muligt 

anonymiseret samtlige deltagere, også i bilagene. På grund af en række elevprodukter samt visuelle 

fremstillinger i bilagene, der skal vise en del af analyseprocessen i afhandlingen, besluttede jeg i sidste ende 

ikke at gøre bilagene offentligt tilgængelige på nær af bilag 1, der er vedlagt afhandlingen i trykt form.  

Udvælgelsen af bilag til bilagsbindet er sket ud fra overvejelser om størst mulig transparens, så bilag er 

valgt ud, hvis de yderligere bidrager til denne.  

Bilagene er vedlagt afhandlingen i elektronisk form som pdf- og MP4-filer på en usb-lagerenhed. Bilagene 

har fået tildelt numre fra 1-54 (se listen nedenfor).  

Det omfattende datamateriale, der blandt andet består af over 100 timers videooptagelser, er ikke 

inkluderet i bilagsbindet i sin helhed. Udvalgte videoklip, der viser de situationer, der ligger til grund for 

analyserne af tre udvalgte cases (se kapitlerne 5 & 6), indgår til gengæld i bilagsbindet (bilag 32-34). Det 

øvrige audiovisuelle datamateriale befinder sig på en sikker server. Det er muligt at rekvirere det, eller dele 

af det, hvis det er påkrævet.  

Henvisninger fra afhandlingen til video-, lyd- eller tekstfiler i datamaterialet indsamlet under feltarbejderne 

sker ved, at jeg henviser til bilag 2, der er et datakatalog, hvor samtlige filer er listet og nummereret. Da der 

henvises til det samme bilag (bilag 2), når jeg henviser til filerne, nøjes jeg med at henvise til, hvilken skole, 

hvilken filtype og hvilket nummer filen er listet som i datakataloget. Jeg benytter koderne BY for Byskolen, 

BA for Bakkeskolen, vf. for videofil, lf. for lydfil og tf. for tekstfil i disse henvisninger til datakataloget.  

Det betyder fx, at koden BY, vf.59 henviser til videofil nr. 59 listet under feltarbejdet på Byskolen i bilag 2.   

Liste over bilag:  

Bilag 1:  KB som elevhenvendt læremiddel  

Bilag 2:  Datakatalog  

Bilag 3: Oversigt over deltagere  

Bilag 4:   Læringsnarrativer  

Bilag 5:  Præ-test Byskolen  

Bilag 6:  PowerPoint etableringsmøder januar 2016 

Bilag 7:  Interviewguide til lærerinterviews  

Bilag 8:  Transskription præ-interview med lærer Marie  

Bilag 9:  Transskription præ-interview med lærer Karina  
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Forord  

Denne ph.d.-afhandling er produktet af et ph.d.-stipendium finansieret og støttet af det nationale Ph.d.-råd 

for Uddannelsesforskning, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse under Aarhus Universitet og Via 

University College. Først og fremmest mange tak for at give mig muligheden! Jeg opfatter det som et stort 

privilegium. Jeg ville ønske, at de forhold, under hvilke jeg kunne gennemføre arbejdet, var andre forundt, 

ikke mindst i andre lande og dele af verden. Danmark bør blive ved med at gå foran, når det gælder om at 

støtte uddannelse og uddannelsesforskningen.  
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Endvidere går en stor tak til gode kollegaer på DPU, især i Aarhus, hvor jeg har følt mig velkommen og tryg, 

og hvor jeg fik uvurderlig faglig sparring.  

Tak går også til kollegaer og ledere på Via University College, herunder en særlig tak til Mette Vedsgaard 

Christensen, der har været min vejleder på UC-side, og til Kim Egeskov for omsorg og støtte.  

En kæmpe tak går til tegneren Eric Knipper, der har transformeret stillbilleder af elever og lærere til de 

tegninger der indgår i afhandlingens analyser.  

Stor tak går til Sofia Marques Da Silva fra Universitetet i Porto, der gav mig muligheden for at besøge deres 

spændende forskningsmiljø omkring minoriteter i forskellige uddannelseskontekster.  

Tak også til mine venner og min bror, der alle sammen har bidraget til, at jeg ikke har været alene undervejs 

i processen.  

En stor tak går også til Louise Wøbbe for hjælp i forbindelse med transskriptioner af elevinterviews. 

Stor tak ligeledes til Inger Schoonderbeek Hansen for omhyggelig og kompetent korrekturlæsning.  
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Kapitel 1: Indledning 

Figur 1: Tegning af eleverne Julie, Samira, Azra og Aisha 

 

Tegningen ovenfor (figur 1) viser Julie, Samira, Azra og Aisha (fra venstre mod højre), der er elever i 8.y på 

Byskolen. De er på vej til den integrerede institution Brændenælden, der ligger en kilometer væk fra skolen. 

Eleverne har planer om at samarbejde med pædagoger, ledere og børn fra institutionen. Mere præcist 

ønsker de at tilbyde deres hjælp til at forbedre institutionens kommunikation, herunder såvel strategien for 

kommunikation og konkrete eksempler på tekster, der kan bruges til at kommunikere.  

Når jeg indleder min afhandling med denne tegning, er det, fordi afhandlingen handler om grupper af 

elever, der arbejder med det didaktiske design Kommunikationsbureauet, og det er dermed elevernes 

læringspraksisser, der er genstand for undersøgelsen. Kommunikationsbureauet (herefter KB) er et 

eksempel på det, jeg betegner som mål- og værdiskabelsesorienteret entreprenørskabsundervisning (kort 

MVEU). I MVEU handler det for eleverne om at tage udgangspunkt i deres egne interesser, at samarbejde i 

grupper på demokratisk vis og gennem kreative processer at skabe værdi for nogen uden for skolen, og 

samtidig at tilegne sig nogle af de faglige kompetencer, der indgår i skolens og, mere præcist, danskfagets 

curriculum (Fælles Mål for dansk).  

Den visuelle gengivelse af eleverne er valgt, fordi mine analyser af elevernes læringspraksisser i høj grad 

inddrager elevernes fysiske handlinger, altså hvad de, med hjælp fra deres kroppe, foretager sig gennem 

forløbet med KB. Tegningerne er fremstillet af tegneren Eric Knipper, der har fået til opgave at 
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transformere stilbilleder fra videooptagelser, så de gengiver de originale billeder så virkelighedstro som 

muligt og samtidig slører elevernes virkelige identitet. Tegningerne bruges metodisk til at vise den praksis, 

jeg har observeret. Jeg argumenterer for, at de er velegnet til at vise elevernes engagement, deres måder 

at positionere sig i forhold til hinanden, deres emotioner og deres fysiske aktivitet mere generelt.   

Nærværende er en samlet afhandling af mit arbejde igennem tre års ph.d.-studium, og intentionen er at 

give et klart og sammenhængende bud på, hvilke udfordringer og hvilke potentialer, der er i forbindelse 

med udskolingselevers læring, når de arbejder med MVEU i faget dansk.  

Motivation for undersøgelsens fokus   

Indledningsvist vil jeg motivere mit fokus på elevernes læringspraksis- og udbytte i MVEU, hvilket sker 

gennem to fortællinger fra erfaringer, jeg har gjort mig i min karriere som lærer. Fortællingerne og de 

tanker, jeg sidenhen har gjort mig om forhold mellem elever og lærere, mellem undervisning og læring, og 

om skolens og fagenes rolle og opgave i samfundet, har stor betydning for afhandlingens fokus og de 

intentioner, den overordnet forfølger.  

En fortælling om engagerede elever  

Den første fortælling handler om mit første job som lærer tilbage i 2002, hvor jeg fik til opgave at undervise 

en børnehaveklasse (0.klasse) på en mindre privatskole. Som ny lærer med en hang til teori og teoretiske 

forestillinger om, hvad undervisningen – hvis alt forløber præcist som planlagt – kan føre til, var jeg 

desillusioneret og frustreret i de første tre måneder, jeg havde klassen. Eleverne reagerede ikke, som jeg 

havde tænkt, og de reagerede oven i købet forskellige hver især. De havde tilmed deres egne dagsordener, 

og de var generelt mere optaget af hinanden, end de var af det faglige stof. Efter tre måneder stod det klart 

for mig, at jeg havde to muligheder: enten måtte jeg give op og finde et andet arbejde, eller jeg var nødt til 

at få hjælp til opgaven. Jeg valgte heldigvis mulighed nummer to og henvendte mig til min kollega, der 

havde en lang karriere bag sig som børnehaveklasseleder. Kollegaen blev en slags mentor for mig, og hun 

reddede mit professionelle lærerliv på det tidspunkt. Igennem de kommende uger planlagde vi forløb 

sammen, og hun observerede min undervisning, så hun kunne give mig gode råd og vejledning i forhold til 

min klasseledelse, min relationelle omgang med eleverne og ikke mindst mine didaktiske valg i 

undervisningssituationen. Det endte med, at jeg blev glad for mit arbejde, heldigvis.  

Jeg husker især et danskfagligt forløb, jeg planlagde sammen med min daværende kollega, hvor eleverne i 

grupper skulle forestille sig, at de var en familie. Eleverne skulle fremstille et hus ud af en papkasse, som vi 

fandt i Netto. De lavede etager i huset, fremstillede møbler, lagde farver på huset, og de fremstillede 
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familiemedlemmerne af ler. Derefter fik de til opgave at digte en fortælling om deres familie, som endte 

med at blive til en gyserfortælling, på opfordring af eleverne. Deres fortællinger skulle først fortælles 

mundtligt, igen og igen, indtil eleverne til sidst kunne fortælle en simpel gyserfortælling med alt, hvad dertil 

hører. Næste skridt var at få skrevet fortællingerne ned på computer. Da eleverne ikke havde lært at skrive 

endnu, blev det mig, der skrev dét ned, de havde fortalt. Derefter tog eleverne billeder af deres huse og 

figurer, og de lavede tegninger til fortællingerne. Tegningerne og fotografierne blev sat ind i teksten, og til 

sidst havde vi en samling gyserfortællinger. Vi fremstillede en bog i A3-format med fortællingerne, og vi 

læste dem højt foran hele klassen, mens teksten blev projekteret på lærred.  

Under denne session, hvor fortællingerne blev læst højt, var fokus på skriftsproget. Elevernes egne 

fortællinger havde fået en skriftsproglig form. De kunne læses. Jeg kunne mærke, at jeg med fordel kunne 

trække så meget ud af denne situation som muligt. Eleverne var motiverede for at have samtaler om 

teksten, både de mindre dele af den, eksempelvis i form af bogstavforbindelser og enkeltord, og af tekstens 

genretræk og komposition. Det, jeg husker fra dengang, fra dette forløb og fra denne specifikke situation, 

er, at eleverne var motiverede for at lære. De var optaget af at afkode og forstå deres egne tekster, de var 

stolte af dem, og de glædede sig til at kunne præsentere bogen med fortællingerne til deres forældre samt 

andre besøgende på skolens åbent hus-arrangement.  

En fortælling om elever i defensiven  

Den anden fortælling handler om mit arbejde som lærer i udskolingen på en stor folkeskole, og her var 

situationen en anden. Jeg skulle overtage en 9.klasse, og jeg havde fået at vide, at eleverne havde brug for 

klare rammer og struktur, så de ville kunne nå at komme igennem pensum og klare sig godt til prøverne det 

kommende forår. Klassens tidligere lærer havde været for ustruktureret, så forældrene havde klaget, med 

den konsekvens, at læreren blev taget af klassen. Det var i hvert fald det, jeg havde fået at vide, da jeg blev 

ansat. Og det skulle da også vise sig, at denne fortælling var styrende i forhold til mit møde med elever og 

forældre samt min tilgang til den undervisning, jeg skulle tilrettelægge og gennemføre. 

Endnu engang var jeg – som ny lærer uden erfaring i at undervise i udskolingen – sat i en situation, hvor jeg 

var afhængig af andre læreres hjælp. Denne kom helt af sig selv i form af mere erfarne kollegaers gode råd, 

årsplaner med forslag til gode tekster og ideer til målrettet eksamenstræning. Det var blandt andet 

standardpraksis blandt dansklærerne i udskolingen, at vi inddelte undervisningen i henholdsvist den 

almindelige danskundervisning og grammatikundervisning. I den almindelige undervisning læste vi fiktive 

og ikke-fiktive tekster, talte om dem og arbejdede med analyse, fortolkning og perspektivering af dem. 

Grammatikundervisningen blev betragtet som et særligt hjørne af faget, hvor der var en særlig 
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opmærksomhed på sproget, altså sprogets form og reglerne for, hvordan vi kan bruge sproget (primært 

skriftsproget).  

Både de almindelige dansktimer og grammatikundervisningen var kendetegnet ved i høj grad at være mål- 

og lærerstyret. Målet, som al undervisning sigtede efter, var de afsluttende prøver efter 9.klasse, og det var 

mig som lærer, der forventedes at kunne styre eleverne hen imod prøverne, så de ville kunne bestå og helst 

få en god karakter. Det endte med, at det lykkedes at få de fleste elever helskindet igennem prøverne, dog 

med undtagelse af de fagligt svageste, som jeg i mindre grad var opmærksom på.  

Fortællingerne som motivation for ph.d.-projektet  

De erfaringer, der ligger bag fortællingerne, har sat deres præg på mit arbejde som lærer og senere som 

læreruddanner.  

Kassegyserforløbet i 0. klasse står for mig som et eksempel på undervisning, der var elevcentreret, og 

samtidig målorienteret. Det didaktiske design tillod, at eleverne kunne bruge deres egne erfaringer fra 

andre praksisser, som de deltager i uden for skolen, i undervisningen, samtidig med, at jeg som lærer 

igennem hele forløbet havde overblikket over deres læring, så jeg kunne motivere eleverne og støtte deres 

læring ved at anvise til relevante handlinger, give løbende feedback og sikre, at eleverne endte med at nå 

frem til et produkt, de ville kunne vise frem. Eleverne havde, igennem samarbejdet i deres grupper, skabt et 

produkt med en værdi for dem selv, men også for det publikum, der fik lov til at se og høre deres 

gyserfortællinger til åbent hus-arrangementet. Undervisningen har derved, i tillæg til at være elevcentreret 

og målorienteret, været værdiskabelsesorienteret. I senere kapitler i afhandlingen (især kapitel 2) udfoldes 

og videreudvikles nogle af de principper, der viste sig at understøtte et positivt læringsudbytte hos eleverne 

i 0.klasse tilbage i 2002. Det sker, når jeg beskriver Kommunikationsbureauet som mål- og 

værdiskabelsesorienteret didaktisk design, der balancerer mellem effektuelle og kausale logikker, og der 

vægter elevernes kreative tænkning og deres aktive handlinger – i samarbejde med hinanden og i relation 

til deres omverden – i det faglige arbejde i skolen.  

Den anden fortælling om mine erfaringer fra 9. klasse fortolker jeg i dag som en fortælling om elever, der 

har været i defensiven (Holzkamp, 2006, 2013) i forhold til deres egen læring. De prøvede, så godt de 

kunne, at opfylde de krav, læreren stillede, og det var sjældent, at eleverne selvstændigt opsøgte 

læringssituationer, stillede spørgsmål til faglige problemstillinger eller kom med alternative ideer til, hvad vi 

kunne arbejde med i undervisningen. Det hang uløseligt sammen med den mål- og lærerstyrede 

undervisningsform, jeg praktiserede. Jeg havde til en vis grad skabt det, Dewey (2008) kalder en kunstig 

ensartethed i min undervisning, der ikke tillod, at eleverne kunne fremstå som personer med egne ideer og 
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erfaringer fra andre af livets praksisser. Mit og elevernes fokus på afgangsprøverne i kombination med den 

lærerstyrede undervisning og eleveres defensive læringsstrategier gjorde, at jeg sjældent havde mulighed 

for at se, hvilke kompetencer eleverne egentlig var i besiddelse af, og derved ikke kunne tage højde for 

disse i min planlægning. Dertil kommer, at jeg tog udgangspunkt i de fagligt stærke elever, der profiterede 

af den lærerstrukturerede og –styrede undervisning, mens de fagligt svagere elever blev taget mindre 

højde for.  

Heldigvis havde jeg også klassen til idræt, hvor jeg havde mulighed for at opleve eleverne i nogle andre 

situationer og derved også lære de elever, der ellers forholdt sig passive, bedre at kende. 

Overordnede teoretiske antagelser om læring og undervisning  

De to fortællinger, der har motiveret mit fokus i projektet, leder videre til afhandlingens overordnede 

teoretiske antagelser om læring og undervisning:  

Begreber om læring og undervisning er udviklet med udgangspunkt i praksisteori som ontologi (Bourdieu, 

2007; Nicolini, 2017; Schatzki, 2016a). En praksisteoretisk ontologi, som beskrives nærmere i kapitel 2, 

antager, at mennesker indgår i en række forskellige praksisser. Relationen mellem de enkelte personer, der 

deltager i en praksis, og selve praksis, der består af en række regelmæssigheder i form af måder at handle 

og tale på, omgås hinanden og tænke om verden, er en dialektisk relation (Schatzki, 2016b), så den enkelte 

påvirker praksis og praksis øver indflydelse på den enkelte. Læring foregår i alle livets praksisser (Alkemeyer 

& Buschmann, 2017; Dreier, 2008a, 2008b), og den læring, der foregår i skolen og i de enkelte fag i skolen, 

kan derved ikke ses isoleret fra læring, der foregår i andre praksisser uden for skolen.  

Undervisning og didaktik, der tager afsæt i denne ontologi, må derfor nødvendigvis tage hensyn til 

forskellige elevers livsverden og deres erfaringer fra andre praksisser. Samtidig er skolen et sted, hvor 

eleverne har krav på at lære noget andet, noget særligt, der gør det muligt for dem at kunne udvikle sig 

som myndige borgere, medarbejdere og privatpersoner. De har krav på at modtage undervisning, der 

tilgodeser og indarbejder de Fælles Mål (Undervisningsministeriet, 2016), som er formuleret med henblik 

på at sikre alle elever en lige uddannelse, og som giver dem lige muligheder for videre uddannelse og et 

fortsat godt liv. 

I denne afhandling peges der på mål- og værdiskabelsesorienteret entreprenørskabsundervisning som en 

didaktisk tilgang, der vil imødekomme dette krav. Målorientering (Dewey, 2008; Pepin, 2012) peger på, at 

eleverne skal støttes i at sætte sig mål, der forfølges i praksis, og der løbende må revideres i takt med at 

(lærings)praksis udvikler sig. Lærerens støtte af eleverne i denne proces handler om at afbryde, stille 
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spørgsmål, instruere og anvise til relevante handlinger samt give fagligt orienteret og autentisk engageret 

fremadrettet feedback, så eleverne har en chance for at nå de mål, der er beskrevet i Fælles Mål.  

MVEU balancerer derved mellem en kausal og en effektuel logik (Sarasvathy, 2001), hvor retningen i 

undervisningen, som sikrer lige uddannelse til alle elever, ikke må tabes af syne, men hvor elevernes egne 

livsverdener skal komme i spil. Herved knytter de praksisser, de deltager i i skolen, an til deres deltagelse i 

andre praksisser, og omvendt inddrages elevernes identiteter og identifikationer af, hvad der har 

betydning, i skolens praksis.  

Værdiskabelsesorienteret entreprenørskabsundervisning handler endvidere om at give eleverne mulighed 

for at transformere deres engagement til handlinger og produkter, der skaber værdi for nogen, både dem 

selv og andre mennesker, på samme måde som eleverne i 0. klasse oplevede at have skabt værdi i form af 

et produkt, der blev værdsat af de forældre, søskende og andre besøgende, der kom til åbent hus-

arrangementet. De her skitserede begreber og teorier om læring og undervisning, som intenderet praksis, 

uddybes i kapitel 2. 

Deltagere og genstandsfeltet 

Den empiriske undersøgelse er gennemført på to skoler, der kan betegnes som almindelige folkeskoler. Den 

ene ligger i en mindre provinsby, og den anden ligger i udkanten af en større dansk by. Skolerne er tildelt 

pseudonymer, så provinsbyskolen kaldes Bakkeskolen, mens den anden skole kaldes Byskolen. Der var 

ingen særlige kriterier for udvælgelsen af de deltagende skoler, bortset fra at jeg ønskede at samarbejde 

med folkeskoler, hvor elevgrundlaget er nogenlunde repræsentativ for resten af befolkningen. Skolerne 

blev udvalgt, fordi de begge to opfyldte dette kriterium, og fordi jeg kendte en eller flere personer på begge 

skoler qua mit professionelle netværk. Jeg var interesseret i skoler, der ville understøtte mit projekt i så høj 

grad som muligt, og derfor involverede jeg også skolernes ledelser fra begyndelsen. 

De deltagende elever og lærere fra de to skoler fordeler sig over fem forskellige klasser med fem forskellige 

dansklærere og med i alt 98 elever fordelt på 25 grupper (bilag 3; kapitel 3, del 1). De 25 elevgrupper og 

den læringspraksis, der udspillede sig igennem deres arbejde med KB, er genstanden for analysen (se 

kapitel 3, del 3 & kapitel 4, del 1).  

Undersøgelsens fremgangsmåde, logik og metode  

Fremgangsmåden i projektet har kort fortalt været den følgende:  

Et didaktisk design med afsæt i mine teoretiske forestillinger om god undervisning er blevet udviklet af mig 

og delvist af de deltagende lærere på en række designværksteder (intervention 1). Det didaktiske design KB 
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er blevet transformeret til et læremiddel (bilag 1), der henvender sig direkte til elever i 8. klasse. Designet 

og læremidlet, som det er blevet forstået og fortolket af de enkelte deltagende lærere, er dernæst blevet 

afprøvet af eleverne og lærerne (intervention 2). Under afprøvningerne agerede jeg som deltagende 

observatør med skiftende roller, og jeg indsamlede empiri ved at videooptage undervisningen, tage 

feltnoter og indsamle elevprodukter.  

Efter afprøvningerne på de to skoler var afsluttet, begyndte det strukturerede analysearbejde (se kapitel 4, 

del 1). Ved hjælp af narrativ interaktionsanalyse med brug af visuelle gengivelser, i form af tegninger, af 

elevernes handlinger, analyserede jeg 25 elevgruppers læringspraksis (analyse 1). Disse analyser består af 

25 læringsnarrativer og teoriinformerede fortolkninger af disse. Fremstillingen af læringsnarrativerne har 

ført til fundet af fire betydningsfulde medvirkende faktorer for elevernes læring. Fundet af disse faktorer 

har, sammen med læringsmålene i læremidlet KB, ført til en anden analyse (analyse 2), hvor jeg vurderede 

elevgruppernes læringsudbytte med udgangspunkt i ydre observerede tegn på læring og scoringskriterier 

for hver af de fire faktorer og samtlige læringsmål, der består af danskfaglige- og entreprenørskabsfaglige 

mål samt mål, der relaterer til værdiskabelse som særlig dimension.  

Den overordnede logik  

Til grund for forskningsmetodologien i projektet ligger der en antagelse om, at forestillinger eller teorier om 

bedre eller god undervisning, og hvad der kendetegner sådan en, skal afprøves i praksis. Vi kan ikke tænke 

os frem til eksempelvis en perfekt vej til indlæringen af entreprenørielle kompetencer, men vi bliver nødt til 

at eksperimentere med didaktiske designs (Barab & Squire, 2004; Eisenhart, 2017), som vi tror på, kan 

understøtte det, vi gerne vil understøtte. 

Da forskningsprojektet endvidere kan defineres som primært empirisk forskning er det en pointe, at 

metodologien og herunder metoder og fremgangsmåder er noget, der er blevet til undervejs og i takt med, 

at afprøvninger og den herunder indsamlede empiri har ført til foreløbige fund og hypoteser. Denne proces 

vil jeg, med etnografen Cato Wadels (2014) ord, betegne som en form for runddans mellem teori, empiri og 

metode. 

Med afsæt i en praksisteoretisk ontologi hævder jeg, at erkendelsen af, hvad der kendetegner praksisserne, 

og i sidste ende, hvad eleverne i deres grupper lærer af at deltage i dem, sker ved at observere, fastholde, 

nærstudere, beskrive og fortolke praksis, så tæt som muligt op ad den virkelighed, der har udspillet sig 

under afprøvningerne af KB. Derved tilslutter jeg mig en vis grad af erkendelsesteoretisk realisme ved at 

hævde, at virkeligheden fandtes derude på skolerne, og det giver derfor mening i mine analyser at inddrage 

elevernes stemmer og fysiske handlinger, som de trådte frem i den observerede praksis. Samtidig er jeg 
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ikke positivist, men hermeneutikker, så jeg er mig bevidst om, at jeg fortolker situationer, som de er 

fastholdt fx på videooptagelser, med afsæt i mine egne fordomme (se kapitlerne 4, 5 og 8). 

Relevante forskningsfelter og relevant eksisterende forskning  

Afhandlingen ønsker overordnet at bidrage til tre forskningsfelter, der betegnes som: 

1. etnografisk klasserumsforskning (Classroom Etnography). 

2. forskning i curriculumbaseret og performanceorienteret vurdering af elevers læringsudbytte (Lackéus & 

Middleton, 2018; Stanford University, 2019a, 2019b).  

3. forskning i entreprenøriel læring og undervisning.  

I bred forstand forstår jeg min forskning som Classroom Ethnography (Borgnakke, 2013; Hammersley, 1990) 

(jf. punkt 1 ovenfor), hvor forskningen – primært ved hjælp fra kvalitative metoder – ønsker at undersøge, 

hvad der sker i samspillet mellem elever og lærere i de konkrete situationer, der udspiller sig i 

undervisningen, i den enkelte lektion og i forløb bestående af flere lektioner.  

Ved at undersøge læringsudbytte hos eleverne går jeg ud over klasserumsetnografien som felt (Borgnakke, 

2013) og træder ind i et andet forskningsfelt, der handler om evaluering og vurdering af læring og 

læringsudbytte (jf. punkt 2 ovenfor). Dette felt indsnævres til at handle om vurdering af læringsudbytte 

med udgangspunkt i en praksisteoretisk og handlings- og kompetenceorienteret tilgang til undervisning og 

læring. Hertil inddrages forskningslitteratur, der har beskæftiget sig med realistisk, performanceorienteret, 

curriculumbaseret samt teoriinformeret vurdering af læring med udgangspunkt i observerede tegn på 

læring ud fra objektive kriterier. Derved beskæftiger jeg mig overordnet med forholdet mellem 

undervisning, læring og vurdering af læringsudbytte hos eleverne.  

I kapitlerne 3,4,5 og 8 giver jeg en mere fyldestgørende oversigt over eksisterende forskning i relation til 

disse to felter, når relevant forskningslitteratur inddrages i fremstillingen af henholdsvis 

dataindsamlingsmetoden (kapitel 3) og analysemetoden (kapitlerne 4,5 og 8) i studiet. Forskningsfeltet for 

entreprenøriel læring og undervisning (jf. punkt 3 ovenfor) afhandles i det følgende, med henblik på 

yderligere at motivere og begrunde mit fokus og det overordnede forskningsspørgsmål, der ligger til grund 

for studiet, og som beskrives i umiddelbar forlængelse af den følgende fremstilling af forskningsfeltet 

omkring entreprenøriel læring og undervisning.  

Entreprenøriel læring og undervisning  

Entreprenørskabsundervisning og entreprenøriel læring i skolen er omdiskuterede, både i 

skolepraksisverden (fx på folkeskolen.dk) og i forskningskredse. Det diskuteres primært, om 
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entreprenørskab som dimension i fagene eller eventuelt som selvstændigt fag udspringer af en 

neoliberalistisk agenda (se fx Lackéus, 2017b), der vil påtvinge skolen at uddanne eleverne til at blive 

entreprenører, og der dermed underminerer skolens ellers almendannende sigte 

(Undervisningsministeriet, 2006). Denne kritik finder delvist næring i diverse styringsdokumenter i Danmark 

(FIVU, 2012; Regeringen, 2010), i EU-regi (EC, 2006, 2016) og i OECD-regi (Schleicher, 2015), hvor der 

generelt argumenteres for et fokus på innovation (især hos Schleicher, 2015) og entreprenørskab ved at 

henvise til fremtidige samfundsmæssige udfordringer, der kræver, at flere mennesker bliver selvstændige 

erhvervsdrivende.  

Min egen definition og min egen forståelse af entreprenøriel læring og entreprenørskabsundervisning, som 

de er blevet udviklet og afprøvet, tager ikke afsæt i denne merkantile diskurs, hvor værdiskabelsen snævres 

ind til at handle om økonomi (se også kapitel 10). Afsættet er nærmere de erfaringer, jeg gjorde mig i den 

føromtalte 0. klasse, hvor værdiskabelse handlede om at samarbejde meningsgivende med andre elever og 

skabe produkter, der tilgodeser faglige mål, og der samtidig har værdi for nogen, så de gør en forskel i en 

konkret praksis, som den findes i virkeligheden. Det er med dette afsæt, at jeg udviklede det didaktiske 

design KB, som udfoldes i kapitel 2, hvor jeg definerer MVEU nærmere. 

Forskningsfeltet omkring entreprenøriel læring og undervisning  

Der følger nu et overblik over det forskningsfelt, der beskæftiger sig med entreprenøriel læring (kort EL) og 

entreprenørskabsundervisning (kort EU).  

Jeg har indkredset feltet på en sådan måde, at jeg har dannet mig et overblik ved at studere andre 

forskeres litteratur-reviews (Dal et al., 2016; Haara et al., 2016; Pepin & St-Jean, 2018; Wang & Chugh, 

2014). Jeg har efterfølgende nærstuderet udvalgte relevante enkeltstudier, og i takt med at jeg blev 

bekendt med forskningslitteraturen på området, har jeg opdaget et mønster, der har fået mig til at inddele 

de for mig relevante studier i tre kategorier (se figur 2). 

Kategorierne består af henholdsvist forskningsprojekter, der omhandler; 1) EU og EL i grundskolen; 2) EU og 

EL på videregående uddannelser og i relation til opstart af forretninger samt; 3) beslægtede begreber, der 

ikke betegnes som EU eller EL, men eksempelvis kompetencer til det 21. århundrede (se fx Berthelsen, 

2016), the 6 c´s of deep learning (Fullan & Scott, 2014; Fullan & Langworthy, 2013) eller lignende. Figur 2 

viser vha. de grønne felter til højre i figuren, at det drejer sig om kvalitative og kvantitative empiriske 

studier med fokus på vurdering af læringspraksis og -udbytte i entreprenørielle undervisnings- og 

læringsforløb i grundskolen, som er de mest relevante studier for nærværende projekt at gå i dialog med.  
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Figur 2: Skematisk oversigt over forskning i entreprenøriel læring og undervisning 

 

I det følgende sammenfatter jeg først forskningsfeltet for EU og EL på videregående uddannelser for 

derefter at lave nedslag i nogle af de mest relevante studier på grundskoleområdet.  
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Relevant forskning om EL og EU på videregående uddannelser  

Forskningsområdet inden for EU og EL på videregående uddannelser (se fx Blenker, et al., 2012; Dean & 

Jolly, 2012; Frederiksen, 2017; Günzel-Jensen & Robinson, 2017; Kirketerp & Greve, 2011; Lackéus, 2018; 

Lackéus & Middleton, 2018; Robinson & Blenker, 2013) eller i relation til Business start-ups (fx Wang & 

Chugh, 2014) er grundet det divergerende genstandsfelt mindre relevant for mig, om end det berører 

udfordringer i relation til læring og læringsudbytte, der i høj grad er sammenlignelige med dem, jeg finder i 

form af elevernes identitetsmæssige orienteringer og positioneringer (se kapitel 2), herunder Frederiksens 

begreb om identity work (Frederiksen, 2017), Dean & Jollys begreber om student disengagement og identity 

threats (Dean & Jolly, 2012). Vigtigt fra disse studier er begrebet værdiskabelsesorienteret 

entreprenørskabsundervisning og -vurdering og feedbackpraksis i forhold til værdiskabelse som 

selvstændigt mål (Lackéus, 2018; Lackéus & Middleton, 2018) samt dennes effekt på studerendes 

engagement og motivation (Lackéus & Middleton, 2018) – et begreb og en praksis, som anvendes i 

nærværende studie.  

I studier med fokus på videregående uddannelser finder man den grundlæggende inddeling af forståelser 

og definitioner af entreprenørskabsuddannelse i:  

1. Undervisning, der sigter på at deltagerne lærer at starte deres egen virksomhed 

2. undervisning, der sigter på at deltagerne får viden om entreprenørskab 

3. undervisning, der sigter på at udvikle generiske og fagovergribende kompetencer igennem 

entreprenørielle undervisnings- og læringsforløb (Neck & Greene, 2011).  

I nyere tekster italesættes disse forståelser som henholdsvis en bred og en snæver forståelse af 

entreprenørskabsundervisning, hvor den snævre forståelse knytter sig til det at uddanne sig til entreprenør, 

og hvor den brede refererer til entreprenørskab som metode (Frederiksen, 2017; Neck & Greene, 2011), 

der sigter på udviklingen af generiske kompetencer. I nærværende studie er det den sidstnævnte brede 

forståelse af entreprenørskabsundervisning, jeg undersøger videre.  

En af udfordringerne, der ligeledes gælder forskning på grundskoleområdet (se figur 2), er, at ”the EL 

litterature is highly individualistic and fragmented, calling for both theoretical and empirical development” 

(Wang & Chugh, 2014, s. 14). Der er således ikke konsensus om en definition for og et begreb om læring, 

når der forskes i entreprenøriel læring. I nærværende studie behandles denne del i kapitel 2, hvor teori og 

begreber om læring og undervisning fremlægges og diskuteres.  
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Forskning på grundskoleområdet: Sammenfatning af udvalgte enkeltstudier  

Der findes ikke meget forskningsbaseret viden om potentialer og udfordringer ved EU på 

grundskoleområdet, der i mine søgninger er blevet udvidet til at omfatte det, der på engelsk betegnes som 

k-12-education, altså uddannelse fra børnehaven og frem til og med 12. skoleår, der i mange lande betyder 

afslutningen af en gymnasial uddannelse. Som det påpeges flere steder (Dal et al., 2016; Haara et al., 2016; 

Pepin & St-Jean, 2018), er der desuden meget lidt sammenhæng i de eksisterende studiers 

forskningsdesigns, hvorfor det er svært at sammenligne studiernes resultater (Haara et al., 2016). Studierne 

tager desuden udgangspunkt i vidt forskellige entreprenørielle designs og måder at implementere dem i 

skolen, hvilket kan føres tilbage til de vidt forskellige læringsopfattelser og begreber om læring (Wang & 

Chugh, 2014), der knyttes til entreprenøriel læring og undervisning. I det følgende sammenfattes udvalgte 

enkeltstudiers resultater, inddelt i henholdsvist kvantitative og kvalitative studier, med henblik på at 

identificere denne afhandlings potentielle bidrag til feltet.  

Kvantitative studier  

Et dansk (Moberg, 2014) og et hollandsk studie (Huber et al., 2012) har – ved hjælp af kvantitative 

indsamlings- og analysemetoder – undersøgt sammenhænge mellem entreprenørielle undervisnings- og 

læringsforløb og grundskoleelevers entreprenørielle kompetencer, inddelt ”ikke-kognitive” og ”kognitive” 

entreprenørielle kompetencer samt ”entreprenørielle intentioner”.  

Moberg (2014) har ved hjælp af spørgeskemaer udfyldt af i alt 1377 9. klasses elever på to efter hinanden 

følgende årgange (elever født i hhv. 1996 og 1997) indsamlet data, der fortæller om elevernes selvoplevede 

læringsudbytte i form af henholdsvis deres engagement i forhold til skolearbejde og deres entreprenørielle 

intentioner i undervisningsforløb, der sigter på enten ikke-kognitive eller kognitive entreprenørielle 

kompetencer. Moberg konkluderer på sin undersøgelse, at entreprenørielle forløb, der sigter på ikke-

kognitive kompetencer, har en positiv effekt på elevernes engagement i skolearbejdet, men en delvist 

negativ effekt i forhold til deres entreprenørielle intentioner. Det omvendte gør sig gældende i forløb, hvor 

viden om entreprenørskab er i fokus, og hvor forløbet dermed sigter på kognitive kompetencer, som har en 

negativ effekt på elevernes engagement i skolearbejdet, men en positiv effekt i relation til deres 

entreprenørielle intentioner. Derudover konkluderer Moberg, at faktorerne ”oplevet lærerstøtte” og 

”handlingsorienteret undervisning” (action-based-teaching) har en betydning i begge typer forløb, altså 

både dem, der sigter på ikke-kognitive kompetencer, og dem, der sigter på kognitive kompetencer 

(Moberg, 2014).  
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Huber, Sloof og Van Praag har undersøgt effekten på mellemtrinselevers (11-12 år) læringsudbytte i form af 

ikke-kognitive entreprenørielle kompetencer og entreprenørielle intentioner, når de arbejder med 

undervisningsforløbet ”Bizz-world”, et globalt udbredt design, der lader eleverne gå igennem hele 

processen med at starte en virksomhed til at drive den og enten at have succes med den eller ej (Huber et 

al., 2012). Deres tentative konklusion er, at forløbet har en positiv effekt på eleverne fra 

eksperimentgruppen, når det gælder udviklingen af de ikke-kognitive entreprenørielle kompetencer, der 

bl.a. tæller kreativitet, risikovillighed, udholdenhed, analytiske færdigheder og pro-aktiv handlen (Huber et 

al., 2012, s. 4). Det omvendte gælder deres entreprenørielle intentioner, der knytter sig til 

eksperimentgruppens viden om entreprenørskab, hvor der ikke er en positiv men snarere en negativ effekt 

i relation til disse.  

Pepin & St-Jeans studie fra 2018 (Pepin & St-Jean, 2018), der ligeledes har beskæftiget sig med 

entreprenørielle kompetencer hos grundskoleelever, i deres tilfælde i Quebec i Canada, er gået frem efter 

en lignende kvantitativ metode som de to ovenfor nævnte studier. Pepin & St-Jean konkluderer på 

baggrund af deres analyse af elevsvar fra en survey-undersøgelse, at der ikke er nogen effekt hos eleverne 

fra eksperimentgruppen. En af konklusionerne i studiet er, at eksperimentgruppeeleverne ikke i højere grad 

har udviklet entreprenørielle kompetencer end kontrolgruppeeleverne. Deres undersøgelse viser endda, at 

kontrolgruppeeleverne, der i nogle tilfælde er taget fra progressive privatskoler, som fx Freinet-skoler, 

faktisk i højere grad har udviklet entreprenørielle kompetencer end eksperimentgruppeelever. Forfatterne 

konkluderer blandt andet, at enkeltstående, korte entreprenørskabsundervisningsforløb, der afbryder den 

almindelige undervisning, ikke øger elevernes entreprenørielle kompetencer. Forfatterne problematiserer 

og diskuterer ved deres egen og lignende undersøgelser (fx Moberg, 2014), at de manglende data fra – og 

den manglende kontrol med – det, der rent faktisk er foregået i den ”entreprenørielle undervisning”, er en 

betydningsfuld begrænsning, når det gælder studiernes validitet (se også kapitel 10).  

Eleverne og klasserne i Pepin & St. Jeans studie var blevet udvalgt ved at spørge efter klasser, der i det 

forgangne år havde arbejdet med entreprenørskab i skolen, uden at gå nærmere ind i, hvordan det var 

foregået. De deltagende elever i Mobergs studie havde ligeledes været igennem vidt forskellige 

undervisningsforløb med vidt forskellige lærere, der havde forskellige syn på samt forståelser af, hvad 

entreprenøriel undervisning er, og hvilke kompetencer, der udgør entreprenørielle kompetencer.  

Der peges både hos Moberg og Pepin & St. Jean på, at der derfor er brug for kvalitative studier (Moberg, 

2014) eller Mixed-Methods studier (Pepin & St-Jean, 2018), der kombinerer ”for instance questionnaires 

and direct observations in classrooms” (Pepin & St-Jean, 2018, s. 11). Mange studier følger ikke tilblivelsen 

af selve undervisningsdesignet tæt, og de færreste beskæftiger sig med de konkrete handlinger hos 
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eleverne, som designet afstedkommer, men de vurderer elevernes udbytte ved hjælp fra post-tests eller 

spørgeskemaer. Et af afhandlingens formål er at bidrage til dette noget uoplyste område.  

Kvalitative studier  

Hietanen (2015) har ved hjælp fra kvalitative metoder og en aktionsforskningstilgang undersøgt, hvordan 

entreprenørielle/erfaringsorienterede tilgange i musikundervisningen understøtter eller, modsat, hindrer 

læring hos både lærerstuderende og 13-årige elever i skolen. Hietanens tilgang til entreprenøriel 

undervisning er bred, og undervisningen skal derfor støtte eleverne til ”growing up to become an initiative, 

cooperative, responsible and creative decision maker” (Hietanen, 2015, s. 527). Nogle af fundene i studiet 

er, at eleverne var glade for den udvidede frihed, de blev givet, og at samarbejde i ”peer-learning” af både 

lærerstuderende og elever blev udpeget som det vigtigste element i den afprøvede undervisning (Hietanen, 

2015, s. 525).  

Davidsens Design Based Research-studie fra 2016 (Davidsen, 2016) har undersøgt, om ”entreprenøriel 

læring kan forenes med læringsmål” af elever i hhv. 4. og 8. klasse. Studiet viser, iflg. Davidsen, at det er 

særdeles vanskelligt at forene de to modsatrettede tilgange til undervisning i fagene i skolen, primært fordi 

en meningsfuld måde at arbejde med læringsmål blandt eleverne ikke synes at finde sted. Davidsen (2016) 

opstiller i sin artikel en begrebsmæssig dikotomi mellem traditionel læring og entreprenøriel læring, hvor 

traditionel læring på den ene side vægter en ”transmissiv opfattelse af læring”, der af Davidsen bringes i 

forbindelse med repetitive og lærerstyrede undervisningsaktiviteter og -former. Entreprenøriel læring 

beskriver hun på den anden side som læring, der er ”kendetegnet ved at se faget som et mulighedsfelt ved 

at vægte et personligt engagement i læring (autonomi) og skabe læreprocesser, der tillader valgfrihed, 

ejerskab og personligt ansvar i opgaveløsningen” (Davidsen, 2016, s. 11).  

Martin Lackéus (2017a) har udviklet en metode (kaldet ”proxy-methodology”) til at undersøge, om og 

hvordan værdiskabelse (Lackéus & Middleton, 2018b) (Lackéus, 2018a) og dertil knyttede følelsesladede 

situationer (Lackéus, 2014) kan bidrage positivt til elevernes engagement og læring i entreprenørielle 

undervisningsforløb. Metoden går ud på, at eleverne ved hjælp fra en app selvrapporterer fra 

følelsesladede situationer i arbejdet med entreprenørielle undervisningsforløb. Data indsamlet gennem 

denne app i kombination med data fra semi-strukturerede interviews i 6 forskellige kontekster – herunder 

både universiteter og grundskoler – blev analyseret med det resultat, at værdiskabelse, hvor eksterne 

samarbejdspartnere inddrages aktivt i forløbet, kan hjælpe med at løse nogle af de udfordringer, der er i at 

ville arbejde med entreprenørskab og entreprenørielle designs i ikke-business-kontekster. I den kontekst 

bliver entreprenørielle metoder nemlig ofte enten irrelevante og frakobles faglige mål- og 
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indholdsområder, eller de bliver til forløb, der forfølger marginale og ofte neoliberalistiske agendaer, hvor 

det handler om at lære at starte egen virksomhed (Lackéus, 2017a, 2017b). 

Lackéus formulerer værdiskabelsesdimensionen som stærk mulighed for EU og EL for at kunne fremme 

både elevernes entreprenørielle kompetencer og deres faglige kompetencer. Nedenstående figur fra 

Lackéus viser, hvordan en spirende teori om værdiskabelsesorienteret entreprenørskabsundervisning kan 

se ud:  

 

Figur 3: The role of entrepreneurial passion in value creation education, gentegnet efter Lackéus (2017a, s. 11) 

 

Figur 3 viser, hvordan samarbejde i en gruppe, og med en ekstern samarbejdspartner, for hvem man skaber 

værdi, og som man modtager feedback af, kan føre til et øget engagement (passion i figur 3) og til dybe 

læreprocesser. Lackéus (2017a) hævder at kunne vise, hvordan værdiskabelse som dimension skal stå helt 

centralt i et begreb om entreprenøriel læring og undervisning inden for den brede definition, hvor 

entreprenørielle kompetencer og EL integreres som mål og metode i undervisning, der vil andet end at give 

eleverne viden og færdigheder i relation til at starte en virksomhed.  

Min egen undersøgelse skal ses i forlængelse af Lackéus teori om værdiskabelsens betydning i EU (figur 3). 

Jeg ønsker således at undersøge nærmere, om og på hvilken måde værdiskabelsesorienteret undervisning 

kan fremme udviklingen af elevers såvel entreprenørielle og danskfaglige kompetencer. I den fobindelse 

påpeger Haara et al., at der er ”a lack of research on the implementation of entrepreneurial approaches to 

teaching and learning in school subjects” (Haara et al., 2016, s. 194-195). Med undtagelse af Hietanens 

studie (Hietanen, 2015) beskæftiger få studier sig med, hvordan EU og EL kan operationaliseres, så de bliver 

en eksplicit del af og bidrager til skolefagenes mål- og indholdsomåder. I Danmark er det Ikke desto mindre 

det, der foventes af lærerne og eleverne i skolen, når det tværgående tema ”Innovation og 
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Entreprenørskab” skal inddrages i alle skolens fag (per januar 2019) (Undervisningsministeriet, 2013, 2016). 

Samme forventning og intention findes i EU-regi, hvor Young Entrepreneurship Developing in Action 

(YEDAC)-projektet eksempelvis ekspliciterer et mål om at ”integrate an entrepreneurial mindset into the 

subject matters and the daily teaching in european schools” (Davidsen et al., 2015, s. 7). Nærværende 

afhandling leverer ligeledes et bidrag til det felt.  

Forskningshypotese- og spørgsmål  

Oversigten over eksisterende forskning, som beskrevet i det foregående, viser især to behov for yderligere 

forskning: 

1. Der er behov for flere kvalitative studier, der går frem efter etnografiske metoder, hvor forskeren 

beskriver nøje, hvilken undervisning, der er blevet afprøvet, hvordan den er opstået og med hvilket 

resultat, dvs. i form af læringsudbytte hos eleverne.  

2. Der er behov for studier, der undersøger, om og hvordan entreprenørielle undervisningsforløb kan 

bidrage til, at eleverne udvikler såvel faglige og entreprenørielle kompetencer.  

Kundskabsambitionen i afhandlingen er det at bidrage med ny viden, der kan bidrage til at dække disse 

behov. Afhandlingen ønsker både at bidrage med ny metodisk viden og med teoretisk viden, i form af 

hypoteser om potentialer og udfordringer i forbindelse med MVEU og elevernes læringspraksis og -udbytte 

i MVEU.  

Det leder frem til afhandlingens overordnede forskningsspørgsmål:  

Hvilke potentialer og hvilke udfordringer er der forbundet med elevgruppers læringspraksis og -udbytte 

inden for rammerne af mål- og værdiskabelsesorienteret entreprenørskabsundervisning i faget dansk i 

udskolingen?  

Herunder forsøger afhandlingen at svare på følgende undersøgelsesspørgsmål:  

Hvilke medvirkende faktorer er betydningsfulde, når eleverne skal tilegne sig de ønskede kompetencer?  

Hvordan viser elevernes engagement og læringsudbytte sig i form af observerbare tegn på læring i 

elevgruppernes praksis?  

Hvilket læringsudbytte opnår elevgrupperne 1-25, når de arbejder med KB? Hvilke læringspraksisser og 

hvilket læringsudbytte kan registreres, når elevgrupper arbejder inden for rammerne af MVEU i faget dansk 

i udskolingen?  
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Afhandlingens opbygning  

Afhandlingen består ud over dette indledende kapitel af følgende kapitler:  

Kapitel 2 indeholder definitioner af grundlæggende begreber om læring og undervisning, som de til dels er 

indeholdt i den intenderede praksis i KB, og til dels som de har vist sig i den observerede praksis.  

Kapitlet starter med at give en udførlig beskrivelse af afhandlingens læringsforståelse. Denne del indledes 

med en præsentation af praksisteori som studiets ontologiske ståsted, og derved som udgangspunktet for 

min forståelse af elevernes læringspraksis, når de arbejder med KB i skolen. I forlængelse heraf gives en 

uddybende definition af læring, som den forstås og er blevet observeret, analyseret og fortolket igennem 

studiet og afhandlingen. Centrale begreber omkring elevernes faglige positioneringer og identiteter 

præsenteres her. 

Kapitlet fortsætter derefter med at give en teoretisk beskrivelse af KB som didaktisk design og som 

læremiddel. Denne del af kapitlet knytter derved an til oversigten over eksisterende forskning i relation til 

EU og EL omtalt her i indledningen. Jeg præsenterer her min forståelse af mål- og værdiskabelsesorienteret 

entreprenørskabsundervisning (MVEU), et af afhandlingens centrale begreber.  

Kapitel 3 indeholder en beskrivelse af den overordnede metode, jeg benyttede til studiets dataindsamling. 

Kapitlet består dels af en beskrivelse af min konkrete fremgangsmåde under dataindsamlingen, og dels af 

metodeteoretiske overvejelser af min fremgangsmåde. Disse metodeteoretiske overvejelser munder ud i et 

bud på en intentionel designbaseret etnografi med brug af video som metode til dataindsamling. 

Kapitel 4 er det første af tre kapitler (kapitlerne 4, 5 & 8), der tilsammen beretter om studiets 

analysemetode. Kapitel 4 starter med at beskrive den overordnede fremgangsmåde og strategi i analysen, 

der består af to hoveddele, som betegnes henholdsvis analyse 1 og analyse 2. I kapitlets anden del 

argumenterer jeg for studiets overordnede epistemologi, undersøgelsens validitet og analyseresultaternes 

generealiserbarhed – i forlængelse af analysestrategien og i tilknytning til praksisteori som ontologi, som 

beskrevet i kapitel 2.  

Kapitel 5 omhandler, i forlængelse af kapitel 4, tilgange og metoder benyttet under analyse 1. Samlet 

betegnes tilgangen her som narrativ interaktionsanalyse med inddragelse af tegninger på baggrund af 

videoobservationer. Kapitlet beskriver desuden fremgangsmåden for, at jeg, med udgangspunkt i 

videooptagelser, feltnoter og elevprodukter, har konstrueret 25 læringsnarrativer, omhandlende de 25 

elevgruppers læringspraksis, der er studiets genstandsfelt. 
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Kapitel 6 indeholder, efter metodebeskrivelsen for analyse 1, selve analysen, der i afhandlingen optræder i 

form af tre særligt udvalgte læringsnarrativer, som repræsenterer henholdsvis to atypiske cases og en 

typisk case. Læringsnarrativerne giver en forståelse af elevgruppernes praksis i dybden, og i forlængelse af 

hver af de tre narrativer følger teoriinformerede fortolkninger af den beskrevne praksis.  

Kapitel 7 redegør i forlængelse af analyse 1 for fundet af fire særligt betydningsfulde medvirkende faktorer, 

der har vist sig at spille en rolle i elevernes arbejde med KB og MVEU. Kapitlet er derved en opsamling på 

analyse 1. De fire faktorer beskrives med tilhørende underkategorier og med udgangspunkt i 

læringsnarrativerne 1-25, særligt de tre udvalgte cases fra kapitel 6. Kapitlet udgør afhandlingens 

delkonklusion.  

Kapitel 8 indeholder metodebeskrivelsen for analyse 2, der, med udgangspunkt i fundet af de fire 

betydningsfulde medvirkende faktorer samt intentionerne og målene i KB, rummer en vurdering af de 25 

elevgruppers læringsudbytte i en ny analyse. Denne har til hensigt at beskrive hele mit datamateriale i 

bredden, så de enkelte gruppers læringspraksis og -udbytte sammenlignes og relateres til de andre 

grupper, og med henblik på at kvalificere hypoteserne udledt analyse 1.  

Kapitlet redegør for fremgangsmåden for analyse 2, samt de metoder og tilgange, der har inspireret den. 

Tilgangen i analysen betegnes som realistisk, teoribaseret, fortolkende helhedsvurdering af elevgruppernes 

læringsudbytte. 

Kapitel 9: I forlængelse af metodebeskrivelsen (kapitel 8) følger selve analyse 2, der består af fem 

delanalyser.  

I de første fire delanalyser tildeles elevgrupperne scorer i relation til de fire betydningsfulde medvirkende 

faktorers indflydelse på deres læringspraksis. Scoringerne foretages på baggrund af præcist formulerede 

scoringskriterier til de fire faktorer og de tilhørende underkategorier udledt i analyse 1.  

I den femte delanalyse tildeles scorer for elevgruppernes læringsudbytte i relation til målene i KB samt til 

værdiskabelse som særlig dimension. Scoringerne foretages også i denne delanalyse på baggrund af 

præcise scoringskriterier formuleret til samtlige mål.  

Delanalysernes resultater præsenteres i tabeller, der løbende viser scoringerne, efterfulgt af korte 

portrætter af de 25 grupper, som sammenfatter de enkelte elevgruppers læringspraksis med udgangspunkt 

i de tildelte scoringer.  

Kapitlet fortsætter med en sammenfatning af resultaterne fra delanalyserne 1-5, der består af en 

beskrivelse af mønstre iblandt elevgrupper fra samme klasse. Til sidst i kapitlet genbeskrives og udvides 
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hypoteserne omkring de fire medvirkende faktorers betydning for elevernes læring. Det sker på baggrund 

af analyse 2 og i forlængelse af analyse 1 (kapitel 6 og 7). 

Kapitel 10 konkluderer på analyse 1 og 2. Konklusionerne rummer et bud på en besvarelse af mit 

overordnede forskningsspørgsmål (s. 28), og det supplerer derved teorien om MVEU, og læring som i MVEU 

(jf. kapitel 2), med en fremlæggelse af potentialer og udfordringer, som jeg – gennem mine empiriske 

observationer, og analyserne af disse – er nået frem til.  

Kapitlet giver endvidere en redegørelse af afhandlingens i alt fire forskningsbidrag. I forlængelse heraf 

redegør jeg for studiets begrænsninger og behovet for fremtidig forskning, der kan bidrage til yderligere 

viden, og der vil kunne underbygge eller modsige afhandlingens resultater. 

Slutteligt indeholder kapitlet afsluttende diskussioner af afhandlingens metoder og begreber om læring og 

undervisning. 
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Kapitel 2: Forståelser af læring og undervisning  

I dette kapitel præsenterer jeg centrale begreber i relation til undervisning og læring, der dels er blevet 

anvendt under udarbejdelsen af læremidlet KB, og der dels anvendes i forbindelse med analyserne af 

elevernes praksis igennem arbejdet med KB. 

Kapitlet er inddelt i 4 dele:  

Første del redegør for en praksisteoretisk ontologi, der fungerer som en rød tråd igennem hele studiets og 

afhandlingens antagelser om det sociale liv, der udspiller sig i den form for undervisnings- og 

læringssituationer, som deltagerne i studiet har befundet sig i.  

Anden del retter blikket mod elevernes læring. Læring defineres her med udgangspunkt i praksisteori og 

praksisorienterede læringsmodeller og -teorier, herunder Kolbs læringscirkel (Kolb, 1984). Desuden 

inddrages teorier om læring som deltagelse i situerede praksisser, hvor deltagerne udvikler deres 

læringspraksis i samspil med andre deltagere og artefakter med udgangspunkt i deres egne identiteter og i 

form af positioneringsbestræbelser i relation til ønskværdige faglige og sociale elevpositioner.   

Tredje del består af en beskrivelse af KB som forløb, så læseren får et indblik i KB's forskellige faser.  

I fjerde del præsenteres MVEU som overordnet tilgang for undervisning, og som KB er et eksempel på. 

MVEU placeres her inden for rammen af scenariebaseret undervisning.  

Del 1: Praksisteori som ontologi  

Afhandlingens videnskabsteoretiske udgangspunkt, i form af ontologi og epistemologi, falder i to dele. Den 

første del – afhandlingens ontologiske ståsted – beskrives i det følgende afsnit. Ontologien forbindes til en 

praksisteoretisk ontologi (Bourdieu, 2007; Hui, Schatzki, & Shove, 2017; Schatzki, 2016a) og den 

præsenteres i denne del, fordi den forklarer, hvordan jeg opfatter menneskers deltagelse og samspil i 

sociale praksisser (Lave & Wenger, 2003; Wenger, 2004) som grundlæggende for menneskers væren-i-

verden. Først præciseres afhandlingens erkendelsesinteresse kort, hvorefter praksisteori beskrives som 

ontologi.  

Præcisering af afhandlingens erkendelsesinteresse  

I afhandlingen er jeg interesseret i at frembringe viden om, hvordan og med hvilket udbytte skoleelever 

(enkelte elever) i samspil med andre skoleelever (i grupper), lærere (voksne personer) og kunder (andre 

eksterne voksne personer) lærer. Foruden de humane aktører, der er i et samspil med hinanden, indgår der 

ligeledes en række ikke-humane deltagere (Alkemeyer & Buschmann, 2017), fx læremidlet KB (bilag 1), 
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diverse it-redskaber som computere og smartphones, samt andre artefakter som stole og borde. Dette 

samspil mellem humane og ikke-humane deltagere vil jeg kalde for praksis og praksisser (Alkemeyer & 

Buschmann, 2017; Schatzki, 2013) i flertal. Det er praksisser og de forbindelser, der er mellem forskellige 

praksisser, der udgør analyseenheden i studiet. Konkret betyder det, at jeg er optaget af de forskellige 

praksisformer, der udspiller sig i de 25 elevgruppers arbejde med KB, sådan som jeg har observeret dem. 

Herunder er jeg interesseret i viden om, hvordan de enkelte gruppers praksis dels er forbundet med andre 

praksisser, som eleverne deltager i, og dels med den ideelle intenderede praksis, der ligger i den teoretiske 

beskrivelse af designet (del 3 og 4 i dette kapitel). Sidst men ikke mindst er jeg interesseret i relationen 

mellem de enkelte elevers perspektiver og den praksis, de har deltaget i.  

Praksisteori i relation til andre teorier  

Overordnet set kan praksisteori betegnes som en poststrukturalistisk teori, hvor poststrukturalisme er en 

slags samlebetegnelse for teorier, der tager ”udgangspunkt i metateoretiske refleksioner over forhold 

mellem den enkelte og samfundet, og dette forhold opfattes som funderet i en gensidig og afhængig 

relation mellem sociale strukturer, diskurser og det enkelte subjekt” (Khawaja, 2010).  

Jeg vil dog – på linje med en række praksisteoretikere (Hui, Schatzki, & Shove, 2017; Nicolini, 2017; 

Schatzki, 2016a) – placere praksisteori som en selvstændig social ontologi, der som fællesnævner ”take 

practices as their central concern” (Hui, Schatzki, & Shove, 2017, s. 3), og der fortsat er under udvikling (se 

fx Nicolini, 2017). Praksisteori anskuer det sociale liv som noget, der grundlæggende udspiller sig i og 

igennem praksisser. Derved vægtes det kollektive og det situerede (Alkemeyer & Buschmann, 2017; 

Wenger, 2004), så vores handlinger og tale1 altid er indlejret i, og skal forstås som indlejret i, den praksis, de 

er en del af. Derved er praksisteori som ontologi hverken at forstå som metodologisk individualisme, som 

eksempelvis i fænomenologiske teorier (Merleau-Ponty, 1966), hvor verden dukker op for den enkelte 

gennem kropslige erfaringer, uafhængigt og a priori den eksisterende og sig udviklende sociale verden, eller 

som strukturalistiske teorier, hvor enkelte menneskers rolle er begrænset og underordnet samfundenes 

strukturer (fx Levi-Strauss, 1963).  

Praksisteori adskiller sig også fra socialkonstruktivistisk teori (Berger & Luckman, 2003), selvom denne har 

blik for samspillet mellem den enkeltes konstruktioner af virkeligheden og den samfundsskabte virkelighed. 

Socialkonstruktivisme opererer derved med en dialektisk forståelse af socialt liv, på samme måde som 

                                                           

1 Det engelske ”sayings and doings” oversættes til handlinger og tale, der hos Schatzki henviser de til forskellige 
kropslige verbale og non-verbale handlinger, der tilsammen bruges ”in carrying out intentional actions” (Schatzki, 
2016b, s. 17).  
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praksisteori. Bourdieu betegner da også sin teori som en form for konstruktivistisk strukturalisme 

(Bourdieu, 1989; Wilken, 2014). Strukturerne i det, jeg i afhandlingen kalder for praksisserne, tillægges dog 

en anden vægt i praksisteori og i denne afhandling, end de gør i socialkonstruktivisme, hvor man – fx i form 

af Kritisk Diskursanalyse (Fairclough, 2003, 2008) – interesserer sig for diskursive modsatrettede 

konstruktioner af virkeligheden.   

Den praksisteoretiske ontologi, der ligger til grund for dette studie, vægter i højere grad væsentligheden i 

at observere konkrete situerede praksisser (Lave & Wenger, 2003), hvor mennesker ved hjælp af deres 

kroppe – forstået som hele kroppe der tænker og handler (Alkemeyer & Buschmann, 2017) – udvikler 

praksisser, og hvor disse praksisser antager vidt forskellige former afhængig af de enkelte deltageres 

identitetsmæssige orienteringer (Wenger, 2004), givne strukturer og det situerede samspil imellem 

deltagerne. Ved at frasige sig diverse dualismer mellem eksempelvis fysiske kroppe og bevidsthed eller 

enkeltpersoner og samfund er praksisteori som ontologi tæt beslægtet med Deweys pragmatisme (Dewey, 

2005, kapitel 25), og den kobles i denne afhandling til en narrativ fortolkende og realistisk erkendelsesteori 

(kapitlerne 4 & 5), der vurderes at være egnet til at beskrive den situerede praksis, der er blevet observeret 

gennem empiriske metoder (kapitel 3) i studiet.  

Det sociale liv udspiller sig igennem praksisser  

Hos praksisteoretikeren Theodore Schatzki (2016a, s. 5) består det sociale liv af ”bundles of practices and 

material arrangements”. Disse defineres som følger:  

By ‘practices’ I mean open spatially-temporally dispersed sets of doings and sayings organized by 
common understandings, teleoaffectivities (ends, tasks, emotions), and rules. By ‘material 
arrangements’ I mean linked bodies, organisms, artifacts, and things of nature (Schatzki, 2016a, s. 5).  

Heri ligger det, at praksisser ikke er mennesker, ting, maskiner eller andet, men det, mennesker (kroppe) 

gør og siger til, med og om hinanden inden for en praksis i en bestemt kontekst med specifikke humane og 

ikke-humane deltagere og i forhold til en række gældende regler.  

Endvidere, med udgangspunkt i Theodor Schatzki (1996), består det, der er foregået igennem forløbet med 

KB, på den ene side af en samlet og specifik praksis (integrative practice), og på den anden side af en lang 

række tværgående praksisser (dispersed practices). Den specifikke praksis er den praksis, der i det 

didaktiske design beskrives som Kommunikationsbureaet (del 3). Denne praksis er en samlet integreret 

praksis på linje med eksempelvis en læges eller en pilots praksis. De tværgående praksisser, eleverne 

beskæftiger sig med, er praksisser, der ikke alene hører til den specifikke praksis, hvor man arbejder som 

medarbejder på et kommunikationsbureau. Disse er i det didaktiske design udtrykt gennem kompetencer, 

som eleverne forventes at udvikle gennem forløbet, fx at reflektere, at skrive inden for bestemte genrer 
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eller at føre en dialog. Tværgående praksisser er således aktiviteter, der indgår i arbejdet med KB, men som 

går på tværs, så de ligeledes indgår i andre specifikke praksisser. At overbevise nogen om noget ved hjælp 

af argumenterende tekster indgår eksempelvis i praksissen omkring KB og ligeledes i en række andre 

praksisser i skolen og uden for skolen.  

En dialektisk forståelse af socialt liv 

Nedenstående citat fra Schatzkis essay ”Practices and People” (Schatzki, 2016c) udtrykker tydeligt det 

dialektiske forhold – der gælder i en praksisteoretisk ontologi – mellem på den ene side den enkelte person 

og den enkeltes handle-og tænkemuligheder, og på den anden side strukturens regelmæssigheder og de 

dermed forbundne normative og reglementerede anvisninger for, hvordan man handler og tænker i netop 

den praksis, man deltager i:   

Practices and people are distinct ordering principles, neither of which can be reduced to the other. A 
given action is at once a component of some practice and a part of some life. It is at once performed 
by someone and part of a manifold of actions performed by different people that are governed by a 
common organization. So, both persons and practices exist. Indeed, neither can exist without the 
other. No people no practices; but, equally, no practices no people (Schatzki, 2016c, s. 4).  

En sammenlignelig dialektisk tilgang finder man hos Pierre Bourdieu, der argumenterer for dialektikken 

”mellem de objektive strukturer og de inkorporerede strukturer, der råder i enhver praktisk handling” 

(Bourdieu, 2007, s. 76). Bourdieu opfatter praksis som et socialt spil (Bourdieu, 2007; Wilken, 2014), der 

udfolder sig i og på tværs af felter, hvor mennesker indgår med deres habitusser, og hvor de kæmper om 

kapital, i form af enten kulturel, økonomisk, social eller symbolsk kapital. Med udgangspunkt i Bourdieus 

begreber om habitus og kapital vil jeg kort gøre rede for, hvordan man kan forstå enkeltpersoners 

deltagelse i det sociale spil. En teori, der senere i afhandlingen kobles op på min forståelse af læring som 

mulighedsstruktur, inden for hvilken den enkelte deltager handler strategisk.  

Bourdieu skriver om habitusser, at de er: ”varige dispositionssystemer, der er prædisponerede til at fungere 

som strukturerende praksisser, det vil sige som principper, der frembringer og strukturerer praksisser og 

repræsentationer” (Bourdieu, 2007, s. 92). Habitus hos Bourdieu er både individuel, kollektiv og 

samfundsmæssig. Det er især de to førstnævnte dimensioner af habitus, der er relevante for min 

undersøgelse:  

1. Hos Bourdieu er habitus et produkt af socialisering, altså den måde et enkelt menneske eksempelvis er 

blevet socialiseret til at tænke og handle i verden. Habitus bunder altså i den enkeltes unikke 

socialiseringshistorik, eller erfaring (Alkemeyer & Buschmann, 2017), som jeg foretrækker at kalde den. 

Endvidere er den enkeltes habitus sammensat af både mentale (tankemønstre), kropslige (måder at 

bevæge kroppen) og sociale dispositioner, der er tillært gennem erfaring fra deltagelse i praksisser.  
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2. Habitus er samtidig kollektiv, ”fordi den tilegnes i et socialt miljø, der som hovedregel er karakteriseret 

ved en form for fællesskab og fælles forståelse” (Wilken, 2014, s. 49). 

Kapital, der hos Bourdieu kan være økonomisk, social, kulturel og symbolsk, er begrebet for den værdi, som 

spillerne af det sociale spil går efter. Hvilken kapital, der efterstræbes, er individuelt og afhængig af de 

værdier og logikker, der gælder i det felt, der spilles i, samt af spillernes habitusser, kollektivets og den 

enkeltes. I dette spil vælger og handler de enkelte deltagere strategiske, alt efter hvilken form for kapital de 

efterstræber. De bruger deres praktiske sans ifølge Bourdieu (2007). Bourdieus begreb om den symbolske 

kapital henviser til den merværdi i form af eksempelvis et godt ry, anerkendelse, moral eller prestige, vi kan 

få ved at investere andre kapitaler (Wilken, 2014).  

Habitus er altså et dispositionssystem, der er tilegnet gennem tiden, og hvor tilegnelsesprocesserne i det 

store og hele glemmes og fortrænges, så vi står tilbage med en mere eller mindre ubevidst ”internaliseret 

viden om, hvordan verden er, og hvordan man lever i den” (Wilken, 2014, s. 48).  

Samfundet og det sociale liv i samfundet er desuden opdelt i felter hos Bourdieu. Feltet er den sociale 

arena, i hvilken det sociale spil spilles. Feltet er afgrænset ved at have egne værdier og logikker, og 

tilsammen med habitusser og kapitalformer udgør de praksis.  

Bourdieus begreber om habitus, kapital og felt ligger til grund for afhandlingens begreb om læring, hvor 

det, der rent faktisk foregår i undervisningen, anskues som en form for mulighedsstruktur (Alkemeyer & 

Buschmann, 2017; Wilken, 2014). Det forstås som et felt, der inden for en række strukturelt indlejrede 

regelmæssigheder, normer, værdier og antagelser om god og rigtig handling og tænkning, der findes i den 

specifikke praksis omkring KB og i den enkeltes habitus (Bourdieu, 2007), muliggør en vifte af forskellige 

måder at indgå og forholde sig til og i situationen. Denne mulighedsstruktur forbindes med afhandlingens 

begreb om læring, der udfoldes i det følgende.   

Del 2: Læring i lyset af MVEU 

I de følgende delafsnit definerer jeg læring i lyset af en praksisteoretisk ontologi:  

Læring forstås på den ene side grundlæggende som en række potentielt mulige nye måder at handle i og 

tænke om verden og sig selv på, og som erhverves inden for en ramme af strukturerende 

regelmæssigheder, der udgør en særlig og kompleks mulighedsstruktur (Wilken, 2014, s. 66).  

På den anden side behandles læring også som intenderet læring, altså som summen af alle de potentielle 

resultater i form af tilegnelse og transformation af viden, en læringssituation kan medføre. Når læring 

defineres som intenderet, definerer jeg læring desuden ud fra en særlig interesse i at ville fremme en 
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bestemt form for læring, som er entreprenøriel læring og læring i relation til faget dansk. Jeg skelner altså 

mellem læring som empirisk fænomen og læring som intenderet, og yderligere mellem intenderet 

læringsudbytte og faktisk læringsudbytte.  

Heri ligger afhandlingens mere snævre erkendelsesinteresse: Hvad sker der, eller rettere hvilke potentialer 

og hvilke udfordringer kan empirisk udledes, når lærerne og eleverne eksperimenterer med didaktiske 

design, hvis formål det er at fremme entreprenøriel læring, entreprenørielle kompetencer og danskfaglige 

kompetencer i relation til kompetenceområderne Kommunikation og Fremstilling 

(Undervisningsministeriet, 2016) (jf. kapitel 1)? 

I det følgende uddyber jeg disse indledende antagelser om læring, der senere i afhandlingen analyseres og 

vurderes ud fra det empiriske materiale indsamlet under afprøvningerne af KB.  

Læring som tilegnelse og transformation  

Den intenderede og dermed ideelle læring, som KB repræsenterer i afhandlingen, har tydelige rødder i 

erfaringslæring eller experiential learning (Dewey, 2005, 2008; Kolb, 1984; Lackéus & Middleton, 2018; 

Pepin, 2012; Schön, 2014), hvor det overordnet foreslås, at enhver læringssituation må indeholde en 

bevægelse mellem konkrete erfaringer og refleksioner over erfaringerne (Dewey, 2005).  

Set ud fra et kognitionspsykologisk perspektiv peger det på to forskellige systemer af processer, der er i en 

læringsproces, hvor den ene ”is a rapid experience-based cognitive system that processes concrete, 

emotion-laden information”, og hvor den anden “in contrast processes decontextualized, symbolic 

information in an analytical and effortful manner” (Berzonsky, 2011, s. 60).” 

Da disse to processer udelukkende handler om tilegnelse af viden, er de – ud fra et praksis- og 

erfaringsorienteret syn på læring – ikke fyldestgørende for en definition af, hvad læring er. Der mangler at 

blive inddraget en transformativ dimension af læring. Med inspiration fra David Kolbs læringscirkel (figur 4) 

(Kolb, 1984) gælder det derfor for afhandlingens læringssyn, at:   

1. læring som det første foregår gennem tilegnelse af viden, hvor denne tilegnelse kan foregå både 

gennem kropslig emotionel erfaring og kognitiv konceptualisering, og at; 

2. læring som det andet foregår gennem transformation af viden, hvor denne transformation kan foregå 

både som eksperimenterende handling og som meningstilkendegivelse og refleksion.   

Kolb skriver om tilegnelse og transformation som grundlæggende dimensioner af læring: “The central idea 

is that learning, and therefore knowing, requires both a grasp of figurative representation of experience 

and some transformation of that representation. Either the figurative grasp or the operative 

transformation is not enough” (Kolb, 1984, s. 42).  
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Som det fremgår af citatet er experiental learning defineret ved at kræve begge bevægelser, tilegnelsen af 

viden og (videns)transformationen, og den ideelle læringscirkel bevæger sig fra en umiddelbar konkret 

oplevelsesbaseret tilegnelse af viden til en refleksion over denne (transformation via intention), og videre 

til en abstrakt begrebsliggørelse (tilegnelse via forståelse) til en eksperimenterende handling 

(transformation via extension) og så videre til en ny konkret oplevelsesbaseret tilegnelse, som vist i figur 4. 

   

 

Figur 4: Kolbs læringscirkel, gentegnet efter Kolb (1984, s. 42) 

 

Opsummerende vil jeg betegne Kolbs læringscirkel som en idealmodel for erfaringsbaseret læring. 

Modellens fire forskellige læringsformer, hvor de første to har med tilegnelse af viden at gøre, og de andre 

to betegner måder at transformere viden på, føres med videre til det næste afsnit, hvor jeg beskriver læring 

som mulighedsstruktur, og hvor jeg bevæger mig væk fra den intenderede ideallæring, som den ses udtrykt 
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i Kolbs læringscirkel. Med udgangspunkt i Kolb forstår jeg læring som bestående af de fire grundlæggende 

former:  

1. Tilegnelse af viden via oplevelse og erfaring – praktisk viden. 

2. Tilegnelse af viden via abstrakt forståelse og begrebsliggørelse.  

3. Transformation af viden via aktiv eksperimenterende handling.  

4. Transformation af viden via refleksion og meningstilkendegivelse. 

Læring som mulighedsstruktur  

I afhandlingen forbindes Kolbs fire forskellige former for læring med den grundlæggende antagelse om 

læring som en mulighedsstruktur (Alkemeyer & Buschmann, 2017; Bourdieu, 2007; Wilken, 2014) (jf. del 1 i 

dette kapitel), der opstår i komplekse læringssituationer, hvilke beskrives af Ole Dreier på følgende måde:  

When a learning issue or assignment emerges for the first time for a particular person or group of 
persons, they encounter it in a situated way in a particular context. They address and pursue it in a 
particular manner in that context depending on the particular setup of materials, co-participants, and 
possibilities and on their particular personal concerns in relation to that context. Often they 
distribute their engagement with the learning issue in a particular way among themselves, leaving 
particular parts to particular persons and all participants with a need to negotiate, coordinate, and 
combine, or fight over what they (want to) learn (Dreier, 2008b, s. 86). 

Dreiers betragtninger af, hvad det indebærer for personer og grupper at deltage i et læringsforløb svarer til 

min egen oplevelse af, hvad det indebar for elever og lærere at deltage i afprøvning af KB. Læring beskrives 

hos Dreier som noget, der opstår og forhandles i samspillet mellem deltagerne i en situeret praksis, hvor 

denne praksis åbner for mulige måder, fra elevernes perspektiv, at forholde sig til situationen samt i sidste 

ende for at lære. I afhandlingen kobles disse muligheder, der som nævnt grundlæggende forstås ud fra 

Kolbs fire læringsformer, til den overordnede praksisteoretiske ontologi. Det betyder ikke, at den enkelte 

elev frit vælger sin egen læringssti, men at mulighederne for læring opstår i det dialektiske samspil mellem 

den enkelte elev og den konkrete praksis, hun/han deltager i.  

I forbindelse med analysen af elevernes læringspraksis og -udbytte (kapitlerne 6 og 9), hvor jeg er optaget 

af læring, som den faktisk er foregået, har det vist sig hensigtsmæssigt at lade de fire forskellige former for 

læring indgå i en ny enkel model (figur 5), der angiver læringsformerne som mulighedsstruktur, eleverne 

kan benytte sig af. Modellen skal forstås på en sådan måde, at en læringspraksis, hvor en specifik gruppe 

elever arbejder sammen –  med alt hvad det indebærer af kompleksitet – fører til, at eleverne på forskellig 

vis og i forskellig grad tilegner sig viden og transformerer den.  
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Figur 5: Læring som mulighedsstruktur 

 

I modellen (figur 5) er forbindelsen mellem læringspraksis og læringsformer vist ved hjælp af stiplede linjer 

for at gøre opmærksom på, at læringsformerne er mulige veje at gå på for eleverne, afhængig af samspillet 

i deres gruppe, kontekstuelle faktorer i relation til andre praksisser, der påvirker den specifikke praksis, 

samt elevernes engagement og deres identitetsmæssige orienteringer. De overordnede potentielt mulige 

former for læring (til højre i figur 5) anvendes i analysen af elevernes læringspraksis og -udbytte senere i 

afhandlingen (kapitlerne 6 & 9). 

Efter grundlæggende at have defineret læring som mulighedsstruktur, der opstår i situerede praksisser, 

udpeges og defineres i det følgende de øvrige vigtige bestanddele af læring i et praksisteoretisk perspektiv, 

som de senere i afhandlingen anvendes i analyserne af elevernes læringspraksis. Disse bestanddele udgøres 

af de følgende dimensioner:  

 Læring går på tværs af praksisser.  

 Læring knytter sig til deltagernes identiteter samt deres faglige og sociale positioneringer i praksis.  

 Læring foregår ved hjælp af hele kroppen.  

 Læring er grundlæggende målorienteret.  

Læringsbaner på tværs af situationer og kontekster  

Iflg. Ole Dreier (2008a, 2008b, 2016) er praksisser forbundet med hinanden, så en hvilken som helst social 

praksis hænger sammen med en række andre praksisser. Set ud fra den enkelte persons perspektiv betyder 
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det, at vi bevæger os gennem verden ind og ud af forskellige praksisser, hvor vi nogle gange tilpasser os 

disse, og hvor vi andre gange forsøger at påvirke og forandre praksisserne i henhold til vores 

positionsspecifikke interesser (Alkemeyer & Buschmann, 2017, s. 15). Det er denne bevægelse, Dreier 

kalder personers personal trajectories across social contexts (Dreier, 2016). Dreier gør, på linje med Lave og 

Wenger (2003), opmærksom på, at disse baner, vi bevæger os igennem, alle sammen giver mulighed for, at 

vi lærer. Læring foregår således i alle sociale kontekster, og ikke alene, når vi befinder os i institutioner som 

eksempelvis skolen, hvor formålet er at lære noget. Læring er situeret og ikke begrænset til en bestemt 

kontekst, og heller ikke afgrænsbar til kun at foregå i én specifik praksis (Dreier, 2008b).  

Ved at fokusere på læring som tilegnelse af viden og færdigheder, og som gør det muligt at deltage i diverse 

praksisser (Schatzki, 2016b), stilles der skarpt på, at læring foregår på tværs af steder, rum og tidspunkter 

(space-time paths hos Schatzki, 2016), ofte i en afbrudt form (Dreier, 2008b; Schatzki, 2016b). I 

afhandlingen skelnes mellem (lærings)situationer og læringsbaner. En læringssituation er en enkelt 

begivenhed, i hvilken personer, igennem deltagelse i en del af en specifik praksis, lærer noget. En sådan 

læringssituation kan eksempelvis være, at en gruppe elever modtager en konkret feedback på et produkt, 

de har arbejdet på. En læringsbane (Dreier, 2008b) er et (ofte afbrudt) længere forløb, igennem hvilket 

personer tilegner sig adækvate habitusser (Bourdieu, 2007) tilhørende en række tværgående praksisser 

(Schatzki, 1996). Her fordres af deltagerne, at de ”need to find suitable ways of linking and combining their 

diverse activities of learning as well as the contents of what they learn in disparate times and places” 

(Dreier, 2008b, s. 2).  

Læring i multiple-bind-situationer  

Med udgangspunkt i dette syn på læring som noget, der foregår på tværs af kontekster, skriver Dreier, at 

sociale praksisser for det første altid er mere eller mindre detaljeret eller løst arrangeret, inden den enkelte 

træder ind i dem (Dreier, 2008b). Det betyder for det andet, at den enkelte må forene eller i det mindste 

forholde sig til egne interesser, mål og forståelser i relation til den arrangerede praksis.  

Eleverne i nærværende studie befinder sig i en situation, hvor de træder ind i et arrangeret 

praksisfællesskab, der kan betegnes som relativ detaljeret og stramt styret, og hvor de på en eller anden 

måde må kombinere deres egne forestillinger om, hvad der for dem giver mening at forfølge i 

undervisningen, med de aktiviteter og mål, der ligger i den arrangerede praksis omkring KB, i den form, 

deres lærer præsenterer den for dem. Eleverne befinder sig derved med praksisteoretikerne Alkemeyer og 

Buschmanns (2017) ord i en ”intertwined proces of becoming-a-subject and becoming-subject-to the 
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normative organisation of practices” (Alkemeyer & Buschmann, 2017, s. 10), hvilket gør sig gældende i 

enhver formel læringssituation.  

Kompleksiteten for eleverne øges yderligere, når de, som dem, der deltog i mit studie, deltager i flere end 

én specifik praksis: Ved at blive bedt om at efterligne eller nærmere bestemt indgå i praksis fra et 

kommunikationsbureau og samtidig befinde sig i en skoleklasse i en dansk folkeskole, der udgør en 

normativ fastlagt specifik praksis, som jeg i afhandlingen knytter til begrebet om en skolsk eller 

skolespecifik kulturform, ”forstået som feltet for de betydningskontekster som er etableret inden for 

institutionen skole” (Hetmar, 2019, s. 439), er eleverne i en form for multiple-bind-situation2. Denne består 

af potentielt modsatrettede muligheder for at handle, tænke, føle og positionere sig selv i relation til 

henholdsvis KB som specifik praksis, den almindelige skolespecifikke praksis og elevernes egne personlige 

interesser og orienteringer, der knytter sig til øvrige ikke-skolespecifikke praksisser.  

Så foruden at være del af (becoming-subject-to) to forskellige praksisser (KB og skolen), er eleverne som 

enkeltpersoner ligeledes optaget af at være nogen (becoming-a-subject), eller med andre ord få en 

identitet. Det er disse komplekse multiple-bind-situationer, der – gennem forhandlinger af, hvad det giver 

mening at lære (Dreier, 2008b) – fører til de mange variationer i læringsudbytte hos elevgrupperne og hos 

de enkelte elever, og der kan føre til konflikter (Alkemeyer & Buschmann, 2017), samt i nogle tilfælde fører 

til læringsmodstand  (Dean & Jolly, 2012; Illeris, 2015).   

Identitet og læring 

Afhandlingens begreb om identitet læner sig op ad en praksisteoretisk forståelse (Wenger, 2004; Dreier, 

2008b; Alkemeyer & Buschmann, 2017) af begrebet.  

Etienne Wenger (2004) betragter identitet som et iboende aspekt af enhver læringsteori, der flytter fokus 

fra praksisser, fællesskaber og meningsskabelsesprocesser til enkeltpersoner, og hvordan disse forhandler 

mening i forbindelse med deres oplevelse af medlemskab i sociale fællesskaber (Wenger, 2004, s. 169). 

Wenger skriver om identitet i forbindelse med skadebehandleren Ariel, at:  

Hvordan Ariel oplever sit arbejde, hvordan hun fortolker sin stilling, hvordan hun forstår det, hun 
foretager sig, hvad hun ved, ikke ved og ikke forsøger at vide – er hverken blot individuelle valg eller 
blot resultatet af at tilhøre samfundskategorien ”skadebehandler”. Disse ting forhandles derimod i 
forbindelse med udførelsen af jobbet og samspillet med andre (Wenger, 2004, s. 170). 

                                                           

2 Multiple-bind som begreb er afledt begrebet om double-bind (Bateson, 1972; Hetmar, 2017) og delvist Bourdieus 
begreb om en splittet habitus (Wilken, 2014, s. 50).  
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I mine egne analyser af skoleeleverne og deres engagement i arbejdet med KB ser jeg på sammenlignelig 

måde, hvordan eleverne forsøger at fortolke forløbet og tilskrive mening eller ikke-mening ved deltagelse i 

forløbet, og hvordan denne forhandlingsproces foregår i samspillet mellem de enkelte elever og deres 

identiteter som personer og som skoleelever. Eleverne synes her at orientere sig både i forhold til egen 

tilværelse, som den, der foregår uden for skolen, og som tilværelsen set i lyset af samfundskategorien 

skoleelev anno 2016. Det er disse orienteringer, der i afhandlingen identificeres som sociale og faglige 

elevpositioner (jf. s. 46-47 ).  

Identitet som aspekt af læring er derved knyttet til forestillingen om, at elever i skolen er optaget af at blive 

til nogen (Alkemeyer & Buschmann, 2017). Elevernes orienteringer og søgen efter sammenhæng i deres 

identitet, forstået som søgen efter tilhørsforhold i sociale og faglige praksisser, de kan fortolke som 

kontinuitetsskabende ”mellem både fortid, nutid og fremtid i egen tilværelse” (Tanggaard, 2018, s. 212), 

synes at have stor betydning for eleverne, når de arbejder i KB, og de fører som nævnt tidligere til konflikter 

(Alkemeyer & Buschmann, 2017).  

Teori om identitet som et produkt af det sociale samspil mellem mennesker (Benwell & Stokoe, 2006; 

Jenkins, 2006; Wenger, 2004) kan desuden hjælpe til at forstå, hvorfor og hvordan grupper fungerer mere 

eller mindre hensigtsmæssigt. I en gruppe er det væsentligt, at medlemmerne af gruppen identificerer sig 

selv som en del af gruppen, herunder at de gensidigt anerkender hinanden som del af en enhed, der 

bevæger sig i en retning, man er relativt enig om. En gruppes indre kollektive definitionsprocesser afgør om 

gruppen reelt eksisterer som gruppe (Jenkins, 2006). Heri ligger også, at det ikke er ligegyldigt, hvem 

gruppen består af, og hvilke identiteter de enkelte medlemmer orienterer sig efter. For at gruppearbejde 

skal give mening for alle medlemmer af gruppen, skal de betragte hinanden ud fra et mindstemål af lighed 

(Jenkins, 2006). Empirien til nærværende studie giver anledning til at udpege de to tilhørskategorier, der 

blev præsenteret i det ovenstående: en social og en faglig.  

I det følgende præsenteres et udvidet begreb om positionering, der anvendes, når elevernes identitets- og 

meningsforhandlinger beskrives som konkrete interaktioner imellem dem i afhandlingens analyser (kapitel 

6).  

Et udvidet begreb om positionering  

Position som begreb er udviklet på baggrund af sociologen Erving Goffmanns rollebegreb (Goffmann, 

1959), hvor en rolle er mere eller mindre fastlagt. Man kan således indtage og få tildelt en rolle som den 

flittige elev, når man eksempelvis går i skole. Med position som begreb henledes opmærksomheden på det 

dynamiske i samspillet mellem mennesker (Davies & Harré, 2014; Harré & Langenhove, 1999). 
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Positioneringsbestræbelser foregår hele tiden, og de forskellige positioner, eleverne i nærværende studie 

indtager, forhandles og genforhandles dagligt i et utal af situationer.  

En analyse af interaktionen mellem de forskellige deltagere i studiet viser, hvordan en teori om 

positionering både er relevant at inddrage, samt hvordan traditionel positioneringsteori, der overordnet 

hævder, at ”positioning is a discursive practice” (Harré & Langenhove, 1999, s. 22), hvor mennesker 

diskursivt konstruerer selver gennem positionering (Anderson, 2009; Davies & Harré, 2014; Deppermann, 

2015; Harré & Langenhove, 1999; Hetmar, 2017), ikke i tilstrækkelig grad tager højde for diverse ikke-

diskursive positioneringshandlinger, der kommer til anvendelse aktørerne imellem. Denne kritik finder jeg 

ligeledes fremført hos Alkemeyer & Buschmann, der begrunder deres kritik som følger:  

In this context, participants´ bodies not only exist as `displays` (Goffmann, 1979), from which a wide 
range of information (about intentions, attitudes, emotional states, etc.) can be discerned, but also 
as intelligent (i.e. sensitive to failure, or deviations) `lived-bodies-in-accomplishment`, whose ways of 
perceiving, sensing and feeling are reflexively oriented to the frames […] and situational 
requirements of the practice they are engaged in (Alkemeyer & Buschmann, 2017, s. 20).  

Denne kritik svarer til mine egne observationer af, hvordan kropssprog, eksempelvis i form af at vende 

ryggen til, sænke hovedet eller ikke se direkte på den anden, bliver brugt, når eleverne positionerer sig selv 

og positioneres af andre i praksis (se nærmere analysemetodiske overvejelser i kapitel 5). I denne del af 

afhandlingen vil jeg foreløbig argumentere for et udvidet begreb om positionering, der tager højde for, at 

mennesker interagerer og heri positionerer sig selv og hinanden både ved hjælp fra diskursive og ikke-

diskursive handlinger, hvorfor positionering ikke alene er en diskursiv praksis, men en kropslig (embodied) 

og diskursiv praksis (Alkemeyer & Buschmann, 2017; Jordan & Henderson, 1995; Streek, Goodwin, & 

lebaron, 2013). Mennesker positionerer sig selv og hinanden, medieret gennem artefakter, diskurs, fysiske/ 

kropslige handlinger, i en ramme af flere (ofte modstridende) praksisformer med tilhørende identiteter og 

spilleregler for kommunikation og socialt samspil.  

