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Hvad er SYKL?

 

SYKL er en forkortelse af Systematiseret Klassekammerathjælp. Det handler om at syste-
matisere og kvalificere den hjælp, som elever kan give hinanden i undervisningen. Elever 
opsøger ofte klassekammerathjælp af sig selv, uden at det er rammesat af læreren. Der 
er dog risiko for, at hjælpen ikke er særlig brugbar. SYKL kvalificerer elevernes indbyrdes 

hjælp, og med tiden kan SYKL bidrage til styrket makkerlæring og gruppearbejde og derved øge den 
aktive læretid og mindske efterspørgslen efter lærerens hjælp i undervisningen.

SYKL bygger på det engelske ‘peer learning’, hvor læringsrelationen mellem eleverne er symmetrisk, 
men hvor eleverne i interaktionen indtager forskellige roller. Eleverne er således opdelt i makkerpar, 
hvor rollerne ’hjælper’ og ’hjulpne’ går på skift. Eleverne øver sig altså i at tage den andens perspek-
tiv og hjælpe derudfra, hvormed SYKL har et dannelsesmæssigt sigte. 

På kp.dk/sykl findes korte videoer, der illustrerer, hvordan systematiseret klassekammerathjælp kan foregå.

HJÆLPEREN VIL ANVENDE SAMTALESTRATEGIER SOM AT:

• Udspørge 
• Udfordre 
• Opmuntre 

DEN HJULPNE VIL SKULLE 

• Tænke højt 
• Opsummere 
• Perspektivere
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SYKL 
i natur/teknologi

 

Udover et alment sigte er SYKL også en hjælp til at lære faget. I natur/teknologi kan SYKL 
bruges til at tilrettelægge undersøgende samtaler mellem eleverne om naturfaglige 
spørgsmål. I en undersøgende samtale er fokus på at lære, og eleverne afprøver deres 
forståelser gennem dialog med hinanden. Samtalen skal give plads til elevernes hverdags-

forståelser, mulighed for at italesætte forestillinger, formulere gæt og egne forklaringer samt udveksle 
perspektiver, hvilket kan være med til at stimulere og udvikle deres naturfaglige tænkning. 

Et centralt princip for SYKL i natur/teknologi er, at elevernes dialog er relateret til praktisk arbejde 
med konkrete genstande. Eleverne skal altså både være i interaktion med hinanden og med kon-
kreter som fx sten, lup og termometre. Den materielle verden med naturfænomener og teknologi 
er fagets genstandsområde, og håndteringen af konkreter og fagets artefakter kan være med til at 
understøtte elevernes tænkeevne og sprog samt skabe mening. Derudover er undersøgelse og mo-
dellering centrale arbejdsmåder i faget. I SYKL arbejdes der meget eksplicit med dialogen omkring 
det praktiske og undersøgende arbejde, hvilket kan bidrage til, at eleverne i højere grad får minds on, 
når de har hands on og dermed et større udbytte af det praktiske arbejde.
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SYKL-sessioner med undersøgende samtaler og praktisk arbejde kræver tid og ressourcer. Det er 
derfor bedst givet ud, hvor mange elever har brug for stilladsering. Det kan fx være i forbindelse med 
åbne opgaver med undersøgelser og modellering. Det praktisk undersøgende arbejde begynder i 
3.- 4. klasse at have flere frihedsgrader, hvilket er udfordrende for en del elever. Frihedsgraderne kan 
være i forhold til, at eleverne selv formulerer undersøgelsesspørgsmål, er med til at designe dele af 
en undersøgelse, vælge udstyr eller hvordan data skal repræsenteres og resultater præsenteres. 
SYKL kan være med til at stilladsere dette og gennem dialogen klarlægge den struktur, der ofte ligger 
bag en undersøgelse; at spørgsmål fører til en undersøgelse, hvor der indsamles data, som man 
slutter noget ud fra og sætter i sammenhæng med, hvad man ellers ved på feltet. Samtidig kan SYKL 
tydeliggøre og udfolde de sproglige praksisser, der knytter sig til det praktisk undersøgende arbejde. 
Det kan være at stille spørgsmål, dele observationer og finde mønstre, prøve at argumentere på bag-
grund af data og formulere enkle naturfaglige beskrivelser og forklaringer på, hvad man har fundet ud 
af. 

I forhold til modellering begynder eleverne i 3.- 4. klasse at arbejde med selv at konstruere enkle 
modeller. De skal lære at tænke og kommunikere med modeller. Her kan der også være behov for 
stilladsering og dialog: Hvad er formålet med modellen? Skal der bruges symbolsprog? Er helheden 
eller detaljer det vigtigste? Hvad viser modellen? Hvad viser den ikke? Der kan også arbejdes med 
modellering i en engineering-kontekst, hvor eleverne arbejder med at designe en simpel prototype 
som en løsning på en enkel problemstilling.  Udover små engineering-opgaver kan der også arbej-
des med teknologi-delen af faget i opgaver, hvor eleverne undersøger produkter, hvad de er lavet af, 
hvordan de virker og påvirker, og om de opfylder den funktion, som de er designet til.  

