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Engagemang

Av doktor N. Bergdahl

Huvud-budskap

Engagemang är så ruskigt viktigt

Engagemang är svårare att förstå 
än man tror

Lär någon att engagera sig, så 
har du gjort en insats för den 

eleven och samhället

Engagemang behöver ersätta 
”nöjdhet” i kvalitetsmätningar



Engagemang är viktigt 
för att…

• Engagemang: Starka samband mellan 
engagemang, närvaro, betyg, välmående. 

• Kritiskt för att utvecklas till 
en fungerande samhällsmedborgare

• Disengagemang: ströfrånvaro, 
negativ spiral 
”school to prison pipeline”, 
Klustrande problem i vuxen ålder

Engage
rade 

sam
hällsm

edborgar
e

(Bergdahl, 2022; Fredricks et al., 2004; Lawson 
& Lawson, 2020; Kuh, 2007; NSSE)

Välmående

Skolresultat

Examen

Skyddsfaktor Lärare kan påverka!



Engagemang är viktigt att 
förstå för att…

Engagemang
Hur lärare uppfattar 
elevers engagemang 
påverkar lärarens 

• respons och attityd
• uppfattning och
• bedömning

Motivation=

(Bergdahl & Bond, 2021; Bergdahl, 2022a, 2022b)



Engagemang online

• Engagemang är en kvalitetsstandard 
för undervisning online: lärare 
förväntas skapa engagerande lärande 
aktiviteter

• Elevers engagemang kan informera 
lärare om hur framgångsrik deras 
lektionsdesign är, men…

• att se om eleverna är engagerade eller 
inte på en skärm kan vara utmanande

• I vissa klassrum vänds disengagemang 
till engagemang, men det motsatta 
observeras också. 

• Lärare skiljer sig åt vad gäller 
självförmåga (self-efficacy)

• Det pekar på att ökad medvetenhet 
kan stödja kollegial dialog och 
självförmåga.

Engagemang i klassen

(Bergdahl & Bond, 2021)



Använd 
engagemang i 

kvalitetsmätning

Använd 
engagemang i 
utvärdering av 
interventioner 

och undervisning 
(för och efter 

test)Använd 
engagemang i 
betygssamtal
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Ut-
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Att få syn på 
engagemang

Dagbok, 
observation, 
återkoppling

Hur ser nya 
praktiker ut, som 

stimulerar 
engagemang och 

lärande?



Jag känner för 
att läsa

Det är roligt att 
läsa

Jag har lust att 
läsa

Jag får dåliga 
betyg om jag 

inte läser.

Mina föräldrar 
förväntar sig att 

jag studerar

Både motivation och engagemang är viktiga!

Motivation är ”den svarta boxen”
och beskrivs ibland som intrinsic & extrinsic



Jag känner för 
att läsa

Det är roligt att 
läsa

Jag har lust att 
läsa

Det är 
spännande 

/intressant att 
läsa

Jag vill lära mig 
genom att läsa



Jag känner för 
att läsa

Det är roligt att 
läsa

Jag har lust att 
läsa

Det är 
spännande 

/intressant att 
läsa

Jag vill lära mig 
genom att läsa



Hur försökte lärare att påverka 
elevers engagemang 

via motivation? 1. Morot och piska
2. Underhållning (det ska vara 

roligt)
3. Väcka intresse
4. Tillhandahålla en positiv 

atmosfär
5. Skapa en trygg miljö
6. Locka med att få sluta 

tidigare
7. Ha "mål"-samtal

”Motivation 
ska leda till 

engagemang”



Hur försökte lärare att påverka 
elevers engagemang 

direkt?

”Min design 
påverkar  

engagemang”

1. Erbjuda variation
2. Erbjuda individuell takt
3. Skapa möjligheter för interaktion
4. Många mini-quizzar
5. Tydlig struktur
6. Element med valfrihet
7. Se till att det är en "låg tröskel" 
8. Differentiera undervisningen
9. Spelifierat lärande



Engagera

Utveckla
Design 

kompetens -
utveckla 

praktiken

Identifiera 
hinder

Bli mer 
medveten

Engagerande 
-strategier Stödja social 

interaktion 
för elevenVariation

m.m

Starta kollegial utveckling



• Engagemang kan påverkas direkt

• Det är lätt att glömma hur kontexten 
påverkar engagemanget

• Kontextuella faktorer påverkar
även disengagemang!

Hinder 1

Hinder 2

Hinder 3

Hinder 4



1.Har jag designat för 
• en effektiv 

användning av tiden 

Hinder 3

Hinder 2

Hinder 4

Design av interaktion

• Pratar jag med en elev 
medan resten väntar?

• Ger jag instruktionen: 
skriv 10 meningar 

istället för skriv i 10 
minuuter



Hinder 1

Hinder 3

2. Har jag designat för 
• en effektivt 

grupparbete

Hinder 4

Design av interaktion

• Kan alla var aktiva, 
eller räcker det om en 

gör jobbet åt de 
andra?

• Använder jag skripta?



Hinder 1

3. Hur ser jag till att det 
blir ett minimalt avbrott 

för att man inte hittar 
material?

Hinder 2

Hinder 4

Lagringsytor online,
böcker och laptops som 

lämnas/glöms i skåp, 
läxor som inte är 

gjorda.



Hinder 1

Hinder 2

4. Finns det någonting 
jag gör som trigger dis-

engagemang?

Hinder 3 - Långa 
introduktioner

- Lämplig respons till 
dis-engagemang



Engagerande strategier

Lägga märke till 
sina strategier:

”Har jag lagt 
upp de olika 
momenten så 
att engagemang 
stimuleras?”

Utvärderande-
fas:

”Var alla 
engagerade dvs 
aktiva i sitt 
lärande? ”

Utvecklad design: 

”Vilka utmaningar ser 
jag i relation till 
engagemang
min design?”

Formativt 
förhållningssätt till 

egen praktik
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Variationsteori

Färdighet elever ska 
behärska
”lärandets objekt”

Färdighet

Kunskaps
-innehåll

Kunskaps
-innehåll

Kunskaps
-innehåll

Kunskaps
-innehåll

Aktivt bearbetaAssimilativa Producera

Diskutera

Öva, pröva

Replikera

Skapa

Samproducera

Läsa

Lyssna

Titta

(inspirerad av Marton, 2004; Kullman, 2018)

Variation av aspekter av innehållet är centralt
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Variationsteori

(efter Kullman, 2018, förkortat, förenklat)

Färdighet
Kunskaps
-innehåll

Kunskaps
-innehåll

Diskutera

Öva, pröva

Replikera

Skapa

Samproducera

Läsa

Lyssna

Titta

Aktivt bearbetaAssimilativa Producera
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Men är alla engagerade då?

Färdighet

Kunskaps
-innehåll

Kunskaps
-innehåll

Kunskaps
-innehåll

Kunskaps
-innehållDiskutera

Öva, pröva

Replikera

Skapa

Samproducera

Läsa

Lyssna

Titta
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Olika fokus på engagemang

Förhindrar skol-
avhopp

Skyddsfaktor

Välmående

Resultat, närvaro, 
betyg Utvärderingar

Kvalitetsarbete Betygssamtal

Utveckling av min 
lektionsdesign

Initiera, leda fortbildning, sprida goda exempel

Eftersträva en hälsosam nivå av engagemang

Vad skolan kan göra Vad läraren kan göra

Marknadsför och 
profilera nivån av 

engagemang!



The End

Vi har inte råd att inte engagera eleverna

Träna eleverna i att engagera sig
Hur man gör är mindre viktigt
Att man något är betydelsefullt

Av doktor N. Bergdahl
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