Kroppens betydning i relation til læring og faglighed   

Afhandlingens udvidede begreb om positionering leder frem til nogle uddybende betragtninger vedrørende 

kroppens betydning for læring: ”Vores viden ligger som regel indbygget i vores handlemønstre og i vores 

fornemmelse for den materie, vi har med at gøre” (Schön, 2014, s. 51). Schöns kobling mellem viden, 

handlemønstre og fornemmelse for materie peger på kroppens fysiske bevægelser som en integreret del af 

læring, når vi forstår læring som det, at vi bliver i stand til at anvende viden og færdigheder til at deltage i 

praksisser. Schatzki (2016b) skriver om læring, at den kan forstås som viden om, hvordan (know-how) vi kan 

indgå i diverse praksisser, og han fremhæver praktisk viden (practical knowledge) som en væsentlig del af 

læring i et praksisteoretisk perspektiv. Hertil kunne man argumentere, at denne praktiske viden 
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forudsætter kontekstuel viden, der hos Shaffer betegnes som knowing with (Shaffer, 2006) og ligeledes 

viden af mere deklarativ art (propositional knowledge hos Schatzki, 2016b), som viden om forskellige dele 

af verden set igennem et fags optik. Det leder frem til en holistisk forståelse af faglighed (Bundsgaard & 

Fougt, 2017), hvor det grundlæggende gælder, at viden ikke kan forstås ”som en substans, der ligger gemt i 

en indre beholder, men som et spørgsmål om at kunne udføre vidende handlinger, at være vidende og at 

kunne bidrage kompetent til opgaveløsninger i sociale praksisser” (Tanggaard, 2018, s. 207). En sådan form 

for holistisk faglighed, hvor viden og handling knyttes sammen, lægger sig i forlængelse af den før omtalte 

erfaringsbaserede læringsforståelse, hvor læring både består af tilegnelse og transformation af viden.  

I KB og de intentioner, der ligger bag, er den erfaringsbaserede tilegnelse og transformation af viden en 

væsentlig del, som leder frem til en holistisk forståelse af læring og faglighed, hvor læring ikke alene er 

noget, der foregår i bevidstheden (hjernen), men ligeledes i resten af kroppen. Læring foregår i hele 

kroppen, så erfaringer fra de fysiske handlinger, en person har gjort sig, og der har sat sig i kroppen 

(Bourdieu, 2007), er del af enhver læreproces. Konkrete fysiske handlinger, der hører til en aktivitet, som vi 

lærer at udføre i en specifik praksis, som når fx en journalist griber efter et kamera og en notesblok, pakker 

dem ned i en taske, tager tasken på ryggen og skynder sig afsted for at kunne være til stede ved de 

begivenheder, hun/han ønsker at rapportere fra, samtidig med, at hun/han er anspændt pga. en stram 

deadline – er del af det, en journalist skal lære for at blive god. For at lære denne del af, eksempelvis en 

journalists, praksis må man handle gennem fysisk aktivitet, man må gøre sig konkrete erfaringer, og man 

må gentage og evt. forandre og forbedre ens handlemønstre. Kroppens betydning for læring afspejler sig i 

min tilgang til at analysere elevernes læringspraksis, som det fremgår af senere kapitler i afhandlingen 

(kapitlerne 4 & 5).   

Læring er målorienteret  

Forestillingen om, at mennesker orienterer sig imod noget i fremtidige scenarier, der kan udvide deres 

forståelse af fænomener i verden, og derved give øget indsigt i deres livsbetingelser (Holzkamp, 2013) samt 

øgede muligheder for at deltage i praksisser (Wenger, 2004), peger på, at læring som helhed er målrettet. 

Læring foregår, idet vi forudser konsekvenserne af vores handlinger – vi har mål i sigte (Dewey, 2008; 

Pepin, 2012), når vi påbegynder en proces. Gennem erfaringer og refleksioner over erfaringer tvinges vi til 

at justere og revurdere vores mål. Den form for handling kaldes intelligente handlinger hos Dewey. 

Målorientering er herved en naturlig del af enhver læringspraksis.  

Spørgsmålet er, om læring kan styres eller delvist styres gennem udefra definerede mål, der ikke opstår 

som resultat af samspillet mellem deltagerne i situerede praksisser? Drejer (2008b) skriver i den 
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forbindelse, at det handler om at forlige de institutionelt arrangerede læringsbaner, eksempelvis i form af 

skitserede didaktiske designs eller andre læreplaner, med elevernes personlige læringsbaner, hvor de 

forfølger egne interesser og er optaget af at løse udfordringer, der kan have deres oprindelse i helt andre 

kontekster end danskundervisningen i skolen. For at kunne gøre det skal eleverne opnå en relativt høj grad 

af forståelse af det arrangerede forløb (Dreier, 2008b).  

Denne forståelse af det arrangerede forløb, der i sidste ende gør det muligt for eleverne at anerkende 

forløbet og dets intentioner som meningsfuldt, kommer ikke af sig selv. Foruden det sociale samspil i 

gruppen af elever spiller læreren en stor rolle her. Lærerens opgave – i forbindelse med eksempelvis 

gennemførelsen af undervisningsforløbet KB – ligger i interessen i nysgerrigt at ville undersøge og udforske 

det faglige stof sammen med eleverne. Derved indgår læreren i praksis omkring KB, og han/hun er, som 

leder af den læringspraksis, der foregår i skolen, en væsentlig aktør, som eleverne orienterer sig efter, når 

de beslutter sig for, om de vil engagere sig i stoffet eller ej. Kognitive læringsteoretikere, der beskæftiger sig 

med den sociale dimension af læring, skriver om joint engagement og joint attentional frame mellem lærer 

og elever, der kan understøtte elevernes engagement (Brostrøm, 2017; Tomasello, Carpenter, & Liszkowski, 

2007) i positiv retning.  

Nysgerrigheden efter at undersøge, om det er muligt, og hvordan det er muligt, at skabe sammenfald 

mellem elevernes indre målorienterede meningssøgninger og institutionelt rammesatte (faglige) 

målsætninger er en central del af afhandlingens erkendelsesinteresse, og kausale (snævert forstået som 

målorienterede) og effektuelle logikkers sameksistens i undervisning drøftes indgående i den efterfølgende 

del 4 af dette kapitel.  

Faglige elevpositioner  

Med begrebet om faglige elevpositioner samler jeg læringsforståelsen, som den er blevet præsenteret i det 

foregående. Begrebet er delvist inspireret af Thorkild Hanghøjs begreb om faglige positioner hos lærere, 

der ”henviser til, hvordan lærere erfarer og udtrykker deres fagforståelser i relation til brugen af åbne 

scenarier i undervisningen” (Hanghøj, 2017, s. 126). I nærværende afhandling henviser faglige 

elevpositioner til, hvordan eleverne positionerer sig selv og hinanden, og herunder udtrykker sig og handler 

i relation til faglighed, som den er intenderet i undervisningen.  

Med udgangspunkt i de foregående afsnit om læring i praksisteoretisk perspektiv er der sammenhæng 

mellem elevernes fagforståelser og deres identitetsmæssige orienteringer i samspillet med de andre elever, 

lærere, kunderne (i tilfælde af KB) samt andre praksisser, de deltager i, og den mening, disse tilskrives af 

eleverne.  
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Der er ligeledes sammenhæng mellem begrebet om faglige elevpositioner og de fire læringsformer, der 

henvises til i starten af denne del i kapitlet, hvor læring beskrives som mulighedsstruktur. En enkelt elevs 

faglige position kan eksempelvis være kendetegnet ved, at han/hun afviser muligheden for at transformere 

viden igennem eksperimenterende handling, hvor denne afvisning relaterer sig til, at eleven ikke finder 

mening i, og ikke kan se en tilstrækkelig potentiel gevinst ved – i form af faglig, social eller symbolsk kapital 

– at handle eksperimenterende.  

Faglige elevpositioner i læringspraksisser i formaliserede kontekster, som eksempelvis i en skole, relaterer 

sig desuden til de før omtalte multiple-bind-situationer, der opstår, når eleverne navigerer i det ofte 

modsatrettede felt, bestående af egne, skolespecifikke og andre udefra definerede forestillinger om 

faglighed og mål.  

Faglige elevpositioner, som eksempelvis den ovenfor skitserede, hvor eleven afviser væsentlige elementer 

af et intenderet undervisningsforløb, er afgørende for elevernes læringsudbytte, som den beskrives og 

vurderes i afhandlingens analyser i senere kapitler (kapitlerne 6 & 9).  

Opsamling og diskussion af afhandlingens læringsforståelse  

Når jeg i afhandlingen beskriver læring som noget, der kan observeres i samspillet mellem de deltagende 

personer i en læringssituation, i enkelte situationer og gennem forløb af situationer, refereres der til social 

læringsteori (Buch, 2002; Lave & Wenger, 2003; Wenger, 2004). Ved hjælp af praksis (Schatzki, 2016) som 

begreb har jeg yderligere beskrevet læring som noget, der foregår i de praksisser, vi deltager i, om det er 

formaliserede praksisser som skolens praksis eller mere uformelle praksisser, som når børn spiller fodbold i 

gården med vennerne. Derudover defineres læring som noget, der foregår på tværs af praksisser, og 

erfaringer fra tidligere eller andre samtidige praksisser, vi har deltaget i, hænger sammen med den måde, vi 

indgår i praksis. Læring i en specifik kontekst skal ses i sammenhæng med vores deltagelse i andre 

praksisser.  

Derved tages der i mindre grad højde for individualpsykologiske begreber om læring, hvor læring foregår på 

intrapersonelt niveau i form af tilegnelse og transformation af viden gennem kognitive processer (Piaget, 

1992). Ved at inddrage Kolbs læringscirkel (s. 38) rettes fokus dog på den enkeltes læring. Min egen 

registrering af læring, der ligger til grund for vurderingen af elevgruppernes læringsudbytte i analyse 2 

(kapitel 9) og fortolkningerne af gruppernes læringspraksis i analyse 1 (kapitel 6), rummer således også 

fortolkninger af enkeltelevers handlinger, der identificeres som eksempelvis primært transformation 

gennem meningstilkendegivelse. Hvad der dog præcist er foregået hos den enkelte elev i form af 

intrapersonelle kognitive (mentale) og kropslige processer, har jeg ikke haft adgang til.   
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Hertil er det væsentligt for mig at pointere, at mit fokus på social læringsteori inkluderer en intrapersonel 

proces. Læring er intrapersonel (kognitiv, kropslig) og social, og læring sker i social praksis, og det er denne 

praksis, jeg har adgang til. I studiet foretages fortolkende vurderinger af elevers læringsudbytte, gennem 

observationer af praksis og i relation til tegn og kriterier for læring knyttet til betydningsfulde medvirkende 

faktorer og undervisningsmål (uddybes i kapitlerne 5-9).  

Enkeltelevers læring i den sociale praksis træder desuden frem gennem anvendelsen af begreberne 

identitet og positionering ud fra et interaktionsperspektiv (Kapitel 5; Deppermann, 2015; Fina & 

Georgakopoulou, 2015) som beskrevet i dette kapitel. Her fremhæves læring som afhængig af den enkeltes 

tilskrivning af mening, når hun/han indgår i praksis – mening forstået i relation til den identitet, hun/han er 

interesseret i at skabe eller opretholde, som socialt væsen og som fagperson (skoleelev). Med Bourdieus 

begreb om kapital (Bourdieu, 1989, 2007) forklares denne meningstilskrivning yderligere ved at betragte 

elevernes handlinger som forsøg på at akkumulere kapital i form af social og faglig kapital. Om det giver 

mening for den enkelte elev at deltage engageret i praksis, afhænger foruden den enkeltes identitet af 

gruppen og de dynamikker, der gør sig gældende i gruppen. Læring forstås derved som noget, der opstår 

som mulighedsstruktur, og der viser sig i det dialektiske samspil mellem enkelte personer og sociale 

praksisser (Schatzki, 2016). 

Ved foruden at fokusere på social læring at fokusere på entreprenøriel læring, hvor læring knyttes til 

forandring og værdiskabelse, fremhæves aspekter af læring, hvor de lærende udfører aktive handlinger 

(handlingskompetence) og sammensætter og anvender viden på nye måder (kreativitetskompetence), 

mere end til at tilegne sig og reproducere eksisterende viden, samt hvor de lærende anvender viden i 

relation til omverden (omverdenskompetence). 

Del 3: Kommunikationsbureauet (KB) 

Jeg indleder denne del omhandlende KB som undervisningsforløb med en kort begrebsafklaring:  

Ved KB som didaktisk design henvises til ideen om KB og udviklingen af konceptet, så KB er noget, der er 

under udvikling og vil antage forskellige former, afhængig af den kontekst, det afprøves i. Ved KB som 

forløb henvises til det undervisnings- og læringsforløb, ordnet i faser, som det er intenderet og beskrevet i 

læremidlet KB (bilag 1), der også kaldes projektmappe for medarbejdere i kommunikationsbureaet. Jeg 

bruger begreberne didaktisk design, (undervisnings)forløb og læremiddel om KB, afhængig af hvilken 

betydning, KB refererer til. 
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KB som forløb  

I det følgende gives en kort beskrivelse af det intenderede forløb i KB, så læseren får et indtryk af, hvilke 

aktiviteter, lærere og elever skulle arbejde med i forløbet. En nærmere beskrivelse af begrundelserne bag 

aktiviteterne gives i del 4.  

KB beskrives bedst som et tidsligt ordnet undervisningsforløb (et narrativ) med en progression gennem 

nogle forskellige faser. Forløbet findes i forskellige mere eller mindre færdige former, primært som 

elevhenvendt læremiddel (se bilag 1).  

KB starter ved, at der etableres et scenarie for eleverne, hvor en af lærerne optræder som en udsendt fra 

Kommunen, der fortæller om kommunens planer om at ville brande det område, som skolen ligger i. 

Området skal gøres mere attraktivt, og de virksomheder, institutioner og foreninger, der findes i området, 

skal derfor gøres mere synlige. Hertil skal eleverne bidrage. Deres hjælp skal ske ved, at de opretter et 

midlertidigt kommunikationsbureau, hvor eleverne er medarbejdere, og deres lærer er chefen.  

Efter denne introduktion inddeles eleverne i grupper på fire. Hver gruppe udgør nu et team, der arbejder 

sammen omkring opgaven. Opgaven går ud på, at grupperne skal udvælge og opsøge en ekstern 

samarbejdspartner i form af en virksomhed, en institution, en forening, en NGO el.lign., som de vil hjælpe 

med at kommunikere. Samarbejdspartneren betegnes som kunde. I forbindelse med denne opstart får 

eleverne et færdigt læremiddel med målangivelser, forklaringer og instruktioner (bilag 1). Det er vigtigt, at 

eleverne gøres bekendt med målene for forløbet (bilag 1, s.3) i denne fase, men også at de undervejs i hele 

forløbet mindes om målene.  

Den første fase i gruppernes arbejde betegnes som afdækning af netværk og udvælgelse af kunde. Her 

arbejder grupperne med forskellige brainstorm- og idegenereringsøvelser (bilag 1, s. 4-5) med henblik på at 

udvælge den helt rigtige kunde, dvs. den kunde, eleverne er motiveret for og interesseret i at arbejde 

sammen med. Dette arbejde munder ud i en top 3-liste over potentielle kunder, som eleverne dernæst selv 

tager kontakt til – enten per telefon eller ved at aflægge kunden et besøg. Læremidlet (bilag 1, s.5) og 

lærerne hjælper eleverne hermed, så de fremstår så professionelle som muligt.  

Den næste fase kaldes research. I research-fasen handler det for eleverne om at lære deres kunde og det, 

denne står for, at kende. Her arbejder eleverne med metoderne observation og interview. Der gives en 

instruktion til disse af chefen (læreren) samt i selve læremidlet (bilag 1, s. 6-9). I denne fase er eleverne på 

kundebesøg så ofte som muligt, og der lægges op til, at der foregår en løbende dialog mellem 

medarbejdere i KB (eleverne) og kundens repræsentanter. Det er vigtigt i denne fase, at eleverne får viden 



51 

 

om, hvordan, gennem hvilke medier og på hvilke platforme kunden allerede kommunikerer samt mere 

generelt, hvad kunden står for, hvilke budskaber, der er vigtige at få ud m.m.  

Næste skridt, udarbejdelsen af en kundeprofil, afslutter research-fasen. Kundeprofilen skal på én side 

fortælle i ord og billeder, hvad eleverne har fundet ud af om kunden. Kundeprofilen, som produkt, hænges 

op på en opslagstavle i bureauet (klassen), og den gøres dermed synlig for de andre grupper. Hver gruppe 

præsenterer nu kort mundtligt deres kunde med udgangspunkt i kundeprofilen.  

Efter arbejdet med kundeprofilen begynder en ny fase i forløbet. Her skal eleverne udtænke og udarbejde 

en kommunikationsstrategi, som de forestiller sig vil forbedre kundens nuværende strategi og dermed 

bidrage til, at kunden får mere opmærksomhed udadtil. Fasen starter med endnu en ideudviklingsøvelse, 

hvor eleverne, på baggrund af deres research hos kunden, udvikler ideer i fællesskab. Hertil er der igen 

udviklet en anvisende instruktion i mappen til medarbejderne (bilag 1, s. 11), og der lægges op til, at en 

konsulent, kaldet Krea-Tommy, kommer og faciliterer processen.  

Efter gruppens samtaler og diskussioner under ideudviklingen skal eleverne vælge en strategi og beslutte 

sig for, hvilken type tekster, de vil producere samt på hvilke platforme, gennem hvilke kanaler osv.  

Når teamene har lagt sig fast på en kommunikationsstrategi samt udviklet denne i kort tid, skal hver gruppe 

pitche deres ide for de andre medarbejdere (eleverne) og chefen (læreren) i bureauet. Mappen til 

medarbejderne (bilag 1, s. 13) giver en forklaring samt en instruktion til dette arbejde. Efter hver gruppes 

pitch gives der feedback fra de andre medarbejdere samt chefen.  

Næste fase kaldes tekstproduktionsfase. I denne fase arbejder eleverne sammen om at producere tekster, 

der indgår i den overordnede kommunikationsstrategi, de har valgt. Der lægges op til, fra chefens og 

designets side, at eleverne producerer multimodale tekster, der primært benytter sig af en fortællende 

og/eller en argumenterende fremstillingsform. I denne fase får bureaet ekstern konsulenthjælp i form af 

hhv. en konsulent, der ved noget om multimodale online-baserede tekster, og en anden, der ved noget om 

argumenterende og fortællende tekster. Det forventes, at eleverne anvender viden om teksterne i deres 

arbejde. Læremidlet giver definitioner af de pågældende teksttyper (bilag 1, s. 14-22), så medarbejderne 

kan tilgå viden løbende, også efter at konsulenterne er færdige med deres input. Medarbejderne gives en 

deadline for, hvornår de skal være færdige med at producere tekster samt være klar til at præsentere deres 

arbejde for kunden.  

Næste fase er præsentationsfasen. Her skal teamene give en præsentation af deres arbejde i KB. Hertil 

inviteres kunden til at komme til bureauet (skolen). Det er medarbejderne (eleverne) selv, der skal sørge for 

at invitere kunden. Projektmappen rummer en instruktion med tips og nyttige informationer til, hvordan 
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præsentationen med fordel kan foregå (bilag 1, s. 23). Efter selve præsentationen gives eleverne to 

forskellige former for feedback: den ene gives af kunden, der får til opgave at give feedback på, om 

elevernes arbejde og de produkter, de har udarbejdet, kan bruges i virkeligheden, altså om de har en 

autentisk værdi for kunden. Den anden feedback gives af lærerne, og den går på, om og på hvilket niveau 

eleverne har opnået de mål, der er for forløbet, og som de har kendt fra forløbets start. 

Den sidste fase i forløbet er kaldet refleksion og evaluering (bilag 1, s. 24), og den består af øvelser, der har 

til hensigt at få eleverne til at reflektere over og vurdere deres egen læringspraksis og -udbytte ud fra de 

opstillede mål.  

Del 4: Mål- og værdiskabelsesorienteret entreprenørskabsundervisning 

Efter at have introduceret til forløbet i KB beskriver jeg nu mål- og værdiskabelsesorienteret 

entreprenørskabsundervisning, der foreslås som begreb for en overordnet didaktisk tilgang i den type 

undervisning, KB er et eksempel på. Jeg indleder denne del med en kort beskrivelse af min overordnede 

forståelse af didaktik, hvorefter jeg beskriver scenariedidaktik som en ramme omkring MVEU.  

Der følger definitioner af de dele, MVEU som begreb er sat sammen af, begyndende med 

entreprenørskabsundervisning, hvor jeg bl.a. præsenterer andre entreprenørskabsundervisningsmodeller, 

der har inspireret mig i udviklingen af KB. Det næste begreb, der defineres, er værdiskabelse, der er den 

ene af to bærende dimensioner i MVEU. Herefter defineres målorientering, som er den anden bærende 

dimension i MVEU. 

Didaktik i et praksisteoretisk perspektiv  

Entreprenøriel undervisning i dansk i grundskolen beror som alle andre tilgange til undervisning på en 

didaktikforståelse. I denne afhandling, der tager udgangspunkt i praksisteori som ontologi, er det den 

didaktiske praksis, der er i fokus. Den didaktiske praksis er det, der empirisk observerbart udspiller sig i en 

virkelighed, hvor lærere (tysk die Lehrenden), eksterne og elever (tysk die Lernenden) interagerer med 

udgangspunkt i de intentioner, der er formuleret i det didaktiske design, praksis (undervisningen) tager som 

afsæt. Der fokuseres herved på det, der i forskellige didaktiske modeller kaldes undervisningsprocessen 

(Gudjons & Winkel, 1999), forstået som en interaktionsproces (Klafki, 2001; Winkel, 1999) deltagerne 

imellem.  
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Samarbejde  

Ved at fremhæve undervisning som interaktionspraksis spiller deltagernes samarbejde en væsentlig rolle. I 

analyserne (kapitlerne 6 & 9) anvendes begreber, der skal hjælpe til at beskrive kvaliteten af 

elevgruppernes samarbejde, der grundlæggende kan iagttages i elevernes handlinger og tale (praksis). Et 

velfungerende samarbejde er her kendetegnet ved en udforskende (Mercer & Littleton, 2007) samtaleform 

i gruppen, hvor deltagerne udvikler fælles meninger og perspektiver, opbygger fælles mål og formål samt 

producerer relevante produkter i fællesskab (Murphy, 2004). Elisabeth Murphys samarbejdsmodel (figur 6) 

illustrerer niveauerne i kvaliteten af samarbejde, samtidig med at den tydeliggør forskellen på samarbejde 

og det, hun benævner som interaktion uden at samarbejde finder sted. De to nederste niveauer udtrykker 

denne form for interaktion, hvor deltagerne i en gruppe er fysisk til stede, men hvor de ikke når udover at 

udtrykke deres individuelle synspunkter for hinanden.  

 

Figur 6: Murphys samarbejdsmodel, gentegnet efter Murphy  (2004, s. 424) 
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Samarbejde som dimension i MVEU indgår i læremidlet omkring KB (bilag 1), hvor eleverne bl.a. skal lære at 

tænke sammen  (University of Cambridge, 2019) og føre udforskende samtaler med hinanden. Begreber til 

at beskrive kvalitet af samarbejde udfoldes yderligere i afhandlingens analysekapitler.  

Scenariebaseret undervisning som ramme omkring MVEU   

I det følgende beskrives MVEU inden for en ramme af scenariebaseret undervisning:  

Designet KB er udviklet ud fra en præmis om, at et oplæg til en story-line (Bundsgaard & Fougt, 2017; 

Langenhove & Harré, 1994) med en række indbyggede faser, inden for hvilke eleverne skal løse forskellige 

opgaver (jf. del 3), der følger hinanden i en logisk progression, fører til, at eleverne tilegner sig 

kompetencer, der direkte tilgodeser de formelle bestemmelser, der er udtrykt i kompetencemålene for 

kompetenceområderne Kommunikation og Fremstilling inden for faget dansk (Undervisningsministeriet, 

2016) samt det tværgående tema Innovation og Entreprenørskab (Undervisningsministeriet, 2013, 2019). 

Om og i hvilken grad denne præmis holder stik, er det spørgsmål, der ligger til grund for mine analyser, 

hvor jeg undersøger designets kvalitative effekter på forskellige elevgruppers læring i forskellige 

kontekster. I teorien, hvor scenariet, eller story-linen i KB, og de mål, den fører til, beskrives som et 

intenderet ideal, er præmissen yderligere, at en særlig stilladsering fra lærerens side vil understøtte og til 

dels sikre, at eleverne lærer3.   

Som det kort er blevet berørt i det forrige afsnit om læring, indgår det i det didaktisk design omkring KB, at 

eleverne forventes at indtage roller, positioner og handlings- og tænkemønstre fra den specifikke praksis, 

der knytter sig til et kommunikationsbureau. Derved rekontekstualiseres (Bernstein, 2000) praksis fra en 

domænespecifik praksis, der, med Vibeke Hetmars ord, ”gøres og genkendes i et domæne uden for skolen” 

(Hetmar, 2017, s. 84-85) i skolen. Mennesker, der arbejder på et kommunikationsbureau til daglig, er 

uddannet i fag som eksempelvis journalistik, kommunikationsvidenskab, medievidenskab, grafisk design 

eller lignende, og de handler inden for den epsistemiske ramme (Shaffer, 2006), forstået som ”den ramme, 

inden for hvilken viden er gyldig og meningsfuld” (Bundsgaard & Fougt, 2017, s. 99), i den specifikke 

praksis, der hører til kommunikationsbureaet.  

Mange af de kompetencer, det kræver at kunne udføre arbejdet på et kommunikationsbureau, relaterer sig 

til skolefaget dansk, som det er beskrevet i Fælles Mål, især i kompetenceområderne kommunikation og 

                                                           

3 I nærværende afhandling er hovedfokus på eleverne og deres praksis. Nyere, beslægtede danske 
forskningsprojekter, hvor lærerens rolle står centralt, er fx Fink Lorentzen, 2017 & Fougt, 2015.   
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fremstilling (Undervisningsministeriet, 2016)4. Ideen er at stille et scenarie til rådighed for eleverne, 

hvorigennem de kan indtage roller og identiteter, der findes uden for skolen, og hvor de kompetencer, som 

eleverne if. Fælles Mål for dansk skal tilegne sig, anvendes i en meningsgivende kontekst. 

Scenariedidaktikkerne argumenterer for, at eleverne og lærerne befinder sig i en dobbelt situation, der 

består af henholdsvis en scenariesituation (som medarbejdere på et kommunikationsbureau) og en 

undervisningssituation (som lærere og skoleelever) (Bundsgaard & Fougt, 2017, s. 106). Som beskrevet i det 

forrige afsnit om læring øges kompleksiteten for eleverne yderligere, når de positionerer sig selv og 

hinanden i forhold til andre sociale og faglige tilhørskategorier, end dem, der enten findes i skolen eller i 

andre domænespecifikke praksisser, som eksempelvis i et kommunikationsbureau.  

For så vidt muligt at støtte eleverne i denne kompleksitet, der i dette kapitels anden del er blevet beskrevet 

som potentielle multiple-bind-situationer, er KB udviklet, så undervisningens delelementer er afstemt med 

hinanden.  

Didaktisk alignment, der i afhandlingen oversættes til afstemthed, står centralt i Shaffer & Resnicks begreb 

om thick authenticity (Shaffer & Resnick, 1999). Ved at gennemgå forskningslitteratur, der henviser til 

autentisk læring, finder forfatterne frem til fire forskellige tilgange, som de foreslår kombineret, så de 

tilsammen og på samme tid tydeligt skal være til stede og afstemt med hinanden for at opfylde kriterierne 

for autentisk undervisning. Shaffer & Resnick skriver således, at autentisk undervisning er kendetegnet ved: 

1. Afstemthed mellem aktiviteterne i den professionelle praksis uden for skolen (fx et 

kommunikationsbureau) og de aktiviteter, eleverne arbejder med i undervisningen. 

2. Afstemthed mellem vurderingsformer og -kriterier for vurdering, så dem der anvendes i undervisningen 

svarer til dem, der reelt gælder i den efterlignede praksis. 

3. Afstemthed mellem elevernes forudsætninger og det didaktiske designs mål og aktiviteter 

4. Afstemthed mellem den efterlignede praksis uden for skolen og kernefaglige indholdsområder og mål 

fra det pågældende skolefag, undervisningen er placeret inden for.  

Med udgangspunkt i ovenstående punkter er KB udviklet, så praksis simulerer et kommunikationsbureaus 

praksis så autentisk som muligt, både hvad angår arbejdsformer, mål og vurderingskriterier, samtidig med, 

at danskfaglige indholdsområder er omdrejningspunktet for undervisningen.  

                                                           

4 De konkrete mål i KB og deres relation til kompetencemålene for kompetenceområderne kommunikation og 
fremstilling beskrives i kapitlerne 8 & 9.  
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Entreprenørskabsundervisning 

Entreprenørskab som ny dimension i grundskolens praksis begrundes ud fra en udbredt diskurs i den 

vestlige verden, der handler om, at mennesket i det 21. århundrede skal være i besiddelse af nogle særlige 

kompetencer, såkaldte 21. century skills (se fx Fullan, 2013), der adskiller sig fra de kompetencer, der var 

påkrævet i det forrige århundredes industrisamfund. På denne baggrund har man udarbejdet og udgivet en 

række rapporter i Danmark (FIVU, 2012; Regeringen, 2010) og internationalt, i EU-regi (Curth, 2015; EC, 

2012) samt i OECD-regi (OECD, 2013; Schleicher, 2015), der begrunder et øget fokus på innovative eller 

entreprenørielle kompetencer (se også kapitlerne 1 og 10).  

I 2013 i forbindelse med folkeskolereformen og indførelsen af nye Fælles Mål har denne tendens ført til, at 

temaet Innovation og Entreprenørskab (kort IE) fik en plads som et af fire tværgående temaer, som alle fag 

var forpligtet på at integrere i undervisningen. Sidenhen, med lanceringen af en ny læringsportal (EMU), er 

det mere uklart, hvilken status temaet har. Vejledningen til IE ligger nu (maj 2019) under beskrivelserne af 

valgfaget teknologiforståelse.  

Da jeg påbegyndte mit arbejde omkring ph.d.-projektet, var jeg inspireret af de definitioner og 

hensigtserklæringer, der ligger i beskrivelsen af førnævnte tværgående tema om IE. Her står eksempelvis: 

”Innovation og entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver 

omsat til værdi for andre. Den værdi, der skabes, kan være af økonomisk, social eller kulturel art” 

(Undervisningsministeriet, 2019, s. 1). Og videre at: 

Intentionen er, at skolen skal styrke elevernes kompetencer til at omsætte ideer, drømme og tanker 
til handling. Eleverne skal kunne forholde sig skabende og kreativt, de skal kende deres omverden 
som et mulighedsfelt for udfoldelse, og de skal styrke deres tro på at kunne være medskabere af 
deres liv, af samfundet og af vækst. For at opfylde disse intentioner bør dimensionerne indgå som en 
integreret del af skolens fag og danne ramme for kompetenceudviklende undervisningsforløb 
(Undervisningsministeriet, 2019, s. 2) 

Som det fremgår af citaterne rettes fokus her på elevernes skabende processer, på kreativitet og på 

”omverden som mulighedsfelt”. Dette fokus går igen i læseplanen for dansk, hvor der beskrives kort, 

hvordan IE tænkes ind i fagets kompetenceområder Fortolkning og Fremstilling. I forhold til fremstilling står 

der:   

I kompetenceområdet fremstilling skal eleverne udvikle kreativitet og handlekompetence. Eleverne 
skal arbejde med at igangsætte og gennemføre undersøgelsesprocesser og udfolde idéer til løsning af 
problemer igennem kreative og innovative processer. Eleverne skal arbejde med at opstille visioner 
og scenarier for nye måder, som den nære og fjernere verden kan indrettes på. I arbejdet med 
kompetenceområdet fremstilling er fokus på, hvordan eleverne kan skabe, præsentere og lancere 
produkter, som har en værdi for andre (Undervisningsministeriet, 2018, s. 25).  
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Jeg fortolker ovenstående hensigtserklæringer som intentioner om at fremme det handlende og skabende 

element i skolens praksis, og dermed skabe balance mellem akademiske arbejds- og læringsformer og mere 

handlingsrettede. Samtidig understreges det, at elevernes produkter i danskundervisningen skal have værdi 

for andre. Denne forståelse af pædagogisk entreprenørskab genfinder jeg i forståelser af entreprenørskab 

som metode, fx hos Neck & Greene: “Teaching entrepreneurship as a method requires going beyond 

understanding, knowing, and talking; it requires using, applying, and acting. Entrepreneurship requires 

practice” (Neck & Greene, 2011, s. 61). 

Der er udviklet en række didaktiske modeller til at illustrere entreprenørskabsundervisning eller lignende 

former for undervisning i skolen. Nogle af disse er KIE-modellen (Kromann-Andersen & Jensen, 2009), FIRE-

Design (Rohde & Olsen, 2013) , progressionsmodellen (Nybye & Rasmussen, 2014) eller Designcirklen (figur 

7), der er udviklet som den didaktiske ramme for undervisning og eksperimenter i skolen i FabLab-projektet 

under Aarhus Universitet (CAVI, 2018). Modellerne er alle undervisningsprocesmodeller. Processen i KB er 

inspireret af CAVI´s designcirkel (figur 7), hvor eleverne – gennem faserne udforskning, skabelse og 

iscenesættelse – forventes at give et bud på en løsning på en given designopgave (CAVI, 2018).  

  

Figur 7: Designcirklen, gentegnet efter CAVI (2018) 
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Foruden at bestå af de før nævnte grundlæggende faser (udforskning, skabelse og iscenesættelse) består 

processen i designcirklen af nogle trin inden for faserne, der betegnes designopgave, feltstudier, 

idegenerering, fabrikation, argumentation og refleksion. Modellen er en cirkelmodel, så processen slutter 

ved at lede frem til en ny designopgave.  

En undervisningsprocesmodel for KB 

Inspireret af designcirklen og med udgangspunkt i læremidlet omkring KB, som beskrevet i del 3, 

præsenteres nu en procesmodel for KB. 

Procesmodellen (figur 8) viser de forskellige faser (faserne 1-7) i designet, som de blev beskrevet tidligere 

(del 3 i dette kapitel). Den første og den sidste fase er markeret med en blå farve, fordi disse to faser 

adskiller sig fra de andre ved ikke primært at foregå i elevgrupperne. De resterende faser (2-6) rummer den 

proces, elevgrupperne i KB forventes at arbejde igennem. Disse er benævnt ved verbalsubstantiver afledt af 

handlingsverberne at afdække, researche, udvikle, producere og præsentere, der peger på, at eleverne i 

fællesskab i deres grupper forventes at udføre handlinger, der processuelt fører til den endelige 

præsentation af deres arbejde (fase 6).  

De grundlæggende faser research (faserne 2 & 3 i figur 8), udvikling og produktion (faserne 4 & 5 i figur 8) 

samt præsentation og vurdering (fase 6 & 7 i figur 8) svarer til faserne udforskning, skabelse og 

iscenesættelse i designcirklen (figur 7). Blokpilene i begge retninger mellem faserne i processen angiver, at 

processen ikke altid forløber lineært. Elevgrupperne vender tilbage til forrige trin og faser, når der er behov 

for det. Modellens cirkulære form, hvor fase 7 fører til en potentiel ny etablering af en ny storyline, 

hentyder ikke til, at forløbet omkring KB skal gentage sig, men at de grundlæggende faser research, 

udvikling og produktion samt præsentation og vurdering er gennemgående i en procesmodel for MVEU, og 

at disse indgår i potentielle andre designs, der tager udgangspunkt i andre storylines, end KB gør det, på 

samme måde som i tilfælde af designcirklen (figur 7).  
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Figur 8: Undervisningsprocesmodel for KB  

 

Foruden at bestå af en intenderet proces for undervisningen er det, som nævnt tidligere, intentionen i KB 

at være rettet imod faglige mål fra faget dansk og det tværgående tema IE samt at skabe værdi for nogen 

uden for skolen.  

I det følgende beskrives dimensionerne målorientering og værdiskabelse som væsentlige dimensioner i KB, 

der supplerer den ovenfor beskrevne entreprenørielle proces, som den er indeholdt i det didaktiske design 

omkring KB.  

Værdiskabelse som dimension i undervisningen   

På linje med Martin Lackéus, der skriver om en “dual process of value creation and learning” (Lackéus & 

Middleton, 2018, s. 30), forstår jeg værdiskabelse som en af entreprenørskabsundervisningens grundpiller. 

For at kunne skabe værdi for nogen er det nødvendigt at inddrage eksterne samarbejdspartnere i 

undervisningen. Disse indgår derved i den didaktiske praksis som deltagere. I KB er det eleverne, der skal 

beslutte, hvem samarbejdspartneren skal være. Der lægges op til, at det kan være institutioner, 
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virksomheder, non-profit-organisationer, NGO'ere, enkeltpersoner, der har særlige projekter, eller 

foreninger i samfundet omkring skolen. Forbindelsen mellem undervisning i skolen og samfundet uden for 

skolen er et af KB´s nøgleelementer. Ved at forpligte sig på at ville levere et produkt i form af et brugbart og 

værdifuldt supplement til kundens kommunikationsstrategi stimuleres elevernes emotionelle engagement i 

læringssituationen (Lackéus, 2014; Lackéus & Middleton, 2018). De oplever på egen krop, hvordan deres 

produkter kan skabe en værdi for kunden, og hvordan det modsat kan føre til, at kunden ikke anerkender 

produktet som værdifuldt. Som hos Lackeus beskrivelser af entreprenøriel uddannelse på ”Chalmers 

University of Technology” (Lackéus & Middleton, 2018) er det i KB endvidere sådan, at kunderne inddrages 

i læringsforløbet som bedømmere af elevernes arbejde, især i forbindelse med det færdige produkt. I KB er 

vurderingen af eleverne delt, så læreren skal vurdere elevernes læring i forhold til de opstillede 

undervisningsmål, mens kunden vurderer elevernes indsats ud fra spørgsmålet: Kan de ideer og de 

produkter, eleverne er kommet frem til, reelt bruges som del af jeres eksterne kommunikation? Med andre 

ord: Har elevernes produkter skabt en værdi for jer? Denne inddragelse af kunderne som bedømmere skal 

også bidrage til autenticiteten i undervisningen, hvor praksis omkring vurdering er afstemt med den 

imiterede praksis uden for skolen (Shaffer & Resnick, 1999).  

Målorientering som dimension i undervisningen 

Det didaktiske design KB defineres som entreprenørskabsundervisning koblet på undervisningsfaget dansk, 

og det har derved som mål at udvikle både danskfaglige kompetencer og entreprenørielle kompetencer. 

Herved er der tale om et tværfagligt design med dansk som undervisningsfag og entreprenørskab som 

tværgående (men selvstændigt) element som de to fagligheder, designet er sat sammen af. For at den 

enkelte elevs eller gruppens læringsudbytte igennem KB ikke alene dygtiggør eleverne til at indgå i den 

specifikke praksis, der knytter sig til medarbejderne på et kommunikationsbureau, skal forløbet være 

målorienteret i forhold til begge fagområder5. 

Målene, som angiver retning for eleverne, både hvad angår deres faglige kompetencer i form af viden og 

færdigheder og deres praktiske og relevante know-how, er formuleret med følgende refleksion: Hvilke 

erfaringer fra praksis i KB kan understøtte elevernes faglige kompetencer, deres viden om faglige 

sammenhænge, så disse på den ene side knytter an til (formodede) tidligere erfaringer hos eleverne og som 

på den anden side kan overføres i fremtidige erfaringer, hvor den tillærte faglige praksis er relevant? 

Derved forstås læring, og selve formålet med at lære, ikke alene som at lære at deltage i specifikke 

praksisser (Schatzki, 2016, s. 21), hvor disse praksisser er relativ stabile og uforanderlige (jf. del 1 i dette 

                                                           

5 I kapitel 9 beskrives målene og tilhørende vurderingskriterier i detaljer.  
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kapitel). Formålet er endvidere at overskride og transformere erfaringerne til mere almene og faglige 

kompetencer samt at ville forandre og udvikle de pågældende praksisser i tråd med elevernes egne 

meningskonstruktioner. Eleverne skal gennem erfaringen fra praksis i KB tilegne sig kompetencer, de kan 

bruge i fremtidige erfaringer, hvor disse kompetencer relaterer sig direkte til fagområder (dansk og IE), og 

hvor målene udvikles løbende i dialog mellem lærende og lærere.  

Derved anskues mål og målenes betydning i undervisningen i lighed med Deweys forestilling om mål som 

mål-i-sigte (Dewey, 2008; Pepin, 2012), der kobles på evnen til at kunne forudse konsekvenserne af vores 

handlinger. Fra lærerens synsvinkel betyder det ifølge Dewey:  

at læreren [for det første] gør sig klart hvilke evner, behov og tidligere erfaringer, de som undervises 
sidder inde med, og for det andet at det tillades, at det forslag, han selv kommer med udvikles til en 
plan og et projekt ved hjælp af de yderligere forslag, gruppens medlemmer bidrager med og 
samordner til et hele (Dewey, 2008, s. 79).  

Derved vil arbejdet med mål, forstået som en progressiv udvikling af disse i et samspil mellem elever og 

lærere, induktivt bidrage til elevenes refleksive ordning af fagområderne (Dewey, 2008), der i KB´s tilfælde 

er sammensat af dansk som fag samt IE som andet fag.  

Mål- og procesorientering – en udfordring  

Som det fremgår af forløbsbeskrivelsen og procesmodellen omkring KB, så forventes eleverne at 

(sam)arbejde selvstændigt i deres grupper det meste af tiden. Samtidig er der tænkt i en vekselvirkning 

mellem delopgaver, der giver eleverne mulighed for dels at arbejde igennem effektuelle, og dels gennem 

kausale processer.  

Effectuation is the inverse of causation. Causal models begin with an effect to be created. They seek 
either to select between means to achieve those effects or to create new means to achieve pre-
selected ends. Effectual models, in contrast, begin with given means and seek to create new ends 
using non-predictive strategies (Sarasvathy, 2008, s. 16) 

Som det fremgår af citatet ovenfor, er der ifølge Sarasvathy (2001, 2008) en analytisk dikotomi mellem en 

målorienteret logik (kausal) og en effektuel logik, når man som lærende befinder sig i en proces.  

Den effektuelle logik (effectuation) går frem efter en metode, hvor man tager udgangspunkt i de midler og 

de muligheder, man har til rådighed, og hvor man, med udgangspunkt i disse midler og muligheder, sætter 

sig mål og planlægger de næste skridt. I denne proces revideres målene løbende, i takt med at processen 

skrider fremad (Sarasvathy, 2001, 2008). En målorienteret logik som den, der er fremherskende i 

læringsprocesser i skolen – i kraft af, at skolen er styret ved hjælp fra udefrakommende 

styringsdokumenter, der fastsætter målene for elevernes læring – er forskelligt fra den effektuelle logik, 
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fordi målene, der er fastlagt fra starten, styrer processen, og netop ikke de enkelte elevers (eller grupper af 

elevers) midler og muligheder. Sarasvathy skriver da også om entreprenørens arbejdsproces: 

Empirically, entrepreneurs use both causal and effectual approaches, in a variety of combinations. 
Use of and preference for particular modes is related to the entrepreneur’s level of expertise and 
where the firm is in its life-cycle. Theoretically, however, it makes sense to analyze causal and 
effectual approaches as a strict dichotomy (Sarasvathy, 2008, s. 16) 

I nærværende projekt er det netop denne analytiske dikotomi, der forsøges udfordret. KB er beskrevet som 

et målorienteret forløb, hvor eleverne gøres bekendt med, hvad de forventes at lære samt gøre igennem 

forløbet. Eleverne vælger således ikke, hvilken praksis, de vil indgå i. Alle forventes at agere som 

medarbejdere i et kommunikationsbureau. Til gengæld er det op til eleverne i de enkelte grupper at 

bestemme, hvilken kunde, de gerne vil kontakte og evt. arbejde for. Det er også eleverne, der bestemmer 

og udvælger en kommunikationsstrategi i tekstproduktionsfasen. I disse faser er der således plads til en 

effektuel tilgang til undervisningen og elevernes læring, og eleverne bedes her netop om at tage 

udgangspunkt i de forhåndenværende muligheder, som eksempelvis deres eget netværk i den første fase, 

samt den research, de selv har stået for i den anden fase.  

Til gengæld er det i tekstproduktionsfasen bestemt på forhånd, at eleverne skal fremstille fortællende og/ 

eller argumenterende multimodale tekster, der overordnet udgør det danskfaglige læringsindhold i KB. På 

den måde arbejdes der med en vekselvirkning mellem effektuelle og kausale logikker, og det vægtes 

desuden, at de mål, der udefra bestemt er angivet som faglige (danskfaglige og 

entreprenørskabsorienterede), gøres synlige for eleverne, så den dialog, elever og lærere har, er bundet op 

på en fælles retning, der er eksplicit og synligt tilgængelig for alle (Hattie, 2013). Målorientering, forstået 

som den retning for læringen, det didaktiske design intenderer, bliver derved ligeledes en slags stilads 

(Wood, Bruner, & Ross, 1976) for eleverne.  

Afrunding  

En formel skole som den danske vil altid være styret af en kausal logik, så ideen om entreprenøriel læring 

forstået som ren effectuation og rene effektuelle læringsforløb er grundlæggende en illusion. Elever og 

lærere er forpligtet på at opnå de faglige kompetencemål, undervisningsministeriet har formuleret til 

enhver tid. Det er ikke intentionen i denne afhandling at lave om på det. Tværtimod anser jeg det, at skolen 

udpeger indholdsområder og arbejdsformer, der er eksemplariske (Klafki, 2001) i forhold til en adækvat 

dannelse i et pågældende samfund, for væsentlige og uundværlige. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at 

al undervisning skal være lærerstyret, og at vi ikke kan anvende effektuelle logikker og målanskuelser, som 

dem, man finder hos Dewey. Undervisningen i KB er således tænkt som målorienteret og elevcentreret:  
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Der Zusammenhang von Lehren und Lernen wird als Interaktionsprozess verstanden, in dem 
Lernende sich mit Unterstützung von Lehrenden zunehmend selbstständiger Erkenntnisse und 
Erkenntnisformen zur reflexiven und aktiven Auseinandersetzung mit ihrer historisch-
gesellschaftlichen Wirklichkeit aneignen sollen“ […] So verstandenes Lernen muss in seinem Kern 
sinnhaftes, verstehendes und entdeckendes bzw. nachentdeckendes Lernen sein, dem die nur 
reproduktive Übernahme von Kenntnissen und alles Trainieren, Üben, Wiederholen von Fertigkeiten 
eindeutig nachgeordnet oder besser: eingeordnet ist,… (Klafki, 1999, s. 15).  

Ovenstående citat rummer en række grundlæggende antagelser om didaktisk praksis, der gælder for 

MVEU; det er de lærende, eleverne, der er de handlende subjekter, der med understøttelse fra læreren når 

frem til tiltagende mere selvstændige erkendelser og handlinger. Det betyder, at den intenderede 

undervisningsproces må rumme muligheder for, at eleverne selv træffer beslutninger og vælger retning 

(mål) inden for den ramme, der overordnet arbejdes i. I anden del af citatet fremgår det ligeledes, at 

kompetencemål må være klart overordnet videns- og færdighedsmål.  

Med udgangspunkt i beskrivelsen af KB som entreprenøriel undervisningsproces, der forpligter sig på at 

være mål- og værdiskabelsesorienteret, betegnes den type undervisning, der er tale om i KB, overordnet 

som mål- og værdiskabelsesorienteret entreprenørskabsundervisning (MVEU). KB er desuden et eksempel 

på MVEU koblet på undervisningsfaget dansk i grundskolen.  

Opsummering af kapitel 2  

I dette kapitel har jeg beskrevet afhandlingens begreber om læring og undervisning.  

I de to første dele defineredes læring ud fra en grundlæggende praksisteoretisk social ontologi (del 1). 

Begreberne om læring (del 2) anvendes til at fortolke og forstå elevgruppernes praksis i afhandlingens 

senere analysekapitler.  

I tredje og fjerde del blev KB beskrevet dels som intenderet forløb og dels som didaktisk design, der 

befinder sig inden for en ramme af scenariebaseret undervisning, og der defineres nærmere som mål- og 

værdiskabelsesorienteret entreprenørskabsundervisning. 
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Kapitel 3: Metode til indsamling af data  

Dette kapitel omhandler fremgangsmåden og metoden til indsamlingen af de data, der ligger til grund for 

analyserne i nærværende studie. 

Kapitlet er delt op, så den første del indeholder en kort præsentation af samtlige deltagere i studiet, 

efterfulgt af en trinvis beskrivelse af den konkrete fremgangsmåde under dataindsamlingen.  

Anden del rummer en beskrivelse af det indsamlede datamateriale, der ligger til grund for analyserne.  

I tredje del genbeskrives dataindsamlingen metodeteoretisk, og den overordnede metodologi for 

dataindsamlingen betegnes som intentionel designbaseret etnografi med brug af video. I denne del 

beskrives også min forskerrolle under dataindsamlingen.  

Sidste og fjerde del indeholder etiske overvejelser i forbindelse med arbejdet med elever og lærere på 

skolerne. 

Formålet med kapitlet er det dels at bidrage til studiets troværdighed gennem en gennemsigtig, grundig og 

ærlig redegørelse af forskningsprocessen, og dels at levere et metodeteoretisk bidrag, der kan bruges i 

fremtidige undersøgelser af lignende karakter.  

Når der henvises til video-, lyd- eller tekstfiler, der indgår i det indsamlede datamateriale, refereres der til 

bilag 2 i samtlige tilfælde og med koderne BY for Byskolen, BA for Bakkeskolen samt vf, lf og tf for 

henholdsvis videofil, lydfil og tekstfil, så BY, vf.59 fx henviser til videofil nr. 59 under feltarbejdet på 

Byskolen i bilag 2, som er datakataloget (se også bilagsfortegnelsen). 

Del 1: deltagere og fremgangsmåde  

I de følgende afsnit præsenteres først samtlige deltagere i studiet, og derefter beskrives fremgangsmåden i 

forbindelse med den del af forskningsprocessen, der handler om indsamlingen af de data, der bruges i 

studiets analyser (kapitlerne 6 & 9).  

Deltagere i studiet  

Som nævnt tidligere optræder samtlige deltagere i afhandlingen under pseudonymer. Deltagerne 

karakteriseres og beskrives i flere detaljer i de senere analysekapitler samt afsnittet, der omhandler etiske 

problemstillinger sidst i dette kapitel. I dette afsnit præsenteres deltagerne mere overordnet, så læseren 

kan danne sig et overblik, som læseren også kan få i bilag 3, hvor alle deltagere er listet og sorteret efter 

skole og elevgruppe.  
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Deltagerne i studiet fordeler sig på de førnævnte skoler, Bakkeskolen og Byskolen.  

Bakkeskolen er en almindelig folkeskole i en provinsby i Danmark, der på det tidspunkt, hvor 

afprøvningerne af KB fandt sted, gennemgik store forandringer af skolens fysiske rammer. På Bakkeskolen 

deltog lærerne Peter og Marie som dansklærere. Eleverne på Bakkeskolen fordeler sig på to klasser: 6.b 

med Peter som dansklærer, og 8.a med Marie som dansklærer. I 6.b var eleverne delt ind i seks grupper 

(grupperne 1-6), og i 8.a var eleverne også delt ind i seks grupper (grupperne 7-12). Desuden deltog 

skolelederen Mette og den pædagogiske leder Bitten. Foruden lærerne og eleverne deltog forskellige 

eksterne personer som kunder for eleverne i KB på Bakkeskolen.  

Byskolen er ligeledes en almindelig folkeskole, der ligger i udkanten af en større dansk by. På Byskolen 

deltog dansklærerne Karina, Stine og Birte med deres elever fordelt på tre klasser, 8.x, 8.y & 8.z. I 8.x med 

Karina som dansklærer var eleverne delt ind i fem grupper (grupperne 13-17). I 8.y, hvor Stine var 

dansklærer, var eleverne delt ind i fire grupper (grupperne 18-21), og i 8.z med Birte som dansklærer var 

eleverne ligeledes inddelt i fire grupper (grupperne 22-25). På Bakkeskolen deltog desuden skolens 

pædagogiske leder Søren. Foruden lærere og elever deltog elevgruppernes kunder i studiet.  

Det skal nævnes her, at det ikke har været de samme lærere, der har deltaget i alle trinnene i 

forskningsprocessen, fx trådte lærerne Peter og Stine i stedet for lærerne Ditte og Lise (se bilag 2, s. 2).  

Fremgangsmåde under dataindsamlingen 

Jeg beskriver nu den konkrete fremgangsmåde i forbindelse med dataindsamlingen. Fremgangsmåden 

beskrives trinvis med inddragelse af forhold vedrørende tid, sted samt socialitet (Kim, 2016), hvor socialitet 

forstås som relationelle forhold mellem forskeren og alle deltagere i undersøgelsen, fra den første 

kontaktskabelse til de sidste interviews og møder med elever og lærere. Følgende tabel (tabel 1) giver et 

overblik over de forskellige begivenheder i den rækkefølge, der indgår i beskrivelsen af fremgangsmåden:  

 Bakkeskolen  Byskolen  

Trin 1:  

Etablering af samarbejde  

Januar-februar 2016 Januar-februar 2016 

Trin 2:  

Interviews med de deltagende lærere  

Februar 2016 Februar 2016  

Trin 3:  

Designværksteder med lærerne  

Marts-juni 2016 Marts-juni 2016 
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Trin 4:  

Udvikling af læremidlet  

Marts-juni 2016 Marts-juni 2016 

Trin 5:  

Præ-gruppeinterviews med eleverne  

Slut august 2016 

Alle elever inddelt i grupper  

Slut oktober 2016 

Én fokusgruppe fra hver af 

de tre deltagende klasser  

Trin 6:  

Præ-test af eleverne  

Ikke gennemført  Start november 2016 

Trin 7:  

Afprøvning af KB  

September 2016 November 2016 

Trin 8:  

Selvvurdering og post-gruppeinterviews 

med eleverne  

Slut september 2016 

Ingen post-gruppeinterviews 

gennemført  

Start december 2016 

Trin 9:  

Afsluttende evalueringsmøde med 

lærerne  

Ikke gennemført  Start december 2016 

Tabel 1: Oversigt over trinnene i forskningsprocessen under dataindsamlingen  

 

Som det fremgår af tabellen, foregik mange af begivenhederne på de to skoler på samme tid. Selve 

afprøvningen af designet KB foregik dog tidsforskudt, så nogle af elementerne i forskningsdesignet er blevet 

tilføjet og/eller ændret ved anden afprøvning på Byskolen.  

Trin 1 – etablering af samarbejde  

Min indgang til samarbejdet med lærere og ledere på Bakkeskolen var en kontakt til lærer Marie. Efter at 

Marie havde indvilliget i at deltage i projektet, kontaktede jeg skolens ledelse, skoleleder Mette og den 

pædagogiske leder Bitten. Jeg ønskede, at 2-3 lærere skulle deltage i projektet, heraf Marie. Da jeg ønskede 

at få elever i 8. klasse med som deltagere, skulle lærerne undervise dette klassetrin. Der blev afholdt et 

etableringsmøde i slutningen af januar 2016, hvor projektets indhold og form blev aftalt nærmere. Mødet 

handlede således om mål og indhold i det didaktiske design KB, tidspunktet for selve afprøvningen, datoer 

for designværkstederne med lærerne, interviews med lærerne, fokusgruppeinterviews med eleverne samt 
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etiske forhold i forbindelse med de planlagte videooptagelser (bilag 6). På mødet deltog lærerne Marie og 

Ditte, den pædagogiske leder Bitten og jeg. Alle deltagerne på mødet var positive over for projektet (BA, 

lf.1 & 2), så jeg kunne fortsætte min planlægning af de næste trin i forskningsprocessen (tabel 1) ud fra de 

indgåede aftaler. 

På Byskolen var det en kontakt til den pædagogiske leder i udskolingen, Søren, der var min indgang til 

samarbejdet. Søren havde efterfølgende talt med 8. klasselærerne, der indvilligede i at deltage i projektet. 

Et etableringsmøde – sammenligneligt med det på Bakkeskolen – blev afholdt. På mødet var det tydeligt, at 

lærerne behøvede en mere grundig indføring i tankerne bag projektet, da det ikke i udgangspunktet var 

dem, der havde vist interesse fra starten. På dette møde deltog den pædagogiske leder Søren, lærerne 

Karina og Birte samt jeg selv. Der var generelt en god stemning blandt lærerne (BY, lf.1).  

Trin 2 – Interviews med de enkelte lærere  

Som det næste (februar 2016) gennemførte jeg semistrukturerede (Kvale & Brinkmann, 2015) interviews 

med de lærere, der skulle deltage i projektet, på både Bakkeskolen og Byskolen. Formålet hermed var at 

afdække lærernes forståelser og holdninger til danskfaget og IE som tværgående tema i fagene i skolen 

(Undervisningsministeriet, 2013), men også mere bredt til skolens formål i samfundet. Hertil udarbejdede 

jeg en interviewguide (bilag 7). Interviewene med lærerne gav nogle interessante indsigter, der senere, i 

analysen, blev brugt til at sammenholde lærernes holdninger og deres handlinger, når det var relevant 

(kapitlerne 6 og 9). Da 2 af de 5 lærere, jeg interviewede på dette tidspunkt, grundet henholdsvis barsel og 

sygdom, senere sprang fra som deltagere i projektet, er det kun de tre af lærerne (Birte, Karina og Marie), 

hvis udsagn jeg brugte som data i analyserne. Efter interviewene var afholdt, transskriberede jeg dem (bilag 

8-10) ud fra lydoptagelser (BA, lf.3; BY, lf.2 & 6).   

Trin 3 – Designværksteder med lærerne på to skoler  

Jeg afholdt i det følgende (marts-juni 2016) tre designværksteder på hver af de to skoler. Forinden 

værkstedsmøderne sendte jeg en foreløbig dagsorden og nogle bilag, i form af skitser til forløbet omkring 

KB, til lærerne. Formålet med værkstedsmøderne var, at lærerne skulle opnå forståelse for det didaktiske 

design, som jeg ønskede, at de skulle afprøve med deres elever, både i form af det konkrete forløb og 

tankerne bag. Som det fremgår af PowerPoint-præsentationerne (se bilag 12) og mine noter (bilag 35, s.1-

5), så handlede designværkstederne om centrale faglige elementer i KB, fx målorientering og 

entreprenørielle samt danskfaglige kompetencer. Min rolle under disse værksteder var primært 

underviserens rolle. Lærerne, især Marie og Peter på Bakkeskolen, blev dog, i takt med at vi nærmede os 

sommerferien 2016, mere medbestemmende i forhold til den egentlige afprøvning.  
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Designværkstedsmøderne er registreret som video- og lydoptagelser (BA, lf.5,6 & vf.1-3; BY, lf.7-10 & vf.1), 

og udvalgte dele, hvor læreren Peter ytrer sig, er blevet transskriberet (bilag 11) med henblik på at 

registrere nogle af Peters holdninger, som jeg ikke fik indsamlet i forbindelse med interviewene (trin 2).  

Trin 4 – udvikling af læremiddel omkring KB 

I tiden efter andet værkstedsmøde på Bakkeskolen (april 2016) begyndte jeg – inspireret af læreren Maries 

ideer under designværkstederne – at udarbejde et detaljeret elevhenvendt læremiddel, som vi blev enige 

om skulle hedde Projektmappe for medarbejdere på Kommunikationsbureauet (bilag 1). Marie mente, at 

eleverne har brug for en form for kompendium, der kan guide dem i deres arbejdsproces (se bilag 11). Det 

betød, at jeg i det følgende arbejdede på at fremstille sådan et læremiddel (jf. kapitel 2) med hjælp fra både 

lærerne på begge skoler samt mine ph.d.-vejledere, Jeppe og Sarah. 

Trin 5 – Præ-gruppeinterviews med eleverne  

Præ-gruppeinterviewene med eleverne blev lagt i den første uge af selve afprøvningen af KB (se trin 7), og 

de foregik på grund af dette forskudt: Jeg interviewede eleverne på Bakkeskolen i slutningen af august 

2016, og eleverne på Byskolen i slutningen af oktober 2016. De forskudte interview gav mig mulighed for at 

finjustere på metoden til at interviewe eleverne.  

På Bakkeskolen foregik interviewene sådan, at lærerne havde dannet grupper med 4-6 elever i hver gruppe, 

der skulle interviewes sammen. Her var det altså samtlige elever, der deltog i interviewene. Jeg havde 

udarbejdet en interviewguide, der blev vist i en PowerPoint (bilag 14) samt på et papirark, eleverne fik 

udleveret (bilag 13).  

På Byskolen foregik interviewene sådan, at jeg gav eleverne nogle talking points (bilag 15) at tale ud fra. Jeg 

tog hermed konsekvensen af, at de mange spørgsmål, jeg havde formuleret til eleverne på Bakkeskolen, 

ikke altid førte til de livlige diskussioner, jeg gerne ville initiere. Af praktiske årsager blev det desuden sådan 

på Byskolen, at lærerne udpegede 6-8 elever i hver af de tre deltagende klasser, der skulle deltage i det, der 

nu kan betegnes som fokusgruppeinterview (Kvale & Brinkmann, 2015). Derved fik jeg ikke interviewet 

samtlige elever. Retrospektivt har beslutningen vist sig at være en begrænsning, som da fx eleverne Soraya, 

Azra eller Kirans refleksioner (jf. kapitlet 6) før og efter afprøvningen af designet KB mangler.  

Formålet med interviewene var at få viden om de deltagende elevers holdninger og forståelser i forbindelse 

med skolen, danskfaget og undervisningen, herunder målorienteret undervisning. Holdningerne skulle vise 

elevernes forudsætninger for at deltage i undervisningsforløbet KB, så disse kunne indgå som data i den 

efterfølgende analyse. Gruppeinterviewene med eleverne var semi-strukturerede, så der på forhånd var 



69 

 

udarbejdet en række spørgsmål eller talking points (i tilfælde af Byskolen), inden for de temaer, 

forskningsprojektet kredser om, men hvor spørgsmålene ikke stilles i nogen specifik rækkefølge, og hvor 

andre spørgsmål og andre temaer kan dukke op og blive behandlet. 

Samtlige præ-elevinterviews er blevet optaget på video (BA, vf.4-12; BY, vf.2-4) og efterfølgende 

transskriberet (bilag 17-25, 26,28 & 30), og de anvendes i analyserne, når det er relevant. Fremgangsmåden 

i forhold til transskriptionerne var, at deltagerne kort blev præsenteret, hvorefter samtalen mellem 

eleverne og mig selv blev gengivet skriftligt. Ved væsentlige ikke-verbale handlinger under interviewene 

gengives disse gennem bemærkninger i parentes (se også kapitel 5). Jeg fik hjælp af en 

studentermedhjælper til at transskribere interviewene. Det foregik sådan, at jeg påbegyndte alle 

transskriptionerne, og medhjælperen fortsatte efter samme metode.  

Trin 6 – Præ-test af eleverne 

Efter afprøvningen på Bakkeskolen (oktober 2016) – og for at flytte elevernes læring i centrum af 

undersøgelsen – besluttede jeg i forbindelse med afprøvningerne på Byskolen at tilføje yderligere et 

element til forskningsprocessen. Det drejer sig om en test (bilag 5), der skulle bidrage med viden om 

elevernes dansk- og entreprenørskabsfaglige kompetencer inden afprøvningen.  

Præ-testen består af fire opgaver. I den første opgave skulle eleverne ved hjælp fra et arbejdsark (bilag 5, 

s.3) udvikle ideer til en kampagne for enten ”Dyrenes Beskyttelse” eller den lokale idrætsforening. I den 

anden opgave blev eleverne bedt om at udarbejde en procesplan for kampagnen, igen ud fra et arbejdsark 

(bilag 5, s.4). I tredje opgave blev eleverne bedt om at producere en plakat, der skulle indgå i deres 

kampagne (bilag 5, s.5). Og i fjerde opgave skulle eleverne give yderligere forklaringer på, hvorfor de havde 

løst opgaverne, som de havde.  

Testens formål var dermed at supplere den viden, som præ-interviewene kunne give om elevernes 

holdninger, ved at undersøge, i hvilken grad eleverne var i stand til at tænke kreativt, styre en proces, 

producere en simpel multimodal tekst og ikke mindst reflektere over deres egen proces i forbindelse med 

deres læring.  

I praksis gennemførte eleverne testen på måder, der passede til deres undervisning, så 8.z. med Birte som 

lærer tog testen analogt på klassen (se fx bilag 38). 8.x. med Karina som lærer tog den første del af testen 

analogt på klassen og resten, opgave 3, derhjemme i Google-docs (fx bilag 36). 8.y tog hele testen digitalt 

som lektie derhjemme (fx bilag 37).    
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Trin 7 – Afprøvning af KB på to skoler 

Den første uge af den periode af feltarbejdet, hvor jeg var til stede dagligt på hver af skolerne, gik med præ-

elevinterviewene (trin 5), præ-testen på Byskolen (trin 6), forberedelsesmøder med lærerne og med, at jeg 

observerede nogle undervisningstimer med almindelig undervisning i de klasser, der skulle afprøve KB.  

I de efterfølgende uger fandt den egentlige afprøvning af KB sted. Det var dansklærerne i de 5 klasser, der 

skulle gennemføre undervisning med udgangspunkt i KB, både som didaktisk design og som læremiddel 

(bilag 1). På Bakkeskolen (september 2016) varede afprøvningen fire uger i alt. Jeg var til stede på skolen 

alle de dage, afprøvningen varede, og jeg fulgte enten 6.b eller 8.a, når der var dansk på skemaet.  

På Byskolen (i november 2016) varede afprøvningen tre uger i alt. Her var aftalen med lærerne og 

skoleledelsen at flytte nogle timer, så eleverne ville have flere dansktimer end normalt i de uger, 

afprøvningen fandt sted.  

Jeg beskriver ikke i detaljer, hvad der foregik under afprøvningerne her. Fokus i undersøgelsen er de 25 

grupper af elever (se bilag 3), der har afprøvet forløbet. Dem vender jeg tilbage til i analysekapitlerne 

(kapitlerne 6 og 9). Min egen rolle under afprøvningerne beskriver jeg udførligt i del 3 af dette kapitel, samt 

i del 4, hvor jeg reflekterer over etiske dilemmaer i forbindelse med afprøvningerne samt feltarbejdet i bred 

forstand.  

Trin 8 – Selvvurdering og post-gruppeinterviews med eleverne 

Evalueringen af KB På Bakkeskolen (start oktober 2016) foregik ved, at eleverne udfyldte et 

evalueringsskema (bilag 43), hvor jeg spurgte efter, i hvilken grad de selv oplevede at have lært noget i 

forbindelse med de (i læremidlet) ønskede kompetencer, altså ved en selvvurdering i forhold til mål fra 

elevernes side. Desuden bad jeg eleverne om at uddybe deres selvvurdering ved hjælp af kommentarer og 

refleksioner. Disse udfyldte skemaer bidrog – som en vurdering set fra elevernes eget perspektiv – til det 

samlede billede af elevernes læringsudbytte (kapitlerne 8 & 9).  

På Byskolen (start december 2016), hvor jeg i stigende grad fokuserede på, hvad eleverne sagde og gjorde, 

når de arbejdede med KB, og i sidste ende, hvad de kan formodes at have lært, havde jeg besluttet at 

gennemføre post-interviews med de samme elever, der havde været med i præ-interviewene.  

Formålet hermed var at supplere elevernes selvvurderinger med uddybende kvalitative udsagn fra 

eleverne, efter at de havde været igennem forløbet med KB.  

På daværende tidspunkt (november 2016) var jeg begyndt at anskue hver enkelte gruppes proces igennem 

arbejdet med KB som et læringsnarrativ, og jeg var blevet nysgerrig efter at se mere analytisk på de 
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(iøjnefaldende) forskelle, der var imellem gruppernes aktiviteter, i form af hvad de gjorde og sagde til 

hinanden, hvordan de arbejdede sammen, og i sidste ende med hvilket læringsudbytte. Derfor forventede 

jeg, at post-interviews med eleverne, hvor de satte ord på deres oplevelser i forbindelse med deres 

arbejde, ville kunne tilføre de samlede læringsnarrativer væsentlige informationer, især i form af 

efterrationaliseringer og refleksioner, set fra elevernes perspektiv. Post-interviewene blev, på samme måde 

som præ-interviewene, optaget på video (BY, vf.5-7), og optagelserne er efterfølgende blevet 

transskriberet (bilag 27,29 & 31).  

Med samme formål som i tilfælde af disse semistrukturerede post-fokusgruppeinterviews gennemførte jeg 

individuelle interviews med enkelte elever umiddelbart efter, at de havde præsenteret deres arbejde over 

for kunderne (fx bilag 41, s. 10-13). 

Trin 9 – Afsluttende evalueringsmøde med lærerne  

På baggrund af min erfaring med undersøgelsen på Bakkeskolen, justerede jeg min praksis i forhold til at 

evaluere forløbet med lærerne på Byskolen. 

På Bakkeskolen holdt jeg korte møder med lærerne enkeltvis, samt et kort møde med den pædagogiske 

leder, Bitten. Jeg var tilbageholdende med at holde et mere struktureret og planlagt evalueringsmøde med 

lærerne, hvilket skyldtes, at lærer Marie havde været sygemeldt i en af de uger, hvor afprøvningen fandt 

sted, og at hendes sygemelding kunne have en relation til mit projekt og den opgave, Marie var kommet på 

i forbindelse med afprøvningen af KB. Jeg uddyber disse forhold i del 4 i dette kapitel, hvor jeg skriver om 

mine etiske overvejelser i forbindelse med min fremgangsmåde under dataindsamlingen.  

På Byskolen havde jeg besluttet at invitere lærerne til et afsluttende evalueringsmøde, efter at jeg havde 

gennemført og videooptaget post-gruppeinterviewene med eleverne. Mødet blev afholdt på den allersidste 

dag af min tilstedeværelse på skolen (8. december 2016). Hele mødet blev optaget på video (BY, vf.8) samt 

efterfølgende transskriberet (bilag 46).  

Formålet med mødet var at indsamle data omkring lærernes refleksioner over forløbet, men også deres 

fortolkninger af konkrete situationer, knyttet til elevernes læreprocesser. Min fremgangsmåde under 

mødet var inspireret af metoden ”stimulated recall interviewet” (Dempsey, 2010 ). Jeg viste lærerne 

enkelte videoklip med elevernes udsagn under post-interviewene og bad så lærerne om at sige, hvad de 

tænkte, når de hørte og så eleverne. Herved fik jeg indsamlet forklaringer og refleksioner på elevernes 

arbejde med KB fra lærernes (og fra den enkelte lærers) perspektiv. Disse blev inddraget i analyserne 

(kapitlerne 6 & 9) og i sidste ende i relation til det samlede billede af potentialer og udfordringer i 

forbindelse med MVEU, som jeg forsøger at skitsere i afhandlingen. 
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Del 2: Beskrivelse af datamaterialet 

I det følgende beskrives datamaterialet, der blev indsamlet gennem de aktiviteter, der ligger i den ovenfor 

beskrevne fremgangsmåde for dataindsamlingen. 

Det er varmt udenfor. Jeg stiller min bil på parkeringspladsen. Der er ikke plads til særligt mange 
biler, da skolens egentlige p-plads er nedlagt. Skolen skal rives ned, og en ny opstår lige ved siden af. 
Man fornemmer, at skolens personale, elever og forældre er i en form for venteposition. Den gamle 
skole, som undervisningen foregår i, er slidt ned. Der er revner i murværket, toiletterne er gamle og 
dele af skolen er allerede forladte og spærret af. Klasselokalerne er alt for varme, og der er næsten 
ingen ventilation. Jeg går ned ad gangen til 6.b og kan ikke lade være med at tænke, at vi burde gå 
uden for alle sammen. Da jeg kommer ind i klasselokalet, bliver jeg imponeret over elevernes 
disciplin. Ingen siger noget om varmen og det dårlige indeklima. Eleverne er livlige, nogle svedige af 
at have spillet bold i pausen. Der er en god stemning (bearbejdet feltnote, BA, lf.10).  

Ovenstående redigerede feltnote handler om afprøvningen på Bakkeskolen og beretter om de mange 

oplevede omstændigheder, der mødte mig, da jeg var på feltarbejde. Nogle af disse indtryk, herunder lugte, 

varme/kuldeforhold, stemninger, kan ikke fastholdes med et kamera eller en lydoptager. De kan til gengæld 

huskes i kroppen, og til dels huskes de ved at blive skrevet ned. Noten skal formidle den kompleksitet, der 

kendetegnede den observerede sociale virkelighed på de skoler, hvor jeg har været – som deltagende 

observatør. 

For at kunne indfange den kompleksitet, der opstår, når et didaktisk design (KB) introduceres for fem 

forskellige lærere, der efterfølgende tilrettelægger og gennemfører undervisning omkring designet, er der 

blevet indsamlet en række forskellige data i undersøgelsen. Data forstås som materialiseringer af den 

empiri (= erfaring), jeg har skabt gennem mine oplevelser. Det er med baggrund i empiri og data, at 

analyserne er blevet foretaget. Det samlede korpus af data består af følgende typer:  

 Video- og lydoptagelser 

 feltnoter  

 digitale fotos  

 elevprodukter (mundtlige og multimodale/ skriftlige) 

Datamaterialet indeholder således dokumentation fra de begivenheder, interventionerne med designet har 

ført til, som jeg beskrev dem trinvis i del 1 i dette kapitel. I kølvandet på afprøvningerne, og med formålet 

om at skabe overblik for mig selv og læseren, har jeg udarbejdet et omfattende datakatalog (bilag 2), hvor 

samtlige datakilder er listet op. Bilaget kaldes katalog, fordi det har som formål at tjene som et muligt 

opslagsværk for læseren, hvor data er ordnet efter tid, sted og delvist sammenhæng med resten af 
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datamaterialet. I det følgende beskriver jeg kort, hvordan og med hvilket formål de forskellige datatyper 

blev indsamlet igennem forløbet. 

Audiovisuelle data 

Jeg brugte et videokamera med tilhørende stativ, en smartphone med et relativt godt kamera og i alt fem 

diktafoner til at indsamle video- og lydoptagelser samt fotos af interviews med lærere og elever og 

aktiviteter, der foregik i undervisningen, da KB blev afprøvet i de fem klasser.  

Videokameraet blev brugt dels som stationær, monteret til stativet, og dels som håndholdt, afhængig af 

situationen, der skulle optages. Når jeg eksempelvis fulgte en gruppe elever på deres vej uden for skolen, 

medbragte jeg nogle gange videokameraet. Andre gange lod jeg kameraet stå i klasselokalet og brugte min 

smartphone. Når der foregik gruppearbejde, lagde jeg i nogle tilfælde diktafoner på bordene, så jeg kunne 

opfange de enkelte gruppers samtaler. 

Videooptagelserne hjalp mig til at observere tegn på elevernes læring, der ofte viste sig i handlinger, mimik 

og kropssprog, deres samspil med hinanden, med kunderne og med de artefakter, de anvendte, og som jeg 

ikke kunne have registreret lige så præcist ved at bruge feltnoter alene. Brugen af video og den måde, 

optagelserne helt konkret er blevet brugt på i analysen af datamaterialet, vender jeg tilbage til i de næste 

kapitler der handler om analysemetoden (kapitlerne 4 & 5).  

I alt blev der indsamlet ca. 120 timers videooptagelser og ca. 10 timers lydoptagelser igennem de to 

afprøvninger (se bilag 2).  

Feltnoter som data 

På samme måde som ved de audiovisuelle data udviklede jeg min metode til at skrive feltnoter undervejs 

igennem afprøvningerne. Under den første afprøvning på Bakkeskolen brugte jeg et observationsskema 

inddelt i forskellige kategorier (se tabel 2). Kategorierne var dannet ud fra intentionerne om, hvad eleverne 

skulle lære igennem undervisningen (jf. bilag 1). 
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Tabel 2: Master til feltnoter per september 2016 

 

Min intention var at arbejde systematisk med feltnoterne, så jeg bagefter nemt ville kunne sortere i 

noterne. Det lykkedes enkelte gange, men i de fleste tilfælde viste det sig, at jeg brugte forholdsvist meget 

tid og opmærksomhed på at finde de rigtige kategorier, hver gang jeg skulle til at skrive en note. Relativ 

ofte endte jeg med at skrive noter ind i tilfældige kategorier, og jeg begyndte at opleve, at kategorierne 

hæmmede min noteskrivning, mere end de gavnede den.  

I slutningen af afprøvningen på Bakkeskolen ændrede jeg derfor metoden, så jeg skrev feltnoter i tomme 

word-dokumenter, og altså ikke sorteret i de på forhånd fastlagte kategorier. Jeg fandt det fremover 

gavnligt at skrive løs om det, jeg observerede og tænkte, uden at skulle få mine observationer til at passe 

ind i kategorierne. Metoden blev derved mere grounded og åbent. Udover at skrive feltnoter begyndte jeg 

at indtale noter på min telefon. Dette skete primært på vej til eller fra skolen, men jeg begyndte også at gå 

ud i pauser for at indtale nogle af mine tanker.  

Alt i alt indsamledes der ca. 69 sider nedskrevne noter (bilag 35) og ca. 3 timers lydoptagede noter igennem 

de to afprøvninger (se bilag 2). 



75 

 

Elevernes og lærernes produkter som data  

Yderligere data blev indsamlet ved at lærerne og eleverne (i varierende grad) uploadede deres 

præsentationer, egne billeder og elevprodukter på Google-drev, eller ved at jeg indsamlede elevprodukter i 

papirform. Elevprodukterne består af en række forskellige produkter som eksempelvis kort over deres 

personlige netværk, kundeprofiler, hjemmesider, flyers, sider på sociale medier som Facebook eller 

Instagram (se fx bilag 51.  

Produkter fra lærerne er eksempelvis PowerPoint-præsentationer, små videoer eller fotos, som lærerne 

selv har fremstillet (se fx bilag 50).  

Begrænsninger ved metoderne til dataindsamlingen  

Mine dataindsamlingsmetoder kan betegnes som semistrukturerede, hvilket medførte en række 

begrænsninger. Den største begrænsning lå i, at jeg har været alene. Det medførte ofte nogle hektiske og 

kaotiske situationer, hvor jeg hurtigt skulle træffe beslutninger, enten om at blive, hvor jeg var, eller følge 

efter en gruppe af elever. Eksempelvis skete det relativ ofte (primært på Byskolen), at to klasser arbejdede 

med KB på samme tid, og i de situationer forsøgte jeg at bevæge mig frem og tilbage mellem disse. Jeg 

eksperimenterede med forskellige metoder, som eksempelvis at lade kameraet være tændt det ene sted, 

mens jeg opholdt mig fysisk det andet sted, hvor jeg så brugte min smartphone. Resultatet af dette var, at 

nogle gruppers arbejde er registreret mere udførligt end andres, og at jeg derfor mangler data i relation til 

disse gruppers arbejde.  

En anden begrænsning opstod qua mit relativt primitive udstyr. Jeg brugte eksempelvis ikke en ekstern 

mikrofon til mit kamera, hvilket førte til begrænsninger i form af, til tider, dårlig lydkvalitet. 

Videoetnografer (fx Heath, Hindmarsh, & Luff, 2010) gør opmærksom på, at det er en god ide at bruge 

eksterne mikrofoner, flere kameraer m.m., men i det store og hele mener jeg, at jeg har indfanget de 

situationer, jeg havde brug for i min undersøgelse, hvor videooptagelserne er en af kilderne til at fremstille 

læringsnarrativer (kapitlerne 5 & 6) og til at vurdere elevgruppernes læringsudbytte (kapitlerne 8 & 9).  

Refleksioner over dataindsamlingens og analysens forhold til hinanden  

Ved at adskille fortællingen om denne del af metoden for undersøgelsen (dataindsamling) fra den 

efterfølgende del, der handler om analysen, ønsker jeg at formidle, hvordan analysen, der sammenstilles 

med en fokuseret forståelse, er opstået over tid og ved hjælp af den tid, der går fra erfaring fra felten (på 

skolerne) og den efterfølgende tid, hvor jeg reflekterede, skrev skitser og udkast til tekster samt gennemså 
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video og feltnoter i flere omgange. Der var brug for en tidslig distance (Gadamer, 2004; Kim, 2016) mellem 

erfaringer og forståelse samt begrebsliggørelse.  

Retrospektivt er det alligevel tydeligt, at analysen blev grundlagt under feltarbejdet. Det var her – under 

selve feltarbejdet – at jeg begyndte at konstruere fortællinger om elevgruppernes arbejde ved at 

sammensætte og genfortælle deres egne fortællinger, som de blev fortalt til mig gennem deres handlinger 

og tale. Jeg var på det tidspunkt begyndt at gå frem efter en narrativ metode (kapitel 5) ved at skrive 

narrativer om elevgruppers erfaringer, identiteter og læringsudbytte, når de arbejder med KB.  

Opsummerende var fremgangsmåden for dataindsamlingen og analysen i studiet kendetegnet ved to faser:  

Første fase bestod af en blanding af dataindsamling (se ovenfor) og sideløbende analyse, som vist ved den 

stiplede linje mellem den foreløbige analyse og dataindsamling i figur 9. I denne fase blev analysen 

grundlagt, og her bygger denne analyse primært på umiddelbare indtryk, oplevelser og foreløbige 

konklusioner og hypoteser. Anden fase består af en struktureret analyse, hvor de foreløbige 

analyseiagttagelser ordnes og vurderes kritisk, ud fra den fysiske og tidslige distance, der opstår, når man 

som forsker har forladt felten.  

 

Figur 9: Dataindsamling og analyse i kvalitativt orienterede forskningsprojekter, stærkt inspireret af Wadel 
(2014, s. 197) 

 

Herved læner jeg mig op ad Wadels forståelse (Wadel, 2014) af sammenhængen mellem dataindsamling og 

analyse, som den illustreres i figur 9. I kapitel 4 bygger jeg videre på figuren ved at tilføje analysens 

bestanddele og analyseprocessen i detaljer. 
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Del 3: Intentionel designbaseret videoetnografi  

I det følgende beskrives dataindsamlingsmetoden i studiet ud fra de tilgange og de metodeteoretiske 

overvejelser, der har inspireret den. Studiet var metodologisk sammensat og inspireret af forskellige, men 

kommensurable metodologier. Jeg benyttede en undersøgende tilgang, hvor der foregik en vekselvirkning 

mellem at gå frem efter én metode for så at tilrette eller supplere med nye og andre metodiske greb, i takt 

med at undersøgelsen skred frem. De to overordnede tilgange, der primært har bidraget til mine 

metodeteoretiske overvejelser i relation til fremgangsmåden for dataindsamlingen i studiet, var intentionel 

etnografi og Design Based Research (kort DBR). Med afsæt i disse to tilgange beskrives dataindsamlingen i 

det følgende metodeteoretisk som intentionel designbaseret videoetnografi. 

Intentionel etnografi  

Fremgangsmåden i studiet (jf. del 1 i dette kapitel) lægger sig i forlængelse af Margaret Eisenharts 

definition af intentionel etnografi. Eisenhart placerer sit bud på en intentionel etnografi inden for 

aktionsforskningstraditionen (Eisenhart, 2017), og hun skriver om tilgangen:  

I use the term, ‘intentional ethnography,’ as a heuristic for a kind of ethnographic research in which 
researchers and participants together decide that some social change is necessary or worthwhile and 
agree to participate in a coordinated effort to act on the desire for that change in the context of their 
own unfolding lives. In intentional ethnography, ethnographers are likely to be the ones to initiate a 
conversation about change with a particular community; this is because scholars have access to 
academic knowledge (social and cultural theory; research practices) and resources (funding sources; 
program initiatives) often inaccessible or unavailable (at least initially) to community members. 
Through extended dialogue, researchers and participants commit to some future outcome(s) to be 
achieved through an agreed-upon design and process, including some ethnographic research. 
Researchers contribute as experts on research—organizing and overseeing the research aspects of 
the project, while participants contribute as experts on their life experiences and desires for the 
future. Intentional ethnography requires coordinated and on-going but not necessarily shared 
decision-making or equal authority (Eisenhart, 2017, s. 4-5).  

Denne definition indkredser relationen mellem forsker og deltagere i mit studie, hvor lærerne hverken blev 

tildelt en rolle med lige autoritet, eller hvor de selv var interesserede i at tage sådan en rolle. Samtidig 

indikerer definitionen, ved ikke at hævde skarpt adskilte og fuldstændigt definerede roller mellem forsker 

og deltagere, at forskningsprocessen er delvist åbent for skiftende positioner og rollefordelinger. Som i 

tilfælde af nærværende projekt er det – i intentionel etnografi – ikke desto mindre forskeren, der tager 

initiativ til den intenderede forandring, hvorefter der gennem ”extended dialogue” på møder og 

designværksteder blev aftalt ”an agreed-upon design and proces” (jf. Eisenharts definition ovenfor).  

I sådan en intentionel etnografi, hvor forskeren intervenerer med et særligt didaktisk design, fokuseres der 

på potentielle forandringer (jf. Eisenharts definition ovenfor), der på en eller anden måde er ønskværdige 
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for forskeren og deltagerne (lærerne i mit studie). Derved gælder det, at den type intentionelle 

etnografiske studier, som nærværende, er normative i forhold til en ønskværdig fremtidig udvikling af 

skole, undervisning og læring. I mit studie ønsker jeg at undersøge, hvilke potentialer og hvilke udfordringer 

der ligger i en, af mig som forsker, umiddelbart foretrukket undervisnings- og læringspraksis (MVEU). For at 

kunne gøre det, har jeg skabt en imiteret situation, der kan give mig adgang til data, der kan gøre det muligt 

at iagttage, hvad der sker i en intenderet og normativt foretrukket praksis.  

Min egen favorisering, og den dermed forbundne normativitet, begrundes i det, jeg tidligere har beskrevet 

som den intenderede praksis (kapitel 2). Fordi det udviklede didaktiske design adskiller sig relativ meget fra 

den undervisning, lærerne normalt praktiserer, kan designet, og den undervisning, det afstedkommer, 

betegnes som et eksperiment (Brown, 1992), hvis intention det er at forandre praksis (Eisenhart, 2017).  

Etnografi og interventionsforskning  

Eisenhart (2017, 2019) skriver om etnografiens forhold til interventionsforskning, at de traditionelt har 

været uforenelige, da etnografen sætter sig for at undersøge kulturer og mennesker samt deres 

interaktioner, som de udfolder sig. Heri ligger det, at forskeren eller forskningen som udgangspunkt ikke 

har en forandringsagenda. Den sociale virkelighed omkring en givet kultur, eller dele af den, skal 

udelukkende beskrives og analyseres grundigt, så den bliver tilgængelig og giver læseren en indsigt i den.   

Nyere retninger inden for etnografisk forskning bløder op på dikotomien mellem en ren 

oplysningsorienteret tilgang og udviklings- og forandringsorienterede tilgange (Hanghøj, 2008), og der 

udvikles nye begreber for forskningsdesigns, der grundlæggende opfatter sig selv som etnografiske, men 

som på samme tid arbejder ud fra en forandringsagenda, og der forsøger at fremme udvikling og forandring 

gennem en målrettet intervention, herunder eksempelvis intentionel etnografi (Eisenhart, 2017) som 

beskrevet ovenfor, og design antropologi, som den defineres i antologien ”Design Anthropological Futures” 

(Smith, et al., 2016): 

Whereas design, as the effort to create new things and solutions, is by definition concerned with the 
future, anthropology has traditionally been concerned with the analysis of past and present realities. 
In design anthropology, however, an orientation towards future social transformation is central to 
shaping the field (Smith, et al., 2016, s. 4). 

Hvad vil det sige at intervenere?  

At intervenere betyder at komme imellem (Halse & Boffi, 2016), og i min optik er enhver form for 

forskningsprojekt, hvor forskeren bevæger og opholder sig inden for en bestemt kultur, som eksempelvis 

den kultur, der findes på Byskolen i nærværende afhandling, interventioner i de praksisser, der udspiller sig 
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i pågældende kultur. Dette gælder uanset om forskeren indtager en mere traditionel position som 

etnografen, der vil undersøge, hvordan en for forskeren fremmed eller mere eller mindre velkendt kultur er 

(Hammersley & Atkinson, 2004; Spradley, 1980; Wadel, 2014), eller om forskeren griber mere aktivt ind i 

kulturen ved at forandre den. Ved at gå ind i kulturen, som kan være en skole, en klasse eller en helt anden 

kultur, intervenerer forskeren alene ved sin tilstedeværelse. Interventionen kan i så fald ske med forskellig 

styrke og i forskellig grad.  

Den intervention, jeg har foretaget i mit studie i forhold til de 5 klasser, er kendetegnet ved netop at ville 

gribe ind, afprøve noget bestemt, et specifikt målorienteret didaktisk design (KB), med henblik på at skabe 

forandring, men også med henblik på at undersøge empirisk, hvad der sker, når designet griber ind i praksis 

som et forandrende element.  

Interventionen i nærværende studie skal forstås på to niveauer:  

1. Den primære intervention, som jeg har stået for, er en intervention over for lærerne, der har deltaget i 

afprøvningerne. Jeg har således søgt og fundet lærere, der har indvilliget i at gennemføre en afprøvning 

af KB med deres elever. Efterfølgende har jeg afholdt tre design-workshops med lærerne på hver af 

skolerne. Her skete der en direkte intervention fra min side: Jeg præsenterede lærerne for en bestemt 

måde at undervise deres elever på, som jeg begrundede for dem, samt underviste dem i.  

2. Den sekundære intervention var koblet på selve afprøvningen, hvor lærerne hver især iscenesatte en 

transformation af KB i deres respektive klasser, og dermed over for deres elever. Her er min oprindelige 

intervention som forsker i udgangspunktet mere indirekte, og det er lærernes forståelse af KB samt 

deres mere generelle praksis som lærer, med alt hvad det indebærer af handlinger, værdimæssige 

antagelser og måder at italesætte og strukturere aktiviteter i undervisningen, der udgør den egentlige 

intervention i det, jeg vil kalde elevernes praksis, når de, som skoleelever, arbejder med MVEU igennem 

KB. 