Undersøgelse og modellering vil ofte være en del af indholdet i SYKL-opgaver, og igennem arbejdet 
med opgaverne udvikler eleverne deres undersøgelses- og modelleringskompetence. Kommunikati-
onskompetencen arbejder eleverne med, når de i SYKL beskriver enkle naturfaglige og teknologiske 
problemstillinger, formidler egne data mundtligt og anvender fagord og begreber. Perspektiverings-
kompetencen kommer i spil, når eleverne ved afrundingen af en SYKL-opgave skal trække tråde og 
skabe sammenhæng til andre kontekster. 
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Opstart af SYKL

 

At blive gode til at hjælpe hinanden og samarbejde om faget kræver fokus og en gradvis 
implementering af SYKL.

 
 

SAMMENSÆTNING AF MAKKERPAR 
Det er en kongstanke i SYKL-tilgangen, at der er sammenhæng mellem faglig læring, deltagelse og 
social samhørighed. Elevers faglige deltagelse hænger altså sammen med og væves ind i deres 
sociale deltagelse. Derfor skal makkerparrene sammensættes med tanke for både det faglige og det 
sociale.  

I forhold til det faglige anbefales det at inddele eleverne i tre grupper: de højtflyvende (25%), mel-
lemgruppen (50%) og de lavtflyvende (25%). Derefter deler læreren midtergruppen og fordeler 
dem i makkerpar med en fra de to andre grupper. Således sker sammensætning af makkerpar med 
den intention, at eleverne kan hjælpe hinanden uden at være på præcist samme niveau.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Derudover skal læreren forsøge at sammensætte makkerpar på en måde, der understøtter de sociale og 
følelsesmæssige relationer mellem eleverne, så eleverne kan knytte bånd på tværs af klassen. Tanken er, 
at eleverne gennem deres faglige samarbejde kan få mulighed for at etablere og reetablere venskaber.
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AFSÆT I ELEVERNES ERFARINGER 
Når SYKL skal implementeres i en klasse, kan læreren hjælpe eleverne med at aktivere deres forfor-
ståelse i forhold til, hvilke kompetencer der er afgørende for godt makkerarbejde. Det kan fx være, 
at eleverne har erfaringer med den gode læsemakker. Følgende spørgsmål er eksempler, der kan 
danne udgangspunkt for samtale. Dialogen kan først være parvis og derefter i plenum.

• Har I prøvet at få god hjælp af en klassekammerat i undervisningen? Hvordan foregik det?

• Hvad betyder krop, øjne, ord og måden, man siger noget? 

• Hvad skal man undgå at gøre og sige, hvis man vil være en god hjælpemakker?

• Hvad kan man gøre eller sige, hvis ens makker mister fokus og bliver ukoncentreret?

Efter dialogen skal der samles op og synliggøres, hvad alle skal have for øje for at blive gode hjælpe-
makkere. Der kan udarbejdes enkle kriterier for det gode hjælpearbejde i makkerparret, og kriterierne 
kan bruges til løbende at evaluere makkerarbejdet. Det kan fx være generelle kriterier som at tale 
pænt, lytte aktivt, være spørgende og opmuntrende.

METAUNDERVISNING OM ROLLERNE ”HJÆLPER” OG ”HJULPNE” 
I SYKL foregår makkerarbejdet i faste roller. Den ene elev i makkerparret skal først være ”hjælper” og 
den anden den ”hjulpne”. Bagefter bytter de roller. Rollerne er med til at tydeliggøre og træne for-
skellige aspekter af hjælp og samarbejde, og de giver eleverne mulighed for at træde lidt ud af deres 
personlige rum og ind i den definerede rolle i stedet. Rollen som hjælper er at yde støtte og hjælpe 
læringsprocesserne på vej for den hjulpne. Den hjulpnes opgave er at foretage det egentlige arbejde 
for at nå frem til et svar på opgaven. Eleverne skal introduceres til og lære disse roller at kende. Til at 
introducere rollerne kan følgende øvelse fx bruges:

• De to elever i makkerparret får hver et sæt legoklodser. De to sæt er ens.

• Den ene elev får rollen som ”hjælper” og den anden som ”hjulpne”.

• De skal sætte sig med ryggen mod hinanden.

• Hjælperen bygger hurtigt en vilkårlig figur af sit sæt af legoklodser.

• Uden at den hjulpne kan se figuren, skal hjælperen nu instruere den hjulpne til at bygge  
en figur magen til. 

• Den hjulpne må gerne stille opklarende spørgsmål til hjælperen undervejs. 

