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Hvad er SYKL? 
 

SYKL er en forkortelse af SY-
stematisk KLassekammerat-
hjælp, og formålet med SYKL 
er at systematisere og kvali-

ficere den hjælp, som elever kan give 
hinanden i undervisningen. Elever op-
søger ofte klassekammerathjælp af 
sig selv, uden at det er rammesat af 
læreren, men nogle gange er hjælpen 
ikke er særlig brugbar. SYKL kvalifi-
cerer elevernes indbyrdes hjælp, og 
med tiden kan SYKL bidrage til styr-
ket makkerlæring og gruppearbejde. 
Derved kan den aktive læretid øges, 
og efterspørgslen efter lærerens hjælp 
i undervisningen kan både mindskes 
og kvalificeres.

SYKL bygger på engelske projekter 
om ‘peer learning’, hvor læringsrelati-
onen mellem eleverne er symmetrisk, 
men hvor eleverne i interaktionen ind-
tager forskellige roller. Eleverne er så-
ledes opdelt i makkerpar, hvor rollerne 
hjælperen og den hjulpne går på skift. 
Hjælperen anvender samtalestrate-
gier såsom at udspørge, udfordre og 
opmuntre. Den hjulpne tænker højt, 
opsummerer og perspektiverer. Ele-
verne øver sig i at tage den andens 
perspektiv og tilbyde hjælp med det 
for øje. SYKL har dermed også et dan-
nelsesmæssigt sigte. 

 
På kp.dk/sykl findes korte videoer, 
der illustrerer, hvordan systematisk 
klassekammerathjælp kan foregå.
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SYKL i dansk
 

Ud over det almene sigte er SYKL også en hjælp til at lære et fag. I dansk kan SYKL bruges til at 
tilrettelægge undersøgende samtaler mellem eleverne om sprog, tekster og kommunikation. 
I en undersøgende samtale er der fokus på læreprocessen og på, at eleverne afprøver viden 
og forståelser gennem dialog med hinanden. Samtalerne i SYKL skal give plads til elevernes 

hverdagsforståelser, give eleverne mulighed for at italesætte forestillinger og egne forklaringer og ud-
veksle perspektiver med henblik på at udvikle elevernes danskfaglige kompetencer og fagsprog. 

En central aktivitet i danskfaget er samtaler om tekster. Et centralt princip for SYKL i dansk er derfor, 
at elevernes dialog er relateret til et undersøgende arbejde med en tekst, som de enten skal læse og 
fortolke eller producere. Hensigten med danskfagets samtaler om tekster er, at eleverne bliver kom-
petente sprogbrugere, udvikler udtryks- og læseglæde samt viden om kultur, samfund og sig selv. 
Danskfagets tekster kan være fiktive eller faktiske. De kan være skriftlige eller rumme billeder og lyd, 
og de kan både være produceret af eleverne selv og af andre. 
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Danskfagets genstandsområde er ifølge Fælles Mål ”litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, 
sprog og kommunikation,” og formålet med faget er, at eleverne i arbejdet med tekster og sprog opnår 
”personlig og kulturel identitet” (UVM, 2019). I Fælles mål er faget inddelt i de fire kompetenceområder: 
læsning, fremstilling, fortolkning og kommunikation. Inden for alle områder fylder det at kunne udtrykke 
sig mundtligt og samtale om faglige problemstillinger, men mundtligheden er også en selvstændig del 
af fagets kerne med egne færdigheds- og vidensmål. Efter 4. klassetrin skal eleverne således have 
”viden om samtaleregler,” kunne ”lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og respons” og have 
”viden om lytteformål og undersøgende spørgsmål” (UVM, 2019). I danskfaget er samtalen således 
både et middel til at tilegne sig kompetencer i fx læsning, skrivning og fortolkning og en del af fagets 
kerne. I arbejdet med SYKL understøttes begge dele.

SYKL UNDERSTØTTER ELEVERNES FÆRDIGHEDER OG KOMPETENCE TIL AT INDGÅ I SAM-
TALER OM TEKSTER VED 

• at give eleverne mulighed for at bruge fagets redskaber og metoder aktivt i kommunikation 
med hinanden 

• at give dem mulighed for at eksperimentere med at stille spørgsmål, følge op, argumentere, 
lytte og respondere

• at opbygge et sprog og en kultur i klassen omkring selve det at samtale.