Feltarbejde inden for intentionel etnografi  

Som nævnt tidligere betragtes mine ophold på skolerne som feltarbejder, hvor hver af skolerne anses for at 

være en felt. Traditionelt har der været mere eller mindre uskrevne regler for, at et feltarbejde skulle være 

et længerevarende ophold på min. et år (Ingold, 2008; Pink & Morgan, 2013). Under forskellige betegnelser 

som fx ”fokuseret etnografi” (Knoblauch, 2005) eller ”short term theoretically informed ethnography” (Pink 

& Morgan, 2013) beskrives dog metoder, hvor der lægges vægt på, at en troværdig etnografi ikke afhænger 

af længden, men snarere af dybden og kvaliteten (Wolcott, 1987) og righoldigheden (Pink & Morgan, 2013) 

af de data, man har indsamlet. Begrebet fokuseret etnografi gælder da også for nærværende undersøgelse, 
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hvor genstanden for analysen ikke er hele kulturen på skolerne, men en mere afgrænset og fokuseret 

(Knoblauch, 2005) del inden for felterne (skolerne).  

Jeg påbegyndte mine feltstudier på hhv. Bakkeskolen og Byskolen i januar 2016. Igennem foråret 2016 var 

min fysiske tilstedeværelse på skolerne begrænset til de dage, hvor jeg havde møder med lærerne i 

forbindelse med design-workshops og interviews (se del 1). I efteråret 2016 var jeg i ca. 5 uger intensivt til 

stede på hver af skolerne. Derved blev min tilstedeværelse som deltagende observatør begrænset til en 

relativ kort periode, som der er både fordele og ulemper ved. Jeg havde fx ikke tid til at observere eleverne 

i perioden, efter at afprøvningerne af KB var afsluttet; disse kunne muligvis have givet mig svar på 

spørgsmål om, hvordan eleverne ville agere i andre situationer, og om jeg ville kunne se tegn på, om 

eleverne ville overføre nogle af de tiltag, de havde lært i arbejdet med KB, på andre situationer (læs også 

kapitel 10).  

Forskeren som den deltagende observatør i praksis 

Grundlæggende forstår jeg min egen rolle som en etnografs, hvis opgave det er at danne inferenser mellem 

deltagernes kulturelle viden, deres kulturelle handlinger og de kulturelle artefakter (Spradley, 1980), der 

anvendes i praksis. I nærværende studie er det mere specifikt den didaktiske praksis (jf. kapitel 2), der 

udfolder sig, når elever og lærere, inden for rammerne af deres kultur, praktiserer MVEU som i KB. Det er i 

den forbindelse nyttigt at holde sig for øje, at deltagernes handlinger og deres brug af artefakter altid vil 

være meningsfulde, forstået som i tråd med deres forsøg på at navigere i det dialektiske felt mellem de i 

kulturen gældende regelmæssigheder og normer og deres personlige identiteter (jf. kapitel 2). 

Sammenfattet undersøger etnografen hvad deltagerne ved, hvordan de handler, hvad de siger til hinanden, 

og hvilke redskaber, de bruger i deres praksisser, for derved at forstå, hvilken mening og hvilke logikker, 

deltagerne navigerer efter.  

Etnografer (Eisenhart, 2017; Hammersley & Atkinson, 2004; Spradley, 1980; Pink, 2013; Wadel, 2014) 

betegner forskerens rolle i etnografiske studier overordnet som en deltagende observatør. Heri ligger det, 

at forskeren deltager i de praksisser, hun/han ønsker at få viden om. At arbejde som deltagende observatør 

betyder, at forskning i de fleste tilfælde vil foregå ”gjennom andre roller enn forskerrollen” (Wadel, 2014, s. 

36). I mit tilfælde – hvor jeg havde sat mig for at forske i en kultur (grundskolen i DK), som jeg kender relativ 

godt – betød det fx, at jeg deltog i rollen som både kameramand, lærer, hjælpelærer, vejleder, 

sparringspartner, delvist kollega, men også som den fremmede forsker. Disse roller beskrives og reflekteres 

over i det følgende.  
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Skiftende forskerroller under feltarbejderne  

Etnografiske forskere foreslår forskellige typer af deltagelse (Gold, 1958; Hammersley & Atkinson, 2004; 

Spradley, 1980), en forsker kan benytte sig af, når hun/han er i felten, afhængig af graden af, hvor meget 

hun/han deltager i praksis.  

Spradley (1980) foreslår en skala fra nonparticipation til passive over moderate til active og højest complete 

deltagelse. Med udgangspunkt i Spradleys skala over deltagelsesniveauer (Spradley, 1980) har jeg indtaget 

skiftende roller under afprøvningerne. Nogle gange har jeg været moderat deltagende. Det var eksempelvis 

i situationer, hvor læreren underviste klassen, og hvor hun gav instruktioner, lavede debriefinger eller 

samlede op på noget. Så sad jeg på en stol eller stod et sted i klassen, filmede eller skrev noter, eller jeg gik 

rundt i lokalet for at se, hvad eleverne foretog sig.  

Som regel varede de perioder, hvor jeg primært observerede, ikke særlig længe, fordi eleverne blev bedt 

om at arbejde videre i deres grupper. Så skiftede min rolle, fordi jeg blev betragtet som potentiel vejleder, 

som eleverne kunne spørge til råds. I den slags situationer var jeg en aktiv deltager i den didaktiske praksis. 

Relativ ofte trak jeg mig dog bevidst væk fra eleverne ved at skrive noter og signalere, at jeg ikke kunne 

inddrages.  

I andre undervisningssituationer var min rolle den, der kan betegnes som den fuldgyldige (complete) 

deltager (Spradley, 1980). Jeg havde eksempelvis aftalt med lærerne, at de kunne inddrage mig i de faser af 

KB, hvor eleverne skulle på kursus (se bilag 1). Så indtog jeg en af de roller, der indgår i læremidlet KB, fx 

Marie Skriversen eller Krea-Tommy (jf. del 3 i kapitel 2). I disse situationer var jeg langt væk fra at være 

observatør. Jeg indtog her rollen som den primære underviser. Lærerne benyttede sig af mit tilbud om at 

indgå på den måde i forskellig grad.   

Denne rolle – som fuldgyldig deltager – indtog jeg ligeledes, når lærerne enten var syge, havde 

omsorgsdage el.lign. (se fx bilag 52). I disse tilfælde overtog jeg rollen som den primære underviser, da der i 

disse situationer blev sat en vikar på, der ikke ville være i stand til at gennemføre undervisningen efter 

planen. I nogle af disse tilfælde bad jeg vikaren om at styre mit kamera, i andre tilfælde agerede vikaren 

som en slags ekstra lærer. Situationer, hvor jeg var i rollen som fuldgyldig deltager, gav mig indsigt i nogle af 

de udfordringer, der er for læreren, når han/ hun arbejder med undervisning som fx KB. Disse udfordringer 

handlede fx om at have overblik over mange elevers projekter, der ikke altid er nået lige langt i processen, 

eller om disciplinære problemer, der besværliggør gennemførelsen af undervisningen, som fx i tilfælde af 

8.a på Bakkeskolen (BA, vf.94 & 102). 
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En anden aktiv rolle opstod i situationer, der knytter sig til de aktiviteter, hvor eleverne bevægede sig rundt 

uden for skolen. Her var jeg en observatør, der fulgte efter eleverne med kameraet, afbrudt af sekvenser, 

hvor jeg interviewede eleverne for at spørge efter, hvordan de oplevede de situationer, de befandt sig i – 

en rolle, der kan sammenlignes med en rapporters rolle.  

Jeg indtog således skiftende roller under feltarbejderne på de to skoler, der overordnet var kendetegnet 

ved deltagelse og observation: ”Participation allows you to experience activities directly, to get the feel of 

what events are like, and to record your own perceptions” (Spradley, 1980, s. 51). Citatet udtrykker den 

dobbelte funktion, en sådan deltagende og samtidig observerende position har. På den ene side giver 

deltagelse i praksis en unik mulighed for at opleve på egen krop, hvordan det føles, når man, eksempelvis 

som elev i mit studie, sendes ud i det omkringliggende samfund for at besøge en potentiel kunde. På den 

anden side handler det om at gøre sig fri af disse umiddelbare oplevelser som deltager og træde et skridt 

tilbage for at forstå, ud fra hvilke intentioner og hen imod hvilke meningskonstruktioner, deltagerne i 

studiet handler, samt i nærværende studie, med hvilket resultat i form af et læringsudbytte.  

Doing ethnography (Pink, 2013) betragtes herved som en refleksiv (Pink, 2013; Schön, 2014) og en 

hermeneutisk (Knoblauch & Schnettler, 2012) aktivitet. Som forsker skal jeg forholde mig refleksivt til det, 

jeg observerer, hvilket indebærer, at jeg, når jeg fortolker situationer, må forsøge at forstå disse med 

udgangspunkt i perspektiver og synsvinker, der tilhører deltagerne i studiet. Hertil er det væsentligt, at jeg 

kender og anerkender mit eget perspektiv, eller mine egne fordomme, som hermeneutikken 

grundlæggende fordrer det (Gadamer, 2004). 

Videoetnografi – foreløbige refleksioner over brug af video  

Videooptagelser støtter denne erkendelsesproces, samtidig med at de indsnævrer eller fremhæver den 

etnografiske undersøgelse til potentielt at dreje sig om handlinger optaget i praksis, som flg. citat fra 

Knoblauch & Schnettler antyder det: “Unlike conventional ethnography, the focus of videography is not on 

the field in general but on the actions recorded” (Knoblauch & Schnettler, 2012, s. 349).  

I nærværende studie kan genstandsfeltet for analysen ikke snævres ind til udelukkende at bestå af 

handlinger, som de er optaget, og derved fastholdt på video. Sådan en position inden for kvalitativ 

forskning, ville nærme sig en positivistisk position, der af Duranti (2009) betegnes som ”virtual realism”:  

Otherwise the hypercontextualists (as well as the experimentalists) will feel entitled, perhaps even 
compelled, to expose what they see as the illusion of direct access to reality via electronic recording. 
Similarly, virtual-realists (or those who tend to go in that direction) should not assume that 
everything that has not been recorded is not true or that anything that is only audible (and not 
visible) is a poor source of data (Duranti, 2009, s. 9).  
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Det er da heller ikke denne position (den positivistiske), Knoblauch & Schnettler er eksponenter for, idet de 

netop placerer deres tilgang ”videography” mellem videoforskning og etnografi, hvor forskeren har brug for 

at opnå specifik viden om den kontekst, videooptagelserne stammer fra for at kunne analysere situationer 

fyldestgørende (Knoblauch & Schnettler, 2012; Pink & Morgan, 2013). Alligevel er det videooptagelserne og 

transskriptioner af dem, der er centrale i deres fokuserede analyser af praksis. Kontekstuel viden bidrager i 

så fald til, at forskeren er i stand til at forstå, hvad ‘der foregår’ i situationerne i en bredere sammenhæng.  

I nærværende studie tilslutter jeg mig en lignende metode, hvor forskeren foretager en bevægelse mellem 

beskrivende mikro-interaktionsanalyser til en reflekteret og teoriinformeret makroanalyse, dog med en 

mere lige vægtning mellem mikro- og makroniveau. Det vender jeg tilbage til i det næste kapitel 4. 

På det epistemologiske niveau foreslår jeg, på linje med Duranti (2009), en balanceret tilgang, hvor viden 

om en observeret praksis bedst kan frembringes ved at fortælle om menneskers handlinger. Dette skal så 

vidt muligt ske med udgangspunkt i deres egne synsvinkler og perspektiver ved hjælp af dokumentation – 

eksempelvis gennem videooptagelser, men også gennem reflekterede erfaringer nedskrevet som noter 

eller husket på anden vis, samt interviewudsagn fra deltagere. Ved at sammenholde de forskellige 

datakilder (bilag 2) og samle dem til en helhed, opstod de narrativer, jeg præsenterer senere i afhandlingen 

(kapitel 6). En sådan hermeneutisk refleksiv tilgang til etnografisk forskning handler således om at være 

”empirical without being positivistic” og har som mål at levere en ”objective analysis of subjective 

meaning” (Erickson, 1986, s.127). Videooptagelser giver netop ikke (alene) adgang til alt, hvad der er 

interessant omkring elevgruppernes arbejdsproces, men de betragtes som én, righoldig og varig, kilde til at 

forstå, hvad der er foregået, ud fra elevernes perspektiv, mens grupperne arbejdede med KB (uddybes i 

kapitel 5). 

Dataindsamlingen i lyset af Design Based Research   

Den anden overordnede tilgang, der har inspireret fremgangsmåden under dataindsamlingen, er DBR, og 

det var især i starten af studiet, at jeg var jeg optaget af det dobbeltfokus, der findes i metodeteorien 

omkring designinterventionsforskningen i uddannelsesforskningen, hvor forskeren både er interesseret i at 

udvikle praksis ved at raffinere lærings- og undervisningsdesigns samt udvikle teori, herunder domæneteori 

(Edelson, 2002) og designprincipper (Collins, Joseph, & Bielaczyc, 2004), der beskæftiger sig med:  

1. kontekstuelle faktorer, der i studiet viser sig at have en betydning for:  

2. designets effekt i relation til det ønskede udbytte (desired outcomes) hos lærere, elever eller andre 

deltagere samt de processer, der kan føre til dette udbytte (Edelson, 2002, s.113). 
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DBR – en ramme omkring forskellige tilgange  

Der kan spores en række forskellige retninger inden for den design baserede forskning, og, som det 

efterfølgende citat udtrykker det, er der en bred ramme omkring, hvad den rummer: “Design-based 

research is not so much an approach as it is a series of approaches, with the intent of producing new 

theories, artifacts, and practices that account for and potentially impact learning and teaching in 

naturalistic settings” (Barab & Squire, 2004, s. 2). 

I litteraturen omkring designbaseret forskning i relation til uddannelsesforskningen finder jeg følgende 

forskellige betegnelser: Design Based Research (Barab, 2006; Barab & Squire, 2004), Design Experiments 

(Brown, 1992), Design Research (Collins, Joseph, & Bielaczyc, 2004; Edelson, 2002; Van den Akker et al., 

2006), Design Science of Education (Collins, 1992) og i andre forskningsområder end 

uddannelsesforskningen Design Anthropology (Smith, et al., 2016) eller Design Interventions (Halse & Boffi, 

2016). 

Min egen undersøgelse af, hvad der sker hos eleverne i form af handlinger og læring, når de arbejder med 

KB i forskellige kontekster, kan betegnes som et design eksperiment (Brown, 1992; Collins, 1992; Collins et 

al., 2004). Jeg havde således sat mig for at arrangere (designe) virkeligheden i de fem skoleklasser, jeg 

havde valgt at arbejde sammen med, så jeg kunne forvente, at eleverne kom til at arbejde på en måde, der 

ville kunne give mig indsigt i, om de hypoteser, jeg havde i forbindelse med arbejdet igennem MVEU, holdt 

stik. Den grundlæggende logik var altså at skabe situationer, der ikke var der i forvejen, for derved at kunne 

identificere potentialer og udfordringer ved innovative undervisningsforløb (se også Fink Lorentzen, 2017; 

Fougt, 2015; Hanghøj, 2008). 

Gennemgående i litteraturen om design interventionsforskning forsøger man at lægge afstand til 

kontrollerede eksperimenter, der fx er gængse i store dele af psykologisk forskning med udgangspunkt i 

positivistiske eller behavioristiske forskningstraditioner (fx Brown, 1992), og man taler for at afprøve nye 

designs i naturligt forekommende omgivelser, hvor diverse variabler (Collins, Joseph, & Bielaczyc, 2004) vil 

spille ind, når designet afprøves: 

Design experiments have some fundamental limitations. Because they are carried out in the messy 
situations of actual learning environments, such as classrooms or afterschool settings, there are 
many variables that affect the success of the design, and many of these variables cannot be 
controlled (Collins, Joseph, & Bielaczyc, 2004, s. 19). 

Man er altså opmærksom på, at afprøvninger i naturligt forekommende omgivelser, resulterer i 

ukontrollerbare situationer, og det gælder derfor ikke om at kontrollere variablerne, men identificere og 

beskrive dem (variablerne), så præcist som muligt (Collins et al., 2004).  
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Afgrænsning af studiet i forhold til designinterventionsforskning  

I nærværende studie var det mindre relevant at identificere alle de variabler, der opstod og havde 

betydning for udfaldet (Collins et al., 2004) af KB, og derved at frame undersøgelsen op imod kontrollerede 

eksperimenter. Det var mere relevant at foretage refleksioner over det metodiske rum, der er mellem 

designeksperimentet og en mere grounded etnografisk metode (fx Spradley, 1980). Her tages konteksterne 

for afprøvninger af et didaktisk design alvorligt, og de reduceres ikke til afhængige variabler i en række 

messy situations. I nærværende studie forstås bevægelsen igennem forskningsprocessen som en dialektisk 

proces, hvor forskeren kredser mellem data, teori og metodiske refleksioner (Wadel, 2014) frem imod en 

relativt åben analyse og fortolkning af fund.  

Opsamling  

Min fremgangsmåde under dataindsamlingen forstås derfor bedst ved at henvise både til DBR som en bred 

ramme omkring forskningsdesignet og til den etnografiske metodeteori, jeg indledte denne metodologiske 

beskrivelse af dataindsamlingen med. Ved at have det før omtalte dobbeltfokus på udvikling af design og 

teori rummer DBR et transformativt og fremtidsorienteret perspektiv, hvor forskningen ikke alene ønsker at 

undersøge virkeligheden, som den findes naturligt, men også vil påvirke praksis ud fra normative 

forestillinger om ønskværdige og mulige fremtidige undervisnings- og læringsformer. Denne orientering 

mod fremtiden, hvor forskningen eksperimenterer med og undersøger effekterne af mulige fremtidige 

sociale transformationer, som eksempelvis undervisnings- og læringsformer i skolen, der ikke, eller kun 

sjældent, findes i nutiden, er i nærværende forskningsdesign et væsentligt, gennemgående element.  

Sammenfatning af del 3 

Jeg sammenfatter i det følgende nogle af kendetegnene ved studiets fremgangsmåde, som jeg har 

reflekteret metodeteoretisk over i det foregående: 

 Studiet kan betegnes som intentionel designbaseret videoetnografi, forstået som etnografi, hvor der 

foregår en designintervention med en forandringsagenda fra forskerens side, og hvor denne 

intervention har eksplicitte, normativt forankrede intentioner og mål, der retter sig mod elevernes 

nutid og fremtid. 

 Ved at hævde, at studiet er grundlæggende etnografisk, peges der på, at studiet er optaget af 

interaktionen mellem de mennesker (elever og lærere), der afprøver KB, og mindre af selve designet. 

 Ved at intentionerne fra forskerens side læner sig op ad teori om undervisning og læring er studiet 

teoriinformeret, og samtidig interesseret i at udvikle teori gennem empiriske iagttagelser.  
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 Ved at fokusere på (mindre) dele af en kultur (den enkelte skole) bliver studiet afgrænset og fokuseret. 

Hertil kommer de følgende antagelser, der i det forrige er blevet berørt, om end i mindre grad, og som vil 

blive uddybet i de efterfølgende kapitler (kapitlerne 4,5 & 8); de omhandler strategi, tilgange og metoder i 

forbindelse med analyserne i studiet:  

 Ved at anvende mikro-iagttagelser, optaget på video, i fremstillingen af narrativer af elevernes lærings- 

og deltagelsesbaner peger studiet på en narrativ tilgang til at forstå praksis.  

 Ved samtidig at tilslutte sig en balanceret position mellem en realistisk epistemologi og en 

kontekstorienteret, der beror på forskerens analyser og fortolkninger, bliver studiet hermeneutisk 

refleksivt.  

Del 4: Etiske overvejelser  

I forlængelse af beskrivelsen af metodologien i forbindelse med dataindsamlingen i studiet vil jeg i det 

følgende fremlægge mine etiske overvejelser i forhold til både indsamlingen af data og den efterfølgende 

gengivelse af empirien, der blev indsamlet under feltarbejderne.  

Samtlige danske Universiteter, herunder Aarhus Universitet, har tilsluttet sig et fælles kodeks kaldet 

”Danish Code of Conduct for Research Integrity” (UFM, 2014), hvor principperne ærlighed, 

gennemsigtighed og ansvarlighed fremhæves som nogle, der skal gælde for hele forskningsprocessen. I 

forbindelse med mit studie forsøger jeg at efterleve disse ved:  

 At informere deltagerne i studiet om projektet, dets intentioner og dets metoder (bilag 47), og at give 

dem (lærere og elever) mulighed for at sige fra, hvis de ikke ønsker at medvirke, eller kun delvist ønsker 

at medvirke. Der var en enkelt elev, der ikke ønskede at blive optaget på video, hvilket jeg 

respekterede.  

 At anonymisere samtlige deltagere i studiet, så de optræder gennem pseudonymer (se bilag 3) og ikke 

kan identificeres.  

 Ærligt og fyldestgørende at beskrive fremgangsmåden for, hvordan jeg har interveneret på de to skoler, 

jeg har haft et samarbejde med. 

 At skabe gennemsigtighed ved at henvise til originale video- og lydfiler, der gengiver det, der foregik i 

den sociale virkelighed, dengang interventionerne fandt sted. Deltagernes udsagn og handlinger 

gengivet i afhandlingen er så vidt muligt altid koblet på data, der kan verificere deres oprigtighed. 

Datakataloget (bilag 2) bidrager til denne gennemsigtighed. Når video- og lydfilerne ikke er vedlagt som 

offentligt tilgængelige bilag, er det for at beskytte deltagerne fra at blive genkendt som de personer, de 

er. Transskriptioner af interviews med de deltagende lærere og elever og af samspillet mellem 
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deltagerne undervejs i forløbet styrker yderligere gennemsigtigheden samt den mere overordnede 

troværdighed i forbindelse med analyserne foretaget i studiet.  

 At give grundige analysemetodebeskrivelser (kapitlerne 4, 5 & 8), så det bliver tydeligt, at behandlingen 

af data sker ved hjælp fra kvalitative og fortolkende metoder, der inddrager de deltagende voksnes og 

børns stemmer og perspektiver (Harcourt, Perry, & Waller, 2011) så vidt muligt i form af deres egne 

udsagn og handlinger, og derved at give et sandfærdigt billede af det, der er foregået (jf. Hammersley & 

Atkinson, 2004).  

 Endvidere at gøre rede for den ontologi, der ligger til grund for studiet. Praksisteori som social ontologi 

betragter det sociale liv som noget, der opstår i det dialektiske samspil mellem personer og praksisser 

(kapitel 2, del 1), og ikke som noget, enkelte personer er alene ansvarlige for. Især i forbindelse med 

fremstillingen af de deltagende børn har det været vigtigt for mig at vise, hvordan samtlige elever har 

handlet i overensstemmelse med de roller og positioner, der var til rådighed for dem, i de praksisser, de 

har deltaget i (Bourke et al., 2017).  

Visuel fremstilling af personer som etisk dilemma  

I det følgende beskriver jeg de dilemmaer, jeg har været opmærksom på i forbindelse med etiske forhold, 

jeg skulle forholde mig til. Mine overvejelser er forsøgt kvalificeret ved, at jeg har læst om andre 

etnografiske forskeres overvejelser til etiske dilemmaer (Hammersley & Atkinson, 2004; Pink, 2013; Wadel, 

2014). 

Det første, og måske mest presserende dilemma handler om min forpligtigelse over for deltagernes 

integritet. Som i de fleste beslægtede forskningsprojekter havde jeg ikke fuldt ud besluttet, hvilken metode 

og hvilken fremstillingsform, jeg ville anvende, når jeg skulle analysere min empiri. Jeg fik først relativ sent 

øjnene op for de fysiske handlinger hos eleverne, der syntes at have stor betydning for deres læring. Da jeg 

skulle informere om projektet og søge om samtykke fra elever og lærere, sagde jeg derfor, at jeg ikke ville 

anvende det visuelle materiale i min afhandling eller i andre offentlige formidlingssituationer: ”Jeg vil på 

ingen måde offentliggøre eller anvende selve billedmaterialet” (bilag 47).  

Da lærernes og elevernes ageren i undervisningssituationen var af afgørende betydning for projektet, var 

det en forsikring, jeg burde have forudset og omtalt med større forbehold. Jeg har løst problemet ved at 

anonymisere elever og lærere i visuelle fremstillinger i form af tegninger, som jeg anvender i afhandlingen. 

Anonymiseringen er sket ved, at jeg – efter at have eksperimenteret med forskellige former for 

billedredigeringsprogrammer igennem en længere periode (nov. 2016-okt. 2018) (se fx bilag 4) – har ansat 

tegneren Paul Eric Knipper til at fremstille tegninger ud fra stilbillederne af videomaterialet. Det er min 
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vurdering, at ingen af deltagerne kan genkendes i de visuelle fremstillinger, der indgår i afhandlingen. 

Dilemmaet har været graverende, og jeg medgiver, at jeg helst havde brugt uredigerede stilbilleder af 

personerne for herved at bidrage til fremstillingen af de ikke-fiktive narrativer (Gubrium & Holstein, 2009; 

Kim, 2016). De skulle, og skal fortsat, repræsentere hændelsesforløb, der har fundet sted så tæt på den 

observerede realitet som muligt. Men samtidigt viste tegningerne sig at være velegnede til mit formål, 

hvilket uddybes i kapitel 5.  

Man kunne også indvende, at jeg stadigvæk offentliggør billedmaterialet på en eller anden måde, og at jeg 

burde sløjfe billeder fra afhandlingen og nøjes med at referere til transskriptioner, hvor der indgår billeder, 

der ikke offentliggøres. På linje med Atkinson & Hammersley mener jeg dog, at ”feltforskeren [bør] la tvil og 

usikkerhet komme forskningen til gode, siden forskning tross alt er feltforskerens hovedopgave” 

(Hammersley & Atkinson, 2004, s. 314). Jeg mener, at tvivlen ift. deltagernes integritet, ved at erstatte 

stilbilleder med tegninger, nu er minimal, og faren for, at jeg gør skade på mine deltagere, er meget lille. 

Det er min vurdering, at forskningsbidraget, der ligger i inddragelsen af tegninger i afhandlingen, vejer 

tungere end denne lille rest af tvivl. 

Dilemmaer omhandlende kriser og uoverensstemmelser  

Et andet dilemma, jeg ønsker at fremhæve, er det dilemma, der opstod i form af en uforudset situation, der 

førte til, at en enkelt deltager blev utilpas undervejs i forskningsprocessen. Det drejer sig om læreren Marie 

på Bakkeskolen, som jeg kendte i forvejen, og som var den kontakt, der skaffede mig adgang til 

Bakkeskolen. Marie blev tiltagende udfordret igennem forløbet, og derfor utilpas, så hun meldte sig syg i 

den tredje uge (ud af fire) i forløbet. Marie vendte tilbage på jobbet i den fjerde uge og gennemførte 

forløbet efter bedste evne. Jeg oplevede det selv som ubehageligt, som det fremgår af flg. redigerede 

feltnote:  

Marie har været meldt syg i denne uge. Hun siger, hun har det svært med klassen lige nu, og med det 
forløb og den undervisning, hun har sagt ja til at gennemføre i forløbet. Hun italesætter det som: ”Nu 
må vi jo gøre det færdigt”, og at hun ikke har den samme begejstring, som hun troede, hun ville 
have. Hun siger videre: ”jeg tror, det er lidt for meget for mig, at de alle sammen er på vidt forskellige 
steder i processen.” Jeg forsøgte at foreslå forskellige ting, som fx at vi kan tage et møde, hvor vi 
snakker tingene igennem, og at jeg tager dele af undervisningen selv, hvor Marie kan observere. 
Derudover har jeg forsøgt at forklare Marie, at der er meget at lære for hende i denne situation, og 
at jeg ikke vil efterlade hende med en dårlig fornemmelse, og helst hjælpe hende… jeg foreslog, at 
hun kan tænke over, hvad jeg kan gøre, eller hvad hun har behov for. Jeg er emotionelt oprørt efter 
samtalen. Det er en fornemmelse af fysisk ubehag over: 1. jeg er ked af, at Marie, som jeg kender, 
skal få det skidt af det, jeg laver sammen med hende. 2. jeg bliver selv usikker på mit eget projekt 
(redigeret feltnote efter telefonsamtale med Marie (bilag 35, s.28).  
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Som det fremgår af feltnoten, har jeg forsøgt at bidrage til at løse udfordringerne, som Marie oplevede. Jeg 

talte også efterfølgende med mine vejledere. Sarah hjalp mig her til at forstå, at det var en udfordrende 

opgave, Marie var kommet på, som nyuddannet lærer. Marie havde ikke endnu fået etableret en 

velfungerende kultur i sin klasse, der desuden beskrives som ”vanskellig” af lærerne og lederne på 

Bakkeskolen. Det er også denne fortolkning af Marie som nyuddannet og overbelastet i situationen, jeg 

lægger til grund for mine analyser og min karakteristik af Marie (se kapitel 9).  

At beslutte om og hvordan data omkring Marie og hendes elever skulle indgå i afhandlingen, var vanskeligt 

for mig. Skulle jeg opsøge Marie for at få talt ud om problemerne, eller skulle jeg lade være? Jeg gjorde 

forsigtige forsøg på at invitere til en samtale, men Marie signalerede tydeligt, at hun ikke var interesseret. 

Hun var i gang med samtaler med sin pædagogiske leder Bitten om situationen, og jeg endte med at 

konkludere, at Marie havde brug for at løse sine udfordringer med de personer, der er tæt på hende, og 

som hun har et mere kontinuerligt og forpligtende samarbejde med.  

Et andet dilemma, i forbindelse med den samme problemstilling, handler om mine overvejelser, om helt at 

se bort fra afprøvningen af KB i 8.a på Bakkeskolen. Jeg havde jo set, hvordan forløbet ikke overvejende 

førte til positive resultater hos eleverne, og at dette delvist hang sammen med Maries rolle som underviser 

(kapitel 9). På samme måde som i det ovenfor beskrevne dilemma om det visuelle materiale af deltagerne, 

besluttede jeg at lade data fra 8.a indgå i undersøgelsen. Begrundelsen er, at det forskningsmæssigt er 

interessant, hvordan lærerens rolle kan påvirke arbejdsprocessen hos eleverne i MVEU, og hvordan den gør 

det på vidt forskellige måder, med vidt forskellige årsagsforklaringer. Samtidig bidrager analyserne i form af 

narrativerne af elevernes arbejde med KB i 8.a (bilag 4) med væsentlige erkendelser til det samlede billede 

af potentialer og udfordringer i forbindelse med MVEU, som jeg beskriver i analysekapitlerne.  

Et sidste dilemma, jeg vil nævne, er min interaktion med og mit syn på lærer Birtes beslutninger undervejs i 

forløbet. Dette behandles indgående i analysen (kapitlerne 6 & 9). Her skal det blot nævnes, at jeg ikke har 

været nær så meget i tvivl omkring inddragelsen af empiri om Birte og hendes elever, som hos Marie og 

hendes elever. Dette skyldes, at Birte og jeg har været åbent uenige (se bilag 46, s.10), og at vi igennem 

forløbet havde en åben og konstruktiv dialog, der ikke gav anledning til at frygte, at jeg kunne volde skade 

på Birte på nogen måde. 

Opsummering af kapitel 3  

I dette kapitels første del har jeg kort præsenteret samtlige deltagere i studiet og derefter trinvis beskrevet 

fremgangsmåden for indsamlingen af data. Jeg har herved forsøgt at give læseren et klart indblik i, hvad der 

er foregået under det feltarbejde, jeg har foretaget på henholdsvist Bakkeskolen og Byskolen.  
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Anden del præsenterer datamaterialet, der ligger til grund for analyserne i studiet. Her peger jeg ligeledes 

frem i afhandlingen mod de efterfølgende kapitler ved at reflektere over sammenhængen mellem 

dataindsamling, data og analyse.  

I tredje del af kapitlet har jeg beskrevet den metodologi, der indfanger den logik, der ligger i studiets 

fremgangsmåde. De metodeteoretiske refleksioner, der beskrives her, er delvist nogle, der var styrende for 

studiet fra begyndelsen, og delvist nogle, der blev dannet retrospektivt. Jeg rammesætter her min metode 

til indsamling af data som intentionel designbaseret etnografi med brug af video.  

I forlængelse heraf har jeg i kapitlets fjerde del skrevet om mine etiske overvejelser i forbindelse med at 

forske i og med de mennesker, der har deltaget i studiet. Jeg har beskrevet nogle af de etiske dilemmaer, 

jeg har befundet mig i, samt hvordan jeg har håndteret dem. 
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Kapitel 4: Analysestrategi og epistemologi 

Dette kapitel er det første af tre kapitler, der tilsammen beskriver analysestrategien og de metoder, der er 

blevet brugt i analysen af studiets data. Kapitlet skal læses i sammenhæng med kapitlerne 5 & 8, der hver 

især beskriver metoder og tilgange til de to delanalyser, der indgår i studiet.  

Formålet med de tre kapitler (4,5 & 8) tilsammen er dels at informere om den eksplorative og refleksive 

proces, det har været at finde frem til analysemetoden, og dels at levere et metodisk og metodologisk 

bidrag til feltet for kvalitativ skoleforskning, hvor den metode, der beskrives og er anvendt i studiet, 

betegnes som narrativ interaktionsanalyse med anvendelse af visuelle data fra videooptagelser, og hvor 

den bruges med henblik på at vurdere elevers læring. 

Kapitlets første del indeholder en beskrivelse af den overordnede fremgangsmåde og -strategi i analysen, 

der består af to dele: analyserne 1 & 2. I kapitlets anden del argumenterer jeg for studiets overordnede 

epistemologi, undersøgelsens validitet og analyseresultaternes generealiserbarhed – i forlængelse af 

analysestrategien og i tilknytning til praksisteori som ontologi (kapitel 2, del 1). 

Del 1: Overordnet fremgangsmåde og analysestrategi 

Analysen af data indsamlet i projektet startede reelt i det øjeblik, jeg begyndte at vælge, hvilke former for 

data, jeg ville indsamle, hvilke begivenheder, jeg ville deltage i, samt hvilke aktiviteter, jeg initierede for de 

deltagende lærere og elever (jf. kapitel 3, del 2). Som beskrevet i tidligere kapitler er der her tale om valg, 

der kan føres tilbage til mine paradigmatiske forestillinger om, hvordan mennesket lærer, samt hvilke 

former for undervisning, der kan understøtte denne læring (kapitel 2). I lighed med Hammersley & Atkinson 

betragter jeg den videre proces, hvor analysemetoder og -tilgange samt genstandsfeltet for analysen er 

blevet defineret som en ”tragt-struktur, det vil si at den bliver stadig mere fokuseret” (Hammersley & 

Atkinson, 2004, s. 234).  

Genindkredsning af genstandsfeltet for analysen  

Mens feltarbejdet stod på, blev den metode grundlagt, som jeg kom til at anvende til at besvare studiets 

overordnede forskningsspørgsmål (kapitel 1). Qua min deltagelse i de fem forskellige afprøvninger af KB 

samledes min opmærksomhed på de i alt 25 elevgruppers vidt forskellige praksisser omkring KB, inden for 

de rammer, der var for deres arbejde. Derfor satte jeg mig for at undersøge, hvilke årsager der kunne være 

for, at nogle grupper formåede at arbejde konstruktivt sammen, udvise engagement og opnå et 

læringsudbytte i overensstemmelse med intentionerne i KB, som de er formuleret i målene for forløbet 

(bilag 1; kapitel 9), mens andre ikke gjorde. Genstandsfeltet for min analyse blev derfor de 25 elevgruppers 
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læringspraksisser samt deres læringsudbytte igennem arbejdet med KB. Jeg var både interesseret i hver 

enkelte gruppes læringspraksis og -udbytte i dybden og de 25 grupper i sammenligning med hinanden: Var 

der nogle generelle faktorer på tværs af grupperne, der havde betydning for elevernes arbejde og deres 

læringsudbytte? Min hypotese var, at en analyse af elevgruppernes læringspraksis i bredden og i dybden 

ville kunne give mig mulighed for i sidste ende at identificere potentialer og udfordringer ved MVEU (jf. 

forskningsspørgsmålet). Fremgangsmåden, hvor elevernes læring analyseres i dybden (analyse 1) og i 

bredden (analyse 2), svarer til og er inspireret af Cato Wadels ide om, at data indsamlet i etnografiske 

feltstudier kan analyseres ud fra samspillet mellem mennesker og artefakter inden for en sammenspillende 

enhed (den enkelte gruppes læringsproces i dybden) eller/og sammenhængen mellem sammenspillende 

enheder (sammenlignende analyse af elevgruppernes læringsudbytte i bredden) (Wadel, 2014). Jeg havde 

således sat mig for at gøre begge dele; se nærmere på de enkelte sammenspillende enheder og 

sammenhængen mellem sammenspillende enheder.  

Grundlæggende præmisser for analysen  

Til grund for fremgangsmåden som skitseret i figur 10 ligger to forhold, der har rødder i intentionerne bag 

mit forskningsprojekt (kapitel 1) og metoderne for dataindsamlingen (kapitel 3):   

1. Det første forhold fører tilbage til det ovenfor beskrevne datakorpus (kapitel 3; bilag 2). Mit valg om at 

indsamle en mangfoldig og relativ stor mængde data, der begrundes i et ønske om at fremstille hele 

den komplekse og til tider rodede ”virkelighed” omkring undervisnings- og læringssituationer i en skole, 

fordrer en analysestrategi, der kan tilgodese denne kompleksitet. Jeg er optaget af ikke at 

overeksponere (magnification) (Blikstad-Balas, 2017) enkeltbegivenheder og bedrive anekdotisk 

forskning  (Hubermann & Miles , 1994; Law & Mol, 2002; Pink, 2013), men snarere drage nytte af hele 

det righoldige datamateriale, der er blevet indsamlet for at kunne foretage interne (på tværs af 

elevgrupperne) og delvist eksterne (overført på sammenlignelige kontekster) generaliseringer på 

baggrund af fundene (Nadim, 2015)(jf. del 2 i dette kapitel).  

2. Et andet forhold handler om den i forskningsdesignet indbyggede præmis om at analysere på baggrund 

af empiri, hvor datamaterialet leverer indholdet til analysen, samtidig med at gå frem efter en 

fokuseret og intentionel tilgang (jf. kapitel 3, del 3). Det betyder, at data ikke kan analyseres helt 

grounded (Howard-Payne, 2016), men må analyseres ud fra nogle på forhånd udpegede fokuspunkter, 

så der veksles mellem induktive iagttagelser ud fra datamaterialet og intentionelle, teoridrevne 

refleksioner samt anvendes forskelligartede metodiske greb. En tilgang, der kan betegnes som 

abduktion (Peirce, 1923). 
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Fremgangsmåden inddelt i delanalyser  

Modellen nedenfor (figur 10), der bygger videre på figur 9 i kapitel 3, illustrerer min fremgangsmåde 

gennem arbejdet med analysen: 

 

Figur 10: Analyseprocessen   

 

Modellen (figur 10) viser det tidslige forløb for analyseprocessen med de forskellige trin, der har været i 

denne. Den foreløbige ustrukturerede analyse, der foregik under feltarbejderne (til venstre i figur 10), går 

over i en gradvist (vist gennem stiplede linjer) mere struktureret analyse bestående af de to større 

delanalyser, analyse 1 & 2. Nederst vises processen fra indkredsningen af genstandsfeltet til 

identifikationen af betydningsfulde medvirkende faktorer for elevernes læringspraksis og til 

identifikationen af de potentialer og udfordringer i MVEU, der har vist sig at gøre sig gældende. Niveauet 

nederst i figuren betegner fundene i studiet, så betydningsfulde forudsætninger for samt potentialer og 

udfordringer ved MVEU udledes af analyserne 1 & 2, hvilket er vist gennem pile i figur 10.  

Figur 10 viser analyseprocessen i en forenklet og mere lineær udgave, end den faktiske proces har været. I 

realiteten var det ofte sådan, at der blev arbejdet på de forskellige dele af analysen samtidigt. Forskellige 

eksperimenter med og afprøvninger af analysestrategier, der senere blev forkastet, var ligeledes en del af 

processen. I det følgende beskrives første del af denne proces kort for at give et indblik i de overvejelser, 

der har ført til beslutningen om at benytte narrativ interaktionsanalyse med brug af video til at fortolke og 

forstå elevernes læringspraksisser i bredden og i dybden.  
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Fra temaer til narrativer  

Med inspiration fra tematisk analyse (Braun & Clarke, 2006), interaktionsanalyse (Jordan & Henderson, 

1995), videoanalyse (Heath, Hindmarsh, & Luff, 2010) samt nyere teori om samtaleanalyse (Ayass, 2015) 

fandt jeg i den tidlige fase af analyseprocessen frem til nogle temaer i mit datakorpus, der på den ene side 

var udbredte, og på den anden side relaterede sig til forskningsspørgsmålet. Denne del af min analyse 

indebar, at jeg gennemså/-lyttede/-læste hele mit datakorpus, og at jeg undervejs transformerede data, fx 

den enkelte videooptagelse, til en første bearbejdet version i form af fx multimodale transskriptioner (se fx 

bilag 41), content-logs (fx bilag 52) og et katalog over samtlige data (bilag 2).  

Dette arbejde viste sig at være produktiv i forhold til især to ting:  

1. For det første tillod det grundige gennemsyn af datamaterialet, at jeg kom på afstand af de mange 

fornemmelser og foreløbige antagelser, jeg havde under selve afprøvningerne. Jeg betragter min meget 

aktivt deltagende rolle samt mit forskersubjekt (kapitel 3, del 3) som en bias. Udarbejdelsen af den 

foreløbige kodning blev foretaget bevidst induktivt. I denne fase var det hensigten at lade 

datamaterialet tale for sig selv. Hvad viser videooptagelserne af undervisningen i de forskellige 

afprøvninger? Hvilke mønstre er der i de temaer, man kan identificere i materialet? Hvor udbredte er 

de? Hvilke temaer er væsentlige at identificere i forhold til mit forskningsspørgsmål? Og hvad siger 

observationerne om disse temaer? Den overordnede tematiske analyse havde således til hensigt at 

skabe en nødvendig distance mellem min umiddelbare optagethed i felten og en mere realistisk og 

mere objektiv beskrivelse af de begivenheder, der fandt sted under afprøvningerne; derved kunne en 

anekdotisk tilgang til forskningen undgås. 

2. For det andet skærpede arbejdet med transskriptioner samt den systematiske ordning og forsøgsvise 

kodning mit blik for muligheden til at betragte elevgrupperne som 25 forskellige analyseenheder, der 

gennem en version af KB – igennem et forløb over tid – arbejdede sammen på vidt forskellig vis. Jeg 

begyndte lidt efter lidt at forstå elevernes læring i deres grupper som 25 forskellige narrativer (jf. 

kapitel 5).  

 

Den sidstnævnte erkendelse betød et analytisk gennembrud for mig, og jeg forlod fra da af den relativ 

stringente og fastlagte systematik, der fx ligger i Braun & Clarks tilgang (Braun & Clarke, 2006) til tematisk 

analyse, og der ligeledes kan spores i videoanalytiske tilgange til kvalitativ forskning (Bezemer et al., 2014; 

Heath, Hindmarsh, & Luff, 2010). Det gav ikke længere mening at producere kodningsskemaer (Braun & 

Clarke, 2006), content-logs (Heath, Hindmarsh, & Luff, 2010) og detaljerede transskriptioner af hele 

datamaterialet. Jeg begyndte fra da af at definere genstandsfeltet for analysen som 25 forskellige 
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elevgruppers læringspraksisser, som de viser sig gennem et narrativt forløb. Fokus på de 25 elevgruppers 

praksis igennem forløbet som analysens primære genstand gav mig mulighed for at foretage et snit 

igennem mit materiale, der reducerede den enorme kompleksitet, der mødte mig i form af det samlede 

datakorpus (bilag 2). Det blev klart for mig, at genstandsfeltet for min undersøgelse ikke er temaer, som de 

kan findes i materialet, men elevernes praksis (jf. kapitel 2).  

Det betød også, at jeg skiftede perspektiv i analysen, så elevernes perspektiv fremover var det bærende 

perspektiv. Data blev derfor fremover ikke længere betragtet og anvendt som enkelte datakilder, der skulle 

tilordnes en kategori eller et tema, men som dele af hele narrativer, som kunne bruges til at forstå 

elevernes læring i de grupper, de arbejdede i. Disse erkendelser førte til analyse 1, der beskrives nærmere i 

kapitel 5.  

Opsamling del 1 

Analysemetoden i nærværende afhandling er udviklet gennem en proces, der har ført til en samlet 

analysestrategi bestående af to større analyser, der i analyse 1 har til hensigt at beskrive og fortolke 

elevgruppernes læringspraksisser og -udbytte i dybden (kapitel 5 & 6), og i bredden i analyse 2 (kapitlerne 8 

& 9). Analyserne gør det muligt at identificere: 1. generelle betydningsfulde medvirkende faktorer for 

elevgruppernes læringsudbytte på tværs af grupper og kontekster (kapitel 7), og 2. generelle potentialer og 

udfordringer ved MVEU, som beskrives løbende i kapitlerne 6 & 9, samt i konklusionen i kapitel 10. Samlet 

set består fremgangsmåden i analysen af følgende trin:   

1. Indkredsning af genstandsfeltet: 25 elevgruppers læringspraksisser og -udbytte.  

2. Analyse 1: konstruktioner af læringsnarrativer igennem arbejdet med KB, bestående af:  

 en tidslig ordning og sammensætning af eksisterende data fra hver af de 25 elevgrupper, samt en 

multimodal fremstilling af disse data i form af narrativer (bilag 4). 

 tre udførlige narrative analyser af udvalgte cases (grupperne 13, 19 & 23), der giver eksempler på 

elevgruppers arbejde og derved kan bidrage til en dybdeforståelse af elevernes læringsprocesser 

gennem arbejdet med KB (kapitel 6).  

3. Beskrivelse af fundet af fire gennemgående betydningsfulde medvirkende faktorer i forhold til 

elevernes læringspraksisser og -udbytte (kapitel 7) – identificeret i og udledt af analyse 1.  

4. Analyse 2: En sammenlignende evaluering og vurdering af samtlige 25 elevgruppers læringspraksis og -

udbytte i relation til de betydningsfulde medvirkende faktorer for elevernes læring (jf. pkt. 3), samt 

undervisningsmål formuleret i KB (kapitlerne 8 & 9).  
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Del 2: Epistemologi, validitet og generaliserbarhed   

Inden analysen og dens tilgange og metoder præsenteres i detaljer i de efterfølgende kapitler (kapitlerne 5-

9), argumenterer jeg i denne del for afhandlingens overordnede epistemologi, som ligger til grund for 

analyserne. Det følgende afsnit komplementerer beskrivelsen af studiets ontologi, forstået som studiets 

grundlæggende antagelser om genstanden for analysen, dvs. mennesker (elever og lærere), der deltager i 

praksisser, hvor menneskets væren-i-verden grundlæggende forstås gennem de observerbare praksisser, 

det deltager i (kapitel 2). De følgende overordnede epistemologiske overvejelser uddybes endvidere i 

kapitlerne 5 & 8, der handler om metodiske og metodologiske forhold vedrørende delanalyserne, 

analyserne 1 og 2 (jf. figur 10).   

Grundlæggende epistemologiske antagelser  

Undersøgelsen i studiet lægger sig i forlængelse af kvalitative studier, der handler om at undersøge og 

forstå menneskers samspil (Wadel, 2014) samt deres intentionalitet (Karpatschof, 2013) i konkrete og 

naturligt forekommende kontekster, hvor de deltager i formaliserede praksisser, som man gør i en skole. 

Deraf følger, at undersøgelsen grundlæggende er:  

1. empirisk: Det undersøges empirisk gennem feltarbejde og på baggrund af indsamlede data, hvilke 

potentialer og hvilke udfordringer, der er forbundet med elevernes læringspraksis, når de arbejder med 

MVEU i forskellige kontekster. Teorier om læring og undervisning (kapitel 2) er sekundære i forhold til 

undersøgelsens empiri. 

2. overvejende kvalitativ: kvantitative undersøgelser har som formål at eksternalisere fænomener 

(Karpatschof, 2013) samt trække ”slutninger om utbredelsen af bestemte fenomener innen en 

populasjon” (Nadim, 2015) gennem empiriske generaliseringer. Nærværende studie undersøger og 

forsøger at forstå elevernes læringspraksis indefra, forstået som fra elevernes perspektiv, og ud fra 

forskerens fortolkning, og med henblik på analytisk generalisering (Jørgensen, 2003; Nadim, 2015) samt 

empirisk generalisering med udgangspunkt i variansen i de 25 forskellige gruppers læringspraksis 

(uddybes s. 98-100).  

3. Intentionel og teoriinformeret, men også grounded. Analysen og fortolkningen af data foregår i dens 

første fase teoriinformeret og med udgangspunkt i på forhånd definerede paradigmatiske forestillinger 

om læring og undervisning, som i MVEU. En mere grounded tilgang, forstået som teorikonstruerende 

på baggrund af data fra den observerede virkelighed (Howard-Payne, 2016), benyttes i den anden fase, 

hvor betydningsfulde medvirkende faktorer for elevernes læring identificeres. Slutteligt benyttes 

relevant eksisterende teori til at forstå og udvikle de teoretiske implikationer, der ligger i 
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datamaterialet gennem analytisk generalisering (se punkt 2). Vidensproduktionen i studiet har derved 

været hverken udelukkende induktiv eller deduktiv, men snarere begge dele.  

Praksisteoris indflydelse på erkendelsesteori  

I det følgende beskrives de ovenstående punkter yderligere med hensyn til, hvordan den praksisteoretiske 

ontologi har haft indflydelse på studiets overordnede epistemologi.  

Imens designet blev afprøvet, ændredes mit fokus. Uden hverken at ville eller kunne forkaste eller 

tilsidesætte mine egne ideer om god undervisning (kapitel 2), gav den erfarede og observerede virkelighed 

anledning til at få øje på andre omstændigheder og faktorer end dem, jeg oprindeligt troede, jeg ville 

fokusere på. Det var i denne fase og i lyset af praksisteori og praksisteoretisk læringsteori, at jeg begyndte 

at forstå det, der foregik, da jeg observerede, som 25 gruppers læringspraksisser, der varierede fra gruppe 

til gruppe. Praksisteori gav mulighed for at forstå, hvordan dialektikken mellem strukturerende 

omstændigheder, såsom normer og værdier defineret af læreren, kundernes holdninger og kompetencer, 

gruppens samarbejdspraksis og de enkelte personers identitet inden for gruppen, syntes at kunne forklare, 

hvorfor og på hvilken måde gruppen enten havde succes eller ej i dens læringsbestræbelser, samt i hvilken 

grad de derfor var i stand til at tilegne sig de i designet intenderede kompetencer (se kapitlerne 8 & 9).  

Derved blev studiet i denne fase inspireret af Grounded Theory, forstået som en retning, der ikke er 

relativistisk og konstruktivistisk i sit erkendelsesteoretiske udgangspunkt (Howard-Payne, 2016). 

Praksisteori som ontologi forudsætter et realistisk blik på erkendelsen og forståelsen af, hvad der udspiller 

sig i praksis mellem mennesker i diverse kontekster. Det hævdes således i studiet, at der kan udledes 

‘sande’ erkendelser om årsagerne til, hvorfor og hvordan elevgrupperne handler, og hvad de lærer som 

følge af deres handlinger.  

Samtidig hævdes det ikke, at det er ‘sandheden’ og virkeligheden, som den udspillede sig under 

afprøvningerne, der gengives i de narrative analyser af elevernes læringspraksis (kapitel 6). Det er 

fortolkende rekonstruktioner af virkeligheden (uddybes i kapitel 5), men der tilstræbes realistiske 

gengivelser, der kan fortælle om den praksis, der har udfoldet sig i virkeligheden omkring de 25 

elevgruppers arbejde med KB. Dette ligger i forlængelse af mit syn på videooptagelsers betydning i 

erkendelsesprocessen under feltarbejdet, som jeg beskrev i kapitel 3 med henvisning til Duranti (2009). 

Metodisk forsøger jeg at indfri dette ved at inddrage visuelle gengivelser af elevernes handlinger, herunder 

kropsholdninger, mimik og tegn på følelsesudtryk samt elevernes stemmer i form af diskursive udsagn (jf. 

kapitel 5).   
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Analyseresultaternes validitet og generaliserbarhed   

I det følgende beskrives og begrundes mit syn på studiets og analyseresultaternes overordnede validitet og 

generaliserbarhed. Hertil inddrages Marjan Nadims (2015) inddeling af forskeres syn på muligheden for at 

generalisere i kvalitativ forskning i de følgende tre positioner:  

1. Generalisering er ikke mulig eller ønskelig, fordi det sociale liv ikke er ordnet af regler og love. Der 

findes kun konkrete og unikke situationer, som det sociale liv udspiller sig i. Man kan grundlæggende 

ikke overføre viden fra en situation, i en specifik kontekst, til andre situationer i andre kontekster.  

2. Generalisering er mulig, men er af en anden type end i kvantitativ forskning. Her hævdes det, at 

generalisering i kvalitativ forskning er mulig ved at producere generaliseringer om kendetegn ved 

processer eller mekanismer gennem teoretisk eller analytisk generalisering af empiriske fund. 

Kvantitativ generalisering derimod handler om at foretage empiriske generaliseringer ved at trække 

”slutninger om utbredelsen av bestemte fenomener innen en populasjon gjennom å studere et utvalg 

fra den populasjonen” (Nadim, 2015, s. 133).  

3. Kvalitativ forskning kan producere den samme type generalisering som kvantitativ forskning, fordi 

generalisering grundlæggende ikke handler om udbredelsen af et fænomen, men om at tage hensyn til 

variansen i det pågældende fænomen, hvor de studerede cases ses i lyset af populationen (eller feltet) 

som helhed. Ved at vælge cases på en systematisk måde, hvor man for det første vælger kritiske eller 

afvigende cases ”for å gjøre deduktive slutninger og teste teorier og hypoteser” (Nadim, 2015, s. 135) 

og /eller for det andet vælger cases, der sikrer maksimal bredde for at kunne drage komparative 

slutninger, så alle potentielle situationer dækkes, og heterogeniteten inden for feltet indfanges, og/ 

eller for det tredje vælger en typisk case, der kan repræsentere betydningsfulde kendetegn ved det 

fænomen, der skal studeres; herved kan kvalitative forskere foretage empiriske generaliseringer på lige 

fod med kvantitative forskere (Nadim, 2015).  

I nærværende afhandling argumenterer jeg for begge de to sidste positioner:  

 Teoretiske eller analytiske generaliseringer (jf. punkt 2 ovenfor), hvor casene beskrives og analyseres i 

form af læringsnarrativer (kapitel 5) ud fra teoretiske begreber og et sammenhængende teoriplan 

(Jørgensen, 2003), er mulige. Her argumenteres der endvidere for, at der foreligger en indre validitet, 

så de fund og de analyser, der er foretaget med henblik på en dybdeforståelse af de enkelte cases 

(gruppers læringspraksis), er valide, fordi der er blevet anvendt og videreudviklet, i vekselvirkning 

mellem hinanden, et sammenhængende og stringent beskrevet begrebsapparat (kapitel 2) på de 

indsamlede data. Dette gælder primært analyse 1.  
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 Ved ligeledes at antage, at det er muligt at observere, evaluere og vurdere læring og læringsudbytte 

som ”an accountable” aktivitet (Hall & Stevens, 1998) hos grupper af elever (uddybes i kapitel 8), 

forudsættes det, at forståelsen af enkelte gruppers læringspraksis i dybden (som i læringsnarrativerne) 

i forhold til andre elevgruppers læringspraksis, giver mulighed for at evaluere, hvad eleverne har lært, 

samt i hvilken grad de har lært det, der dels er afledt KB´s proces- produkt- og undervisningsmål (bilag 

1), og dels er afledt empirisk iagttagede betydningsfulde medvirkende faktorer, der har vist sig at have 

indflydelse på elevernes læring.  

 Ved endvidere at undersøge elevgruppernes læringspraksis og -udbytte igennem et 

undersøgelsesdesign, hvor der tages højde for på den ene side kontekstuelle faktorer og på den anden 

side bredden i forhold til samtlige cases, hvor samtlige 25 cases beskrives og vurderes, argumenteres 

der desuden for en vis empirisk generaliserbarhed af de fund, analysen har ført til. 

 

For at det sidste punkt – den empiriske generaliserbarhed – er muligt, kræves det, at man kan drage 

slutninger fra de studerede cases til andre cases, der ikke er blevet studeret. Jeg mener ikke, at jeg ville 

kunne finde de akkurat samme samspilsmønstre igen, men at jeg samtidig ville finde sammenlignelige 

cases, hvor det også vil være en dialektik mellem de enkelte elevers positioneringer og identiteter, lærerens 

holdninger og handlinger, eksterne samarbejdspartneres holdninger og handlinger samt den 

samarbejdspraksis, der er i gruppen, der vil have afgørende betydning for elevernes læringsudbytte. 

Ligeledes vil jeg argumentere for, at den samme undersøgelse i forhold til nye cases vil kunne vise, at de 

grundlæggende typer af læringspraksisser, jeg har identificeret i analyse 1 (kapitel 6), findes i andre 

kontekster med sammenlignelige rammer.  

Generaliseringer i forholdet mellem det lokale og det globale  

Når der således sluttes fra det lokale til det mere globale, og når der derved hævdes en generaliserbarhed 

fra enkelte tilfælde (single-cases) til andre og flere tilfælde i andre men sammenlignelige kontekster, gøres 

det på baggrund af både teoretiske begreber, empiriske data og betydningsfulde medvirkende empirisk 

genererede faktorer. Grundlæggende forstår jeg bevægelsen, hvor man slutter fra det lokale til det globale, 

ud fra følgende betragtning:    

In any case, the distinction between global and local is not easy to make as the global level is always 
enacted, and becomes relevant, at the local level. In fact, a widely held view is that it is only by 
closely attending to the micro-instances of lived experience that we can tap into the global. In other 
words, the global does not exist a priori and outside local contexts of communication (Fina & 
Georgakopoulou, 2012, s. 56).  
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Ordningen og fremstillingen af elevernes læringspraksisser i narrativer, som den beskrives nærmere i det 

følgende kapitel 5, kan i forlængelse heraf forstås som metoden til at nærstudere ”micro-instances of lived 

experience” (Fina & Georgakopoulou, 2012, s. 56), der giver mulighed for at ”tap into the global” (ibid.), 

dvs. at åbne for en mere bred og mere generel forståelse af elevernes læringspraksisser. Det er en tilgang, 

der ligeledes findes i Sarah Pinks visuelle etnografi (Pink, 2013), hvor billeder (fotografier) taget under 

feltarbejde ”will be given new significance in academic culture where they are separated from the world of 

action […] and placed in a world in which they will be interrogated and interpreted from a multiplicity of 

different perspectives” (Pink, 2013, s. 143), og hvor visuelle gengivelser bruges til at repræsentere “the 

stories and narratives of […] research encounters in different ways” (ibid., s. 144).  

Disse overordnede betragtninger vedrørende at kunne trække slutninger fra det lokale til det mere globale, 

og derved at foretage generaliseringer på tværs af studerede cases og til dels andre, sammenlignelige 

cases, uddybes i kapitel 8, hvor analysestrategien og -metoderne for analyse 2 beskrives i detaljer.  

Opsummering af kapitel 4:  

I dette kapitel har jeg i del 1 beskrevet strategien og fremgangsmåden i forbindelse med analysen af 

studiets data. Her blev de forskellige metoder i delanalyserne introduceret, og den proces, der har ført frem 

til dem, fra den tentative og foreløbige analysemetode under selve feltarbejderne til den aktuelle 

strukturerede analysemetode.  

I del 2 har jeg – med afsæt i afhandlingens ontologi samt den overordnede analysestrategi beskrevet i del 1 

– argumenteret for analysens overordnede epistemologi. Jeg argumenterede desuden for studiets indre og 

ydre validitet, samt analyseresultaternes generaliserbarhed.  
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Kapitel 5: Tilgange og metoder til analyse 1 

I dette kapitel præsenteres de specifikke metodiske og metodologiske valg, der er anvendt til analyse 1. 

Kapitlet introducerer blot selve analysen, der præsenteres yderligere i det efterfølgende kapitel 6.  

Kapitlet er delt op, så første del omhandler narrativ interaktionsanalyse som tilgang, der har inspireret 

fremgangsmåden til at konstruere læringsnarrativer på baggrund af de 25 elevgruppers praksis i arbejdet 

med KB. Anden del handler om brugen af videooptagelser i analysen. Her inddrages en beskrivelse af 

tilgange til og selve processen, der lå i at transformere videooptagelser til tegninger og sekvenser af flere 

tegninger, som de optræder i analyse 1 (kapitel 6).  

Del 1: Dybdeforståelse af elevernes læring gennem narrativ interaktionsanalyse  

Behandlingen og analysen af data i relation til analyse 1 betragtes overordnet i tråd med følgende: ”Data 

are not rich in and of themselves but may be enriched by proper use of discovery techniques … (and) the 

researcher´s ability to apply a theoretical perspective to his observations” (McCall & Simmons, 1969, s. 

142).   

Tilgangen i analyse 1 til at opdage sammenhænge og i sidste ende forstå de begivenheder, der optræder i 

data, er en narrativ interaktionsanalyse, hvor der bruges visuelle data i form af videooptagelser. Den har til 

formål at give en dybdeforståelse af de enkelte elevgruppers læringspraksis (jf. kapitel 4). Derved er det 

væsentligt at pointere, at tilgangen til dataanalysen i analyse 1 befinder sig blandt og i forlængelse af en 

helt grundlæggende hermeneutisk tradition, der både kan spores i de mere traditionelt etnografiske 

tilgange, jeg er inspireret af  (Hammersley & Atkinson, 2004; Pink, 2013; Spradley, 1980; Wadel, 2014), i 

litteraturen om narrativ analyse, som bliver præsenteret senere i dette kapitel, samt i litteraturen om 

interaktionsanalyse, hvor video anvendes i kvalitativ forskning, og som præsenteres i dette kapitels anden 

del.  

Narrativ interaktionsanalyse  

Metoden, som bliver benyttet i analyse 1, er stærkt inspireret af Anna De Fina og Alexandra 

Georgakopoulou (2012, 2015), der beskriver det, de kalder ”an interactionally oriented approach” til 

narrativ analyse. I denne tilgang forstås narrativer som ”socioculturally shaped practices, interactionally 

drafted in specific local contexts” (Fina & Georgakopoulou, 2015, s. 2). Tilgangen beskrives som et nyt 

vendepunkt (new narrative turn) i forbindelse med narrativ analyse i kvalitativ forskning. Den fokuserer, 

ifølge De Fina og Georgakopoulou, først og fremmest på interaktion på lokalt niveau, dernæst fremhæver 
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den narrativers kontekstualiserende egenskaber, og endelig er den optaget af socialteoretiske spørgsmål 

(Fina & Georgakopoulou, 2015, s. 3).  

Ved at fokusere på interaktionspraksisser i lokale kontekster adskiller tilgangen sig fra andre narrative 

tilgange, der enten beskæftiger sig med tekster og narrative strukturer i tekster, som i Narratologien 

(Greimas, 1974), eller der beskæftiger sig med psykologiske narrativer, der handler om enkeltpersoners 

livsfortælling (ref.), herunder biografier og autobiografier, som baserer sig på data fra interviews (Fina & 

Georgakopoulou, 2012; Kim, 2016).  

Den interaktionsfokuserede tilgang til narrativ analyse, der benyttedes i studiet, egner sig, når 

datamaterialet består af forskellige typer data indsamlet i naturligt forekommende kontekster, og den er 

velbeskrevet (Andrews, Squire, & Tamboukou, 2008; Clandinin, 2007; Kim, 2016; Fina & Georgakopoulou, 

2012; Fina & Georgakopoulou, 2015; Gubrium & Holstein, 2009; James, 2013; West & Reid (Ed.), 2015). 

Narrativer på flere niveauer  

De narrativer, der er i spil i analysen, findes grundlæggende på to forskellige niveauer:  

1. Deltagernes narrativer, som de findes i datamaterialet i form brudstykker af fortællinger 

(Georgakopoulou, 2015), der ikke altid har en sammenhængende form, fx i form af enkelte og delvist 

fragmenterede udsagn (tale), skriftlig interaktion samt fysiske interaktioner deltagerne imellem 

(Deppermann, 2015). 

2. Narrativer, som forskeren konstruerer (Eisenhart, 2017; Etherington, 2007; James, 2013; Kim, 2016)   

på baggrund af en analyse og en tidslig samt meningsmæssig (re)konstruktion af de indsamlede data, 

der består af deltagernes fortællinger og handlinger. 

 

Metodologisk er det en udfordring, og samtidig en væsentlig pointe, at nærværende studie ønsker at kunne 

udlede konklusioner vedrørende elevernes læring, deres faglige positioner samt deres identiteter, på flere 

niveauer end det umiddelbart lokalt observerbare niveau, der kaldes mikro-niveau i det følgende. At slutte 

fra konkrete, observerede situationer, at skabe sammenhæng mellem forskellige situationer samt mellem 

observerede situationer og den mening, deltagerne (eleverne) tilskriver disse, er det analytiske fokus i 

studiet. 

Denne udfordring knytter sig direkte til overvejelserne omkring at kunne generalisere fra det lokale til det 

globale, som beskrevet i anden del af kapitel 4, og den hænger sammen med spørgsmålet i forskningen om, 

hvem der har retten til, og er bedst egnet til, at fortælle hvis historie (Czarniawska, 2007). I den forbindelse 

tilslutter jeg mig følgende anskuelse af forholdet mellem deltagere og forskere, som grundlæggende er en 
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ulige relation: “An observer can never know better than an actor; a stranger cannot say more about any 

culture than a native, but observers and strangers can see different things than actors and natives can” 

(Czarniawska, 2007, s. 21). 

I mine analyser forsøger jeg at indtage en position, hvor jeg balancerer mellem ”an attitude of 

outsidedness” (Czarniawska, 2007, s. 20), og hvor jeg således ikke forfalder til at tro, at jeg kan opnå en 

fuldstændig empatisk forståelse for, hvad eleverne (deltagerne) har oplevet, og hvor jeg samtidig ønsker at 

samle deltagerens fortællinger med alle de uregelmæssigheder i form af eventuelle kontra-narrativer (Fina 

& Georgakopoulou, 2015), til et så troværdigt og virkelighedsnært som muligt narrativ af elevernes arbejde 

(Cortazzi & Jin, 2006; James, 2013; Kim, 2016). 

Konstruktion af narrativer på baggrund af social praksis  

Metoden, der anvendes til at forstå elevernes læring i dybden, går ud på at konstruere narrativer med 

udgangspunkt i de tilgængelige data, der giver oplysninger om elevernes læringspraksisser (jf. kapitel 2). 

Begrebet ”Narrative constructing” benyttes af Margaret Eisenhart (2017), og hun beskriver det som en 

proces, der handler om at samle (put together) en ny fortælling på baggrund af de data, forskeren har til 

rådighed. Denne tilgang findes også hos De Fina & Gergakopoulou, der skriver om en ”creative putting 

together dimension of meaningmaking”, der er ”integral to narrative” (Fina & Georgakopoulou, 2015, s. 6) 

og hos Kim (2016), der skriver, at forskere skal ”put stories (our data) together in a narrative form that best 

represents our research data” (Kim, 2016, s. 119).  

I narrativerne, der indgår i denne afhandlings analyse, samlede jeg således de forskelligartede datakilder, 

jeg havde til rådighed, til fortællinger. Narrativerne opstod på baggrund af blandede data fra interviews og 

videos samt andre observationer fra feltarbejderne (Kim, 2016). De narrative konstruktioner bruges derved 

til at forstå og fortolke elevernes handlinger og tale igennem arbejdet med KB, hvilket peger på generelle, 

erkendelsesteoretiske egenskaber ved narrativer, og mere specifikt ved narrative, databaserede 

konstruktioner af social virkelighed, hvilket antydes i det følgende: ”Applications of this idea can be seen in 

the deliberate choice of stories as methodological tools to make sense of events and situations […] it points 

to connections between narrative, knowledge, and action” (Fina & Georgakopoulou, 2015, s. 4). 

Den interaktionsorienterede tilgang til narrativ analyse, der har inspireret analyse 1, er desuden 

kommensurabel med praksisteori som ontologi, da den grundlæggende har til hensigt at analysere social 

praksis (Fina & Georgakopoulou, 2015, s. 3), og desuden har et grundsyn på strukturer og enkeltpersoners 

forhold i, og indflydelse på, praksis, der læner sig op ad praksisteoriens dialektiske grundsyn (jf. kapitel 2):  
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Narratives are shaped by contexts, but they also create new contexts by mobilizing and articulating 
fresh understandings of the world, by altering power relations between peoples, by constituting new 
practices (Fina & Georgakopoulou, 2015, s. 3) […] a focus on practices also implies a highlighting of 
issues of performance and interactional management in storytelling. Thus, contributors who examine 
stories in everyday life tend to adopt a dual focus on topics and story worlds on the one hand and 
participation frameworks and local interaction on the other, thus documenting the inseparability of 
the two (Fina & Georgakopoulou, 2015, s. 3 f.). 

Foreløbigt konkluderende tjener den narrative ordning af observerede begivenheder i sidste ende en 

forståelse af dem. Ved ikke alene at trække på data fra interviews med eleverne, men i høj grad at basere 

narrativerne på observationer, hvor eleverne bruger deres kroppe i samspil med hinanden, og hvor de 

således både taler og bevæger sig fysisk, giver det et mere ‘realistisk’ billede af, hvordan de positionerer sig 

i forhold til hinanden, samt hvordan og hvad de lærer i sidste ende. 

Interaktion, positionering og situeret identitet I narrativer  

Min definition af MVEU og det deraf afledte praksisteoretiske læringsbegreb (kapitel 2) forudsætter en 

metode, der kan hjælpe med at dokumentere (Bohnsack, 2003) elevernes lokalt situerede bestræbelser på 

at positionere sig selv og andre i forhold til deres identitet, at erhverve social og symbolsk kapital, og i 

sidste ende at lære noget i samspil med andre. En interaktionsorienteret narrativ tilgang er her særligt 

relevant, ikke mindst ud fra følgende betragtninger, hvor der argumenteres for lokale 

identitetskonstruktioner, der involverer fysiske handlinger, som er i fokus for narrativ interaktionsanalyse: 

”They [interactionists] focus on the process of identity construction itself – the strategies used by narrators, 

co‐narrators, and their audience to achieve, contest, or reaffirm specific identities” (Fina & 

Georgakopoulou, 2015, s. 3). Og:  

Studies on positioning in narratives therefore allow us to deal empirically with how people 
accomplish situated identities. […] The interactional approach underscores that discourse does not 
determine subject positions by itself. Rather, people interacting with each other co-construct 
positions by their actions (Deppermann, 2015, s. 370). 

Analyse af læring og identitet gennem mikro-, -meso- og makronarrativer  

I forlængelse heraf finder jeg det følgende overordnede formål med analysen hos den US-amerikanske 

uddannelsesforsker Kate T. Anderson:  

My use of positioning theory here involves the articulation of broadly relevant notions of ways to be 
a student (e.g., competent, a failure) and local acts that contribute to students being positioned 
according to such notions (e.g., what counts as success or failure here) (Anderson, 2009, s. 292).  
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I lighed hermed rettes min opmærksomhed på elevernes bestræbelser efter at være en elev på en særlig 

måde, der tillader, at de enten kan opretholde en ønskværdig (set fra elevens perspektiv) identitet som 

skoleelev eller indtage og få tildelt nye roller og positioner, der muliggør en fremtidig ønskværdig identitet.  

Andersons analysemetode, som jeg ikke går i detaljer med, handler om at identificere ‘typer’ af identitet 

hos eleverne ved at: “… explicate how learning and identity are mediated by classroom participation, social 

and textual artifacts, and discursive processes that cross micro-, meso-, and macro-scale social life” 

(Anderson, 2009, s. 292). 

Med inspiration fra Anderson (2009) betragter jeg analysen af data som en bevægelse frem og tilbage 

mellem situerede mikro-analytiske iagttagelser og meso-analytiske iagttagelser, hvor situationerne forstås i 

sammenhæng med andre mikro-analytiske iagttagelser samt makro-analytiske fortolkninger. Her samles de 

mønstre og regelmæssigheder, der viser sig i meso-analyserne, til én fortælling om elevernes læringsbaner, 

positioneringer, orienteringer og identiteter. Dog forstås begrebet positionering hos Anderson som 

”diskursiv produktion af selver” (Davies & Harré, 2014), og derved favoriseres de diskursive tegn i elevernes 

interaktion (se diskussionen heraf i kapitel 2, del 2).  

Når jeg i min analyse tager udgangspunkt i den interaktionsorienterede narrative tilgang (Fina & 

Georgakopoulou, 2012, 2015), analyserer jeg elevernes læring ud fra de nævnte niveauer mikro-, meso- og 

makroniveau. Disse bliver kort beskrevet i figur 11 nedenfor. 

 

Figur 11: Niveauer i den narrative analyse, inspireret af Anderson (2009, s. 297) 

 

Figuren (figur 11) indeholder dobbeltpile mellem de tre niveauer, hvilket illustrerer, at analysen ikke kun 

foregik lineært fra mikro- over meso- og til makro-niveau, men at der også kan foregå bevægelser tilbage 

fra de højere niveauer til de lavere. Arbejdet med at konstruere narrativer over elevernes læringspraksisser 
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kan derved forstås som inferensdannelse, hvor forskerens opgave er at lave forbindelser mellem det 

fortalte og det ikke-fortalte, samt mellem elevernes handlinger og tale på mikro-niveau, mønstrene i deres 

interaktionsformer på meso-niveau og teoriinformerede fortolkninger af disse. 

På makro-niveau, hvor analysen skal bidrage til besvarelsen af det overordnede forskningsspørgsmål, og 

hvor teorien om læring og undervisning beskrevet i kapitel 2 informerer mine tolkninger af elevernes 

praksisser, er det følgende undersøgelsesspørgsmål, der forsøges besvaret i analyse 1:  

Hvilke orienteringer, positioneringer, identiteter samt i sidste ende udfordringer og potentialer i forbindelse 

med deres læring ligger der i elevernes interaktion, både for enkelte elever og for gruppen som 

sammenspillende enhed, og undersøgt på baggrund af arten og kvaliteten af gruppens interaktion på 

mikro- og meso-niveau?   

Analysen følger deltagernes handlinger og orienteringer  

I analyse 1 konstrueres det, jeg kalder læringsnarrativer. Læringsnarrativerne er ikke ens i form og indhold, 

hvilket hænger sammen med, at forskellige udfordringer og potentialer viste sig som fremtrædende hos de 

forskellige grupper af elever. Gennemgående for analyserne er dog, at det var det samme spørgsmål (som 

ovenfor), narrativerne rettede sig efter. Derved bliver min tilgang i analysen refleksiv (Kim, 2016; Pink, 

2013) og hermeneutisk (Knoblauch & Schnettler, 2012). Jeg fortolker og vurderer gruppernes arbejds- og 

læringspraksisser og samler dem til narrativer, der ikke følger den samme stuktur, men der er struktureret 

efter det samme overordnede undersøgelsesspørgsmål. Pink beskriver fordelene ved en refleksiv 

analysemetode over for en systematisk (som fx Braun & Clarke, 2006) tilgang som følger: 

A refleksive approach to visual ethnography frees us to begin to think about the relationality 
between different processes, persons and things. It invites ud to follow the action and the 
participants, following emotions and stories, rather than trying to control the visual research proces 
by making it systematic (Pink, 2013, s. 147).  

Inspireret af Pink er narrativerne konstrueret, så de følger deltagernes handlinger, orienteringer og 

positioneringer, herunder elevernes samspil med hinanden i grupperne, men også enkelte elevers 

orienteringer i forhold til identitet og faglighed og disses indflydelse på gruppens læringspraksis og -

udbytte.  

På samme måde som det antydes i citatet ovenfor oplevede jeg det som en befrielse at kunne forlade den 

systematiske, tematiske analyse, jeg var begyndt at udføre i tiden umiddelbart efter feltarbejderne (kapitel 

4, del 1), og jeg har sidenhen set det som en fordel at kunne følge deltagerne i form af de enkelte 

elevgrupper tæt, hvor jeg forstår deres praksis som narrativer, der har udspillet sig i interaktionen mellem 

elever, lærere, forskeren og kunderne. 



107 

 

Del 2: Visuelle tegn på læring på baggrund af videoobservation 

I det følgende beskriver jeg, og reflekterer metodologisk over, hvorfor og hvordan jeg har anvendt 

videooptagelserne i arbejdet med at konstruere de ovenfor omtalte læringsnarrativer.  

Potentialer i videoanalyse – hvorfor video?  

Videooptagelserne har haft stor betydning for konstruktionen af læringsnarrativerne. De videooptagede 

sekvenser af deltagerne, mens de var i gang med at afprøve det didaktiske design KB, har givet mig 

mulighed for at nærstudere elevernes føromtalte handlinger og tale, der ligger til grund for narrativerne i 

min analyse. Overordnet kan nogle af de fordele, der er ved at bruge video, sammenfattes som følger: 

“Video captures a version of an event as it happens. It provides opportunities to record aspects of social 

activities in real-time: talk, visible conduct, and the use of tools, technologies, objects and artefacts” 

(Heath, Hindmarsh, & Luff, 2010, s. 5-6). Derved omfatter det, der iagttages og bruges som empiri i 

analysen, situerede handlinger og handlingsforløb, som de foregik i den sociale virkelighed, der udspillede 

sig under afprøvningerne af KB, og ikke kun det, deltagerne siger om disse handlinger, som når de 

eksempelvis interviewes.  

Video er blevet brugt med henblik på “close examination of more traditional issues […], such as how teams 

work.” (Heath, Hindmarsh, & Luff, 2010, s. 8) og i sidste ende hvordan, hvad og i hvilken grad eleverne 

lærer noget, dvs. at de er i færd med at udvikle de ønskede kompetencer, sådan som de er formuleret som 

mål i læremidlet KB. Jeg har således brugt sekvenser bestående af flere tegninger fremstillet på baggrund af 

stilbilleder for at vise, hvordan samarbejdet i de forskellige grupper er forløbet. Ligeledes har jeg brugt 

video, og de tegninger, der blev skabt på baggrund af stills fra videomaterialet, til at forstå enkeltpersoners 

(især elevernes) følelser og engagement i forbindelse med situationer, jeg betragter som nogle, igennem 

hvilke eleverne udvikler færdigheder og kompetencer relateret til KB. Følgende citat fra Heath, Hindmarsh 

& Luff svarer til, hvordan jeg overordnet betragter den rolle og de affordances (Gibson, 1979), video har 

haft i mit studie:  

Audio visual recordings are […] used to support research that examines the situated activities and 
interactional organization through which knowledge, skills and practice are shared and disseminated. 
[…] Video helps reveal how it is critical to understand visible conduct, material artefacts and features 
of the local environment within more formal educational environments (Heath, Hindmarsh, & Luff, 
2010, s. 8). 

Mere præcist gav videomaterialet mig mulighed for at rekonstruere begivenhederne i forhold til 

sekventialitet og simultanitet (Knoblauch & Schnettler, 2012). Optagelser af elevgrupperne, som fx gruppe 

23 (kapitel 6), giver et indblik i, hvordan gruppens medlemmer sekventielt og gentagne gange performer 
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nogle særlige handlingsmønstre, der er bygget op omkring en relativt ensartet struktur (bestående af en 

række verbale og non-verbale kommunikative handlinger), der forhindrer dem i at få succes, og simultant 

benytter sig af verbalsproglige ytringer, kropslige handlinger (gestik, mimik) samt artefakter som møbler, 

computere og andet for at tilvejebringe denne særlige samspilsstruktur.  

Samlet liste over potentialer og begrænsninger ved brug af video  

Sammenfattende oplister jeg nu (tabel 4) de affordances, video har haft for mig i nærværende studie 

sammen med de begrænsninger, der ligeledes var i forhold til at bruge video:  

Affordances ved video:  

 Video gør det muligt at indfange og fastholde 

deltagernes kropssprog, mimik og 

fysiske/kropslige aktivitet, herunder måden 

deltagere positionerer sig fysisk i forhold til andre 

deltagere (afstand/nærhed, at vende ryggen til, 

øjenkontakt m.fl.).  

 Video gør det muligt at observere deltagernes 

brug af rum, sted og ting i rummet (møbler, 

computere, mobiltelefoner m.fl.).  

 Video gør det muligt at iagttage og fastholde 

sekvenser af interaktion deltagere imellem over 

tid.  

 Video gør det muligt at gense og -høre optagelser 

af situationerne et ubegrænset antal gange.  

 Video giver adgang til ‘hvad der virkelig skete’ i 

afgrænsede situationer indfanget af kameraet, og 

ikke alene til ‘hvad deltagere siger, at der skete’ i 

den pågældende situation.  

Begrænsninger ved video:  

 Video giver ikke adgang til stemninger 

 Video giver ikke adgang til deltageres oplevelser 

af forhold vedrørende varme og/ eller kulde.   

 Video giver ikke adgang til årsagsforklaringer i 

forhold til deltagernes handlinger, forstået som 

hvorfor de gør, som de gør.  

 Videooptagelser indfanger ikke konteksten for 

det, der foregår i den optagede situation.  

 Kameraets position, indstillinger og dets 

henholdsvist mobile eller stationære anvendelse 

tillader kun observationer af et afgrænset 

område samt et specifikt og derved begrænset 

perspektiv/en synsvinkel. Jordan & Henderson 

(1995) skriver i den forbindelse om ”The bias of 

the machine”.  

 Video som jeg har brugt den som værktøj til 

observation, rummer ligeledes det, Jordan & 

Henderson kalder ”The bias of the researcher”, 

forstået som det forhold, at jeg som forsker 

vælger ud, hvad jeg filmer, og hvad jeg 

efterfølgende bruger optagelserne til. 

Tabel 3: Affordances og begrænsninger ved brug af video i analysen 
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Videooptagelser bliver til tegninger – hvordan video?  

Jeg tilslutter mig tanken om en gradvis og rekursiv udvikling af empiri, som den foreslås praktiseret i flere 

tilgange til videoanalyse i kvalitativ forskning (Derry, et al., 2010; Heath, Hindmarsh, & Luff, 2010; Jordan & 

Henderson, 1995). Videodata fra udvalgte nøglesituationer (se bilag 32-34) (Bezemer, Cope, Kress, & 

Kneebone, 2014) blev gradvist transformeret til en multimodal (skriftlig og visuel) transskription (Ayass, 

2015; Duranti, 2009; Streek, Goodwin, & LeBaron, 2011) af begivenhederne, der udspillede sig i 

situationerne. I fremstillingen af analyserne, i form af læringsnarrativer (jf. del 1), indgår nogle af disse 

transskriptioner i form af både skriftlige gengivelser af tale og visuelle gengivelser af handlinger. 

Transskriptioner af interaktion i praksis  

Udviklingen af transskriptioner har, på samme måde som resten af analysearbejdet, været en eksplorativ 

proces. Overordnet har jeg arbejdet med to forskellige tilgange:  

1. En ren gengivelse af det, deltagerne siger (verbatim), uden angivelse af pauser m.m. Denne brugtes fx 

til transskription af lærerinterviews, hvor jeg vidste, at jeg udelukkende skulle bruge interviewene for at 

få et indblik i lærernes holdninger, værdimæssige forestillinger m.m. (jf. kapitel 3). Der var derfor fokus 

på indholdet i det, læreren sagde under interviewene. 

2. En fra Interaction Analysis (IA) inspireret tilgang (Ayass, 2015; Hall & Stevens, 2016; Jordan & 

Henderson, 1995) i form af multimodale transskriptioner af begivenheder, der foregår i relativt 

naturligt forekommende situationer (Hall & Stevens, 2016), og der vægter fysiske handlinger og tale 

lige meget.  

Fordi IA-inspirerede transskriptioner kom til at spille en central rolle i konstruktionen af 

læringsnarrativerne, beskrives de uddybende i det følgende: Med henvisning til Elinor Ochs (1979) skriver 

Ruth Ayass om såkaldte ”nye transskriptionsformer”, hvori der indgår visuelle (oftest i form af stills fra 

video) elementer: ”… transscripts should reflect the particular interests of the researcher. Compared to 

classical CA transscripts, these new transscripts overtly show their research interest by focusing on selected 

pictures” (Ayass, 2015, s. 523).  

På linje med Ayass´ betragtninger anvendes transskriptioner i afhandlingen som tegn eller spor, der peger 

direkte tilbage på de begivenheder, der har udspillet sig, og som havde min særlige interesse. Som 

beskrevet tidligere i kapitel 4 betyder det ikke, at de kan bringe virkeligheden eller sandheden om 

virkeligheden frem igen, men de kan tjene som konstruktioner eller spor efter virkeligheden. Deres formål 

er overordnet at bidrage til en subjektiv (fordi jeg vælger ud, fortolker, vælger en metode m.m.), men loyal 

og troværdig fremstilling af de mennesker, der deltog i studiet (Pink, 2013, s. 165).  
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Ved at anvende narrativ interaktionsanalyse, hvor jeg gennemgik datamaterialet for spor efter gruppernes 

arbejde, gruppe for gruppe, for at ende med at kunne fortælle de 25 gruppers læringsnarrativer, arbejdede 

jeg selektivt med transskription. Hvad jeg transskriberede, og på hvilken måde, afhang af og var 

underordnet den funktion eller den rolle, begivenheden havde i forhold til det samlede narrativ. Jeg måtte 

spørge til, hvad der var væsentligt og relevant at gengive, når jeg undersøgte, hvilke potentialer og 

udfordringer, der var i forhold til elevernes læring i et didaktisk design som KB (jf. forskningsspørgsmålet). 

Herunder skulle jeg forholde mig til, hvad der tæller som relevante tegn på læring, eller som Hall & Stevens 

udtrykker det ”what counts as knowledge” (Hall & Stevens, 2016). Da jeg forsøgte at svare på det sidste 

spørgsmål, blev det tydeligt, at elevernes fysiske handlinger og positioneringer spillede en mindst lige så 

stor rolle som deres samtaler. Læring som udtrykt gennem målene og intentionerne for KB forudsætter i 

høj grad handling. Derved blev det relevant at arbejde med visuelle repræsentationer af elevernes arbejde.  

Afgrænsning i forhold til IA  

IA er udviklet med afsæt i CA (Conversation Analysis), og de referencer, jeg bruger ovenfor, henviser til 

forskere, der har en baggrund i CA som primært lingvistisk tilgang. De fleste IA-transskriptioner, jeg er stødt 

på, medtager således både billeder og en relativt detaljeret gengivelse af tale og taleture med angivelse af 

pauser, intonation m.m. (se fx Ayass, 2015). Min egen tilgang er mindre lingvistisk orienteret og mere 

etnografisk (fx Pink, 2013), omend jeg har eksperimenteret med en mere lingvistisk tilgang i enkelte 

tilfælde (fx bilag 42, s. 3-5). Derfor betegnes min tilgang snarere som IA-inspireret end en egentlig IA-

tilgang. 

En iøjnefaldende forskel mellem nærværende studie og mange IA-studier er graden af kompleksitet, der 

findes i den praksis, der udgør genstandsfeltet for studiet. I eksempelvis Bezemer og kollegers studie 

(Bezemer et al., 2014) og i de fleste studier i artikelsamlingen ”Embodied Interaction” (Streek, Goodwin, & 

LeBaron, 2011) er den observerede interaktion, der er genstand for analysen, situeret i (relativt) mindre 

komplekse situationer. Bezemer et al. (2014) har eksempelvis undersøgt interaktionen mellem læge og 

sygeplejerske under simple operationer, og Nomura & Hutchins (2013) har set nærmere på piloters 

interaktion, når de arbejder sammen i cockpittet på et fly. I begge de nævnte eksempler er situationen og 

rummet for situationen afgrænset til at omfatte henholdsvis operationsstuen og cockpittet.  

I studier, der beskæftiger sig med læring og undervisning i skolen ud fra et IA-perspektiv, finder jeg 

ligeledes, at den interaktion, der analyseres, er afgrænset til et rum, en situation, oftest kun mellem to 

personer samt enkelte redskaber, der benyttes af elever i situationer, hvor de løser afgrænsede, faglige 

opgaver relateret til færdigheder, fx i matematik (Hall & Stevens, 1998, 2016) og i forhold til 
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computerbaserede programmer, hvor børn arbejder med matematiske færdigheder (Davidsen & Ryberg, 

2017).   

I nærværende studie er der tale om en højere grad af kompleksitet i forhold til de mange forskellige 

situationer, eleverne befinder sig i, herunder forskellige rum og rumlige forhold. Det er netop en pointe i KB 

som didaktisk design, at eleverne flytter sig mellem forskellige steder, således også væk fra skolen og ind i 

andre rum (kapitel 2). På samme måde er kommunikationssituationerne i mit studie mere komplekse, end 

de er i de ovennævnte studier. Eleverne kommunikerer med hinanden, med lærere og med deltagerne fra 

det omkringliggende samfund, dvs. kunderne. Derfor er nærværende studie således inspireret af IA, og 

adskiller sig fra IA på nogle væsentlige punkter.  

Metoden til udviklingen af tegninger af elevernes læringspraksisser 

I det følgende beskriver jeg, hvordan jeg helt konkret har udviklet de visuelle repræsentationer, der indgår i 

læringsnarrativerne i afhandlingen (kapitel 6).  