 
 
Efter øvelsen samles der op på rollerne, og hvad der skulle til for, at hjælpen fungerede. Det er vig-
tigt, at læreren betoner gensidigheden i makkerparrene, og hvorledes hjælper og hjulpne aktivt har 
brug for hinanden, for at begge kan lære noget i processen. 

Introduktionen til rollerne kan ses som en del af metaundervisningen om SYKL. Ved implementering 
af SYKL skal der løbende foregå en metaundervisning, hvor læreren fortæller om, viser, rollespiller, 
eksemplificerer osv. gode strategier i forbindelse med klassekammerathjælpen. I opstartsfasen kan 
SYKL-sessionerne derfor med fordel henlægges til en dobbeltlektion, hvor der forud for klassekam-
merathjælpsdelen er plads til metaundervisning. Ligeledes kan metaundervisning indflettes i klasse-
kammerathjælpsdelen, fx som en ”timeout” el. lignende.  
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Implementering af 
SYKL 

 

På sigt skal SYKL gerne blive en indlejret måde, hvorpå eleverne arbejder sammen og 
hjælper hinanden. Med tiden kræver klassekammerathjælp dermed ikke det store fokus i 
undervisningen. Ved implementeringen er det derimod vigtigt, at SYKL er i forgrunden, og at 
tilgangen holdes forholdsvist stramt, så rollerne og strategierne bliver tydelige for eleverne. 

 
STRUKTUR FOR KLASSEKAMMERATHJÆLPEN I IMPLEMENTERINGSFASEN 
I implementeringsfasen afholdes SYKL i en sekvens af ca. 45 minutter og har følgende faser:

a. 5 min. præsentation til emnefeltet af læreren

b. 15 min. makkerarbejde omkring første spørgsmål: Elev A er hjælper, elev B er den hjulpne

c. 15 min. makkerarbejde omkring andet spørgsmål: Elev B er hjælper, elev A er den hjulpne

d. 10 min. fælles opsamling for hele klassen, hvor centrale pointer fra arbejdet bringes frem. Lære-
ren kan både fokusere på det naturfaglige og processen mellem eleverne.

Afhængigt af opgavens karakter og spørgsmålets beskaffenhed kan varigheden af faserne selvføl-
gelig varieres. Når klassekammerathjælpsdelen er startet, er lærernes observation af makkerparre-
nes arbejde vigtig for efterfølgende at kunne give den nødvendige feedback. På kp.dk/sykl findes 
et observationsskema, der kan bruges af den enkelte lærer til at understøtte observationen under 
elevdialogerne. 

STILLADSKORT OG STRATEGIER 
Ved SYKL i natur/teknologi er makkerparrets arbejde med at drøfte og undersøge naturfaglige 
spørgsmål og sammenhænge omdrejningspunktet. 

Overordnet er der tre hovedtrin knyttet til en opgave:

1. Forståelse af spørgsmålet

2. At undersøge og søge svar 

3. Efterbehandling 
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For at hjælpe eleverne igennem disse hovedtrin findes i SYKL hjælpekort kaldet stilladskort.  Det er 
stilladseringsværktøjer (promtcards), der tydeliggør strukturen og rollerne.  
 

Overskrifterne på kortene er:

• Læs spørgsmålet sammen 

• Kom i gang med spørgsmålet

• Lytte og spørge 

• Tænk højt!

• Vurder jeres svar 

• Vejen til at finde svar

• Sammenhæng!

• Husk at opmuntre din makker

Mængden af 
stilladskort kan være 
uoverskuelig fra start, 

hvorfor de bør ind-
føres gradvist. 
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”LÆS SPØRGSMÅLET SAMMEN” OG ”KOM I GANG MED SPØRGSMÅLET” 
Til hver af stilladskortene hører underliggende strategier og naturfaglige praksisser, som det er vigtigt 
at tydeliggøre for eleverne i metaundervisningen.

Til stilladskortet Læs spørgsmålet sammen hører strategier som at læse, identificere og reformulere. 

Det er god naturfaglig prak-
sis, hvis eleverne kan iden-
tificere problemstillingen/

spørgsmålet i opgaven, og 
selv stiller underspørgsmål, 

som de ønsker svar på. 

Læs spørsmålet sammen 

• Hvad ved I nu? 

• Hvad skal I finde ud af?

• Først skal eleverne læse spørgsmålet højt 
sammen. Den hjulpne læser spørgsmålet 
først, og hjælperen kan evt. hjælpe med 
svære ord.

• Dernæst skal den hjulpne identificere, hvad 
opgaven går ud på. Det kan fx være at udpe-
ge centrale ord i spørgsmålet. I nedenståen-
de opgave skal man fx både undersøge og 
beskrive. Undersøgelsen skal i dette eksem-
pel være praktisk, så man skal bruge nogle 
konkrete materialer. I det her tilfælde noget 
metal. Hvis den hjulpne ikke forstår opgaven, 
må hjælperen gerne vise, tegne eller forklare 
det på anden vis. Her er det en god strategi 
at koble til noget kendt. Det kan være fra 
hverdagen eller tidligere undervisning.