Undersøgelser peger på, at der sker noget vigtigt både med børns behov for læsekompetencer og 
med børns læsevaner på mellemtrinnet (Hansen et al., 2018). I skolen får eleverne nye fag og dermed 
brug for at kunne læse længere og sværere fagtekster i alle fag. De får således brug for et fagsprog, 
som er stort og varieret. Samtidig læser en stor gruppe børn på mellemtrinnet mindre i fritiden, end 
de gjorde i indskolingen. I SYKL-lektionerne skal eleverne typisk løse en opgave knyttet til en tekst og 
bruge fagets sprog og metoder aktivt, men en hensigt er også, at der med SYKL kan skabes et rum for 
en samtale, som vækker interesse for sprog, tekster og kommunikation hos eleverne. Derfor fokuserer 
flere SYKL-opgaver på elevernes indlevelse og engagement i tekster.

Der kan stilles SYKL-opgaver inden for alle områder af danskfaget, og det fokus, der vælges i opgaven, 
kan være snævert eller bredt. Men fordi en hensigt med SYKL er, at eleverne arbejder undersøgende, 
er det er vigtigt, at de stillede opgaver lægger op til en åben udforskning, hvor forskellige forståelser 
kan afprøves og diskuteres.
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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.

 

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 det må synliggøres, hvad alle skal øve 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 svar på opgaven. Eleverne skal introduceres til og lære disse roller at kende. 
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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 to elever 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 vigtigt, 
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 klassekamme-
rathjælpsdelen er plads til metaundervisning. Ligeledes kan metaundervisning indflettes i klassekam-
merathjælpsdelen, fx som en ”timeout” eller lignende. 

SAMMENSÆTNING AF MAKKERPAR
Det er en kongstanke i SYKL, 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.



9

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 undervis-
ningen. 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 med følgende faser:

• 5 minutters præsentation af emne og fagligt fokus af læreren

• 15 minutters makkerarbejde og dialog omkring første opgave: Elev A er hjælper, elev B er 
den hjulpne

• 15 minutters makkerarbejde og dialog omkring anden opgave: Elev B er hjælper, elev A er 
den hjulpne

• 10 minutters fælles opsamling for hele klassen, hvor centrale pointer bringes frem. Læreren 
kan både fokusere på det danskfaglige og på processen mellem eleverne.

Afhængigt af opgavens karakter kan varigheden af faserne selvfølgelig varieres. Når klassekammerat-
hjælpsdelen er startet, er lærernes observation af makkerparrenes 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 dansk er makkerparrets arbejde at undersøge og løse opgaver. Overordnet er der tre ho-
vedtrin knyttet til en opgave:

• Forstå opgaven

• Undersøg og løs opgaven 

• Reflektér og perspektivér.

For at hjælpe eleverne igennem disse hovedtrin findes i SYKL hjælpekort kaldet stilladskort, der ty-
deliggør strukturen, de underliggende strategier og rollerne. Stilladskortene skal spille sammen med 
opgaverne i SYKL, og de er udformet, så de fremhæver strategier, eleverne kan anvende i alle fag. 
Stilladskortene har en stilladserende funktion, der understøtter elevernes dialog i samarbejdet som 
hjælper og hjulpne.
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• Læs opgaven sammen!

• Kom i gang med opgaven!

• Husk at opmuntre din makker!

• Lyt og spørg!

• Tænk højt!

• Find sammenhænge  
og perspektiver!

De seks 
stilladskort kan 

virke uoverskuelige 
fra start. De bør derfor 
introduceres gradvist. 

LÆS OPGAVEN SAMMEN!

HVAD VED I ALLEREDE?

HVAD SKAL I FINDE UD AF? SIG, HVAD DER ER GODT 

VED DET, DIN MAKKER 

SIGER OG GØR.

HUSK AT OPMUNTRE 

DIN MAKKER!

     
     

 

LYT TIL DIN MAKKERS 

TANKER OG IDEER.

STIL SPØRGSMÅL, SOM 

HJÆLPER DIN MAKKER.

 
Du kan f.e

ks. spørge : 

Hvad nu hvis …?

Kunne du også …? 

Hvorfor …
?

 LY
T O

G SPØRG!   
   

KAN OPGAVEN DELES OP I 
MINDRE DELE?

KAN I GÅ I GANG MED AT 
UNDERSØGE NOGET?

KAN TIPS HJÆLPE?

KOM I GANG MED 
OPGAVEN!

FÅ DIN MAKKER TIL AT 

FORKLARE SINE IDEER.