Allerede under den anden afprøvning på Byskolen begyndte jeg at tage skærmbilleder fra 

videooptagelserne af situationer, som jeg blev optaget af, fordi de på den ene eller den anden måde var 

anderledes og syntes at kunne sige noget om netop den slags læring, jeg var interesseret i (se kapitel 2). Jeg 

begyndte at sætte stills fra videooptagelserne sammen, så de blev til sekvenser som fx i en tegneserie. Det 

var i denne fase, at jeg blev opmærksom på elevernes forandrede kropssprog, når de enten skulle i kontakt 

med deres kunder, var på vej til dem, befandt sig hos kunderne, eller modtog en autentisk feedback fra 

kunderne. Gradvist fæstnedes min beslutning om at ville bruge visuelle gengivelser af eleverne i 

afhandlingen, og jeg eksperimenterede nu med en række programmer, der kan transformere stills fra video 

til stregtegninger eller andre stiliserede billeder, der på den ene side skulle kunne gengive elevernes gestik 

og mimik, og på den anden side sløre deres identitet (jf. kapitel 3, del 4).  

Dette arbejde fortsatte og accelererede, da jeg begyndte at producere narrativerne over de 25 grupper. Jeg 

skrev skiftevis på narrativerne, flettede visuelle gengivelser af deres handlinger ind i teksten og arbejdede 

med egentlige transskriptioner af centrale begivenheder. Det viste sig, at de stills, jeg ville bruge fra 

videooptagelserne, var af meget varierende kvalitet. Videooptagelser taget udendørs i dagslys gav en bedre 

kvalitet, end video optaget i relativt mørke, fx en vintermorgen under en fremlæggelse i et klasselokale. Det 

betød, at de transformationer, jeg forsøgte at fremstille, i nogle tilfælde var tæt på ubrugelige; jeg var 

interesseret i at opnå visuelle gengivelser, der i stil og kvalitet var ensartet. Jeg besluttede derfor – og af 

etiske årsager som beskrevet i kapitel 3 – at kontakte en tegner. Tegneren Eric Knipper fik den opgave at 



112 

 

fremstille tegninger, der både gengav deltagernes kropssprog, fysiske placering i forhold til hinanden, brug 

af artefakter og mimik så realistisk som muligt, og der slørede elevernes identitet fuldstændigt.  

Efter aftale foretog Eric en række forandringer hos deltagerne på tegningerne, så hår, frisure, påklædning 

og kropsfylde blev ændret ved hjælp af koder for hver enkelt deltager. Jeg var ikke interesseret i en 

minimalistisk stil med meget få streger, da dette lod eleverne fremstå som tændstikdrenge og -piger uden 

personlighed. Det er en pointe i afhandlingen, at eleverne er personer med særlige, unikke identiteter. 

Derfor skulle hver deltager (lærere og elever) tegnes, så forandringerne – i forhold til de originale stills fra 

videooptagelserne – ville sløre dennes virkelige identitet og samtidig gengive deltagerens personlighed. 

Refleksioner over tegningerne  

At anvende tegninger af eleverne i afhandlingen giver anledning til metodologiske overvejelser, der handler 

om tegningernes overordnede troværdighed i forhold til at kunne gengive den sociale virkelighed, de skal 

forsøge at vise. Hvordan kan tegningerne understøtte forståelsen af de sociale praksisser, eleverne i deres 

grupper udviklede? 

Grundlæggende betragter jeg processen fra selektionen af stills i videooptagelserne til ændringen til 

tegninger, der skal kunne gengive begivenhederne, sådan som de har udspillet sig under afprøvningerne, og 

der sidenhen skal anvendes i konstruktionen af sammenhængende narrativer, som en betydelig del af selve 

analysen og fortolkningen og den gradvise og processuelle udvikling af empiri, jeg omtalte tidligere i dette 

kapitel. Arbejdet med at transformere data, som fra video til tegninger, betragtes som transduktion (Brahe-

Orlandi & Nielsen, 2017; Kress, 2003; Selander & Kress, 2012) i følgende forstand:  

Transduction […] connects directly to interpretation. It is the extension of the interpretation where 
students (the researcher), transform the outcome of the interpretation - the meaning […] as they 
extracted it through their work - into a new expression. At the same time, transduction is a process 
of change in line with transformation. Transduction is the kind of transformation where new 
representations are created based on interpretations of a given expression […] and where these new 
representations are created using other semiotic resources than those used in the original expression 
(Brahe-Orlandi & Nielsen, 2017, s. 196) 

Herved anses tegningerne dels som produkter af min egen fortolkningsproces, og dels som transformative 

repræsentationer af deltagernes situerede handlinger, der indgår i min fremstilling af dem. Ved at anvende 

tegninger på den måde benyttede jeg en tilgang, der nærmer sig en kunstnerisk fremstilling af 

begivenhederne (Kim, 2016), der har udspillet sig. Eric er da også kunstner til daglig, hvor han er 

tegneseriebogsforfatter.  

I andre studier (fx Davidsen & Ryberg, 2017; Hutchins & Nomura, 2013), hvor fokus er på nogle særlige 

rumligt og tidsligt afgrænsede interaktionsformer mellem relativt få mennesker, er mindre kunstneriske 
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tegninger med få streger tilstrækkelige. I tilfælde af elevernes læreprocesser i nærværende afhandling, 

hvor situationerne med interaktion mellem eleverne er indlejret i længere narrativer, der foregår på 

forskellige steder, og der involverer flere deltagere (kunder, lærere, andre elever) og disses personlige og 

faglige identiteter, synes den mere kunstneriske stil i fremstillingen af eleverne at være relevant og 

passende.   

Opsummering af kapitel 5 

Nærværende kapitel har beskrevet og begrundet de metoder, der er blevet benyttet i studiets analyse 1, 

samt de tilgange, der har inspireret metoderne. Metoderne, der er blevet udviklet eksplorativt, beskrives 

samlet som én metode, der kaldes narrativ interaktionsanalyse med brug af tegninger fremstillet på 

baggrund af videooptagelser.  

 

Kapitlet er delt i to dele, hvor den første del omhandlede narrativ interaktionsanalyse. Her beskrev jeg 

metoden til at konstruere læringsnarrativer, der dels har som formål at bidrage til forståelsen af elevernes 

læringspraksisser, set fra elevernes perspektiv, og dels at fremstille disse praksisser i en form, der gengiver 

praksisserne så troværdigt som muligt. Kapitlets anden del handlede om den bærende rolle, visuelle 

gengivelser af elevernes handlinger og tale har spillet i konstruktionen af læringsnarrativerne i analyse 1. 

Processen, der har kendetegnet udviklingen af de tegninger, der indgår i læringsnarrativerne, er blevet 

beskrevet og begrundet i detaljer. 
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Kapitel 6: Dybdeforståelse af elevernes læringspraksis 

I dette kapitel præsenterer jeg analyse 1, som jeg har beskrevet metodisk og metodologisk i det forrige 

kapitel. Som det fremgik af kapitlerne 4 og 5, er formålet med analyse 1 at opnå en dybdeforståelse af de 

praksisser, der har udspillet sig i elevgrupperne. 

Den samlede analyse 1 består af 25 læringsnarrativer, der fortæller om samtlige elevgruppers 

læringspraksisser. Jeg har udvalgt tre gruppers læringsnarrativer til at indgå i form af længere narrativer her 

i afhandlingen. De resterende 22 gruppers narrativer, der varierer i omfang og form, er vedlagt 

afhandlingen i form af bilag 4. Grupperne og deres læringspraksis betegnes desuden som cases, så 

genstandsfeltet for analysen er 25 cases, hvoraf de tre – på baggrund af en række kriterier – er udvalgt til at 

blive beskrevet og fortolket udførligt her i afhandlingen.  

Udvælgelse af cases  

De tre særligt udvalgte cases er casene 13, 19 & 23 (se bilag 3). Udvælgelsen af disse er i sidste ende, og 

som led i den processuelle udvikling af min analysestrategi og -metode (kapitel 4), sket systematisk (Nadim, 

2015) ud fra det, Bent Flyvbjerg (2006) overordnet betegner som en informationsorienteret udvælgelse af 

cases. Den skal primært kunne tjene formålet om at komme omkring og derved bidrage med viden om 

samtlige af de gennemgående fænomener, der har betydning for elevernes læringsudbytte. Flyvbjerg 

(2006, s. 12) underinddeler den informationsorienterede udvælgelse i 1) ekstreme cases, 2) cases med 

maksimal variation, 3) kritiske cases og 4) paradigmatiske cases. Udvælgelsen er foregået primært ved at få 

den maksimale variation frem i materialet, hvilket dels understøttes af to ekstreme eller kritiske cases 

(Nadim, 2015), der afviger maksimalt fra hinanden i forhold til elevernes vurderede læringsudbytte, og dels 

en typisk case, der repræsenterer en række almindelige og hyppigt forekommende kendetegn ved den 

afprøvede undervisning.    

Casene 19 & 23 er således valgt, fordi de afviger fra de fleste andre cases, ved at læringsudbyttet hos 

eleverne, som jeg vurderer det, i begge cases er mod al forventning, i tilfælde af gruppe 19 i den positive 

retning, og i tilfælde af gruppe 23 i den negative. Case 13 er valgt som typisk case, fordi den repræsenterer 

de grupper af elever, hvis praksisser udvikler sig mere almindeligt, altså ikke ekstremt i enten positiv eller 

negativ retning. 

Læringsnarrativernes form og rækkefølge i kapitlet  

Som beskrevet i kapitel 5, er læringsnarrativerne blevet konstrueret refleksivt og med udgangspunkt i det 

samme undersøgelsesspørgsmål (s. 106), og ikke nødvendigvis omkring en ensartet struktur og form. 
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Uanset hvilken struktur narrativerne er bygget op omkring, så er det de følgende data (tabel 4), der er 

blevet inddraget i konstruktionen af samtlige narrativer, dog i varierende grad fra case til case:  

Fase data  

Præ-afprøvning  lydoptagelser og transskriptioner af lærernes udsagn fra interviews præ-afprøvningen 

(bilag 8-11) 

Videooptagelser og transskriptioner af præ-gruppeinterviews af eleverne (bilag 17-25, 

26,28 & 30)  

Elevernes besvarelse af præ-testen (fx bilag 36-38) 

Afprøvning af 

KB   

Videoobservationer og transskriptioner af elevgruppernes arbejde i KB (fx bilag 32-34) 

Nedskrevne og indtalte feltnoter (fx bilag 35) 

Fastholdte elevprodukter (fx bilag 51) 

Post-afprøvning  Elevernes besvarelse af skriftlige evalueringer (fx bilag 44,45) 

Lydoptagelser fra korte interviews med enkelte elever (fx bilag 41, s. 10-13) 

Videoobservationer fra mundtlige evalueringssamtaler i klasserne 

Videooptagelser og transskriptioner af post-fokusgruppeinterviews af eleverne på 

Byskolen (bilag 27, 29 & 31)   

Videooptagelser af lærernes udsagn ved evalueringsmøde efter forløbets afslutning 

på Byskolen (bilag 46) 

Tabel 4: Data, der ligger til grund for læringsnarrativerne  

 

Det er væsentligt at understrege, at eleverne i grupperne ikke optræder lige meget i det empiriske 

materiale, der anvendes til at konstruere læringsnarrativerne. Der er således tale om, at nogle af eleverne i 

grupperne er nøgleinformanter (Wadel, 2014), og deres udsagn og handlinger bruges derfor mere end 

andres. Nøgleinformanterne er typisk de elever, der på en eller anden måde har vist sig at være 

toneangivende eller ‘lederne’ i deres grupper og/eller dem, der har været med i fokusgruppeinterviewene.  

For alle tre narrativer gælder det, at jeg, når jeg citerer elever eller lærere, markerer det ved at sætte 

citationstegn omkring det direkte citat og henviser til enten datakataloget (bilag 2) og den pågældende 

video- eller lydfil, som citatet stammer fra, eller til en transskription, hvis denne foreligger. Der indgår 
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ligeledes længere transskriptioner i selve fremstillingen af læringsnarrativerne. I nogle tilfælde citeres 

deltagere, uden at der foreligger en optagelse af det sagte. I så fald henviser jeg til, at der er tale om en ikke 

optaget samtale (kort IOS).  

I kapitlets første del præsenteres læringsnarrativen omkring case 19. Denne kan karakteriseres som en 

primært fortællende og beskrivende tekst med en efterfølgende analyse og fortolkning. Casen fortælles i 

kronologisk rækkefølge, så den starter med den præ-test (se kapitel 3), eleverne tog, før arbejdet med KB 

begyndte. Herefter fremgår elevernes arbejdsproces fra start til slut, med fokus på relevante temaer og 

eksempler på relevante situationer og interaktioner, hvorved fortællingens typiske struktur med en 

begyndelse, en midte og en afslutning bruges. Årsagen til at vælge denne fremstilling i forbindelse med 

case 19 er, at casen primært handler om en fremadskridende progression, hvor gruppen og dens deltagere i 

tiltagende grad udviklede nogle positive faglige elevpositioner, under indflydelse af især fire 

betydningsfulde medvirkende faktorer (kapitel 7). 

I kapitlets anden del præsenteres læringsnarrativen omkring case 23. I denne blander jeg i langt højere 

grad fortælling og beskrivelse med analyse og fortolkning. Det skyldes, at casen i højere grad skal formidle 

om positioneringer og relationer. Der følger en uddybende begrundelse for denne form i selve 

læringsnarrativens indledende dele.  

Kapitlets tredje del fortæller om case 13. Læringsnarrativen omkring gruppe 13 er i høj grad bygget op som 

den første (case 19).  

Del 1: Aisha, Azra, Samira og Julie  

Den følgende læringsnarrativ handler om en gruppe af elever, der i udgangspunktet bestod af eleverne 

Aisha, Azra, Samira og Julie. Når jeg skriver ”i udgangspunktet”, så er det, fordi eleven Fatima blev en del af 

gruppen sent i forløbet, hvilket jeg vender tilbage til længere henne i denne fortælling. På tegningen 

nedenfor (figur 12) ses de fire elever, som denne første læringsnarrativ primært omhandler.  
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Figur 12: Illustration af gruppe 19, fra venstre: Julie, Samira, Azra og Aisha 

Elevernes forudsætninger 

Fortællingen om Aisha, Azra, Julie og Samira indledes med en kort præsentation af de enkelte elever, der 

primært baserer sig på elevernes besvarelser af den præ-test (bilag 5), der blev gennemført på Byskolen.  

Julie 

Julie er en pige på 14 år, og hun har ifølge sin lærer Stine nogle personlige problemer for tiden. Derfor er 

hun ikke altid helt fokuseret på skolearbejdet. Julie svarer stort set ikke på nogen af spørgsmålene i præ-

testen. Hun udfylder det første af felterne i idekæden (bilag 37, s.17), hvor hun skriver følgende om sin ide 

til en kampagne for bedre dyrevelfærd: ”folk deltager i, at være med til at stoppe dyremishandling. også 

støtter de en god sag. og er med til at stoppe dyremishandling” (fra Julies præ-test-besvarelse). Derudover 

har hun produceret en plakat (figur 13), der viser, at hun kan skifte skriftfarve og vælge, kopiere og 

indsætte et passende billede. 
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Figur 13: Skærmbillede af Julies plakat fra hendes præ-testbesvarelse  

 

Julie skriver ingenting i den opgave, hvor hun skal udarbejde en procesplan for kampagnen. Testen viser 

derved primært, at Julie ikke har været særlig optaget eller engageret i at arbejde med præ-testen. Det kan 

have mange årsager, og det ville være ren spekulation at finde frem til disse. Julies præ-test, som den 

foreligger, viser i hvert fald intet om, hvorvidt hun er i besiddelse af proceskompetencer, tekstkompetencer 

eller kreative kompetencer, der var dem, der var i fokus i forbindelse med præ-testen. (kapitel 3).  

Aisha 

Aisha går anderledes engageret til opgaven. Hun har flere gode ideer til, hvordan idrætsforeningen kan 

hverve flere medlemmer, som det kan ses på figur 14, der er et snapshot fra hendes besvarelse.  
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Figur 14: Snapshot fra Aishas besvarelse af opgave 1 i præ-testen  

 

Aishas procesplan (opgave 2) viser, at hun helst vil forblive på ide-niveau. Hun forholder sig ikke til 

tidsaspektet i procesplanen, hvor meningen er, at man angiver de forskellige delopgaver, der indgår i 

kampagnen, og hvor disse ligger i forlængelse af hinanden (se bilag 5). 
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Figur 15: Aishas bud på en plakat fra hendes præ-testbesvarelse 

 

Aishas bud på en plakat til sin kampagne (figur 15) demonstrerer, at hun er i stand til at bruge tekstbokse, 

ændre skriftfarve og finde et egnet billede til formålet med sin plakat. Hun demonstrerer også, at hun kan 
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skabe en kohærent tekst, hvor farverne i skriften og på billedet hænger sammen. Derudover demonstrerer 

hun, at hun staver godt, men at hun mangler ord og begreber i visse situationer, som fx når hun forsøger sig 

med udtrykket ”gå til en fritid”. Desuden viser teksten, at hun ikke mestrer tegnsætning. Bortset fra disse 

mangler vedrørende de mere formelle skriftsproglige forhold fungerer hendes plakat godt i den 

kommunikationssituation, den er tænkt ind i.  

Med de forbehold, jeg tidligere har beskrevet i forbindelse med præ-testens gennemførelse (kapitel 3) in 

mente, så indikerer Aishas besvarelse, at hun tænker kreativt, når hun bliver bedt om at udtænke en 

kampagne. Hun viser endvidere, at hun ikke er vant til at lave procesplaner, og at hun på et lavt middel 

niveau er i stand til at kommunikere budskaber ved hjælp fra billeder og skrift. 

Azra 

Azras arbejde med præ-testen (bilag 37, s.9-14) minder meget om Aishas. Azras procesplan, der udgør 

opgave 2 i testen, består primært af de samme ideer, som dem hun beskrev i opgave 1, der handler om at 

formulere ideer til indholdet i kampagnen (bilag 5). 



122 

 

 

Figur 16: Azras procesplan fra hendes præ-testbesvarelse 

 

Ligesom Aisha forholder Azra sig ikke til tidsaspektet i processen. Hun viser til dels, at hun har blik for de 

forskellige materialer (se figur 16), man skal bruge i kampagnen (videoer, trøjer), men forbliver ellers på 

ide-niveau.  

Azras plakat er et billede, hun har fundet på nettet (bilag 37, s.13). Billedet er uredigeret, og det er i sig selv 

en plakat, der er produceret for en allerede eksisterende kampagne for dyrevelfærd. Desværre giver Azra 

ikke en forklaring på, hvorfor hun har valgt billedet som sin plakat.  
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Samira 

Samira har produceret en plakat, der skal indgå i en kampagne for bedre dyrevelfærd (figur 17)6. Plakaten 

består af tre fotos fundet på internettet, en grå baggrund og tre tekstbokse, hvoraf de to er med hvid skrift 

og en er med sort. Den multimodale tekst udgør tilsammen et argument bestående af en påstand om, at 

dyrene har det godt på dyrehjemmet, til forskel fra på dyreinternaterne, hvilket er en indirekte opfordring 

til handling hos modtageren om støtte til dyrehjemmet (se figur 17). Derudover rummer plakaten en række 

belæg for denne påstand bestående af billeder, der henholdsvis viser dyr, der er indespærret eller ligger i 

meget beskidte omgivelser, og en hund, der synes at have det godt. Dertil fremføres belægget ved hjælp af 

skrift, der supplerer billederne ved at fortælle, at dyr behandles som ”skrald” og er lukket i ”bur” på 

internatet, mens de ”kan føle sig hjemme” og ”gå frit” på dyrehjemmet.  

Samira viser med plakaten, at hun kan producere en multimodal argumenterende tekst på et 

alderssvarende niveau (Undervisningsministeriet, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

6 Der foreligger ikke en besvarelse af resten af præ-testen fra Samira.  
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Figur 17: Samiras plakat fra hendes præ-testbesvarelse  

 

Samira er den eneste fra gruppen, der er med i den fokusgruppe af elever, der er blevet interviewet, inden 

selve KB-forløbet startede. Hun siger under fokusgruppeinterviewet, at hun godt kan lide, hvis man er 

”mere fri i det og kan arbejde i grupper” (bilag 28, s. 3). Ellers er hun ret stille. Hun lader de andre elever 

føre ordet det meste af tiden, men hun følger opmærksomt med i samtalen og nikker, når hun er enig. 

Relativt ofte begynder hun at tale, men afbryder sig selv, så en anden, der også vil sige noget, kommer til 

orde.  

For Samira er engelsk det vigtigste fag i skolen, ”fordi jeg har meget familie i udlandet, og jeg ikke taler mit 

eget sprog (Somali) særlig godt. Så kan jeg bedre snakke med dem” (bilag 28, s. 13). Da jeg spørger 

opfølgende, om det hænger sammen med, hvad der personligt betyder noget for en, nikker hun 

bekræftende. Samira er ikke typen, der går i stå, når der er opgaver, hun ikke kan løse: ”Altså når jeg ikke 

forstår en opgave, så går jeg bare lige videre, og så kommer jeg tilbage” (bilag 28, s. 17). De udsagn, der 

kommer fra hende, er balancerede. Hun lægger sig ikke fast, som eksempelvis, da hun forholder sig til, om 
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det er vigtig, at man lærer om sociale medier i dansk: ”Jeg er enig med de andre i, at det er vigtigt, men det 

er ikke det vigtigste” (bilag 28, s. 15).  

Elevgruppen bliver dannet  

Om fredagen i den uge, hvor eleverne er blevet interviewet, og hvor de har arbejdet med præ-testen 

tidligere på ugen, startede forløbet omkring KB. Opstarten var planlagt, så alle elever samledes til en fælles 

introduktion ved den fiktive person Peter fra kommunen (BY, vf.25) (bilag 48 & 49). Efter den fælles 

introduktion gik klasserne (8.x, 8.y & 8.z) hver for sig, og eleverne blev inddelt i de grupper, som de i de 

kommende uger skulle arbejde i.  

Aisha, Azra, Samira og Julie, der er gode venner til daglig, blev placeret i en gruppe af deres lærer Stine, der 

er barselsvikar for Charlotte. Stine har kun haft klassen siden sommerferien (august 2016), og hun vil se 

”hvordan det går” (IOS) med de fire elever, når de skal arbejde sammen i KB. Stine betegner det som et 

eksperiment, da eleverne, som nævnt, er gode venner, også uden for skoletiden. Stine siger hertil, at ”det 

kan gå begge veje” (IOS). Hun har fra start ikke de store forventninger til elevernes arbejde, og hun 

betegner dem som fagligt svage (bilag 54), men hun har stor sympati for dem, og hun er bevidst om det 

potentiale, der også ligger i eleverne (bilag 54, s. 3). Alle fire elever er generelt meget imødekommende, 

især Aisha og Julie henvender sig ofte til mig for at stille spørgsmål. Eleverne i gruppe 19 smiler meget, og 

de er generelt meget talende.  

At finde en kunde det giver mening at arbejde sammen med  

Relativt hurtigt, allerede den første fredag, lige umiddelbart efter at figuren Peter fra Kommunen har 

præsenteret forløbet, beslutter eleverne, at de vil arbejde sammen med en børnehave. Under øvelsen med 

at afdække deres netværk finder de frem til en børnehave i nærheden, som to af eleverne selv gik i, da de 

var yngre (IOS): ”… det ses at Aisha stille og roligt sporer gruppen ind på at arbejde med børnehaven. Julie 

er stille her…” (feltnote). 

Eleverne præsenterer deres ide for Stine, deres lærer, der vejleder dem i forhold til deres næste skridt:  

Stine: (peger på skærmen, der viser Børnehaven Brændenældens hjemmeside) ”og så her, der viser 

de så, at de er ude at gå tur med børnene…” 

Aisha: ”Ja, og det vi vil… det er så, at det ikke kun er forældrene der kan se… men også folk udefra…”  

Stine: ”Ja, og det er det, I skal sælge det på… hvis det var mig, der var pædagog i en børnehave, så 

ville jeg sige, det her det har vi allerede på et intrasystem…” 
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Aisha: ”Ja” 

Stine: ”Nå, og så er det nemlig, I skal sige… det der kunne være fedt for jer, det var måske at I ramte 

et medie hvor folk var endnu mere på…” 

Aisha: (svært at forstå) ”ja, og så skal man så finde ud af, hvad vi så kan gøre…”  

 

Figur 18: Stine vejleder gruppe 19 i starten af forløbet  

 

Stine: ”ja… de her ting, jeg står og siger… jeg siger det ikke for at pille jer ned, jeg siger det for at 

klæde jer på… det er sådan noget her, man skal gå ind og overveje… det kan jo godt være de siger, 

det har vi faktisk allerede… så I skal virkelig gøre jer nogle tanker over, hvad kan vi gøre for dem? I 

skal sælge ideen, så de tror, det er en god ide… jeg tror… i det her tilfælde… så tror jeg, jeg ville gå 

derned… så er det meget nemmere lige at fange dem… og lige… brug lige 5 minutter på at være rigtig 

godt klædt på…” (eleverne går ned til deres bord og starter med at forberede sig til deres 

kundebesøg).  

(bilag 33; bilag 41, s.1) 
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I den følgende dansktime er eleverne på vej til deres potentielle kunde, efter at de har forberedt, hvad de 

vil sige, og hvordan de vil præsentere sig selv. På vej hen til børnehaven går de med store smil og hurtige 

skridt (figur 19). Aisha øver sig i de ting, de vil sige, når de kommer frem til børnehaven. Azra supplerer og 

hjælper, når Aisha går i stå eller er i tvivl om, hvad de vil sige:  

Aisha: (mens pigerne går i et relativt højt tempo, og Aisha kigger på de noter, hun har på skærmen af 

sin mobiltelefon) ”Æhh… November måned… (uforståeligt)… æhm… det handler om at brande 

området omkring Byskolen… (fniser og tager hænderne for munden) vi vil gerne spørge, om I vil… om 

I gerne vil deltage i vores projekt. Der indgår i det, at vi kommer ned… at vi kan komme ned til jer… 

og at…”  

Azra: (vender sig mod Aisha, mens de alle fire går videre): ”Nej, at de kan komme hen til os…”. (BY, 

vf.35).  
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Figur 19: Gruppe 19 på vej til deres første kundebesøg  
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Eleverne fortsætter deres dialog om, hvordan de vil præsentere sig selv. Da det kun er dag 2 med projektet, 

er det nærliggende at tolke deres dialog som en, der har mindst to formål: Det er tydeligt, at eleverne på 

deres gåtur selv forsøger at lære om projektet, og den udfordring, de er sat til at løse for kommunen. De 

afprøver gennem dialog, hvordan opgaven skal forstås. Samtidig lærer de at forberede sig på den konkrete 

situation, der venter dem, hvor de uden varsel møder pædagoger, børn og ledere lige om lidt, og hvor de 

skal handle i denne situation, så deres første kundekontakt fører til, at kunden bliver nysgerrig og gerne vil 

ind i et samarbejde med eleverne.   

Elevernes engagement og forberedelse bærer frugt. De møder pædagogen Ulla på legepladsen. Eleverne 

forklarer deres ærinde, og efter en kortere opklarende samtale viser Ulla dem ind til institutionens leder, 

Karen. Karen fører dem ind på sit kontor, hvor de endnu engang forklarer deres ærinde. Det ender med, at 

Karen indvilger i et samarbejde. Karen siger til den afsluttende fremlæggelse, at det jo var:  

en flok søde energiske (bruger arme til at vise energisk) piger, som var gode til at sælge ideen til os… 

så vi vidste jo også at det handlede om at brande… men de var gode til at fremlægge ideen først til 

Ulla, som de fangede på legepladsen og bagefter til mig, så vi var da ikke i tvivl om, at det vil vi gerne 

være med til… (bilag 41, s.8).  

At lære at kommunikere meningsfuldt ved hjælp fra relevante tekster  

Eleverne arbejdede fra nu af, med relativt lidt vejledning, selvstændigt hen imod et projekt, der udspringer 

af børnehavens behov for at indrette et sanserum, som de har fået tømt og gjort klar ved at male og 

renovere det. Problemet var, at institutionen ikke har penge til at indrette rummet, så det bliver til det 

sanserum, pædagogerne ønsker sig for børnene. Eleverne beslutter sig for at bygge deres arbejde i KB op 

omkring denne udfordring. De vil hertil bl.a. producere en film, der fortæller om børnehaven, dens værdier 

og børnenes aktiviteter i dagligdagen.  

Hertil er gruppen i løbende kontakt med Karen, som de ringer til, når de er i tvivl, eller når de har forslag til 

nye ideer eller tiltag:  

Samira: ”Hej Karen, vi vil høre, om vi kan komme forbi for at filme på torsdag, og om du kan have 

tilladelser fra forældrene der?”  

Karen: ”Ja… ellers så skal I selv formulere, hvad det er I skal bruge det til, og så sende det til mig?”  

Samira: ja, det kan vi også godt… så skal vi bruge din mailadresse?”  

Karen: ”Jeg kan sende den på en sms til det nummer, I ringer fra?”  
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Samira: ”Fint” (BY, vf.67). 

 

Figur 20: Samira (t.v.) og Azra (t.h.) taler i telefon med Karen  

 

Eleverne sidder nu og arbejder med brevet (Figur 21; bilag 33; BY, vf.68). De er lidt i tvivl, om de selv skal 

formulere det direkte til forældrene, eller om de skal sende en skitse til Karen, der så formulerer det 

endelige brev:  

Samira: ”Vi skal omformulere det, så forældrene føler sig mere trygge.”  

Julie: ”Måske skal vi skrive direkte til forældrene?  

Samira: ”Nej, det tror jeg ikke…”  

En besked tikker ind på Azras telefon: ”Hun har sendt det nu”, siger Azra. Eleverne arbejder videre. Det er 

Aisha, der sidder ved computeren og skriver, mens de andre kommer med input til forældrebrevet.  
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Figur 21: Gruppe 19 skriver på forældrebrev  

 

Elevernes plan vedrørende filmen er, at de vil interviewe en gruppe børn om dagligdagen i børnehaven. De 

vil også interviewe nogle af pædagogerne, og dertil vil de filme nogle af børnene, mens de er i gang med at 

lege. Filmen skal fortælle den gode historie om dagligdagen i Brændenælden if. eleverne (bilag 41, s.3).  

Ud over filmen producerer gruppen en flyer, der skal omdeles i huse og lejligheder i lokalområdet. Flyeren 

skal indeholde information om børnehaven og dens behov for et sanserum. Eleverne vil uddele flyerene 

ved at ringe på folks dørklokker og forklare og argumentere for deres sag for dernæst at bede folk om at 

støtte projektet med penge. Der er et mobilnummer på selve flyeren og institutionslederens 

originalunderskrift, som de har fået forinden: ”Hvis nu folk ikke tror på os”. (bilag 41., s.3).  

At etablere gode relationer og anvende relevante kommunikative kompetencer  

Gruppen har nu generelt travlt i dansktimerne, og det gælder om at bruge tiden fornuftigt. De bruger også 

deres fritid på projektet. De vender alt i alt tilbage til børnehaven tre gange mere, hvor de blandt andet 

optager videoklip til deres film, interviewer en gruppe børn, nogle pædagoger og lederen Karen. Under 

disse besøg etablerer eleverne gode relationer til både børn og personale. Karen udtrykker dette blandt 

andet sådan: ”De har været rigtig gode til at skabe en god kultur omkring sig selv … altså komme ind i 

institutionen med respekt for det, de kom ind i …” (bilag 41, s.8). Interviewene, som eleverne gennemførte 

med børnene og pædagogen Ulla, blev vellykkede, og Karen siger herom:  
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som jeg også sagde til jer den dag … så er i super gode til at stille spørgsmål … nogle af de børn der 

sidder der er … den ene af drengene specielt… han er meget genert og han plejer ikke rigtig at snakke 

og … som jeg kunne se … og som i også har fået med … så griner han og snakker og svarer … og det er 

altså … der har i virkelig kunnet skabe et rum, hvor de har følt sig trygge … og de har kunnet svare på 

spørgsmålene… (bilag 41, s.5-6).  

 

 

Figur 22: Samira og Aisha interviewer børnene  

At arbejde selvstændigt på skolen  

Når gruppen arbejder på skolen, arbejder de primært selvstændigt. De skiftes til at sidde ved computeren, 

og alle byder ind med forslag og ideer til deres produkter: Julie: ”men flyerne, skal de være så store?” Azra 

bruger armene til at vise størrelsen. Aisha: ”Jo, et A4-ark …”. Deres samtaler handler både om praktiske og 

om mere tekstfaglige forhold: ”Så du kan også skrive … i børnehaven ikke også … leg … det fylder jo rigtig 

meget i børnehavens hverdag…” (BY, vf.124). 
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Figur 23: Azra (t.v.) og Aisha (m.) under vejledning med Stine (t.h.)  

På skolen får eleverne vejledning af Stine og af mig selv qua min rolle som deltagende observatør (kapitel 

3). Stines vejledning er som regel meget konkret, så eleverne får anvisninger til, hvad de kan gøre, og 

hvordan de kan gøre det. Derudover opfordrer Stine dem til at tænke nøje over, hvorfor de gør, som de 

gør. På et møde, jeg har med Stine i denne fase, siger hun, at pigernes arbejde er ”så usammenlignelig” 

(bilag 54, s.3) med det, de ellers laver i undervisningen, og at de er ”så opslugt af noget, som jeg aldrig har 

set de piger være af noget andet før” (IOS, se også bilag 46 & 54). 

At identificere sig med praksis 

Regelmæssigt undervejs i processen tager en af eleverne selv kameraet, som jeg ofte efterlod et sted på 

gangen, hvor eleverne arbejdede. I de situationer indtager de en slags journalistrolle, som eksempelvis 

Samira (figur 24), hvor hun interviewer de andre om projektet. Andre gange stiller eleverne kameraet op og 

går selv foran kameraet og leger, at de selv bliver interviewet. 
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Figur 24: Transskription (BY, vf.81) af sekvens med Samira der performer 
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Samira (figur 24) går ind i rollen som den interviewede, og hun bruger et udpræget engageret kropssprog, 

hvor armene bruges til at understøtte ordene, som fx når hun udpeger de andre elever på Byskolen. 

Hendes mimik er åbent og afslappet, og hun smiler.  

Min umiddelbare tolkning af disse situationer, der som nævnt forekom regelmæssigt, er, at eleverne blandt 

andet bruger den slags selvinitierede rollespil til at øve sig i at være medarbejdere på et 

kommunikationsbureau. Eleverne eksperimenterer med at gå ind i den rolle, de har fået tildelt af deres 

lærer. Samira vil gerne performe denne rolle, og som regel går der i disse situationer ikke lang tid, før en af 

de andre elever vil tage over. Samtidig tolker jeg situationerne som elevernes fortsatte forsøg på at forstå 

og udfylde opgaven, som de selv forstår den. Eleverne bruger rollespillene til at blive klogere på, hvad 

projektet går ud på, og hvilke mål, de skal forfølge i det:  

Samira: (har rejst sig op og står bag kameraet, de andre sidder og arbejder på gruppens flyer) ”Hvad 

er det for nogen flyers, I laver?”  

Julie: (kigger i kameraet) ”Det er til … til at dele ud … så vi kan spare penge sammen til børnehaven 

…” 

Samira: ”Hvad skal børnehaven bruge penge til?”  

Julie: ”Til at …”  

Azra: (afbryder) ”STOP DET og kom herned og hjælp i stedet for …” (BY, vf.123). 

I min fortolkning af elevernes arbejdsproces spiller disse situationer, hvor de afprøver forskellige identiteter 

i forbindelse med Kommunikationsbureauet som praksis, en stor rolle, som jeg vender tilbage til i 

forbindelse med min fortolkning af casen i forlængelse af denne læringsnarrativ.  

At opleve succes og samtidig blive udfordret  

Midt i den tredje uge med projektet får gruppen et nyt medlem, Fatima. Hun er lige flyttet til området fra 

en anden region i Danmark, og hun er derfor startet på Byskolen i 8.y. Stine har besluttet, at hun skal være 

en del af gruppen omkring Samira, Aisha, Azra og Julie, og hun udtrykker, at hun tror, hun kan ”være en 

resurse for dem” (IOS). 

Gruppens arbejdsproces frem mod fremlæggelsen, hvor Karen har lovet at komme på skolen, er på 

daværende tidspunkt gået ind i sin sidste fase. Eleverne har færdigredigeret deres flyer og deres film, og nu 

vil de se, om de kan samle penge ind ved at gå fra dør til dør og fortælle om sanserummet, som 

børnehaven mangler penge til at indrette. Deres indsamling går over al forventning, og eleverne får penge 
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fra to familier, som de ringer på døren hos. Da de kommer tilbage til skolen, er de glade og opstemte (BY, 

vf.147):  

 

Figur 25: Gruppe 19 beretter om oplevelse med at indsamle penge  

 

Aisha tager deres flyer ud af en elastikmappe. Samira tager den ud af hænderne på hende. Hun begynder at 

læse i den. Pigerne er stolte og glade.  

Stemningen i samtalen ændrer sig, da eleverne begynder at aftale, hvornår de har tid til at fortsætte deres 

indsamling. Det viser sig nemlig, at der er en konflikt i gruppen, der handler om den nye elev Fatimas 

deltagelse i gruppens aktiviteter:  

Aisha (henvender sig direkte til Fatima, der kigger lidt væk): ”Og du skal altså være med?!” 

Fatima (med venstre arm vinkelret mod kroppen, så albuen stikker ud (skaber lidt afstand): ”Mig?”  
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Samira: ”Det kan hun ikke …” 

Aisha (forundret/skuffet ansigtsudtryk): ”Hvorfor?” 

Fatima: ”Jeg skal være hjemme …”  

Aisha: ”I dag?”  

Julie: ”Hvad skal du?” (BY, vf.147). 

Konflikten udvikler sig sidenhen til det, Stine betegner som en ”kæmpe konflikt” (BY, vf.157; bilag 46, s.2), 

uden dog at forhindre det ellers velfungerende samarbejde mellem de andre fire elever i at fortsætte som 

hidtil. Fatima deltager i det følgende ikke på lige fod med de andre, og hun tager ikke med, når gruppen 

mødes efter skoletid for at indsamle penge til børnehaven, ligesom hun ikke er med den dag, gruppen 

fremlægger deres arbejde.  

At præsentere sit arbejde og modtage feedback 

Den følgende fremstilling (s. 137-143 bygger på videooptagelse fra gruppens fremlæggelse (BY, vf.142) 

samt transskription af optagelsen (bilag 41, s. 2-9).  

Samira og Julie var kommet for sent i gang med at udskrive de manuskripter, eleverne havde forberedt til 

fremlæggelsen. Så de andre elever, Karen, læreren Stine og jeg skulle vente ca. 5 minutter på, at de kom 

med de printede papirer. Ventetiden gik med småsnak mellem eleverne og mellem Stine og Karen. Aisha og 

Azra går lidt op og ned foran tavlen, og en af drengene i klassen prøver at berolige Aisha: ”du skal bare lade 

være med at grine, ok?” Stemningen var generelt god, mens vi ventede på Julie og Samira. Stine griner 

således, da de er på vej: ”Nej, hvor godt! Så håber jeg, Samira kan få lidt mere fart på end hun plejer …”. 

Hun går hen til døren og ud på gangen. ”Sådan…!” 
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Figur 26: Gruppens opstilling under fremlæggelsen  

 

Herefter stillede de fire piger sig op ved smart-boardet, hvor en PowerPoint-præsentation står klar i 

fuldskærmsvisning. Julie står til venstre for skærmen, mens Aisha, Azra og Samira står til højre for den. 

Under hele fremlæggelsen er Aisha og Azra i en mere tilbagetrukket position (i hjørnet) end Samira og Julie, 

som er placeret mere ind mod centrum af rummet, og som bevæger sig i rummet (figur 26).  

Fremlæggelsen gik i gang, og eleverne havde fordelt opgaver imellem sig, så de alle fire stod for at 

fremlægge noget af det, de ville sige. Julie startede med at fortælle:  

I det her projekt har vi valgt at brande den integrerede institution Brændenælden … det har vi valgt 

fordi vi synes det var spændende at arbejde med pædagoger og børn. Vi ville gerne give børnene en 

oplevelse, som de vil huske. Mens vi har arbejdet sammen med lederen Karen, har vi haft en 
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fantastisk oplevelse. Børnene og pædagogerne har været meget åbne for os, og derfor syntes vi, at 

her er det godt at brande stedet (bilag 41, s. 2).  

Hun kigger skiftevis på sit papir og op mod publikum, mens hun taler.  

Derefter overtager Aisha og fortæller om deres projekt med at indsamle penge til sanserummet ved at gå 

med flyers fra dør til dør: ”Børnehaven har et tomt rum, som de gerne vil have lavet til et sanserum … det 

er børnene selv, der har valgt, at det skal være et sanserum … de har ikke så mange resurser til projekter … 

derfor må vi træde ind …”. Aisha går lidt i stå engang imellem. Når hun gør det, tager hun sig kort til 

munden, men kommer så videre og fortsætter med at tale.  

Samira tager nu over for at fortælle om de interviews, de fik med børnene og pædagogen Ulla. Hun starter 

med at sige, at interviewet med børnene gik godt for så at fortælle lidt om deres metode: ”Vi stillede dem 

sådan cirka syv spørgsmål, hvor de så havde svaret på dem … og det var spørgsmål der mest handlede om, 

hvordan det var at være i børnehaven, og hvordan … om de glædede sig til skolen, og hvad de lavede …”. 

Derefter fortæller hun om interviewet med Ulla, hvor de spørgsmål, pigerne stillede til hende ”var sådan 

meget mere åbne” (bilag 41, s, 3). Samira gør sig gradvist mere fri fra sit papir under sit første indlæg. Hun 

begynder så at bruge armene og mimik som virkemiddel.  

Efter Samiras indlæg følger et kortere indlæg fra Azra, hvor hun fortæller om nogle af de ting, gruppen ”har 

lavet i løbet af denne her måned”. Hun fortæller, at de har ”været ude og indsamle penge til 

sanserummet”, og at de har skrevet et forældrebrev, ”hvori der står, hvem de er, og hvad de har lavet i 

denne her måned.”  
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Figur 27: Samira præsenterer flyer under fremlæggelse  

 

Herefter tager Samira ordet igen, og hun fortæller om den flyer (figur 27), de har produceret: ”vi har 

indrettet vores flyer på seks sider …”. Hun gennemgår, hvad de har valgt at skrive, og til hvilke billeder, på 

de i alt seks forskellige sider, flyeren består af. Samira bevæger sig roligt frem og tilbage i rummet, så hun 

tager nogle skridt fremad og peger på skærmen, når hun eksempelvis skal forklare et billede eller en 

skriftlig tekst, der indgår i flyeren: ”På tredje side har vi så skrevet om det rum, vi har … det rum, vi er i gang 

med at indsamle penge til … (peger på billedet i flyeren) det er et tomt rum … som børnene gerne vil lave 

om til et sanserum.” Da hun er nået til den sidste side i flyeren, slutter hun af med at forklare, hvorfor de 

har valgt at bruge en underskrift fra Karen.  

Efter Samiras lidt længere indlæg om flyeren tager Aisha ordet. Hun siger lidt mere om forældrebrevet, og 

fortæller derefter om en artikel, der har været i lokalavisen: Der har jo været en artikel i lokalavisen om 

børnehaven … artiklen … artiklen fortæller om … hvorfor børnehaverne har slået sig sammen … og hvordan 

det har påvirket børnene …”. Aishas indlæg slutter med, at hun (med hjælp fra Azra) fortæller, at 

sammenlægningen af børnehaverne også har ført til, at flere børn har fået flere legekammerater.  

Derefter viser gruppen deres film, der varer syv minutter i alt (se bilag 41, s.4f). Filmen har en tydelig 

struktur, hvor der skiftes mellem sekvenser med billeder af hverdagen i børnehaven suppleret af 

baggrundsmusik, og sekvenser, hvor eleverne interviewer børnegruppen eller pædagogen Ulla. Derudover 



141 

 

er der en enkelt sekvens med en optagelse af børneflokken, der synger ”Mariehønen Evigglad”. Her bruges 

reallyden af de syngende børn. Imellem sekvenserne bruges overskrifter som ”Interview med børnene”. 

Under en samtale med Stine, som jeg havde nogle dage inden fremlæggelsen, giver hun Azra kredit som 

hovedproducenten bag filmen, og hun siger, at Azra”er rigtig dygtig til computere” (bilag 54, s. 4).   

Da filmen slutter, er gruppens fremlæggelse også færdig. Stine giver ordet til Karen, der giver gruppen 

feedback på deres arbejde. Karens feedback er udelukkende positiv. Eleverne får ros for deres måde at 

møde børn og pædagoger, og ligeledes for deres produkter, som Karen mener ”bestemt kan bruges i 

virkeligheden”. Karens feedback er udførlig. Den varer ca. 6,5 minutter (bilag 41), og eleverne viser tydelige 

tegn på, at de tager positivt imod den ros, de får. Da Karen vil til at afslutte sin feedback, ses det 

eksempelvis, at eleverne er berørte af situationen, samtidig med, at de forsøger at bevare fatningen: 



142 

 

 

Figur 28: Transskription af sekvens umiddelbart efter Karens feedback  

 

Herefter fortsætter feedbacksamtalen med, at jeg stiller Karen et par uddybende spørgsmål, der går på 

hendes holdning til projekter som ”Kommunikationsbureauet” mere generelt: ”… jeg synes, det er en super 

god ide … altså også at få nogle andre øjne på vores institution … og nogle unge øjne altså, det betyder jo 

også noget, fordi… forældre ser noget, men de ser jo noget helt andet, så…”.  
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Efter Karens feedback er det Stines tur til at give gruppen feedback på deres arbejde. Stine siger, at det er 

”vildt imponerende”, hvor meget pigerne har nået. Hun roser dem for deres arbejdsindsats og for 

kvaliteten i det, de har lavet: ”I forhold til målene i forløbet, så kan jeg bare sidde og vinge af og vinge af … 

og jeg kan fortælle jer, at var det en projektopgave, så var det en af de rigtig sjove karakterer.” Stine siger 

også til eleverne, at de ”skal være rigtig stolte”.  

At reflektere over og vurdere egen indsats og læringsudbytte  

Efterfølgende gennemførte jeg korte interviews med eleverne, Samira og Aisha enkeltvis og Julie og Azra 

sammen (se transskriptionerne i bilag 41, s.10-13).  

Aisha giver her udtryk for, at hun er tilfreds, og at hun har udviklet sig fagligt: ”jeg plejer aldrig at 

fremlægge foran klassen, og når jeg gør, begynder jeg bare at grine meget”. Det ”betyder meget” for Aisha, 

at hun og sin gruppe gjorde det godt i forløbet, og hun siger, at hun ikke havde regnet med det: ”Vi er nogle 

tætte veninder som … ikke tager skolen meget seriøst … men i det her projekt har vi egentligt løftet os 

meget op i det … så vi har egentlig koncentreret os rigtig meget.” Jeg spørger så Aisha efter, hvad hun tror, 

årsagerne kan være, og hvordan projektet adskiller sig fra andre forløb i skolen. Aisha svarer, at ”det 

(forløbet) er sådan noget, hvor man er uden for skolen, hvor man arbejder meget sammen”. Hun svarer 

yderligere, at ”man ikke får så meget hjælp af læreren … man skal selv rette alt … med sætninger … man 

skal selv kommunikere med de andre folk … og man skal selv gøre det hele … som om man selv er en lærer 

altså … og at få en anden person op på skolen for at høre en fremlægge … det er egentlig det” (bilag 41, 

s.10).  

De andre elever fra gruppe 19 svarer på de fleste områder i overensstemmelse med Aisha. Samira fortæller 

om gruppens arbejdsproces, at eleverne i starten var ”sure”, fordi de ikke troede på, at de ville kunne 

arbejde seriøst sammen. Men efterhånden begyndte de at tage projektet mere og mere seriøst: ”Vi sagde 

også til os selv, at vi skulle lade være med at pjatte for meget … og det gjorde vi så ikke.” Spurgt til mulige 

årsager til, at eleverne fik succes i forløbet, svarer Samira lidt anderledes end Aisha. Hun synes at vægte sit 

individuelle faglige fremskridt i skolen:  ”Jeg tog det mere seriøst, fordi … det kan jo gøre mig meget bedre 

… og det kan måske hjælpe mig i fremtiden … hvis jeg nu skal fremlægge for folk som jeg … aldrig har 

fremlagt for og så er det at … hvis jeg tager mit arbejde seriøst, så er det, at jeg kan få noget mere ud af 

det.”  

Nogle dage senere sidder jeg sammen med de elever, der er med i fokusgruppen af elever fra 8.y (bilag 29). 

Vi sidder i et stort fællesrum i skolens Katakomber, som de kalder rummet. Der er andre elever også, så vi 

var ikke uforstyrrede under interviewet. Fra gruppen er det Samira og Fatima, der er med til interviewet. 
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Jeg havde inviteret Fatima med, da jeg gerne ville høre om, hvordan hun havde oplevet at komme med i 

projektet som helt ny og altså mod slutningen af forløbet. Samira agerer som hun gjorde til præ-

interviewet. Hun er rolig, og når hun bliver spurgt om noget, giver hun sig god tid til at svare.  

 

Figur 29: Elevernes placering under post-gruppeinterviewet med fokusgruppen fra 8.y 

 

Hun siger kun noget, når hun bliver spurgt direkte: ”Samira, hvad har du lært i forløbet?” ”Jeg har lært at 

tale for min sag … da vi startede det her projekt, så skulle vi lære at tale for vores sag … vi skulle overbevise 

kunden om, at vi ville være gode for dem … og at vi ville kunne hjælpe dem …” (bilag 29, s. 4-5). Samira 

siger også, at hun har lært ”at man skal presse mere på”, når man eksempelvis taler for sin sag og derved 

forsøger at overbevise nogen. 

Fatima sidder med den størst mulige afstand til Samira under hele interviewet, som figur 29 forsøger at vise 

det, nemlig ved at Fatima er uden for billedet. Hun sidder ved siden af Sanne yderst til højre, som det kan 
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ses på billede 3. Under interviewet udtaler Fatima både, at hun har lært at samarbejde bedre, fordi hun før 

i tiden altid ”har arbejdet alene”, og at hun oplevede, at der har været skænderier om ”underlige ting”, 

især i den sidste uge, hvor hun også efter eget udsagn ikke har været til stede særlig meget. Generelt 

udtaler hun sig positivt om forløbet, da det var ”sjovt og anderledes”, og fordi man kunne ”komme ud og 

lave noget i stedet for at sidde på skolen og lave grammatik … og fordi man kunne få lov til at bestemme 

noget selv” (bilag 29, s. 5).  

Fortolkning af case 19  

Case 19 er som nævnt udvalgt, fordi den – foruden at kunne bidrage med en række generelle erkendelser 

om læreprocesser i MVEU – er et eksempel på en usædvanlig vellykket gennemførelse af KB, hvor 

potentialerne ved MVEU træder frem. Sammenfattet er der tale om følgende potentialer:  

1. Ved at give eleverne mulighed for at arbejde med udgangspunkt i et, for dem, meningsgivende indhold 

(i relation til deres identiteter), synes det muligt at styrke deres uafbrudte positive engagement hele 

forløbet igennem.  

2. Elevernes samarbejdspraksis bidrager positivt til deres læringsudbytte. 

3. Eleverne får lejlighed til at producere flere (dansk)faglige produkter, herunder forældrebreve, flyers, 

dokumentarfilm, interviews samt mundtlige fremlæggelser.  

4. Elevernes åbenhed over for nye faglige elevpositioner synes at understøtte deres læringsudbytte i 

relation til både danskfaglige og entreprenørskabsfaglige kompetencer.  

5. Et gensidigt engageret samarbejde med Karen, børnene i børnehaven samt andre pædagoger, som 

repræsentanter for (en del af) samfundet uden for skolen, synes yderligere at understøtte elevernes 

læringsudbytte. 

6. Lærerens autentiske engagement i, samt konkrete feedback på, elevernes arbejde synes endvidere at 

understøtte elevernes læringsudbytte i relation til de ønskede kompetencer.  

 

Elevernes aktiviteter og interaktion imellem dem, samt eleverne og de andre aktører i forløbet (forskeren, 

læreren, kunden) illustrerer på mange måder, hvordan MVEU – som jeg beskrev den i kapitel 2 – kan foregå 

i praksis. De enkelte elever, og gruppen som kollektiv enhed, finder mening i at arbejde for og med 

børnehaven, som de selv har valgt som samarbejdspartner. Dette resulterer i, at eleverne opnår succes ved 

at skabe en reel værdi for deres kunde, og samtidig, efter min vurdering (kapitel 9), i høj grad tilegne sig de i 

designet ønskede kompetencer i relation til danskfaglige og entreprenørielle mål.  
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Grundlæggende ses det i ovenstående læringsnarrativ, hvordan eleverne benytter sig af samtlige fire 

mulige strategier for læring, der er beskrevet i kapitel 2. Jeg observerede således, hvordan de skiftevist 

tilegnede sig kompetencer ved at handle og derved erfare og opleve, og så begrebsliggøre deres erfaringer, 

som fx når de ”leger journalister” og forklarer for hinanden og andre omkring sig (læreren, andre elever og 

forskeren), hvad de har oplevet. Her sætter de ord på de erfaringer, og den praktiske viden, de har tilegnet 

sig ved ‘at gøre’, som man gør, når man arbejder på et kommunikationsbureau.  

Ligeledes er der tydelige tegn på, at eleverne transformerer viden igennem forløbet, både gennem 

refleksion og gennem aktiv, eksperimenterende handling. De korte interviews, jeg fører med eleverne (bilag 

41, s.10-13), viser, at de (især Samira og Aisha) reflekterer over, hvordan det, de har lært, hænger sammen 

med tidligere erfaringer og især fremtidige muligheder for at indtage ønskværdige positioner i 

undervisningen og derved at bane vejen for nye identiteter som elever i grundskolen, men også længere ud 

i fremtiden (se også Stines refleksioner herover i bilag 54, s. 4).  

Særligt interessant er det dog at iagttage, hvordan gruppen har arbejdet med at transformere deres viden i 

eksperimenterende handlinger. Aisha, Samira, Julie og Azra har i høj grad arbejdet med MVEU, som den er 

intenderet (se kapitel 2) ved gradvist at udvikle en tydelig forståelse for designets intentioner og mål. 

Samtidig har de selvstændigt inddraget deres egne, mere personlige muligheder og interesser i deres 

eksperimenterende handlinger. I denne proces er det tydeligt, at elevernes emotionelle stemthed for 

opgaven og især for kunden og det, denne står for, har haft en stor, motiverende rolle. Eleverne har været i 

stand til at omsætte denne motivation til entreprenørielle handlinger og entreprenørielle kompetencer. 

Tegningerne fremstillet på baggrund af stills fra videooptagelser er med til at tydeliggøre, hvordan 

elevernes engagement viser sig i deres kropslige interaktion, samt i de enkelte elevers kropssprog, der 

forandrer sig, når de enten er ude hos deres kunde, er opslugt af at arbejde med KB på skolen, eller 

modtager en autentisk feedback fra deres lærer og fra kunden (se fx figurerne 19, 25 og 28).  

Endvidere er elevernes aktiviteter tydeligvis målorienterede, forstået på den måde, at de er rettet imod en 

række fælles mål, der på den ene side knytter an til de på forhånd definerede undervisningsmål, og på den 

anden side redefineres af gruppens medlemmer. Ved progressivt at udvikle ideer til, hvordan eleverne kan 

skabe værdi for børnehaven, og ved samtidigt at handle på disse ideer, arbejdes der, på eksperimenterende 

vis, med at udvikle og formulere mål, der ikke er statiske, men der udvikler sig i takt med, at elevernes 

erfaringer i praksis fører dem nye steder hen.  

I forlængelse heraf ses det, at elevernes samarbejde grundlæggende tager en form, der i høj grad kan 

beskrives som udforskende. Det lykkes således for gruppen af elever at udvikle fælles meninger og 

perspektiver, opbygge fælles mål og formål samt at producere relevante produkter i fællesskab. Eleven 
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Fatimas indtræden i gruppen forstyrrer dette samarbejde, hvilket jeg fortolker som naturligt, taget i 

betragtning at gruppen på det tidspunkt har været i gang med KB igennem ca. tre uger. Opgaven med at 

integrere Fatima, og for hende at finde mening i at indgå i gruppens arbejde med KB, viste sig, efter min 

mening, at være for krævende.  

Eleverne Aisha, Azra, Julie og Samira indtager (kropsligt og diskursivt) autentiske positioner, der knytter sig 

til den i scenariet efterlignede praksis, nemlig som medarbejdere på et kommunikationsbureau. Derfor er 

eleverne i gruppen optaget af at transformere deres identiteter, der knytter sig til det at være skoleelev. De 

nye muligheder, KB åbner for, i form af at indtage nye faglige elevpositioner, nye og anderledes aktiviteter 

samt delvist nye og andre succeskriterier og samspilsformer med deres lærer, åbner for, at eleverne kan 

øge deres kapital, dvs. prestige og faglig anerkendelse. Intentionen om, at scenariet – hvor eleverne skal 

indtage roller og positioner, der relaterer til de epistemiske rammer, der gælder i et 

kommunikationsbureau – fører til læring og værdiskabelse hos eleverne, er derved i høj grad opfyldt i 

gruppe 19’s tilfælde.  

Det ses, at gruppe 19, og det læringsforløb, eleverne går igennem, er styret af denne autentiske 

optagethed, så værdiskabelsen (for børnene i børnehaven) som drivkraft er den primære, som de andre 

mere danskfagligt orienterede elementer må underordne sig. Eleverne producerer (relativt) gode tekster 

(en film, en flyer, et forældrebrev), fordi de ønsker at skabe værdi ved hjælp af teksterne, ikke fordi de skal. 

Eleverne i gruppe 19 går så vidt i deres værdiskabende aktiviteter, at de aktivt indsamler penge til 

børnehaven, igen med formålet om at skabe værdi (økonomisk værdi), så børnehaven kan indrette det 

sanserum, børnene gerne vil have indrettet. Og igen, underordnet denne værdiskabende funktion, befinder 

eleverne sig i situationer, hvor de arbejder i retning af danskfaglige mål, som de findes i KB og i Fælles Mål 

for Dansk under kompetenceområdet ”Kommunikation” (se kapitel 9).  

Princippet om autentisk feedback, der relaterer sig til praksis i et kommunikationsbureau (jf. kapitel 2), hvor 

eleverne arbejder for en kunde, og derved er afhængige af dennes oprigtige feedback på, om elevernes 

ideer og produkter kan bruges til noget i virkeligheden, ses ligeledes i høj grad at komme i anvendelse i 

forløbet omkring gruppe 19. Karens engagement øges i en positiv retning, i takt med at eleverne udvikler 

den praksis, de gjorde gennem forløbet. Dette resulterer i en autentisk, ærlig og empatisk (forstået som 

emotionelt stemt) feedback, der igen udløser fysiske reaktioner i form af følelser (glæde, oplevelse af 

succes, stolthed) hos eleverne. Lærerens feedback bekræfter desuden eleverne i at være ‘nået i mål’ med 

de danskfaglige mål i forløbet.  
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Del 2: Soraya, Kiran, Agnes og Morten 

Soraya, Morten, Agnes og Kiran er en af de fire grupper i 8.z., der har arbejdet med 

kommunikationsbureauet. Gruppen og deres arbejde er udvalgt som case i denne analyse, fordi den udgør 

en ekstrem case på flere måder:  

 Læringsudbyttet hos eleverne i gruppen er meget lavt (se også kapitel 9), især taget i betragtning, at 

der er fagligt stærke elever i gruppen (jf. bilag 30, 31 & 54). 

 Samarbejdet i gruppen viser sig at være ikke-velfungerende.  

 Gruppens leder(e) identificerer sig ikke med designet og dets formål og praksis, hvilket har stor 

indflydelse på elevernes arbejde og deres læringsudbytte. 

 Elevernes lærer tog en usædvanlig beslutning om at dele klassen i to, så kun de fagligt ”stærke” elever 

deltog i Kommunikationsbureauet, mens den anden halvdel arbejdede med at træne basale 

danskfaglige færdigheder. Denne beslutning, og de konsekvenser den havde for lærerens ageren under 

forløbet, havde indflydelse på gruppens arbejde. 

 

Den følgende læringsnarrativ adskiller sig fra de andre to ved i højere grad at indeholde både beskrivende, 

fortællende og fortolkende passager. Formålet med narrativen er at give en dybdeforståelse af samspillet 

mellem eleverne og mellem elever i gruppe 23 og læreren. Dette samspil fremstilles ved at tage 

udgangspunkt i en situeret beskrivelse på mikro-niveau for så at lede over i en fortolkning af de situationer, 

der tages udgangspunkt i.   

Casen giver et indblik i elevernes positioneringskampe og deres forsøg på at udvikle eller fastholde mening 

og identitet i forhold til det at være skoleelev (fagligt og socialt), samt lærerens indflydelse på elevernes 

arbejde hermed. Derved er fokus mindre på elevernes læreproces og mere på relationer, faglige og 

personlige orienteringer, positioneringer, roller og identiteter. Casen giver et tydeligt eksempel på, hvordan 

disse temaer øver indflydelse på elevernes læring.  

Læringsnarrativen forsøger at vise, hvordan de enkelte elever i deres bestræbelser på at se mening med de 

aktiviteter, de deltager i, er forbundet og bundet op på gruppen og den praksis, der kommer til at udvikle 

sig i gruppen, samt de andre praksisser, de enkelte elever ellers deltager og finder mening i. I forsøget på at 

fokusere på de enkelte elever indtages disses specifikke synsvinkler i fremstillingen, så læseren får et 

indblik i de enkelte elevers situation i forhold til den intenderede praksis i KB.  
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Indføring   

På samme måde som det var tilfældet hos gruppe 19, startede forløbet ved, at alle samledes på skolens 

lærerværelse, hvor figuren Peter fra Kommunen introducerede til de kommende fire ugers arbejde i KB, 

hvorefter grupperne blev dannet i de tre forskellige klasser.  

I 8.z var situationen lidt anderledes end i de andre to klasser. Birte, klassens lærer, havde besluttet at dele 

klassen i to, så kun den ene halvdel med de fagligt ”stærke” elever skulle deltage i KB, mens den anden 

halvdel skulle arbejde med at træne basale danskfaglige færdigheder. Denne beslutning havde efter min 

mening konsekvenser for alle elevers arbejde de kommende fire uger. Jeg uddyber denne vurdering, når jeg 

senere i læringsnarrativen behandler lærer Birte som betydningsfuld medvirkende faktor i en mere situeret 

og udførlig fremstilling.   

Tilbage i klassen (BY, vf.17,22 & 24) finder eleverne deres pladser i de grupper, de fra nu af skulle være i. 

Nogle af eleverne begyndte selv at undersøge nærmere, hvor projektmappen findes, andre sad med hver 

deres mobil. En del af de elever, der ikke var en del af KB, sad for sig, og enkelte af dem minglede med de 

andre grupper. Birte fortalte kort, at der er en deadline for at have fundet en kunde den kommende fredag, 

og at der i alt er fire lektioner til det.  

Efter kort tid deler Birte kopiark ud (bilag 1, s.4), som skal understøtte elevernes arbejde med at afdække 

deres netværk og derved nærme sig mulige potentielle kunder. Øvelsen bliver forklaret ved, at Birte læser 

op fra projektmappen. Mens grupperne 22 & 24 arbejder med opgaven og orienterer sig i materialet, er der 

ingen kommunikation mellem Morten, Soraya, Kiran og Agnes i gruppe 23. Efter 4-5 minutter (BY, vf.17) 

forlader Kiran bordet, og Morten vender sig mod eleverne i gruppe 22, mens Soraya og Agnes sidder bag 

hver sin computerskærm. Denne samarbejdskonstellation i gruppen er gennemgående igennem hele 

forløbet, og jeg beskriver nu en første betydningsfuld medvirkende faktor for, at gruppens arbejde ikke 

førte til et positivt resultat; deres samarbejde:  

Samarbejdspraksis  

Samarbejde i grupper er en af hjørnestenene i KB (kapitel 2; bilag 1). Når jeg i det følgende analyserer 

gruppens samarbejde, er det med udgangspunkt i teori om social og situeret læring i praksisfællesskaber 

(se kapitel 2). Dette gøres ud fra følgende undersøgelsesspørgsmål:  

 Hvad kendetegner samarbejdet i gruppe 23?  

Herunder:  



150 

 

 Hvilke gruppedynamikker kan identificeres?  

 Hvilke magt- og ledelsesstrukturer? Hvem bestemmer?  

 Hvilke interaktions- og samtaleformer? 

 Hvordan er ansvarsfordelingen i gruppen?  

 

Følgende redigerede feltnote beskriver meget rammende, hvordan gruppearbejdet foregik i gruppe 23:  

Timen starter ved, at Birte og jeg ankommer til klassen. Det samme gør eleverne lige så stille. Der er 
ikke en fælles introduktion eller indføring. Birte begynder at tale med gruppen omkring Morten, 
Agnes, Kiran og Soraya. Agnes sidder i vindueskarmen, Morten sidder på sin plads, slår computeren 
op, Kiran det samme, Soraya sidder selv og smiler. Birte forsøger at få dem i tale ved at spørge både 
Morten og Agnes, om de ikke er motiverede, hvad de laver, og hvad de skal i gang med. Morten 
svarer ikke til at starte med. Agnes er tydeligvis ikke interesseret i at indgå hellere. Morten reagerer, 
da Birte beder ham om at klappe computeren ned. Han giver udtryk for, at han ikke ved, hvad de har 
gang i. Agnes supplerer på et tidspunkt meget tydeligt: Vi ved bare ikke, hvad det egentligt er, vi skal i 
det her projekt. Vi ved bare, at vi skal arbejde med kommunikation, men det er mega bredt, vi 
mangler ligesom at vide mere præcist, hvad det går ud på. Hun henviser også til, at hun gerne vil vide 
præcist, hvilke slags tekster, de skal skrive samt producere. Birte siger, at det jo er det, de selv skal 
finde ud af (bilag 35, s.48). 

Feltnoten ovenfor antyder, hvilke gruppedynamikker, og hvilke udfordringer i forbindelse med disse 

dynamikker, gruppe 23 stod over for. Eleverne i gruppen anerkender tilsyneladende ikke den enhed, de er 

sat ind i, som en reel gruppe. De arbejder ikke sammen om et fælles målsæt. På trods af, at der er 

formuleret mål med forløbet, så synes disse mål for, hvad arbejdet skal ende med, ikke at gælde for 

medlemmerne af gruppen. I mange situationer ses det, at eleverne – som feltnoten fortæller om – slet ikke 

indtager fysiske positioner, der gør det muligt for dem at indgå i en dialog, som er en af forudsætningerne 

ved et reelt samarbejde (jf. kapitlerne 2 og 9). Videooptagelserne viser, hvordan gruppen gentagne gange 

sidder enten langt fra hinanden, hver optaget af deres eget, eksempelsvis Soraya af sin egen skærm med 

høretelefoner på, Agnes af at kigge ud af vinduet, Morten af sin smartphone og Kiran af at forsøge at få 

kontakt, uden dog for alvor at tage initiativ hertil. Eller videooptagelserne viser, at gruppen sidder delt i to, 

så Kiran og Morten sidder sammen og taler sammen, mens Agnes og Soraya sidder ved siden af hinanden; 

de to taler dog sjældent egentligt sammen.  

Jeg præsenterer nu en længere transskription af dele af en videooptagelse (BY, vf.127). Transskriptionen 

fungerer som et situeret eksempel på den interaktion, der er kendetegnende for gruppens samarbejde, 

som den foregår det meste af tiden.  

Situationen foregår om morgenen d. 23.11.2016 i den første lektion denne dag, og eleverne arbejder i KB 

på tredje uge, i den fase der kaldes ”tekstproduktion” (kapitel 2; bilag 1): 
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01.15 min: Morten: Nå … jeg sætter mig over. 

 

Figur 30: Samarbejde i gruppe 23 (tegning 1)    

 

Soraya (henvendt til Agnes): Skal vi så ikke bare gå i gang med den der … 

Agnes: (holder hånden let for munden) Nej, jeg synes ikke vi skal lave den … Instagram.  

Soraya: (meget svært at forstå) Hmm … jeg har det lidt anderledes.  

Morten veksler et par ord med Kiran, som ikke kan høres.  

Morten: (fra sin stående position skråt bag ved Agnes og Soraya, der sidder med ryggen til) Hvad 

synes du ikke, Agnes?  

Agnes: Jeg synes ikke … vi skal lave en … den der … 

Morten: Instagram, hvorfor ikke? 
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Figur 31: Samarbejde i gruppe 23 (tegning 2)  

 

Agnes: (svært at høre) fordi vi ligesom skal have … hvad er det det hedder … (resten kan ikke høres) 

Morten: jamen VI HAR IKKE EN SKID … 

Kiran siger nogle ting til Morten, mens Morten har ordvekslingen med Agnes. Morten er dog optaget 

af at tale med Agnes.  

Agnes: (vender sig om mod Morten) Ja, og det er DERFOR, VI SKAL LAVE FLYERS. 

Morten: Ja, men … en ENKELT FLYER HJÆLPER JO IKKE … VI BLIVER NØDT TIL AT BYGGE VIDERE PÅ 

DET … i stedet for (svært at forstå) … vi bliver nødt til at bygge lidt videre på det altså … (Agnes har 

vendt sig om igen, og Morten taler nu primært til Kiran) komme med nogle forskellige muligheder, 

ikke bare forskellige flyers … 

Kiran: (svært at høre) men altså en flyer … flere opgaver …  

Morten: (svært at høre) en A4-seddel … så er vi tre mand om en flyer … jeg har det sådan, at det er 

en opgave … det er jo ikke for at være ond eller noget, men … (Morten fortsætter med at tale, mest 

for sig selv. Han er tydeligvis oprørt).  

Agnes: (vender sig om igen) Jeg synes bare ikke, vi skal lave en … jeg synes, vi skal have det som en 

ide … synes bare ikke, vi skal lave en nu …  
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Morten: Hvornår så?  

Agnes: Altså … de har jo allerede en Instagram…  

Morten: Som er 138 uger gammel …  

Agnes: Ja … men som vi kunne opdatere …  

Morten ryster let på hovedet. 

Kiran: (henvendt til Morten, svært at høre) Skal vi ikke bare … (han fortsætter med at tale til Morten, 

kan ikke høres)  

Morten: Kom i gang … kom i gang piger … (resten er svært at høre)  

 

Figur 32: Samarbejde i gruppe 23 (tegning 3)   

 

(Morten er nu tydeligvis irriteret, han kaster let sin taske på gulvet, efter at han har taget sin PC ud af 

den)  

Kiran: (der ligeledes har fundet sin PC frem) Skal vi gå ud på gangen?  

Morten: Nej, du må gerne…  

Kiran: (ryster opgivende med hovedet) Hvorfor ikke?  

Morten (i en afvisende tone) Jeg vil hellere sidde herinde…  
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(Kiran sætter sig nu modvilligt på sin plads ved siden af Morten, og alle fire elever kigger i deres egen 

computerskærm, ingen af dem ser glade ud)  

Transskription af lektion onsdag morgen d. 23.11.2016 uge 3 i 8.z (BY, vf.127) 

 

Sekvensen af tegninger, der indgår i ovenstående transskription viser, hvordan eleverne fysisk placerer sig i 

forhold til hinanden, og hvordan de gør brug af rummet og de artefakter, der er til stede i rummet. Det ses, 

at nogle elever (Morten og Kiran) står op eller går rundt, hvor andre elever (Agnes og Soraya) sidder ned. 

Desuden ses det (på tegning 2 & 3), at eleverne har vendt ryggen mod hinanden, eller mere præcist: Agnes 

og Soraya sidder, så de vender ryggen mod Morten og Kiran, afbrudt af kortere perioder, hvor Agnes 

vender sig om. Bordene i rummet er opstillet, så der dannes rækker, samtidig med, at de står to og to 

sammen. Denne opstilling understøtter, eller udløser, den fysiske placering af eleverne i forhold til 

hinanden. Tegningerne 1-3 (figur 30,31,32) viser desuden, at Soraya og Agnes vender deres ansigt mod en 

computer, så deres umiddelbare fysiske opmærksomhed er rettet mod computeren. Som nævnt flytter 

især Morten, men også Kiran, sig i løbet af den gengivne sekvens. Morten bevæger sig væk, bag ved Agnes 

og Soraya, så han befinder sig relativt langt væk fra dem. Derved bidrager han selv til den situation, hvor 

eleverne er placeret med ryggen til hinanden.  

Dialogen i denne situation er dels præget af, at Morten forsøger at komme med forslag, bakket lidt op af 

Soraya, og dels af Agnes, der ellers afviser deres ideer. Efter at Agnes eksempelvis har afvist en ide om at 

forsøge at udvikle en Instagram-profil, siger Morten henvendt til Kiran, at de ”bliver nødt til at bygge videre 

på det, altså … komme med forskellige muligheder”. Ud fra Murphys samarbejdsmodel (s. 53) lykkes det 

ikke for gruppen at nå frem til det, der udgør et egentligt samarbejde, hvor individerne formulerer fælles 

perspektiver og finder mening på baggrund af at have lyttet til og reflekteret over de andres individuelle 

holdninger og perspektiver.  

På et fortolkningsniveau viser uddraget af undervisningssekvensen derfor, hvordan elevernes fysiske 

placering i forhold til hinanden, hvor de ikke kan se hinanden, samt gruppens dialog, hvor eleverne ikke gør 

et forsøg på at udforske hinandens synspunkter, men hvor de snarere modarbejder hinanden ved ikke at 

anerkende og værdsætte de andres perspektiver, understøtter det ikke-fungerende gruppesamarbejde. 

Tegningerne 1-3 samt transskriptionen af elevernes dialog i denne situation er ydermere en illustration af 

gruppens opgivende holdning i forhold til at kunne ændre på det ikke-fungerende samarbejde. Denne 

tolkning understøttes af forskellige kontekstuelle forhold, hvor jeg på det tidspunkt, sekvensen er foregået 

på, har observeret gruppens arbejde igennem tre uger, og hvor gruppens samarbejde igennem de tre uger 

har antaget samme eller lignende former.  
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Til min analyse af gruppens arbejde ud fra transskriptionen hører også en beskrivelse af gruppens sociale 

positionering i forhold til hinanden. Vi ser på tegningerne 1-3, hvordan gruppen er splittet på flere måder. 

Umiddelbart er det mest iøjefaldende, hvordan der danner sig to kerner i gruppen, en omkring Morten og 

Kiran, og en omkring Agnes og Soraya. Dette ses tydeligt ved deres måde at placere sig fysisk i forhold til 

hinanden: Morten sidder ved siden af Kiran, og Agnes sidder ved siden af Soraya.  

Ser man nærmere på deres dialog og kropssprog, når de kommunikerer med hinanden, giver det mere 

mening at tale om gruppen som en (kunstig) enhed bestående af 4 isolerede enkeltelever. Vi ser således, 

hvordan Kiran, efter at han er blevet afvist af Agnes og Soraya flere gange tidligere i forløbet (se det næste 

afsnit), nu forsøger at indgå i et fælleskab med Morten. Morten forsøger – relativt ihærdigt – at få de andre 

med på at ”komme lidt videre med det” og prøve på at arbejde med ”nogle forskellige muligheder”. Han 

diskuterer kort med Agnes, der afviser forslagene, og han trækker sig så mere tilbage. Når Kiran forsøger at 

nærme sig ved at sige, at de jo ”kan arbejde sammen”, afviser Morten og ender med at foreslå, at de ”bare 

kan lade være” med at lave noget. Agnes afviser de andres forslag, og hun synes at arbejde alene på en 

flyer, som hun har påbegyndt tidligere. I starten forsøger Soraya at foreslå, at de skal ”arbejde på den 

Instagram-profil”, som de havde talt om at lave. Agnes afviser dette, og herefter er Soraya meget stille 

resten af tiden. Hun synes ikke at lave særlig meget, og hun forlader lokalet, når hun kan.  

Så selvom Kiran og Soraya forsøger at tage initiativ ved at appellere til mere samarbejde, så ender de med 

at være i en situation, hvor de må klare sig selv, hvilket ikke er muligt i KB. 

Det er nærliggende at fortolke gruppens samspil, eller mangel på samme, ud fra begreberne magt og 

ledelse. I situationen ses det, hvordan Agnes i sidste ende udøver magt til at afvise de andres ideer og 

forslag. Samtidig tillader de andre, at det sker. Morten, der – i min fortolkning – kunne få større indflydelse 

på samspillet, tillader, på samme måde som Soraya og Kiran, at Agnes bestemmer, at gruppen ikke skal 

forsøge sig med nye tiltag. Agnes – på sin måde – er kritisk; hun kan ikke se meningen med at arbejde 

entreprenøriel i undervisningen (bilag 30), så hun forsøger at finde, og går efter, en løsning på opgaven, der 

kræver mindst mulig indsats. I samspillet med de andre giver hun udtryk for dette ved igennem hele 

forløbet at argumentere for og give sin mening til kende. Dette uddybes i det næste afsnit, hvor elevernes 

identitetsmæssige positioneringer som enkeltpersoner beskrives.  

Foreløbig delkonklusion på analysen af case 23  

Samspillet i gruppen viser, hvordan samarbejde er rigtig svært for eleverne, og de formår ikke at reparere 

det selv. Som det fremgår af situationen, får de ikke hjælp af andre til at løse konflikterne, eksempelvis 
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deres lærer Birte, der i den pågældende lektion, som sekvensen er taget fra, er optaget af at hjælpe nogle 

af de andre elever, der ikke deltager i KB, med at identificere forskellige ordklasser på dansk.  

Analysen af samspillet i gruppen viser, hvordan samarbejde omkring den specifikke opgave, eleverne er sat 

til at arbejde med, hænger uløseligt sammen med de andre tre fænomener, jeg peger på som overordnede 

betydningsfulde medvirkende faktorer for et positivt læringsudbytte i forløb som KB:  

 De enkelte elevers indstilling til designet og de bagvedliggende værdier og ideer omkring undervisning 

og læring samt deres indstilling til de andre elever i gruppen – det, jeg fortolker som deres identitet 

forstået som deres personlige måde at identificere sig med designet og gruppen (jf. det kommende 

afsnit) 

 Lærerens handlinger under, indstilling til og kompetencer i forhold til designet og de bagvedliggende 

værdier og ideer omkring undervisning og læring (jf. senere i denne læringsnarrativ).  

 Elevernes samarbejde med deres kunde samt dennes indstilling og kompetencer til at indgå i KB, hvor 

kunden skal samarbejde med skoleelever.  

 

Elevidentitet som betydningsfuld medvirkende faktor i forbindelse med elevernes læring  

Som antydet ovenfor synes der at være en særlig tæt forbindelse mellem på den ene side 

gruppesamarbejdet (det kollektive) og på den anden side de enkelte personers identitet forstået som den 

enkeltes personlige måde at identificere sig med designet og gruppen. Det er, hvad det følgende afsnit 

handler om. Jeg går her tættere på de enkelte elever i gruppe 23, og jeg forsøger at indtage de forskellige 

enkeltelevers perspektiv. 

Med udgangspunkt i teori om social identitet og positionering, når elever deltager i praksisfælleskaber i 

skolen (kapitel 2) analyseres elevernes måder at indgå i det fællesskab, de blev bedt om at indgå i, når de 

arbejder i KB. Jeg beskæftiger mig med enkeltpersoners deltagelse i praksisfællesskaber, som de inkluderes 

i eller ekskluderes fra gennem forskellige positioneringer, og som de forstår sig selv som del af, eller ikke 

gør. Jeg tager her udgangspunkt i følgende undersøgelsesspørgsmål:  

 Hvilke identiteter kan identificeres hos eleverne i gruppe 23?  

 Hvordan identificerer eleverne fra gruppe 23 sig med designet og hinanden i deres gruppe?  

 Hvordan positionerer eleverne i gruppe 23 sig selv i forhold til hinanden og designet?  

 Hvilke konsekvenser har deres måder at positionere sig samt identificere sig med designet for deres 

læringsudbytte?  
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For at svare på spørgsmålene beskrives i det følgende hver elev for sig. Beskrivelserne bygger på mine 

observationer af interaktionspraksissen, elevernes refleksive tilkendegivelser i interviews eller lignende, 

samt lærernes (især Birtes) fortolkende udsagn under evalueringsmødet med lærerne (bilag 46). Som 

beskrevet i kapitel 5 tager jeg afsæt i de tegn, jeg finder i det empiriske materiale, der ligger til grund for 

den narrative (re)konstruktion af den iagttagede virkelighed, på samme måde som i de forrige analyser.  

Kiran  

I gruppe 23 er der kun én elev, der udviser tegn på, at det giver mening at være i det fællesskab, han er sat 

ind i. Det drejer sig om Kiran, der – gennem sine handlinger, sammenlignet med den måde, han normalt 

agerer på (ifølge lærer Birte) – viser, at han er glad for at være i gruppe med de andre. Kiran er dog ikke i en 

position internt i sin gruppe, der gør det muligt for ham at indtage en lederrolle og derved komme med 

ideer og få de andre til at tilslutte sig sine ideer, altså træffe beslutninger om de handlinger, gruppen bør 

udføre. Ikke desto mindre fortolker jeg Kirans position igennem forløbet som mere åben for nye måder at 

identificere sig på, som den skoleelev, han er, i den givne kontekst, han indgår i. Denne tolkning 

understøttes af den fortælling, Birte giver af Kiran, hvor han beskrives som en ”kvik, nysgerrig, men social 

isoleret og med en problematisk familiær baggrund” (IOS).  

Kirans identifikation af mening relaterer sig primært til det sociale i gruppen. Han synes at være tilfreds 

med blot at deltage i gruppen. Der er til gengæld, i min fortolkning, ingen tegn på, at han identificerer sig 

med den opgave, gruppen skal arbejde med i forløbet. Når Morten og Agnes eksempelvis ytrer sig skeptiske 

over for opgaven, bakker han dem op, men siger ikke meget selv (bilag 34 & 42, s.1, BY, vf.59). Kirans 

relative tilfredshed med at være del af gruppe 23 hænger ligeledes sammen med, at alternativet ikke synes 

særlig attraktivt, nemlig at blive en del af det store mindretal af elever i 8.z., der ikke deltager i KB. Han vil 

hellere være med i noget, der måske fagligt ikke giver mening, men til gengæld kan hjælpe ham i at fremme 

gode relationer og derved i højere grad identificere sig med klassen som fællesskab.  

En videooptagelse (BY, vf.38) fra den første uge med KB rummer fx en situation, hvor Soraya og Agnes 

sidder hver for sig, mens Kiran tydeligvis forsøger at få øjenkontakt med dem og venter på, at de begynder 

at tale med ham. Situationen opstår, efter at jeg havde en kort samtale med eleverne: ”Det er vigtigt, at 

den kunde, I vælger, betyder noget for jer, så er i alle sammen med på at arbejde med den kunde, I har 

valgt (fiskemanden)?” Kiran siger, at han ”er med på den”, og Agnes og Soraya giver hver et bud på, 

hvordan de kan arbejde for ham. Herefter siger jeg, at jeg tror, de så skal begynde at snakke sammen, så de 

kan komme i gang. Jeg bevæger mig et andet sted hen, mens kameraet bliver ved med at fokusere på Kiran, 

Soraya og Agnes, og optagelsen (BY, vf.38) viser, at Agnes vender sig om mod vinduet, så hun står med 
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ryggen til de andre to, og at Soraya kigger på sin computerskærm (figur 33), mens Kiran forsøger at få 

kontakt ved at kigge skiftevis på den ene og den anden af de to. Efter ca. halvanden minut henvender han 

sig til Soraya med et spørgsmål (figur 34), der ikke kan høres. Soraya svarer ikke, og efter ca. to minutter 

vender Kiran sig om og forlader sin plads ved bordet (figur 35). 

 

 

Figur 33: Sekvens af Kiran der forsøger at tage initiativ til samarbejde (tegning 1) 
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Figur 34: Sekvens af Kiran, der forsøger at tage initiativ til samarbejde (tegning 2) 

 

Figur 35: Sekvens af Kiran, der forsøger at tage initiativ til samarbejde (tegning 3) 
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Min fortolkning af denne og lignende situationer er, at Kiran forsøger at komme i kontakt med sin gruppe, 

om end han ikke direkte siger særlig meget. De andre i gruppen, i hvert fald Soraya og Agnes, ignorerer 

ham mere eller mindre, et mønster, der ikke ændrer sig i det videre forløb, hvilket viser sig i 

transskriptionen af samarbejdet i det forrige afsnit. Eleven Morten var syg den dag, situationen, som 

tegningerne 1-3 (figur 33-35) illustrerer, foregik. I de følgende uger anvender Kiran samme strategi, hvor 

han altså viser interesse uden aktivt at tage initiativ, og Morten er mere åbent og imødekommende over 

for Kiran, selvom han også distancerer sig, når det kommer til for alvor at anerkende og reflektere over 

Kirans perspektiver, forslag og holdninger (se figur 30-32).  

Soraya  

Sorayas position i gruppen er ligeledes interessant. For en god ordens skyld skal det nævnes, at de data, jeg 

har på denne (Sorayas position), er mindre udførlige end dem, jeg har på eksempelvis Morten og Agnes. 

Soraya er ikke eksplicit kritisk som Agnes, og hun har ikke lige så mange holdninger, som Morten og Agnes. 

Soraya er høflig, smilende og imødekommende, og hun synes at være tilfreds med den position, hun har i 

klassen og på skolen generelt. I min fortolkning baserer denne tilfredshed sig primært på hendes sociale 

position. Hun har mange venner og synes at være vellidt blandt de andre elever, også i parallelklasserne, 

sandsynligvis fordi hendes tvillingesøster går i en af parallelklasserne, Viola fra 8.x (bilag 3).  

Ser man på magthierarkiet i gruppen, så minder Sorayas position om Kirans. Hun synes ikke at kunne udøve 

indflydelse på gruppens arbejde igennem forløbet. Som Kiran forsøger hun engang imellem at komme 

igennem med sine ideer og forslag. Det sker eksempelvis i en situation, der opstår i den samme lektion, der 

også omtales i analysen af samarbejdet i gruppen (figur 30-32). Her gør Soraya i starten af lektionen et 

forsøg på at spørge Agnes, om ikke de skal begynde at arbejde på den Instagram-profil, de havde talt om 

tidligere. Figurerne 36-38 viser, hvordan hun, efter at Birte har sagt til dem, at de skal arbejde videre i deres 

grupper, bevæger sig hen til sin plads ved siden af Agnes. Hendes ansigtsudtryk er her åbent, om end hun 

kigger lidt nedad (figur 36). Hun sætter sig herefter, venter et par sekunder, og spørger så Agnes (figur 37): 

”Skal vi ikke arbejde med den Instagram-profil?” Agnes afviser ”Nej, jeg synes ikke vi skal lave den”. Soraya 

svarer kort (uforståeligt), og herefter går der lang tid, hvor hun ikke siger noget, men bare kigger sig 

usikkert omkring – skiftevis på sin skærm (figur 38), på Agnes skærm og ud i luften. 
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Figur 36: Sekvens af Soraya, der forsøger på at tage initiativ (tegning 1)  

 

Figur 37: Sekvens af Soraya, der forsøger på at tage initiativ (tegning 2)  
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Figur 38: Sekvens af Soraya, der forsøger på at tage initiativ (tegning 3)  

 

Situationen er et eksempel på, hvordan Soraya forsøger at tage initiativ, men ikke kommer igennem med 

sine ideer, men heller ikke insisterer på, at gruppen skal forsøge at følge hende. Hun indtager derved en 

slags mellemposition, hvor hun distancerer sig fra Kiran, når han gør tegn på at ville arbejde sammen (jf. 

beskrivelsen af Kirans position), og hvor hun på den anden side står isoleret i forhold til Agnes, der ikke 

anerkender hendes forslag og ideer. Desværre har jeg ikke meget data på Sorayas eget syn på hendes 

position og de situationer, jeg omtaler her. Ved en enkelt lejlighed spurgte jeg Soraya, hvad der ville kunne 

gøre ”forløbet mere spændende og sjovt”, hvis det skulle afprøves igen. Her svarer hun spontant, at 

eleverne så skulle ”komme mere selv ind i det”. Videoen af denne situation (BY, vf.59) samt 

transskriptionen (bilag 42, s.1-2) viser, at hun i første omgang ikke har et bud på, hvad det ville betyde, og 

hvordan det ville kunne lade sig gøre at komme mere selv ind i det igen. Mit efterfølgende forsøg på at 

styre samtalen over til Agnes er muligvis årsagen til, at Soraya aldrig kom nærmere en uddybning af sit 

synspunkt i denne situation.  

Agnes  

Agnes’ position inden for gruppen og i forhold til KB er en af de mest yderliggående positioner af alle de 

positioner, jeg har observeret igennem forløbet. Hun distancerer sig eksplicit fra ideen om entreprenøriel 
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danskundervisning (MVEU), som den, vi forsøgte at gennemføre i designet. Hun siger gentagne gange, at 

læring er en meget individuel sag. Allerede under præ-fokusgruppeinterviewet med (af Birte) udvalgte 

elever fra 8.z, hvor hun deltager meget aktivt, siger hun, at ”det kommer meget an på, hvem man er, og 

hvad man gerne vil” (bilag 30, s.17), om det giver mening at arbejde med entreprenørskab i skolen, sådan 

som det er defineret i designet. Agnes er ikke bange for at sige, hvad hun tænker, og hun har mange 

holdninger til undervisning og læring generelt. 