• Efter at have identificeret, hvad det centrale 
i opgaven er, reformulerer eller genfortæller 
den hjulpne med egne ord, hvad opgaven 
går ud på. Hjælperen kan stille opklarende 
spørgsmål.  

Dette kort kan introduceres første gang, at eleverne arbejder 
med deciderede SYKL-opgaver. 
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• NT-tips 1.1: Kan I bruge jeres sanser til at undersøge materialet?  
Hvordan lugter, lyder, føles og ser det ud?

• NT-tips 1.2: Hvor stærkt er materialet? Kan I fx ridse i det eller rive det over? 

• NT-tips 1.3: Er materialet vandtæt? Kan det holde på vand?

• NT-tips 1.4: Kan materialet tåle varme og kulde?

Det er god naturfaglig praksis, hvis 
eleverne kan planlægge en un-

dersøgelse, der vil give svar på spørg-
smålet. Det er ligeledes godt, hvis elev-
erne formulerer deres forventninger til 

resultatet af undersøgelsen. 

Til stilladskortet Kom i gang med spørgsmålet hører strategier som at tænke højt og planlægge.

Kom i gang med  
spørgsmålet

• Kan spørgsmålet deles 
 op i mindre dele?

•  
Kan I gå i gang med at  
undersøge noget? 

• Kan NT- tips hjælpe?

• Den hjulpne skal tænke højt, mens han/hun 
overvejer og planlægger, hvordan spørgs-
målet kan undersøges. Hjælperen kan stille 
spørgsmål, der kan hjælpe makkeren på 
vej.  Mange gode spørgsmål bruger ordene 
”hvordan” og ”hvorfor”. 

• Til hver opgave skal læreren formulere nogle 
NT-tips, som hjælperen også kan trække på i 
forhold til at give hints til den hjulpne, hvilket 
er beskrevet nærmere i et senere afsnit. 
Hjælperen skal kun give hints, hvis den hjulp-
ne går i stå eller beder om det. Til opgaven 
på forrige side findes fx følgende NT-tips:

Dette kort kan også introduceres første gang, at eleverne 
arbejder med deciderede SYKL-opgaver. 
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Tænk højt

• Få din makker til at forklare 
sine idéer 

• Prøv at følge din makkers  
tankegang 

• Er der fagord, der kan hjælpe 
din makker?

Lytte og spørge

• Lyt til din makkers tanker og 
idéer

• Stil spørgsmål, som hjælper din 
makker 
 
Du kan f.eks. spørge: 
Hvad nu hvis... 
Prøv med... 
Kunne du også...

”TÆNK HØJT OG ”LYTTE OG SPØRGE” 
Til stilladskortene Tænk højt og Lytte og spørge hører selvsagt strategier som at tænke højt og 
udfordre med spørgsmål.

• Den hjulpne skal tænke højt, mens vedkommende udfører undersøgelsen og løbende sætte 
ord på, hvad vedkommende gør, observerer og tænker. Hjælperen skal lytte og uden at afbryde 
stille spørgsmål, der kan hjælpe den hjulpne på vej og udfordre uden at give svaret. Det kan 
være spørgsmål som ”prøv med…”, ”kunne du også….?” eller ”hvad nu hvis…?”. I nedenstående 
opgave skal den hjulpne fx eksplicitere sine kriterier for sortering af sten, mens han/hun sorterer. 
Hjælperen kan løbende udfordre kriterierne med spørgsmål. 

Det er god naturfaglig praksis, hvis 
eleverne kan udføre en undersøgelse, 

der giver svar på spørgsmålet. 

Disse kort kan introduceres anden gang, at eleverne arbejder med SYKL-opgaver. 
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”VURDER JERES SVAR” OG ”VEJEN TIL AT FINDE ET SVAR” 
 
Til stilladskortene Vurder jeres svar og Vejen til at finde svar hører strategier som at argumentere, 
udfordre og evaluere.

• Den hjulpne skal prøve at drage slutninger eller konstruere argumenter, der har belæg i data fra 
undersøgelsen. Det vil ofte være formuleringer, der indeholder ordet ”fordi” eller ”derfor”. Hjælpe-
ren kan hjælpe ved at stille spørgsmål som: ”Hvordan kan vi vide det?”. Den hjulpne og hjælpe-
ren skal prøve at evaluere, om det faktisk er et gyldigt svar på spørgsmålet, som de er nået frem 
til. 

• Den hjulpne skal opsummere, hvordan de har lavet undersøgelsen og derigennem er kommet frem 
til svaret, og om noget er gået skævt (fejlkilder), så det kan have påvirket resultatet. Hjælperen kan 
udfordre ved at stille spørgsmål som: ”Kunne vi have lavet undersøgelsen på en bedre måde?”