PRØV AT FØLGE DIN 

MAKKERS TANKEGANG.

ER DER FAGORD, SOM KAN 

HJÆLPE DIN MAKKER?

TÆNK HØJT!

           
HAR I LAVET NOGET

 LIGNENDE FØR?
 

HVORDAN HÆNGER OPGAVEN 

SAMMEN MED NOGET I JERES 

HVERDAG? 

FIND SAMMENHÆNGE  

OG PERSPEKTIVER!

Overskrifterne på stilladskortene er:
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 ”LÆS OPGAVEN SAMMEN” OG ”KOM I GANG MED OPGAVEN”

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

LÆS OPGAVEN SAMMEN!

HVAD VED I ALLEREDE?

HVAD SKAL I FINDE UD AF?

1 

  
 

 

DANSK 

OPGAVEARK 
 

SYKL • DANSK • 4. KLASSE • KP.DK/SYKL 
 

4A. BILLEDBOGSFORSIDE (MULTIMODAL TEKST) 
 
Tekst:  
 

 

 
SYKL-DEL-A 
 
Undersøg billedbogens forside. Hvilken stemning udtrykker den?  
Stil et spørgsmål til forsiden eller til det, bogen mon handler om. 

  

  OPGAVEARK 4A:  
Undersøg billedbogens forside.  
Hvilken stemning udtrykker den?  
Stil et spørgsmål til forsiden eller til det,  
bogen mon handler om.

Stilladskortene ”Læs opgaven sammen!” og stilladskortet ”Kom i gang med opgaven!”, som præsen-
teres på næste side, kan præsenteres første gang, eleverne arbejder med SYKL-opgaver. Til hvert af 
stilladskortene hører underliggende strategier og danskfaglige praksisser, som det er vigtigt at tydelig-
gøre for eleverne i metaundervisningen.

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

• Dernæst skal den hjulpne undersøge, hvad opgaven 
går ud på. Det kan fx være at udpege centrale ord i opgaven. 
I Opgave 4A skal eleven fx både undersøge en forside og 
stille et spørgsmål. I opgaven indgår ordet ”stemning.” Or-
det kan læreren have forklaret under præsentationen, eller 
måske kender eleverne det allerede. Hvis den hjulpne ikke 
forstår opgaven, må hjælperen gerne vise eller forklare det 
på anden vis. Her er det en god strategi at koble til noget, ele-
verne kender til. Altså noget, de allerede ved fra hverdagen 
eller tidligere undervisning.

• Efter at eleven har fundet ud af, hvad det centrale i 
opgaven er, reformulerer eller genfortæller den hjulpne med 
egne ord, hvad opgaven går ud på. Hjælperen kan stille op-
klarende spørgsmål.  

Det er vigtigt, at eleverne kan undersøge stemninger i tekster, 
også de multimodale. At undersøge forsiden af en billedbog 
kræver, at eleverne ser de forskellige modaliteter, såsom teg-
ning, tekst, farver, former, layout og kropssprog, og anvenvder 
deres viden til at give begrundede bud på forsidens stemning. 
Eleverne bruger deres undersøgelse af forsiden til at stille 
spørgsmål, der åbner for samtale og vækker undren. Det vil 
sige, at eleverne finder på spørgsmål, der ikke lige kan be-
svares umiddelbart, men som kan vække nysgerrighed efter at 
læse teksten. 
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DAN-TIPS
• Hvad lægger du særligt mærke til ved bogens forside?

• Hvad kan titlen betyde?

• Hvilke modaliteter (fx former, farver, skrift) er på bogens forside?

• Hvilke ting ser du på billedet? Hvorfor mon?

• Hvilken stemning udtrykker tegningerne, farverne og bogstaverne?

• Er dit spørgsmål noget, du ikke lige kan finde svar på, altså et undrespørgsmål?  
Hvorfor stiller du lige dét spørgsmål?

Til stilladskortet ”Kom i gang med opgaven!” hører strategier som at tænke højt og planlægge.

• Den hjulpne skal tænke højt, mens han/hun overve-
jer og planlægger, hvordan opgaven undersøges og løses. 
Hjælperen kan stille spørgsmål, der hjælper makkeren på vej. 
Mange gode spørgsmål begynder med ordene ”hvordan” og 
”hvorfor”. 