Eleverne fremhæver i samme interview (bilag 30) deres lærer Birte som en, der ikke hopper med på moden 

ved at indføre alle mulige kreative bevægelseslege i timerne, som deres engelsklærer eksempelvis gør. 

Agnes siger om disse, at de ”jo aldrig fungerer”, og at de ”altid handler om noget, vi har været igennem, så 

vi ikke lærer noget nyt”. Agnes er også en elev, der gerne vil have klare rammer for, hvad hun skal lave og 

lære. Hun siger i post-interviewet, at hun ”aldrig rigtig har fundet ud af, hvad det egentlig var, de skulle lave 

i forløbet…”, og hvordan de ”gode tekster ligesom kunne skrives i projektet” (bilag 31, s.13). Dette 

bekræftes af lærer Karina, der kender Agnes som en elev, der er ”enorm kreativ”, men som gerne ”vil have 

opgaven defineret” (bilag 46, s.6). Men lærer Birte siger, at hun har oplevet Agnes arbejde ”selvstændigt og 

ud-af-boksen” med opgaver, der ikke har været veldefineret (bilag 46, s.6), når hun arbejder sammen med 

’de rigtige’ (for hende) og selv kan bestemme.  

Agnes er, i min fortolkning, meget sammensat og refleksiv i sin tilgang til skolen, for samtidig med, at hun 

taler om læring som stof, man ”skal komme igennem”, så gentager hun ofte, at læring er ”individuel”: hvad 

der er vigtigt og nyttigt for den ene, er ikke nødvendigvis nyttigt for den anden.   

Agnes måde at positionere sig på i gruppen er præget af distance. Hun distancerer sig ofte fra de andre ved 

at sidde for sig selv med høretelefoner på eller ved at kigge den anden vej. Når Birte eller jeg spørger 

gruppen, hvordan det går, er hun til gengæld – sammen med Morten – altid den, der svarer. Og hun svarer 

– i min fortolkning – som regel ærligt. Agnes vil gerne diskutere, hvilket hun gør på daglig basis med sin 

lærer Birte. Omtrent halvvejs igennem forløbet har Agnes en diskussion med Birte, der foregår foran hele 

klassen (BY, vf.129). Her bliver det tydeligt, at Agnes indtager en kritisk position i forhold til KB:  
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Figur 39: Agnes, der diskuterer mening med Birte og Raffaele foran hele klassen  

 

Situationen illustreret i figur 39 (se også bilag 34 & 42, s.3-5) viser, hvordan Birte taler foran hele klassen. Vi 

befinder os på et tidspunkt, hvor elevernes motivation er lav, og mange af eleverne hænger enten med 

hovederne eller foretager sig andre ting, som eksempelvis at se på deres smartphone (se figur 39). Birte 

starter med at sige til eleverne, at det for hende stadig er meget uklart, hvad gruppen (gruppe 23) ”sådan 

dybt vil med projektet” (bilag 34). Herpå svarer Agnes – mens alle de andre elever i klassen lytter eller laver 

en stillesiddende, anden aktivitet, at hun jo ”har sagt det mange gange”, og at Raffaele ”også har filmet det 

flere gange” (bilag 42, s.3). Birte forsøger nu at motivere eleverne ved at fortælle dem om hendes søn, der 

”delvist lever af at kommunikere for andre”, og at opgaven ”jo dybest set er meget interessant”. Agnes 

afviser ved at sige, at det ”kommer an på, om det interesserer en, og at hun – for at være helt ærlig – 

hellere ville lave noget andet” (BY, vf.129). Efter denne ordveksling er det primært Birte, der taler videre, 

hvor hun forsøger at skabe eller genskabe elevernes motivation for opgaven i KB.   

Heller ikke da forløbet fortsætter, ændrer Agnes’ position sig nævneværdigt. Hun fastholder, at det ikke 

giver mening at arbejde med KB, og hun fremfører gentagne gange i forløbet, at hun mener, at eleverne 

aldrig helt har fået at vide, ”Sådan rigtigt”, hvad og hvordan de skal kommunikere for kunden” (bilag 31, 
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s.4). Og i kraft af at hun, i min fortolkning, er en af lederne i gruppen, betyder det, at gruppen ikke kommer 

særlig meget videre i forløbet.  

I min fortolkning viser situationen vist i figur 39 flere forhold: For det første viser den, at Agnes er modig, 

for hun er ikke bange for at diskutere med Birte. Samtidig er hun på ingen måde sikker på, om de andre 

elever vil støtte hende, hvilket de ikke gør. Birte er vellidt blandt eleverne, også hos Agnes, så hendes 

kritiske indstilling i situationen tolkes som konstruktiv. Hun kan, i min fortolkning, oprigtigt ment ikke se 

meningen med forløbet, hvilket understøttes af Birtes udsagn om Agnes’ indsats i andre situationer, hvor 

hun har arbejdet med projekter (bilag 46, s. 6). Agnes stiller spørgsmål ved relevansen og meningen med 

KB. 

For det andet tolker jeg situationen – sammen med en række andre situationer med Agnes – som Agnes’ 

modstand imod at opgive sin nuværende identitet som skoleelev. Agnes klarer sig godt, hun får 

anerkendelse af sin lærer Birte, og hun ønsker ikke at indtage nye positioner, hvor hun for det første skal 

arbejde mere selvstændigt, og hvor hun for det andet skal lære at samarbejde med elever, hun ikke 

umiddelbart har så meget til fælles med. Agnes er generelt tilfreds med sin position i skolen og i klassen, og 

hun identificerer sig derfor ikke med de værdier, de ideer og den tankegang, der ligger i designet omkring 

KB. Denne position understøttes og bekræftes indirekte af Birte, der på sin vis forsøger at motivere hende 

til at identificere sig med forløbet. Samtidigt modarbejder hun det indirekte på flere måder, hvilket jeg 

forsøger at vise i det næste hovedafsnit om lærerens engagement og kompetencer som betydningsfuld 

medvirkende faktor for læring, specifikt i relation til gruppe 23.  

Morten 

Den sidste elev i gruppe 23 er Morten. Han viser i flere situationer tegn på, at han er motiveret og 

engageret, og han forsøger gentagne gange at tage initiativ til at handle ved at afprøve ”flere muligheder”. 

Som transskriptionen af gruppens samarbejdspraksis viser (s.151-154), og som det videre forløb ligeledes 

bekræfter, så opgiver Morten dog at initiere nye handlinger, efterhånden som Agnes afviser disse. Han 

benytter sig derved, som Agnes også gør det, primært af muligheden for at transformere viden gennem 

meningstilkendegivelse og refleksion, og ikke ved at handle aktivt og eksperimenterende. Mortens position 

kan derfor, på samme måde som Sorayas, bekrives som en mellemposition, hvor han som udgangspunkt er 

interesseret i at lære og udforske mulighederne i designet. Samtidigt orienterer han sig mod Agnes, som 

han generelt respekterer som ligeværdig faglig samarbejdspartner, og distancerer han sig (delvist) fra Kiran 

og Soraya. Mortens rolle i klassen som en af de ”fagligt stærke” eller ”brainy” (bilag 46, s.6) elever i klassen, 

er med til at forstærke den tiltagende modstand og tilsyneladende handlingslammelse, der præger hele 
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gruppen. Det giver ikke tilstrækkelig mening for Morten at samarbejde med Kiran og Soraya, uden om 

Agnes’ accept, da hans position ligner Agnes’; han har derfor ikke brug for eller interesse i nye måder til at 

have identitet som skoleelev på.  

Lærerens engagement og kompetencer som betydningsfuld medvirkende faktor  

Situationerne mellem Agnes og Birte, der diskuterer meningen og formålet med KB, siger både noget om 

Agnes’ position og om Birtes måde at forvalte sin lærerrolle igennem forløbet. Som det fremgår af 

beskrivelsen omkring situationen illustreret i figur 39 (også bilag 42, s.3-5) og af post-

fokusgruppeinterviewet med eleverne (bilag 31), så efterlyser Agnes mere tydelige forklaringer på, hvilken 

slags tekster, eleverne skal producere, samt hvorfor det giver mening at arbejde med KB. Agnes’ egen 

position er som sagt yderligtgående, fordi hun ikke selv forsøger at udfylde sin rolle ved at prøve på at 

definere den selv, tage initiativ og søge sin gruppe til råds, som eleverne i gruppe 22 eksempelvis i høj grad 

har gjort (bilag 4, s.34f; kapitel 9).  

Fremstillingen af lærer Birtes betydning for elevernes arbejde tager afsæt i de følgende 

undersøgelsesspørgsmål:  

 Hvad kendetegner lærer Birtes ageren i forløbet omkring KB?  

 Hvilken indflydelse har Birtes ageren på elevernes arbejdsproces? Og hvordan ses det?  

 

For at forstå Birtes rolle som en faktor, der har indflydelse på elevernes læring, er det først og fremmest 

vigtigt at bemærke, at hendes måde at agere i og tænke med designet hverken har en entydig positiv eller 

negativ effekt på eleverne. Birte er som lærer i udgangspunkt en meget engageret og nærværende lærer, 

der har gode relationer til sine elever. Det ses for eksempel flere gange, at hun lægger en hånd på 

elevernes skuldre og giver sig tid til individuelle samtaler. Birte har desuden en stor viden om, især, historie 

og samfundsforhold, som hun også prioriterer højt, når hun taler om, hvad eleverne skal lære i hendes 

øjne: ”Viden er vigtig, og kendskab til historien og til rødderne og til, hvor tingene, de kommer fra” (bilag 

10, s.5). Eleverne beskriver hende da også som en lærer, der ”ved meget” og ”fortæller nogle spændende 

historier, især når hun fortæller om Afrika” (bilag 26, s.5). Under interviews med eleverne bliver det 

tydeligt, at eleverne har respekt for Birte og hendes store viden, samtidig med, at de har tillid til hende som 

person. Der er imidlertid også stemmer, der påpeger, at undervisningen engang imellem kan være 

”kedeligt”, når man ”bare sidder og lytter til en lærer (Birte) uafbrudt” (bilag 26, s.5).  

I forløbet omkring KB, som jeg har forsøgt at fastholde det ved at filme og tage feltnoter, viser det sig, at 

Birtes lærerrolle kom på en ret hård prøve. Designet fordrede andre kompetencer, end dem, hun er i 
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besiddelse af. Selvom Birte er glad for projektarbejde, og hun er imponeret over, hvor meget de ”gode 

elever” får ud af det, når de helt selv kan ”vælge et emne, der interesserer dem” (bilag 10, s. 11; bilag 46), 

så viste det sig, at designet var en udfordring for hende.  

Inden jeg beskriver Birtes handlinger og holdninger videre, vil jeg vende tilbage til den beslutning, Birte tog 

fra starten af, og som jeg vurderer, havde en stor betydning for udfaldet af forløbet for eleverne. Birtes 

beslutning om at dele klassen i to dele, så nogle skulle arbejde i KB, mens andre skulle arbejde med 

grammatik, begrundes af Birte på den måde, at de elever, der er ”bagud” i forhold til deres basale 

danskfaglige færdigheder, ville få mere ud af at arbejde med disse. Birtes vurdering var, at de ”dygtige” 

elever kunne mere eller mindre ”klare sig selv” (bilag 10, s.11), mens hun ”terpede” basale færdigheder 

med de andre. Denne form for opdeling har Birte prøvet tidligere, og det har givet gode resultater, siger 

hun (bilag 10, s.10-11). Sådan blev det, og i takt med at forløbet skred fremad, blev flere elever taget ud af 

KB, hvilket, i Birtes vurdering, skyldtes, at de af forskellige årsager ikke fungerede i et forløb med så løse 

rammer, som i KB.  

Jeg var ikke enig i Birtes beslutning om at dele klassen i to, men jeg valgte at lade hende gennemføre 

beslutningen. Senere havde jeg flere diskussioner og samtaler med Birte (se bilag 35, s.50f), hvor jeg 

erklærede mig uenig med hende, da jeg kunne se, at eleverne i 8.z ikke kunne finde ud af projektet på egen 

hånd. De samtaler, jeg havde med Birte, har altid været interessante og konstruktive, og Birte har mange 

spændende holdninger og ideer til skole og uddannelse (se fx bilag 10, 46 & 35).  

I praksis havde Birtes beslutning den konsekvens, at eleverne, der arbejdede med KB, fik meget lidt støtte, 

vejledning og feedback. De fleste lektioner tog form på den måde, at Birte sagde til eleverne, at de skulle 

fortsætte deres arbejde i grupperne, hvorefter hun ”terpede” med de andre elever, der ikke var en del af 

KB (fx BY, vf.22,24 & 38). Når Birte lavede opsamlinger med eleverne, som den vist i figur 39, så var de som 

regel kendetegnet ved, at Birte forsøger at motivere eleverne, fordi hun kunne fornemme, at deres 

motivation generelt ikke var særlig højt, med undtagelse af gruppe 22 (bilag 4). Birte iscenesatte ikke 

øvelser, strukturer eller modeller, der kunne hjælpe eleverne til bedre at forstå og gennemføre deres 

opgave, hvilket læremidlet ellers lægger op til (bilag 1).  

Birtes skeptiske holdning til entreprenørskab og innovation i skolen (bilag 10), og hendes beslutning om at 

dele klassen i to, bevirkede også, at hun ikke tog det fulde ejerskab over designet. Hun siger fx: ”Men ifølge 

Raffaeles plan, så har vi…” (BY, vf.22), og hun spørger mig, når der er noget, der er uklart for hende, ligesom 

hun forventer, at jeg træder ind og forklarer forhold omkring designet, selvom lærerne og jeg gennemgik 

disse grundigt under designværkstederne (BY, lf.7-10, vf.1). I min fortolkning havde det den virkning, at 

eleverne oplevede arbejdet med KB som en parallel opgave, der ikke nødvendigvis havde en sammenhæng 
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med den øvrige danskundervisning, samtidig med, at den hos nogle elever forstærkede oplevelsen af, at KB 

var en hvis-vi-har-lyst-opgave, som eleverne udtrykker det under post-fokusgruppeinterviewet (bilag 31, 

s.11).  

Hos Morten, Agnes, Soraya og Kiran som gruppe ser jeg et mønster i den måde, Birte agerer på i forløbet. 

Dette mønster er, som vist i situationen med Agnes foroven (figur 39), at Birte i udgangspunktet har høje 

forventninger til gruppens arbejde. Hun giver udtryk for disse forventninger ved at fortælle eleverne, at de 

jo ”burde kunne finde på noget, der er fornuftigt” (BY, vf.129). Når gruppen så ikke kan finde ud af, hvad 

det ”egentligt er”, de skal, og når samarbejdet i gruppen er svært for dem (jf. beskrivelsen af samarbejdet 

foroven), samtidig med, at eleverne ikke kan identificere sig med designet af sig selv (se foroven), fører det 

til flere peptalks fra Birtes side, der igen udløser den samme reaktion hos gruppen af elever, hvor de 

efterlyser mere tydelige forklaringer på den type tekster, de forventes at producere samt på, hvad formålet 

er med arbejdet i KB.  

Kunden  

Gruppens kunde, og de omstændigheder, der er omkring samarbejdet mellem eleverne og denne, er 

yderligere med til at forstærke den fastlåste situation, eleverne synes at være i. Fiskemanden Sten er – 

efter elevernes udsagn – en travl mand, ’der arbejder fra morgen til aften’. Han er også en venlig og 

imødekommende mand, der gerne vil tale med eleverne, uden at det imidlertid må tage for lang tid. Efter 

elevernes udsagn (BY, vf.127) er det svært at finde ud af, hvordan de kan hjælpe Sten i forbindelse med 

forretningens kommunikation udadtil (primært Agnes’ udsagn). Sten har en ’professionel’ hjemmeside, en 

Facebook-profil og en Instagram-profil. Begrundelsen for at vælge fiskehandleren er en personlig oplevelse 

fra Sorayas side, hvor hun har handlet i butikken med sin mormor, og hvor Sten havde været venlig og sjov. 

Derudover er der ikke nogen særlig interesse fra elevernes side i fisk eller fiskeforretninger. Elevernes valg 

af kunde samt den interaktion, eleverne havde med kunden, har yderligere bidraget til, at eleverne ikke har 

været særlig engageret og ikke har opnået et positivt læringsudbytte. 

Konklusion på case 23  

Det sociale samspil mellem de fire enkeltelever i gruppen, hvor der ikke eksisterer og heller ikke opstår et 

egentligt fællesskab med et mindstemål af fælles mål og orienteringer i forhold til hverken faglige eller 

sociale elevpositioner, afviger, som nævnt, meget i forhold til de øvrige cases.   

Et blik på de enkelte elevers orienteringer og positioneringsbestræbelser igennem hele forløbet har vist, 

hvordan eleven Agnes på den ene side bliver frustreret over den anderledes måde at organisere 
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undervisningen på, og hvordan hun på den anden side aktivt arbejder på at fastholde sin position og sin 

identitet som skolelev, i relation til klassefælleskabet, hvor hun hører til en af de ”dygtige” elever. Agnes 

ageren igennem forløbet med KB fortolker jeg som en bevidst modstand mod den undervisning og den 

form for læring, som KB repræsenterer. Hendes ageren kan yderligere fortolkes som intelligent og rationel 

set i relation til den værdi, KB tilskrives af læreren Birte. Agnes retter sig efter sin almindelige position og 

identitet som skoleelev, hvilket giver god mening, da afbrydelsen af den almindelige undervisning med KB 

er midlertidig og ikke fuldt ud anerkendes som væsentlig af Birte, der sætter kursen for, hvad faglighed er i 

8.z. I forhold til denne kurs (Birtes kurs) er Agnes’ måde at handle på, den favoriserede, og hun (Agnes) har 

derfor ingen grund til at handle andeledes, end hun gør. 

Eleven Morten er også frustreret, men han er mere optaget af at løse opgaven og eksperimentere med 

mulige nye former for handlinger, som designet og hele ideen om MVEU lægger op til. Gruppedynamikken, 

hvor Agnes positionerer sig selv og positioneres af de andre, og i sidste ende får rollen, som den, der 

bestemmer, hvilken retning gruppen arbejder hen imod, gør dog, at Morten ikke formår at komme 

igennem med sine forslag, der kunne have flyttet gruppens arbejde i retning af en mere autentisk, 

værdiskabende og udforskende måde at deltage i undervisningen.  

Soraya er, ligesom Agnes og Morten, frustreret over at befinde sig i et ikke-fungerende fællesskab 

(gruppen). Hun er ikke optaget af at øge hverken social eller faglig kapital. Hendes habitus i forbindelse 

med at være i skolen og mere snævert i 8.z som praksisfællesskab er relativt stabil. Dog tillader hendes 

drypvise forsøg på at opfordre sin gruppe til handlinger samt hendes udsagn om, at eleverne har brug for 

”selv at komme ind i forløbet”, en mulig tolkning i retning af, at hun kan se potentialer i KB, og at hun gerne 

ville have været i en situation, hvor der var bedre muligheder for at arbejde med MVEU som i KB.  

Kiran er også frustreret, og hans forsøg på at bidrage med initiativer til eksempelvis at arbejde sammen 

med Morten, eller alene, tolkes som forsøg på at øge især social kapital for derved at kunne indtage en ny 

rolle i klassefællesskabet. Det lykkes dog ikke for ham, i hvert fald ikke i første omgang, fordi de andre 

elever ikke accepterer hans forsøg.  

I samspil med den rolle, elevernes lærer Birte spiller, hvor hun indirekte signalerer, at arbejdet med KB er 

mere en hvis-vi-har-lyst-opgave, resulterer det i, at gruppen ikke når i mål med hverken de intenderede 

danskfaglige eller entreprenørielle mål (se kapitel 9).  

Lignende dynamikker gør sig gældende i andre grupper, fx i gruppe 7 (se bilag 4, s.15f), hvor samspillet i 

gruppen minder om det, jeg har beskrevet i forhold til gruppe 23. Af forskellige årsager er der ikke en fælles 

retning og optagethed i gruppen, men der kan alligevel ses forskelle: I gruppe 7 sker det, at dem, der 
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forsøger at drive projektet fremad, især Maria, giver helt op. Morten og Agnes derimod bliver ved med at 

diskutere mening og give deres meninger tilkende. De bliver ikke enige, og de når ikke i mål med de 

entreprenørielle kompetencer, designet intenderer, men de bliver ved med at transformere deres 

forståelser gennem meningstilkendegivelse og refleksion, hvor de samtidig anvender relevante begreber og 

derved opnår en vis abstrakt forståelse, der relaterer sig til de mål, designet stiler imod (se kapitel 9).  

Sammenfatning på baggrund af casene 19 og 23 

Sammenfattende demonstrerer narrativerne af grupperne 19 og 23, med hver deres resultat, hvordan visse 

betydningsfulde forudsætninger eller faktorer har indflydelse på elevernes arbejde med KB (kapitel 7). Jeg 

så, hvordan lærerens handlinger (verbale og nonverbale) gennem forløbet har indflydelse på elevernes 

engagement. Stine forsøger at støtte ved at vise interesse, give gode råd og hjælpe eleverne helt konkret 

med at tage beslutninger. Birte udviser stor tillid til eleverne ved at fortolke arbejdet med KB som en form 

for projektarbejde, som de ”dygtige” elever kan klare selvstændigt uden større hjælp af læreren. Som 

casene viser, har det betydning for elevernes arbejde i deres grupper.  

Derudover viser narrativerne foroven, at elevernes sociale samspil i gruppen har betydning for deres 

samarbejde. I tilfælde af gruppe 19 ses, at eleverne orienterer sig mod fælles interesser og mål, dog med 

nuanceforskelle (jf. bilag 41, s.10-13). Eleverne i gruppe 19 anerkender gruppen som enhed, og der opstår 

derved ikke de positioneringskampe, der ses i andre gruppers arbejde, som eksempelvis hos gruppe 23. 

Gruppe 23 er som nævnt et markant eksempel på en gruppe, hvor det sociale samspil er konfliktfyldt. 

Eleverne er hver optaget af deres egne bestræbelser på at udvikle identitet, fagligt og socialt, og forstærket 

af lærerens indirekte italesættelse af KB som en hvis-vi-har-lyst-opgave, befinder de sig i en multiple-bind-

situation, hvor de hver især forsøger at positionere sig i forhold til de andre, egen identitet og MVEU som 

undervisningsform.  

Som jeg har forsøgt at vise det i narrativen af gruppe 23, er eleverne ikke ligestillede i denne kamp om 

positioner og roller, faglige og sociale. Nogle – Agnes og Morten – har forholdsvist meget magt, og de 

bruger denne magt i forbindelse med den faglige udvikling i forløbet. Andre – Soraya og Kiran – får ikke den 

samme indflydelse på forløbet. Det ses, hvordan de sidstnævnte elever forsøger at positionere sig for at få 

mere indflydelse – dog uden den store gennemslagskraft. Interessant er det at se, hvordan Kiran primært er 

optaget af at høre til det sociale fællesskab, og hvordan det faglige er tæt knyttet hertil, som det ses, når 

han foreslår faglige aktiviteter til Morten for at være en del af det sociale fælleskab, han kan få med 

Morten.  
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Læringsnarrativen omkring gruppe 19 er et tydeligt eksempel på, hvor stor en indflydelse den eksterne 

samarbejdspartner kan spille i MVEU. Det ses, hvordan lederen Karen, gennem sin interesse for og tagen-

sig-tid til elevernes arbejde, understøtter elevernes arbejde på en positiv måde. Oveni viser Karen sig også 

at være god til at give eleverne feedback, så de fornemmer, at deres arbejde har skabt, og har potentiale til 

at skabe, værdi for andre; institutionen ”Brændenælden” i tilfælde af case 19. Omvendt ses det, hvordan 

fiskehandleren Sten forstærker gruppe 23´s manglende forståelse af arbejdet med KB som meningsfuld. 

Sten, i lighed med flere andre af de kunder, der har medvirket i afprøvningerne, synes ikke for alvor at ville 

inddrage eleverne som nogen, der kan skabe værdi for ham og den forretning, han driver. Når jeg skriver 

”synes ikke”, er det, som nævnt tidligere, fordi jeg generelt ikke har meget data på de kunder, der ikke har 

vist sig aktive i relation til eleverne.  

Del 3: Runa, Nora, Jakob og Sofie  

Den følgende læringsnarrativ om case 13 er udvalgt, da den bidrager til dybdeforståelsen af elevernes 

deltagelse i arbejdet omkring KB ved at supplere de andre to cases med en mere typisk case (jf. kapitel 4). 

Den supplerende viden, som case 13 kan bidrage med, hænger blandt andet sammen med, at gruppens 

lærer Karina på mange måder handlede forskelligt fra de to andre lærere, Birte og Stine, som vi indtil videre 

har mødt. 

Forudsætninger præ-afprøvning  

Runa, Nora, Jakob og Sofie har valgt den lokale Taekwondo-forening som kunde. Sofie går i sin fritid til 

Taekwondo, og eleverne kan se en del muligheder for at forbedre klubbens kommunikation. Runa er den 

elev, der har været med i fokusgruppeinterviewet, inden forløbet startede. Her giver hun udtryk for, at 

skolen ikke nødvendigvis skal forberede eleverne på livet efter og uden for skolen, men at skolen er et sted, 

hvor man gradvist lærer ”mere og mere, og på et højere niveau”. Hun siger også, at det er vigtigt, at den 

enkelte elev tager initiativ i skolen; ”for eksempel i et gruppearbejde, der nytter det ikke noget, hvis man 

ikke selv tager initiativ engang imellem, ellers så risikerer man, at alle bare sidder og laver ingenting” (bilag 

26, s.16).  

Præ-testen fra de fire elever (bilag 36) viser, at de alle sammen er i stand til at tænke med på ideen om at 

lancere en kampagne, og ikke mindst reflektere over processen op til lanceringen. Nora er desuden 

opmærksom på, at der må være en research-fase, som den, der indgår i KB. Hun skriver, at hun vil ”få et 

interview af personalet og besøge stedet for at få billeder og ideer, snakke rundt omkring for at få en 

annonce sat i gang (bilag 36, s.18).” Sofie giver følgende forklaring til sin procesplan for kampagnen: 
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”Procesplanen er, at vi først skal have fundet ud af indholdet, design osv. til løbesedlerne. Derefter skal de 

trykkes og bringes ud til cykler, biler, postkasser osv.” (bilag 36, s.14).  

Samarbejde i gruppen  

Runas indstilling til gruppearbejde, som hun udtrykker den i præ-interviewet, viser sig også at gælde for de 

andre tre elever. Når der er afsat tid til gruppearbejde, sidder gruppen rundt om et arbejdsbord, der i 

tilfælde af 8.x i forvejen er sat op som gruppebord, med fire borde sat sammen over for hinanden. 

Gruppens samarbejde foregår ved, at de hver især har en computer, der bruges til desk-research og fælles 

tekstproduktion i Google-drev. Eleverne sidder skiftevis på hver deres plads bag hver deres computer eller 

samlet omkring en computer for at diskutere dele af deres arbejde. Uanset om de samles om en computer, 

eller sidder hver for sig, er der som regel en dialog mellem dem, hvor de kigger op fra skærmen og har en 

samtale om noget, der vedrører arbejdet med KB. Følgende transskription viser et eksempel på, at gruppen 

samles omkring en af skærmene for at diskutere spørgsmål til en interviewguide:  

 

Figur 40: Gruppe 13 i en typisk samarbejdssituation med fælles fokus  

 

Jakob: ”Hvad har du opnået? Nej, hvad har gjort dig bedre, mens du er gået her? Hvordan har du 

forbedret dig?”  
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Sofie: Altså, det der med at der står ældre, mener I så voksne?  

Nora: Ja … 

Runa: Nej altså, når der står ældre dernede, så mener jeg, at man skal … altså du ved … altså dem der 

træner de ældre.” (BY, vf.44)  

Gruppen diskuterer, hvilke spørgsmål, de vil stille deres informanter i Taekwondo-klubben. Elevernes 

samtale er kendetegnet ved, at de på skift, dog primært Sofie, Jakob og Runa, kommer med forslag, og hvor 

disse diskuteres af gruppen. Figur 40 viser, hvordan alles opmærksomhed er vendt mod et fælles fokus, der 

omhandler spørgsmålene, der er ved at blive formuleret.  

Regelmæssigt undervejs i gruppens arbejde opstår der kortere eller længere perioder, hvor eleverne er 

optaget af andre ting end KB. Der leges med kameraet, der zoomes ind på enkelte elever, eller der tales om 

andre ting (fx BY, vf.44). Under post-gruppeinterviewet med elever fra 8.x giver Nora da også udtryk for, at 

der har været nede-perioder for gruppen i forløbet:  

”Jeg tror vist, det var i midten. Der gik det bare i stå for os. Der skulle vi i hvert fald lige blive 

motiveret noget mere for at komme ordentligt i gang, og vi skulle sige: ok, nu har vi en deadline den 

dag, kunden kommer den dag, vi bliver nødt til at blive færdige til den dag, vi bliver nødt til at blive 

motiveret nok til det …” (bilag 27, s. 3). 

Gruppens inddragelse af verden uden for skolen  

Samtidig er gruppens arbejde kendetegnet ved primært at foregå på skolen, og i mindre grad hos kunden, 

som de primært opsøger efter skoletid, hvilket gav nogle udfordringer, når eleverne skulle finde 

tidspunkter, hvor de alle sammen havde mulighed for at tage på kundebesøg, som i nedenstående 

transskription af sekvenser fra BY, vf44 (se også bilag 32), hvor Sofie tager initiativ til et besøg, under hvilket 

de vil gennemføre interviews, filme og tage billeder:  

Sofie: ”Skal du noget mandag?”  

Runa: ”Jeg skal til atletik … det kan jeg ikke”.  

Sofie: ”Så må vi lige høre os andre …”  

Runa (med let hævet stemme): ”Hvorfor må jeg ikke komme med?”  
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Herefter bruger gruppen omtrent seks minutter for at finde frem til en aftale om deres kundebesøg samt 

den videre plan frem mod udarbejdelsen af et af deres produkter: En (reklame)film om Taekwondo-

klubben.  

Elevernes samarbejde med repræsentanter fra Taekwondo-klubben fortolker jeg som middel i forhold til 

det gensidige engagement (BY, vf.146). Både Jakob (BY, vf.44) og Runa giver da også ret tydeligt udtryk for, 

at de ikke er interesserede i at ”bruge deres fritid på at tage til deres kunde og gøre sådan noget, altså 

interviewe og sådan noget…”, som Runa udtrykker det (bilag 27, s.10). Under elevernes fremlæggelse, hvor 

en ung kvinde fra Taekwondo-klubben er til stede, fornemmer man ligeledes et køligt og distanceret 

forhold mellem eleverne og kunden. Kunden giver eleverne en kort feedback, der er positiv, og der rummer 

enkelte ideer til ændringer, der, efter min vurdering, kunne have været udbedret under samarbejdet 

mellem elever og kunden forinden: ”I kunne måske godt have brugt nogle med lavere gradueringer …” og 

”telefonnummeret (på flyeren) skal nok lige ændres, ellers er det lidt svært at få fat i nogen” (BY, vf.146).  

Alt i alt er tonen og kropssproget i kundens feedback mindre engageret end fx hos Karen (jf. case 19), 

hvilket Runa også giver udtryk for under post-interviewet: ”Man vidste ikke sådan rigtig, hvad hun syntes 

om det … men hun sagde, at hun godt kunne bruge det … jeg ved ikke om det var sandt … fordi hun var 

meget sådan … der var ikke rigtig noget konstruktivt i det hun sagde” (bilag 27, s. 5). Af videoen (BY, vf.146) 

fremgår det, at kunden generelt ikke siger så meget, taler relativt lavt og bruger ikke kropssprog i 

nævneværdig grad. 

Eleverne i denne gruppe bibeholder denne arbejdsform gennem hele forløbet. De besøger Taekwondo-

klubben et par gange, interviewer to medlemmer (hvilket optages på video), filmer under træning og 

udarbejder flyers, som de trykker i farver og på papir i høj kvalitet med hjælp fra Sofies far, der har et 

trykkeri. Derudover er det en del af deres strategi, at de vil foreslå klubben at bruge sociale medier en del 

mere, end de gør i dag, for ”hvis de har medlemmer helt ned til 11-12-års alderen, så skal de bruge 

Instagram” (Runa i BY, vf.46).  

Faglig stilladsering ved læreren 

Karinas rolle i forhold til gruppens arbejde med KB er interessant, fordi hun er den lærer (ud af de fem 

deltagende), der i holdning og handling viser sig at være mest på linje med det udviklede didaktiske design 

(kapitel 2). Karina anser god undervisning for at bestå af en ”vekselvirkning” mellem forskellige 

arbejdsformer, heriblandt ”tavleundervisning med dialog og diskussioner”, ”parvist arbejde”, 

”gruppeundervisning”, afstemt efter ”hvad målet er med den undervisning man har planlagt” (bilag 9, s.4-

5). Karina er ligeledes positiv over for Innovation og Entreprenørskab som tværgående tema i Fælles Mål. 
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Hun taler om det som noget, der er ”meget godt i tråd med det samfund, som vi skal gøre vores børn 

parate til”, og hun henviser til ”dannelse” i forhold til ”hvad der sker ude i verden” som vigtige dimensioner. 

Spurgt til, hvad hun mener om målorienteret eller rettere målstyret undervisning, som den er italesat på 

daværende tidspunkt på skolen, så udtaler Karina, at det ikke må blive sådan, at der ikke er plads til 

undervisning ”ud fra det mere lystbetonede, intuitive og spontane”. Samtidig siger hun, at fokus på ”synlig 

læring og mål”, som lærerne på Byskolen har været på kursus om, har ført til, at hun ”snakker målene 

igennem med børnene”, og at hun har mere fokus på hele ”den der evalueringsdel” (bilag 9, s. 6).  

Den vekselvirkning i undervisningen, Karina taler om, er et af principperne i KB (kapitel 2), hvor eleverne i 

deres selvstændige arbejde i grupper skal stilladseres gennem faglige loops i form af læreroplæg og 

træningsworkshops. Formålet er, at KB skal rette sig mod faglige indholdsområder og mål, der relaterer sig 

til Fælles Mål for Dansk. Karina viser gennem sine handlinger igennem afprøvningen af designet, at hun har 

sat sig ind i designets delelementer, og at hun hele vejen igennem forløbet forsøger at undervise ifølge 

designets anvisninger.  

Det betød eksempelvis, at klassen brugte ca. to lektioner i forløbets tredje uge (BY, vf.128 & vf.131) på at 

arbejde med genrebevidsthed i forhold til argumenterende og fortællende tekster, som er dem, eleverne if. 

målene for forløbet skal lære at producere (bilag 1). Karina bruger her en blanding af ”projektmappen for 

medarbejdere i KB” (bilag 1) og korte genreintroducerende film fra Gyldendals fagportal for dansk 

(Johansen & Madsen, 2015a, 2015b) som læremidler. Først viser Karina de korte videoer, der ligger på 

fagportalen, og der giver en karakteristik af teksttyperne. Derefter sættes eleverne i gang med en række 

hurtigskriveøvelser, der indgår i læremidlet til KB (bilag 1).  

Kl. 9.23 (d. 22.11.2016) går jeg efter en kaffepause tilbage ind i 8.x, og der møder mig total ro og 
fælles koncentration. Alle elever skriver på deres argumenterende tekst om På Badeværelset om 
morgenen. Ingen siger noget. Nogle skriver rigtig lange tekster. Koncentrationen fastholdes nu i ca. 7-
8 minutter. Så afbryder Karina ved at sige, at der nu er et minut tilbage, og at hun glæder sig til at 
høre nogle argumenterende tekster. Brian læser sin tekst højt, og Karina betegner den som en 
blandingsgenre med argumenterende passager. Runa kommenterer yderligere med gode input. 
Dernæst sætter Karina en ny skriverunde i gang … (redigeret feltnote, bilag 35, s.54f).  

Under hele sessionen anvender lærer og elever fagudtryk relateret til teksttyperne, og en del af eleverne 

deltager aktivt i dialogen, herunder Runa fra gruppe 13.  

Umiddelbart modsat min oplevelse og vurdering af, at denne faglige stilladsering ville have en positiv 

betydning for elevernes læring, siger Runa under post-interviewet, og med hende de fleste af de andre 

elever (bilag 27), at hun oplevede stilladseringen som et forstyrrende element. Denne oplevelse stemmer 

overens med Melissas, der siger, at hun hellere ville have brugt tiden, hvor eleverne ”arbejdede med 

argumenterende og fortællende tekster” på at ”komme videre med kunden”. Melissa siger videre, at ”det 
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var lidt underligt” at bruge tiden på ting, ”hvor de gjorde, som de altid gjorde, og hvor de godt vidste, 

hvordan de skulle lave det”. Runa tilføjer her, at hun ikke synes ”de fik brug for det i deres produkt”. Hun 

tilføjer så, at de ”brugte det sådan lidt i deres reklame og i deres flyer, men ellers egentlig ikke” (bilag 27, 

s.7).  

 

Figur 41: Lærer Karina styrer en opsamling omhandlende gruppernes proces  

 

Ud over at gøre en del ud af den faglige stilladsering arbejdede Karina med at stilladsere, og til tider styre, 

elevernes processer. Hun indledte de fleste lektioner ved at tage en runde, hvor grupperne skulle fortælle, 

hvor i processen, de befandt sig. I slutningen af forløbet, hvor eleverne skulle præsentere deres arbejde for 

kunden, leder Karina for eksempel en session (se figur 41), hvor der bliver lavet en tidsplan for 

fremlæggelserne. I denne session (BY, vf.105), hvor alle grupperne på skift giver en kort status over deres 

proces, og hvornår deres kunde kan komme på skolen til elevernes præsentationer, minder Karina om, at 

det betyder noget, at eleverne som ”kommunikationsbureau virker seriøse omkring det, de faktisk har gang 

i her”, og at det handler om ”måden, man fremlægger tingene for kunden”, samt at eleverne skal signalere 

over for kunden, at ”det faktisk er vigtigt, at de kommer”. (BY, vf.105).  
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Karinas forsøg på at være så tro som muligt over for KB viser sig ligeledes under fremlæggelsen, hvor hun 

giver eleverne en udførlig og engageret feedback (figur 41) på deres arbejde, umiddelbart efter at kunden 

har givet sin, som jeg har fortalt om i starten af denne læringsnarrativ.  

Karinas feedback strækker sig over ca. tre og et halvt minut (BY, vf.146). Hun siger til eleverne, at de har 

været ”gode til at samarbejde”, ”tage initiativ til at kontakte Teakwondo-klubben” samt have en ”dialog 

med” de relevante personer fra klubben. Hun siger også til dem, at deres arbejde har været ret 

”produktorienteret”, og at der har været perioder, hvor gruppen skulle have ”et lille skub” for at komme 

videre, hvilket er ”meget normalt” i projektarbejde. Hun roser ligeledes elevernes flyer for at være ”prof”, 

og som et produkt, der viser, at eleverne er i stand til at kommunikere ”klart og tydeligt”, hvilket jo ”også er 

en del af det her projekt”. I denne situation giver Karina et eksempel på elevernes klare og tydelige 

kommunikation ved at læse op fra deres flyer (BY, vf.146). 

 

Figur 42: Karina giver Feedback til gruppe 13 efter fremlæggelsen  
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Karina kommenterer også på gruppens film, der rummer mange gode elementer som fx arbejde med slow-

motion og passende musik, men der også trænger til at ”blive forfinet” for at kunne blive brugt i en reel 

kommunikationssituation. Hun råder også eleverne til at arbejde mere med især ”lys og lyd” og 

”overgange” mellem de forskellige indslag i filmen (BY, vf.146).  

 

Figur 43: Runa (t.v.) og Sofie (t.h.) efter Karinas feedback  

 

Karinas feedback retter sig derved både mod de entreprenørskabsfaglige og de danskfaglige mål, der var 

formuleret i designet, og videooptagelserne viser, hvordan Runa og Sofie modtager hendes feedback meget 

opmærksomt. De står let smilende med ranke rygge, og da Karina kvitterer for deres professionalisme, 

giver de to hinanden en highfive og smiler (figur 43). Karinas feedback i denne situation er på mange måder 

forbilledlig, ikke mindst ved hjælp af hendes engagerede kropssprog (figur 42) og hendes feedback, der 

understøtter de faglige mål, der er formuleret for forløbet.  

Analyse og Konklusion på case 13  

Karina forsøger i sin undervisning at genskabe og initiere de aktiviteter, der er beskrevet i læremidlet KB 

(bilag 1), så tro mod den intenderede undervisning som muligt. Hun igangsætter aktiviteter, der 

understøtter både styrede målorienterede logikker samt mere effektuelle logikker, hvor eleverne har 

mulighed for at tage udgangspunkt i dem selv, og det, de er optaget af. Derved understøttes inddelingen i 

læremidlet i faglige mål, procesmål og entreprenørielle mål.  
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Den praksis, eleverne i gruppe 13 udvikler gennem forløbet, kan beskrives som et velfungerende 

samarbejde omkring det, eleverne opfatter som en opgave i skolen. Eleverne er interesserede i at løse 

opgaven og få en positiv bedømmelse for de produkter, de har udarbejdet. Modsat eksempelvis gruppe 19 

orienterer eleverne i gruppe 13 sig ikke mod nye eller andre identiteter eller roller, de kan indtage i skolen. 

Udfordringen med at befinde sig i en multiple-bind situation er mindre problematisk i denne gruppe, end 

den fx er hos eleverne i gruppe 23. Dette skyldes, efter min vurdering, især læreren Karina, der signalerer, 

at forløbet er en del af danskundervisningen, der er lige så væsentlig som alt det andet, der foregår, 

samtidig med, at hun, som en kompetent proces-og klasseleder, løbende understøtter elevernes læring.  

Samtidig er relationen mellem eleverne fra gruppe 13 og deres kunde ikke særlig engageret, og eleverne 

synes i mindre grad at have haft et autentisk og værdiskabelsesorienteret forhold til deres kunde. Det ses 

desuden, at kunden ikke i samme grad, som for eksempel i case 19, har understøttet elevernes arbejde som 

kommunikationsbureau. Sofies interesse i Taekwondo-klubben synes ikke i samme grad at være til stede 

hos de andre elever i gruppen.  

Når elevernes gruppearbejde i perioder går i stå, og når de primært arbejder siddende ved deres 

computere, så peger det på, at eleverne primært har benyttet sig af muligheden for at begribe stoffet 

gennem abstrakt forståelse og mindre gennem oplevet erfaring. Elevernes produkter, især filmen, viser, 

hvordan de har transformeret deres viden om, hvordan man i et kreativt produkt kan kommunikere for og 

brande en forening. Samtidig viser Runa og Nora, at de har dannet holdninger om forløbet ved at reflektere 

over det. Runas kritiske indstilling over for de mere styrede traditionelle elementer i KB, som hun ikke synes 

”gav mening” i forhold til deres ”projekt”, peger på, at hun er interesseret i selvstændigt at kunne styre 

arbejdsprocessen. 

Runas udsagn om at ”man ikke virkelig vidste, hvad kunden synes” om elevernes arbejde, viser, sammen 

med den distance mellem eleverne og kunden, der kan ses på videooptagelserne, at det ikke fuldt ud 

lykkedes eleverne at skabe et autentisk samarbejde. Intentionerne i MVEU om at koble faglige aktiviteter 

og mål til autentisk værdiskabelse for andre (i samfundet uden for skolen) blev derfor ikke fuldt ud indfriet. 

Her synes elevernes valg af kunde, og det gensidige engagement mellem kunde og elever, at spille en rolle. 

Ligeledes synes det at have betydning, at eleverne i gruppe 13 ikke er på udkig efter nye roller og positioner 

som skoleelever, som jeg har været inde på det tidligere. Ved at opfatte KB som en opgave, der skal løses 

for at nå i mål og opnå positiv feedback fra deres lærer, integrerer eleverne arbejdet med KB i deres 

sædvanlige skolespecifikke måde at agere på, og de entreprenørielle elementer i KB underordnes en kausal 

logik, hvor eleverne orienterer sig efter at præstere og opnå lærerens anerkendelse.  

 



180 

 

  



181 

 

Kapitel 7: Fire betydningsfulde medvirkende faktorer for 

elevernes læring  

Dette kapitel skal læses som en delkonklusion i afhandlingen på baggrund af analyse 1 (kapitel 6). Kapitlet 

peger samtidig frem mod analyse 2 på den måde, at jeg bruger de fire betydningsfulde medvirkende 

faktorer udledt af analyse 1, og de underkategorier til faktorerne, der beskrives i det følgende, i den 

efterfølgende vurdering af elevgruppernes læringspraksis og -udbytte (læs kapitlerne 8 og 9).   

Arbejdet med at konstruere narrativerne (kapitel 6; bilag 4) ud fra det empiriske materiale (bilag 2) har ført 

til opdagelsen af fire faktorer, der – i samspil med hinanden – i særlig grad vurderes at have haft en 

medvirkende betydning for elevernes læringsudbytte. Brugen af begrebet betydningsfulde medvirkende 

faktorer refererer således til, at faktorerne har vist sig at være medvirkende til, om og i hvilken grad den 

intenderede undervisning (kapitel 2, del 3 & 4) lykkedes, og om og i hvilken grad eleverne lærte som 

intenderet (jf. kapitel 2, del 2) samt tilegnede sig de i designet ønskede kompetencer.  

De fire faktorer beskrives som foreløbige fund i det følgende, hvor fund refererer til overordnede resultater 

af den kontekstuelt forankrede narrative interaktionsanalyse (kapitel 5 & 6).  

De betydningsfulde medvirkende faktorer er:  

1. Lærerens engagement og kompetencer i forbindelse med gennemførelsen af KB  

2. Elevernes holdninger og engagement i forhold til egen identitet og KB  

3. Kundernes engagement i og kompetencer i relation til KB samt elevernes samarbejde med kunderne 

4. Elevgruppernes samarbejdspraksis 

 

Læringsnarrativerne (bilag 4; kapitel 6) viser i dybden, hvordan de fire faktorer har indflydelse på, om 

eleverne kommer i mål med henholdsvis læringsmålene og målet om at skabe værdi for deres kunde (jf. 

kapitel 2). Samtidig ses det, hvordan faktorerne gensidigt enten forstærker eller svækker mulighederne for, 

at grupperne kan drage fordel af det potentiale, der kan ligge i den enkelte faktor. Dette ses eksempelvis 

hos gruppe 23, hvor de fire faktorer påvirker hinanden igennem hele forløbet: Gruppens samarbejdspraksis 

er med til at forhindre, at gruppen arbejder på en værdiskabende entreprenøriel måde, der kunne have ført 

til en oplevelse og en tilskrivning af mening i forhold til arbejdet med KB. Lærerens indstilling til og 

engagement i samt hendes praksis i forbindelse med at give feedback på samt understøtte intentionerne i 

designet i øvrigt har yderligere forstærket denne tendens, fordi de elever, der havde en ledende rolle i 

gruppen, især Agnes, blev bekræftet i, at arbejdet med KB ikke var værd at investere energi i, set i lyset af 
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den identitet som skoleelev, hun havde i forvejen. På lignende vis har kunden (fiskemanden Sten) og 

elevernes valg af kunden bidraget til gruppens læringspraksis, der førte til et lavt læringsudbytte og ingen 

succes i forbindelse med målet om at kunne og ville skabe autentisk værdi for eksterne 

samarbejdspartnere.  

På samme vis så jeg, hvordan faktorerne, i tilfælde af gruppe 19, har understøttet elevernes læringspraksis 

på en positiv måde, forstået sådan, at de har understøttet deres arbejde på en måde, så de opnåede et højt 

læringsudbytte, målt i forhold til både faglige mål og værdiskabelse.  

Figur 44 illustrerer sammenhængen mellem de fire faktorer og elevgruppernes læringspraksis og -udbytte:  

 

Figur 44: Fire betydningsfulde medvirkende faktorer for elevernes læringspraksis og- udbytte 

 

Det empiriske materiale og læringsnarrativerne, jeg har konstrueret på baggrund af det, har yderligere gjort 

det muligt at udpege nogle underkategorier til hver af faktorerne. Faktorerne og underkategorierne til de 

enkelte faktorer beskrives i det følgende.  

Fund 1: Læreren som betydningsfuld medvirkende faktor for læring i MVEU 

Flere tidligere forskningsprojekter (Hargreaves, 1994; Hattie, 2013; Klinge, 2016; Laursen, 2007) giver 

indsigt i, at læreren er en vigtig faktor i forbindelse med elevenes læring. Derfor er det heller ikke 
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overraskende, at læreren spiller en stor rolle, når eleverne arbejder i KB. Dog er det interessant at se 

nærmere på, hvilken indflydelse lærerens rolle har, når eleverne arbejder specifikt med MVEU.  

I dansk forskningslitteratur (Jensen, 2015; Klinge, 2016; Nordenbo et al., 2008) om lærerens rolle henvises 

der til tre overordnede kompetencer, en lærer skal være i besiddelse af: Relationskompetence, 

klasserumsledelseskompetence og faglig eller fagdidaktisk kompetence. I min empiri kan jeg identificere 

disse kompetencers betydning i forhold til elevernes læringsudbytte. Empirien giver imidlertid anledning til 

at udpege underkategorier, der er bygget op omkring begreber, der adskiller sig en smule fra de tre nævnte 

lærerkompetencer. Det hænger sammen med, at et didaktisk design, der kan betegnes som innovativ og 

forskellig fra den øvrige danskundervisning, og der i udgangspunktet er fremmed for lærerne, afprøves. Det 

betyder blandt andet, at læreren forventes at fortolke og transformere sin rolle som klasseleder i retning af 

en leder af et midlertidigt oprettet kommunikationsbureau, hvor målet er, at eleverne tilegner sig 

entreprenørielle kompetencer, og at de skaber værdi for andre ved egen virksomhed, uden deri at miste 

blikket for de danskfaglige mål, eleverne if. Fælles Mål skal arbejde hen imod.  

Det har vist sig at have stor betydning for elevernes læringsudbytte, om og i hvilken grad lærerne har 

formået, på en faglig kompetent og engageret måde, at omsætte intentionerne i KB i undervisningen. Det 

har ført til de to første underkategorier til faktor 1, læreren som betydningsfuld medvirkende faktor; de 

betegnes som henholdsvis Lærerens engagement over for designet og Lærerens faglige omsætning af 

designet.  

Lærerens kompetencer i forbindelse med klasseledelse, relationskompetence og fagdidaktisk kompetence 

indgår, når jeg vurderer lærerens engagement og kompetence til at omsætte designets intentioner til 

undervisningen. Når læreren Stine eksempelvis er positivt indstillet over for og bruger meget energi på at 

udforske og forstå designets intentioner, og hun formidler denne energi videre til eleverne ved at tænke 

med på deres ideer og forslag, så tolkes det som i meget høj grad engagement over for designet; det 

inkluderer, som det fremgår af mine data, at hun udviser relations- og ledelseskompetence.  

På samme måde fortolkes lærer Karinas faglige omsætning af designet som meget kompetent, når hun 

gennemgående iscenesætter de øvelser, der indgår i designet på en sådan måde, at eleverne tilegner sig og 

kan anvende et relevant fagsprog, der knytter sig til de i designet intenderede læringsmål. For at kunne 

gøre det udviser Karina fagdidaktisk kompetence på et højt niveau.  

Den tredje underkategori, der fremgår af det empiriske materiale, knytter sig til de mange situationer, hvor 

læreren giver feedback (Fjørtoft, 2017; Hattie & Timperley, 2007; Hattie & Timperley, 2013; Hattie & Yates, 

2014; Wiliam, 2015) til eleverne i løbet af processen og efter deres præsentationer. I det empiriske 
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materiale observeres flere forskellige former for feedback, der overordnet kan inddeles i brugbar og ikke-

brugbar feedback. Brugbar feedback viser sig derudover at kunne inddeles i fagligt orienteret samt konkret 

og praktisk feedback. Både den faglige feedback, hvor læreren, som eksempelvis Karina, karakteriserer 

elevernes produkter, fremhæver kvaliteterne ved dem og anvender et relevant fagsprog, og den konkrete, 

praktiske feedback, der eksempelvis ses hos lærerne Peter og Stine (jf. kapitel 9), når de guider eleverne 

videre i processen på en engageret måde, karakteriserer jeg som brugbar feedback. Brugbar feedback er 

kendetegnet ved, at den ”reducerer kløften mellem den aktuelle forståelse og et ønsket mål” (Hattie & 

Timperley, 2013, s. 21) hos eleverne, dvs. den hjælper eleverne videre i deres proces og i deres arbejde, 

hvor de skal kunne handle på baggrund af de ideer og det projekt, de har udviklet i gruppen, og der leder 

frem mod målene i designet.  

Ikke-brugbar feedback ses primært hos læreren Birte (jf. kapitel 6, case 23), der giver feedback til eleverne 

ved at sige, ofte i form af kollektiv feedback til hele klassen, at det enten er ”godt” eller ”skidt” samt ytre, at 

hun ikke ”kan forstå, hvorfor det er så svært at lave noget ordentligt”. Denne form for feedback viser sig 

ikke at være brugbar, da den hverken karakteriserer kvaliteten i elevernes arbejde og i deres produkter, 

eller guider dem videre i processen, så de kan handle på baggrund af de ideer og det projekt, de har 

udviklet i gruppen, og der leder frem mod målene i designet. 

Sammenfattende består faktor 1, Læreren som betydningsfuld medvirkende faktor, således af følgende tre 

underkategorier:  

 Lærerens engagement over for det didaktiske design  

 Lærerens faglige omsætning af det didaktiske design  

 Lærerens feedbackpraksis  

Fund 2: Elevidentitet som betydningsfuld medvirkende faktor for læring i MVEU 

Teori om læring og identitet i et praksisteoretisk perspektiv (kapitel 2, del 1 & 2) har hjulpet mig til at 

forstå, hvordan elever, der arbejder med KB, positionerer sig selv og bliver positioneret i forhold til både 

deres identitet i forhold til det faglige indhold og målene i KB og deres sociale og personlige identitet. 

For at engagere sig i gruppearbejde er det en forudsætning, at eleverne kan se mening i at arbejde sammen 

med de andre elever i gruppen omkring det faglige indhold og de faglige mål, der er intenderet i designet, 

og som de i gruppen selv transformerer til egne ideer og projekter inden for rammerne af KB. Jeg vælger at 

betegne det som, at eleverne for at opnå et højt læringsudbytte skal indtage og få tildelt faglige 

elevpositioner (se kapitel 2, del 2), der muliggør en engageret deltagelse i undervisningen. Empirien viser, at 
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udviklingen af relevante (i forhold til intentionerne i KB) faglige elevpositioner i høj grad afhænger af, om 

den enkelt elev i gruppen kan identificere sig med, og derved kan se mening i, at arbejde med KB i 

fællesskab, dvs. med de andre elever i gruppen, han/hun er sat sammen med, og ved hjælp af lærerens 

engagerede deltagelse (jf. fund 1). Empirien viser yderligere, at der er stor variation i, hvordan elevernes 

orienteringer i forhold til faglig og personlig identitet, medvirker til gruppens praksis og læringsudbytte. 

Læringsnarrativerne i kapitel 6, især case 19 & 23, giver eksempler herpå.  

De tegn, jeg via det empiriske materiale har adgang til, og der kan tilkendegive elevernes positioner og 

identiteter, er på den ene side det, eleverne siger om designet, og på den anden side det, eleverne gør 

(deres handlinger), mens de arbejder med KB.  

Det, eleverne siger om forløbet, udgør den første af to underkategorier til faktor 2, elevidentitet som 

betydningsfuld medvirkende faktor. Denne betegnes som Elevernes holdninger og indstilling, og den består 

af de mange udsagn fra elever, der findes i det empiriske materiale. Præ-fokusgruppeinterviewene giver et 

indblik i elevernes holdninger til, hvad og hvordan eleverne mener, de skal lære i skolen generelt og mere 

specifikt i dansk. Post-fokusgruppeinterviewene giver indblik i elevernes holdninger, efter at de har 

arbejdet med KB, og en analyse af disse gør det muligt at iagttage, om elevernes indstilling har forandret 

eller udviklet sig, eller om den er uforandret. Derudover gav eleverne udtryk for deres holdninger undervejs 

i forløbet.   

Disse holdninger viste sig i nogle tilfælde at være styrende for den måde, eleverne agerede i forløbet 

omkring KB. I andre tilfælde viste elevernes handlinger i forløbet, at deres holdninger ikke i særlig høj grad 

styrede deres handlinger. Variationen i, hvordan elevernes holdninger og handlinger prægede deres 

arbejde i KB er stor, og læringsnarrativerne (kapitel 6, bilag 4) giver eksempler på det.  

Med udgangspunkt i skellet mellem holdninger og handlinger – som det empiriske materiale giver 

anledning til at foretage – betegnes den anden underkategori til faktor 2, elevidentitet som betydningsfuld 

medvirkende faktor, nemlig elevernes engagement igennem handling. Denne rummer observationer af den 

måde, eleverne fysisk og diskursivt har handlet under afprøvningerne af KB, herunder deres fysiske og 

diskursive positioneringer i forhold til hinanden.  

Opsummerende består elevidentitet som betydningsfuld medvirkende faktor af følgende underkategorier:  

 Elevernes holdninger og indstilling over for det didaktiske design  

 Elevernes engagement igennem handling i KB  
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Fund 3: Kunden som betydningsfuld medvirkende faktor for elevernes læring i 

MVEU  

Faktor 3, Kunden som faktor af betydning for elevernes læring, kan betragtes som den store ubekendte i 

det didaktiske design KB. Elevgrupperne skal selv vælge en potentiel kunde til deres arbejde som 

medarbejdere i KB. De kunder, der i sidste ende indvilliger i et samarbejde med eleverne, er ikke, som 

lærerne er, i udgangspunktet uddannet til at guide, vejlede og undervise børn og unge.  

Samtidig viser det empiriske materiale, at elevernes arbejde afhænger af kundens kompetencer til at 

understøtte elevernes læring, der er den første af to underkategorier for faktor 3. Jeg har set, hvordan 

Kunden Lene (case 19) – gennem sin kompetente ageren undervejs i forløbet, hvor hun selv foreslår 

handlemuligheder for eleverne og giver grønt lys for elevernes forslag samt støtter op omkring dem – i høj 

grad bidrager til, at eleverne har succes og opnår et positivt læringsudbytte. Lene er et meget godt 

eksempel på, hvordan elevernes læring understøttes, men der er stor variation hos kunderne, i forhold til 

hvilke kompetencer de har på området. Dette giver anledning til at se nærmere på, hvordan kundernes 

kompetencer varierer, og, desuden, i hvilket omfang der har deltaget kunder, der var kompetente nok til at 

understøtte elevernes læring.  

Foruden kundernes kompetencer giver det empiriske materiale anledning til at udpege kundernes 

engagement og vilje som underkategori. Forholdet mellem kundernes engagement og vilje på den ene side 

og kompetence på den anden side synes at være, at der generelt observeres en sammenhæng mellem 

kompetente kunder, der også er engagerede, men ikke nødvendigvis mellem engagerede kunder, der også 

er kompetente. Dette hænger muligvis sammen med den store variation blandt kunderne (læs også kapitel 

9). Kunder, der eksempelvis er uddannede pædagoger eller på anden vis har erfaring med og forståelse for 

børn og unge, var således mere kompetente, end nogle af de andre kunder, der ikke har erfaring med at 

arbejde med børn og unge.   

Opsamlende kan der peges på to underkategorier for faktor 3, kunden som betydningsfuld medvirkende 

faktor for elevernes læring:  

 Kundens kompetencer til at understøtte elevernes læring  

 Kundens engagement og vilje 

Fund 4: Samarbejde som betydningsfuld medvirkende faktor for læring i MVEU  

Samarbejdspraksis betegner den særlige praksis for, hvordan eleverne inden for en gruppe taler med 

hinanden, tager beslutninger, fordeler ansvar imellem sig, samt praktiserer ledelse.  
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Det empiriske materiale viser, at det er meget svært at forudse, hvordan samarbejdet i en gruppe forløber, 

og hvilket resultat det medfører. I KB arbejder eleverne sammen i grupper igennem hele forløbet, og 

læringsnarrativerne peger på, at den samarbejdspraksis, der opstår i de enkelte grupper, har indflydelse på 

gruppens læringsudbytte.  

Et velfungerende gruppesamarbejde som faktor hænger i høj grad sammen med den ovenfor beskrevne 

faktor, der handler om elevidentitet (fund 2). Grupper, hvor eleverne kan identificere sig med de andre 

elever i gruppen, fungerer generelt bedst. Her handler gruppens medlemmer i retning af nogle fælles mål, 

som de alle sammen kan se mening i at forfølge. Elevernes sociale identitet synes altså at spille en rolle i 

gruppearbejdet. Elevernes tilskrivelse af mening i denne proces handler som nævnt både om faglige, 

indholdsmæssige forhold, men også om sociale forhold, der kredser om spørgsmålet, om de ud fra deres 

mere personlige identiteter kan se sig selv høre til iblandt de andre elever. Post-fokusgruppeinterviewene 

indeholder således en række eksempler på elevudsagn i stil med ”Jeg kunne bare ikke med min gruppe” (se 

fx bilag 29) og lignende. Når jeg adskiller elevernes identiteter som betydningsfuld medvirkende faktor fra 

gruppernes samarbejdspraksis, er det, fordi det empiriske materiale giver anledning til at se nærmere på, 

hvordan gruppearbejde konkret materialiserer sig i de 25 forskellige cases. 

Det ses således, at der er forskelle på de enkelte gruppers interaktionspraksis, der udgør den første 

underkategori i forbindelse med elevernes samarbejde. I forløbet KB er der på mange tidspunkter brug for, 

at gruppen træffer aftaler og/eller diskuterer faglige og praktiske forhold, så arbejdet kan skride fremad. 

Det bliver tydeligt ud fra det empiriske materiale, at en velfungerende interaktionspraksis fordrer, at 

gruppens medlemmer indtager fysiske positioner, der gør det muligt at lytte til hinanden, aflæse hinandens 

mimik og kropssprog, og at samtlige fire medlemmer i gruppen indtager disse positioner sammen.  

Foruden elevernes fysiske interaktionspraksis i gruppearbejdssituationer er deres diskursive praksis 

interessant at se på. Nogle gruppers samtalekultur tager form som en kamp, hvor medlemmerne primært 

forsøger at få deres egne synspunkter igennem (fx case 23). Andre gruppers samtaler er kendetegnet ved, 

at en eller to elever taler og de andre enten tier eller tilslutter sig deres forslag, ideer eller holdninger (fx 

case 14, bilag 4). Andre grupper igen har en samtalekultur, der er kendetegnet ved at have en udforskende 

karakter, hvor eleverne anerkender og gør brug af hinandens udsagn samt forsøger at opbygge en fælles 

forståelse og en fælles retning for det fortsatte arbejde (fx case 17, bilag 4). Læringsnarrativerne afdækker 

den store variation imellem grupperne, når det drejer sig om deres interaktionspraksis.  

De andre underkategorier i forbindelse med elevernes samarbejdspraksis handler overordnet om 

gruppernes praksis i forbindelse med at fordele ansvar, tage ledelse og træffe beslutninger. 
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Underkategorien beslutningsprocesser i gruppen er opstået på baggrund af observationer af elevgruppers 

evne til at træffe beslutninger undervejs i forløbet. Arbejdet med KB, og generelt med MVEU, fordrer af 

elevgrupperne, at de skifter retning undervejs, reflekterer over deres handlinger og træffer fælles 

beslutninger om nye handlinger. Den succesfulde gruppe formår at opretholde kontinuitet i dens måde at 

engagere sig i formålsrettede handlinger, selvom oprindeligt formulerede mål og oprindeligt udarbejdede 

handlingsplaner ikke viser sig at holde hele vejen igennem forløbet. Gruppens evne til at blive ved med at 

træffe beslutninger, herunder ændre planer og formål med gruppens aktiviteter, har stor betydning, når 

det gælder elevernes læringsudbytte, da læringsmulighederne i forløbet ligger i elevernes konstante 

afprøvning af og refleksion over aktive handlinger. Og aktive handlinger fordrer fælles beslutninger, når 

arbejdet foregår i grupper.  

Den tredje underkategori kaldes ledelse og ansvarsfordeling i gruppen, og den handler om ledelse i gruppen 

er mere eller mindre demokratisk, forstået sådan, at eleverne i gruppen er lige i forhold til at få deres ideer 

og forslag igennem; gruppen handler dermed ud fra ideerne, og ikke ud fra hvem i gruppen, der har mest 

magt. Det ses, at nogle gruppers ledelse er kendetegnet ved at være i høj grad hierarkisk, så få elever i 

gruppen bestemmer, hvilke ideer og forslag, der anerkendes og forfølges af handlinger (fx case 23). I nogle 

af disse grupper er der konsensus om denne ledelsesform, så de elever, der ikke får mulighed for at 

bestemme noget, er indforstået med, at den ene elev eller de få elever træffer beslutning om, i hvilken 

retning gruppen arbejder videre (fx case 14). I andre hierarkisk organiserede grupper er der kamp om, 

hvem der skal bestemme. Demokratisk ledede grupper er kendetegnet ved, at flere eller mange elevers 

ideer anerkendes af fællesskabet, og at flere eller mange elever tager ansvar og ledelse for gruppens 

arbejde.  

Opsamlende udpeger jeg følgende underkategorier i relation til faktor 4, samarbejde som betydningsfuld 

medvirkende faktor for elevernes læring:  

 Gruppens interaktionspraksis  

 Beslutningsprocesser i gruppen  

 Ledelse og ansvarsfordeling i gruppen 
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Kapitel 8: Fremgangsmåde, tilgange og metoder til analyse 2  

Opmærksomheden på de fire faktorer, der havde indflydelse på elevernes læringspraksis og -udbytte, som 

de blev beskrevet i forrige kapitel, fører videre til den næste analyse, analyse 2, hvor jeg foretager en 

vurdering og en kvantificering af alle 25 elevgruppers læringsudbytte, under indflydelse af de fire faktorer 

og deres underkategorier (kapitel 7), og i relation til undervisningsmålene i KB. Herved undersøges det i 

bredden, dvs. på tværs af materialet, hvordan faktorerne 1-4 (kapitel 7) har påvirket elevgruppernes 

læringspraksis, og med hvilket læringsudbytte som følge. 

Nedenfor beskriver jeg fremgangsmåden for analyse 2 samt de metoder og tilgange, der har inspireret den. 

Kapitlet skal, som nævnt tidligere, læses i sammenhæng med kapitlerne fire og fem, der sammen med 

nærværende kapitel beskriver studiets analysemetode.  

Formålet med analyse 2 – og dens relation til analyse 1  

Der følger nu en række metodemæssige overvejelser, der kredser om analyse 2 samt sammenhængen 

mellem analyse 2 og analyse 1, der overordnet repræsenterer overgangen mellem en analyse af enkelte 

samspillende enheder (den enkelte gruppe) til en analyse af enheder (flere grupper) på tværs, dvs. en 

sammenligning mellem samspilende enheder (jf. kapitel 4).  

Formålet med analyse 2 er på tværs af materialet at forstå elevernes læring, og det, der har ført til den, 

samt hvad der eventuelt har forhindret elevernes læring. Den dybdeforståelse, læringsnarrativerne har 

bidraget til, skal sættes ind i dens sammenhæng, så den enkelte elevgruppes læringspraksis (en enkelt case) 

sættes i relation til de andre (multiple cases) gruppers praksisser. Følgende citat svarer til min forståelse af 

formålet med at analysere grupperne på tværs af hinanden:  

One aim of studying multiple cases is to increase generalizability, reassuring yourself that the events 
and processes in one well-described setting are not wholly idiosyncratic. At a deeper level, the aim is 
to see processes and outcomes across many cases, to understand how they are qualified by local 
conditions, and thus to develop more sophisticated descriptions and more powerful explanations 
(Hubermann & Miles , 1994, s. 95).  

Analyse 2 har derfor ligeledes det formål at styrke hypotesen om de fire betydningsfulde medvirkende 

faktorers indflydelse på elevernes læring (kapitel 7). En analyse af faktorernes betydning på 25 forskellige 

gruppers læringsudbytte gør det muligt at udlede en mere generel teori om, hvad der fremmer eller 

hæmmer elevernes læring i MVEU (jf. kapitel 2), og den bidrager derved til besvarelsen af 

forskningsspørgsmålet om potentialer og udfordringer ved MVEU (se kapitel 1).   
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Kvantificeringer i etnografisk forskning  

Når elevgruppernes læringsudbytte vurderes i analyse 2, sker det i form af en kvantificering, der beskrives 

metodisk i detaljer i selve analysen (kapitel 9). På nuværende tidspunkt anføres nogle metodologiske 

overvejelser i forbindelse med kvantificeringer i etnografiske studier som det nærværende.   

Selvom etnografisk forskning i de fleste tilfælde afstår fra at benytte kvantitative data, finder jeg, hos de 

etnografer, jeg læner mig op ad i mit studie (se referencer i kapitel 3), en stor opmærksomhed på, at 

etnografisk forskning ikke må blive anekdotisk, men må bero på systematiske analyser, der, foruden at 

omfatte akkurate beskrivelser af observerede begivenheder, rummer troværdige generaliseringer, når det 

kommer til at beskrive mønstre i, og variationer af, typer af samspil mellem mennesker (Hammersley, 1985; 

Hammersley, 1990; Wadel, 2014). Hammersley (1990) giver desuden et bud på, hvordan kvantificeringer og 

egentlige kvantitative metoder kan bidrage hertil (Hammersley , 1990, kapitel 4). 

Selvom der sker en kvantificering i form af de tildelte scoringstalværdier (jf. kapitel 9), betragtes analyse 2 i 

nærværende studie ikke som en egentlig kvantitativ analyse, hvor der er kontrol over variablerne i form af 

statistisk kontrol og/eller fysisk kontrol. Et kendetegn ved kvantitative studier er, at det empiriske materiale 

typisk er indsamlet ved hjælp af kontrollerede metoder, som eksempelvis gennem kontrollerede 

eksperimenter, hvor man forsøger at holde antallet af variabler lavt, og hvor man kontrollerer variablerne, 

så man kan hævde at have flere (eller mange) tilfælde af et fænomen, der har virket under de samme 

forhold (Hammersley & Atkinson, 2007).  

Andre kvantitative studier beror sig på survey-undersøgelser, hvor man statistisk kontrollerer variablerne 

(Hammersley & Atkinson, 2007, s. 6). Men hvor udbredelsen af et bestemt svar i en survey-undersøgelse 

kan kontrolleres statistisk, og bruges videre i en kvantitativ analyse, fortæller dette svar ikke noget om 

konteksten for, at respondenten har svaret, som hun/han har gjort, og heller ikke om hun/han svarer på 

spørgsmålet ud fra den samme forståelse af spørgsmålet, som andre respondenter, der eksempelvis har 

deltaget i andre praksisser og ud fra andre forståelser (se også kapitel 10).  

Dataindsamlingsmetoden i nærværende studie og de data, denne har frembragt (kapitel 3), og som er dem, 

der ligger til grund for analyse 2 i nærværende studie, er de samme som i tilfælde af analyse 1; de svarer 

derfor ikke til de metoder, der benyttes i ovennævnte eksempler på kvantitative studier. Når jeg derfor i 

analyse 2 foretager sammenligninger og udpeger mønstre i de scoringer, jeg har tildelt de forskellige 

kategorier i forhold til grupperne 1-25, hævder jeg på ingen måde en statistisk eller empirisk kausalitet.  
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Foreløbig opsummering  

Formålet med analyse 2 er at kvalificere hypoteserne udledt af analyse 1 og derved styrke argumenterne 

for de identificerede betydningsfulde medvirkende faktorer (kapitel 7) og deres sammenhæng med 

elevernes læringsudbytte. Kvantificeringerne i analyse 2 er tiltænkt at bidrage til den samme viden som 

analyse 1 gjorde det: En viden om elevers læringspraksis og -udbytte i MVEU i forskellige naturligt 

forekommende kontekster.  

Analyse 2 bliver altså ikke mere sand, gyldig eller virkelig end analyse 1 af at indeholde kvantificeringer, 

men den tiltænkes at bidrage yderligere til en realistisk fremstilling og vurdering af de observerede 

begivenheder i KB ved især at illustrere bredden i hele materialet, og dermed bedre at kunne beskrive 

praksis hos samtlige 25 grupper af elever. Validiteten og troværdigheden af resultaterne af den samlede 

analyse (analyse 1+2) styrkes derved (jf. kapitel 4, del 2).  

Metoder og tilgange til at vurdere læring og læringsudbytte  

Når jeg i analyse 2 (kapitel 9) vurderer elevgruppernes læringsudbytte, og kvantificerer denne ved at tildele 

grupperne en score i forhold til en række kategorier afledt betydningsfulde medvirkende faktorer for læring 

(kapitel 7) og mål for undervisningen, så sker det med udgangspunkt i en grundlæggende forståelse af 

læring som accountable i følgende forstand: 

An analysis of learning as an accountable activity – accountable in Garfinkels (1967) sense of 
“observable and reportable” (pp.1-2) – that is transacted in unfolding moments of time but that is 
often connected (as evident in participants talk and actions) by participants themselves to broader 
scales of time, place and social relationships … (Hall & Stevens, 2016, s. 100). 

Ved at kunne rapporteres og observeres, ved at bestå af handlinger og tale mellem deltagere i praksis og 

ved at skulle forstås i sammenhæng med andre begivenheder, på andre tidspunkter, steder og i andre 

sociale relationer, forstås læring ikke alene som observérbar, men også som noget, der nødvendigvis må 

observeres og analyseres empirisk, for at kunne blive vurderet – en forståelse, der ligger i forlængelse af 

den praksisteoretiske ontologi og det praksisteoretiske læringssyn, jeg beskrev i kapitel 2.  

Når læring således evalueres ud fra et praksisteoretisk læringssyn, så betyder det, at læring betragtes som 

”building knowledge with others” (Mercer & Littleton, 2007, s. 3), og ikke som indre, kognitiv 

betydningsdannelse hos den enkelte (jf. del 2, kapitel 2). Læring evalueres og vurderes i nærværende studie 

udelukkende ud fra ydre, synlige tegn, der indikerer, at enkeltpersoner i samspil med hinanden har lært 

noget, som fx viser sig i form af kropslig interaktion og positionering, aktive handlinger, diskurser (sproglige 

udsagn, dialogformer) eller elevproducerede skriftlige eller multimodale tekster.  
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Når disse tegn kan tolkes som indikatorer for læring, anvender jeg teori om læring, som beskrevet i kapitel 

2. Tilgangen til evaluering af læring bliver en realistisk vurderende (Pawson & Tilley, 1997) og teoribaseret 

(Hansen & Brodersen, 2015) tilgang, hvor hele læreprocessen vurderes ud fra elevernes handlinger, deres 

tale og delvis deres emotioner i tråd med en performance based (Daghan & Akkoyunlu, 2014; Lackéus & 

Middleton, 2018; Stanford University, 2019a) og delvist emotion based (Lackéus, 2014) tilgang til at 

evaluere læring. Samtidig bygger vurderingen af elevernes læringsudbytte videre på den refleksivt 

fortolkende tilgang (kapitel 5), der benyttedes i de foregående narrative konstruktioner af gruppernes 

arbejde med KB. Vurderingen foretages derved ud fra en holistisk vurdering af elevernes kompetencer 

(Bresciani et al., 2009, s. 61), og ikke som en præcis vurdering af afgrænsede færdigheder eller 

vidensområder, som de kan foretages ved fx testning (Gulikers et al., 2004). 

Sammenhæng mellem mål, instruktioner, aktiviteter og evaluering  

Vurdering af læring skal grundlæggende foregå, så de lærende (eleverne) vurderes ud fra de mål, der er 

formuleret i det didaktiske design samt i de instruktioner og den stilladsering, eleverne har fået forud for 

deres arbejde med de opgaver og udfordringer, der ligger i designet. Instruktion, stilladsering, læreproces 

og vurderingskriterier samt -metoder skal tilpasses hinanden konstruktivt (Biggs, 1996), dvs. der bør være 

sammenhæng mellem det, eleverne forventes at lave og lære, det de laver, samt den måde og de kriterier, 

de bliver vurderet efter (Biggs, 1996; Gulikers, Bastiaens, & Kirschner, 2004; Lackéus & Middleton, 2018; 

Shaffer & Resnick, 1999).  

I den forbindelse er det væsentligt at bemærke forskellen mellem læring, som den er intenderet i et 

bestemt læremiddel, og empirisk observerede og fortolkede tegn på læring i en observeret specifik praksis, 

hvor det specifikke læremiddel indgår i (Fjørtoft, 2017; Moss & Brookhart, 2018) (jf. også kapitel 2). Det 

didaktiske design (KB) og dets intentioner formuleret som mål for handling, tilegnelse af viden, færdigheder 

og kompetencer, sætter rammerne for, hvilke tegn, der anses for at kunne indikere forhold omkring 

elevernes læring. Samtidig tages der hensyn til observationerne fra den reelle anvendelse af designet i de 

specifikke kontekster, det er blevet afprøvet i, når elevernes læringsudbytte vurderes i analyse 2 (kapitel 9).  

Analysens bestanddele  

Når læringsudbyttet vurderes, tages der derfor hensyn til de fire faktorer (kapitel 7), der øjensynlig har haft 

en betydning for elevernes læring. Derfor vurderes de betydningsfulde medvirkende faktorers indflydelse 

på elevernes læring, hver faktor for sig, i forhold til hver af de 25 gruppers læringsforløb. Det sker i form af 

delanalyserne 1-4 i kapitel 9. Denne del af analyse 2 udspringer derved den foregående analyse 1 (kapitel 6) 

og dens resultater (kapitlerne 6 & 7).  
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Sideløbende har jeg vurderet elevernes estimerede læringsudbytte i relation til de i designet intenderede 

mål. Her anvendes det intenderede læringsudbytte til at observere og vurdere de observerede (eleverne). 

Dette sker med henblik på at målrette og fokusere analysen, så den har en udsigelseskraft i relation til de 

kompetencer, der er intenderet i MVEU og mere specifikt i KB. Herved kan analysen bidrage til besvarelsen 

af det overordnede forskningsspørgsmål i afhandlingen (kapitel 1).  

Samlet set bidrager analyse 2 til afhandlingen ved både at give et billede af elevernes læringsudbytte målt i 

forhold til undervisningsmålene og et indblik i sammenhængen mellem de fire faktorers indflydelse på de 

enkelte gruppers læring og deres læringsudbytte.  

Figur 45 viser, hvordan vurdering af læring i studiet foretages på baggrund af de to grundlæggende 

forskellige niveauer: det intentionelle niveau og det empirisk observerede niveau. 

 

Figur 45: Niveauer og relationer i tilgangen til at vurdere læringsudbytte hos eleverne i analyse 2 

 

Niveau 2 i figur 45 repræsenterer de empiridrevne observationer fra analyse 1, der har haft en betydning 

for elevgruppernes læring, og der, som beskrevet ovenfor, anvendes i delanalyserne 1-4 i analyse 2. Hertil 

er der udviklet præcise scoringskriterier for samtlige fire faktorer og de underkategorier, der, som 

beskrevet i kapitel 7, ligeledes er udledt af analyse 1. Niveau 1 i figur 45 repræsenterer overordnede 

intentioner i det didaktiske design KB og konkrete ekspliciterede proces-, produkt- og undervisningsmål, 

som de er formuleret i læremidlet (bilag 1). I delanalyse 5 i analyse 2 vurderes elevgruppernes 
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læringsudbytte ved hjælp af tegn på læring og præcise scoringskriterier, der er afledt af de intenderede mål 

fra læremidlet KB.  

Mål i KB – læring som intenderet og observerbar  

I det følgende gives der en kort beskrivelse af intentionerne og målene i KB (jf. niveau 1 figur 45), der udgør 

rammen og målestokken for elevernes læring i forhold til den femte delanalyse i analyse 2 (kapitel 9), hvor 

det intenderede bruges til at observere og vurdere de observerede (jf. ovenfor).  

KB som didaktisk design sigter overordnet mod komplekse og relativt dybe (Fullan & Scott, 2014) 

læreprocesser, der skal bidrage til, at eleverne udvikler entreprenørielle kompetencer (Rasmussen & 

Fritzner, 2015; Undervisningsministeriet, 2013), hvor de lærer at handle på deres egne ideer, eller mere 

præcist, iværksætte kreative handlinger, der skaber værdi for andre ved hjælp fra kommunikative 

kompetencer, der relaterer sig direkte til kompetenceområderne ”Kommunikation” og ”Fremstilling” i 

Fælles Mål for dansk (Undervisningsministeriet, 2018) (læs nærmere i kapitel 9).  

I det læremiddel (bilag 1), der er udviklet på baggrund af det didaktiske design KB, er mål inddelt i proces-, 

produkt- og læringsmål, som vist i følgende tabel:  

 

Procesmål  Efter uge 1: Aftale med kunden skal være indgået 

 Efter uge 2: Research, kundeprofil og pitch for kunden skal være afsluttet 

 Efter uge 3: Udkast til tekster skal være produceret  

 Efter uge 4: Tekster skal være færdige, produktet skal være præsenteret 

for kunden  

Produktmål I (eleverne) skal producere tekster for kunderne, der består af skrift og 

billeder (evt. video). Hertil skal I bruge en digital platform, der svarer til 

kundens behov. Indhold og form i teksterne skal svare til det, I og kunderne 

bliver enige om giver mening ift. kundernes målgruppe og kommunikative 

behov. 

Læringsmål Danskfaglige mål i relation til 

kompetenceområderne 

Kommunikation og Fremstilling 

(Undervisningsministeriet, 2018):  

Entreprenørskabsfaglige mål i 

relation til det tværgående tema om 

”Innovation og Entreprenørskab” 

(Undervisningsministeriet, 
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 I skal lære at skrive 

argumenterende og fortællende 

tekster  

 I skal lære at fremstille 

multimodale tekster  

 I skal lære at samtale og diskutere 

samt fremlægge mundtligt  

 I skal lære at sætte tekster op på 

online-digitale platforme  

Innovation og Entreprenørskab, 

2013):  

 I skal lære at tænke og handle 

kreativt  

 I skal lære at undersøge verden 

omkring jer  

 I skal lære at gå i dialog med 

verden omkring jer  

 I skal lære at handle på jeres ideer 

og føre dem ud i livet  

 

Tabel 5: Proces-, produkt- og læringsmål i læremidlet KB  

 

Det er målene ovenfor (tabel 5) sammen med målet om værdiskabelse (jf. det efterfølgende afsnit), der 

udgør den målestok, jeg anvender, når jeg vurderer elevgruppernes læringsudbytte i relation til 

intentionerne i det didaktiske design omkring KB. I selve analysen (kapitel 9) er læringsmålene udfoldet og 

konkretiseret ved at blive transformeret til tegn på læring og scoringskriterier, så de kan operationaliseres i 

tråd med forståelsen af læring som vurdérbar gennem observationer i praksis (Fjørtoft, 2017; Moss & 

Brookhart, 2018).  

Evaluering af værdiskabelsesorienteret entreprenøriel læring  

Foruden læringsmålene (tabel 5) indgår værdiskabelse som en væsentlig dimension (jf. kapitel 2) i 

vurderingen af læringsudbytte i entreprenøriel læring som i MVEU. Denne dimension, som den indgår i 

vurderingerne i kapitel 9, beskrives i det følgende.  

Lackéus & Middleton (2018) peger på, at værdiskabelsesorienterede entreprenørskabsundervisningsforløb 

bør evalueres med et dobbeltfokus: et fokus på den umiddelbare værdiskabelse for eksterne 

samarbejdspartnere (kunderne i KB) og et andet på den ønskede læring, som den er formuleret i målene 

for det didaktiske design (jf. ovenfor). Den første af de to evalueringsformer, der knytter sig til den 

autentiske værdiskabelse i forbindelse med særlige og ofte emotionelt ladede situationer, betegnes som 

”emotion-laden activity-based assessment” (Lackéus & Middleton, 2018, s. 40). Her er kriterierne for et 

positivt læringsudbytte knyttet til de lærendes oplevelse af at have succes eller ej med deres iværksatte 
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ide: “Using summative assessment in a pass/fail manner to direct students to experience and reflect upon 

such emotion-laden activities is here posited to represent a new assessment method: emotion-laden 

activity-based assessment” (Lackéus & Middleton, 2018, s. 40).  

Det er kunderne selv, som eksterne samarbejdspartnere, der vurderer værdien af de produkter og den 

kommunikationsstrategi, eleverne har produceret og udviklet i afprøvningerne af KB. Vurderingsopgaven er 

altså delt mellem en del, der varetages af de eksterne samarbejdspartnere, og en anden del, der varetages 

af uddannelsesinstitutionen, dvs. de dansklærere, der deltager i forsøget. Lackéus og Middleton skriver 

herom:  

When engaging external stakeholders in assessment work, it is not assessment of learning that is 
outsourced to these external stakeholders. It is rather an assessment of the value that students have 
(or have not) created, as viewed from the perspective of the presumably qualified external 
stakeholder. The value proposition put forward by the students is assessed professionally by external 
stakeholders over the phone, through written materials, in physical meetings, in pitch sessions and 
through other means … (Lackéus & Middleton, 2018, s. 37). 

I KB er det netop sådan en opdeling, der er blevet praktiseret. Kunderne fik opgaven at vurdere elevernes 

arbejde ud fra et værdiskabelsesperspektiv: kan elevernes produkter og ideer bruges i virkeligheden? 

Autentisk værdiskabelse for kunderne som potentielt resultat af undervisningen i KB tilfører et særligt 

læringspotentiale, der kan observeres ved særligt emotionelt ladede situationer, som når en gruppe elever 

oplever at blive accepteret, rost, anerkendt eller, modsat, afvist af deres kunde. Datamaterialet i 

nærværende studie rummer en lang række af disse situationer, som fx læringsnarrativerne omkring casene 

13 og 19 i kapitel 6 viser.  

Om denne særlige form for evaluering af værdiskabelse skriver Lackeus og Middleton, at den på en og 

samme tid må betragtes som summativ og potentielt formativ, og derved bidrager den til motivation, 

engagement og fortsat læring hos eleverne:  

Such assessment could then be classified as formative assessment. Even if it is about summatively 
assessing the value proposition that has been put forward by the students, the reason teachers 
include it is because it deepens student learning. Its delivery forms are often made up of summarized 
oral judgements and awards towards the end of a tandem learning and value creation process. Such 
judgements often drive the learning process forward more efficiently than grades (Lackéus, 2018, s. 
38). 

De visuelle gengivelser af elevernes kropslige handlinger igennem forløbet, som de er fastholdt på 

videooptagelserne, og som de optræder i form af tegninger her i afhandlingen (kapitel 6), fungerer som 

synlige tegn på, og om eleverne har haft succes med denne del af den intenderede undervisning. I min 

evaluering og vurdering i kapitel 9 indgår denne vurdering af værdiskabelse og de tilknyttede emotionelle 

situationer. Jeg har således – på samme måde som i forhold til de andre henholdsvis danskfaglige og 
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entreprenørskabsfaglige mål – udviklet præcise beskrivelser af tegn på læring og scoringskriterier i relation 

til værdiskabelse som et af de overordnede mål i KB.  

Datagrundlaget for vurderingen af læring og værdiskabelse i delanalyse 5  

Vurderingen af elevgruppernes læringsudbytte i relation til intentionerne om værdiskabelse og læring af 

danskfaglige og entreprenørielle kompetencer sker ved, at målene og deraf afledte tegn på læring og 

scoringskriterier bruges til at vurdere den observerede praksis (jf. ovenfor). I denne vurdering tages 

udgangspunkt i data om: 

1. Elevernes refleksioner over deres egen læring, en form for refleksiv selv-vurdering, som den kommer til 

udtryk gennem elevernes udsagn i interviews, selvvurderingsskemaer og i andre situationer, hvor de 

udtaler sig om, hvad de mener at have lært. 

2. Elevernes performances, som jeg har observeret dem ved hjælp fra videooptagelser. 

3. Lærernes vurderinger af elevernes læring i forbindelse med de ønskede kompetencer i KB gennem 

feedback til eleverne samt vurderende udsagn til mig (forskeren).  

4. Kundernes vurdering af graden af succes i forbindelse med elevernes evner til at skabe værdi for 

kunden, fx i form af en kommunikationsstrategi samt tekster, der understøtter denne. 

5. I sidste ende forskerens (min egen) vurdering af elevernes læring af kompetencer i form af 

kommunikative kompetencer relateret til Fælles Mål for dansk samt entreprenørielle kompetencer. 

Denne vurdering sker med udgangspunkt i de øvrige punkter i denne oplistning (1-4) samt det 

indsamlede datamateriale (bilag 2), og ved hjælp af en narrativ, refleksiv og fortolkende 

helhedsorienteret tilgang, som beskrevet i dette kapitel og i kapitlerne fire & fem.   

Fremgangsmåden i analyse 2  

Med udgangspunkt i ovenstående overvejelser gik jeg i analyse 2 frem efter følgende metode:  

 Tegn på læring og scoringskriterier er blevet udviklet og defineret med baggrund i det empiriske 

materiale og de intenderede mål i KB.  

 Scoringskriterier har efterfølgende været målestok for scoringer af samtlige 25 gruppers læringspraksis 

og -udbytte i fem delanalyser. Scoringerne blev foretaget ud fra data, som blev beskrevet i punkterne 1-

5 i forrige afsnit.  

 I de første fire af delanalyserne får elevernes læringspraksis scorer i forhold til de fire betydningsfulde 

medvirkende faktorer (kapitel 7), der viste sig i analyse 1; i den femte delanalyse får elevernes 

læringsudbytte scorer ud fra de intenderede mål i relation til fagområderne dansk og entreprenørskab 

samt værdiskabelse som særlig dimension. 
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 Talværdierne i analyse 2 er således udtryk for vurderinger, der – på baggrund af grundige beskrivelser 

af scoringskriterier – er afledt af det empiriske materiale, og de består ikke af deduktivt 

forhåndsbeskrevne tegn og kriterier, i tilfælde af de fire første delanalyser. I den femte delanalyse er 

det ligeledes grundige beskrivelser af scoringskriterier, der er afledt dels det empiriske materiale og 

dels de intenderede mål, der har ført til scoringerne i form af talværdier.  