Vurder jeres svar

• Prøv at argumentere for jeres 
svar

• Svarer I faktisk på spørgsmå-
lene?

Vejen til at finde et svar

• Hvad gjorde I først? Hvorfor?
• Hvad gjorde I som det næste? 

Hvorfor?
• Hvordan vidste I, at I var på 

rette vej?

Det er god naturfaglig praksis, hvis 
eleverne kan bruge deres data og argu-

mentere med belæg i dem. 

Disse kort kan introduceres tredje gang, at eleverne arbejder med SYKL-opgaver.  
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Sammenhæng!

• Har I lavet noget lignende før?
• Hvordan hænger spørgsmålet 

sammen med noget i jeres 
hverdag?

Vejen til at finde et svar

• Hvad gjorde I først? Hvorfor?
• Hvad gjorde I som det næste? 

Hvorfor?
• Hvordan vidste I, at I var på 

rette vej?

”Det er god naturfaglig praksis, hvis 
eleverne kan forbinde og relatere vid-
en på tværs af forskellige domæner.”

”SAMMENHÆNG” OG ”HUSK AT OPMUNTRE DIN MAKKER” 
 
Til stilladskortet sammenhæng hører strategier som at reformulere og perspektivere.

• Den hjulpne skal forsøge at trække tråde fra undersøgelsen til hverdagen, andet fra faget, andre 
fag, andre steder eller tider. Det kan være med til at personliggøre elevernes viden, give overblik 
og skabe dybdelæring. Hjælperen kan fx stille uddybende og opklarende spørgsmål: ”Hvordan 
hænger det sammen med…?”. Eleverne øver deres perspektiveringskompetence som en af de 
fire naturfaglige delkompetencer.

Det sidste stilladskort ”HUSK AT OPMUNTRE DIN MAKKER” er gennemgående og skal løbende minde 
makkeren om at opmuntre. 

Stilladskortene skal spille sammen med opgaverne i SYKL, hvorfor der skal formuleres eller redidak-
tiseres opgaver.

Det første af ovenstående kort kan introduceres fjerde gang, at eleverne arbejder med SYKL-opgaver.  
Det andet kort inddrages løbende.
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 Vejledning til  
udarbejdelse af 
SYKL-opgaver 

 

I SYKL-undervisningen er dialogen relateret til konkrete genstande og fagets artefakter. Opga-
verne skal derfor udformes, så det er muligt og overkommeligt at skaffe konkreter og udstyr til 
opgaverne.  Til de obligatoriske indholdsområder i Fælles Mål er der fx følgende muligheder: 

• Teknologi og ressourcer: Produkter fra klasselokalet eller skoletasken

• Mennesket: Elevernes egen krop 

• Naturen lokalt og globalt: Dyr, planter, svampe og sten i skolens nærområde

• Vand, luft og vejr: Vejret udenfor 

Hvis klassen indsamler genbrugsmaterialer som tom emballage o. lign. kan dette bruges til diverse 
opgaver, hvor der skal laves konkrete modeller. Det kan fx være i relation til indholdsområdet Jorden 
og solsystemet. Hvis der skal bruges bestemte materialer, skal de oplistes på opgavearket. Det kan 
også være en frihedsgrad i opgaven, at eleverne selv skal finde egnet materiale og udstyr.

Afsættet i opgaverne skal være et eller flere åbne spørgsmål, der kan starte en undersøgende sam-
tale. Det vil oftest være Hv-spørgsmål, der starter med hvordan, hvorfor, hvad, hvilke, hvornår, hvem 
eller hvor. Det eller de åbne spørgsmål skal samtidig være undersøgelsesspørgsmål, der kalder på 
en undersøgelse. Fx: 

• Hvad spiser fugle? Hvor og hvordan kan I observere fugle for at finde ud af, hvad deres føde er? 

Spørgsmål kan også lægge op til modellering. Fx:

• Hvordan kan I tegne eller lave enkle konkrete modeller, der viser en sammenhæng mellem for-
men på fugles næb og deres føde?
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Nederst på opgavearket skal være nogle NT-tips. Det er små spørgsmål eller hints, der kan hjælpe 
eleverne, hvis de går i stå med opgaven. Tipsene skal altså ses som en faglig støtte til hjælperen. 
Den hjulpne skal ikke selv læse dem. Når man som lærer skal udforme disse tips, er det værd at 
tænke på, hvad eleverne typisk ville spørge om, når de er i gang med en opgave af denne type. Der 
skal altid være tips, der kan hjælpe eleverne i gang med undersøgelsen eller modelleringen. Derud-
over kan der være tips, der hjælper med at indføre relevant fagsprog. I ovenstående eksempel er der 
fx tips med hjælpesætninger til at understøtte argumentation, som er en del af opgaven.