• Til hver opgave skal læreren formulere nogle dansk-
faglige tips (DAN-TIPS), som hjælperen kan trække på i 
forhold til at støtte den hjulpne. Dette beskrives nærmere i 
et senere afsnit. Hjælperen skal kun give tips og støttende 
spørgsmål, hvis den hjulpne beder om det eller går i stå. Til 
den omtalte opgave 4A findes nedenstående dansk-tips.

 

I litteraturundervisning er det centralt, at eleverne kan undersøge danskfagets tekster og give begrunde-
de bud ud fra teksten. Det er ligeledes godt, hvis eleverne kan formulere deres undren og/eller forvent-
ninger til teksten som undrespørgsmål.

KAN OPGAVEN DELES OP I 
MINDRE DELE?

KAN I GÅ I GANG MED AT 
UNDERSØGE NOGET?

KAN TIPS HJÆLPE?

KOM I GANG MED 
OPGAVEN!

Stilladskortet ”Kom i gang med opgaven!” kan præsenteres 
første gang, eleverne arbejder med SYKL-opgaver. Til hvert 
af stilladskortene hører underliggende strategier og dansk-
faglige praksisser, som det er vigtigt at tydeliggøre for elever-
ne i metaundervisningen.
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STILLADSKORTET ”HUSK AT OPMUNTRE DIN MAKKER!”

Stilladskortet ”Husk at opmuntre din makker” er gennemgående og skal løbende minde hjælperen om 
at opmuntre den hjulpne ved at fortælle, hvad der er godt ved det, det makkeren siger og gør. Kortet 
kan introduceres som opsamling efter første SYKL-session med henblik på at tale om processen mel-
lem makkerparrene.

SIG, HVAD DER ER GODT 

VED DET, DIN MAKKER 
SIGER OG GØR.

HUSK AT OPMUNTRE 

DIN MAKKER!

SIG, HVAD DER ER GODT 

VED DET, DIN MAKKER 

SIGER OG GØR.

HUSK AT OPMUNTRE 

DIN MAKKER!

SIG, HVAD DER ER GODT 

VED DET, DIN MAKKER 

SIGER OG GØR.

HUSK AT OPMUNTRE 

DIN MAKKER!
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FÅ DIN MAKKER TIL AT 
FORKLARE SINE IDEER.

PRØV AT FØLGE DIN 
MAKKERS TANKEGANG.

ER DER FAGORD, SOM KAN 
HJÆLPE DIN MAKKER?

TÆNK HØJT!

           
LYT TIL DIN MAKKERS 

TANKER OG IDEER.

STIL SPØRGSMÅL, SOM 
HJÆLPER DIN MAKKER.

 
Du kan f.eks. spørge : 
Hvad nu hvis …?
Kunne du også …? 
Hvorfor …?

 LYT OG SPØRG!      

STILLADSKORTENE ”TÆNK HØJT!” OG ”LYT OG SPØRG!”

Strategierne bag stilladskortene ”Tænk højt!” og ”Lyt og spørg!” hører sammen og er centrale, 
idet den hjulpne tænker højt. Hjælperen lytter og udfordrer med spørgsmål. 

Stilladskortene ”Tænk højt og ”Lyt og spørg” kan introduceres, anden og/eller tredje gang elever-
ne arbejder med SYKL-opgaver. 

Strategien ”Tænk højt!” giver den hjulpne mulighed for at sætte ord på det, han/hun gør eller vil 
gøre. Det giver hjælperen mulighed for at lytte og stille spørgsmål. 

• Den hjulpne skal tænke højt, mens vedkommende undersøger og løbende sætter 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, ”hvor i teksten ser du/finder du? …”, ”kunne du også? …”, eller ”hvad 
nu hvis? …” I SYKL-opgave 2A skal den hjulpne læse et gyseranslag og undersøge, hvor-
dan det fungerer. Læreren kan under introduktionen have talt om, at et gyseranslag slår en 
stemning an og sætter en krog i læseren. Den hjulpne kan læse anslaget højt med forskellige 
stemmer, så det bliver mere eller mindre uhyggeligt. Hjælperen kan spørge, om der er noget 
i anslaget, der får den hjulpne til at gyse.

1 

  
 

 

DANSK 

OPGAVEARK 

 

SYKL • DANSK • 4. KLASSE • KP.DK/SYKL 

 

2A. GYSERANSLAG (FORTÆLLENDE TEKST) 

 
Tekst:  

 Pokus Hokus 

Viggo gik i stå. Han var på vej hjem fra skolen og var 

kommet til den gamle butik. Antik-Tak hed den. Han havde 

aldrig været derinde. Der var ikke andet end gamle sager i 

vinduet. Gamle stole, gamle lamper, gamle alting. Men 

derinde – på reolen inde i butikken … 

Den havde han ikke set før. 