 Talværdierne repræsenterer således den kvalitative, holistiske og realistiske vurdering af elevernes 

arbejde, hvorfor de ikke er udtryk for en evidensbaseret vurdering, men for min egen, realistiske 

fortolkende vurdering. Samtlige scoringer er foretaget ud fra en overordnet scoringsguide, der 

præsenteres i starten af kapitel 9.  

 Som opsamling på samtlige scoringer i analyse 2 har jeg foretaget sammenligninger mellem og 

beskrevet mønstre i gruppernes praksisser, inddelt efter de fem klasser, der har deltaget i studiet. Disse 

opsamlinger beskrives med det formål at bidrage til den før omtalte kvalificering af hypoteserne for 

potentialer og udfordringer ved MVEU.  

 Analysen afsluttes med en genbeskrivelse af hypotesen om de fire betydningsfulde medvirkende 

faktorer for MVEU og deres indflydelse på elevernes læringspraksis og -udbytte.  

Opsummering af kapitel 8 

Tilgangen til at forstå og evaluere elevernes læring i bredden er en realistisk, teoribaseret og fortolkende 

helhedsvurdering af elevernes læringspraksis foretaget af forskeren, der inddrager elevernes præstationer, 

reflekterende selvvurderinger, lærernes og kundernes vurderinger samt elevprodukter. Der tages dels 

hensyn til fire tværgående faktorer, der har vist sig at være af betydning for elevernes læring (jf. kapitlerne 

6 & 7), og dels til intenderede mål for elevernes læring, som de indgår i læremidlet til KB (jf. kapitel 2).  

Samlet bidrager analyse 2 med følgende:  

 Ved at tildele scorer til alle grupper i forhold til alle kategorier og underkategorier behandles hele 

datagrundlaget, og spørgsmålet om potentialer og udfordringer ved MVEU kan derved besvares på et 

mere kvalificeret grundlag, om end stadigvæk i form af hypoteser, og ikke evidens.  

 Tildelingen af en score i form af en talværdi med en tilhørende farveskala (se kapitel 9) gør det muligt 

at foretage sammenligninger mellem grupperne, så det er nemmere at få øje på mønstre og 

uregelmæssigheder på tværs af grupper samt på tværs af faktorer og det estimerede læringsudbytte.  

 Disse sammenligninger på tværs af materialet kan sammenholdes med de resultater, den narrative 

interaktionsanalyse (analyse 1) har fremlagt. 

 Ved at formulere præcise tegn på læring og scoringskriterier i relation til målene i det didaktiske design 

KB tydeliggøres det, hvad MVEU består af, dvs. MVEU’s intenderede og observerede handlinger. Disse 
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gør det desuden muligt at vurdere elevernes læringsudbytte ud fra objektive kriterier, og det bidrager 

derved desuden til fremtidig udvikling og forskning i relation til feltet for curriculumbaseret og 

performanceorienteret vurdering af elevers læringsudbytte (jf. kapitlerne 1 & 10).  
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Kapitel 9: Analyse og vurdering af elevernes læring i bredden  

Dette kapitel præsenterer analyse 2, der er blevet beskrevet metodisk og metodologisk i forrige kapitel 

samt i kapitel 4. Kapitlet indeholder en vurdering og en analyse af samtlige 25 elevgruppers 

læringspraksisser og -udbytte.7 

Formålet med analysen er at beskrive det empiriske materiale i bredden, så læseren får et indblik i fund, 

der gælder for hele afprøvningen i de fem klasser, den er foregået i, i en sammenlignende analyse. De 

generaliseringer, der udledes på baggrund af analysen, og der formuleres som hypoteser, skal derved 

bidrage til besvarelsen af det overordnede forskningsspørgsmål (jf. kapitel 4, del 2). 

Nærværende kapitel er bygget op så delanalyserne 1-5 (jf. kapitel 8) præsenteres hver for sig i kapitlets 

første del. I denne del præsenteres således en samlet vurdering af de fire betydningsfulde medvirkende 

faktorers indflydelse på hver af de 25 elevgruppers læringsudbytte igennem arbejdet med KB 

(delanalyserne 1-4) og en samlet vurdering af hver af de 25 elevgruppers læringsudbytte i relation til 

målene i KB samt til værdiskabelse som dimension (delanalyse 5).  

Herunder besvares følgende undersøgelsesspørgsmål vurderet på en skala fra 0-6:  

Til delanalyse 1: I hvilken grad har lærernes holdninger til designet, deres engagement og deres 

kompetencer til at understøtte elevernes læring haft en positiv effekt på elevernes (i gruppe 1-25) arbejde?  

Til delanalyse 2: I hvilken grad har eleverne i grupperne (gruppe 1-25) oplevet arbejdet i KB som 

meningsfuld i forhold til deres identitet?  

Til delanalyse 3: Hvordan har kvaliteten af gruppernes (gruppe 1-25) samarbejde været?  

Til delanalyse 4: I hvilken grad har samarbejdspartneren fra verden uden for skolen (kunden) og dennes 

engagement og kompetencer haft en positiv effekt på elevernes arbejde i de 25 grupper? 

Til delanalyse 5: Hvordan vurderes det samlede læringsudbytte hos eleverne i grupperne 1-25 i relation til 

målene i KB samt til værdiskabelse som dimension?  

I kapitlets anden del beskrives mønstre i elevgruppernes læringspraksis og -udbytte ud fra vurderingerne i 

del 1. De grupper, der hører til den samme klasse, beskrives her samlet.  

                                                           

7 Ønsker man et overblik over analysens resultat, inden delanalyserne beskrives i detaljer, kan man med fordel læse på 
s. 235-249, hvor der gives korte portrætter af samtlige elevgrupper i forhold til deres læringspraksis og -udbytte. Når 
portrætterne ikke optræder i starten af dette kapitel, er det af hensyn til rækkefølgen i fremgangsmåden for analysen. 
Portrætterne er opstået på baggrund af samtlige scoringer af samtlige faktorer på samtlige grupper.  
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Til sidst genbeskrives og udvides hypoteserne omkring de fire medvirkende faktorers betydning for 

elevernes læring i kapitlets tredje del. Det sker på baggrund af analyse 2 og i forlængelse af analyse 1 

(kapitlerne 6 & 7).  

Del 1: Delanalyserne 1-5 

Nedenfor fremgår en gennemgang af de fem forskellige delanalyser hver for sig. Som beskrevet i kapitel 8 

er der udviklet scoringskriterier og tegn på læring for samtlige kategorier under de fem overordnede 

analysekategorier. Samtlige scoringer er givet på baggrund af den samme overordnede scoringsguide, der 

kort beskrives i det følgende.  

Scoringerne i delanalyserne 1-5 tildeles ud fra en 7-trinsskala (tabel 6) fra 0-6, hvor 6 er højest og 0 er 

lavest. Talværdierne på skalaen er visualiseret ved en grøn-hvid-rød-farveskala, hvor grøn er højest og rød 

lavest. Talværdierne 5 & 6 udtrykker en høj score med differentiering mellem en høj høj score (scoren 6) og 

en lav høj score (scoren 5). På samme måde gives scoren 4 for en høj middel score og scoren 3 for en lav 

middel score. Scoren 2 gives for en høj lav score og 1 gives for en lav lav score. Scoren 1 er reelt den laveste 

score, der gives, hvis fænomenet i fokus forefindes. Scoren 0 gives kun, hvis der ikke blev iagttaget 

forekomster af fænomenet. For overskuelighedens skyld samler jeg de seks scoringsværdier, der udtrykker 

en grad af forekomst af fænomenet, i tre kriteriebeskrivelser for henholdsvis en høj (5-6), en middel (3-4) 

og en lav (1-2) score, når jeg i det følgende beskriver scoringskriterier for samtlige kategorier og 

underkategorier. 

           værdi  

Score  

  

0 
 

Ingen forekomster 

1 
 

Lav lav  

2 Lav  Høj lav  

3 
 

Lav middel  

4 Middel  Høj middel  

5  Lav høj  

6 høj Høj høj  
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Tabel 6: Overordnet scoringsguide som 7-trinsskala  

 

Delanalyserne er bygget op, så hver analyse indledes med en kort opsummering af, hvilke underkategorier, 

der indgår i den overordnede kategori (jf. kapitel 7). Dernæst præsenteres hver underkategori for sig, og 

her beskrives hvilke kriterier, der ligger til grund for den score, jeg har tildelt grupperne i forhold til de 

enkelte underkategorier. Kriteriebeskrivelsernes formål er at skabe gennemsigtighed, så det bliver tydeligt, 

hvilke fænomener i datamaterialet, der indgår i min vurdering, og derved i den tildelte score.  

Efter kriteriebeskrivelserne for underkategorierne i hver af delanalyserne følger en præsentation af 

resultatet af min vurdering af henholdsvis de betydningsfulde medvirkende faktorers indflydelse på 

elevgruppernes læring (delanalyserne 1-4) og læringsudbyttet i relation til mål og værdiskabelse 

(delanalyse 5). Tabellerne 7-11 viser såvel gruppernes score i relation til underkategorierne og en samlet 

score for hovedkategorien, der er gennemsnittet af scoren fra underkategorierne. Tabellerne, der viser 

scoringerne, efterfølges af korte beskrivelser af resultatet på tværs af grupperne og underkategorierne. 

Delanalyse 1: Læreren som betydningsfuld medvirkende faktor 

Lærernes holdninger, værdier, handlinger og kompetencer igennem forløbet er den første af de fire 

betydningsfulde medvirkende faktorer, jeg vil se nærmere på. I forlængelse af læringsnarrativerne (kapitel 

6), der giver en dybdeforståelse af single-cases, hvor lærerne Karina (case 13), Birte (case 23) og Stine (case 

19) indgår, vurderes de fem deltagende læreres indflydelse på elevernes læring i bredden (se kapitel 8). 

Underkategorierne for læreren som betydningsfuld faktor i forhold til elevernes læring er dem, der er 

beskrevet i kapitel 7, hvor de blev udviklet og beskrevet som fund på baggrund af analyse 1.  

Det er vigtigt at bemærke, at de ensartede scoringer af lærerne (tabel 7) i de fem klasser og i relation til 

læringsudbyttet hos alle de deltagende elevgrupper fra den pågældende klasse er udtryk for en forenkling, 

og ud af empirien i studiet fremgår det, at den enkelte lærers indflydelse på de forskellige grupper varierer i 

nogen grad fra gruppe til gruppe. 

Lærernes engagement over for det didaktiske design  

For at kunne give point til lærerne i forhold til deres engagement over for designet, der er den første af tre 

underkategorier for læreren som faktor (jf. kapitel 7), har jeg set på forskellige slags data. For det første 

bruges data fra præ-interviewene (bilag 8,9 & 10) i de tilfælde hvor den pågældende lærer har deltaget i 

dem, hvilket gælder for Marie, Karina og Birte. Dernæst ser jeg på video- og lydoptagelser fra de 
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designværksteder, jeg har gennemført med lærerne, hvor Marie, Birte, Karina og Peter deltog (BA, lf.5-6 & 

vf.1-3; BY, lf.7-10 & vf.1; bilag 11).  

Da disse data dog kun giver et billede af, hvad lærerne mener, før forløbet blev afprøvet, medtager jeg 

ligeledes data fra video- og lydoptagelser, mens designet blev afprøvet. Det kan eksempelvis være korte 

samtaler med en lærer, inden en lektion går i gang, eller mere strukturerede korte interviews (fx bilag 54) 

undervejs i forløbet. Slutteligt anvendes også video- og lydoptagelser fra samtaler og møder med lærerne, 

efter at forløbet var afsluttet (bilag 46).  

Når jeg giver point til lærerne i denne kategori, forholder jeg mig til, om og i hvilken grad den pågældende 

lærer har været positivt indstillet over for designet og dermed har delt de ideer og værdimæssige 

antagelser om undervisning og læring, der ligger til grund for designet (se kapitel 2). Værdier, holdninger og 

indstilling samles og begrebsliggøres som engagement.  

For enkelte lærere har det vist sig, at deres engagement i designet har ændret sig undervejs i forløbet. 

Marie går eksempelvis fra at være meget entusiastisk og fuld af engagement til at ytre sig mere og mere 

kritisk og usikker over for designet (se også kapitel 3, del 4). I de tilfælde, hvor lærerens holdninger eller 

praksisser har ændret sig markant, har jeg i tabellen tilføjet en tilde (~) for at markere, at variationen 

igennem forløbet var relativ stor.  

Lærerne får point i denne kategori efter de følgende scoringskriterier:   

En høj score (5 & 6) gives, når læreren i meget høj eller høj grad har været engageret i arbejdet med KB. 

Tegn på høj grad af engagement er, at læreren generelt udtaler sig positivt om designets potentialer og 

tilslutter sig de grundlæggende principper ved MVEU. Desuden gælder det som tegn, hvis læreren gennem 

sine handlinger i høj grad viser, at han eller hun investerer energi i arbejdet med KB.  

En middel score (3 & 4) gives, når læreren i nogen grad har været engageret i arbejdet med KB. Tegn på 

middel grad af engagement er, at læreren i nogle situationer udtaler sig positivt om designets potentialer 

og tilslutter sig de grundlæggende principper ved MVEU. Desuden gælder det som tegn, hvis læreren 

gennem sine handlinger i nogen grad viser, at han eller hun investerer energi i arbejdet med KB.  

En lav score (1 & 2) gives, når læreren i lav eller meget lav grad har været engageret i arbejdet med KB. 

Tegn på lav grad af engagement er, at læreren generelt udtaler sig negativt om designets potentialer og 

ikke tilslutter sig de grundlæggende principper ved MVEU. Desuden gælder det som tegn, hvis læreren 

gennem sine handlinger viser, at han eller hun ikke investerer energi i arbejdet med KB. 
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Lærernes feedbackpraksis  

Den anden underkategori handler om lærernes feedbackpraksis. Jeg har gennemgået min empiri for 

situationer, hvor lærerne støtter op om elevgruppernes arbejde, mens de er i gang med at arbejde 

selvstændigt. Derudover kigger jeg på situationer, hvor lærerne giver eleverne feedback på deres arbejde. 

Her vurderer jeg, hvor ofte det foregår, samt om der er tale om en fagligt konstruktiv og brugbar feedback 

(jf. kapitel 7), der kan føre eleverne videre, når de skal arbejde i KB. Desuden udgør optagelser fra elevernes 

fremlæggelser, hvor lærerne efterfølgende giver feedback, en stor del af datagrundlaget for lærerens 

feedbackpraksis. Min vurdering af lærerens feedbackpraksis retter sig mod den praksis, som jeg har 

iagttaget i den begrænsede periode, hvor gennemførelsen af netop designet KB fandt sted. Formålet er 

derved ikke at vurdere de medvirkende lærers kompetencer på området generelt, men at vurdere, i hvilken 

grad deres feedbackpraksis har haft indflydelse på elevernes arbejde under den observerede afprøvning. I 

denne kategori blev scoren tildelt efter de følgende scoringskriterier:  

En høj score (5-6) tildeles, når læreren i meget høj eller høj grad har givet brugbar feedback til 

elevgrupperne, mens de arbejdede med KB. Det vil sige, at lærerens feedbackpraksis er kendetegnet ved, at 

han eller hun karakteriserer elevernes produkter og proces ved at bruge relevante fagudtryk og ved at give 

forslag til, hvordan gruppen kan arbejde videre.  

En middel score (3-4) gives, når læreren i nogen grad har givet brugbar feedback til elevgrupperne, mens de 

arbejdede med KB. Det vil sige, at lærerens feedbackpraksis er kendetegnet ved, at han eller hun i nogle 

situationer karakteriserer elevernes produkter og proces ved at bruge relevante fagudtryk og ved at give 

forslag til, hvordan gruppen kan arbejde videre. Desuden er det kendetegn ved en middel score, at han 

eller hun i andre situationer giver en vurderende feedback ved eksempelvis at sige til eleverne, at noget er 

”godt” eller ”skidt”, uden konkret og ved hjælp af relevante fagudtryk at pege på, hvad der er godt eller 

skidt, samt fortælle eleverne, hvordan de kan arbejde videre.  

En lav score (1-2) gives, når læreren i lav eller meget lav grad har givet brugbar feedback til elevgrupperne, 

mens de arbejdede med KB. Det vil sige, at lærerens feedbackpraksis har været kendetegnet ved, at han 

eller hun meget sjældent eller aldrig benyttede sig af feedback, hvor han eller hun karakteriserer elevernes 

produkter ved hjælp af relevante fagudtryk, og at han eller hun enten ikke gav feedback eller gav feedback 

ved at vurdere elevernes produkter/deres arbejde gennem udsagn om, at de enten er gode eller dårlige, 

uden at pege på, hvad der er godt eller skidt, samt fortælle eleverne, hvordan de kan arbejde videre. 
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Lærerens faglige omsætning af designet  

Underkategorien omhandlende lærerens faglige omsætning af designet er defineret og vurderes på 

følgende måde:  

En høj score (5-6) gives, når læreren har benyttet sig af det didaktiske design omkring KB på et meget højt 

eller højt fagligt niveau. Her er lærerens praksis kendetegnet ved, at han eller hun gennem hele forløbet 

bruger de forslag til øvelser samt det fagsprog, der er aftalt på forhånd, og som indgår i læremidlet KB, 

enten direkte eller i en transformeret form, og på en måde så elevernes læring, som defineret i KB, 

understøttes bedst muligt.  

En middel score (3-4) gives, når læreren har benyttet sig af det didaktiske design omkring KB på et middel 

fagligt niveau. Her er lærerens praksis kendetegnet ved, at han eller hun gennem dele af forløbet bruger de 

forslag til øvelser samt det fagsprog, der er aftalt på forhånd, og som indgår i læremidlet KB, enten direkte 

eller i en transformeret form, og på en måde så elevernes læring, som defineret i KB, støttes bedst muligt. 

En lav score (1-2) gives, når læreren har benyttet sig af det didaktiske design omkring KB på et meget lavt 

eller lavt fagligt niveau. Her er lærerens praksis kendetegnet ved, at han eller hun sjældent eller meget 

sjældent bruger de forslag til øvelser samt det fagsprog, der er aftalt på forhånd, og som indgår i læremidlet 

KB, enten direkte eller i en transformeret form, og på en måde så elevernes læring, som defineret i KB, 

støttes bedst muligt. 

Resultat: Læreren som betydningsfuld medvirkende faktor for elevernes læring 

Som det fremgår af tabel 7, vurderes de fem deltagende lærere til at have påvirket elevgrupperne 

forskelligt. Tre af lærerne – Karina, Peter og Stine – vurderes til at have haft en overvejende positiv og 

støttende rolle, mens Birte og Marie vurderes til at have haft en mindre støttende funktion (jf. tabel 7 

nedenfor). 

Læreren som betydningsfuld medvirkende faktor 

 Lærerens engagement 

over for det didaktiske 

design 

Lærerens 

feedbackpraksis 

Lærerens faglige 

omsætning af det 

didaktiske design Samlet 

Lærer Peter 

(grupperne 1-6)  6,0 4,0 5,0 5,0 

Lærer Marie  

(grupperne 7-12) ~2,0 3,0 3,0 2,7 



206 

 

Lærer Karina  

(grupperne 13-17) 5,0 5,0 5,0 5,0 

Lærer Stine  

(grupperne 18-21) ~5,0 4,0 3,0 4,0 

Lærer Birte 

(grupperne 22-25) ~2,0 2,0 1,0 1,7 

Tabel 7: Scoringer af læreren som betydningsfuld medvirkende faktor for elevgruppernes læring 

 

Da scoringsværdierne og de tildelte farver ikke på tilstrækkelig vis viser de enkelte lærers mere kvalitative 

kompetencer, holdninger, værdier og måder at agere på, beskrives de fem lærere i form af portrætter. 

Portrætterne varierer i omfang og længde for at undgå gentagelser af tidligere beskrivelser, hvori lærerne 

indgår (jf. kapitlerne 3 & 6). I tilfælde af lærerne Stine, Marie, Birte og Karina skal portrætterne i det 

følgende derfor primært betragtes som sammenfatninger af tidligere beskrivelser på baggrund af de 

scoringer, jeg har tildelt dem (tabel 7). I tilfælde af lærer Peter gives et længere portræt, da Peters rolle 

rummer nogle interessante perspektiver på potentialer i forbindelse med MVEU, der ikke er blevet 

behandlet tidligere.  

Lærer Karina  

Karinas score er høj (score 5) på samtlige tre underkategorier. Hun er en lærer i fyrrene med en del 

erfaring. Hun er positiv indstillet over for designet og dets elementer, især ideen om at ville kombinere 

fagligt orienteret undervisning med entreprenørskabsundervisning tiltaler hende. Karina har arbejdet tæt 

op ad de beskrivelser og anvisninger, der er lavet til KB, på nær de mere rollespilsagtige elementer. Karinas 

elever fulgte således det elevmateriale, vi havde udarbejdet til forløbet (bilag 1). Karinas faglige omsætning 

vurderes derfor i høj grad i overensstemmelse med designet KB. Hun er desuden en kompetent klasseleder 

og en fagligt orienteret og kompetent dansklærer (jf. kapitel 6, case 13). I sammenligning med Peter var 

Karina dog mindre glad for at slippe kontrollen i de faser, hvor eleverne arbejdede selvstændigt. Dette kom 

fx til udtryk ved mange fælles opsamlinger og introduktioner til fagligt stof, hvilket førte til en relativt 

traditionel ‘skolsk’ gennemførelse af designet. I sin rolle som vejleder og feedbackgiver er Karina meget 

kompetent, og hendes feedback er den mest fagligt orienterede af de fem deltagende lærere.  
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Lærer Stine  

Stine får sammenlagt tildelt en høj middel score (score 4). Hendes engagement vurderes højt (score 5), den 

faglige omsætning middel (score 3) og hendes feedbackpraksis vurderes til en høj middel score (score 4). 

Stine er en ung lærer med relativt lidt erfaring som lærer. Hun var desuden barselsvikar i den klasse, hvor 

forløbet blev afprøvet. Stines indstilling og holdning til forløbet vurderes som neutral i starten og meget 

positiv som forløbet skred frem. Det skyldes, at Stine ikke var del af designværkstederne og de indledende 

samtaler, jeg havde med den faste lærer, Rikke, som hun var barselsvikar for. Stines faglige omsætning af 

designet bar derfor præg af denne særlige situation. Hun spurgte mig ofte til råds, og vi havde mange 

samtaler igennem forløbet. Stine vurderes generelt som meget kompetent i at støtte og vejlede eleverne i 

deres selvstændige arbejde. Hun er meget konkret og direkte i sin feedback til eleverne (jf. kapitel 6, case 

19), og mindre fagligt orienteret, end eksempelvis Karina. Stines engagement og indlevelse i designet og 

dets elementer vurderes meget højt i slutningen af forløbet. Hun udtrykker gentagne gange, at hun ikke 

havde regnet med, at eleverne ’ville klare sig så godt’ (fx bilag 46, s. 10) og ville kunne få ’så meget ud af 

det’ (fx bilag 54, s.2). Stines kompetencer som klasseleder i de elementer, hvor eleverne skulle modtage 

”kurser”, vurderes lav middel, fordi hun ikke i særlig høj grad fulgte de anvisninger og forslag til anvendt 

fagsprog, der indgår i designbeskrivelsen af og læremidlet KB.  

Lærer Birte  

Birte får sammenlagt tildelt en høj lav score (score 1,7), hvor hendes faglige omsætning af designet scores 

lavest (score 1), og hvor de andre to kategorier scores lidt højere (score 2). Birte er en ældre lærer med 

meget erfaring som lærer. Birte er uddannet antropolog fra universitetet, inden hun blev lærer for ca. 25 år 

siden. Birtes holdninger, værdier og indstillinger til designet er blandede. Hun har den generelle holdning, 

at eleverne skal have en stor ”basal viden” (bilag 10, s. 3), inden de kan tænke ud af boksen og arbejde med 

innovation og entreprenørskab. Alligevel er hun meget åben og nysgerrig, og hun er positiv over for ideen i 

designet, hvor de faglige og de entreprenørielle kompetencer udvikles samtidigt og vægtes lige. Birtes 

faglige omsætning af designet bar, som tidligere omtalt (kapitel 6), præg af, at hun tog beslutningen om, at 

kun de danskfagligt dygtigere elever skulle deltage i KB, mens de andre, lidt under halvdelen af alle klassens 

elever, skulle arbejde med grammatikøvelser (jf. kapitel 6, case 23). Denne beslutning vurderes at have haft 

negativ indflydelse på den faglige omsætning af designet og ligeledes på Birtes muligheder for at give 

feedback til og støtte elevgruppernes læreprocesser. Birte brugte næsten ikke de i materialet beskrevne 

stilladserende tiltag, som vi – på designværkstederne – havde aftalt at arbejde ud fra (bilag 2, BY, lf.7-10 & 

vf.1). Desuden vurderes Birtes engagement over for designet til at dale igennem forløbet i takt med at 

elevernes frustrationer tog til (se kapitel 6). 
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Lærer Marie  

Marie får sammenlagt tildelt en lav middel score (score 2,7). Scoren for underkategorierne er fordelt, så 

engagementet scores lavt (score 2) med stor variation igennem forløbet, den faglige omsætning og 

feedbackpraksis scores middel (score 3). Marie er ung nyuddannet lærer med under et års erfaring. Maries 

værdier og holdninger over for designet var meget positive i starten af forløbet. Det ændrede sig i takt med 

at forløbet skred frem, hvor hun blev mere kritisk og usikker på designets kvaliteter. Hun sagde gentagne 

gange, at hun ikke helt ved, om de (eleverne) ”får nok ud af det”. Hun var tydeligvis utryg ved de dele af 

designet, hvor hun skulle slippe kontrollen, og hvor eleverne i høj grad arbejdede selvstændigt. Maries 

faglige omsætning af designet bar præg af dette; hun er i udgangspunktet meget danskfagligt orienteret, så 

hun eksempelvis brugte teori og øvelser om de forskellige teksttyper, eleverne skulle lære at producere i 

forløbet. I de situationer var hun meget kompetent, og hun anvendte det fagsprog, vi havde aftalt at 

introducere eleverne til. Marie er generelt en kompetent klasseleder. Da eleverne efter ca. en uge skulle 

arbejde selvstændigt, og der viste sig at være en række disciplinære udfordringer med enkelte af klassens 

elever, tiltog Maries usikkerhed, og hun meldte sig syg i det meste af uge 2 (på Bakkeskolen varede 

afprøvningen tre uger i alt). Hun vendte herefter tilbage og gennemførte forløbet, dog, efter min vurdering, 

meget lidt engageret og tydeligvis emotionelt rystet. Min fortolkning er, at Marie qua den krævende 

opgave, det er at gennemføre et anderledes design, som jeg havde udtænkt, i en klasse, som hun kun lige 

havde overtaget som nyuddannet lærer, og hvor der er disciplinære problemer, blev sat under et yderligere 

pres (læs også kapitel 3, del 4).  

Lærer Peter  

Peter får sammenlagt tildelt en høj score (score 5), der er sammensat af en meget høj score i relation til 

engagement (score 6), en høj score for den faglige omsætning (score 5) og en høj middel score for 

feedbackpraksis (score 4).  

Peter er en lærer i starten af trediverne med nogle års erfaring. Hans værdier og holdninger over for 

designet er meget positive. Peter deltog i studiet med en 6. klasse, hvilket afviger fra de andre deltagende 

klasser, der alle var 8.klasser.  

Peters faglige omsætning af designet bar præg af, at han både ville holde sig til de aftaler, vi havde truffet 

på forhånd, og samtidig ville tilpasse designet, så det passede til netop hans elever. Han producerede 

eksempelvis egne PowerPoints med øvelser og eksempler (bilag 50), der dels var taget fra designets 

elevmateriale (bilag 1), og dels var selvproduceret. Peter tog sin rolle (iflg. designet) som chef for et 

kommunikationsbureau alvorligt, så han eksempelvis gentagne gange igennem hele forløbet italesatte sig 
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selv som chefen, og mig skiftevis som min assistent og konsulenten, der kom for at give eleverne et kursus. 

Derudover var Peter klædt ud (jakkesæt, slips, fine sko) som chef ca. halvdelen af de dage, eleverne 

arbejdede i KB (figur 46).  

 

Figur 46: Peter i rollen som chef for KB 

 

Peter vurderes som en kompetent klasseleder, der nyder respekt og anerkendelse af sine elever. Han er 

desuden ikke bange for at slippe kontrollen, hvilket viser sig ved, at han tillader eleverne at arbejde i 

forskellige tempi. Dette viste sig eksempelvis, når enkelte grupper havde en aftale ud-af-huset, mens han 

havde planlagt, at der skulle foregå et kursus på klassen. Det anså Peter som et vilkår ved den type 

undervisning, vi var ved at afprøve.  

Peter er derved den eneste lærer i projektet, der i tale og handling har påtaget sig den rolle, designet i sit 

udgangspunkt påtænker læreren. Her er læreren chefen for kommunikationsbureaet. Når Peter gik ind i en 

anden rolle, end den, han plejer at have (som lærer), var det for at understøtte scenariet omkring KB, hvor 

eleverne i en periode selv skulle gå ind i rollen som medarbejdere på kommunikationsbureauet (se bilag 1). 
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Data viser, hvordan Peter, foruden at vise sin gåen-i-rolle som chef gennem tøj og tale, handler samt 

igangsætter handlinger hos eleverne, der skulle understøtte designets intentioner (kapitel 2).  

Han startede eksempelvis forløbet op ved at bede eleverne gå ned i kælderen for at hente skillevægge. 

Disse blev så brugt af grupperne til at indrette små ’kontorer’ for de enkelte medarbejdergrupper (figur 47).  

 

Figur 47: Elever i færd med at indrette deres kontor ved hjælp fra skillevægge og tørklæder  

 

Ligeledes handlede Peter, som en chef ville gøre, da kunderne skulle komme for at blive præsenteret for 

elevernes produkter. Disse handlinger bestod fx af at hente kaffe, kopper, lave en bordopstilling, hvor 

kunden sidder forrest sammen med chefen, og hvor chefen introducerer sin assistent (Raffaele), der i 

dagens anledning agerer som kameramand (figur 48).   
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Figur 48: Peter (t.h.) som chef for KB under fremlæggelserne  

 

Peters feedbackpraksis over for elevgrupperne i KB bar præg af, at han i en del situationer var på 

overarbejde, hvilket skyldes, at en del af elevgrupperne havde relativt store udfordringer i at løse 

opgaverne i KB, som fordrede en stor grad af selvstændighed og samarbejdskompetencer (se de 

efterfølgende dele i dette kapitel). Peters feedback til eleverne var generelt pragmatisk og praktisk, og 

mindre danskfagligt orienteret. Denne tilgang gjorde sig også gældende, når Peter underviste i øvrigt: Han 

brugte kun fagsprog, når det var nødvendigt og funktionelt i forhold til elevernes arbejde. 

Delanalyse 2: Elevidentitet som betydningsfuld medvirkende faktor  

I vurderingen af elevernes identiteter, forstået som deres måder at identificere sig selv som skoleelever og 

personer i forhold til designet indgår to underkategorier (læs også kapitel 7). Underkategorierne elevernes 

holdninger og indstilling og elevernes engagement gennem handling knytter sig til, om og i hvilken grad 

eleverne (i grupper) har identificeret sig med arbejdet i KB som skoleelever og som personer.   

Vurderingen af elevernes identifikation med designet er derved tæt knyttet til en vurdering af, om eleverne 

har fundet det meningsfuldt og relevant at arbejde med KB, i forhold til hvem de er, og hvad de vurderer 

som meningsfuldt i forbindelse med danskfagligt arbejde i skolen.  
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Elevernes holdninger og indstilling 

Kategorien elevernes holdninger og indstilling handler primært om, hvad eleverne siger, og ikke så meget 

om, hvad de gør. Min vurdering baserer sig på elevernes holdninger, som de kommer til udtryk igennem 

data fra præ- og postfokusgruppeinterviews (bilagene 17-31), og andre data, hvor eleverne tilkendegiver 

deres holdninger, mens KB blev afprøvet (fx bilag 34 & 40-42).  

En høj score (5-6) gives, når eleverne udtaler sig positivt om KB og dets potentialer i forhold til deres egen 

læring. Tegn herpå er, at eleverne i høj eller meget høj grad bruger udtryk som ”det er sjovt”, ”vi lærte, 

hvordan man kommunikerer”, ”vi lærte at turde mere” eller lignende.  

En middel score (3-4) gives, når eleverne udtaler sig både positivt og negativt kritisk om KB og dets 

potentialer i forhold til deres egen læring. Tegn herpå er, at eleverne nogle gange bruger udtryk som ”det 

er sjovt”, ”vi lærte at kommunikere” eller lignende, og at de andre gange udtaler sig negativt ved fx at sige 

”jeg ville hellere have lavet noget andet” eller ”det er kedeligt”.  

En lav score (1-2) gives, når eleverne det meste af tiden udtaler sig negativt om KB og dets potentialer i 

forhold til deres egen læring. Tegn herpå er, at eleverne i høj grad bruger udtryk som ”jeg ville hellere have 

lavet noget andet”, ”det er kedeligt”, ”vi er ikke blevet bedre til at kommunikere” eller lignende.   

Elevernes engagement igennem handling  

Den anden scoringskategori består af en vurdering af elevernes engagement gennem handling. 

Engagement under forløbet er derved knyttet til det, eleverne gør og siger til hinanden undervejs igennem 

forløbet, mere end til det, de siger om forløbet. Til grund for vurderingen af elevernes engagement 

igennem forløbet ligger primært data fra video- og lydoptagelser af elevernes handlinger under 

afprøvningen af designet (se bilag 2).  

Elevgruppernes engagement gives point ud fra de følgende kriterier:  

En høj score (5-6) gives, når eleverne udviser en høj eller meget høj grad af engagement igennem arbejdet 

med KB. Scoren gives til elevgrupper, der gennem hele forløbet har taget initiativ, handlet på de ideer, 

gruppen har arbejdet ud fra, og hvor dette viser sig gennem tale og positivt kropssprog, som når eleverne 

eksempelvis indtager positioner og roller, der kan knyttes til medarbejdere på et kommunikationsbureau.  

En middel score (3-4) gives, når eleverne delvist udviser engagement igennem arbejdet med KB. Scoren 

gives til elevgrupper, der i nogle situationer tager initiativ, handler på de ideer, gruppen har arbejdet ud fra, 
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og hvor dette viser sig både gennem tale og positivt kropssprog, som når eleverne eksempelvis indtager 

positioner og roller, der kan knyttes til medarbejdere på et kommunikationsbureau. 

En lav score (1-2) er givet, når eleverne gennemgående ikke eller i lav grad har været engageret i arbejdet 

med KB. Tegn herpå er, når eleverne gennem tale og handling positionerer sig i opposition til det didaktiske 

design, ikke tager initiativ til at handle på egne ideer, og ikke identificerer arbejdet med KB som 

meningsfuldt arbejde i dansk.  

Resultat: Elevidentitet som betydningsfuld medvirkende faktor for elevernes læring  

Tabellen nedenfor viser med talværdier fra 0-6, hvordan elevernes identiteter har en mere eller mindre 

positiv indflydelse på deres læringsudbytte: 

 

Elevidentitet som betydningsfuld medvirkende faktor 

 Elevernes holdninger og indstilling 

over for det didaktiske design  

Elevernes engagement igennem 

handling i KB Samlet 

Gruppe 1 5,0 4,0 4,5 

Gruppe 2 2,0 3,0 2,5 

Gruppe 3 4,0 4,0 4,0 

Gruppe 4 5,0 4,0 4,5 

Gruppe 5 4,0 4,0 4,0 

Gruppe 6 3,0 3,0 3,0 

Gruppe 7 3,0 2,0 2,5 

Gruppe 8 3,0 4,0 3,5 

Gruppe 9 3,0 2,0 2,5 

Gruppe 10 3,0 2,0 2,5 

Gruppe 11 2,0 2,0 2,0 

Gruppe 12 3,0 3,0 3,0 

Gruppe 13 4,0 4,0 4,0 

Gruppe 14 4,0 4,0 4,0 

Gruppe 15 3,0 2,0 2,5 

Gruppe 16 4,0 4,0 4,0 

Gruppe 17 6,0 5,0 5,5 

Gruppe 18 4,0 4,0 4,0 

Gruppe 19 6,0 6,0 6,0 

Gruppe 20 3,0 3,0 3,0 

Gruppe 21 3,0 3,0 3,0 
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Gruppe 22 4,0 4,0 4,0 

Gruppe 23 1,0 1,0 1,0 

Gruppe 24 4,0 3,0 3,5 

Gruppe 25 1,0 1,0 1,0 

Tabel 8: Scoringer af elevidentitet som betydningsfuld medvirkende faktor for elevgruppernes læring  

 

Som det fremgår af tabellen, vurderes det, at otte elevgrupper gennem deres holdning og handling har 

identificeret arbejdet med KB som mindre meningsfuldt (score under 3). Seks af disse otte grupper 

(grupperne 7,9,10,11, 23 & 25) tilhører enten 8.a på Bakkeskolen eller 8.z på Byskolen. 13 grupper tildeles 

en middel score (3-4), og fire grupper ligger højt eller meget højt (score over 4).   

Det ses endvidere, at underkategorierne indstilling og holdninger samt engagement gennem handling 

afviger maksimalt med ét point fra hinanden, og at afvigelsen, hvor den findes, i de fleste tilfælde betyder, 

at scoren for engagement gennem handling er lavere. Det kan imidlertid skyldes den måde, 

scoringskriterierne er formuleret på. Hos to grupper (grupperne 2 & 8) vurderes elevernes engagement 

gennem handling højere end deres indstilling og holdning over for KB.   

Når jeg i denne kategori vurderer eleverne som grupper af elever og ikke som enkeltelever, er det fordi 

gruppelæring og gruppearbejdsprocesser står centralt i KB (se kapitel 2). Middelværdierne i tabellen (tabel 

8) tager derved ikke højde for de, til dels, store forskelle blandt eleverne. Det hænger sammen med, at jeg i 

nærværende analyse forsøger at beskrive empirien i bredden. I de mere situations- og kontekstnære 

læringsnarrativer (kapitel 6) gav jeg forskellige eksempler på, hvordan enkeltindividers engagement og 

indstilling har betydning – og rummer stor kompleksitet – i forhold til de mange forskellige årsager til, om 

eleverne henholdsvis har været engageret, motiveret og positivt indstillet eller ej. 

Delanalyse 3: Kunden som betydningsfuld medvirkende faktor  

Som beskrevet nærmere i kapitel 7 har elevgruppernes samarbejde med deres kunde vist sig at være en 

betydningsfuld medvirkende faktor for elevernes læring. Kundens engagement i forhold til og kompetencer 

til at samarbejde med eleverne, udgør den næste hovedkategori.  

Som det ses ud fra tabellen (tabel 9), så mangler jeg data på en relativt større del af underkategorierne, end 

tilfældet er i de andre hovedkategorier. Dette skyldes primært, at eleverne har samarbejdet med kunden 

på steder og tidspunkter, der ligger uden for skolen og skoletiden, og at jeg ikke havde mulighed for at følge 

alle grupperne, når de har været ude hos deres kunde. I og med at kunden som repræsentant for verden 
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uden for skolen er en vigtig aktør i designet KB (kapitel 2), har jeg dog forsøgt at indsamle så meget empiri 

på kunderne som muligt.  

Underkategorierne i denne kategori er kundens engagement og vilje samt kundens kompetencer til at 

understøtte elevernes læring (jf. kapitel 7):  

Kundens kompetencer til at understøtte elevernes læring  

Vurderingen af kundens kompetencer til at understøtte elevernes læring omhandler kundernes evner til at 

forstå og indgå i et samarbejde med eleverne, som det, der lægges op til i det didaktiske design KB.  

Datagrundlaget for vurderingen af kundens kompetencer er som nævnt mere spinkelt end i tilfælde af de 

andre kategorier. Dataene omfatter derfor data fra processen, hvor samarbejdet er blevet etableret og har 

udviklet sig, samt data fra præsentationerne, hvor eleverne har præsenteret deres kommunikationsstrategi 

og de produkter, de hertil har udviklet, og hvor kunderne er blevet bedt om at give eleverne en 

værdiskabelsesorienteret feedback (jf. kapitel 2 & 8). Min vurdering bygger yderligere på en fortolkning af 

de udsagn, eleverne kommer med, når de eksempelvis vender tilbage til skolen efter at have været på 

kundebesøg (fx bilag 4, case 3). I andre tilfælde har jeg været til stede under kundemøder (fx bilag 4, case 1) 

og har således kunnet observere møderne. Jeg har ikke kunnet være til stede ved alle 

slutpræsentationerne, da nogle af dem fandt sted på samme tid, eller fordi enkelte fremlæggelser blev 

afholdt hos kunden på et tidspunkt, hvor jeg ikke havde mulighed for at deltage.  

Scoringskriterierne for kundens kompetencer til at understøtte elevernes læring er følgende:  

En høj score (5-6) gives, når kunden i processen i høj grad understøtter elevernes arbejde ved at give 

feedback på elevernes forslag til mulige kommunikationsstrategier, selv komme med forslag og generelt at 

behandle eleverne som samarbejdspartnere. Kundens handlinger er her kendetegnet ved, at hun eller han 

inviterer til møder med eleverne, karakteriserer deres produkter og forslag til produkter, hvor disse 

forsøges tænkt ind i kundens behov for kommunikation.  

En middel score (3-4) gives, når kunden i processen i nogen grad understøtter elevernes arbejde ved at give 

feedback på elevernes forslag til mulige kommunikationsstrategier, selv komme med forslag og generelt at 

behandle eleverne som samarbejdspartnere, og mindre som skoleelver. Kundens handlinger er her 

kendetegnet ved, at hun eller han nogle gange inviterer til møder med eleverne, og hvor hun eller han i 

nogen grad karakteriserer deres produkter og forslag til produkter med udgangspunkt i kundens behov for 

kommunikation.   
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En lav score (1-2) gives, når kunden i processen ikke eller i ringe grad behandler eleverne som 

samarbejdspartnere. Kundens handlinger er her kendetegnet ved, at hun eller han afviser eleverne ved 

eksempelvis at sige ”jeg har ikke tid” eller lignende. Desuden karakteriserer hun eller han ikke eller meget 

lidt elevernes forslag til en kommunikationsstrategi samt deres produkter i relation til kundens reelle behov 

for kommunikation, og hun eller han giver udtryk for, at elevernes arbejde med KB ikke eller kun i ringe 

grad kan skabe nogen værdi i forbindelse med kundens kommunikation. Et andet kendetegn hos kunden, 

der giver en lav score, er, når kunden ikke har forstået formålet med KB og eksempelvis fortæller om sin 

egen virksomhed igennem længere indlæg til fremlæggelsen, og hvor eleverne heri positioneres som nogle, 

der skal informeres om virksomhedens mål, værdier eller lignende.  

Kundens engagement og vilje  

Kundens engagement og vilje hænger tæt sammen med underkategorien omhandlende kundens 

kompetencer. Kunderne er ikke, som lærerne, uddannet til at understøtte elevernes læring, og deres 

engagement er derfor ofte det vigtigste i samarbejdet med eleverne. Jeg skelner alligevel mellem 

engagement og kompetencer for at vise, hvordan nogle kunder viste sig at være kompetente og 

engagerede, mens andre har været primært engagerede, men ikke kompetente til eksempelvis at give 

eleverne feedback eller forstå formålet med KB (læs fx bilag 4, case 12).  

Scoringskriterierne for kundens engagement og vilje er følgende:  

En høj score (5-6) gives, når kunden i høj grad gennem tale, kropssprog og handlinger udviser engagement i 

forbindelse med samarbejdet omkring KB. Kendetegn på engagement er, at kunden ringer eller på anden 

vis kontakter eleverne undervejs i forløbet, og ikke kun venter på, at eleverne kontakter dem. Derudover er 

det kendetegn på en engageret kunde, når han eller hun udtrykker vilje til at forstå elevernes arbejde med 

KB som en reel hjælp til at kommunikere bedre, og når han eller hun er åben for muligheder for at anvende 

nogle af elevernes produkter ‘i virkeligheden’.  

En middel score (3-4) gives, når kunden i nogen grad gennem tale, kropssprog og handlinger udviser 

engagement i forbindelse med samarbejdet omkring KB. Kendetegn på engagement er, at kunden i enkelte 

tilfælde ringer eller på anden vis kontakter eleverne undervejs i forløbet, og ikke kun venter på, at eleverne 

kontakter kunden. Derudover er det et kendetegn på en middel engageret kunde, når han eller hun i nogle 

situationer udtrykker vilje til at forstå elevernes arbejde med KB som en reel hjælp til at kommunikere 

bedre, og når han eller hun i andre situationer positionerer eleverne som skoleelver, der skal hjælpes i 

forbindelse med et skoleprojekt. 
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En lav score (1-2) gives, når kunden i lav grad viser engagement i samarbejdet med eleverne. Her betragtes 

eleverne ikke som reel samarbejdspartner, men i bedste fald som skoleelever, der skal hjælpes i forbindelse 

med et skoleprojekt. Kunder, der vurderes lavt i forbindelse med deres engagement, møder ikke op til 

slutpræsentationerne, eller de møder op og giver udtryk for, at de ikke anser elevernes arbejde som noget, 

der kan have betydning for kundens kommunikationsbehov.  

Resultat: Kunden som betydningsfuld medvirkende faktor for elevernes læring  

Nedenstående tabel viser scoren for de beskrevne underkategorier samt den samlede score, der er 

gennemsnittet af scoren for underkategorierne:  

Kunden som betydningsfuld medvirkende faktor  

 Kundens kompetencer til at 

understøtte elevernes læring Kundens engagement og vilje Samlet 

Gruppe 1 5,0 5,0 5,0 

Gruppe 2 
 

4,0 4,0 

Gruppe 3 
 

3,0 3,0 

Gruppe 4 5,0 5,0 5,0 

Gruppe 5 4,0 4,0 4,0 

Gruppe 6 
 

3,0 3,0 

Gruppe 7 4,0 5,0 4,5 

Gruppe 8 5,0 6,0 5,5 

Gruppe 9 
  

* 

Gruppe 10 
 

5,0 5,0 

Gruppe 11 
  

* 

Gruppe 12 2,0 3,0 2,5 

Gruppe 13 3,0 3,0 3,0 

Gruppe 14 
 

4,0 4,0 

Gruppe 15 
  

* 

Gruppe 16 4,0 4,0 4,0 

Gruppe 17 
  

* 

Gruppe 18 
 

5,0 5,0 

Gruppe 19 6,0 6,0 6,0 

Gruppe 20 5,0 4,0 4,5 

Gruppe 21 
 

4,0 4,0 

Gruppe 22 
   

Gruppe 23 
 

2,0 2,0 
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Gruppe 24 1,0 1,0 1,0 

Gruppe 25 
  

* 

Tabel 9: Scoringer af kunden som betydningsfuld medvirkende faktor for elevgruppernes læring  

 

Tabel 9 viser, at tre kunder vurderes relativ lavt (score under 3) i forhold til engagement og kompetencer, 

otte får tildelt en middel score (score 3-4), og igen otte får en høj score (score over 4). Desuden er der seks 

kunder, der ikke får nogen score pga. manglende data. Dertil skal siges, at de kunder, hvor jeg ikke havde 

mulighed for at indsamle data, generelt må formodes at have været mindre engageret og mindre 

kompetente. Kundernes engagement vurderes generelt lidt højere end kundens kompetencer. I 

yderpolerne af skalaen vurderes Karen, kunde for gruppe 19, som meget kompetent og meget engageret 

(se kapitel 6, case 19), samt ejerne af ”Genbrugsen”, kunde for gruppe 24, som ikke kompetent og ikke 

engageret (se bilag 4, case 24). 

Hvem var kunderne?  

Ud af de 25 grupper (se bilag 3), der har været med i designafprøvningen, er der to (gruppe 20 & 22), der 

ikke havde et samarbejde med kunder uden for skolen. De resterende grupper har opsøgt, kommunikeret 

med og samarbejdet med mennesker fra institutioner eller virksomheder uden for skolen.  

De to grupper, der ikke har arbejdet med mennesker uden for skolen, har valgt hhv. deres egen skole 

(gruppe 20) og deres egen klasse (gruppe 22) som kunde. I tilfælde af gruppe 20 har jeg valgt at lade deres 

møde med kunden indgå i vurderingen med den begrundelse, at deres kunde var en form for ekstern 

person. Det drejede sig om skolens pædagogiske leder, der betragtes som ekstern, fordi han ikke til daglig 

deltager i elevernes faglige aktiviteter. Gruppe 22 vurderes ikke.  

Ud af de resterende 23 grupper har 16 grupper valgt at samarbejde med en privat virksomhed, eksempelvis 

gruppe 1, der har arbejdet for en it-virksomhed, der laver stregkoder til sodavandsflasker, eller gruppe 24, 

der havde en genbrugsbutik som kunde. Syv grupper har valgt at samarbejde med en offentlig institution, fx 

gruppe 7, der havde den lokale hjemmepleje som kunde, eller gruppe 19, der arbejdede for en integreret 

børneinstitution. Endelig havde to grupper (grupperne 3 & 14) ud af de 25 skiftet kunde undervejs i 

forløbet; i begge tilfælde skyldtes det, at samarbejdet ikke fungerede og kunden mistede interessen (bilag 

4).  
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Der er forskelle hos grupperne i forhold til, om de har valgt en kunde de kendte i forvejen, fx nogen i 

nærmeste familie. I 6.b har tre ud af seks grupper valgt kunder, der tilhører den nærmeste familie (to gange 

en far og en gang en onkel). Det gælder dog kun for to af de 19 grupper i de tre 8. klasser.  

At holde samarbejdet kørende – en del af succesen  

Et af succeskriterierne for gruppernes arbejde var det at få kunden til at komme på skolen, når gruppen 

fremlagde sin kommunikationsstrategi. Uanset hvor godt kunden kendte eleverne, altså hvor tætte bånd, 

der er mellem kunde og elever, så kræver det at møde op til fremlæggelsen, at kunden tager sig tid til 

dette. Derfor vurderes det at være en succes for elevernes arbejde, når de kan få kunden til at møde op på 

skolen. Succesen heri begrundes yderligere i, at eleverne ved at få kunden til at komme og høre deres 

præsentation viser, at de er i stand til at få ting til at ske, en form for handlekompetence, der kan knyttes til 

de entreprenørskabsfaglige mål og målet for værdiskabelse i KB (jf. delanalyse 5). 

Ud af de 25 grupper lykkedes det for i alt 16 grupper at få deres kunde til at komme til fremlæggelsen, eller, 

i to tilfælde, at besøge kunden selv og præsentere deres arbejde der. De 16 grupper, hvor det lykkedes at 

holde samarbejdet i gang frem til præsentationerne fordeler sig på de fem klasser på følgende måde: seks 

ud af seks i 6.b på Bakkeskolen (grupperne 1-6), tre ud af seks i 8.a på Bakkeskolen (grupperne 8,10,12), fire 

ud af fem i 8.x på Byskolen (grupperne 13,14,16,17), fire ud af fire i 8.y på Byskolen (grupperne 18-21) og 

ingen af fire i 8.z på Byskolen (grupperne 22-25). Det ses således, at to af klasserne skiller sig ud, ved at det 

henholdsvist er halvdelen (8.a Bakkeskolen) og ingen (8.z Byskolen) af grupperne, som det lykkedes for at få 

kunden til at komme.  

Delanalyse 4: Samarbejde som betydningsfuld medvirkende faktor  

Hovedkategorien i delanalyse 4 handler overordnet om elevernes samarbejde i de grupper, de var sat ind i. 

Samarbejde er, ligesom verden uden for skolen, en af de væsentlige elementer, der er skrevet ind i designet 

(jf. kapitel 2, del 4). Samarbejde som betydningsfuld medvirkende faktor er delt ind i tre underkategorier, 

som jeg har valgt at kalde gruppens interaktionspraksis, beslutningsprocesser i gruppen samt ledelse og 

ansvarsfordeling i gruppen. Som det fremgår af tabel 10, er der også her grupper, hvor jeg ikke har haft 

mulighed for at indsamle data.  

Interaktionspraksis i gruppen  

For at give point til grupperne i underkategorien interaktionspraksis har jeg set på forskellige situationer, 

hvor gruppen er samlet og har diskussioner eller samtaler om proces, beslutninger eller andet. Her 
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vurderede jeg på den ene side, om gruppen sad i en fysisk position, der gjorde det muligt for dem at se og 

høre hinanden, og på den anden side, om gruppens samtale havde en udforskende karakter, hvor eleverne 

anerkender og gør brug af hinandens udsagn samt forsøger at opbygge en fælles forståelse.  

Herfra blev der udledt følgende scoringskriterier:  

En høj score (5-6) gives, når gruppens interaktionspraksis i meget høj eller høj grad er kendetegnet ved 

samtaler eller diskussioner, hvor eleverne udviser nysgerrighed over for de andres synspunkter samt 

anerkender og bruger disse synspunkter i forsøget på at opbygge en fælles forståelse. Endvidere er det et 

kendetegn ved at tildele interaktionspraksis mange point, at eleverne i høj grad indtager fysiske positioner, 

der gør det muligt for dem at se og høre hinanden, når de har en samtale eller samarbejder på anden vis.   

En middel score (3-4) gives, når gruppens interaktionspraksis i nogle situationer er kendetegnet ved 

samtaler eller diskussioner, hvor eleverne udviser nysgerrighed over for de andres synspunkter samt 

anerkender og bruger disse synspunkter i forsøget på at opbygge en fælles forståelse. Endvidere er det et 

kendetegn ved at tildele interaktionspraksis færre point, at eleverne i nogle eller de fleste situationer 

indtager fysiske positioner, der gør det muligt for dem at se og høre hinanden, når de har en samtale eller 

samarbejder på anden vis.  

En lav score (1-2) gives, når gruppens interaktionspraksis i høj eller meget høj grad er kendetegnet ved 

samtaler, hvor eleverne ikke er nysgerrige efter de andres synspunkter, kritiserer de andres forslag og/eller 

slet ikke deltager i samtalerne. Endvidere er det et kendetegn ved en lav scoret interaktionspraksis, at 

eleverne i de fleste situationer indtager fysiske positioner, der ikke gør det muligt for dem at se og høre 

hinanden, når de har en samtale eller samarbejder på anden vis.  

Beslutningsprocesser  

Underkategorien beslutningsprocesser er scoret på baggrund af de reelle beslutninger, der blev truffet i 

gruppen. Her er det således et handlingsrettet perspektiv, der ligger til grund for vurderingen. Kategorien er 

nært forbundet med den sidste underkategori, som handler om ledelse og ansvarsfordeling.  

Gruppens beslutningskompetence vurderes ud fra følgende scoringskriterier:  

En høj score (5-6) gives, når der træffes mange beslutninger, der kan føre gruppens arbejde videre, og hvor 

alle elever i gruppen er tilfredse med beslutningerne samt tager ejerskab ved eksempelvis at berette om 

beslutninger som noget ’vi havde besluttet og gjort’.  
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En middel score (3-4) gives, når der både træffes beslutninger, alle elever i gruppen er enige i, og 

beslutninger, som enkelte elever ikke er enige i, og ikke tager ejerskab i forhold til.  

En lav score (1-2) gives, når der enten ikke træffes beslutninger eller kun beslutninger, som en eller flere 

elever i gruppen ikke er enige i, og ikke tager ejerskab i forhold til.   

Ledelse og ansvarsfordeling i gruppen  

Kategorien ledelse og ansvarsfordeling handler om den ledelsesstruktur, der var tilstede i grupperne. I det 

empiriske materiale er der eksempelvis tegn på, at en stor del af grupperne havde en hierarkisk 

ledelsesstruktur, hvor det var en eller to elever, der tog de fleste beslutninger, tog mest ansvar og var 

styrende for processen i gruppen. I disse grupper var der igen forskelle i forhold til, hvor inddragende 

lederne har været. Andre grupper havde en mere flad demokratisk ledelsesstruktur, hvor eleverne 

skiftedes til at være leder og tage ansvar. I andre grupper igen har der ikke været en synlig ledelse, så ingen 

af eleverne reelt tog ansvar eller blev positioneret som ansvarlig i rollen som leder.  

Scoringskriterierne for kategorien ledelse og ansvarsfordeling er følgende:  

En høj score (5-6) gives, når ledelsesstrukturen i gruppen er demokratisk, så der er en synlig ledelse, og at 

denne er kendetegnet ved at være inddragende, så alle elever har indflydelse på eller i det mindste bliver 

hørt i forhold til de beslutninger, der skal træffes, selvom det kan være enkelte elever, der påtager sig 

ansvaret og tager beslutninger. Gruppen med den højeste score i forhold til ledelse er desuden 

kendetegnet ved, at ledelsen går på skift, så flere elever i gruppen igennem forløbet tager eller får tildelt 

rollen som leder.  

En middel score (3-4) gives, når ledelsesstrukturen delvist er demokratisk, men overvejende er kendetegnet 

ved at være hierarkisk, så en eller to elever i gruppen har rollen som leder hele vejen igennem forløbet. 

Kendetegnende ved disse grupper er, at de kun delvist eller i ringe grad praktiserer en inddragende ledelse, 

hvor alle elever har indflydelse eller i det mindste bliver hørt i forhold til de beslutninger, der skal tages. Det 

gælder eksempelvis grupper, hvor en eller to elever styrer arbejdsprocessen, påtager sig ansvaret, løser de 

fleste opgaver, og hvor andre elever i gruppen i nogen grad er passive eller i opposition til lederne og 

arbejdet med KB.  

En lav score (1-2) gives, når der enten ikke er tegn på nogen synlig ledelse i gruppen, eller når 

ledelsesstrukturen i gruppen er kendetegnet ved at være hierarkisk og ikke demokratisk, forstået som ikke 

inddragende, så alle elever har indflydelse eller i det mindste bliver hørt i forhold til de beslutninger, der 
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skal tages. Den lavt scorende gruppe er desuden kendetegnet ved at være splittet, så lederne enten helt 

selv styrer og udfører arbejdet i KB, eller så arbejdet reelt går i stå, dvs. der ikke er nogen ledelse.  

Resultat: samarbejdspraksis som betydningsfuld medvirkende faktor for elevernes læring  

Tabellen nedenfor viser resultatet af vurderingen af samarbejdspraksis som betydningsfuld medvirkende 

faktor for de enkelte elevgrupper:  

 Samarbejdspraksis som betydningsfuld medvirkende faktor 

 
 Gruppens 

interaktionspraksis 

Beslutningsprocesser i 

gruppen  

Ledelse og 

ansvarsfordeling i gruppen Samlet 

Gruppe 1 2,0 3,0 2,0 2,3 

Gruppe 2 2,0 2,0 2,0 2,0 

Gruppe 3 2,0 2,0 3,0 2,3 

Gruppe 4 3,0 3,0 4,0 3,3 

Gruppe 5 
   

* 

Gruppe 6 2,0 2,0 1,0 1,7 

Gruppe 7 1,0 2,0 2,0 1,7 

Gruppe 8 3,0 4,0 4,0 3,7 

Gruppe 9 
   

* 

Gruppe 10 1,0 2,0 3,0 2,0 

Gruppe 11 2,0 2,0 1,0 1,7 

Gruppe 12 
   

* 

Gruppe 13 5,0 4,0 4,0 4,3 

Gruppe 14 2,0 4,0 3,0 3,0 

Gruppe 15 4,0 2,0 1,0 2,3 

Gruppe 16 
   

* 

Gruppe 17 6,0 5,0 5,0 5,3 

Gruppe 18 3,0 4,0 4,0 3,7 

Gruppe 19 5,0 5,0 5,0 5,0 

Gruppe 20 2,0 2,0 2,0 2,0 

Gruppe 21 1,0 2,0 2,0 1,7 

Gruppe 22 4,0 4,0 5,0 4,3 

Gruppe 23 2,0 1,0 1,0 1,3 

Gruppe 24 4,0 4,0 4,0 4,0 

Gruppe 25 
   

* 

Tabel 10: Scoringer af samarbejdspraksis som betydningsfuld faktor for elevgruppernes læring  
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Som det ses ud fra tabellen (tabel 10), så er der stor spredning blandt grupperne, når det kommer til deres 

samarbejde. Det ses ligeledes, at elleve af grupperne tildeles en samlet lav score (score under 3), fem får en 

middel score (3-4), fire får en høj eller meget høj score (score over 4) og fem scores ikke pga. manglende 

data. Der er altså en forholdsvis stor andel af grupperne (11 stk.), hvor samarbejdet i gruppen vurderes som 

ikke særligt velfungerende.  

Delanalyse 5: Vurdering af læringsudbytte med udgangspunkt i mål 

Kriterierne for at vurdere elevgruppernes samlede læringsudbytte er knyttet til målene, som de er blevet 

formuleret i det didaktiske design samt læremidlet KB (se kapitlerne 2 & 8). Med udgangspunkt i målene 

som retningsvisende for, hvad eleverne ideelt set forventes at lære og kunne gøre efter endt forløb, gives 

der point for elevgruppernes læringsudbytte på skalaen fra 0-6. 

Elevernes læringsudbytte gives point (jf. kapitel 8) ud fra de samme observationer og det samme 

datamateriale (bilag 2), der ligger til grund for resten af studiets undersøgelse, og med udgangspunkt i 

observerbare tegn på læring, som jeg har registreret i datamaterialet. Derudover gives der point for 

læringsudbyttet for grupperne som enheder, så det er praksis i gruppen, der vurderes, og ikke den enkelte 

elevs læringsudbytte. Som det fremgår af læringsnarrativerne (kapitel 6, bilag 4), er dette ikke 

ensbetydende med, at der ikke var forskelle mellem de enkelte elevers læringsudbytte. I nogle tilfælde var 

der både forskelle på de enkelte elevers engagement, deres holdninger og deres læringsudbytte, men som 

udgangspunkt viser det empiriske materiale, at den enkelte elev i KB er indlejret og stærkt påvirket af den 

praksis, der gør sig gældende for gruppens arbejde (se fx delanalyse 4). 

Til vurderingen af elevgruppernes læringsudbytte hører tre underkategorier, der er afledt direkte de 

tidligere beskrevne målområder (se kapitel 8). De består af danskfaglige mål med relation til 

kompetenceområderne Kommunikation og Fremstilling (Undervisningsministeriet, 2018), 

entreprenørskabsfaglige mål med relation til det tværgående tema Innovation og Entreprenørskab 

(Undervisningsministeriet, 2013) samt værdiskabelse som mål (se kapitel 8). 

Scoringskriterier i relation til danskfaglige mål  

Scoringskriterierne i relation til de danskfaglige mål er formuleret, så målene er blevet konkretiseret 

gennem en beskrivelse af, hvilke tegn hos eleverne (i form af tale og handling) og i elevernes produkter, der 

indgår i vurderingen (jf. kapitel 8). Læringsudbyttet i forhold til de danskfaglige mål vurderes ud fra tre mål; 

de indgår alle i læremidlet KB (bilag 1): 
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1. I skal lære at skrive argumenterende og fortællende tekster 

2. I skal lære at fremstille multimodale tekster  

3. I skal lære at samtale og diskutere samt fremlægge mundtligt. 

 

Ovenstående mål relaterer sig til mål fra Fælles Mål for dansk på følgende måde:  

Målene 1 & 2 relaterer sig direkte til kompetencemålet ”Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og 

varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation” og de tilhørende faser 

planlægning, forberedelse, fremstilling, respons, korrektur, præsentation og evaluering, samt de 

færdigheds- og vidensmål, der ligger under kompetencemålet (Undervisningsministeriet, 2016, 

kompetenceområde Fremstilling efter 9. klassetrin).  

Mål 3 relaterer sig direkte til kompetencemålet ”Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i 

komplekse formelle og sociale situationer” og de tilhørende faser dialog, krop og drama, it og 

kommunikation, sprog og kultur, sproglig bevidsthed, samt de færdigheds- og vidensmål, der ligger under 

kompetencemålet (Undervisningsministeriet, 2016, kompetenceområde Kommunikation efter 9. 

klassetrin).   

Derved regnes det fjerde mål, der omhandler elevernes færdigheder i at ”sætte tekster op på online-

digitale platforme” (bilag 1, s.3) ikke med i vurderingen. Dette skyldes hensyn til den i analysemetoden 

omtalte ambition om alignment mellem det, eleverne har arbejdet med og det, de vurderes på (jf. kapitel 

8). Det blev i praksis imidlertid sådan, at ikke alle elever har arbejdet med at sætte tekster op på online-

digitale platforme.  

Tegn på, om og i hvilken grad elevgrupperne har arbejdet med og har udviklet sig i forhold til de 

danskfaglige mål, findes i form af elevernes produkter, deres slutpræsentation for kunden og i deres 

samtaler omkring teksttyperne og produkterne undervejs i forløbet. 
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At lære at skrive argumenterende og fortællende tekster  

Elevgruppernes læringsudbytte ifm. målet om at lære at fremstille argumenterende og fortællende tekster 

vurderes ud fra følgende tegn på læring:  

 

Scoringskriterier i relation til tegnene:  

En høj score (5-6) gives til grupper, hvor eleverne (enkelte eller flere elever) i meget høj eller i høj grad, 

observeret som i en del situationer, reflekterer over deres fremstillede tekster i forhold til teksternes 

funktion i den kontekst, hvor de skal bruges til at forbedre kundernes kommunikation. Kendetegn for den 

høje score er desuden, at elevernes tekster indeholder sproglige træk, der kan forbindes med hhv. 

argumenterende og/eller fortællende tekster, samt at disse kan udpeges og argumenteres for af eleverne.  

En middel score (3-4) gives til grupper, hvor eleverne (enkelte eller flere elever) i nogen grad, observeret 

som i enkelte situationer, reflekterer over deres fremstillede tekster i forhold til teksternes funktion i den 

kontekst, hvor de skal bruges til at forbedre kundernes kommunikation. Kendetegn for en middel score er 

desuden, at elevernes tekster indeholder enkelte sproglige træk, der kan forbindes med hhv. 

argumenterende og/eller fortællende tekster, samt at disse i nogen grad kan udpeges og argumenteres for 

af eleverne.  

En lav score (1-2) gives til grupper, hvor eleverne (enkelte eller flere elever) i ringe grad, observeret som 

aldrig eller i meget få situationer, reflekterer over deres fremstillede tekster i forhold til teksternes funktion 

i den kontekst, hvor de skal bruges for at forbedre kundernes kommunikation. Kendetegn for en lav score 

er desuden, at elevernes tekster ikke eller i ringe grad indeholder sproglige træk, der kan forbindes med 

Tegn på læring:  

 Eleverne udpeger sproglige træk ved hhv. argumenterende og fortællende tekster (jf. læremidlets 

oplæg herom).  

 Eleverne forklarer forskellen mellem argumenterende og fortællende tekster (jf. læremidlets oplæg 

herom). 

 Eleverne fremstiller tekster, hvor fortællende og/eller argumenterende elementer indgår.  

 Eleverne begrunder og reflekterer over anvendelsen af argumenterende og fortællende elementer i 

egne tekster i relation til teksternes formål i konteksten. 
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hhv. argumenterende og/eller fortællende tekster, samt at disse ikke eller i ringe grad kan udpeges og 

argumenteres for af eleverne.  

At lære at fremstille multimodale tekster  

Elevgruppernes læringsudbytte ifm. målet om at lære at fremstille multimodale tekster vurderes ud fra 

følgende tegn: 

 

Scoringskriterier i relation til tegnene:  

En høj score (5-6) gives til grupper, hvor eleverne (enkelte eller flere elever) i meget høj eller i høj grad, 

observeret som i en del situationer, reflekterer over deres fremstillede tekster i forhold til teksternes 

funktion i konteksten, hvor de skal bruges til at forbedre kundernes kommunikation. Kendetegn for den 

høje score er desuden, at elevernes tekster indeholder flere modaliteter, der går i et funktionelt samspil 

med hinanden, der understøtter tekstens formål, samt at modaliteterne og samspillet mellem dem kan 

udpeges og argumenteres for af eleverne.  

En middel score (3-4) gives til grupper, hvor eleverne (enkelte eller flere elever) i nogen grad, observeret 

som i enkelte situationer, reflekterer over deres fremstillede tekster i forhold til teksternes funktion i den 

kontekst, hvor de skal bruges til at forbedre kundernes kommunikation. Kendetegn for en middel score er 

desuden, at elevernes tekster indeholder flere modaliteter, der i nogen grad går i et funktionelt samspil 

med hinanden, der understøtter tekstens formål, samt at modaliteterne og samspillet mellem dem i 

enkelte situationer kan udpeges og argumenteres for af eleverne.  

En lav score (1-2) gives til grupper, hvor eleverne (enkelte eller flere elever) i ringe grad, observeret som 

aldrig eller i meget få situationer, reflekterer over deres fremstillede tekster i forhold til teksternes funktion 

i den kontekst, hvor de skal bruges til at forbedre kundernes kommunikation. Kendetegn for en lav score er 

Tegn på læring:  

 Eleverne genkender og udpeger træk ved multimodale tekster ved eksempelvis at beskrive 

samspillet mellem billeder og skrift i en tekst.  

 Eleverne fremstiller tekster bestående af flere modaliteter, fx billeder og skrift.  

 Eleverne begrunder og reflekterer over anvendelsen af multimodale elementer i egne tekster i 

relation til teksternes formål i konteksten. 
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desuden, at elevernes tekster enten ikke indeholder flere modaliteter, eller at disse ikke eller i ringe grad 

spiller funktionelt sammen, så tekstens formål understøttes, samt at modaliteterne og samspillet mellem 

dem ikke eller i få situationer kan udpeges og argumenteres for af eleverne. 

At lære at samtale, diskutere og fremlægge mundtligt  

Elevgruppernes læringsudbytte ifm. målet om at lære at samtale, diskutere og fremlægge mundtligt 

vurderes ud fra følgende tegn:  

 

Scoringskriterier i relation til tegnene:  

En høj score (5-6) gives til grupper, hvor eleverne i meget høj eller høj grad handler kommunikationsbevidst 

og -kompetent i de situationer, de befinder sig i. En høj score er derved kendetegnet ved, at eleverne i 

deres grupper i alle eller de fleste situationer fører udforskende samtaler og diskuterer på demokratisk vis, 

samt at de ved hjælp af passende kropssprog, retoriske virkemidler og relevante teknologier kommunikerer 

med deres kunde i alle faserne i forløbet, fra den første kundekontakt til den afsluttende præsentation af 

deres arbejde.  

En middel score (3-4) gives til grupper, hvor eleverne i nogen grad handler kommunikationsbevidst og          

-kompetent i de situationer, de befinder sig i. En middel score er derved kendetegnet ved, at eleverne i 

deres grupper i nogle situationer fører udforskende samtaler og diskuterer på demokratisk vis, samt at de i 

enkelte eller flere situationer igennem forløbets faser kommunikerer med deres kunde ved hjælp af 

passende kropssprog, retoriske virkemidler og relevante teknologier. 

Tegn på læring:  

 Eleverne fører dialogiske og demokratiske samtaler med hinanden i grupperne og med kunderne, 

med bevidsthed om og brug af kropssprog og stemme afstemt de situationer, de befinder sig i.  

 Eleverne benytter sig af digitale teknologier på en reflekteret måde i deres kommunikation med 

hinanden og med kunderne.  

 Eleverne fremlægger deres ideer for kunderne med bevidsthed om kropssprog og retoriske 

virkemidler og med fokus på kommunikationssituationen, hvor de agerer kommunikationsbureau 

for kunderne.  
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En lav score (1-2) gives til grupper, hvor eleverne ikke eller i ringe grad handler kommunikationsbevidst og -

kompetent i de situationer, de befinder sig i. En lav score er derved kendetegnet ved, at eleverne i deres 

grupper i ingen eller få situationer fører udforskende samtaler og diskuterer på ikke-demokratisk vis, samt 

at de aldrig eller sjældent kommunikerer med deres kunde ved hjælp af passende kropssprog, retoriske 

virkemidler og relevante teknologier.8  

Scoringskriterier i relation til entreprenørskabsfaglige mål  

De entreprenørskabsfaglige mål formuleret i læremidlet KB (bilag 1, s. 3) samles, så de fire mål bliver til tre 

med den begrundelse, at de to af målene knytter sig til elevernes kompetencer til hhv. at undersøge og gå i 

dialog med omverden (se nedenfor). Disse slås sammen til et mål.   

De tre mål, elevgrupperne scores i forhold til, og der direkte relaterer sig til det tværgående tema om 

Innovation og Entreprenørskab i Fælles Mål (Undervisningsministeriet, 2013) samt Nordisk Ministerråds 

udgivelse ”Fra drøm til virkelighed” (Rasmussen & Fritzner, 2015) er de følgende:  

1. I skal lære at tænke kreativt 

Målet relaterer sig til kompetenceområdet kreativitetskompetence efter 9. klassetrin, der siger, at ”eleven 

kan arbejde selvstændigt, vedholdende, eksperimenterende og undersøgende i kreative processer, og 

vurdere resultaterne ud fra faglig viden, erfaringer og æstetiske kriterier”  (Rasmussen & Fritzner, 2015, s. 

13).  

2. I skal lære at handle på jeres ideer, så de føres ud i livet 

Målet relaterer sig til kompetenceområdet handlingskompetence efter 9. klassetrin, der siger, at ”eleven 

kan i samarbejde med andre, tage initiativ til og planlægge, tage ansvar for, lede, organisere og udføre 

projekter i en konkret kontekst” (Rasmussen & Fritzner, 2015, s. 13).  

3. I skal lære at undersøge og gå i dialog med verden omkring jer  

Målet relaterer sig til kompetenceområdet omverdenskompetence efter 9. klassetrin, der siger, at ”eleven 

kan på baggrund af forståelse af egen identitet og kulturel baggrund orientere sig i og vurdere teknologiske, 

økonomiske, kulturelle og sociale kontekster” (Rasmussen & Fritzner, 2015).  

                                                           

8 Ønsker man at læse om resultatet af pointfordelingen i relation til de danskfaglige mål inden den følgende 
beskrivelse af de resterende måls tegn og kriterier, kan man vælge at læse siderne 209-210, for derefter at vende 
tilbage til de resterende beskrivelser af mål, tegn og kriterier.   
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At lære at tænke kreativt 

Målet om at lære at tænke kreativt vurderes ud fra de følgende tegn:  

 

Scoringskriterier i relation til tegnene: 

En høj score (5-6) gives til grupper, der i høj grad arbejder med idegenereringsprocesser på en struktureret 

måde, og hvor elevernes ideer på en overskridende måde tager udgangspunkt i faglige mål og designets 

intentioner koblet til egne personlige interesser og drømme. Højt scorende gruppers praksis er desuden 

kendetegnet ved, at eleverne er i stand til at diskutere og vurdere ideerne på en saglig måde.  

En middel score (3-4) gives til grupper, der i nogen eller i mindre grad arbejder med 

idegenereringsprocesser på en struktureret måde, og hvor elevernes ideer i nogen grad – og på en delvis 

overskridende måde – tager udgangspunkt i faglige mål og designets intentioner koblet til egne personlige 

interesser og drømme. Middel scorende gruppers praksis er desuden kendetegnet ved, at eleverne i nogen 

grad er i stand til at diskutere og vurdere ideerne på en saglig måde.  

En lav score (1-2) gives til grupper, der ikke eller i ringe grad arbejder med idegenereringsprocesser på en 

struktureret måde, og hvor elevernes ideer ikke på en overskridende måde tager udgangspunkt i faglige 

mål og designets intentioner koblet til egne personlige interesser og drømme. Lavt scorende gruppers 

praksis er desuden kendetegnet ved, at eleverne ikke eller i ringe grad er i stand til at diskutere og vurdere 

ideerne på en saglig måde.  

Tegn på læring:  

 Eleverne fremfører, diskuterer og vurderer ideer til arbejdet i KB i fællesskab. 

 Elevernes ideer er kendetegnet ved at tage udgangspunkt i fagets (danskfagets) og designets 

intentioner.  

 Elevernes praksis omkring ideudvikling bærer desuden præg af at tillade og fremme divergent 

tænkning, der overskrider fagets rammer og inddrager elevernes personlige livsbaner og 

drømme.  

 Eleverne er i stand til at strukturere deres idegenereringsprocesser 
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At lære at handle på egne ideer, så de føres ud i livet  

Målet om at lære at handle på egne ideer, så de føres ud i livet, vurderes ud fra følgende tegn:  

 

Scoringskriterier i relation til tegnene:  

En høj score (5-6) gives til grupper, der i høj grad tager initiativ til og handler aktivt for at udføre de 

delopgaver, der ligger i designets beskrevne faser. Kendetegn for den højt scorende gruppes praksis er, at 

gruppen kontakter og opsøger deres kunder samt præsenterer deres ideer for kunderne på en engageret 

og fagligt overbevisende måde.  

En middel score (3-4) gives til grupper, der i nogen grad tager initiativ til og handler aktivt for at udføre de 

delopgaver, der ligger i designets beskrevne faser. Kendetegn for den middel scorende gruppes praksis er, 

at gruppen kontakter og opsøger deres kunder samt præsenterer deres ideer for kunderne på en delvist 

engageret og fagligt overbevisende måde.  

En lav score (1-2) gives til grupper, der sjældent tog initiativ til og handlede aktivt for at udføre de 

delopgaver, der ligger i designets beskrevne faser. Kendetegn for den lavt scorende gruppes praksis er, at 

gruppen ikke eller i ringe grad opsøger deres kunder, samt at de ikke eller i ringe grad præsenterer deres 

ideer for kunderne på en engageret og fagligt overbevisende måde.  

Tegn på læring:  

 Eleverne anvender deres personlige og deres professionelle netværk, når de skal udvælge en 

kunde. 

 Eleverne tager initiativ til og kontakter og opsøger potentielle kunder. 

 Eleverne styrer og håndterer projektet omkring KB i fællesskab (i gruppen), så de aktivt og 

selvstændigt udfører de forskellige delopgaver i designet. 
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At lære at undersøge og gå i dialog med verden omkring skolen  

Målet om at lære at undersøge og gå i dialog med verden omkring skolen vurderes ud fra følgende tegn:  

 

Scoringskriterier i relation til tegnene:  

En høj score (5-6) gives, når eleverne i høj grad formår at analysere og forstå, hvem kunden er, og hvilke 

kommunikative behov, kunden har. Desuden kendetegnes den højt scorende gruppe ved, at eleverne er 

opmærksomme på deres egen rolle i forhold til intentionerne i KB, og at de møder kunden nysgerrigt og 

refleksivt i forhold til kundens og egen personlige og kulturelle identitet.  

En middel score (3-4) gives, når eleverne i nogen grad formår at analysere og forstå, hvem kunden er, og 

hvilke kommunikative behov, kunden har. Desuden kendetegnes den middel scorende gruppe ved, at 

eleverne i nogle situationer er opmærksomme på deres egen rolle i forhold til intentionerne i KB, og at de i 

nogen grad møder kunden nysgerrigt og refleksivt i forhold til kundens og egen personlige og kulturelle 

identitet. 

En lav score (1-2) gives, når eleverne ikke eller i ringe grad formår at analysere og forstå, hvem kunden er, 

og hvilke kommunikative behov, kunden har. Desuden kendetegnes den lavt scorende gruppe ved, at 

eleverne ikke eller i ringe grad er opmærksomme på deres egen rolle i forhold til intentionerne i KB, og at 

de ikke eller i ringe grad møder kunden nysgerrigt og refleksivt i forhold til kundens og egen personlige og 

kulturelle identitet. 

Tegn på læring:  

 Eleverne møder kunderne med nysgerrighed og opmærksomhed på egen rolle i forhold til 

intentionerne i KB.  

 Eleverne researcher, analyserer og lærer at forstå, hvem kunden er, og herunder hvilke behov 

for kommunikation, kunden har, samt hvilke bidrag, de selv kan udvikle og levere.  

 Eleverne reflekterer over deres egen personlige og kulturelle identitet i forhold til kundernes.  
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At skabe værdi for eksterne samarbejdspartnere  

Som udførligt beskrevet i tidligere kapitler (kapitel 1, 2 (del 4) & 8) tilføjes værdiskabelse som ekstra 

dimension til de ovenfor beskrevne mål med tilhørende tegn og kriterier. Værdiskabelsen, dvs. i hvilken 

grad eleverne har formået at skabe værdi for deres kunde, vurderes ud fra de følgende tegn:  

 

Scoringskriterier i relation til tegnene:  

En høj score (5-6) gives, når elevernes produkter i høj grad anerkendes som værdifulde af kunden, og når 

eleverne gennem hele forløbet arbejder engageret frem imod værdiskabelse for kunden.  

En middel score (3-4) gives, når elevernes produkter i nogen grad anerkendes som værdifulde af kunden, og 

når eleverne gennem dele af forløbet har arbejdet engageret frem imod værdiskabelse for kunden. 

En lav score (1-2) gives, når elevernes produkter ikke eller kun i ringe grad anerkendes som værdifulde af 

kunden, og når eleverne ikke har arbejdet engageret frem imod værdiskabelse for kunden.  

Resultat: Læringsudbytte vurderet ud fra tegn og kriterier i relation til mål  

Nedenstående tabel (tabel 11) viser resultatet af vurderingen af elevgruppernes læringsudbytte ud fra de 

scoringskriterier og tegn på læring, jeg har beskrevet i det foregående:  

Læringsudbytte ud fra tegn og kriterier i relation til mål 

Grupper at skrive 

argumenter

ende og 

fortællende 

tekster  

At fremstille 

multimodale 

tekster  

At samtale, 

diskutere og 

fremlægge 

mundtligt  

At tænke 

kreativt  

At handle på 

ideer  

At undersøge 

og gå i dialog 

med verden 

omkring 

skolen  

At skabe 

værdi for 

kunden   Samlet 

1 
 

4,0 3,0 3,0 5,0 4,0 4,0 3,8 

2 2,0 3,0 3,0 2,0 4,0 2,0 3,0 2,7 

3 
 

5,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 4,0 

Tegn på værdiskabelse:  

 Eleverne viser engagement gennem kropssprog, mimik, fysiske positioner og handlinger samt 

positive emotionelle udtryk i deres relation til deres kunde og arbejdet i KB.  

 Eleverne modtager feedback fra kunden, der viser, at elevernes produkter anerkendes som 

værdifulde i relation til kundens kommunikation.  
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4 4,0 5,0 5,0 3,0 4,0 5,0 5,0 4,4 

5 
 

4,0 4,0 3,0 4,0 4,0 4,0 3,8 

6 
 

3,0 3,0 2,0 3,0 2,0 2,0 2,5 

7 3,0 3,0 2,0 1,0 2,0 3,0 1,0 2,1 

8 
 

4,0 4,0 3,0 3,0 5,0 4,0 3,8 

9 
 

3,0 
 

2,0 2,0 3,0 1,0 2,2 

10 
 

4,0 4,0 1,0 3,0 4,0 5,0 3,5 

11 
 

2,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,5 

12 
 

4,0 3,0 2,0 3,0 4,0 4,0 3,3 

13 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

14 
 

5,0 4,0 3,0 5,0 4,0 5,0 4,3 

15 
 

3,0 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0 2,3 

16 4,0 4,0 
 

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

17 
 

4,0 5,0 4,0 5,0 4,0 
 

4,4 

18 
 

6,0 5,0 4,0 5,0 4,0 5,0 4,8 

19 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,3 

20 5,0 4,0 3,0 2,0 4,0 3,0 4,0 3,6 

21 4,0 4,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 3,7 

22 
 

3,0 3,0 5,0 2,0 2,0 
 

3,0 

23 
  

1,0 1,0 2,0 3,0 1,0 1,6 

24 5,0 4,0 4,0 4,0 3,0 3,0 1,0 3,4 

25 
  

1,0 1,0 1,0 
  

1,0 

Tabel 11: Læringsudbytte hos alle elevgrupper vurderet på baggrund af mål, tegn på læring og scoringskriterier  

 

Tabellen (tabel 11) viser vurderingen af de 25 gruppers læringsudbytte inddelt efter de ovenfor beskrevne 

kriterier for de intenderede mål for læremidlet KB. I kolonnen yderst til højre fremgår den samlede score 

for alle grupperne (det samlede læringsudbytte), hvilket beror på et gennemsnit af underkategoriernes 

scorer. Den viser, at otte gruppers samlede læringsudbytte er vurderet som relativ lavt (score under 3), 11 

af grupperne får en middel score (3-4), og fem gruppers læringsudbytte er vurderet højt. Det skal hertil 

nævnes, at grupperne 1-6 er 6. klasses elever og dermed i gennemsnit to år yngre end de andre elever; 

grupperne er imidlertid vurderet ud fra de samme kriterier.  

Kolonne to fra venstre, elevgruppernes score i forhold til målet om at lære at skrive argumenterende og 

fortællende tekster, indeholder en forholdsvist stor mængde tomme felter. Det skyldes, at datamaterialet 

ikke tillod en pointtildeling af de pågældende grupper i forhold til de beskrevne scoringskriterier. Mange af 
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gruppernes produkter kunne nemmere vurderes som multimodale tekster (se kolonne tre fra venstre), som 

når eleverne eksempelvis havde produceret en film.  

Et mønster kan ses i det relativt lave læringsudbytte hos grupperne 7-12 samt 22-25, hvilket jeg inddrager i 

den efterfølgende fortolkning af scorerne. Ligeledes er det påfaldende, at kun to grupper får point på 4 

eller mere i kolonne fem fra venstre (målet om at tænke kreativt), og at relativt mange grupper (11 ud af 

25) får 2 point eller derunder i den samme kategori.  

Endvidere er det påfaldende, at vurderingen af læringsudbyttet falder ud, så der er en stor spredning hos 

grupperne. Vurderingen af det samlede læringsudbytte spænder således fra 1 (i tilfælde af gruppe 25) som 

den laveste vurdering til 5,3 (i tilfælde af gruppe 19) som den højeste. Ikke overraskende ses denne 

spredning især i kategorien at skabe værdi for kunden, hvor en høj score afhang af elevernes evne til at 

etablere og fastholde et samarbejde med deres kunde.  

Samlet overblik over analysens resultat 

For overskuelighedens skyld præsenterer jeg nu det samlede resultat af analyse 2. Det sker i form af en 

tabel, der viser den samlede score inden for hver af hovedkategorierne fra de fem delanalyser (jf. ovenfor). 

Tabellen viser derved den samlede vurdering af de 25 deltagende elevgruppers læringsudbytte samt de 4 

betydningsfulde medvirkende faktorers mere eller mindre positive indflydelse på gruppernes læringspraksis 

og -udbytte. 

 

 

 

 

 

Læreren som 

betydningsfuld 

faktor  

Elevidentitet som 

betydningsfuld 

faktor  

Kunden som 

betydningsfuld 

faktor  

Samarbejde som 

betydningsfuld 

faktor  

Vurdering af 

læringsudbytte 

ud fra mål  

Gruppe 1 5,0 4,5 5,0 2,3 3,8 

Gruppe 2 5,0 2,5 4,0 2,0 2,7 

Gruppe 3 5,0 4,0 3,0 2,3 4,0 

Gruppe 4 5,0 4,5 5,0 3,3 4,4 

Gruppe 5 5,0 4,0 4,0 * 3,8 

Gruppe 6 5,0 3,0 3,0 1,7 2,5 

Betydningsfulde 

medvirkende faktorer  
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Gruppe 7 2,7 2,5 4,5 1,7 2,1 

Gruppe 8 2,7 3,5 5,5 3,7 3,8 

Gruppe 9 2,7 2,5 * * 2,2 

Gruppe 10 2,7 2,5 5,0 2,0 3,5 

Gruppe 11 2,7 2,0 * 1,7 1,5 

Gruppe 12 2,7 3,0 2,5 * 3,3 

Gruppe 13 5,0 4,0 3,0 4,3 4,0 

Gruppe 14 5,0 4,0 4,0 3,0 4,3 

Gruppe 15 5,0 2,5 * 2,3 2,3 

Gruppe 16 5,0 4,0 4,0 * 4,0 

Gruppe 17 5,0 5,5 * 5,3 4,4 

Gruppe 18 4,0 4,0 5,0 3,7 4,8 

Gruppe 19 4,0 6,0 6,0 5,0 5,3 

Gruppe 20 4,0 3,0 4,5 2,0 3,6 

Gruppe 21 4,0 3,0 4,0 1,7 3,7 

Gruppe 22 1,7 4,0 
 

4,3 3,0 

Gruppe 23 1,7 1,0 2,0 1,3 1,6 

Gruppe 24 1,7 3,5 1,0 4,0 3,4 

Gruppe 25 1,7 1,0 * * 1,0 

Tabel 12: Samlet vurdering af elevernes læringsudbytte ud fra delanalyserne 1-5  

 

Korte portrætter af elevgrupperne  

Inden jeg sammenfatter resultaterne af den samlede vurdering på tværs af elevgrupper, som den fremgår 

af tabellen, følger først nogle korte portrætter af samtlige gruppers arbejde. Portrætterne fortæller i kort 

form om gruppernes læringspraksis og -udbytte i forhold til de fire betydningsfulde medvirkende faktorer. 

Portrætterne har, sammen med tabel 12, som formål at kreere et overblik over resultatet af 

pointtildelingerne i de enkelte delanalyser. Samtlige portrætter indledes med en fremstilling af gruppens 

pointfordeling i forhold til de fem kategorier, som fremgår af de nedenstående tabeller 13-34, og som er 

udledt af tabel 12. Portrætterne er konkluderende, så de, som beskrevet indledningsvist i dette kapitel og i 

kapitel 8, tjener det formål at illustrere både bredden og den relativt store variation, der findes i det 

empiriske materiale (kapitlerne 4 & 8).  