Vælg et indholdsområde til opgaven, 
hvor det er realistisk at skaffe konkreter 

Formuler et eller flere åbne hv-spørgsmål, 
der kan fungere som undersøgelsesspørgsmål

Tag stilling til, om opgaven kræver tekst, fotos eller 
modeller til at rammesætte og anskueliggøre opgaven 

Formuler NT-Tips: Hints til stilladsering af undersøgelsen/
modelleringen og evt. hjælpesætninger til relevant sprogbrug

Indhold

Spørgsmål

Ramme-sætning

NT-Tips

OPSUMMERING AF GUIDELINES TIL UDARBEJDELSE AF SYKL-OPGAVER: 

Se eksempler på SYKL-opgaver på kp.dk/sykl

1 

  
 

 

NATUR/TEKNOLOGI OPGAVEARK  

SYKL • MATEMATIK • 3.- 4. KLASSE • KP.DK/SYKL 

 

STEN 2: KLASSIFIKATION AF STEN  

 
Materialer: En lille bunke sten i forskellige farver, former og størrelser.  

 
Man kan sortere sten efter, hvordan de er dannet. Der er tre 

hovedgrupper. De kaldes magmatiske, metamorfe og sedimentære bjergarter. De har 

hver deres kendetegn. Herunder kan I se nogle af dem.  

 

 

 

 Magmatiske bjergarter  Ingen striber  Puslespilsmønster   
Metamorfe bjergarter  Lidt striber og puslespilsmønster    

Sedimentære bjergarter  Striber af lag  
 
SYKL-DEL 2:   

Hvilke af jeres sten er magmatiske, metamorfe eller sedimentære bjergarter?      

Hvordan kan I ud fra observationer af stenene argumentere for, hvilken 

gruppe de hører til?   

NT-tips 2.1: Er der sten med helt tydelige gennemgående striber? (Sedimentær 

bjergart) 
NT-tips 2.2: Er der sten, hvor mønstret ligner små brikker i et puslespil? 

(Magmatisk bjergart)  NT-tips 2.3: Er der sten med lidt striber? Og samtidig lidt som et mønster i et 

puslespil? (metamorf bjergart) NT-tips 2.4: Hvilke sten passer ikke umiddelbart i nogen af grupperne? 

NT-tips 2.5: Kan I bruge sætninger som: ”Det er en … bjergart, fordi jeg har 

observeret at… ”? NT-tips 2.6: Kan I bruge sætninger som: ”Stenen har … derfor hører den til 

gruppen…”?  
 
 
 
 

På opgavearket kan der være en kort 
indledende tekst, fotos eller modeller, 
der er med til at rammesætte og an-

skueliggøre opgaven. 
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Undervisningsfor-
løb med SYKL i na-
tur/teknologi

 

Strukturen for SYKL-undervisning er, at læreren indledningsvist kort introducerer til det natur-
faglige emne, som eleverne skal arbejde med i makkerarbejdet. Lærerens introduktion er 
startstedet for forløbet, og det skal være med til at aktivere forforståelse for emnet og skabe 
motivation. I et forløb om eksempelvis blodets kredsløb i 4. klasse kan det være, at læreren 

starter med at vise et foto af et kunstigt hjerte og fortæller, at i 2020 fik den første dansker indopere-
ret et kunstigt hjerte. Eleverne kan herefter få et øjeblik til at fundere over, hvad et kunstigt hjerte skal 
kunne: Hvordan er et hjerte opbygget? Og hvad er dets funktion?
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I det efterfølgende makkerarbejde arbejder eleverne med opgaver, der lægger op til praktisk og un-
dersøgende arbejde relateret til emnet, mens de fører undersøgende samtaler. I forløbet om blodets 
kredsløb kan det fx være, at eleverne i det ene sæt af makkerarbejdet dissekerer et svinehjerte for at 
finde ud af, hvordan et hjerte er opbygget og tegner en model heraf. I det andet sæt af makkerarbej-
det kan det være, at eleverne grubler over og undersøger, om hjertet kan pumpe blod til fødderne, og 
om kredsløbet får blodet væk fra hovedet, hvis de står på hovedet eller hænder. 

I makkerarbejdet arbejder eleverne hovedsageligt ud fra deres hverdagsforestillinger og konkrete 
erfaringer, mens de taler i et mundtligt hverdagssprog. Efter makkerarbejdet skal der i fællesskab 
samles op på elevernes proces, metoder og resultater. Denne dialog i plenum skal være med til at 
bevidstgøre om metoder og strategier, justere elevernes forestillinger, løsrive sproget fra den konkre-
te kontekst og indføre fagtermer, så elevernes sprog udvikles i en mere naturfaglig retning. I forløbet 
om blodets kredsløb vil det fx være relevant at få følgende begreber konsolideret; hjertet, hjertekam-
re, blod, blodårer, blodets kredsløb, hjerteslag og puls. 