 
Citat fra Pokus Hokus, en gysernovelle fra Kenneth Bøgh Andersens antologi Monster Lilit fra

 2017. 

 
SYKL-DEL A 

 
Læs anslaget højt for din makker, så det lyder uhyggeligt. Undersøg, hvad der gør 

teksten og din oplæsning uhyggelig.  

 

 

2 

  
 

 

DANSK OPGAVEARK 
 

SYKL • DANSK • 4. KLASSE • KP.DK/SYKL 

 

DAN-TIPS 
• Er der noget i anslaget, der får dig til at gyse? 

• Hvem hører vi om? Og hvor er han? Hvad er han optaget af? 

• Hvad tror du, han har fået øje på, som han ikke har set før? Hvorfor tror du det? 

• Hvorfor mon novellen hedder Pokus Hokus? 

• Fortæl, hvad du forestiller dig, at der videre sker ud fra anslaget. 
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HAR I LAVET NOGET

 LIGNENDE FØR?

 
HVORDAN HÆNGER OPGAVEN 
SAMMEN MED NOGET I JERES 

HVERDAG?
 

FIND SAMMENHÆNGE  
OG PERSPEKTIVER!

 Stilladskortet ”Find sammenhænge 
og perspektivér!” kan introduceres, 
fjerde gang eleverne arbejder med 
SYKL-opgaver. 

STILLADSKORTET ”FIND SAMMENHÆNGE OG PERSPEKTIVER!”

Til stilladskortet ”Find sammenhænge og perspektiver!” hører strategier som at opsummere, genfor-
tælle og perspektivere.

Stilladskortene ”Find sammenhænge og perspektiver” kan in-
troduceres, fjerde gang eleverne arbejder med SYKL-opgaver. 

Den hjulpne skal forsøge at trække tråde fra opgaven til hver-
dagen, egne erfaringer, tilsvarende opgaver, tekster, andet fra 
faget, andre fag, andre steder eller tider. Det kan være med til 
at personliggøre elevernes viden, give overblik og skabe dyb-
delæring. Hjælperen kan fx stille uddybende og opklarende 
spørgsmål: ”Hvordan hænger det sammen med? …” Eleverne 
får øje på sammenhænge, udbygger genrekendskab og det at 
kunne perspektivere.
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Vejledning til  
udarbejdelse af 
SYKL-opgaver

 

ISYKL-undervisningen er dialogen relateret til danskfagets arbejde med sprog og tekster, herunder 
både fiktive og faktiske, mono- og multimodale. Opgaverne skal derfor udformes, så det er mu-
ligt og overkommeligt at skaffe (korte) tekster til opgaverne. Indholdsområder og mål kan hentes 
fra Fælles Mål Dansk, og/eller fra hvad klassen i forvejen arbejder med. Teksterne kan være: 

• Fortællende, fx eventyr, fabler, kortprosa, tegneseriestriber, novelle- og romanuddrag

• Lyriske, fx digte, salmer og sange 

• Berettende, fx nyhedsartikler og blogs

• Informerende, fx fagtekster og leksikonoplag 

• Instruerende, fx brugsanvisninger og opskrifter 

• Argumenterende, fx debatindlæg/læserbreve og reklamer 

Det er oplagt at vælge tekster, som klassen i forvejen arbejder med. Teksterne kan være rent verbal- 
sproglige eller sammensatte (multimodale). De kan også være helt uden verbalsprog, fx illustrationer, 
fotos og malerier. Til de mere produktive opgaver, hvor eleverne fx selv skal skrive eller tegne, kan 
man også tage udgangspunkt i noget, der slet ikke er en tekst, fx en samling af ord, en spadseretur i 
skolegården eller et interview med makkeren.

Afsættet i opgaverne skal være et eller flere åbne spørgsmål eller opfordringer, der kan starte en un-
dersøgende, analyserende og/eller reflekterende samtale. Opgaverne kan have form af hv-spørgsmål 
eller opfordringer, og de kan både være receptive og produktive.
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Eksempler på receptive: 
• Hvordan tror du nyhedsartiklens billede, overskrift/rubrik og tekst virker på dem, der læser den? 

• Undersøg, hvordan sproget skaber stemning i digtet. Hvad ser du for dig, når du hører og 
læser digtet?