Grupperne 13, 19 & 23 portrætteres ikke i det følgende, da gruppernes læringspraksis er blevet beskrevet 

udførligt i kapitel 6. Pointene af disse tre gruppers samlede læringsudbytte fremgår af tabel 12.  
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Gruppe 1  

 

Læreren som 

betydningsfuld 

faktor  

Elevidentitet som 

betydningsfuld 

faktor  

Kunden som 

betydningsfuld 

faktor  

Samarbejde som 

betydningsfuld 

faktor  

Vurdering af 

læringsudbytte 

ud fra mål  

Gruppe 1 5,0 4,5 5,0 2,3 3,8 

Tabel 13: Vurdering af det samlede læringsudbytte for gruppe 1 

 

Louise, Liv, Petra og Line arbejdede sammen med it-virksomheden ”Nova”, der bl.a. producerer stregkoder 

til sodavandsflasker; Livs far er en af direktørerne i firmaet. Kundens kompetencer, i person af direktør 

Kristian og sekretær Sanne, til at støtte elevernes læring, vurderes højt gennem hele forløbet. Elevernes 

lærer, Peter, var engageret, god til at give feedback og støtte eleverne i processen, og han iscenesatte 

designet med stor indlevelse hele vejen igennem forløbet. Elevernes engagement i holdning og handling var 

generelt stort, dog med forskelle hos de enkelte elever. Liv og Louise var gennemgående de mest 

engagerede elever i gruppen, og det var samtidig de to, der var lederne i gruppen. Samarbejdet mellem 

dem (Louise og Liv) og de andre to elever (Petra og Line) vurderes som mindre velfungerende, da det ikke 

lykkedes for gruppen at indgå i udforskende samtaler eller demokratiske beslutningsprocesser. Det 

samlede læringsudbytte i forhold til målene i KB vurderes som middel.  

Gruppe 2  

 

Læreren som 

betydningsfuld 

faktor  

Elevidentitet som 

betydningsfuld 

faktor  

Kunden som 

betydningsfuld 

faktor  

Samarbejds-

praksis som 

betydningsfuld 

faktor  

Vurdering af 

læringsudbytte 

ud fra mål  

Gruppe 2 5,0 2,5 4,0 2,0 2,7 

Tabel 14: Vurdering af det samlede læringsudbytte for gruppe 2 

 

Felix, Janus og Frederik arbejdede for ”Alt Super”, et større supermarked i byen. Felix’ far arbejder hos ”Alt 

Super”, og det var hovedgrunden til, at de valgte den kunde. Drengenes lærer, Peter, var engageret, god til 

at give feedback og støtte eleverne i processen, og han iscenesatte designet med stor indlevelse hele vejen 

igennem forløbet. Elevernes engagement var svingende, og det led et knæk i de sene faser af forløbet, hvor 

drengene skulle arbejde med tekstproduktion. Samarbejdet i gruppen var mindre velfungerende. Drengene 
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sås ofte med hver sin iPad, optaget af deres egne individuelle projekter. Deres kunde kom for at høre deres 

fremlæggelse, og han viste her et stort engagement i drengenes arbejde, selvom selve fremlæggelsen var 

præget af, at det var en opgave, der skulle overstås. Drengene synes ikke at have fundet forløbet 

meningsfuldt, og læringsudbyttet vurderes lavt-middel. 

Gruppe 3 

 

Læreren som 

betydningsfuld 

faktor  

Elevidentitet som 

betydningsfuld 

faktor  

Kunden som 

betydningsfuld 

faktor  

Samarbejdspraksis 

som 

betydningsfuld 

faktor  

Vurdering af 

læringsudbytte 

ud fra mål  

Gruppe 3 5,0 4,0 3,0 2,3 4,0 

Tabel 15: Vurdering af det samlede læringsudbytte for gruppe 3 

 

Marc, Morten, Didde og Mia startede med at samarbejde for ”Hos Ali”, en lokal grønthandler. Da dette 

samarbejde ikke fungerede, skiftede de til en anden kunde, ”Hårekspressen”, en frisørbutik, der ligger to 

huse længere op ad gaden, hvor ”Hos Ali” ligger. De valgte deres anden kunde, fordi det var det nemmeste; 

de havde ikke tid til at overveje det mere grundigt. Deres lærer, Peter, var engageret, god til at give 

feedback og støtte eleverne i processen, og han iscenesatte designet med stor indlevelse hele vejen 

igennem forløbet. Der var internt i gruppen store forskelle på elevernes kompetencer og engagement. Mia 

og Didde var meget engageret. De stillede mange relevante spørgsmål, forberedte sig på kundebesøgene 

og sås ofte med et smil og generelt et positivt kropssprog. Marc synes at have været mindre engageret, og 

han viste tegn på, at han ikke anså forløbet som meningsfuld for ham (læs nærmere i bilag 4). Morten 

vurderes til at have været i en mellemposition, hvor han hverken fulgte pigerne i deres engagement eller 

Marc, når han ”pjattede”. Deres kunde, ejeren af ”Hårekspressen”, kom til fremlæggelsen, hvor gruppen 

præsenterede deres arbejde med en Instagram-profil. Kunden gav gruppen en kompetent og relativ 

engageret feedback. Elevernes faglige udbytte vurderes som middel, hvor Mia og Didde synes at have lært 

mere – især i forbindelse med de entreprenørielle kompetencer – end de andre to. 

Gruppe 4  

 

Læreren som 

betydningsfuld 

faktor  

Elevidentitet som 

betydningsfuld 

faktor  

Kunden som 

betydningsfuld 

faktor  

Samarbejdspraksis 

som 

betydningsfuld 

faktor  

Vurdering af 

læringsudbytte 

ud fra mål  
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Gruppe 4 5,0 4,5 5,0 3,3 4,4 

Tabel 16: Vurdering af det samlede læringsudbytte for gruppe 4 

 

Ann, Josefina, Klara og Maja arbejdede engageret sammen med en lokal optikker, ”Synslaboratoriet”. Deres 

lærer, Peter, var engageret, god til at give feedback og støtte eleverne i processen, og han iscenesatte 

designet med stor indlevelse hele vejen igennem forløbet. Samarbejdet i gruppen bar præg af, at 

ledelsesstrukturen var uklar. Ann, der var den mest engagerede af de fire elever, forsøgte at tage ledelsen, 

men det blev ikke anerkendt af de andre, der ligeledes gerne ville fremføre ideer og handle på dem. I sidste 

ende lykkedes det for gruppen at producere et velfungerende produkt, og de fik en aftale med deres kunde 

om at komme i butikken for at præsentere det. Hele 6.b fulgte med som publikum. Kunden, dvs. 

ægteparret, der ejer ”Synslaboratoriet”, var meget engageret og ligeledes kompetent til at give eleverne 

feedback. De roste eleverne for deres engagement og de gode ideer, de havde, især i forbindelse med den 

friske, ungdommelige film, der skulle lanceres på sociale medieplatforme. 

Gruppe 5  

 

Læreren som 

betydningsfuld 

faktor  

Elevidentitet som 

betydningsfuld 

faktor  

Kunden som 

betydningsfuld 

faktor  

Samarbejdspraksis 

som 

betydningsfuld 

faktor  

Vurdering af 

læringsudbytte 

ud fra mål  

Gruppe 5 5,0 4,0 4,0 * 3,8 

Tabel 17: Vurdering af det samlede læringsudbytte for gruppe 5 

 

Michele, Tia, Stine og Trine arbejdede sammen med den lokale gymnastikforening, repræsenteret ved 

Kenneth, der er instruktør i foreningen og samtidig fast vikar på skolen. Gruppen arbejdede fra start af med 

en ide om at ville producere en kort reklamefilm for gymnastikforeningen, som de så ville forsøge at sælge 

til den lokale biograf, så de kunne vise den som forfilm. Produktet blev realiseret. Eleverne har været 

engageret i opgaven. Deres lærer, Peter, var engageret, god til at give feedback og støtte eleverne i 

processen, og han iscenesatte designet med stor indlevelse hele vejen igennem forløbet. Fremlæggelsen og 

det faglige udbytte vurderes som middel. Pigerne gik ikke videre med deres oprindelige ide med biografen, 

hvilket Peter kritiserede efter fremlæggelsen. Kenneth viste sig som engageret og kompetent til at give 

feedback, om end han indtog en skolelærerrolle mere end en ekstern kundes.  



239 

 

Gruppe 6  

 

Læreren som 

betydningsfuld 

faktor  

Elevidentitet som 

betydningsfuld 

faktor  

Kunden som 

betydningsfuld 

faktor  

Samarbejdspraksis 

som 

betydningsfuld 

faktor  

Vurdering af 

læringsudbytte 

ud fra mål  

Gruppe 6 5,0 3,0 3,0 1,7 2,5 

Tabel 18: Vurdering af det samlede læringsudbytte for gruppe 6 

 

Lena, Gry, Bertram og Anton arbejdede sammen med et stutteri ejet af Grys far. Deres samarbejde var 

mindre velfungerende, da det ofte var Gry og Lena, der sad og arbejdede sammen, mens Bertram og Anton 

lavede andre ting. Deres ide var at producere en hjemmeside for stutteriet. Hertil ville de interviewe Grys 

far og tage gode billeder. Arbejdet gik dog i stå, da de ikke kunne få programmet til at virke. Deres lærer, 

Peter, der generelt var engageret og god til at iscenesætte designet fra start til slut, fandt på en form for 

nødløsning. Gruppen endte derfor med at præsentere deres ideer med en hjemmeside og et mini-

computerspil med heste, der ridder gennem et landskab, som Peter hjalp dem (primært Lena og Anton) 

med at lave. Grys far kom til fremlæggelsen, men sagde kun meget lidt. Det faglige udbytte for gruppen 

vurderes som under middel.  

Gruppe 7  

 

Læreren som 

betydningsfuld 

faktor  

Elevidentitet som 

betydningsfuld 

faktor  

Kunden som 

betydningsfuld 

faktor  

Samarbejdspraksis 

som 

betydningsfuld 

faktor  

Vurdering af 

læringsudbytte 

ud fra mål  

Gruppe 7 2,7 2,5 4,5 1,7 2,1 

Tabel 19: Vurdering af det samlede læringsudbytte for gruppe 7 

 

Maria, Katrine, Sander og Jesper havde den lokale hjemmepleje som kunde. Gruppens lærer, Marie, 

startede med at være meget engageret, men blev mere og mere usikker omkring sin lærerrolle samt 

forløbets kvaliteter, så hun endte med at have svært ved at gennemføre det. Et lignende forløb 

kendetegner elevgruppens arbejde. Især eleverne Marie og Katrine viste stort engagement i starten af 

forløbet, hvor de eksempelvis interviewede lederen og andre ansatte i hjemmeplejen. Gruppens 
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engagement faldt dog kraftigt i takt med at forløbet skred fremad. Gruppens samarbejde fungerede ikke 

godt. Gruppen var splittet i to, med Maria og Katrine på den ene side og Sander og Jesper på den anden 

side. Sander var tydeligvis splittet i forhold til sin faglige og sociale orientering. På dage, hvor Jesper ikke var 

i skole, viste Sander tegn på at ville samarbejde med Maria og Katrine omkring faglige udfordringer i 

forbindelse med KB. På andre dage, hvor Jesper var i skole, orienterede han sig mod Jesper, der agerede i 

opposition til intentionerne i KB og til de øvrige medlemmer af gruppen. Læringsudbyttet hos gruppen 

vurderes samlet som lavt.   

Gruppe 8  

 

Læreren som 

betydningsfuld 

faktor  

Elevidentitet som 

betydningsfuld 

faktor  

Kunden som 

betydningsfuld 

faktor  

Samarbejdspraksis 

som 

betydningsfuld 

faktor  

Vurdering af 

læringsudbytte 

ud fra mål  

Gruppe 8 2,7 3,5 5,5 3,7 3,8 

Tabel 20: Vurdering af det samlede læringsudbytte for gruppe 8 

 

Christoffer, Peter og Ole arbejdede sammen med ungdomsklubben i lokalområdet. Deres lærer, Marie, 

startede med at være meget engageret, men blev mere og mere usikker omkring sin lærerrolle samt 

forløbets kvaliteter, så hun endte med at have svært ved at gennemføre det. Generelt ytrede eleverne sig 

positivt og syntes at have været engageret i forløbet. De arbejdede på en film til ungdomsklubben, der 

skulle offentliggøres på YouTube. Igennem længere perioder var deres arbejde dog præget af passivitet, og 

det var kun til sidst, at gruppen, i et i øvrigt velfungerende samarbejde, arbejdede mere intensivt på at 

færdiggøre deres film ved hjælp fra et avanceret redigeringsprogram i skolens computerrum. Deres kunde, 

Stine fra ungdomsklubben, optrådte meget engageret og kompetent under fremlæggelsen, hvor hun 

opfordrede drengene til at lave ”arbejdet færdigt”, så filmen kunne blive lagt op på klubbens hjemmeside.  

Gruppe 9  

 

Læreren som 

betydningsfuld 

faktor  

Elevidentitet som 

betydningsfuld 

faktor  

Kunden som 

betydningsfuld 

faktor  

Samarbejdspraksis 

som 

betydningsfuld 

faktor  

Vurdering af 

læringsudbytte 

ud fra mål  

Gruppe 9 2,7 2,5 * * 2,2 
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Tabel 21: Vurdering af det samlede læringsudbytte for gruppe 9 

 

Fie, Laura, Lærke og Mie havde en tøjbutik til ældre kvinder som kunde, “Butik Line”. Gruppens ide var at 

oprette en Facebook-side til kunden, da denne ikke har en sådan i forvejen. Deres lærer, Marie, startede 

med at være meget engageret, men blev mere og mere usikker omkring sin lærerrolle samt forløbets 

kvaliteter, så hun endte med at have svært ved at gennemføre det. Engagementet i gruppen var generelt 

lavt. Pigerne brugte en del tid på at lave andre ting end at arbejde med opgaven. Deres Facebook-profil 

endte med at indeholde basale informationer om butikken samt billeder af varer og en kort tekst om 

butikken. Denne blev præsenteret under deres fremlæggelse, hvor kunden ikke var til stede. Det faglige 

udbytte vurderes under middel.  

Gruppe 10  

 

Læreren som 

betydningsfuld 

faktor  

Elevidentitet som 

betydningsfuld 

faktor  

Kunden som 

betydningsfuld 

faktor  

Samarbejdspraksis 

som 

betydningsfuld 

faktor  

Vurdering af 

læringsudbytte 

ud fra mål  

Gruppe 10 2,7 2,5 5,0 2,0 3,5 

Tabel 22: Vurdering af det samlede læringsudbytte for gruppe 10 

 

Thomas, Noa og Valdemar arbejdede sammen med en lokal blomster- og brugskunstbutik, “Orkideen”. 

Gennem det meste af forløbet syntes eleverne meget lidt engageret i forløbet, og deres samarbejde, hvor 

Thomas havde en lederrolle, var ikke-velfungerende. Eleverne brugte en del tid på at tale om andre ting, 

eksempelvis fodbold. Deres lærer, Marie, startede med at være meget engageret, men blev mere og mere 

usikker omkring sin lærerrolle samt forløbets kvaliteter, så hun endte med at have svært ved at 

gennemføre det. Ikke desto mindre leverede drengene en meget levende og kommunikativt overbevisende 

fremlæggelse for butikkens ejer, der var til stede til præsentationen. Især Thomas syntes at være oprigtigt 

interesseret i at vedligeholde relationen med Henrik fra “Orkideen”, der tilbød dem løn, hvis de valgte at 

fortsætte med at vedligeholde den Instagram-profil, de havde produceret. I sin rolle som kunde vurderes 

Henrik som meget kompetent og engageret.  
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Gruppe 11  

 

Læreren som 

betydningsfuld 

faktor  

Elevidentitet som 

betydningsfuld 

faktor  

Kunden som 

betydningsfuld 

faktor  

Samarbejdspraksis 

som 

betydningsfuld 

faktor  

Vurdering af 

læringsudbytte 

ud fra mål  

Gruppe 11 2,7 2,0 * 1,7 1,5 

Tabel 23: Vurdering af det samlede læringsudbytte for gruppe 11 

 

Loui, Morten, Nynne og Mette arbejdede sammen med ”Auto Klaus”, en lokal bilforhandler og 

autoværksted. Gruppen arbejdede på en hjemmeside lavet i et gratis online-program. Deres ikke-

velfungerende samarbejde var præget af, at Louis, der ellers var lederen i gruppen, var fraværende i en af 

ugerne. Eleverne i denne gruppe var generelt meget lidt engageret i forløbet, hvilket især blev tydeligt i den 

uge, hvor deres lærer Marie var sygemeldt. Marie startede med at være meget engageret i designet, men 

blev mere og mere usikker omkring sin lærerrolle samt forløbets kvaliteter, så hun endte med at have svært 

ved at gennemføre det. Fremlæggelsen af (uden kundens deltagelse) og læringsudbyttet hos denne 

gruppes elever vurderes som under middel. Der er ingen data på kunden.  

Gruppe 12  

 

Læreren som 

betydningsfuld 

faktor  

Elevidentitet som 

betydningsfuld 

faktor  

Kunden som 

betydningsfuld 

faktor  

Samarbejdspraksis 

som 

betydningsfuld 

faktor  

Vurdering af 

læringsudbytte 

ud fra mål  

Gruppe 12 2,7 3,0 2,5 * 3,3 

Tabel 24: Vurdering af det samlede læringsudbytte for gruppe 12 

 

Oscar, Sebastian, Alex og William brugte to tilløb til at finde en kunde. Deres oprindelige plan var at 

kommunikere for ”Hos Ali”, en lokal grønthandler. Det lykkedes dog ikke, så de skiftede til at arbejde 

sammen med “Kirkens Hær”, en lokal genbrugsbutik. Gruppens produkt var en film, der fortalte om 

“Kirkens Hær”. Heri indgik egne optagelser af fx interviews med butikkens kunder. Produktet og gruppens 

øvrige faglige udbytte vurderes til lige over middel, med relativ stor forskel blandt eleverne. Engagementet 

vurderes til middel. Også i denne gruppe var der tegn på perioder med passivitet og manglende 
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engagement. Gruppens lærer, Marie, startede med at være meget engageret, men blev mere og mere 

usikker omkring sin lærerrolle samt forløbets kvaliteter, så hun endte med at have svært ved at 

gennemføre det. Kunden Birte, der under fremlæggelsen repræsenterede “Kirkens Hær” vurderes til at 

være meget engageret, men ikke særlig kompetent i forhold til at give feedback til eleverne i denne gruppe. 

Hun talte således i meget lang tid efter fremlæggelsen, hvor hun primært fortæller om Kirkens Hærs 

arbejde.  

Gruppe 14  

 

Læreren som 

betydningsfuld 

faktor  

Elevidentitet som 

betydningsfuld 

faktor  

Kunden som 

betydningsfuld 

faktor  

Samarbejdspraksis 

som 

betydningsfuld 

faktor  

Vurdering af 

læringsudbytte 

ud fra mål  

Gruppe 14 5,0 4,0 4,0 3,0 4,3 

Tabel 25: Vurdering af det samlede læringsudbytte for gruppe 14 

 

Melissa, Martin og Martin skiftede kunde undervejs i forløbet. Efter at have arbejdet for en frisørbutik 

(Frisør Saksen) i nærheden, skiftede gruppen til at arbejde for ”Khalids Kebab”, en Take-away 

kebabrestaurant, hvis ejer er Melissas onkel. Gruppens lærer, Karina, var generelt meget engageret 

igennem hele forløbet, og hun var påpasselig med at gennemføre alle de forskellige delelementer af 

designet som aftalt. Desuden var hun meget kompetent til at give faglig orienteret feedback og vejledning 

til eleverne. Samarbejdet i gruppen var præget af en klar ansvarsfordeling med Melissa som leder. Martin 

og Martin accepterede dette, og gruppen traf mange beslutninger undervejs i forløbet, dog ikke altid på 

baggrund af en ligeværdig, udforskende og demokratisk dialog. Gruppens produkt var en facebook-side for 

Khalids Kebab. Eleverne producerede en side med billeder og info-tekst og igangsatte dernæst en række 

konkurrencer på siden, hvor man blev belønnet for at dele og like siden, hvorved de forsøgte at skaffe 

mange læsere og potentielle kunder til restauranten. Khalid kom til fremlæggelsen, hvor han roste 

eleverne, men i øvrigt ikke sagde særlig meget.  

Gruppe 15  

 

Læreren som 

betydningsfuld 

faktor  

Elevidentitet som 

betydningsfuld 

faktor  

Kunden som 

betydningsfuld 

faktor  

Samarbejdspraksis 

som 

betydningsfuld 

faktor  

Vurdering af 

læringsudbytte 

ud fra mål  
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Gruppe 15 5,0 2,5 * 2,3 2,3 

Tabel 26: Vurdering af det samlede læringsudbytte for gruppe 15 

 

Thomas, Søren, Ruben og Frederik arbejdede sammen med en lokal osteforhandler. Deres samarbejde var 

ikke-velfungerende. Søren, der iflg. Karina plejer at være ledertypen, tog ikke denne rolle på sig, og 

gruppen, der i øvrigt er gode venner, synes ikke at have været engageret i opgaven, om end Thomas og 

Søren generelt udtalte sig positivt om forløbet senere. Gruppens lærer, Karina, var generelt meget 

engageret igennem hele forløbet, og hun var påpasselig med at gennemføre alle de forskellige 

delelementer af designet som aftalt. Desuden var hun meget kompetent til at give fagligt orienteret 

feedback og vejledning til eleverne. Denne gruppes proces endte med, at deres fremlæggelse foregik uden 

deres kunde, og læringsudbyttet hos denne gruppe vurderes under middel.  

Gruppe 16  

 

Læreren som 

betydningsfuld 

faktor  

Elevidentitet som 

betydningsfuld 

faktor  

Kunden som 

betydningsfuld 

faktor  

Samarbejdspraksis 

som 

betydningsfuld 

faktor  

Vurdering af 

læringsudbytte 

ud fra mål  

Gruppe 16 5,0 4,0 4,0 * 4,0 

Tabel 27: Vurdering af det samlede læringsudbytte for gruppe 16 

 

Kasper, Esben og Viola arbejdede sammen med en børnehave i nærheden, Soltræet. Gruppens lærer, 

Karina, var generelt meget engageret igennem hele forløbet, og hun er påpasselig med at gennemføre alle 

de forskellige delelementer af designet som aftalt. Desuden var hun meget kompetent til at give fagligt 

orienteret feedback og vejledning til eleverne. Under fremlæggelsen demonstrerede gruppen, at de har 

tilegnet sig de ønskede kompetencer på et niveau over middel. De leverede en velforberedt og levende 

præsentation, som de fik ros for af deres kunde, der generelt viste sig at have været engageret og 

kompetent. Gruppen arbejdede på to produkter, som de viste frem til fremlæggelsen: en Facebook-side 

med billeder, tekst m.m. og en flyer med tekst og billeder i farver. Eleverne viste generelt et stort 

engagement i denne gruppe (se også bilag 4).  
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Gruppe 17  

 

Læreren som 

betydningsfuld 

faktor  

Elevidentitet som 

betydningsfuld 

faktor  

Kunden som 

betydningsfuld 

faktor  

Samarbejdspraksis 

som 

betydningsfuld 

faktor  

Vurdering af 

læringsudbytte 

ud fra mål  

Gruppe 17 5,0 5,5 * 5,3 4,4 

Tabel 28: Vurdering af det samlede læringsudbytte for gruppe 17 

 

Brian, Yussuf, Sofia og Eva valgte en skønhedssalon som deres kunde. Fremlæggelsen fandt sted hos 

kunden, uden min eller de andre elevers deltagelse. Samarbejdet i gruppen var meget velfungerende. 

Eleverne i gruppen støttede hinanden, og de udviklede en meget positiv, udforskende samtalekultur. 

Ledelsesstrukturen var relativ horisontal, da eleverne skiftedes til at tage initiativ, komme med ideer og 

handlingsforslag. Deres indstilling til designet var meget positiv igennem hele forløbet, hvilket er fastholdt i 

form af video- og lydoptagelser, hvor det især er Brian og Sofia, der udtaler sig. Gruppens lærer, Karina, var 

generelt meget engageret igennem hele forløbet, og hun var påpasselig med at gennemføre alle de 

forskellige delelementer af designet som aftalt. Desuden var hun meget kompetent til at give fagligt 

orienteret feedback og vejledning til eleverne. Elevernes læringsudbytte vurderes over middel, især hvad 

angår de entreprenørielle kompetencer. 

Gruppe 18  

 

Læreren som 

betydningsfuld 

faktor  

Elevidentitet som 

betydningsfuld 

faktor  

Kunden som 

betydningsfuld 

faktor  

Samarbejdspraksis 

som 

betydningsfuld 

faktor  

Vurdering af 

læringsudbytte 

ud fra mål  

Gruppe 18 4,0 4,0 5,0 3,7 4,8 

Tabel 29: Vurdering af det samlede læringsudbytte for gruppe 18 

 

Kasper, Sanne, Julia og Fie arbejdede sammen med en lokal delikatesse-take-away restaurant, ”Torbens 

Tapas”. Gruppens indstilling vurderes som professionel og positiv. Samarbejdet i gruppen var præget af, at 

der var to ledere i gruppen, der supplerede hinanden på en positiv måde. Julia, der er blogger i sin fritid, 

førte an, når gruppen eksempelvis tog billeder af mad og indretning i butikken. Hertil havde gruppen 
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professionelt udstyr i form af et spejlreflekskamera og et stativ. Sanne ledte processen frem mod 

fremlæggelsen, hvor hendes rolle var at fastholde det faglige fokus igennem forløbet. Gruppens lærer, 

Stine, var meget engageret og positivt indstillet over for designet, og hun var kompetent i at give feedback 

til eleverne samt at motivere dem. Hun var mindre påpasselig med at gennemføre designet i detaljer som 

aftalt. Efter fremlæggelsen fik eleverne stor ros af kunden, dvs. restaurantens ejer. Hun roste deres 

produkter, en flyer i farver og en Instagram-profil, hvor gruppens fotos var lagt op. Om flyeren sagde hun, 

at denne ”[er] meget bedre end den, de har i forvejen”. Stine supplerede ligeledes med en fagligt 

kompetent og positiv feedback. Under denne seance blev Stine tydeligvis rørt (BY, vf.145).  

Gruppe 20  

 

Læreren som 

betydningsfuld 

faktor  

Elevidentitet som 

betydningsfuld 

faktor  

Kunden som 

betydningsfuld 

faktor  

Samarbejdspraksis 

som 

betydningsfuld 

faktor  

Vurdering af 

læringsudbytte 

ud fra mål  

Gruppe 20 4,0 3,0 4,5 2,0 3,6 

Tabel 30: Vurdering af det samlede læringsudbytte for gruppe 20 

 

Nina, Jens, Stefan og Nadia endte med at vælge deres egen skole, Byskolen, som kunde. Gruppens lærer, 

Stine, var meget engageret og positivt indstillet over for designet, og hun var kompetent i at give feedback 

til eleverne samt at motivere dem. Hun var mindre påpasselig med at gennemføre designet i detaljer som 

aftalt. Samarbejdet i gruppen var kendetegnet af en meget ulige fordeling af opgaver og ansvar. Nina var 

den elev, der fremsatte alle ideerne, og der udførte det meste af arbejdet. Stefan fulgte hende, mens de 

andre to indtog marginale positioner. Jens, der ikke identificerede sig positivt med hverken designet eller 

sin gruppe, agerede stadig mere uengageret, og Nadia formåede ikke, eller fik ikke mulighed for at bidrage 

til gruppens arbejde. Fremlæggelsen bar præg af denne ulige gruppedynamik. Nina førte ordet, og hun 

argumenterede for, at skolen skal kommunikere flere positive budskaber. Hertil havde gruppen produceret 

tre forskellige tekster, der var tænkt til at blive lagt ud på skolens hjemmeside. Kunden, skolens 

pædagogiske leder Søren, vurderes til at have været kompetent og engageret, og gruppens samlede 

læringsudbytte vurderes over middel, dog med store forskelle blandt eleverne.  
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Gruppe 21  

 

Læreren som 

betydningsfuld 

faktor  

Elevidentitet som 

betydningsfuld 

faktor  

Kunden som 

betydningsfuld 

faktor  

Samarbejdspraksis 

som 

betydningsfuld 

faktor  

Vurdering af 

læringsudbytte 

ud fra mål  

Gruppe 21 4,0 3,0 4,0 1,7 3,7 

Tabel 31: Vurdering af det samlede læringsudbytte for gruppe 21 

 

Rina, Kirstine, Mahmoud og Sille havde et samarbejde med en børnehave kaldet ”Børnegården”. 

Samarbejdet i gruppen var kendetegnet ved, at Kristine og Rina i langt de fleste lektioner sad ved en 

computerskærm sammen, mens Mahmoud gik rundt i klassen, uden at deltage i det faglige arbejde i 

gruppen. Sille var af personlige årsager fritaget fra arbejdet i ”Kommunikationsbureauet”. Samarbejdet 

vurderes som ikke-velfungerende. Gruppens lærer, Stine, var meget engageret og positivt indstillet over for 

designet, og hun var kompetent i at give feedback til eleverne samt at motivere dem. Hun var mindre 

påpasselig med at gennemføre designet i detaljer som aftalt, og i dette tilfælde var hun ikke opmærksom 

på den ikke-fungerende gruppedynamik, der var i gruppen. Gruppens produkter var en multimodal 

argumenterende tekst og en film, der varer næsten 3 minutter, og der viser billeder, som eleverne har 

taget af børnene i Børnegården. Der var en god kemi mellem kunde og eleverne, og de fik ros. Kunden var 

engageret og kompetent. Stines feedback var ligeledes positiv, og hun differentierede mellem pigernes 

præstationer og Mahmouds. Stine sluttede af med at sige ”kæmpe ros til især jer to, og Mahmoud, du talte 

også i et fint roligt leje … og et langsomt tempo” (BY, vf.145). Læringsudbyttet vurderes til over middel, 

med relativt stor forskel blandt eleverne.  

Gruppe 22  

 

Læreren som 

betydningsfuld 

faktor  

Elevidentitet som 

betydningsfuld 

faktor  

Kunden som 

betydningsfuld 

faktor  

Samarbejdspraksis 

som 

betydningsfuld 

faktor  

Vurdering af 

læringsudbytte 

ud fra mål  

Gruppe 22 1,7 4,0 
 

4,3 3,0 

Tabel 32: Vurdering af det samlede læringsudbytte for gruppe 22 
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Emir, Safa, Karo og Mie havde valgt deres egen klasse som kunde. Samarbejdet i gruppen vurderes som 

velfungerende med en relativt horisontal ledelsesstruktur. Deres ide var at producere en video om klassen 

til klassen. De ville gøre noget for, at eleverne ’lærer hinanden bedre at kende’ i deres klasse, som de 

oplevede som værende meget ’opdelt’. Gruppens lærer, Birte, støttede deres ide, men hun var generelt 

mindre engageret i forløbet, og hun prioriterede arbejdet med at stilladsere elevernes arbejde lavt. Birtes 

kompetencer til at give dem feedback, som designet forser det, er ligeledes vurderet lavt. Gruppens 

produkt er en relativt lang video, der bl.a. indeholder korte interviews med klassens elever. Denne video og 

gruppens faglige udbytte vurderes som middel, hvor de entreprenørielle kompetencer står stærkest.  

Gruppe 24  

 

Læreren som 

betydningsfuld 

faktor  

Elevidentitet som 

betydningsfuld 

faktor  

Kunden som 

betydningsfuld 

faktor  

Samarbejdspraksis 

som 

betydningsfuld 

faktor  

Vurdering af 

læringsudbytte 

ud fra mål  

Gruppe 24 1,7 3,5 1,0 4,0 3,4 

Tabel 33: Vurderinger af det samlede læringsudbytte for gruppe 24 

 

Sanne, Anna, Katrin og Mads valgte at arbejde sammen med en lokal genbrugsbutik, ”Genbrugscentralen”. 

Gruppens lærer, Birte, var generelt mindre engageret i forløbet, og hun prioriterede arbejdet med at 

stilladsere elevernes arbejde lavt. Birtes kompetencer til at give dem feedback, som designet forser det, er 

ligeledes vurderet lavt. Eleverne i gruppen var i starten af forløbet meget engagerede. Deres ide med at 

arbejde for en genbrugsbutik syntes i høj grad at give mening for dem. Deres engagement faldt dog 

gennem forløbet. De oplevede projektet i tiltagende grad som en hvis-vi-har-lyst-opgave, og deres kunde 

viste sig til at være hverken kompetent eller engageret (kunden kom fx ikke til fremlæggelsen). Gruppen 

havde igennem forløbet arbejdet på en flyer som produkt. Denne vidnede om en høj faglighed i form af 

kompetencer til at producere argumenterende tekster (bilag 4, s. 39). Desuden vurderes gruppens 

entreprenørielle kompetencer som gode, på trods af manglende støtte fra læreren og kunden.  

Gruppe 25  

 

Læreren som 

betydningsfuld 

faktor  

Elevidentitet som 

betydningsfuld 

faktor  

Kunden som 

betydningsfuld 

faktor  

Samarbejdspraksis 

som 

betydningsfuld 

faktor  

Vurdering af 

læringsudbytte 

ud fra mål  
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Gruppe 25 1,7 1,0 * * 1,0 

Tabel 34: Vurderinger af det samlede læringsudbytte for gruppe 25 

 

Marta og Emma arbejdede sammen med en lokal bagerforretning, Konditoriet. Begge elever syntes at være 

meget uengageret igennem hele forløbet. I de fleste situationer sås de siddende ved siden af hinanden bag 

ved hver sin skærm. Deres faglige udbytte vurderes som meget lavt. Gruppens lærer, Birte, var generelt 

mindre engageret i forløbet, og hun prioriterede arbejdet med at stilladsere elevernes arbejde lavt. Birtes 

kompetencer til at give dem feedback, som designet forser det, er ligeledes vurderet lavt. Der finder ikke en 

egentlig fremlæggelse sted, og der er ingen data på kunden.   

Del 2: Mønstre blandt grupper fra samme klasse  

I det følgende beskriver jeg sammenhænge og mønstre mellem faktorerne og elevernes læringsudbytte ud 

fra de point, jeg har tildelt grupperne i de forskellige kategorier. Det foregår på den måde, at elevgrupper, 

der hører til samme klasse, beskrives samlet. Denne fremgangsmåde er valgt både for overskuelighedens 

skyld, og fordi faktoren 'læreren', på trods af forventede forskelle i hans eller hendes ageren over for de 

forskellige elevgrupper (jf. s. 202), vurderes ens i forhold til alle elevgrupper i klassen. I det følgende 

henvises der til elevgruppernes numre, som de fremgår tydeligt i ovenstående portrætter og i de øvrige 

beskrivelser af elevernes og lærernes praksisser (fx bilag 4; kapitel 6). Der henvises derfor også ofte til bilag 

4, som rummer læringsnarrativerne af de 22 grupper, hvis praksis ikke er beskrevet i kapitel 6.  

6.b på Bakkeskolen  

Forholdsvist mange elevgrupper i 6.b scorer lavt på faktoren samarbejde og de tilhørende underkategorier. 

Empirien viser, at grupperne 1, 2, 3 og 6 havde store udfordringer med at finde en fælles retning for deres 

arbejde, især i de senere faser af forløbet, hvor eleverne skulle arbejde selvstændigt med at producere 

tekster og udtænke en kommunikationsstrategi i samarbejde med deres kunde. Et mønster i disse gruppers 

praksis er, at grupperne ikke var i stand til at diskutere og finde frem til en fælles forståelse af, hvad 

opgaven går ud på, samt hvilke handlinger, der skulle til for at løse den.  

Gruppe 1 (se bilag 4) er et eksempel på en gruppe, hvor to af eleverne var dem, der primært engagerede sig 

og handlede, mens de andre to synes at have været koblet fra. Eleverne Petra og Line sås således relativ 

ofte lave andre ting, mens eleverne Louise og Liv arbejdede med at producere en film og generelt 

arbejdede hen imod værdiskabelse for deres kunde.  
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På trods af en lav score på samarbejde får de fleste grupper i 6.b tildelt en score for deres samlede 

læringsudbytte i det høje middelområde. To grupper (gruppe 2 & 6) scorer imidlertid lavt. Som nævnt 

tidligere skyldes det delvist, at jeg har givet point til gruppen af elever som en samlet enhed, så empirien 

giver anledning til at antyde, at der (til dels) er store forskelle hos de enkelte elever (fx i gruppe 1). Når 

læringsudbyttet generelt scorer relativ højt (omkring 4), skyldes det ikke mindst, at grupperne formåede at 

arbejde værdiskabende for deres kunde i forløbet.  

Læreren Peters score på 5,0 synes at have haft betydning for, om eleverne har fundet det meningsgivende 

(se delanalyse 2) at arbejde med KB; dette synes at have været tilfældet hos grupperne 1, 3, 4 & 5, men i 

mindre grad hos grupperne 2 & 6, hvor eleverne, som eksempelvis Felix fra gruppe 2, udtalte, at de så frem 

til ”almindelig undervisning” (se bilag 4, case 2) igen, og hvor deres praksis viste tegn på, at de i mindre grad 

så mening i at skabe værdifuld kommunikation for deres kunde. For elevgrupperne 1, 3, 4 & 5's 

vedkommende vurderes læreren at have haft en positiv indflydelse på elevernes engagement og 

identifikation med arbejdet i KB, og dermed i sidste ende deres læringsudbytte.   

Hos grupperne 2 & 6 vurderes faktorerne samarbejde og elevidentitet som dem, der var de primære 

udfordringer i forbindelse med elevernes lavt scorende læringsudbytte, dog med visse forskelle mellem de 

to grupper. For gruppe 6's vedkommende vurderes elevernes engagement og identifikation med designet 

højere, mens samarbejde og kundens kompetencer vurderes henholdsvis meget lavt og i det lave 

middelområde. Empirien viser, hvordan eleverne i gruppe 2 gradvist og i takt med, at de ikke kunne finde 

meningen med arbejdet i KB og ikke forstod designets intentioner og dermed heller ikke var i stand til at 

transformere deres forståelser til meningsgivende handlinger, mistede interessen og engagementet. Dette 

skete, selvom deres kunde vurderes som relativt engageret og kompetent, og deres lærer vurderes som 

kompetent og engageret. 

Gruppe 4 giver et eksempel på en gruppe, hvor der har været samarbejdsudfordringer, men hvor kundens 

og lærerens engagement, sammen med elevernes vedblivende engagement, betød, at elevernes 

læringsudbytte vurderes højt (score 4,4). Gruppens læringsnarrativ (bilag 4, case 4) viser, hvordan eleverne 

i gruppen ofte var uenige og nogle gange skændtes med hinanden. Ingen af dem gav dog op, så der gennem 

hele forløbet med KB foregik diskussioner og forhandlinger om, hvilke handlinger og hvilke mål, eleverne 

skulle udføre og forfølge. Ved hjælp fra læreren og kunden lykkedes det i sidste ende for eleverne at 

komme i mål med et kvalificeret bud på et produkt, der i høj grad blev anerkendt som værdifuld af kunden.  

Konkluderende fæstnes hypotesen om, at de fire faktorer i samspil med hinanden og i forskellig grad har 

betydning for elevernes læringspraksis og -udbytte, når jeg ser nærmere på elevgrupperne i 6.b på 

Bakkeskolen. Vurderingerne af grupperne 1-6 giver desuden anledning til en udvidelse af hypotesen om 
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samarbejde som betydningsfuld faktor. Det empiriske materiale giver anledning til at formode, at de 

udbredte vanskelligheder, eleverne i 6.b oplevede i forbindelse med samarbejdet i grupperne, har 

resulteret i store forskelle i enkeltelevers læringsudbytte, som eksempelvis i gruppe 1.  

Det er derfor min påstand, på baggrund af det empiriske materiale omkring grupperne i 6.b, at eleverne 

med fordel kunne lære at samarbejde, så de i højere grad afstemmer forventninger, forståelser og 

intentioner med hinanden. De korte portrætter af de enkelte grupper (s. 235-249) og læringsnarrativerne 

(bilag 4) viser, hvordan hovedparten af grupperne var splittede i flere dele, enten så eleverne helt opgav at 

have dialog om, hvordan de skulle arbejde videre, og dermed agerede eleverne som enkeltpersoner og ikke 

som egentlig gruppe. Eller gruppen var delt i to dele, der ikke formåede at arbejde i samme retning mod 

samme mål. Scoringerne giver derfor først og fremmest anledning til at undersøge nærmere, hvordan 

samarbejde påvirker læringsudbyttet, og dernæst at skabe opmærksomhed omkring nødvendigheden af at 

undervise eleverne i at samarbejde. Det foreslås i læremidlet KB (bilag 1), men det var ikke i tilstrækkelig 

grad muligt at udføre i et enkelt forløb som KB, der på Bakkeskolen kun strakte sig over tre uger.   

Aldersforskel blandt de deltagende elever  

En af problematikkerne ved at sammenligne de forskellige grupper og deres læringspraksisser og -udbytte 

gennem forløbet er aldersforskellen blandt de deltagende elever. Eleverne i 6.b var således i gennemsnit 2 

år yngre end de øvrige deltagende elever.  

Elevgruppernes scoringer i forbindelse med opnåelsen af entreprenørielle mål, især det første mål, at 

tænke kreativt, der rummer aspekter som at ”kunne strukturere idegenereringsprocesser” og at ”styre og 

håndtere projekter” (s. 229), vurderes generelt lavt, og hvor de ikke gør det, vurderes det primært at 

hænge sammen med en kompetent guidning fra lærerens og/eller kundernes side. Det er min vurdering på 

baggrund af empirien, at eleverne i sjette klasse generelt ikke i samme grad var i stand til at forstå, 

håndtere og styre projektet omkring KB, som eleverne i ottende klasse var det. Dette giver åbenlyse 

problemer i forbindelse med nærværende sammenlignende analyse. En pointe med at lade empirien for 

6.b indgå i undersøgelsen er imidlertid at vise, hvordan læreren Peters engagement og kompetence har 

stor indflydelse på, at eleverne opnår et betragteligt læringsudbytte igennem forløbet. Læreren som faktor 

er imidlertid ikke altafgørende, men begrænset i MVEU, hvor elevernes selvstændige samarbejdende 

praksis fordrer det, jeg vil kalde en generel modenhed, der gør dem i stand til at styre processer og 

samarbejde herom i fællesskab.  
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8.a på Bakkeskolen  

Vurderingerne af grupperne 7-12 fra 8.a på Bakkeskolen med Marie som lærer er kendetegnet ved nogle 

generelle karakteristika. Scoren for lærerens engagement og kompetencer (delanalyse 1), der er relativ lavt 

(score 2,7 i gennemsnit), følges af en lignende lav score for elevernes identitet, altså deres tilskrivelse af 

mening med KB i relation til deres identitet som skoleelever. Det samme gælder samarbejde som faktor, 

hvor det kun er gruppe 8, der skiller sig ud ved at få tildelt en høj middel score (3,8). Hos de andre grupper 

vurderes deres samarbejde som mindre velfungerende (score på 2 eller under). Og hos to grupper er 

samarbejdet ikke blevet vurderet pga. manglende data. Kunden som faktor vurderes til gengæld højt i tre 

tilfælde (hos gruppe 7, 8 & 10), og af vurderingen af det samlede læringsudbytte ses det, at scoren er 

relativt højt hos grupperne 8 og 10 (hhv. 3,8 & 3,5).  

Min fortolkning på baggrund af data fra gruppernes arbejde er, at det lykkedes for grupperne 8 & 10, på 

trods af manglende lærerstøtte, at beholde et fokus og nogle mål for deres arbejde i sigte. Eleverne fra 

gruppe 10 (se også bilag 4) viste på interessant vis, hvordan eleverne gennem det meste af forløbet 

agerede uengageret, når de opholdt sig på skolen, hvor de skulle arbejde med at generere ideer, fremstille 

tekster m.m., og hvordan de alligevel udviklede et særligt engagement i forbindelse med det at skabe værdi 

for deres kunde. Desværre har jeg ikke meget data fra gruppens møder med kunden undervejs igennem 

forløbet, men data fra fremlæggelsen, hvor ejeren af blomster- og brugskunstforretningen ”Orkideen” var 

til stede, viser, hvordan eleverne gennem deres kropssprog og deres verbale præsentation agerer meget 

engageret. Den feedback, eleverne fik af kunden, var meget positiv, og Kim inviterede eleverne til et møde i 

forretningen, hvor de skulle tale om et fortsat samarbejde. Kim udtalte sig generelt begejstret over ideen 

om samarbejde mellem skoleeleverne og lokale erhvervsdrivende og institutioner, og han beskrev ideen 

med KB som en ”win-win-situation”. Han sagde desuden, at ”læringen jo ikke bare stopper her”, så 

projektet med fordel kunne fortsætte, så de samme elever arbejdede videre med deres kunde. Kim var, i 

min fortolkning, oprigtigt interesseret i, ikke mindst, den pædagogiske side af projektet, og han var villig til 

at investere tid og energi i projekter som KB. Samtidigt mente han, at han kunne profitere af samarbejdet, 

da eleverne fx ved og kan noget om og med ’nye medier’, som han ikke kan (BA, vf.110). Kundernes 

engagement, som i tilfælde af gruppe 10 og 8 (læs om gruppe 8 i bilag 4), viser, hvilken store rolle eksterne 

samarbejdspartnere kan spille i MVEU. Kims tilbagemeldinger, der blev hørt og set af alle elever i klassen, 

førte til smil og andre positive kropsudtryk hos gruppens elever og ligeledes hos andre elever, der var til 

stede (BA, vf.110).  

Samtidigt viser empirien fra grupperne 8 & 10 også, at kunden som faktor ikke alene kan føre til et højt 

læringsudbytte hos eleverne. De relativt lange faser med inaktivitet, eleverne var i (se bilag 4), og deres 
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udfordringer ifm. samarbejdet, formodes at have været hæmmende for læringsudbyttet, både i forhold til 

entreprenørskabsfaglige og danskfaglige mål (se delanalyse 5).  

Hos gruppe 10 ses det, hvordan de tekster, eleverne fik produceret, og som de præsenterede under deres 

fremlæggelse, er udført fagligt kompetent i forhold til scoringskriterierne for fortællende og multimodale 

tekster (s. 225-226). Samtidigt giver observationerne fra elevernes arbejdsproces ikke anledning til at 

vurdere elevernes kompetencer i forbindelse med tekstproduktion som resultat af denne proces. Jeg 

formoder derfor, at eleverne i forvejen havde nogle færdigheder i relation til at skrive og fremstille 

multimodale tekster. Empirien viser til gengæld, at eleverne i gruppen var i stand til anvende disse 

færdigheder, når de fx skulle producere tekster for deres kunder samt præsentere deres 

kommunikationsstrategi for kunden. Det viser, at gruppen har opnået succes i relation til at ”undersøge og 

gå i dialog med verden omkring skolen” samt ”at skabe værdi for deres kunde” (jf. delanalyse 5).  

På samme måde som jeg observerede det hos gruppe 23 (kapitel 6, del 2), er der eksempler på grupper i 

8.a, hvor elevernes samspil inden for gruppen havde stor betydning for læringsudbyttet. Gruppe 7, som er 

en af de grupper, jeg fulgte tæt i starten af forløbet, er sådan en gruppe. Hvor gruppe 8, på trods af 

manglende lærerstøtte, formåede at samarbejde omkring opgaven, så mislykkedes det for gruppe 7. I 

begyndelsen af forløbet var der tegn på, at gruppen ville kunne opnå succes med deres samarbejde med 

deres kunde, byens hjemmepleje. Gruppen mødte stor velvilje og engagement fra deres kunde under det 

første kundebesøg, hvor de både fik lov til at tage billeder og interviewe lederen af hjemmeplejen samt 

flere af de ansatte. Denne gode start blev dog ikke fulgt op i det videre forløb. Elevgruppen kontaktede mig 

bekendt ikke hjemmeplejen igen, selv om de havde fået at vide, at de bare skulle skrive eller ringe. Årsagen 

hertil kunne være, at Sander ikke havde anerkendt arbejdet med KB som meningsfuldt, og at Jesper 

orienterede sig mod Sander og derfor heller ikke anerkendte forløbet. Samtidig blev arbejdet med KB i 

stigende grad opfattet som en opgave, der skulle overstås af deres lærer Marie, hvilket havde betydning for 

elevernes faglige positioner. Maria og Katrine, og i nogen grad Jesper, gennemførte derfor projektet med 

en minimal indsats, på trods af den potentielle mulighed for at opnå succes (jf. ovennævnte første, positive 

møde med kunden).  

8.x på Byskolen  

Vurderingerne af grupperne 13-17 med Karina som lærer viser, at læringsudbyttet generelt er vurderet i 

det høje middelområde eller derover, med undtagelse af gruppe 15. Læreren Karinas rolle i forhold til 

elevernes praksis har jeg udfoldet i læringsnarrativen omhandlende gruppe 13 (kapitel 6, del 3), hvor min 

analyse peger på, at eleverne i gruppe 13 identificerer arbejdet med KB som et almindeligt forløb i dansk, 
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som de samarbejder seriøst omkring, og at det fører til et læringsudbytte i det høje middelområde, selvom 

deres kunde vurderes som lavt middel kompetent og engageret (score 3,0).  

De gode rammer for samarbejde, som Karina sørgede for ved eksempelvis at indrette rummet med 

gruppeborde og sørge for regelmæssige opsamlinger, hvor grupperne skulle reflektere over deres praksis, 

har generelt ført til, at grupperne har været mindre splittede, end de eksempelvis var i 8.a på Bakkeskolen 

eller i 8.z på Byskolen. Især gruppe 17 kan fremhæves som en gruppe, hvor samarbejdet, der samlet scorer 

5,3, fungerede ved hjælp af en udforskende samtalekultur og en demokratisk ledelsesform. Samtidig havde 

faktoren elevidentitet en positiv indvirkning på gruppens arbejde. Elevernes handlinger og udtalelser peger 

på, at, i hvert fald eleverne Brian og Sofie, identificerede arbejdet med KB som en læringsmulighed, der 

tilbød en anderledes måde at arbejde på i dansk, der ifølge Brian ellers handler meget om at ”læse i en bog 

og lave opgaver” (bilag 35, s. 62).  

Ved at sammenligne grupperne i 8.x bliver det tydeligt, hvordan ingen af de fire faktorer alene kan forklare 

læringsudbyttet hos eleverne. På trods af Karinas kompetente og engagerede lærerpraksis formåede 

gruppe 15 ikke at finde frem til et meningsfuldt samarbejde, og deres læringsudbytte vurderes relativ lavt 

(score 2,3). Det skyldes formentlig, at eleverne i gruppen orienterede sig efter det sociale samspil imellem 

dem, og den elev, de andre orienterede sig primært efter, Søren, ikke positionerede sig som en, der fandt 

mening i at arbejde med KB. Dertil kommer, at de valgte en kunde, en osteforhandler, som de ikke havde 

en autentisk interesse i at skabe værdi for. Gruppe 14 adskiller sig igen fra de andre grupper ved at være 

kendetegnet ved en hierarkisk ledelse, hvor Melissa førte an, og hvor de andre to medlemmer fulgte med, 

uden at være i opposition til de initiativer, Melissa tog for at handle i forløbet. Denne 

samarbejdskonstellation førte til et relativ højt læringsudbytte (score 4,3) hos gruppen, der især rettede sig 

mod de entreprenørielle mål i forløbet (læs også bilag 4).  

Sammenligner man gruppe 13 med de andre grupper i 8.x, er det nærliggende at spørge, om den relativ 

skolske gennemførelse af forløbet hos gruppe 13 (jf. kapitel 6, del 3) også gør sig gældende hos de andre 

grupper. Det gør den ikke hos grupperne 14 & 17, hvor eleverne i langt højere grad oplevede de 

entreprenørskabsfaglige- og værdiskabelsesorienterede elementer af designet som meningsfulde. Alligevel 

fastholder jeg, at det, i tilfælde af gruppe 13, var Karinas måde at iscenesætte designet, i samspil med 

kunden, og elevernes identiteter som skoleelever, der har ført til den skolske gennemførelse. I tilfælde af 

gruppe 14 & 17 var det blot nogle af de andre faktorer, end lærerens rolle, der kom til at have større 

betydning for gruppernes læringspraksisser. Især hos gruppe 17 vurderer jeg, at eleverne, i lighed med 

gruppe 19 (kapitel 6, del 1), i højere grad så KB som en mulighed for at indtage nye, ønskede positioner og 

roller som skoleelever i danskundervisningen. Dette gælder ikke for eleverne i gruppe 13, der i høj grad 
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syntes at have været tilfredse med deres roller og dermed ikke var på udkig efter nye identiteter. Dette 

gælder efter min mening også for gruppe 16.  

Det er spekulativt at fremsætte påstande om, hvad der var sket, hvis grupperne fra 8.x havde arbejdet 

under andre rammer og sammen med en anden lærer. Min formodning er dog, at grupperne 13 & 16, hvis 

ikke de havde haft Karina til at støtte deres praksis, havde kunnet opleve nogle udfordringer i stil med dem, 

gruppe 23 oplevede (kapitel 6, del 2).  

8.y på Byskolen  

Vurderingerne af grupperne 18-21 med Stine som lærer viser en høj score på det samlede læringsudbytte 

hos to grupper (18 & 19) og en middel score hos de andre to (20 & 21). Samtidig er kvaliteten af 

samarbejdet vurderet lavt hos grupperne 20 & 21 og hhv. middel og højt hos grupperne 18 & 19. De 

kunder, eleverne i 8.y havde et samarbejde med, vurderes alle sammen relativt høje (score 4 eller derover), 

og elevernes indstilling og engagement i forhold til designet vurderes som lavt middel hos grupperne 20 & 

21 og hhv. middel og højt hos grupperne 18 & 19.  

Som det fremgår af min analyse af case 19 (kapitel 6, del 1) er det ikke helt tilfældigt, at der blandt 

grupperne i 8.y både er velfungerende og mindre velfungerende grupper, hvad angår samarbejde og 

identiteter i forhold til designet. Stines engagerede men løst stukturede lærerpraksis, hvor hun i mindre 

grad fulgte de anvisninger, læremidlet gav, gav mulighed for en friere fortolkning af opgaven i KB hos 

eleverne. Ikke overraskende førte det til mere uensartede praksisser hos eleverne. I tilfælde af gruppe 18 & 

19 førte det til en høj grad af engagement og et relativt højt læringsudbytte, som jeg har vurderet det. 

Grupperne 20 & 21 ligner på nogle punkter nogle af de andre grupper, jeg har beskrevet tidligere, hvor 

samarbejdet ikke fungerede, og hvor gruppen var splittet og havde svært ved at fastholde et fælles fokus 

mod fælles beslutninger og handlinger. I gruppe 20 var det eleven Nina, der primært handlede, mens Jens 

ikke valgte at følge hende og indtog en oppositionel position over for designet og de andre elever i 

gruppen. Eleven Stefan fulgte Ninas forslag og ideer, mens Nadia blev koblet fra i en position imellem de to 

yderpositioner, som Nina og Jens repræsenterede. Hos denne gruppe (gruppe 20) førte det til, at der var 

tegn på et højt læringsudbytte hos de engagerede elever men ikke hos de ikke-engagerede, hvilket igen 

hænger sammen med den specifikke gruppedynamik, der gjaldt i denne gruppe (jf. bilag 4, case 20). 

Interessant er det at iagttage, hvordan alle fire grupper opnåede et relativt højt læringsudbytte, og hvordan 

de alle fire lykkedes med at få deres kunde til at komme til præsentationen samt med at arbejde for 

kunden på en værdiskabende måde (scoren for værdiskabelse er 4 eller derover for alle fire grupper), hvis 
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altså man vurderer gruppen som enhed og ser bort fra de nævnte forskelle mellem enkelte elever, som jeg 

har gjort det i vurderingerne.  

8.z på Byskolen  

Vurderingerne for grupperne i 8.z med Birte som lærer viser i to tilfælde (grupperne 23 & 25), at de fire 

faktorers indflydelse på elevernes læringspraksis og -udbytte og selve vurderingen af læringsudbyttet har 

fået lave scorer i samtlige fem kategorier. De andre to grupper (grupperne 22 & 24) får tildelt en højere 

middel score i kategorierne elevidentitet og samarbejde.  

Som jeg har forsøgt at vise gennem læringsnarrativen omkring gruppe 23, har eleverne befundet sig i en 

vanskellig multiple-bind-situation, der i min fortolkning har ført til en trussel mod nogle af elevernes 

identiteter og en læringsmodstand som følge af denne trussel (især i tilfælde af gruppe 23). Nogle elever 

(især Agnes og Morten fra gruppe 23) har reageret herpå ved aktivt at argumentere for deres positioner 

hele vejen igennem forløbet, mens andre (eleverne fra gruppe 25) har benyttet lejligheden til passivt at 

lukke ned for læringsmulighederne i KB og tage en timeout, eller en række ”fritimer” som Marie F. 

udtrykker det, når hun taler om, hvordan hun tænker om forløbet under postfokusgruppeinterviewet (bilag 

31, s. 9). 

De to grupper, der har fået relativt høje scorer i kategorierne elevidentitet, samarbejde og det samlede 

læringsudbytte, er interessante, da de kan bidrage med en nuancering af den overordnede hypotese om, at 

faktorerne i samspil med hinanden har betydning for elevernes læringspraksis og -udbytte. På trods af en 

lærer, der på mange måder signalerede, at KB var en hvis-vi-har-lyst-opgave, og der, af de føromtalte 

årsager, ikke understøttede elevernes læringspraksis i form af indstilling og handling (jf. delanalyse 1), 

udviste eleverne i disse grupper et stort engagement, og de formåede at samarbejde omkring opgaven på 

relativt kompetent vis.  

Gruppe 22, der skiller sig ud i forhold til samtlige andre grupper, transformerede oplægget omkring KB på 

den måde, at de besluttede at vælge klassen 8.z, altså deres egen klasse, som kunde. Ud fra en fælles 

interesse i at ”gøre noget for sammenholdet” i klassen, ville de arbejde med et projekt, der kunne få 

klassens elever til at forstå hinanden bedre. De mente, at klassen var opdelt, og at klassens elever var 

meget forskellige. Denne beslutning blev taget, efter at de i den tidlige fase af forløbet var tæt på et 

samarbejde med det lokale plejehjem, som de havde været på besøg hos.  

De frie tøjler, som eleverne fik af deres lærer, der ikke insisterede på, at de skulle finde en ekstern kunde, 

gjorde det dog muligt for dem at arbejde med det, de allerhelst ville. Det betød, at gruppen arbejdede 
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engageret igennem hele forløbet, og at de opnåede et samlet læringsudbytte på middel niveau (score 3,0). 

Det mest bemærkelsesværdige ved gruppens arbejde er, at de især udviklede deres kompetencer i relation 

til de entreprenørielle mål i forløbet. Når det alligevel kun er kategorien at tænke kreativt, der er scoret 

højt (5,0), er det, fordi de andre to kategorier (at handle på ideer og at undersøge og gå i dialog med 

omverden) relaterer til samarbejdet med en ekstern kunde, hvilket gruppen ikke benyttede sig af. Når 

gruppens samlede læringsudbytte alligevel ikke får højere score end 3,0, er det, fordi det produkt, gruppen 

fremstillede – en film på baggrund af interviews med forskellige elever fra klassen – ikke havde den kvalitet, 

man kan forvente i en 8. klasse. Potentielt kunne gruppens projekt have ført til en kreativ og entreprenøriel 

løsning. Den manglende faglige lærerstøtte betød dog, at eleverne eksempelvis ikke udviklede en relevant 

interviewguide, der kunne have ført til reelt interessante svar, der kunne have tydeliggjort de forskelle, der 

er mellem eleverne. Deres film kunne som følge heraf ikke indfri elevernes intentioner, men blev til en 

harmløs fortælling om 8.z, hvor eleverne optrådte med korte one-liners i voxpop-stil (se også bilag 4, case 

22).  

Hos den anden gruppe (gruppe 24), der klarede sig relativt godt, er det kunden som faktor (i tillæg til 

læreren), der i sidste ende stod i vejen for en virkelig vellykket læringspraksis. På trods af et velfungerende 

samarbejde og en høj grad af engagement hos eleverne (især i starten af forløbet) endte denne gruppes 

arbejde med, at de ikke reelt kunne skabe værdi for deres kunde, og at deres produkter ikke kom i 

anvendelse ved at blive præsenteret eller anerkendt af hverken læreren eller kunden (læs også i bilag 4).  

På samme måde som Stines ageren i 8.y har ført til en mere uensartet og mere fri fortolkning af designets 

muligheder hos eleverne, vurderer jeg, at det samme gør sig gældende i 8.z. Hvor Stine har ageret 

engageret og har signaleret over for eleverne, at arbejdet i KB er vigtigt, så må Birtes handlinger igennem 

forløbet derimod antages at være en faktor, der har hæmmet elevernes læring (se kapitel 6), om end det er 

interessant, hvordan gruppe 22 opretholdt det store engagement igennem hele forløbet. Case 22 peger på 

vigtigheden af, at eleverne vælger et projekt (en kunde i KB), som det giver mening for dem at arbejde med, 

ikke kun i relation til deres identiteter som elever, men også i øvrigt, som personer.  

Del 3: Udvidede hypoteser om de fire faktorers betydning for elevernes læring  

Når jeg hævder, at de fire faktorer i samspil med hinanden har haft en betydning for elevernes 

læringspraksis og -udbytte, så betyder det ikke, at jeg kan sige noget generelt om, hvordan faktorerne har 

indflydelse på alle elever. Det ses netop ved at se på samtlige gruppers læringspraksis ved hjælp af den 

narrative analyse (kapitel 6; bilag 4), at der ikke er to grupper, der er ens, når det gælder faktorernes 

indflydelse på deres praksis. Det ses til gengæld, hvordan faktorerne på 25 forskellige måder har påvirket 
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elevernes læringspraksis og -udbytte. Betragter man grupperne inden for de fem klasser for sig, som jeg 

gjorde det i del 2 i dette kapitel, ses det ligeledes, hvordan den samme lærerpraksis har en generel 

betydning for elevernes praksis, men at læreren som faktor ikke er den eneste faktor, der afgør, om 

eleverne kan opnå succes i MVEU.  

Ved at give elevernes læringsudbytte point i forhold til mål, der er uafhængigt af de fire betydningsfulde 

medvirkende faktorer, bliver det tydeligt, hvordan scoren for det samlede læringsudbytte følger eller ikke 

følger gennemsnittet af scoren for de fire faktorers betydning for gruppens arbejde. En lav score til 

lærerens engagement og kompetence til at understøtte elevernes læring fører generelt til en lav score for 

både elevernes engagement og indstilling, og for deres samarbejde og endelig det samlede læringsudbytte. 

Dog kan en meget engageret og kompetent kunde til en vis grad ændre på dette mønster, som det 

eksempelvist er tilfældet hos grupperne 8 & 10. Ligeledes kan en høj grad af elevengagement til en vis grad 

kompensere for en lav score til læreren, som eksempelvis hos grupperne 22 & 24. De lærerige cases 19 & 

23 har dog vist, og det viser sig ligeledes i de vurderinger, der fremgår af analyse 2, at faktorerne generelt 

påvirker hinanden, både i positiv og i negativ retning.  

Overordnet leder det frem til en fæstnelse af hypotesen (kapitel 7) om, at succes, i form af et højt 

læringsudbytte i relation til både danskfaglige og entreprenørskabsfaglige mål hos elever, der arbejder med 

MVEU, potentielt er muligt, når:   

 læreren understøtter intentionerne i designet gennem en positiv indstilling og faglig kompetence; 

 elevernes samarbejdspraksis er velfungerende, forstået som demokratisk og udforskende;  

 eleverne er positivt indstillede over for og orienterer sig imod nye, ikke-traditionelle faglige 

elevpositioner samt identiteter; og når 

 kunderne (som samarbejdspartnere) understøtter elevernes læring gennem kompetent, autentisk og 

engageret feedback. 

Afslutningsvist formulerer jeg i de følgende afsnit en række udvidede generelle hypoteser om potentialer 

og udfordringer ved MVEU. Hypoteserne formuleres på baggrund af hele processen i forbindelse med at 

indsamle, bearbejde og analysere data, som beskrevet i de forrige afsnit og kapitler. De er inddelt i forhold 

til de fire betydningsfulde medvirkende faktorer, velvidende at faktorerne indgår i et dialektisk forhold til 

hinanden (jf. kapitel 7).  

Hypoteser om lærerens betydning og rolle i MVEU 

Jeg starter med at formulere en række uddybende hypoteser om lærerens betydning i forhold til at 

understøtte elevernes læring i MVEU.  
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1. En positiv indstilling til MVEU i tale og handling understøtter elevernes læring i en positiv retning: 

Lærerens holdninger samt fysiske og verbalsproglige handlinger igennem forløbet har betydning for 

elevernes læringspraksis, både for den enkelte elev og for gruppen. På den ene side har lærerne Birte 

og delvist Marie, der begge, på hver deres måde og med hver deres begrundelser, distancerer sig fra 

(dele af) designets intentioner og aktiviteter, begge stor indflydelse på elevernes faglige positioner, og 

på hvordan disse påvirker den gruppe, eleverne indgår i. Dette førte i flere tilfælde – i klasserne 8.z på 

Byskolen og 8.a på Bakkeskolen – til, at undervisningen reelt brød sammen, forstået som, at den ikke 

kunne gennemføres som tilsigtet. På den anden side viser casene fra klasserne 6.b på Bakkeskolen samt 

8.x og 8.y på Byskolen, at lærere, der understøtter designet i holdning og handling, kan påvirke 

elevernes læring i positiv retning. 

Det er ligeledes nærliggende at koble lærernes engagement og indstilling til designet med elevernes 

engagement til at kunne og ville opnå succes i forbindelse med værdiskabelsesdimensionen i KB. En 

forvirrende lærerdiskurs, hvor læreren eksempelvis, som observeret i 8.a på Bakkeskolen, i stigende 

grad udtrykker usikkerhed omkring designets potentiale til at kunne understøtte elevernes læring, førte 

til elever, der befinder sig i en multiple-bind-situation. De blev på den ene side bedt om at gennemføre 

designet, herunder at arbejde på en kommunikationsstrategi og opretholde relationen til kunden samt 

få denne til at komme til deres præsentation, og på den anden side oplevede de lærerens frustrationer 

og usikkerhed. Grupperne 7 & 24 er eksempler på grupper, hvor arbejdet startede med en del 

succesoplevelser og tegn på engagerede elever, og hvor dette engagement gradvist aftog og 

resulterede i, at kunden ikke kom til deres præsentation, fordi gruppen ikke havde spurgt kunden og 

insisteret på, at de har et interessant produkt at vise frem.  

2. En elevorienteret, engageret og pragmatisk tilgang til den faglige omsætning af det didaktiske design 

understøtter i højere grad entreprenørielle og værdiskabelsesorienterede kompetencer hos eleverne 

end danskfaglige:  

Hos grupperne 1-6 samt 18-21 ses det, at lærerne Stine og Peter, på hver deres måde, i høj grad lader 

eleverne styre deres egen læringspraksis. Samtidig optræder de begge engageret og pragmatisk, når de 

skal vejlede elevgrupper og give dem feedback. Et kendetegn hos begge lærere er, at de tillader 

elevgrupperne at arbejde i forskellige tempi, hvilket kræver, at de slipper kontrollen i mange 

situationer, hvor elevgrupper, på forskellige tidspunkter, ikke er på skolen, fordi de er på kundebesøg. 

Netop hos disse grupper lykkes det at få kunden til at komme til præsentationen. Tegn på succes i 

forbindelse med værdiskabelsesdimensionen ses ligeledes hos nogle af grupperne i 8.z, hvor lærer Birte 

i høj grad lader eleverne selv styre deres egne processer. Grupperne 22 & 24 er eksempler herpå. Disse 

grupper når dog ikke i mål med værdiskabelsen, hvilket tolkes sammenhængende med Birtes ageren, 
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hvor hun ikke støtter eleverne aktivt. Hos Birtes elever og til en vis grad også hos Peters og Stines 

elever ses det, at læring, i forbindelse med de i designet opstillede læringsmål i relation til faget dansk, i 

mindre grad finder sted, end eksempelvis hos eleverne i 8.x. Tegn herpå er primært observeret under 

fremlæggelserne og post-interviews med eleverne. 

3. En designorienteret, engageret og mere stramt struktureret tilgang til den faglige omsætning af det 

didaktiske design understøtter i højere grad de danskfaglige kompetencer hos eleverne end de 

entreprenørielle og værdiskabelsesorienterede:  

Karina og Peter har, hver på deres måde, været de lærere, der i største grad har forsøgt at anvende 

læremidlet og det bagvedliggende didaktiske design om KB. Som nævnt tidligere har de vægtet og 

fortolket designet og dets elementer forskelligt. Peter har vægtet de scenariedidaktiske elementer, og 

Karina har vægtet den del, der handler om, at MVEU skal være koblet på curriculum og derved formelle 

danskfaglige kompetencer, som de er formuleret i Fælles Mål. Samtidigt er Karinas tilgang til 

klasseledelse mere styrende, og hun er mindre tilbøjelig til at slippe kontrollen i sin undervisning. Til 

gengæld har Karinas engagerede og fagligt kompetente gennemførelse af designet understøttet 

elevernes kompetencer i relation til de danskfaglige mål i forløbet, hvilket bliver tydeligt, når eleverne 

reflekterer over deres læring under post-interviewene samt under selve fremlæggelserne. Dette 

beskrev jeg mere udførligt for gruppe 13's vedkommende i kapitel 6, hvor det til gengæld også kunne 

ses, at elevernes engagement i forbindelse med at skabe værdi for deres kunde, er mindre til stede. De 

læringspraksisser, jeg observerede hos grupperne 13-17, antog generelt en mere traditionel, 

læringsorienteret og skolsk form, selvom der også var undtagelser.      

Hypoteser om elevidentitet som betydningsfuld faktor i MVEU   

Analyserne tillader at formulere nogle uddybende generelle hypoteser om elevernes identitetsmæssige 

orienteringers betydning i forbindelse med MVEU:  

1. Elever, der orienterer sig mod nye faglige elevpositioner, og der samtidig finder mening i arbejdet med 

KB, er generelt mere positivt indstillede og mere positivt engagerede gennem deres handlinger, end 

elever, der ikke orienterer sig mod nye, faglige elevpositioner. Casene 17 & 19 er tydelige eksempler 

herpå. 

2. En positiv indstilling og et aktivt engagement gennem handling i elevgrupperne forstærkes eller 

svækkes af lærerens indstilling og engagement (læreren som faktor).  

3. Foruden at orientere sig efter læreren og faglige elevpositioner, positionerer eleverne sig i forhold til 

det sociale samspil i gruppen, i klassen og uden for skolen. Elevgrupper, hvor eleverne identificerer sig 
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selv med, og derved oplever en samhørighed med de øvrige medlemmer (fx case 19), synes at have 

større chancer for succes i KB, end grupper, hvor eleverne ikke oplever denne samhørighed (fx case 20). 

4. Autentisk værdiskabelse og engagement hos alle elever i gruppen afhænger af gruppens evne til at 

udvælge en kunde (som repræsentant for verden uden for skolen), som alle elever i gruppen er 

interesseret i at arbejde sammen med samt skabe værdi for. Det skal give mening for eleverne at 

arbejde sammen med deres kunde. Hvad der giver mening for den enkelte elev synes at afhænge af 

den identitet, eleven ønsker at få eller vedligeholde, som skoleelev og som person. Om det lykkes at 

udvælge et emne og en kunde, alle elever er engageret i forhold til, afhænger af lærerens kompetencer 

til at understøtte de dele af designet, hvor denne udvælgelse skal finde sted (jf. fase 2 i KB, s. 47) samt 

af elevgruppens samarbejdspraksis.  

Hypoteser om samarbejde som betydningsfuld medvirkende faktor i MVEU   

Det følgende er hypoteserne, jeg udleder af samarbejde som betydningsfuld faktor for elevernes læring i 

MVEU ud fra analyserne 1 & 2:  

1. Et ikke-velfungerende samarbejde i gruppen, der får en lav score, har stor negativ indflydelse på 

elevernes læringsudbytte. MVEU fordrer, at eleverne reflekterer samt deler deres refleksioner i 

demokratiske dialoger i gruppen, og at de træffer beslutninger hele vejen igennem forløbet. De skal 

desuden handle på baggrund af deres beslutninger, selvom det ofte kræver, at man i gruppen tager 

chancer, afprøver tiltag i forhold til uforudsete situationer og generelt skal ændre kurs for 

virksomheden i deres kommunikationsbureau.  

2. Et velfungerende samarbejde i gruppen (høj score), helst i kombination med positive elevidentiteter, 

giver til gengæld mulighed for, at gruppen griber de læringsmuligheder, der byder sig undervejs i 

forløbet. Læringsnarrativen omkring gruppe 19 er på mange måder eksemplarisk for et velfungerende 

samarbejde om entreprenøriel læring i den forståelse, der ligger til grund for denne afhandling (kapitel 

2).  

3. For at opnå succes i form af et højt læringsudbytte (delanalyse 5) synes det at være væsentligt, at der 

finder ledelse sted i gruppen, så enten en eller flere elever tager initiativ til handlinger, tager 

beslutninger og handler på baggrund af disse beslutninger. Således synes grupper (fx gruppe 15), hvor 

ingen tager ledelse af læringspraksissen, ikke at kunne opnå succes i KB.  

4. Derudover tyder resultaterne af analyserne 1 & 2 på, at ledelsesformen i gruppen med fordel kan være 

demokratisk, men at en hierarkisk ledet gruppe med en eller to inspirerende leder(e) (fx gruppe 14), 

som de andre i gruppen følger og lader sig inspirere af, også kan føre til gode resultater.  
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5. Et velfungerende samarbejde kommer ikke af sig selv. Ud over elevernes sociale og faglige 

orienteringer i gruppen som faktor, fremmer det samarbejdet i gruppen, hvis læreren sørger for fysiske 

rammer for, at samarbejde kan finde sted. Læreren skal desuden sørge for at undervise og vejlede 

grupperne i, hvordan man arbejder sammen, herunder hvordan man kan tale sammen, så der opstår en 

udforskende dialog, der sigter på en opbygning af en fælles forståelse, fælles mål og fælles handlinger.  

Hypoteser om kunden som betydningsfuld medvirkende faktor i MVEU 

Konkluderende på analyserne 1 & 2 peger jeg på følgende uddybende hypoteser i relation til kunden som 

faktor i KB:  

1. I gennemførelsen af designet KB er det relevant og væsentligt, at læreren (læreren som faktor) afsætter 

tid og vejledning til gruppernes arbejde med at udvælge en kunde, som skal tilfredsstille et autentisk 

engagement hos alle elever i gruppen. Grupper, der har været oprigtigt interesseret i at agere 

kommunikationsbureau for deres kunde, arbejdede mere engageret, handlingsorienteret og kreativt (fx 

case 19).  

2. Kundens engagement i elevernes arbejde med KB spiller en væsentlig rolle for elevernes 

læringsudbytte, især i forbindelse med de entreprenørielle læringsmål og værdiskabelsesdimensionen. 

Hos nogle kunder ses tydelige tegn på, at deres engagement skyldes en følelse af at være forpligtet til 

at deltage og derved hjælpe eleverne (fx gruppe 6). Hos andre kunder ses det, hvordan de udvikler et 

mere autentisk engagement, i takt med at de kan se meningen med designet samt deres mulighed for 

rent faktisk at få hjælp af eleverne (fx grupperne 1, 4, 10, 12, 18 & 19). I disse cases har kundens 

engagement en afsmittende virkning på elevernes engagement.  

3. Kundens kompetencer er ligeledes betydningsfulde. En kompetent kunde, der forstår intentionerne i KB 

og kan støtte elevernes praksis gennem konstruktiv og autentisk feedback, komme med forslag selv og 

er i stand til at støtte elevernes forslag, har sandsynligvis en positiv effekt på elevernes læringsudbytte. 

Eksempler herpå findes hos grupperne 10, 18 & 19.  
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Kapitel 10: Konklusioner og diskussioner  

Nærværende sidste kapitel i afhandlingen er bygget op i tre dele.  

Første del konkluderer på de resultater, analyserne 1 & 2 har ført til, og jeg opsummerer de svar, 

analyserne har givet på det overordnede forskningsspørgsmål. Derudover giver jeg mit bud på de 

forskningsmæssige bidrag, studiet og afhandlingen leverer. Forskningsbidragene beskrives i relation til 

studiets videnskabsteoretiske udgangspunkt og de tre overordnede forskningsfelter, jeg indledningsvist 

henviste til (kapitel 1):  

1. Etnografisk klasserumsforskning som metode 

2. Kvalitativ forskning i performanceorienteret og curriculumbaseret vurdering af elevers læringsudbytte  

3. Forskning i entreprenøriel læring og undervisning i grundskolen  

 

Anden del diskuterer metodiske og metodologiske forhold i afhandlingen og den undersøgelse, der ligger til 

grund for den. Diskussionerne tager afsæt i en kort opsummering af metoderne i studiet, der derefter 

kritisk diskuteres. Dataindsamlingsmetoden og analysestrategierne for henholdsvis analyse 1 og 2 

diskuteres i forhold til hinanden, og metodiske svagheder og begrænsninger tages op, så de peger på 

fremtidige udviklinger af de i studiet benyttede metoder. Afhandlingens resultater og dens metodiske 

bidrag perspektiveres til anden forskning inden for forskningsfeltet omkring entreprenøriel læring og 

undervisning i grundskolen, især kvantitative studier. Styrker og svagheder diskuteres, samtidig med at jeg 

vil argumentere for behovet for flere fremtidige studier, der gennem etnografiske metoder forsøger at 

forstå og vurdere elevers læringspraksis og -udbytte, eventuel i kombination med kvantitative metoder.   

Tredje del diskuterer afhandlingens begreb om mål- og værdiskabelsesorienteret 

entreprenørskabsundervisning, som det er blevet udfoldet gennem afhandlingen. MVEU indplaceres i feltet 

pædagogisk entreprenørskab, og der drages paralleller mellem dette felt og scenariedidaktik som tæt 

beslægtet og overordnet begreb og forskningsfelt. 

Del 1: Konklusioner og afhandlingens forskningsbidrag  

Delkonklusionerne efter analyse 1 & 2 (kapitlerne 6, 7 & 9) peger på de potentialer og de udfordringer, jeg 

har observeret i studiet. I det følgende opsummerer jeg nogle af disse og konkluderer på de svar, 

analyserne har givet i forhold til min overordnede forskningsinteresse, min motivation til at forske og det 

overordnede forskningsspørgsmål (jf. kapitel 1).   
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Konklusioner  

Ved at betragte arbejdet med ph.d.-projektet som en bevægelse frem og tilbage mellem empiri, teori og 

metode (Wadel, 2014) har jeg i afhandlingen løbende udviklet de begreber om læring og undervisning, der i 

kapitel 2 er fremstillet med udgangspunkt i en praksisteoretisk ontologi, der anser læring som noget, der 

foregår i mangfoldige praksisser, nogle formaliserede og andre ikke. Afhandlingens hovedfokus blev rettet 

på, i takt med at KB blev afprøvet (erfaret), de specifikke praksisser, der udspillede sig i hver af de 25 

elevgruppers arbejde.  

Analyserne har vist, hvordan praksis i hver enkelte gruppe opstår og udvikler sig som resultat af samspillet 

mellem de enkelte elever i gruppen, mellem eleverne og læreren og mellem eleverne og deres kunde, 

hvilket peger på det dialektiske forhold mellem enkeltpersoner og praksisser i læringssituationer.  

Analyserne viste endvidere – ved at fokusere på enkelte elever – at eleverne positionerede sig i forhold til 

faglige og sociale tilhørsforhold i deres bestræbelser på at opnå og/eller vedligeholde en identitet, der 

svarer til deres identifikationer af, hvad der gav mening.  

Ved at spørge til elevernes oplevelser og forståelser før, under og efter afprøvningerne blev det tydeligt, at 

elevernes tidligere og samtidige deltagelse i andre praksisser havde indflydelse på deres engagement, og i 

sidste ende deres læringsudbytte i arbejdet med KB. Videoobservationer af elevgruppernes læringspraksis 

understøttede elevernes udsagn, og disse blev fortolket ved hjælp af teori om læring forstået som 

deltagelse i og på tværs af forskellige praksisser (Alkemeyer & Buschmann, 2017; Dreier, 2008; Schatzki, 

2013; Wenger, 2004). Derudover blev elevernes positioneringsbestræbelser fortolket som multiple-bind-

situationer, hvor de skulle navigere inden for positionerings- og læringsmuligheder, der ofte var 

modsatrettede i deres intentioner og handlingsformer (Anderson, 2009; Bateson, 1972; Hetmar, 2017), 

især i de tilfælde, hvor læreren i tale og handling udsendte modsatrettede signaler.  

De enkelte elevers faglige og sociale identiteter samt deres positioneringer i relation dertil har vist sig at 

rumme både potentialer og udfordringer, hvilket kommer tydeligt til udtryk i læringsnarrativerne til case 19 

og case 23. Case 19 viser potentialerne i KB, fordi eleverne generelt er åbne over for nye muligheder for at 

indtage nye elevpositioner og derved at udvikle nye identiteter som skoleelever. Omvendt viser case 23 

udfordringerne i KB, fordi eleverne enten ikke er interesserede i nye elevpositioner eller ikke får mulighed 

for at indtage dem. Disse potentialer og udfordringer hænger tæt sammen med kategorien samarbejde i 

gruppen.  

Samarbejdet mellem eleverne i de enkelte grupper har vist sig at bidrage til henholdsvist potentialer og 

udfordringer ved MVEU. Den narrative interaktionsanalyse i analyse 1 (kapitel 6) viste en række forskellige 
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former for samarbejdspraksisser, som jeg har observeret i afprøvningerne af KB. Læringsnarrativen til case 

23 giver en detaljeret skildring af, hvordan de enkelte elevers faglige og sociale elevpositioner bidrager til et 

ikkefungerende samarbejde. En ikkefungerende samarbejdspraksis udgør betydelige udfordringer i arbejdet 

med KB, og resultaterne af analyserne 1 & 2 giver anledning til at undersøge nærmere, hvordan samarbejde 

i højere grad kan understøttes i MVEU, der er kendetegnet ved at foregå i grupper, og derved fordrer en høj 

grad af samarbejde.  

På samme måde ligger potentialerne og udfordringerne i de to sidste kategorier, der sammen med de to 

foregående udgør de fire betydningsfulde medvirkende faktorer i forbindelse med elevernes læring i KB (jf. 

kapitlerne 7 & 9). Jeg har således observeret, hvordan en engageret kunde, der både gennem en positiv 

indstilling og gennem kompetencer, der relaterer sig til at kunne understøtte elevernes læring, udgør et 

stort potentiale (fx case 19 i kapitel 6) i forhold til elevernes læring, især deres engagement ift. at skabe 

værdi for kunden, og derved også i forhold til deres identifikationer af KB som meningsfuld i forhold til 

deres faglige elevpositioner. Udfordringerne viste sig omvendt i de tilfælde, hvor kunderne ikke var 

kompetente og/eller engagerede (fx casene 12 & 24).   

Analyserne viste yderligere, at lærerens måde at agere inden for og forholde sig til den særlige praksis 

omkring KB, har betydning for, om eleverne identificerer sig positivt og engagerer sig i arbejdet med KB. De 

fem forskellige lærere, der har deltaget i studiet, repræsenterer nogle forskellige måder at gennemføre 

designet på, og derved nogle forskellige didaktiske tilgange til MVEU. Iagttagelser, narrative konstruktioner 

(analyse 1) og vurderinger (analyse 2) af elevgruppernes læringspraksis og -udbytte har gjort det muligt at 

udlede en række hypoteser om lærerens betydning, som jeg har formuleret i slutningen af kapitel 9.  

Lærernes forskellige tilgange kan tentativt og forenklet sammenfattes som prototyper, hvor lærerne Peter 

og Stine repræsenterer en elevorienteret, engageret og pragmatisk tilgang, der synes i højere grad at 

understøtte eleverne i at udvikle entreprenørielle og værdiskabelsesorienterede kompetencer end 

danskfaglige. Læreren Karina er repræsentant for en designorienteret, engageret, faglig og struktureret 

tilgang, der synes i højere grad at understøtte eleverne i at udvikle danskfaglige kompetencer end 

entreprenørielle. Begge disse tilgange vurderes overordnet positivt i forhold til elevgruppernes 

læringsudbytte. Lærerne Birte og Marie repræsenterer tilgange, der samlet set har en mindre positiv 

indvirkning på elevernes læringsudbytte. Tilfælles for deres, i øvrigt meget forskellige tilgange er, at de på 

hver sin måde har været mindre positivt indstillede over for designets potentialer og følgelig har handlet 

mindre engageret, hvilket synes at have haft en negativ indflydelse på elevernes faglige positioner.  
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Opsummerende anbefaling  

Analyserne viser, at MVEU kan være mere og andet end et anderledes supplement til den ellers mere 

traditionelle undervisning. Udover at kunne være engagerende og motiverende har MVEU, som afprøvet i 

KB, potentiale til at understøtte elevernes tilegnelse af danskfaglige færdigheder i forhold til 

kompetenceområderne ”Fremstilling” og ”Kommunikation”, som vurderingerne i analyse 2 viser ved en stor 

del af grupperne (jf. tabel 11). Der er således god grund til at arbejde med MVEU i skolen, og ikke bare i 

særligt tilrettelagte emneuger, der foregår engang om året, eller som ”hvis-vi-har-lyst-opgave” for de fagligt 

dygtige elever. MVEU bør anvendes mere udbredt som undervisningsform, der kan bidrage til elevernes 

faglige udvikling samt deres udvikling som personer, der skal indgå i praksisser i en verden, der fordrer, at 

de engagerer sig i den gennem aktiv handling, kreativitet og refleksivitet.  

Afhandlingens forskningsbidrag  

I det følgende gives bud på afhandlingens forskningsmæssige bidrag. De er formuleret som fire separate 

punkter, hvoraf de to (pkt. 1+2) relaterer sig til studiets metoder, et tredje til studiets teoretiske 

udgangspunkt og et fjerde til analyseresultaterne:  

1. Det første forskningsbidrag i afhandlingen, som jeg vil udpege, er den anvendte metode til at beskrive 

og forstå elevernes læringspraksisser gennem narrative konstruktioner på baggrund af tegninger af 

situationer, som de er blevet optaget på video (jf. analyse 1). Metoden bidrager til feltet for etnografisk 

klasserumsforskning i bred forstand (Borgnakke, 2013; Hammersley, 1990), og den forsøger at bygge 

bro mellem på den ene side klassiske etnografiske studier, der undersøger samspillet mellem 

mennesker i naturligt forekommende og komplekse situationer over tid, og der beror på data fra 

interviews og feltnoter, og på den anden side interaktionsanalytiske studier (Streek, Goodwin, & 

LeBaron, 2011), der oftest undersøger interaktionen mellem mennesker og artefakter i mindre 

komplekse og afgrænsede situationer. Ved at benytte videooptagelser som de primære datakilder og 

ved at lade visuelle gengivelser af situationer fra den observerede virkelighed indgå i fremstillingen af 

elevernes komplekse læringspraksis hævder jeg, at metoden primært bidrager til og lægger sig i 

forlængelse af det metodiske felt for visuel etnografi (Knoblauch & Schnettler, 2012; Pink, 2013) i 

uddannelsesforskningen (Hall & Stevens, 2016). Brugen af (kunstneriske) tegninger fremstillet af stills 

fra videooptagelserne anses som en nyskabelse inden for dette felt, om end det er udbredt at afbilde 

tegninger i interaktionsanalytiske studier (Streek, Goodwin, & LeBaron, 2011). 
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Metoden, hvor jeg har inddraget tegninger, der gengiver elevernes fysiske aktivitet og deres måder at 

positionere sig i forhold til de andre, lærere og artefakter i rummet, er opstået som en konsekvens af 

studiets ontologiske afsæt i praksisteori, idet praksisser:  

1. findes i virkeligheden, og  

2. kan beskrives og forstås ved at indsamle erfaringer (empiri), og  

3. består af såvel diskursive og fysiske handlinger.  

Tegningerne, beskrivelser af elevernes handlinger og gengivelser af deres dialoger inddrager elevernes 

synsvinkler ved at give dem stemmer, der i studiet består af handlinger og tale. Den narrative 

konstruktion og den kronologiske ordning af elevgruppernes praksisser afspejler en anden 

videnskabsteoretisk pointe, der handler om, at viden om virkeligheden beror på fortolkninger og 

vurderinger af den observerede praksis (se også begrænsninger i diskussionen forneden). Narrativerne 

og de efterfølgende teoriinformerede fortolkninger bidrager til en dyb forståelse af specifikke 

elevgruppers arbejde med KB.  

2. Det andet forskningsbidrag, jeg vil pege på, er, ligesom det første, et metodisk bidrag, og det knytter sig 

til analyse 2 (kapitlerne 8 & 9). De konkrete scoringskriterier udledt af de fire betydningsfulde 

medvirkende faktorer og læringsmålene for KB, som jeg har udviklet på baggrund af empiriske 

iagttagelser og læringsnarrativer konstrueret på baggrund af disse, kan anvendes, tilpasses og 

videreudvikles i fremtidige studier, hvor man ønsker at vurdere elevers læringsudbytte i MVEU eller 

beslægtede tilgange til undervisning. Scoringskategorierne er sammensatte, så de dels består af 

faktorer, der empirisk har vist sig at være betydningsfulde for elevernes læring, og dels af kategorierne 

afledte intenderede læringsmål. Denne kombination af empirisk tilvejebragte kategorier og på forhånd 

udpegede målkategorier fører til en holistisk metode til at vurdere elevers læringsudbytte, der forsøger 

at være i overensstemmelse med den komplekse læringssituation, eleverne og lærerne befandt sig i; 

samtidigt fokuserer metoden på og retter sig mod intentionerne med undervisningen.  