Efter SYKL-sessionen kan der arbejdes skriftsprogligt med indholdet. Det kan fx være, at eleverne 
laver ordkendskabskort til de vigtigste begreber til en begrebsvæg og læser en fagtekst om emnet for 
at søge svar på opståede spørgsmål med henblik på øget forståelse.

Derefter vil følge en ny SYKL-session, hvor læreren indledningsvist kobler til det tidligere arbejde og 
introducerer til det nye makkerarbejde. I forløbet om blodets kredsløb kan det være, at eleverne i det 
ene sæt makkerarbejde nu undersøger, hvordan forskellige typer modeller illustrerer blodets kreds-
løb, og hvordan de selv kan modellere kredsløbet med forhåndenværende materialer. I det andet sæt 
af makkerarbejdet kan de undersøge sammenhængen mellem puls og fysisk aktivitet. 

Igen vil det være vigtigt med opsamling i plenum og en skriftlig bearbejdning og forlængelse. I det 
skitserede forløb om blodets kredsløb kan det være, at eleverne laver en individuel skriftlig refleksion 
ud fra et åbent spørgsmål som: Hvordan kan det være, at jo større dyr er, jo lavere er deres puls? 
(som tommelfingerregel) Fx kan blåhvalens puls komme helt ned på to hjerteslag i minuttet, når den 
dykker efter føde.  Spidsmusen kan have en puls på tusind. Den skriftlige refleksion kan bruges i 
evalueringsøjemed. 

Et undervisningsforløb med SYKL vil således bestå af en vekslen mellem SYKL-sessioner, opsam-
ling, sprogliggørelse og sammenkobling: 

- Metaundervisning om SYKL 
- Lærerens opsamling fra sidst  

og intro til emnet

Undersøgende 
 makkerarbejde 

A+B

- Metaundervisning om SYKL 
- Lærerens introduktion til emnet

Undersøgende 
 makkerarbejde 

A+B

- Opsamling i plenum 
- Skriftsproglig bearbejdning

- Opsamling i plenum 
- Skriftsproglig forlængelse
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SYKL, forskning og 
naturfagsdidaktik

 

Ideen til SYKL er hentet i USA, hvor ”peer learning” er meget udbredt. Den internationale forsk-
ningslitteratur om ”peer learning” er hovedsageligt relateret til matematik og modersmålsunder-
visning. Omsætningen til natur/teknologi-undervisning i en dansk kontekst er funderet i et socio-
kulturelt syn på læring, dialogisk undervisning, undersøgende samtaler og undersøgelsesbaseret 

naturfagsundervisning.

Inden for naturfag er forskningslitteraturen om systematiseret klassekammerathjælp begrænset. Der 
er dog enkelte internationale studier, der har inspireret den danske udgave af SYKL. Ching & Kafais 
kvalitative studie (2008) viser fx, at det er vigtigt at udvikle elevers bevidsthed om at hjælpe hinanden 
på en strategisk og tankefremmende måde og ikke bare som en øjeblikkelig hjælp, der fikser en op-
stået fejl. I forlængelse heraf sigter den danske udgave af SYKL mod generelt at understøtte sam-
arbejde, naturfaglig tænkning og praksis. Studiet af Ching & Kafais (2008) viser desuden, at erfarne 
elever lærte meget ved at skulle forklare og hjælpe mindre erfarne elever. 

SYKL udspringer af et sociokulturelt syn på læring. Her er sociale interaktioner bærende (Vygotsky, 
1962). Den sociokulturelle tilgang betyder, at læring i naturfag ses som øget deltagelse i naturfagli-
ge praksisser med brug af fagets artefakter (Kelly & Chen, 1999). Med lidt andre ord kan man sige, 
at det at lære naturfag handler om at blive deltager i aktiviteter med naturfaglig tænkning, sprog og 
ageren (Lemke, 1990). 
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I SYKL har både makkeren, sproget og artefakterne en medierende rolle i forhold til at lære na-
turfag. Makkeren er dog ikke nødvendigvis mere kompetent inden for faget, hvilket stilladskort og 
NT-tips   skal forsøge at afhjælpe. Der findes international forskning om brugen af sådanne ”prompt 
cards”. Topping et al. (2004) har fx undersøgt en intervention, hvor sproget havde en afgørende rolle 
i forløbet, og for at understøtte SYKL havde hver aktivitet mange “prompt questions”. Det vil sige kort 
med spørgsmål, der kunne støtte læreprocessen. Hjælperen blev bedt om at inddrage disse kort, når 
eleven ikke selv kunne svare, hvilket havde en god effekt.