Eksempler på produktive:
• Hjælp Laurits med at forbedre læserbrevet ved at komme med konkrete forslag.

• Tegn de tre brødre, og lad din makker gætte, hvem der er hvem.

 
 
 
DAN-TIPS
Nederst på opgavearket skal der være nogle DAN-TIPS. Det er små stilladserende spørgsmål eller 
hints, der kan hjælpe eleverne, hvis de går i stå med opgaven. Tippene skal altså ses som en faglig 
støtte til dialogen mellem hjælperen og den hjulpne. Det er hjælperen, der bringer tippene i spil, når 
den hjulpne har brug for dem. 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 eller undre sig over, når de er i gang med en opgave af denne type. Der skal være tips, der kan 
hjælpe eleverne i gang med den receptive og/eller produktive undersøgelse. Derudover kan der være 
tips, der hjælper med at stille analytisk skarpt på dele af teksten eller indføre relevant fagsprog. Der 
skal med andre ord være en progression i tippene, så de(t) første er støttende og igangsættende, 
mens de(t) sidste er mere udfordrende. På tværs af progressionen bør der også være spørgsmål, som 
motiverer eller vækker elevernes nysgerrighed og undren.

I nedenstående eksempel fra opgave 1A er der tips til at undersøge sproget i et digt:

DAN-TIPS
• Hvad for en sætning (verselinje) kan du bedst lide? Hvorfor?

• Hvad for nogle ord er med til at skabe stemningen?

• Er der noget i digtet, du undrer dig over?

• Er der ord, du ikke kender? Hvilke? Hvordan vil du finde ud af, hvad de betyder?

• Prøv at finde ord, der rimer. Hvad betyder de for stemningen?

• Kan du omskrive nogle linjer af digtet, så det kommer til at handle om en anden slags vejr, fx 
regn, blæst eller solskin? Start fx med ”Der er ingenting i verden så plaskende som regn …”
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OPSUMMERING AF GUIDELINES TIL UDARBEJDELSE AF SYKL-OPGAVER

 

INDHOLD OG TEKST

• Vælg indholdsområde, mål og en tekst til opgaven.

SPØRGSMÅL

• Formulér et eller flere åbne hv-spørgsmål eller opfordringer, der kan igangsætte  
en receptiv og/eller produktiv undersøgelse.

DAN-TIPS

• Formulér DAN-TIPS til stilladsering af undersøgelsen, fx i form af spørgsmål, opfordringer, 
hints, hjælpe-/startsætninger og/eller fagsprog.

 
 

Se eksempler på SYKL-opgaver på: 
kp.dk/sykl.
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Undervisnings- 
forløb med SYKL

 

Et undervisningsforløb med SYKL kan indeholde én eller flere SYKL-sessioner. En SYKL-ses-
sion består af lærerens introduktion, elevernes makkerarbejde og en fælles opsamling. 
Lærerens introduktion rammesætter kort det danskfaglige fokus, som eleverne skal arbejde 
med i makkerparrene. Denne opstart skal blandt andet aktivere elevernes forforståelse for em-

net, skabe motivation og eventuelt introducere strategier fra nye stilladskort. I et forløb med eksempelvis 
reklamer i 4. klasse kan det være, at læreren begynder med at vise en tv-reklame og fortæller, at rekla-
mer er argumenterende tekster, der forsøger at overbevise seeren/læseren om noget. Eleverne kan her-
efter få et øjeblik til at fundere over, hvad den viste tv-reklame forsøger at overbevise om – og hvordan.

Efterfølgende arbejder eleverne i par med opgaver, der lægger op til et receptivt og/eller produktivt 
arbejde med emnet. I reklameforløbet kan det fx være, at eleverne i SYKL-DEL A undersøger, hvordan 
en trykt reklame (eller kampagne) forsøger at overbevise dem med både tekst(er), billede(r) og andre 
modaliteter. I SYKL-DEL B kan det være, at eleverne blot får udleveret et billede, hvortil de efter en 
kortfattet billedbeskrivelse og -analyse selv skal formulere et reklameslogan. I makkerarbejdet arbej-
der 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 analyser. 
Denne dialog i plenum skal være med til at bevidstgøre om metoder og strategier, justere elevernes 
forestillinger, løsrive sproget fra den konkrete kontekst og indføre fagbegreber, så elevernes danskfag-
lige viden og kompetencer udvikles. I reklameforløbet vil det fx være relevant at få følgende begreber 
og deres anvendelse konsolideret: reklame, afsender, budskab, modtager, logo, slogan, argument 
(og eventuelt: påstand og belæg). Opsamlingen skal desuden indeholde refleksioner over elevernes 
samarbejde i makkerparrene og deres brug af DAN-TIPS og stilladskort.