Ved at bero på de samme kvalitative data som analyse 1, dvs. dataene der handler om elevernes 

faktiske praksis fastholdt på video, trianguleret med elevernes selvoplevede udbytte, lærernes 

vurderinger og forskerens fortolkninger, forsøger metoden at analysere elevgruppernes læringspraksis- 

og udbytte i bredden, og den bidrager derved til feltet for performanceorienteret og curriculumbaseret 

vurdering af læring (Bresciani, Gardner, & Hickmott, 2009; Lackéus & Middleton, 2018; Stanford 

University, 2019). Den ønsker ligeledes at bidrage til udviklingen af fremtidige metoder, der 

beskæftiger sig med spørgsmål, der handler om, hvordan man kan fastholde og vurdere elevers 

læringsudbytte i MVEU eller lignende former for undervisning.   
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3. Udviklingen af begrebet MVEU betragtes som et didaktiske bidrag, afhandlingen leverer. MVEU, som 

det eksemplificeres i KB, er mit bud på en undervisning, der kan tilgodese såvel kravet om, at eleverne i 

skolen tilegner sig faglige mål knyttet til Fælles Mål, som kravet til en elevcentreret undervisning, der 

bidrager til, at eleverne udvikler handlingskompetence, kreativitet, samarbejdskompetence, 

proceskompetencer og kompetencer til at indgå i samspil med omverden. MVEU er blevet udviklet, 

afprøvet og observeret samt analyseret ved hjælp fra forskningsmetoder, og begrebet bidrager derved 

til forskningsfeltet omkring pædagogisk entreprenørskab (Dal et al., 2016; Huber, Sloof, & Praag, 2012; 

Moberg, 2014; Pepin & St-Jean, 2018) koblet på undervisningsfag (Davidsen et al., 2015) som begreb og 

som praksis, der kan afprøves og videreudvikles i fremtidige studier.  

4. Analyseresultaterne i form af hypoteserne om potentialer og udfordringer ved MVEU udgør det fjerde 

bidrag i afhandlingen. Hypoteserne som de fremgår af delkonklusionerne i kapitlerne 6, 7 & 9, og som 

de er blevet sammenfattet i konklusionerne øverst i dette kapitel (s. 263-265), bidrager med ny viden 

om opmærksomhedspunkter, når der arbejdes med MVEU eller beslægtede undervisnings- og 

læringsdesigns i skolen.  

Opmærksomheden på faglige elevpositioner, der knytter sig til elevernes faglige og sociale identiteter, 

og der har indflydelse på deres læringspraksis og -udbytte, skal fremhæves som fund. Fremtidige 

studier kan yderligere og i andre kontekster undersøge, hvordan disse påvirker elevernes engagement i 

læring. Afhandlingen bidrager med sit fokus på faglige elevpositioner til det forskningsfelt, der 

beskæftiger sig med sammenhænge mellem læring og identitet (Anderson, 2009; Benwell & Stokoe, 

2006; Dean & Jolly, 2012; Tanggaard, 2018).  

Hypoteserne om faktorernes betydning i forhold til hinanden, der er blevet forsøgt styrket gennem 

analyse 2, bidrager desuden med nyttig viden om potentialerne og udfordringerne ved MVEU, der skal 

tages i betragtning, når der udvikles MVEU i fremtiden, og når der forskes yderligere i disse fremtidige 

designs effekter.  

Del 2: Diskussioner af analysemetoderne  

Udviklingen og afprøvningen af de forskellige analysemetoder og -tilgange i studiet diskuteres kritisk i det 

følgende. Ved at kvantificere de empiriske iagttagelser i studiet (jf. kapitlerne 8 & 9) åbner jeg for en 

grundlæggende diskussion om, hvor vidt de forskellige tilgange og metoder, der er blevet benyttet i 

afhandlingen, er konsistente, samt om resultaterne af undersøgelsen er troværdige, valide og væsentlige, 

og endelig at – som jeg vil hævde i den efterfølgende diskussion af studiets metodologi i relation til andre 

studier – de forskellige tilgange og metoder på nogle punkter endda er mere troværdige end resultater 

frembragt ved hjælp af andre metoder, herunder rene survey-studier.  
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Sammenfatning af analysemetoderne  

Analyse 1 bidrager ved at give dybe indsigter i processerne, der har udspillet sig i elevgruppernes 

praksisser. Narrativerne viser i dybden, hvordan fire betydningsfulde medvirkende faktorer på vidt 

forskellig vis har påvirket gruppernes arbejde. Variationen i de 25 elevgruppers læringspraksisser gav 

anledning til at udpege potentialer og udfordringer ved MVEU, der relaterer sig til fire overordnede 

betydningsfulde medvirkende faktorer, der efterfølgende er blevet beskrevet som foreløbige fund (kapitel 

7), for dernæst at blive anvendt som kategorier til at vurdere elevernes læringsudbytte (analyse 2, 

kapitlerne 8 & 9).  

Analyse 2 (kapitel 9) bidrager med en systematisk vurdering af elevgruppernes læringsudbytte i forhold til 

målene i forløbet og de fire betydningsfulde medvirkende faktorer. Systematikken bygger på udviklingen af 

en scoringsguide med tilhørende tegn på læring og kriterier for hhv. en lav, middel eller høj score. 

Scoringsguiden er udviklet med udgangspunkt i empirien, og den fører derved tilbage til de begivenheder, 

der har udspillet sig i praksisserne omkring KB. Ved at holde sig tæt til empirien hævdes det, at vurderingen 

er realistisk. Ved samtidig at være en fortolkende vurdering af et længere læringsforløb og ikke en enkelt 

afgrænset begivenhed, som fx en test, er vurderingen ikke evidensbaseret, dvs. forstået som en præcist 

målt vurdering.  

Ved at eksplicitere scoringskriterierne for samtlige kategorier, der indgår i analysen (analyse 2), gives 

læseren mulighed for at vurdere kriteriernes relevans i forhold til Fælles Mål og mere generelt for at 

vurdere, om de udtrykker en relevant faglighed. Min egen vurdering af de scoringskriterier, jeg har opstillet, 

er, at der stilles høje krav til eleverne, og scorerne for elevernes læringsudbytte til dels skal ses i det lys. I 

tillæg til de relativt høje krav, der stilles til eleverne, udtrykker målene og kriterierne for målopfyldelsen en 

bred og kompleks faglighed. Denne faglighed udspringer af den overordnede intention med designet, om at 

eleverne skal udvikle entreprenørielle og værdiskabelsesorienterede kompetencer, samtidigt med at de 

skal udvikle danskfaglige kompetencer (jf. kapitel 2). Eleverne udvikler derfor faglige kompetencer ved at 

anvende færdigheder og viden i relevante autentiske situationer, hvor de reelt kan skabe værdi for andre 

og derved udvikler sig som handlekompetente, kreativt tænkende og omverdensorienterede personer. 

Begrænsninger  

En begrænsning ved den måde, elevgruppernes læringspraksis og -udbytte er blevet tildelt point i analyse 

2, er uomtvisteligt det forhold, at jeg ikke har arbejdet med en double-score, så deltagerne og/eller andre 

forskere kan give elevgrupperne point ud fra det samme datamateriale. Derved er det udelukkende min 

egen begrundede vurdering af de 25 elevgrupper, der fastsætter scoren i de enkelte kategorier. Min 
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fremgangsmåde her var at basere tildeling af scorer på data, dvs. på de fastholdte spor af elevernes praksis, 

især i form af videooptagelser. Alligevel vedkender jeg min egen rolle som en væsentlig bias (Duranti, 

2009), da jeg både sammenstykker og fortolker elevernes praksis igennem forløbet.  

I stedet for en double-scoring, hvor andre personer tildeler de samme fænomener og kategorier point, har 

jeg selv i flere omgange tildelt point til samtlige elevers udbytte i forhold til kategorierne. Den første 

tildeling skete relativt kort tid efter, at feltarbejderne var afsluttet og på baggrund af mere løst formulerede 

scoringskriterier. Siden er scoringskriterierne blevet beskrevet på ny og mere præcist, og derefter tildelte 

jeg samtlige elevers udbytte på samtlige kategorier på ny, denne gang ud fra de nyt formulerede 

scoringskriterier. Jeg vil i dag hævde, at det er de præcise beskrivelser af en taksonomi for de enkelte 

kategorier, som de ligger i scoringskriterierne, der troværdiggør analysens resultater; en double-scoring fra 

en anden fagperson eller fra deltagerne selv ville imidlertid tilføre yderligere reliabilitet.   

Der kan anføres mange grunde til, at jeg ikke har inddraget flere personer i vurderingen af elevernes 

læringspraksis: For det første ville det have været tidskrævende for en anden forsker at skulle sætte sig ind 

i hele datamaterialet, og spørgsmålet er, om det havde været muligt, da det er mig, der har designet KB 

(sammen med lærerne); det var ligeledes udelukkende jeg selv, der har erfaret, hvordan afprøvningerne af 

KB har virket i de fem forskellige kontekster.  

At jeg ikke har inddraget deltagerne mere, end jeg har, for at tildele scorer til elevernes læringsudbytte, er 

muligvis mere kritisk i forhold til analysens reliabilitet. Jeg kunne have opsøgt lærerne og eleverne igen, 

efter at jeg har foretaget vurderingerne for at høre deres egen mening og deres syn på mine vurderinger, fx 

ved at bruge stimulated recall interviews (Bloom, 1954; Lyle, 2013) eller lignende metoder. Det har også 

været min oprindelige plan (se fx bilag 54, s. 1), men af tidsmæssige og andre praktiske årsager nåede jeg 

det ikke.  

Diskussion af studiets metodologi i forhold til kvantitative studier  

På trods af de begrænsninger ved nærværende studie, jeg har beskrevet, vil jeg i det følgende argumentere 

for væsentligheden af studiets metodemæssige forskningsbidrag ved at tydeliggøre forskellen mellem 

nærværende studies potentialer i forhold til de kvantitative studier, der har undersøgt forhold omkring 

elevers læringspraksis og -udbytte, og der allerede er blevet kort beskrevet i afhandlingens indledning (jf. 

kapitel 1) (Huber, Sloof, & Praag, 2012; Moberg, 2014; Pepin & St-Jean, 2018). 
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Et udvalgt eksempel på et kvantitativt studie  

Forskellen mellem eksempelvis Mobergs studie (Moberg, 2014) og det nærværende er helt grundlæggende 

at finde i de væsensforskellige tilgange, der er blevet benyttet i de to undersøgelser. Moberg har ved hjælp 

fra kvantitative metoder testet nogle hypoteser, som han opstillede på forhånd, ud fra eksisterende viden 

fra tidligere studier.  

Hypoteserne relaterer sig til effekten af undervisning i grundskolen, der henholdsvis har intentioner om at 

fremme kognitive og ikkekognitive entreprenørielle kompetencer. Undervisning, der sigter efter 

ikkekognitive kompetencer, er hos Moberg defineret ved at sigte efter generiske kompetencer (jf. kapitel 1) 

sammenlignelige med de entreprenørielle kompetencer, som KB sigter efter (se kapitel 9). Undervisning, 

der sigter efter kognitive entreprenørielle kompetencer, defineres som undervisning, der handler om at 

give eleverne viden om at starte en virksomhed. 

Mobergs hypotese er som det første, at undervisning, der sigter efter ikkekognitive entreprenørielle 

kompetencer har en positiv effekt på elevernes generelle engagement i skolearbejdet, men en negativ 

effekt i forhold til deres entreprenørielle intentioner, forstået som deres intentioner om at forfølge en 

karriere som selvstændig.  

Som det andet er det Mobergs hypotese, at undervisning, der sigter efter de kognitive entreprenørielle 

kompetencer i forbindelse med at starte en virksomhed, har en negativ effekt i relation til elevernes 

engagement i skolearbejdet, men en positiv effekt i relation til deres entreprenørielle intentioner i forhold 

til selvstændigt at starte en virksomhed.  

I tillæg har Moberg en hypotese om, at oplevet kompetent lærerstøtte og handlingsorienterede 

undervisningsformer især understøtter elevernes kompetenceudvikling i undervisning, der sigter efter de 

ikkekognitive entreprenørielle kompetencer.  

Moberg har testet hypoteserne ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse, hvor i alt 1.377 9. klasses elever 

på to efter hinanden følgende årgange (elever født i hhv. 1996 og 1997) gav svar på deres selvoplevede 

læringsudbytte i form af henholdsvis deres engagement i forhold til skolearbejde og deres entreprenørielle 

intentioner i undervisningsforløb, der sigter på enten ikkekognitive eller kognitive entreprenørielle 

kompetencer. Ved hjælp af kvantitative analysemetoder, der tester den statistiske kausalitet mellem 

faktorerne, konkluderer Moberg, at hypoteserne understøttes i høj grad (strong support), bortset fra 

hypotesen om, at elever, der er blevet undervist med henblik på at udvikle ikkekognitive entreprenørielle 

kompetencer, ikke skulle udvikle entreprenørielle intentioner om at ville blive selvstændig (weak support).  
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Som Moberg selv er inde på, så er en af svaghederne ved hans forskningsdesign, at ”we cannot be sure that 

the pupils have actually been targeted by the educational approaches which we are interested in analyzing” 

(Moberg, 2014, s. 518). Analyserne i Mobergs studie baserer sig på elevernes selvoplevede udsagn og 

vurderinger af den undervisning, de har modtaget samt det, de mener at have opnået gennem denne i 

form af kompetencer og engagement. Dertil kommer, at de mange elever, der har deltaget i undersøgelsen 

kommer fra forskellige skoler og har gennemgået vidt forskellige undervisningsforløb i vidt forskellige 

kontekster, så de svar, eleverne giver, relaterer sig til potentielt meget forskellige erfaringer hos eleverne.  

Mobergs studie bidrager til gengæld med en generel viden, der qua det store antal deltagere, fordelt på to 

efter hinanden følgende årgange fra tilfældigt udvalgte skoler og klasser, kan sige noget om udbredelsen af 

de fænomener, der ønskes undersøgt, og derved om gyldigheden af hypoteserne på tværs af mange 

kontekster. Kvantitative studier, som eksempelvis Mobergs, frembringer derved en anden form for viden 

end nærværende studie. 

Styrker og svagheder i relation til kvantitative studier  

Nærværende studie har sine styrker netop der, hvor fx Mobergs studie har sine svagheder. Disse styrker 

ligger i, at studiet bidrager med dybdegående og kontekstinddragende indsigter i, hvordan entreprenørielle 

designs fungerer. Studiet vægter den præcise beskrivelse og visuelle gengivelse af, hvad der rent faktisk er 

foregået under selve interventionen, hvor elevgrupperne arbejdede med KB. Ved hjælp af en intentionel 

fokuseret etnografi med brug af video (kapitel 3) har nærværende studie fulgt hele processen fra 

tilblivelsen af et didaktisk design over afprøvningerne i de fem klasser og til den efterfølgende analyse og 

vurdering. Der hævdes derved at have været en sammenhæng mellem det, eleverne og læreren har gjort, 

sagt og forstået, og vurderingen af dette.  

Nærværende studie viser desuden, at det ikke er muligt at tale om en afprøvning af et design. Data viser, 

hvordan en række betydningsfulde medvirkende faktorer, der har med den specifikke kontekst for den 

enkelte afprøvning at gøre, påvirker resultatet i form af en specifik læringspraksis og et læringsudbytte hos 

eleverne. Studiet hævder derfor ikke at kunne sige, om det helt generelt er muligt at fremme elevernes 

entreprenørielle kompetencer ved at arbejde med MVEU som i KB. Jeg hævder derimod at kunne bidrage 

med nogle hypoteser om potentialer og udfordringer ved MVEU, der tager højde for konteksten i form af 

de fire betydningsfulde medvirkende faktorer, der som minimum påvirker eleverne og deres læring. 

Ved at se på fx Mobergs studie i relation til det nærværende, bliver det tydeligt, at kvantitative og 

kvalitative studier kan supplere hinanden, så resultater som fx Mobergs bekræftede hypotese om 

kompetent oplevet lærerstøtte, der har en positiv effekt på elevernes engagement i undervisning, der 
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sigter efter ikkekognitive kompetencer, kan beskrives kvalitativt og i form af en række variationer i 

forskellige kontekster, som i nærværende studie.  

Der er derfor brug for flere studier, der går frem efter en mere multiperspektivisk metodologi, fx blandede 

metoder (mixed methods) (se fx Hansen, 2018) bestående af kvantitative og kvalitative etnografiske 

metoder, som også Pepin & St. Jean påpeger (Pepin & St-Jean, 2018), og hvor der desuden tages afsæt i de 

samme data og de samme begreber om og forståelser af entreprenørielle didaktiske designs og 

kompetencer; det sidste for først og fremmest at imødegå den begrebsmæssige divergens, der er at spore i 

den forskningslitteratur, der handler om entreprenøriel læring og undervisning (jf. kapitel 1), og dernæst at 

imødegå de potentielt meget forskelligartede erfaringer, lærere og elever gør sig igennem potentielt meget 

forskellige tilgange til entreprenørskabsundervisning (jf. diskussionen af de kvantitative studiers 

begrænsninger ovenfor).    

Del 3: Diskussion af MVEU   

I dette sidste afsnit ønsker jeg at diskutere eller rettere genåbne diskussionen (kapitel 2) om afhandlingens 

begreb om mål- og værdiskabelsesorienteret entreprenørskabsundervisning og derved vende tilbage til 

udgangspunktet for mit studie (kapitel 1), hvor jeg blev motiveret af at ville skabe undervisning, der kan 

engagere elever til at lære på en værdiskabende, meningsfuld og samtidig målrettet måde (jf. kapitel 2). 

Entreprenørskabs rødder  

MVEU er defineret som en retning inden for det overordnede forskningsfelt, der nogle gange betegnes som 

pædagogisk entreprenørskab (Dal et al., 2016) (jf. kapitel 1), og der beskæftiger sig med entreprenøriel 

læring som metode (Neck & Greene, 2011) i grundskolens undervisning i fagene (Davidsen et al., 2015).  

Ideen om entreprenøriel læring kan føres tilbage til den østrigske antropolog og økonom Joseph A. 

Schumpeter, der igennem reviderede udgaver af et af sine hovedværker, Theorie der wirtschaftlichen 

Entwicklung (Schumpeter, 1911, 1926, 1934) har fremført teorien om entreprenøren som den aktør, der 

kan skabe forandringer i det økonomiske system ved at gennemføre new combinations eller nye måder at 

tænke og handle på, på trods af modstanden fra det cirkulære stabile system, der tænker og handler efter 

rutinen som princip (Becker, Knudsen, & Swedberg, 2012). Entreprenøren skaber innovationer gennem 

creative destruction af det eksisterende.  

Udviklingen i Schumpeters værk fra den første tyske udgave (Schumpeter, 1911) til den senere engelske 

udgave (Schumpeter, 1934) består i hovetræk i, at han har fjernet sig fra en oprindelig individorienteret 

forklaring af forandringen, hvor det er entreprenører med en bestemt energetic personlighed, der står for 
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innovation, da de er i stand til at push through deres ideer om forandring, til i de senere udgaver at tilskrive 

det økonomiske systems parathed til forandring en større rolle (Becker, Knudsen, & Swedberg, 2012). I de 

senere udgaver (efter 1926) er det således alle, ifølge Schumpeter, der under de rette forudsætninger og på 

de rette tidspunkter kan blive til entreprenører, samtidigt med at ingen altid kan være det.  

Entreprenørskab som drivkraft for forandring og bæredygtig udvikling  

Selvom Schumpeter i den tidlige tyske udgave af det omtalte hovedværk (Schumpeter, 1911) og i enkelte 

senere skrifter (Schumpeter, Becker, & Knudsen, 2005) åbner op for en udvidelse af sin teori om 

forandringer i det økonomiske system til at omfatte andre dele af samfundet, eksempelvis kunstens verden 

eller det sociale liv, så forbliver entreprenørskab, som teori, en teori, der har rødder i økonomien, og den er 

opstået med henblik på at forklare økonomisk vækst, der skabes gennem innovation. Det er ikke til at 

komme udenom, men vi kan forsøge at overføre ideen om, hvordan forandringer finder sted, og om 

forandringens potentielle drivkraft til den pædagogiske verden og til andre verdener. For at samfundet kan 

udvikle sig er der således behov for mennesker, der har kompetencer til at kunne udtænke nye 

bæredygtige løsninger i form af nye praksisser. Derudover er det væsentligt, at disse mennesker er i stand 

til at gennemføre (push through) løsningerne, så de bliver til nye praksisser på trods af den modstand, der 

findes i form af gamle praksissers træghed og aktører, der handler for at bevare eksisterende praksisser i 

deres nuværende form. Klimaforandringer og de praksisser, der er årsagen til dem, er et eksempel på en 

udfordring, der fordrer innovationer og mennesker, der kan og vil gennemføre dem. Nogen må arbejde for 

at opløse gamle praksisser, så nye kan dukke op, som Schatzki skriver i sit essay om forandring i lyset af en 

praksisteoretisk ontologi (Schatzki, 2013).  

Pædagogisk entreprenørskab  

Entreprenørskab i pædagogisk sammenhæng må ikke overordnet handle om at skabe økonomisk vækst, 

men gerne om forandring og reformer af de metoder, eleverne lærer i skolen, så eleverne har mulighed for 

at udvikle kompetencer, der gør dem i stand til at tage aktivt del i udviklingen af bæredygtige, demokratiske 

samfund. Entreprenørskab som metode (Blenker, et al., 2012; Neck & Greene, 2011; Robinson & Blenker, 

2013), som nærværende afhandling giver et eksempel på i form af MVEU, har potentiale til at forandre 

undervisning og læring i skolen i retning af en mere handlingsorienteret og mindre akademisk skole; en 

skole der vægter elevernes aktive handlinger, deres tillid til at kunne skabe værdi for sig selv og andre 

gennem kreative praksisser, og der får dem til at opleve samhørighed med deres omverden (herunder 

naturen) og giver dem en oplevelse af at høre til i et demokratisk samfund, hvor alle er lige, og hvor 

samfundet er afhængig af alles deltagelse og initiativ.  
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Ved at vægte det sociale, som i MVEU, hvor eleverne i samarbejde med hinanden skaber løsninger, handler 

på deres ideer og opbygger viden sammen, og ved at forstå menneskers eksistens igennem praksisteori 

(kapitel 2), ligger min opfattelse af entreprenørskabsundervisning langt fra den tidlige Schumpeters ide om 

entreprenøren som en person med særlige personlige og nærmest iboende egenskaber (energetic people) 

(Becker, Knudsen, & Swedberg, 2012). Entreprenørielle kompetencer kan læres potentielt af alle og altid i 

samspil med andre.  

Ved at være koblet på fag, faglige mål, fagformål og skolens formål, samtidig med at ville fremme 

entreprenørielle kompetencer gennem MVEU, er der altid en sag mellem eleverne og deres 

entreprenørielle praksisser. Det kan derfor aldrig kun handle om at udvikle fx handle-, omverdens- eller 

kreativitetskompetence (Rasmussen & Fritzner, 2015), men altid også om at tilegne sig faglige 

kompetencer, der samlet set kan bidrage til udviklingen af en demokratisk og bæredygtig verden, samt 

refleksioner herover. 

En anden intenderet funktion af det målorienterede element i MVEU er intentionen og ambitionen om 

undervisning, der tilgodeser alle elever på en ligeværdig måde uanset deres personlige baggrund. I MVEU 

ekspliciteres og rammesættes det tydeligt for eleverne, hvad der forventes af dem, så de kan nå de faglige 

mål, samtidigt med at aktiviteterne, der skal føre til målopfyldelsen, er knyttet til praksisser, der giver 

eleverne mulighed for at gøre sig konkrete erfaringer samt reflektere over deres erfaringer. Et af formålene 

for MVEU er derved at skabe større balance mellem akademiske og ikke-akademiske arbejds- og 

vidensformer i skolen, så det ikke alene er elevernes evner til at forstå verden gennem abstrakte begreber 

og refleksion, der vægtes, men ligeledes deres evner til at forstå gennem praktiske erfaringer og deres 

evner til at transformere viden gennem eksperimenterende handlinger (jf. Kolb, 1984).  

Positionering af MVEU i forhold til scenariedidaktik 

Som beskrevet i kapitel 2 indplacerer jeg MVEU inden for rammen af scenariebaseret undervisning 

(Hetmar, 2017) eller scenariedidaktik (Hanghøj et al., 2017). 

I KB er det intentionen, at de lærende (eleverne) simulerer en praksisform, der findes i omverdenen, hvor 

denne praksis i udgangspunktet er klart defineret og afgrænset, men hvor den stadig giver eleverne 

mulighed for at være medskabende i forhold til den pågældende praksis. Det er endda ideen, at eleverne 

modificerer eller genskaber pågældende praksisform i overensstemmelse med deres egne kompetencer og 

interesser, dog i dialog med omverden, dvs. de kunder, eleverne arbejder for, og deres behov.  
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Intentionen om at simulere praksisformer, som de findes i omverden, genfinder jeg i scenariedidaktikken. 

Forfatterne til antologien ”Hvad er scenariedidaktik” (Hanghøj et al., 2017) skriver, at denne forstås ”som 

undervisningsforløb, hvor elever simulerer eller udfolder en meningsfuld praksis, hvor de fx får tildelt roller, 

skal kommunikere med andre og arbejde med produktionsmål, der relaterer sig til domæner uden for 

skolen” (Hanghøj et al., 2017:15). Endvidere er scenariebaseret undervisning beskrevet som ”forsøg på at 

positionere de lærende som aktive medskabere af konkrete scenarier, der kan have mere eller mindre fiktiv 

karakter.” (Hanghøj et al., 2017:15). 

Andet steds (Bundsgaard, 2011; Bundsgaard, Hetmar, & Misfeldt, 2011) argumenterer forfatterne med 

henvisning til Østerud (Østerud, 2004), Dewey (2008) og Karsten Schnacks begreb om handlekompetence 

(Schnack & Jensen, 1993) for en almendannende tilgang til undervisning, hvor eleverne lærer igennem 

prototypiske situationer: ”Prototypiske situationer er typificerede beskrivelser af situationer som de 

opvoksende generationer kan forventes at deltage i i deres nutid og fremtid” (Bundsgaard, 2011, s. 296). 

Tanken er her, at man analyserer prototypiske situationer med henblik på at identificere 

nøglekompetencer, der er påkrævet i dem. Den kompetenceorienterede uddannelseslogik, der 

argumenteres for, indbefatter dernæst udviklingen af didaktiske design, igennem hvilke eleverne tilegner 

sig kompetencerne i en situeret praksis. Det tilføjes desuden af Bundsgaard, i tråd med den før omtalte 

(kapitel 2) opmærksomhed på alignment mellem mål, aktiviteter og evalueringsformer, at evaluering i en 

undervisning med udgangspunkt i prototypiske situationer må foregå ved en vurdering af elevernes 

”deltagelse i de praksisser, undervisningen udgøres af”, og at det her handler om at ”udvikle en 

evalueringspraksis, der har fokus på tegn på udvikling i stedet for på resultater af dekontekstualiserede 

test” (Bundsgaard, 2011, s. 306). Som det fremgik i afhandlingens kapitler, er denne situationsorienterede 

tilgang tæt beslægtet med MVEU, hvor læring grundlæggende defineres som situeret og forankret i 

praksisser, og hvor evalueringen foregår gennem realistiske og holistiske vurderinger af elevernes 

læringsudbytte. 

Med begrebet mål- og værdiskabelsesorienteret entreprenørskabsundervisning henleder jeg 

opmærksomheden på, at undervisningen tager udgangspunkt i:  

1. Ikke-fiktive scenarier, hvor eleverne skal indgå i et reelt samarbejde med personer fra institutioner, 

virksomheder, NGO´er eller andet i verden omkring dem;  

2. scenarier, der har som mål at tilbyde/udvikle en autentisk og kreativ løsning, der skaber værdi for 

(nogen i) omverden; 

3. scenarier, der giver eleverne mulighed for at handle ud fra egne interesser samt tilegne sig formelle 

faglige og overfaglige kompetencer. 
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Derved fokuseres der på ikke-fiktive scenarier, reel værdiskabelse og en tydelig målorientering i retning af 

faglige og entreprenørielle kompetencer. Jeg argumenterer derfor for, at MVEU går ind under 

scenariebaseret undervisning (Hetmar, 2017) eller scenariedidaktik (Hanghøj et al., 2017) som en retning, 

der fokuserer særligt på entreprenørskab, hvilket scenariedidaktikkerne selv lægger op til i den før omtalte 

dansksprogede antologi (Hanghøj et al., 2017), hvor Helle Munkholm Davidsen bidrager med et kapitel, der 

netop sammenkobler scenariedidaktik og entreprenørskabsundervisning (Davidsen, 2017). 

At scenariedidaktik er en bredere overordnet ramme i forhold til entreprenørskabsundervisning, og dermed 

også til MVEU, bliver tydeligt, når man ser nærmere på eksemplerne for scenariedidaktiske 

undervisningsforløb, som scenariedidaktikkerne inddrager, referer til og selv har udviklet. Mange af disse 

tager udgangspunkt i fiktive scenarier, som fx når eleverne i computerprogrammet ”Minecraft” skal 

efterligne situationen ”at være strandet på en øde ø” (Hanghøj, 2017), eller når de efterligner grafiske 

kunstneres praksis computermedieret (Shaffer, 2006). I de to eksempler foroven forstås scenariet som et 

konkret redskab til at ”undersøge og udvikle imaginære mulighedsrum gennem forløb i tid og rum” 

(Hanghøj et al., 2017, s. 13, min egen kursivering). Andre scenariedidaktiske designs er, i lighed med MVEU, 

mere virkeligheds- og omverdeninddragende, fx ”Redaktionen”, hvor eleverne arbejder journalistisk 

(Bundsgaard, 2013).  

Scenariedidaktikkens opmærksomhed på det sikre rum, hvor eleverne har mulighed for at erfare og opleve 

praksis inden for et domæne eller en profession, der findes uden for skolen – i tanker og med deres kroppe 

– uden at de kan blive ‘fyret’ eller straffet for de fejl, de måtte begå, er en væsentlig bestanddel af MVEU. 

Eleverne forlader ikke det domæne og den kultur med den tilhørende praksis, som skolen udgør. Der er 

stadigvæk tale om en simulering af den pågældende praksis, når eleverne eksempelvis i KB i en måned 

agerer som medarbejdere i et kommunikationsbureau.  

Idealet er dog, at de reelt oplever i en periode at være en del af praksis, og at de reelt har som mål at gøre 

en forskel for omverdenen, der i KB er repræsenteret ved de forskellige kunder, som eleverne agerer 

kommunikationsbureau for. Man kan sige, at intentionen eller idealet er at få eleverne til at engagere sig, 

investere sig selv i og opleve sig selv som en reel del af den pågældende praksis, for derigennem, under i 

øvrigt trygge rammer, hvor det er tilladt at fejle, tilegne sig tanke- og handlingsmønstre, der kendetegner 

praksis på samme måde, som beskrevet hos Shaffer (2006).   

I tilfælde af KB er det eksempelvis sådan, at eleverne reelt skal handle og tænke, så deres 

kommunikationsstrategi er relevant for og kan bruges af kunden, samt at de tekster, eleverne producerer 

for kunden, har den fornødne kvalitet til at blive brugt i potentielt reelle og i reelle 

kommunikationssituationer. Det har igennem afprøvningerne af KB vist sig, at elevernes produkter i en del 
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tilfælde havde værdi for kunderne, så de enten er blevet inspireret af elevernes ideer og produkter, eller 

også er eleverne blevet tilbudt at fortsætte arbejdet efter endt forløb og endda blevet tilbudt løn for deres 

arbejde, hvis de ville fortsætte det (fx casene 10 & 19). 

MVEU er altså inspireret af de samme forestillinger om læring og undervisning, som jeg har fundet hos 

scenariedidaktikkerne, hvor undervisningen er kendetagenet ved at være situeret og praksisorienteret, 

hvor læring altid er kontekstafhængig og foregår på tværs af forskellige praksisser, og hvor der arbejdes 

hen imod et dannelsesideal, der sigter på dannelsen af ”integrerede” personer (Bundsgaard, 2011, s. 299), 

der udvikler kompetencer til at indgå i demokratiske samfund  (Bundsgaard, 2011; Schnack & Jensen, 1993; 

Schnack, 2000).   

De sidste ord  

Jeg vil afslutte afhandlingen ved at vende mig mod elever og lærere, som jeg skylder den største tak af alle 

de personer, der har muliggjort mit arbejde. Jeg har dristet mig til at fortolke deltagernes praksis, 

sammenfatte den i form af narrativer og oven i købet vurdere den i forhold til kriterier, jeg selv har 

opstillet. Jeg har så vidt muligt gjort det med udgangspunkt i det, de selv har gjort og fortalt mig, men jeg er 

klar over, at jeg både kan have fejlfortolket situationer og overset væsentlige forhold.  

Når jeg har gjort det alligevel, er det for at kaste lys over potentialer og udfordringer ved mål- og 

værdiskabelsesorienteret entreprenørskabsundervisning. Min forhåbning er, at mange elever og lærere kan 

genkende sig selv i mine beskrivelser, og endnu vigtigere, at mange andre lærere og elever kan bruge 

beskrivelserne, både i dybden og i bredden, når de i fremtiden afprøver MVEU eller beslægtede former for 

entreprenøriel undervisning.  

Foruden forhold jeg måtte have overset i empirien, er der en række forhold, jeg ved, der er underbelyste, 

og som fortjener at blive behandlet mere i dybden en anden gang.  

I præ-interviewene med eleverne ligger der fx data, der giver oplysninger om elevernes holdninger til 

entreprenørskab og entreprenøriel læring i skolen, om danskfagets formål fra elevernes perspektiv og om 

holdninger til, hvorvidt folkeskolens undervisning skal være i sammenhæng med og inddrage elevernes liv i 

øvrigt. Post-interviewene med eleverne (bilagene 27, 29 & 31) rummer ligeledes interessante data, der kun 

sporadisk er blevet inddraget. Eleverne giver i disse deres bud på, hvordan man kunne udvikle KB, hvad der 

fungerede for dem, og hvad der ikke fungerede.    

Der er i interviewene udsagn fra elever, der siger, at de ikke mener, at undervisningen i skolen skal kunne 

lære dem noget om livet uden for og efter skolen. Jeg ville ønske at kunne forfølge disse udsagn yderligere. 
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Eleven Agnes, der indgår i læringsnarrativen omkring gruppe 23, er på mange måder en eksponent for 

denne kritiske elevposition. Som det fremgår af analysen, fortolkes hendes position til at hænge sammen 

med hendes identitet som skoleelev i almindelighed, forstået som når klassen ikke arbejder med KB. Jeg har 

endvidere bragt Agnes´ position i forbindelse med begrebet om læringsmodstand, forstået som modstand 

mod den type undervisning og læring, som KB indeholder. Disse konklusioner kunne med fordel have været 

undersøgt yderligere. Et individuelt interview med Agnes, hvor jeg havde bedt hende om at forholde sig til 

mine tolkninger af hendes handlinger igennem arbejdet med KB, ville kunne have givet indsigt i, hvordan 

hun selv, eksempelvis et eller et par år senere, ser på sin egen position. Det kalder på fremtidige 

longitudinale studier af eksempelvis udvalgte enkeltelever, hvor forskeren har mulighed for at følge 

eleverne gennem længere tid, for at registrere langtidsvirkninger af didaktiske designs som KB og for at 

opnå større indsigt i elevernes egne oplevelser og refleksioner.  
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Bilag 1: Projektmappe til medarbejderne på 

kommunikationsbureaet 

Kommentar til bilaget: Af hensyn til anonymiseringen af deltagerne i studiet er dele af det elevhenvendte 

læremiddel omkring KB, som dette bilag viser, fjernet i denne udgave af det. Det drejer sig om angivelser af 

steder, navne og logoer for kommunikationsbureauet.  

Projektmappe til medarbejderne på 
kommunikationsbureauet 
Indhold:  
1. Opgaven 
2. Mål  
3. Delelementer: 

 Netværk  

 Research  

 Kundeprofil  

 Pitch  

 Ideudvikling  

Tekstproduktion - multimodale tekster  

Tekstproduktion - argumenterende over for fortællende 
tekster 

 Produktpræsentation  

4. Refleksion 

 

 

 



282 

 

Projekt: Vores verden  

Opgaven: Den lokale rådmand har sat midler af til at 

brande vores område. Denne opgave byder vi ind på, 

og vi skal i de kommende 4 uger finde potentielle 

kunder, som vi kommunikerer for. Vi arbejder i teams 

på 4 personer, og hvert team skal finde en kunde i 

området. Det kan være alt fra den lokale slagter til 

dagplejemoren eller flygtningehjælpen. Om 4 uger 

skal vi præsentere vores arbejde for kunderne, hvor 

de tager stilling til, om de kan bruge vores produkt til 

at kommunikere deres budskaber ud. Vi skal altså 

arbejde på højtryk, så vi ender med at få opgaven!  
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Mål for processen:  

I slutningen af hver uge er der en deadline for, hvor langt vi skal være kommet i 

processen:  

 

 

 

Mål for produktet:  

Vi skal producere tekster for kunderne, der består af skrift og billeder (evt. video). 

Hertil skal vi bruge en digital platform, der svarer til kundens behov. Indhold og form 

i teksterne skal svare til det, I og kunderne bliver enige om giver mening ift. 

kundernes målgruppe og kommunikative behov.  

Læringsmål:  

 I skal lære at skrive argumenterende og fortællende tekster  
 I skal lære at fremstille multimodale tekster  
 I skal lære at samtale og diskutere samt fremlægge mundtligt  
 I skal lære at sætte tekster op på online‐digitale platforme  
 I skal lære at tænke og handle kreativt  
 I skal lære at undersøge verden omkring jer   
 I skal lære at gå i dialog med verden omkring jer 

 I skal lære at handle på jeres ideer og føre dem ud i livet 

Slut uge 1: 
Aftale med 
kunden skal 

være indgået 

Slut uge 2: 
research, 

Kundeprofil og 
pitch for 

kunden skal 
være afsluttet 

Slut uge 3: 
tekstproduktion 

- udkast til 
tekster skal 

være 
produceret

Uge 4: tekster 
skal 

færdigredigeres

Produkt-
præsentation 
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Netværk  
 

 I skal lære at undersøge 
verden omkring jer ved at 
afdække jeres netværk 

 

 

 

Til at begynde med skal vi finde ud af, hvem vi kender, og om der kunne være potentielle kunder i 

vores netværk. Start med at skrive navne på personer, institutioner eller virksomheder ind i 

edderkoppespindet, så dem I kender bedst er tættest på midten:  

 

 

Nøgleord: Netværk, relationer, stærke og 

svage bånd 
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 Udvælgelse af kunde  

 I skal lære at samtale og diskutere samt 
fremlægge mundtligt ved at føre en 
udforskende samtale, der fører til, at I 
udvælger jeres kunde 

 I skal lære at undersøge verden omkring jer 
ved at finde en relevant kunde i jeres 
nærområde  

 

For at kunne vælge den helt rigtige kunde er det ikke 

nok at afdække ens netværk. I skal også finde ud af, 

om det giver mening for jer at kommunikere for de 

virksomheder/ institutioner, I har kendskab til. Eller 

om der evt. er andre, der er mere relevante for jer at 

gå videre med. Hertil skal I føre en udforskende 

samtale i gruppen:  

1. Start med at sætte jer, så alle kan se og høre 

hinanden.  

2. Tag en runde hvor I hver især fortæller de andre, 

om de muligheder, I har i jeres eget netværk. 

3. Tag så en ny runde, hvor I hver især fremfører 

holdninger til, hvem I mener, at I skal gå videre med som fremtidig kunde. Jeres holdninger 

skal begrundes, så I angiver, hvorfor I mener, det, I mener. 

4. Lav en top 3-liste over mulige kunder  

5. Tag så kontakt til de potentielle kunder for at høre, om de er interesserede - overvej hvordan I 

kontakter dem, hvad I vil sige, og hvem i teamet, der skal føre ordet.  

6. I skal ende med at have fundet en kunde, når uge 1 er slut (se under mål for processen) 

 

Den udforskende 

samtale 

I den udforskende samtale er 

målet at skabe og drage nytte 

af en kollektiv intelligens. 

Sådan en samtale er 

kendetegnet ved følgende:  

 Man deler viden med 

hinanden og prøver at 

forstå hinanden 

 Man udfordrer hinanden 

og argumenterer for og 

imod 

 Alle deltager aktivt 

 Man undersøger og 

overvejer de forskellige 

meninger og argumenter 

grundigt, inden man når til 

en fælles beslutning. 

 

 
 

  

Nøgleord: udvælgelse af kunde, relevans, 

egne forudsætninger, kundens behov, den 

udforskende samtale 
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Research  
 I skal lære at gå i dialog med verden omkring jer ved at kontakte, opsøge og 

interviewe kunden  
 I skal lære at undersøge verden omkring jer ved at bruge observation og 

interviews til at finde ud af, hvem kunden er, hvad de laver, og hvad deres mission 
er.  

 I skal lære at samtale og diskutere samt fremlægge mundtligt ved at være til 
stede og styre samtalen, når I interviewer kunden  

 

For at kunne kommunikere for 

jeres kunde, skal I vide, hvem de er, 

hvad deres mission er, og hvem de 

henvender sig til.  

Det kræver researcharbejde. I skal 

på besøg på den virksomhed/ 

institution, hvor I skal finde ud af så 

meget som muligt om dem.  

Hertil skal I benytte jer af to 

metoder: 1. Observation og 2. Interview. I får en instruktion i metoderne på de følgende to sider i 

denne projektmappe.  

 

 
 

Nøgleord: research, observation, interview, 

observationsskema, interviewguide, åbne 

specifikke spørgsmål 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyoc-XgL7NAhWBDCwKHZ61Dz4QjRwIBw&url=http://tijer.org/&psig=AFQjCNHosS2rYbA0tnuGxeSB_aeUwZEw0A&ust=1466766149710386
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Observation 

I kender måske begrebet observation fra andre sammenhænge. Man kan fx tale om, at en person 

kan være under observation af Politiet eller Politiets Efterretningstjeneste. Så holder politiet øje 

med personen for at finde ud af, hvad personen er optaget af, gør og evt. har planer om at gøre. 

Når I skal observere jeres kunde, er det for at blive klogere på hvem de er, hvad de laver, hvad 

deres mission er, og hvem de henvender sig til.   

Man observerer ved at være til stede 

og iagttage, hvad der sker, hvad der 

bliver sagt, hvilke personer der er, og 

hvilke roller de har i forhold til 

hinanden.  

Når I observerer skal I medbringe et 

observationsskema (se nedenfor). Hver 

gang I iagttager noget interessant eller 

noget, I undrer jer over, noterer i det i 

observationsskemaet under den 

kolonne, hvor det hører til.  

Forbered observationen ved at se nærmere på spørgsmålene, I skal svare på i kundeprofilen (se 

under Kundeprofil her i projektmappen) 

 

Hvad sker der? Hvordan sker det?  Hvorfor sker det?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.bcps.org/offices/lis/models/indianremoval/teacher.html&bvm=bv.128617741,d.bGg&psig=AFQjCNFC2xtKMUtFuItCZM9weJ1tMcMdhQ&ust=1470308865939078
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Interview  

Interviews laver man for at finde ud af, hvad de mennesker tænker, der er på det sted, man er ved 

at researche i. Herved får man noget at vide om personernes holdninger og de historier, der er 

vigtige for institutionen/ virksomheden. Samtidig er det muligt at få viden om de forskellige 

historier og holdninger, der findes i virksomheden, afhængig af, hvem man spørger. Eksempelvis 

er der garanteret forskel på de historier, man får fortalt af henholdsvis indsatte i et fængsel og 

fængselsbetjentene.  

Når man vil interviewe nogen, er der ting, man skal huske før man interviewer personen, under 

selve interviewet og efter interviewet er slut:  

Før interviewet  

Inden I interviewer nogen, skal I forberede jer. I skal finde ud af, hvem I vil interviewe, hvorfor I vil 

interviewe netop den eller de personer. I skal også finde ud af, hvad I vil spørge dem om, og 

hvordan I vil spørge.  

Til det sidste, hvor I finder på de gode spørgsmål, er det en god ide at lave en interviewguide. En 

interviewguide er i princippet ikke andet end en liste med de spørgsmål, der er gode at stille. 

Denne liste skal I lave i forvejen, og I skal bruge teknikken den udforskende samtale hertil (se 

under udvælgelse af kunden).  

De gode spørgsmål  



289 

 

 

Spørgsmål kan være mere eller mindre specifikke eller generelle. Samtidig kan de være mere eller 

mindre åbne eller lukkede. ”Hvordan har du det?” er et eksempel på et spørgsmål, der er meget 

åbent og meget generelt. Det er åbent, fordi den man spørger har mange svarmuligheder. Det er 

generelt, fordi den man spørger ikke skal forholde sig til en specifik situation. Som man spørger, 

får man svar! Så hvis I kun stiller lukkede spørgsmål, får i primært korte svar i form af faktuelle 

oplysninger, mens I typisk får længere, mere personlige og mere udførlige svar ved at stille åbne 

spørgsmål. Ofte er gode spørgsmål åbne og specifikke (markeret med grøn i figuren foroven). Et 

åbent og specifikt spørgsmål kunne være: ”Hvordan oplevede du det dengang, butikken åbnede i 

1987?” 

Under selve interviewet 

Under selve interviewet er det vigtigt at være opmærksom på følgende ting:  
Vær til stede! Hold øjenkontakt med interviewpersonen og vis, at du lytter opmærksomt  

Optag interviewet! For at kunne koncentrere sig om at være til stede bedst muligt, er det en god ide at 

sætte mobilen eller en diktafon til at lydoptage interviewet. Det gør det også nemmere at huske de 

ting, der er blevet sagt.  

Hold fokus… uden at styre alt for meget! Det er dig, der styrer samtalen, men det betyder ikke, at de 

forberedte spørgsmål skal stilles slavisk i den rækkefølge, I havde tænkt. Ofte får man spændende ting 

at vide ved at få interviewpersonen til at uddybe noget, eller komme med tilføjelser, man ikke havde 

tænkt over hjemmefra.  

Vær ikke bange for tavshed. Hvis du tillader en pause, kan det give personen mulighed for at reflektere 

over det, han netop har sagt. 

 

 

 

 

åbne 
generelle 
spørgsmål 

åbne 
specifikke 
spørgsmål 

lukkede 
generelle 
spørgsmål 

lukkede 
specifikke 
spørgsmål 
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Efter interviewet  

Det materiale - i form af det optagede interview - som I kommer hjem med skal I bruge til flere af 

de følgende aktiviteter. Interviewmaterialet kan således bruges, når i udarbejder en kundeprofil, 

når i udvikler ideer til jeres pitch, og også når I fremstiller selve teksterne til kunden.  
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Kundeprofil  
 I skal lære at undersøge verden omkring jer ved at sammenfatte jeres 

researcharbejde i en samlet kundeprofil. 

 

 

 

 

 

 

 

Når I har researchet nok er i klare til at udarbejde en kundeprofil på jeres kunde. Formålet hermed 

er, at I altid kan vende tilbage til profilen senere for at se, om de tekster, I producerer svarer til 

kundens profil og behov.  

I kundeprofilen skal der stå lidt om flg.:  

 

Hvem er kunden? Hvem er chefen? Hvem er de ansatte? Alder? Hvor længe har institutionen/ 

virksomheden eksisteret? Lidt om dens historie?  

Hvad er institutionens mission? Tjene penge? Gøre godt for noget? Politiske formål? Gode produkter? 

Hjælpe andre?  

Hvordan arbejder kunden? Hvad gør institutionen/ virksomheden for at opnå, det de gerne vil?  

Hvorfor gør kunden, som hun gør? Hvorfor er det vigtigt for kunden at forfølge missionen? Er der flere 

grunde? Hvilke?  

Modtagergrupper: hvem er modtagere for kunden? Hvem arbejder de sammen med? Hvem kommunikerer 

kunden med? 

Behov for kommunikation: Hvilke platforme kommunikerer kunden allerede på? Fx på en hjemmeside? På 

sociale medier? Ingen steder? Hvordan kommunikerer kunden til sine modtagere? Hvilke budskaber? 

Hvilke fortællinger om kunden når ud til modtagerne?  

 

Når I udarbejder kundeprofilen, er det vigtigt at I har en udforskende samtale om det i gruppen (se 

om den udforskende samtale under udvælgelse af kunde), hvor I alle sammen giver jeres bud på 

svar til spørgsmålene. Jeres kundeprofil bliver mere fyldestgørende, når alles viden om kunden 

inddrages.  

Kundeprofilen må ikke fylde mere end en enkelt side. Teksten skal være sat op i en overskuelig 

form, så I hurtigt kan finde frem til informationerne bagefter.   

Nøgleord: Kundeprofil, kundens mission, 

kommunikationsbehov, modtagere 
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Ideudvikling 
 I skal lære at tænke og handle kreativt ved at udvikle ideer, der 

fører til nye og relevante måder at kommunikere kundens 
budskaber ud  

 I skal lære at samtale og diskutere samt fremlægge mundtligt 
ved at samarbejde i jeres team om at udvikle de bedste ideer 

 

Når I har udarbejdet en 

kundeprofil, skal I udvikle ideer til, 

hvordan I kan hjælpe kunden med 

at kommunikere relevante 

budskaber ud til deres modtagere. 

Ideerne skal senere pitches for 

kunden (se næste side). Når I 

udvikler ideer skal I forholde jer til 

flg. Spørgsmål:  

Hvilken platform vil I bruge for at kommunikere for kunden? En blog? En hjemmeside? En kanal i 

et socialt medie?  

Hvilke historier om kunden vil I fokusere på i jeres kommunikation? Er der flere? Hvilke er de 

vigtigste?  

Hvordan vil I gøre det? Hvordan vil I fange modtagernes opmærksomhed? Mange billeder? 

Bestemte vinkler på de gode fortællinger? Hvilke vinkler? Ved at argumentere? Ved at fortælle 

de gode historier? 

Hvad nu hvis vi fandt på en helt anden historie…? Eller en helt tredje platform? Eller en helt ny 

modtagergruppe?  
 

 

Brainstorming (se også kopiark med regler for brainstorm)                                 
1. Start med at læse spørgsmålene grundigt igennem. Det er disse spørgsmål, I skal udvikle ideer til. 

Læs dem højt for hinanden.  
2. Alle skriver ideer ned på gule post-its i 3 minutter. Kun én ide per gul seddel. Der kan skrives 

enkeltord eller hele sætninger, eller der kan tegnes hurtig-tegninger. Ingen snak imens.  
3. Tag et stort ark papir (min. A3), som I deler i fire del med en tus. De fire kvadranter får 

overskrifterne platform, gode historier, hvordan og hvad nu hvis. Sæt eller stil jer omkring jeres 
planche, og start så med at placere jeres gule sedler på papiret, der hvor ideen hører til. I skal gøre 
det sådan, så I skiftes til at placere sedlerne.  

4. Når alle sedler er placeret på planchen, diskuterer i ideerne. Tag et kvadrant ad gangen.  
5. Tag på en stjælerunde hos de andre grupper. Lad jer inspirere af det, de andre grupper har skrevet. 

Vend så tilbage til jeres egen gruppe og skriv nye ideer på gule sedler i 2 minutter. Tag så en runde 
igen i gruppen, hvor de nye ideer kommer i spil.  

Nøgleord: kommunikationsplatform, kanal, 

ideudvikling, brainstorm, valg af den bedste 

ide, samarbejde 
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Valg 

For at vælge den bedste ide skal I vende tilbage til jeres kundeprofil.  

Hvilke ideer svarer bedst til den profil, jeres kunde har?  

 

Tag en runde, hvor I hver især udpeger jeres favoritidé. Læg favoritideerne på et nyt stykke A3-papir.  

Nu skal i holde elevatortaler for jeres ide (se side om elevatortaler). Alle skal bruge 5 minutter på at 
forberede deres tale. Så skal I holde talerne for hinanden i gruppen. For at udvælge den eller de 
endelige ideer skal I anvende øvelsen Tænkehatte (se kopiark).  

 

Husk at det er ideens relevans i forhold til kundens profil, der afgør, om en ide er god. Når I har valgt en 
ide, skal I forberede en pitch, som I kan læse mere om på næste side i projektmappen.  
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Mini-pitch 
 I skal lære at samtale og diskutere samt fremlægge mundtligt ved at forberede og 

gennemføre en kort salgstale over for kunden  
 I skal lære at gå i dialog med verden omkring jer ved at fremlægge jeres ideer for 

kunden, når i pitcher jeres ide/ ideer 

 

 

 

 

 

 

En pitch er en kort salgstale. I skal forberede sådan en salgstale og holde den for jeres kollegaer. 

Ideen er at afprøve og få feedback på jeres ide. Formålet med en pitch er at få kunden til at forstå 

ideen og få tillid til, at ideen kan bidrage til den gode kommunikation.  

Jeres pitch må ikke vare for lang tid (ca. 2-3 minutter), og I skal give flere svar end spørgsmål.  

En pitch kan med fordel være bygget op som følger:  

 Kort om resultatet af jeres kundeprofilanalyse - hvilke behov ser I?  

 Hovedideen kort fortalt 

 Hvilken platform? Hvilke historier? Hvordan? 

 Fordele ved ideen for kunden - hvorfor er det en god ide? Hvorfor er den bedre end andre 

ideer? Eller de løsninger, kunden har i forvejen?  

 

I kan med fordel bruge et præsentationsprogram som Powerpoint eller Google-slides til jeres 

pitch. Så gælder det om at udarbejde få slides med relativ lidt tekst og gerne billeder, der kan 

illustrere jeres ide! 
 

 
 

  

Nøgleord: pitch 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjr8dKCuMDNAhXMC5oKHUfABk8QjRwIBw&url=http://www.thenews.coop/collection/how/&bvm=bv.125596728,d.bGs&psig=AFQjCNFy1yyTYitxsEn2PhC250WjOLAepA&ust=1466849923181897
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Tekstproduktion - multimodale tekster  
 I skal lære at fremstille multimodale tekster ved at få viden om, hvad 

multimodale tekster er, og ved selv at producere multimodale tekster, når I 
arbejder for jeres kunde.  

 

Når vi taler om multimodale 

tekster, mener vi tekster, der er 

sammensatte af forskellige 

modaliteter. Modaliteter betyder 

måder, så multimodalitet henviser 

til, at teksten kommunikerer på 

flere (multiple) måder. Modaliteter 

kan eksempelvis være skrift, 

fotografi, video, illustration, 

tegning, mundlig tale, animationer, 

symboler eller humørikoner. 

Derudover kan man hævde, at 

skrifttype, layout-elementer, stemmeleje, mimik og gestik også er måder, der spiller ind, når vi 

kommunikerer.  

De fleste tekster er således multimodale. For at det giver mening at tale om multimodale tekster, 

vil vi derfor tilføje, at en tekst kun er multimodal, hvis der ikke er én modalitet, der klart er den 

vigtigste. En roman eksempelvis består af både skrift, skrifttyper, et bestemt layout og nogle gange 

illustrationer. Det betyder ikke, at en roman er en multimodal tekst. Skriften er klart den 

dominerende modalitet, og romanen er derfor primært skriftbåret, og ikke multimodal.  

Teksten nedenfor er til gengæld multimodal. Her er det flere modaliteter, der så at sige er lige 

vigtige, og det giver mening at undersøge, hvordan især skrift og fotografi supplerer hinanden i 

teksten.  

 

Nøgleord: modalitet, multimodalitet, 

sammensatte tekster, kohærens 

(sammenhæng) mellem modaliteter, 

skriftens egenskaber, fotografiets 

egenskaber 
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Teksten, der er taget fra Dansk Flygtningehjælps hjemmeside, består primært af skrift og et 

fotografi. Begge modaliteter, skrift og foto, er vigtige for den samlede teksts mening. Budskabet i 

teksten havde ikke været det samme, og slet ikke lige tydelig, hvis teksten kun bestod af enten 

skrift eller fotografi.  

Når vi enten analyserer eller selv fremstiller multimodale tekster, er der derfor en række 

spørgsmål, der er interessante at stille. Helt overordnet handler det om at finde ud af, hvordan 

sammenhængen er mellem modaliteterne. Hvad bidrager fotoet med? Og hvordan supplerer det 

skriften? Og omvendt: hvad bidrager skriften med? Og hvordan supplerer den fotografiet?  

Med et fagudtryk kan vi tale om tekstens kohærens, hvor kohærens betyder sammenhæng.  

I teksten fra Dansk Flygtningehjælp kan vi få øje på elementer i skriften, der direkte peger på 

elementer i fotografiet, og dermed kan vi forstå det som et bevidst forsøg på at skabe kohærens. 

Eksempelvis siger skriften, at man kan redde menneskeliv ved at støtte Dansk Flygtningehjælp, 

samtidig med, at fotografiet viser en lille dreng, der kigger ind mod kameraet med en plastikkande 

med vand på armen. Ordet ”menneskeliv” henviser altså direkte til et menneske på fotoet.  

Der er dog mere på spil end en 1:1-sammenhæng, hvor fotoet blot viser det samme, som skriften 

udtrykker. Fotografiet bidrager med uddybende informationer om, hvilken slags menneskeliv, man 

kan redde ved at støtte flygtningehjælpen. Og det er sikkert ikke tilfældigt, at man har valgt et 

fotografi af et barn. Fotografiets bidrag i teksten er, at det giver læseren en meget konkret og 

rumlig ide om, hvad der er på spil. Altså at det eksempelvist er børn, som netop denne dreng, der 

er i livsfare, og at vi derfor bør støtte Dansk Flygtningehjælp. Derved spiller fotoet en vigtig rolle i 

teksten, og skriften ville ikke kunne udtrykke det samme alene.  

Skriftens rolle er ikke mindre væsentlig. Den uddyber billedets betydning for os, og den fortæller 

os i sidste ende, hvad teksten handler om ved at give specifikke informationer, der forklarer 

situationen i detaljer. Samtidig røber skriften, hvad formålet er med teksten ved at opfordre 

direkte til handling. Læseren opfordres til at handle ved at støtte flygtningehjælpen. Samtidig giver 

skriftens budskab argumenter for, hvorfor vi skal støtte flygtningehjælpen. Det er på grund af 
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skriftens bidrag til teksten, at vi kan konkludere, at teksten er en argumenterende tekst. Det kan I 

læse mere om i det næste afsnit, der handler om forskellige teksttyper med forskellige formål.   
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Tekstproduktion - forskellige teksttyper med 
forskellige formål 
 I skal lære at skrive argumenterende og fortællende tekster ved at få viden om de 

to teksttyper og deres formål i en kommunikationssituation, og ved selv at 
producere tekster, der er argumenterende og/ eller fortællende. 

 

Fiktion og fakta 

Man kan diskutere, hvornår noget 

er fiktion, og hvornår det er ren 

fakta. Fiktion er per definition frit 

opfundet og uden grund i 

virkeligheden (ordnet.dk). Men 

findes der tekster, der slet ikke har 

grund i virkeligheden? Fakta på sin 

side er kendetegnet ved at have 

grund i virkeligheden, så de personer, steder og hændelser, der optræder i faktiske tekster kan 

genfindes i virkeligheden. Men hvad sker der, når vi ”pynter” på virkeligheden ved eksempelvis 

kun at fortælle dele af den virkelighed, man skriver om, og helt undlader at skrive om andre dele? 

På en måde er fiktion og fakta blandet ind i hinanden, så der altid er noget fiktivt i faktiske tekster, 

og så der altid er et element af fakta i fiktion. Det er dette forhold mellem fiktion og fakta, figuren 

nedenfor prøver at vise ved at give en ret stor plads til fællesmængden mellem de to: 

 

 

  

Fiktion Fakta

Nøgleord: teksttyper, fortællende tekster, 

argumenterende tekster, fakta, fiktion, 

forløb, argumenter, påstand, belæg 



299 

 

Teksters formål 

Selvom der er overlap mellem fiktion og fakta, kan vi måske få øje på nogle væsentlige forskelle 

mellem de to ved at se på, hvad teksternes formål er. Når vi beskæftiger os med teksters formål, 

så kigger vi på, hvad det er teksten vil og kan. En roman eksempelvis har et helt andet formål end 

en avisnotits. Romanen vil noget andet end avisnotitsen. Den - altså romanen - vil måske 

underholde læseren eller holde et spejl op for læseren, så hun kan blive klogere på sig selv. 

Avisnotitsen på sin side vil noget helt andet - den vil kort og præcist berette om en begivenhed, 

der er sket i virkeligheden, og der fortjener offentlighedens interesse. Så selvom romanen måske 

nok har grund i virkeligheden, og avisnotitsen måske udelader dele af virkeligheden, og derved 

vinkler virkeligheden for os, så er der store forskelle mellem de to, når vi ser på teksttypernes 

formål.   

Mennesker skriver tekster med mange forskellige formål. Nogle gange skriver man for at give sin 

mening til kende og argumentere for den. Andre gange skriver man for at berette eller fortælle om 

noget, man har oplevet. Man kan også skrive for at instruere andre i noget, som eksempelvis i 

brugsanvisninger. Vi vil ikke gå nærmere ind i alle de forskellige teksttyper der findes, men i stedet 

fokusere på de tekster, I skal skrive som medarbejdere i kommunikationsbureauet:  

Fokus på argumenterende og fortællende tekster  

Fortællende tekster vil fortælle en historie. 

Som vi var inde på det tidligere, så kan denne 

historie være mere eller mindre sand eller frit 

opdigtet. Et kendetegn ved fortællinger er, at 

de er bygget op omkring et handlingsforløb. I 

et handlingsforløb er tiden en vigtig brik. En 

fortælling er ordnet i tid, så der er en eller 

anden form for begyndelse, en midte og en 

slutning. Når man læser eller skriver 

fortællende tekster, er man optaget af at 

forestille sig, hvordan historien fortsætter, hvad der mon ligger forude, det der sker, og hvordan 

det hele ender. Handlingsforløbet, der er ordnet i tid, er en af fortællingens væsentlige kendetegn.  

Formålet med at fortælle historier er at underholde læseren, eller seeren, hvis historien fortælles 

via en film. Udover at ville og kunne underholde, så kan gode fortællinger fungere som spejle, der 

holdes op for os, så vi kan blive klogere på os selv og vores verden. Fortællinger kan være spejle 

for os, når vi eksempelsvis identificerer os med de personer, der optræder i dem. Så kan vi 

forestille os, hvordan vi selv ville have handlet eller følt i de situationer, der optræder i 

fortællingen. Eller vi kan lære af personernes handlemåder eller deres måder at takle livet og de 

udfordringer, de møder på deres vej.  

I reklamer eller kampagner, som er de tekster, vi skal arbejde med i kommunikationsbureauet, 

bruges fortællingerne ofte med et dobbeltsigte: de vil både fortælle den gode historie, der gør at 

vi lever os ind i den fortalte verden, og de vil samtidig sælge en vare eller nogle bestemte 

budskaber.  

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3tdPc3KfOAhWEO5oKHWQSD1oQjRwIBw&url=http://jserban.blogspot.com/2016/05/heros-journey-narrative.html&bvm=bv.128617741,d.bGs&psig=AFQjCNHJRTczYcx3hcf9sHFI_JJjBMz7dQ&ust=1470398728784507
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Argumenterende tekster vil påvirke sin modtager 

i en eller anden retning ved at fremføre en 

holdning eller en påstand og argumentere for den. 

Man kan påvirke modtageren på forskellig vis. En 

reklame for Coca Cola vil eksempelvis påvirke 

modtageren til at købe og drikke Cola. Et 

debatindlæg i avisen derimod vil påvirke 

modtageren til at være enig eller uenig og evt. 

skifte mening.  

Et argument for en hvilken som helst påstand eller holdning er bygget op, så der ved siden af selve 

påstanden er belæg for påstanden. Det er fx ikke nok at påstå, at varmestuer for narkomaner og 

alkoholikere er en god ide (se tekst om varmestuer fra Kirkens Korshær). Der skal mere til. Man 

skal fremføre belæg eller begrundelser for, hvorfor det er en god ide. Her kan man fx berette om 

gode erfaringer med varmestuer, og man give eksempler på tilfælde, hvor varmestuerne har gjort 

noget godt for enkelte mennesker. Derved skaber man troværdighed og tillid hos modtageren, og 

chancerne for, at modtageren selv vil mene, at varmestuer er en god ide, bliver større. Foruden 

påstand og belæg består et argument af en hjemmel. Hjemmelen er den almene ”sandhed”, der 

ligger til grund for argumentet. I eksemplet med Kirkens Korshærs tekst om varmestuer i Aarhus er 

hjemmelen det, at man går ud fra, at de fleste mennesker er enige om, at alle mennesker har krav 

på et varmt sted at sove om vinteren, andre mennesker at tale med osv.  

I praksis er de fleste tekster sammensatte, så de ikke kun er det ene eller det andet, men består af 

både fortællende og eksempelvis argumenterende elementer. De tekster, man skriver i et 

kommunikationsbureau er kendetegnet ved, at de altid vil sige noget positivt om kunden. Det kan 

man gøre ved at fortælle den gode historie, ved at argumentere for, hvorfor et produkt er bedre 

end andre produkter, eller ved simpelthen at informere om kvaliteterne ved et produkt.  

Når I skal skrive tekster i Kommunikationsbureaet, skal I lære, hvordan man skriver henholdsvis 

fortællende og argumenterende, og hvordan de to teksttyper kan optræde i den samme tekst.  

På de næste sider finder I eksempler på tekster, der er fremstillet af andre bureauer for deres 

kunder.  

 

  

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiz7vCu3afOAhUmDZoKHY27AngQjRwIBw&url=http://laerer.aasg.dk/asgaf/Dansk/Sprog/Argumentation.htm&bvm=bv.128617741,d.bGs&psig=AFQjCNH9gvdqlDtMjKMuE2l9aECkzWVLxA&ust=1470398961152633&cad=rjt
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Produktpræsentation  
 I skal lære at samtale og diskutere samt fremlægge mundtligt ved at præsentere 

jeres produkt for kunden på en overbevisende måde.  

 I skal lære at handle på jeres ideer og føre dem ud i livet ved at tilbyde jeres 
kunde et produkt, der kan bruges i virkeligheden, når kunden kommunikerer med 
sine modtagere.  

 

Dengang I pitchede jeres ide for 

hinanden, var det ideerne i 

præsenterede. Nu er det de 

tekster, I selv har fremstillet, og 

den platform I har valgt for jeres 

kommunikation, I skal præsentere 

for kunden. Selve 

kommunikationssituationen er dog 

ret ens: I skal overbevise kunden 

om, at det arbejde, I har lavet, er værdifuld for kunden.  

Modtagerne for jeres produktpræsentation er kunderne og lærerne, og I får en feedback fra dem 

begge.  

Kunderne kigger dog på jeres produkter med lidt andre briller end lærerne. For kunden handler 

det om, hvorvidt jeres produkt kan bruges i virkeligheden. Den feedback, I får fra kunden, vil altså 

gå på, om de vil bruge jeres 

tekster og jeres ide om platform 

m.m. i fremtiden. Samtidig vil 

kunden begrunde for jer, 

hvorfor de enten vil bruge jeres 

produkt eller ej.  

Læreren kigger på, om I opfylder 

de faglige mål, når I 

præsenterer jeres produkt. Den 

feedback, I får fra læreren, 

retter sig altså mod de 8 mål, 

der står i starten af denne 

projektmappe. Lærerens 

feedback siger både noget om, 

hvorvidt i har nået målene, og 

om hvad I kan gøre fremover for at opnå et bedre resultat.  
  

Tips til præsentationen:  

 Husk at tale højt, tydeligt og med varieret stemmeføring  

 Se på jeres modtager, mens I taler  

 Indtag en åben og aktiv kropsholdning - brug fx armene og 

bevæg jer, så I udstråler engagement  

 Brug gerne visuelle hjælpemidler under præsentationen  

 Indholdet skal være klart disponeret - hent inspiration fra 

mini-pitch-opgaven 

 Jeres præsentation skal vare ca. 5 minutter  

 Overvej nøje, om I vil være med til at præsentere alle 

sammen, eller om en af jer (eller to) gør det.  

Nøgleord: mundtlig præsentation, 

stemmeføring, kropssprog, disposition af 

indhold, feedback 
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Refleksion og evaluering 
I forløbet Kommunikationsbureauet har I arbejdet med 3 forskellige typer mål: procesmål, produktmål og 
læringsmål. Det kan være svært at finde ud af, på hvilket niveau I har opfyldt målene. Derfor har I fået en 
tilbagemelding fra lærerne og kunderne. Denne feedback er forhåbentligt nyttig for jer, når I fremover skal 
arbejde videre med at blive dygtige til eksempelvis at kommunikere ved hjælp fra multimodale tekster eller til 
at handle på jeres ideer.  
 
I denne evaluering bliver I bedt om selv at tage 
stilling til jeres opnåelse af målene i forløbet. 
Formålet hermed er, at I selv bliver klogere på 
jeres egen læring. Samtidig skal I reflektere 
over jeres læring sammen med jeres 
klassekammerater. Ofte er det nemlig sådan, 
at man har brug for hjælp fra andre til at finde 
ud af, hvad man har lært, hvad man ikke har 
lært endnu, og hvordan man kan lære mere og 
bedre fremover. Det er vigtigt at huske, at man 
sjældent lærer det hele omkring det enkelte 
læringsmål i ét forløb. De samme læringsmål 
kommer til at indgå i nye forløb igen, så I har 
mulighed for at lære videre igennem hele jeres 
skoleforløb.  
 
Her er læringsmålene for forløbet:  

 I skal lære at skrive argumenterende og fortællende tekster  
 I skal lære at fremstille multimodale tekster  
 I skal lære at samtale og diskutere samt fremlægge mundtligt  
 I skal lære at sætte tekster op på online‐digitale platforme  
 I skal lære at tænke og handle kreativt  
 I skal lære at undersøge verden omkring jer   
 I skal lære at gå i dialog med verden omkring jer 

 I skal lære at handle på jeres ideer og føre dem ud i livet 
 

Øvelse: Refleksion over læringsmål  

1) Alene (ca. 20 minutter): forhold jer til læringsmålene, hvor I vurderer i hvilken grad I har opnået målene: i høj 

grad, i nogen grad eller i begrænset grad?  
2) Parvist (ca. 25 minutter): Tal med jeres makker om, i hvilken grad I har opnået målene. Tag et mål ad 

gangen. Forhold jer så til hvorfor og hvordan I har/ikke har opnået målene, og hvad I (og jeres lærer) kan 

gøre for at opnå målene i højere grad. 
3) Grupper med 4 (ca. 20 minutter): hvert par fremlægger nu de vigtigste ting fra den samtale, der blev 

ført om målene. Gruppen diskuterer i fællesskab, hvordan man kan arbejde videre med målene i 

fremtiden.  

1. Hvor er jeg på vej hen? Hvor skal jeg 

hen? (mål) – Feed up 

2. Hvor er jeg? Hvordan klarer jeg mig? 

Feed back 

3. Hvor skal jeg hen herfra? Hvordan 

kommer jeg videre? Feed forward 

Refleksionsspørgsmål  
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4) På hele klassen: opsamling 
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Dansk resumé 

Denne Ph.d.-afhandling bidrager til forskningsfelterne omhandlende etnografisk klasserumsforskning 

(Borgnakke, 2013; Hammersley, 1990), performanceorienteret og curriculumbaseret vurdering af læring 

(Stanford, 2019; Bresciani, Gardner, & Hickmott, 2009) samt forskning i entreprenørskabsundervisning og 

entreprenøriel læring. Afhandlingens bidrag er formuleret som fire bidrag i alt, hvoraf de to er metodiske 

bidrag, den ene relaterer sig til afhandlingens begreb om mål- og værdiskabelsesorienteret 

entreprenørskabsundervisning (kort MVEU), og hvor det sidste bidrag består af analysernes resultater, der 

samlet set leverer svar på spørgsmålet om potentialer og udfordringer i relation til udskolingselevers 

læringspraksis- og udbytte inden for rammerne af MVEU.  

Forskningsdesignet  

Forskningsbidragene, der beskrives nærmere igennem dette resume, er udledt en empirisk undersøgelse på 

to skoler, hvor i alt fem klasser, 98 elever og fem lærere har deltaget i afprøvningen af et didaktisk design. 

Overordnet defineres forskningsdesignet som intentionel designbaseret videoetnografi, forstået som 

etnografi, hvor der er foregået en designintervention med en forandringsagenda fra forskerens side. Ved 

hjælp af etnografiske metoder, hvor forskeren har ageret som deltagende observatør, er der blevet 

indsamlet data, der dokumenterer holdninger hos, og interaktionen imellem, de mennesker (elever og 

lærere), der har afprøvet KB. Videooptagelser har været den primære datakilde i denne forbindelse.  

Det didaktiske design  

Det didaktiske design, der er blevet afprøvet, kaldes Kommunikationsbureaet (kort KB). KB er opstået på 

baggrund af intentioner om at ville skabe undervisning og læringspraksisser i udskolingen, hvor eleverne 

tilegner sig entreprenørielle kompetencer samtidig med danskfaglige kompetencer i relation til 

kompetenceområderne kommunikation og fremstilling (Undervisningsministeriet, 2016). KB som 

undervisningsforløb består af 7 faser som vist i undervisningsprocesmodellen for KB:  
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Model 1: Undervisningsprocesmodel for KB  

Det didaktiske design KB er inspireret af scenariedidaktik (Hanghøj, Misfeldt, Bundsgaard, Fougt, & Hetmar, 

2017) som overordnet didaktisk tilgang. Herunder defineres KB som entreprenørskabsundervisning, hvor 

eleverne i grupper skal agere kommunikationsbureau gennem en periode på ca. fire uger. I denne periode 

skal elevgrupperne finde en kunde, udvikle en kommunikationsstrategi, producere tekster samt præsentere 

deres arbejde for kunden. Et væsentligt kriterie for elevernes succes i forløbet er, at deres arbejde har 

skabt en værdi for kunden, og det er kunden selv, der vurderer denne del af elevgruppernes læringsudbytte 

i KB. Værdiskabelse (Lackéus & Middleton, 2018; Lackéus, 2018) er den ene af to væsentlige dimensioner i 

MVEU. Målorientering er den anden dimension, og denne handler om, at MVEU er curriculumbaseret, så 

faglige mål indgår, når elevernes læringsudbytte gennem arbejdet med KB vurderes.  

Begrebet omkring MVEU, der er blevet udviklet igennem ph.d.-forløbet, er afhandlingens vigtigste 

teoretiske bidrag.  
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Analyser 

Datamaterialet indsamlet under afprøvningerne af KB består af video- og lydoptagelser, feltnoter og lærer- 

samt elevprodukter. Analysen af disse data er gennemført gennem to forskellige analyser, analyse 1 og 

analyse 2.  

Analyse 1 består af 25 læringsnarrativer, der er blevet konstrueret med afsæt i data. Disse omhandler de 25 

elevgrupper, der har arbejdet med KB. Læringsnarrativerne er fremstillet, så de fortolker og gengiver 

elevgruppernes praksis, forstået som elevernes tale og handlinger. Det sker ved hjælp af tegninger 

fremstillet på baggrund af stilbilleder fra videooptagelser samt deltagernes verbale udsagn. I fremstillingen 

af læringsnarrativerne inddrages teori om læring, der defineres med afsæt i praksisteori (Alkemeyer & 

Buschmann, 2017; Schatzki, 2016b), så læring foregår i og på tværs af sociale praksisser (Dreier, 2008a; 

Wenger, 2004). Tre særligt udvalgte gruppers læringsnarrativer indgår i selve afhandlingen. Disse er valgt 

ud, fordi de repræsenterer dels to atypiske cases, der afviger maksimalt fra hinanden i forhold til elevernes 

vurderede læringsudbytte, og dels en typisk case, der repræsenterer en række almindelige og hyppigt 

forekommende kendetegn ved den afprøvede undervisning.    

På baggrund af analyse 1 konkluderes det i afhandlingen, at der er fire betydningsfulde medvirkende 

faktorer, der i særlig grad har indflydelse på elevgruppernes læringspraksis og –udbytte. Disse faktorer er:  

1. Lærerens engagement og kompetencer i forbindelse med gennemførelsen af KB  

2. Elevernes holdninger og engagement i forhold til egen identitet og KB  

3. Kundernes engagement og kompetencer over for KB og elevernes samarbejde med kunderne 

4. Elevgruppernes samarbejdspraksis i gruppen 

Analyse 2 består af en systematisk vurdering af samtlige elevgruppers læringsudbytte, i relation til målene i 

forløbet og under indflydelse af de fire betydningsfulde medvirkende faktorer, der har vist sig i analyse 1 

(se foroven). Systematikken bygger på udviklingen af en scoringsguide med tilhørende tegn på læring og 

kriterier for hhv. en lav, en middel og en høj score. Scoringsguiden er udviklet med udgangspunkt i 

empirien. Den fører derved tilbage til de begivenheder, der har udspillet sig i praksisserne omkring KB. Ved 

at holde sig tæt til empirien, hævdes det, at vurderingen er realistisk. 

Udviklingen og metodeteoretiske beskrivelser af analysemetoder under analyserne 1 og 2 udgør to 

forskningsbidrag. Det ene relaterer sig til metoden under analyse 1, der betegnes som narrativ 

interaktionsanalyse på baggrund af videooptagelser, og denne bidrager til feltet for etnografisk 

klasserumsforskning. Det andet metodiske bidrag i afhandlingen relaterer sig til metoden til analyse 2, der 

betegnes som en holistisk, fortolkende metode til at vurdere elevgruppers læringspraksis og –udbytte. 
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Denne bidrager til fremtidig udvikling og forskning i relation til feltet for curriculumbaseret og 

performanceorienteret vurdering af elevers læringsudbytte.  

Fund  

På baggrund af analyserne 1 og 2 er der blevet formuleret en række hypoteser omkring potentialer og 

udfordringer i relation til elevers læringspraksis- og udbytte, når de i grupper arbejder med KB. 

Hypoteserne, der første gang beskrives efter analyse 1, genbeskrives efter analyse 2. I forlængelse af 

vurderingen af grupperne i analyse 2 har jeg endvidere foretaget sammenligninger mellem elevgrupper fra 

den samme klasse og til dels på tværs af klasser. Det har vist sig, at de fire betydningsfulde medvirkende 

faktorer på dialektisk vis og med stor variation blandt grupperne har haft indflydelse på elevernes læring. 

Analyserne peger samlet set på følgende fund:  

1. De enkelte elevers faglige og sociale identiteter, og deres positioneringer i relation dertil, har vist sig at 

rumme både potentialer og udfordringer. Potentialerne viser sig hos elevgrupper, hvor eleverne 

generelt er åbne for at indtage nye elevpositioner og derved at udvikle nye identiteter som skoleelever. 

Omvendt viser udfordringerne sig, når eleverne enten ikke er interesserede i nye elevpositioner eller 

ikke gives mulighederne for at indtage dem. 

2. Samarbejdet mellem eleverne i de enkelte grupper har vist sig at bidrage til henholdsvist potentialer og 

udfordringer ved MVEU. Den narrative interaktionsanalyse (analyse 1) viste en række forskellige former 

for samarbejdspraksisser, som jeg har observeret i afprøvningerne af KB. Der var således grupper, der 

udviklede en interaktionspraksis, der kan betegnes som udforskende. Her indtog eleverne fysiske og 

sociale positioner, der gav dem muligheden for at udvikle ideer og handle sammen som en gruppe med 

en fælles retning mod faglige mål. For andre grupper lykkedes det ikke. En ikke fungerende 

samarbejdspraksis udgør betydende udfordringer i arbejdet med KB, og resultaterne af analyserne 1 og 

2 giver anledning til at undersøge nærmere, hvordan samarbejde kan understøttes i højere grad i 

MVEU, der er kendetegnet ved at foregå i grupper, og derved fordrer en høj grad af samarbejde.  

3. En engageret kunde, der både gennem en positiv indstilling og gennem kompetencer, der relaterer sig 

til at kunne understøtte elevernes læring, udgør et stort potentiale i relation til elevernes læring, især 

deres engagement ift. at skabe værdi for kunden, og derved også i relation til deres identifikationer af 

KB som meningsfuld i forhold til deres faglige elevpositioner. Udfordringerne viste sig omvendt i de 

tilfælde, hvor kunderne ikke har været kompetente og/eller engagerede. 

4. De 5 forskellige lærere, der har deltaget i studiet, repræsenterer nogle forskellige måder at gennemføre 

designet på, og derved nogle forskellige didaktiske tilgange til MVEU. Iagttagelser, narrative 

konstruktioner (analyse 1) og vurderinger (analyse 2) af elevgruppernes læringspraksis- og udbytte har 

gjort det muligt at udlede en række hypoteser om lærerens betydning. Lærernes forskellige tilgange 
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kan tentativt og forenklet sammenfattes som prototyper, hvor lærerne Peter og Stine repræsenterer en 

elevorienteret, engageret og pragmatisk tilgang, der synes at understøtte eleverne i at udvikle 

entreprenørielle og værdiskabelsesorienterede kompetencer i højere grad end danskfaglige, og hvor 

læreren Karina er repræsentant for en designorienteret, engageret, faglig og struktureret tilgang, der 

synes at understøtte eleverne i at udvikle danskfaglige kompetencer i højere grad end entreprenørielle. 

Begge disse tilgange vurderes overordnet positivt i forhold til elevgruppernes læringsudbytte. Lærerne 

Birte og Marie repræsenterer tilgange, der samlet set har en mindre positiv indvirkning på elevernes 

læringsudbytte. Tilfælles for deres, i øvrigt meget forskellige, tilgange er, at de to lærere, på hver deres 

måde, har været mindre positivt indstillet over for designets potentialer og følgelig har handlet mindre 

engageret, hvilket synes at have haft en negativ indflydelse på elevernes faglige positioner. 
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English Summary 

This PhD thesis contributes to the research fields concerning classroom ethnography (Borgnakke, 2013; 

Hammersley, 1990), performance-oriented and curriculum-based assessment of teaching (Stanford, 2019; 

Bresciani, Gardner, & Hickmott, 2009) as well as research in entrepreneurship education and 

entrepreneurial learning. The thesis's contribution is formulated as four contributions in all. Two of these 

are methodical contributions, one relates to the thesis's concept of goal-oriented and value-creating 

entrepreneurship education (GVEE), and the last one consists of the results of the analyzes. Together these 

contributions provide answers to the question of potentials and challenges in relation to the pupils' 

learning practices and outcomes within the framework of GVEE. 

The research design 

The research contributions, which are described in more detail through this summary, have derived from 

an empirical study in two schools, involving a total of 5 classes, 98 pupils and 5 teachers testing an 

educational design. Overall, the research design is defined as intentional design-based video ethnography, 

understood as ethnography, where a design intervention has taken place with the intention to change 

practice from the side of the researcher. Using ethnographic methods where the researcher has acted as a 

participating observer, data has been collected that documents attitudes and interactions between the 

people (pupils and teachers) who have tested the design. Video recordings have been the primary data 

source in this regard. 

The educational design 

The tested educational design is called the Communications Agency (short CA). CA has emerged on the 

basis of intentions to create teaching and learning practices, where the students acquire entrepreneurial 

competencies at the same time as Danish-academic competencies in relation to the areas of 

communication and production (Ministry of Education, 2016). CA as a teaching program consists of 7 

phases as shown in the teaching process model for CA: 
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Model 1: Teaching process model for CA 

The educational design is inspired by scenario didactics (Hanghøj et al., 2017) as an overall educational 

approach. Below that, CA is defined as entrepreneurship education, where the students in groups must act 

as a communications agency for a period of approx. four weeks. During this period, the student groups 

must find a customer, develop a communication strategy, produce texts and present their work to the 

customer. An important criterion for the students 'success in the course is that their work has created a 

value for the customer. In addition, the customer himself assesses this part of the student groups' learning 

outcomes in CA. Value creation (Lackéus & Middleton, 2018; Lackéus, 2018) is one of two important 

dimensions in GVEE. Goal orientation is the second dimension, and this is about the fact that GVEE is 

curriculum-based, so that academic goals are included in the assessment of the pupils' learning outcomes 

through the work with CA.  

The concept of GVEE, developed through the PhD project, is the most important theoretical contribution of 

the thesis. 
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Analyzes 

The data material collected during the testing of CA consists of video and audio recordings, field notes and 

teacher and student products. The analysis of these data has been carried out through two different 

analyzes, analysis 1 and analysis 2. 

Analysis 1 consists of 25 learning narratives constructed based on data. Each narrative deals with one of the 

25 student groups who have worked with CA. The learning narratives are presented so that they interpret 

and reproduce the practice of the student groups, understood as the students' sayings and doings, by 

means of drawings based on video footage images and their verbal statements. In the presentation of the 

learning narratives, theory of learning is included, which is defined based on practice theory (Alkemeyer & 

Buschmann, 2017; Schatzki, 2016b), so that learning takes place in and across social practices (Dreier, 

2008a; Wenger, 2004). Three specially selected groups' learning narratives are included in the thesis itself. 

These have been selected because they partly represent two atypical cases that deviate maximally from 

each other in relation to the pupils' assessed learning outcomes, and partly a typical case that represents a 

number of common and frequently occurring characteristics of the tested design.  

The thesis concludes, based on analysis 1, that four important contributory factors have a particular 

influence on the pupil groups' learning practices and outcomes. These factors are: 

1. The teacher's commitment and competences in connection with the implementation of CA 

2. The pupils' attitudes and commitment to their own identity and CA 

3. Customers 'commitment and competencies towards CA and the students 

4. The student groups' collaboration practices 

Analysis 2 consists of a systematic assessment of all pupil groups' learning outcomes, in relation to the 

goals of the course and under the influence of the four important contributory factors derived from 

analysis 1 (see above). The systematics is based on the development of scoring rubrics with associated signs 

of learning and criteria for respectively a low, a medium and a high score. The scoring rubrics are developed 

based on the empirical data. Hence, they refer to the events that have unfolded in the practices around CA. 

By keeping close to the empirical material, it is claimed that the assessment is realistic. 

The development and methodological descriptions of the methods under analyzes 1 and 2 constitute two 

research contributions. One relates to the method of analysis 1, which is referred to as narrative interaction 

analysis based on video recordings. It contributes to the research field of classroom ethnography. The 

second methodological contribution in the dissertation relates to the method for analysis 2, which is 

referred to as a holistic, interpretative method for evaluating pupil groups' learning practices and outcomes. 
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This contributes to future development and research in relation to the field for curriculum-based and 

performance-oriented assessment of pupils' learning outcomes. 

Findings 

Based on analyzes 1 and 2, a number of hypotheses have been formulated regarding potentials and 

challenges in relation to pupils' learning practices and outcomes when working in groups with CA. The 

hypotheses, which are first described after analysis 1, are re-described after analysis 2. In addition to the 

assessment of the groups in analysis 2, I have also made comparisons between student groups from the 

same school class and partly across classes. I found that the four important factors in a dialectical way and 

with great variation among the groups have influenced the pupils' learning. The analyzes together point to 

the following findings: 

1. The individual pupils' academic and social identities, and their positioning in relation thereto, show to 

accommodate both potentials and challenges. The potentials are evident in student groups, where the 

students are generally open to taking new student positions and thereby developing new identities as 

pupils. Conversely, the challenges show when students are either not interested in new student 

positions or are not given the opportunity to take them. 

2. The collaboration between the students in the individual groups has proven to contribute to the 

potentials and challenges of GVEE respectively. The narrative interaction analysis (analysis 1) showed a 

number of different forms of collaboration practices that I have observed in the tests of CA. Thus, there 

were groups that developed an interaction practice that can be described as exploratory. Here, the 

students occupied physical and social positions that gave them the opportunity to develop ideas and 

act together as a group with a common direction toward academic and personal goals. Other groups 

did not succeed. A non-functioning collaboration practice poses significant challenges in the work with 

CA, and the results of analyzes 1 and 2 give rise to investigating how cooperation can be supported to a 

greater extent in GVEE, which is characterized by group work, and thus requires a high level of degree 

of cooperation. 

3. A committed customer who, both through a positive attitude and through competencies that relate to 

being able to support the pupils 'learning, represents a great potential in relation to the students' 

learning. Especially, the students' commitment to creating value for the customer, and thus also in 

relation to their identification of CA as meaningful in relation to their academic positions as pupils. The 

challenges turned out inversely in cases where the customers have not been competent and / or 

committed. 
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4. The five different teachers who have participated in the study represent some different ways of 

implementing the design, and thus some different educational approaches to GVEE. Observations, 

narrative constructs (analysis 1) and assessments (analysis 2) of the student groups' learning practices 

and outcomes have made it possible to derive a number of hypotheses about the teacher's importance. 

The teachers' different approaches can be summarized tentatively and simplified as prototypes, where 

the teachers Peter and Stine represent a student-oriented, committed and pragmatic approach that 

seems to support the pupils in developing entrepreneurial and value-creating competencies more than 

academic competencies related to the subject Danish. On the other hand, the teacher Karina is 

representative of a design-oriented, committed, professional and structured approach that seems to 

support the pupils in developing Danish-competencies more than entrepreneurial ones. Both of these 

approaches are generally assessed positively in relation to the student groups' learning outcomes. The 

teachers Birte and Marie represent approaches that overall have a less positive impact on the pupils' 

learning outcomes. Common to their very different approaches is that the two teachers, each in their 

own way, have been less favorably disposed towards the potential of the design and have thus acted 

less engaged, which seems to have had a negative impact on the students' academic positions . 
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