Stilladskort og NT-tips  skal også bidrage til at gøre elevernes samtale mere undersøgende. I under-
søgende samtaler er formålet at lære, og eleverne skal være kritisk konstruktivt engageret i hinan-
dens ideer. For at være det skal eleverne være trygge ved deres makker og turde blive udfordret og 
dele deres umiddelbare forestillinger (Pierce & Gilles, 2008).  I grundskolen kommer undersøgende 
samtaler sjældent af sig selv, men er noget, som eleverne skal lære. Eleverne skal således lære at 
lytte, svare og bygge videre på den andens bidrag (Mercer & Dawes, 2008; Barnes, 2008), hvilket 
bliver trænet i SYKL. For at den undersøgende samtale nærmer sig en naturfaglig praksis, er det væ-
sentligt, at eleverne bruger data fra undersøgelser, argumenterer og reflekterer i fællesskab (Mercer 
& Howe, 2012).

Man kan se de undersøgende samtaler i SYKL som en del af en dialogisk undervisning, hvor læreren 
skaber rum for, at eleverne kan snakke og tænke sammen og derigennem udforske hinandens for-
ståelser og perspektiver (Kumpulainen & Rajala, 2017). Dialogisk undervisning er kendetegnet ved, 
at de deltagende:  

• er i interaktion med hinanden, hvilket opmuntrer dem til at tænke på forskellige måder

• stiller spørgsmål, der inviterer 

• begrunder svar og bygger videre på den andens svar

• giver feedback, der leder tankerne fremad

• bidrager til sammenhæng

• udveksler forestillinger i dybere undersøgelseslinjer

• argumenterer og udfordrer

• engagerer sig i indholdet

• bidrager til en kultur med gode relationer     (Alexander, 2004)
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I det dialogiske klasserum skabes kundskab i dialog mellem eleverne indbyrdes og mellem lærer og 
elever. Gruppesamtaler eller samtaler i makkerpar egner sig i naturfag til, at elever afprøver og udfor-
drer deres forforståelse og knytter forståelsen til hverdagen. Lærer-styrede interaktioner egner sig til 
at indføre elever i diskursen knyttet til det faglige indhold (Ford & Wargo, 2012). 

Udover interaktionerne med hinanden er eleverne i SYKL også i interaktion med konkrete genstande 
og fagets artefakter. Man kan kalde det en materiel dialogisk tilgang (Lindsay et al., 2018). Den fysi-
ske verden med naturfænomener og teknologi er natur/teknologi-fagets genstandsområde, som na-
turvidenskaben søger at beskrive og forklare, hvormed det er oplagt at interagere med omverdenen i 
undervisningen. Det praktiske arbejde i natur/teknologi kan desuden være motiverende for eleverne, 
og eleverne kan udvikle deres undersøgelseskompetence og derigennem forståelse for frembringel-
sen af naturvidenskabelig viden (Lindsay et al., 2018). Inden for naturfagsdidaktikken bliver det dog 
også diskuteret, om udbyttet af det praktiske arbejde altid står mål med tidsforbruget (Hodson, 2008). 
En måde at øge udbyttet af elevernes praktiske arbejde er at styrke dialogen omkring det og at stille 
spørgsmål undervejs (Mercer et al., 2004, Chin, 2006), hvilket sker i SYKL. I en årrække er der end-
videre advokeret for, at undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning kan bidrage til øget udbytte af 
det praktiske arbejde (Krogh & Andersen, 2016). 
 
I undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning forfølger eleverne spørgsmål, som de forstår og selv 
stiller underspørgsmål til. De foreslår måder at undersøge, om deres forestillinger holder, og de laver 
forudsigelser ud fra deres forforståelse.  De indsamler data ved at observere de virkelige fænomener 
eller ved brug af konkret udstyr og indhenter informationer. De taler med hinanden eller læreren om, 
hvad de observerer og undersøger.  De formulerer resultaterne af deres undersøgelser i forskellige 
repræsentationsformer og forholder sig kritisk til processen og ideerne (Harlen & Allende, 2009). 
 
Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning er dog en krævende størrelse for eleverne, og stillad-
sering og feedback undervejs kan støtte dem (Decristan et al., 2015). SYKL-opgaverne kan udfor-
mes således, at de lægger op til undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning i det små eller træner 
aspekter af det og samtidig yder en form for stilladsering i form af stilladskort og NT-tips . I et studie 
af Simpkins, Mastropieri og  Scruggs (2009) sammenlignes en undersøgelsesbaseret naturfagsun-
dervisning med og uden SYKL. Det dokumenteres, at brugen af SYKL signifikant øger elevernes 
faglige ordforråd og begrebsforståelse på en måde, så de bliver kompetente brugere af denne viden. 
Det vil sige, at de på en aktiv måde selv kan bringe ordene ind i arbejdet eller samtalen. Det fremgår 
desuden af Simpkins, Mastropieri, and Scruggs (2009), at effekten af SYKL er uafhængig af elevens 
faglige niveau. 
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