Efter SYKL-sessionen kan det skriftsproglige arbejde med emnet udfoldes. Det kan fx være, at elever-
ne 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.

I modelform kan en SYKL-session altså se således ud:

– Metaundervisning om SYKL 
– intro til emnet

– Undersøgende  
makkerarbejde A+B

– Opsamling i plenum 
– Skriftsproglig bearbejdning

5 min. 30 min. 10 min.

1 2 3
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Man kan gøre bruge af én eller flere 
SYKL-sessioner til et undervisnings-
forløb. I reklameforløbet kan det være, 
at eleverne efter første session nu skal 
arbejde med de mere etiske aspek-
ter af emnet på et højere taksonomisk 
trin. I den nye SYKL-DEL A kan de fx 
undersøge de mange forskellige steder, 
reklamer optræder, herunder på bus-
ser, på fodboldspilleres trøjer og som 
product placement i film – og sikkert 
også mange steder på skolen, fx i form 
af kampagner. Reklamer er altså ’på-
trængende’, ofte både fysisk og etisk. 
I SYKL-DEL B kan eleverne undersø-
ge en kontroversiel reklame eller kam-
pagne og kritisk diskutere dens etiske 
grænser.

Igen vil det være vigtigt med opsamling 
i plenum og en skriftlig bearbejdning. 
I det skitserede reklameforløb kan det 
være, at eleverne reflekterer individuelt 
og skriftligt ud fra et åbent spørgsmål 
som: Hvordan kan det være, at der er 
særlige regler for reklamer til børn? Fx 
siger markedsføringsloven, at virksom-
heder ikke må benytte vold eller frygt til 
at fange børns opmærksomhed, og at 
reklamer til børn ikke må indeholde rus-
midler, eksempelvis alkohol, eller opfor-
dre børn til at gøre noget farligt.
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SYKL, forskning  
og danskfagets  
didaktik

 

Idéen til SYKL er hentet i en række amerikanske forskningsprojekter, som viser, at peer-tutoring har 
en positiv effekt på elevers læring og inklusion i klassefællesskabet (Kunsch et al., 2007; Nawaz & 
Rehman, 2017; Spörer & Brunstein, 2009; Thurston, 2021). I SYKL til danskfaget omsættes viden 
fra disse undersøgelser til en dansk skolekontekst og til danskfaget. De amerikanske projekter, som 

er gennemført med henblik på modersmålsfagene, fokuserer primært på og viser positive resultater 
inden for elevers læseforståelse (Calhoon, 2005; Fuchs & Fuchs, 2005; Okilwa & Shelby, 2010; Sáenz 
et al., 2007; Tsuei et al., 2020, Vaughn et al., 2011). I flere af disse efterspørges en større viden om, 
hvordan klassekammerathjælp kan anvendes, og med hvilken effekt, når der arbejdes med mere kom-
plekse kompetencer som fx kritisk tænkning, dyb forståelse og udvikling af læse- og skrivestrategier. 

I SYKL-indsatsen til danskfaget har vi et bredt fokus på danskfaget som både et sprogfag, et tekstfag 
og et dannelsesfag. I udformningen af indsatsen bygger vi derfor både på de mere generelle undersø-
gelser af effekter af indsatser med systematisk klassekammerathjælp og på nyere nordisk forskning 
om undersøgende tilgange og elevkommunikation i danskfaget. 

Meget nyere forskning i danskfagets kerneområder (skriftlighed, litteratur, medier og sprog) bygger li-
gesom SYKL-indsatsen på et sociokulturelt grundsyn, hvor sprog og læring forstås som sammenhæn-
gende og situeret i sociale kontekster (Holmberg et al., 2019). Forskningen lægger vægt på, at klas-
serummets kommunikation mellem elever og lærere er helt afgørende for læring, og at det at kunne 
kommunikere på fagspecifikke måder, er noget, der kan og skal undervises i som en del af faget. Den 
nordiske forskning i danskfagets didaktik er primært kvalitativt orienteret og giver derfor ikke mange 
svar på, om indsatser med klassekammerathjælp virker. Derimod kan denne forskning give bud på, 
hvordan SYKL-lignende indsatser kan se ud inden for forskellige områder af faget.

Mere konkret bygger indholdet i SYKL til danskfaget på undersøgelser, som viser veje for, hvordan 
elevers kommunikation om sprog og tekster kan støttes (fx Kabel, 2021; Kabel et al., 2022; Rasmus-
sen, 2021; Solheim et al., 2022), og hvordan man kan arbejde undersøgende i faget dansk (Hansen 
et al., 2017). Der har også været en voksende interesse for mundtlighed som et kerneområde i dansk-
faget (Høegh, 2018), og flere aktuelle projekter fokuserer specifikt på elevers samtalekompetencer 
(Dam-Christensen, 2022; Rasmussen, 2021; Skaftun, 2020). 
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Et fokus, som er særligt interessant i den sammenhæng, er spørgsmålet om, hvad der karakteriserer 
en læringsunderstøttende samtale mellem elever i danskfaget. Når dette spørgsmål undersøges i 
nordisk forskning, hentes der ofte inspiration i engelsk forskning og særligt hos Douglas Barnes, Neil 
Mercer og Rupert Wegerif, som beskriver forskellige samtaleformer og viser, hvordan bestemte former 
for samtale understøtter elevers læreprocesser (Barnes, 2008; Mercer, 2000; Wegerif, 2013). Ofte 
fremhæves en undersøgende samtaleform, hvor forskellige perspektiver mødes, og hvor refleksion 
gøres eksplicit. Men forskningen peger også på, at elever kun sjældent indgår i sådanne samtaler med 
hinanden. 

I SYKL er det en særlig samtaleform, der skal understøttes, fordi eleverne på forhånd er tildelt en 
rolle som henholdsvis hjælper og den hjulpne. Samtaleformen minder om de samtaler, vi finder i  
feedback-situationer mellem elever. SYKL-indsatserne er derfor også inspireret af undersøgelser, som 
handler om respons og feedback i danskfaget. Et vigtigt tema i denne forskning er netop, at klasse-
kammeratfeedback på tekster kan være vanskelig at stilladsere og gennemføre, men også, at den er 
givende, både i forhold til forbedring af elevers tekster og skrive- og kommunikationskompetencer i 
bredere forstand (Bærenholdt & Christensen, 2017).

I den konkrete udformning af SYKL-indsatsen til danskfaget har vi i forlængelse af ovenstående haft 
det som et primært fokusområde, at både opgaver og stilladskort skal lægge op til elevernes egen 
undersøgelse af et lille hjørne af faget. Douglas Barnes skelner mellem præsenterende og eksplorativ 
tale. Præsenterende tale er rettet mod et publikum og er ofte stærkt influeret af, hvad lyttere – fx lærere 
eller andre elever – forventer i den aktuelle situation. Eksplorativ tale er ifølge Barnes især rettet mod 
et arbejde med egen forståelse: “Exploratory talk is hesitant and incomplete because it enables the 
speaker to try out ideas, to hear how they sound, to see what others make of them, to arrange infor-
mation and ideas into different patterns” (Barnes, 2008, p. 55). I SYKL forsøger vi at flytte elevernes 
samtale fra at være præsenterende og rettet mod fx rigtige og færdige svar til at blive undersøgende 
og rettet mod en bredere og dybere forståelse af et fagligt indhold eller problem. Opgaver, DAN-TIPS 
og stilladskort i SYKL har derfor alle til formål at understøtte elevernes eksplorative eller undersøgende 
samtale af et fagligt område.  

Samtidig har vi med alle eksempelopgaverne – uafhængigt af indhold – haft et fokus på, at den samta-
le, eleverne har med hinanden, skal give mulighed for kommunikation om sprog og tekster og dermed 
støtte en metabevidsthed om sprog og kommunikation hos eleverne. Eleverne skal øve sig i at tale om 
sprog og tekster, fordi det at være god til danskfaget også er at kunne kommunikere på faglige måder 
om fagets indhold.

I en SYKL-samtale er eleverne således både i dialog med hinanden og i dialog med et fagligt indhold. 
En sådan dialog kommer bedst i stand, hvis eleverne er motiverede, både for det faglige indhold og 
for en dialog med makkeren. Derfor har særligt de indledende SYKL-øvelser ofte fokus på at vække 
elevernes lyst til og engagement i den tekst, der arbejdes med, og i samtalen med makkeren.
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