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Forord 

Maria Christina Secher Schmidt, projektleder

K øbenhavns Professionshøjskole har siden 2019 udviklet og forsket i 
SYstematiseret KLassekammerathjælp (SYKL). SYKL er tænkt som et 
svar på den udfordring, at på trods af at gruppearbejde er meget udbredt 
i grundskolen, så har samarbejdet ofte ikke et fagdidaktisk fundament. 

Og eleverne undervises sjældent i, hvad det vil sige at være en god hjælpemakker. 
I SYKL sættes to elever sammen, der fagligt ikke er så langt fra hinanden, og som 

potentielt kan være venner. Derved kan de have glæde af hinanden både fagligt og so-
cialt. I undervisningen arbejder eleverne sammen på en måde, hvor den ene er hjælper 
for den anden. Man kan sige, at én er cykelrytter, og én er holdkaptajn. Cykelrytteren 
skal tænke højt og fortælle, hvilke idéer hun/han har til at løse opgaven. Holdkaptaj-
nen skal stimulere tænkningen og være klar til at hjælpe. Efter 15 minutter bytter de 
roller. Undervejs støttes de af Stilladskort og faglige Tips.

Denne antologi tager udgangspunkt i projektet Tandem-SYKL (2020-2022), hvor 
vi har undersøgt 4. klassers arbejde med at SYKL’e i matematik og natur/teknolo-
gi. Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden. De første fire kapitler er skrevet af 
projektgruppen og dykker ned i vores undersøgelsesresultater, der baserer sig på 173 
videoobservationer af elevdialoger, interview med 29 elever samt 10 lærere og vejle-
dere. Disse kapitler afsluttes med refleksionsspørgsmål, der kan bruges på både lærer-
uddannelsen og i skolens praksis.

De tre øvrige kapitler – som er skrevet af forskere, der har været medlemmer af 
projektets følgegruppe – perspektiverer til andre forskningsresultater vedrørende 

elevsamarbejde. Jens Dolin (ph.d. og professor emeritus, Københavns Universitet) 
argumenterer for betydningen af feedback, når elever arbejder undersøgende. Lena 
Lindenskov (ph.d. og lektor, Aarhus Universitet) diskuterer den del af PISA-under-
søgelserne, der handler om elevers evne til problemløsning i samarbejde. Og Morten 
Rask Petersen (ph.d. og docent, University College Lillebælt) beskriver, hvordan vi-
deokodning bruges i forskningssammenhæng og kan bruges i formativ evaluering. 
Tak for jeres bidrag og for sparring undervejs.

Ud over forfatterne til denne antologi er der en række kollegaer på Københavns 
Professionshøjskole, som har været med til at udvikle og undersøge SYKL. Jeg vil her 
gerne benytte lejligheden til at sige tak for samarbejdet til Klaus Rasmussen, Pia Beck 
Tonnesen, Stine Karen Nissen, Signe Smedegaard Skov, Heidi Honig Spring, Ane 
Haxø, Charlotte Bie, Christina Virklund, Kenneth Reinecke Hansen, Marie Dahl 
Rasmussen, Dorte Østergren-Olsen, Nanna Koefoed-Melson, Steffen Overgaard og 
Signe Gottschau Malm.  

Der skal også lyde en stor tak til alle de lærere og elever, der har SYKL’et i deres un-
dervisning. De har gjort projektet muligt og også gjort os meget klogere på, hvordan 
man kan didaktisere makkerarbejdet i skolen.

Last but not least, I would like to thank our good colleague Professor Allen Thur-
ston from Queens University, Belfast. His work has been a great source of inspiration 
for SYKL, and he has generously shared his knowledge with us. 
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Undersøgende samtaler  
i makkerpar 
– om SYKL i teori og praksis i  
matematik og natur/teknologi   

SYstematiseret KLassekammerathjælp (SYKL) er fagundervisning centre-
ret om makkerpar med fokus på samarbejde og kommunikation. Inspi-
rationen kommer fra peer-tutoring, hvor elever indtager roller som hen-
holdsvis hjælper og hjulpne i makkerarbejde. Teoretisk bygger SYKL på et 

sociokulturelt og dialogisk fundament og vægter det undersøgende i matematik og 
natur/teknologi. Erfaringer fra forskningsprojektet Tandem-SYKL viser et poten-
tiale for SYKL i fagene, men også udfordringer med at udarbejde gode SYKL-op-
gaver, og at SYKL-tilgangen må tilpasses kontekst og lærerens øvrige praksis.

 
INDLEDNING
Makkerarbejde fylder generelt meget i grundskolens undervisning, og vendinger som 
”gå sammen med sidemakkeren” eller ”find sammen i par” kan høres i de fleste klasser. 
I arbejdslivet dedikeres store ressourcer til at skabe gode samarbejdsrelationer mellem 
voksne. Det er noget, som betragtes som vigtigt og værdifuldt, men også som svært og 
ofte konfliktfyldt. Samarbejdet i grundskolens undervisning er derimod noget, som 
ofte tages som en selvfølge, selvom elever sjældent engagerer sig i dybe faglige dialoger 
uden støtte fra læreren (Gillies, 2013). På den baggrund kan det undre, at der indtil 
nu har været så relativt lidt fokus på, hvordan samarbejdsrelationer mellem elever i 
grundskolen kan skabes, stimuleres og gøres værdifulde i fagene (EVA, 2021). 

SYstematiseret KLassekammerathjælp (SYKL) er specifik undervisning i, hvordan 
elever kan blive bedre til at hjælpe hinanden og føre faglige samtaler, når de arbejder i 
par. SYKL er kraftigt inspireret af peer-tutoring, hvor eleverne indtager forskellige rol-
ler i deres makkerarbejde (Thurston et al., 2007; Thurston et al., 2020). Elever tildeles 
én af to positioner, enten som hjælper eller som den, der skal problemløse (den hjulp-
ne). Til at udfylde rollen som hjælper får vedkommende nogle prompt-cards og nogle 
faglige Tips til opgaveløsningen. Prompt-cards er generiske hjælpespørgsmål, der skal 

Martin Storm-Andersen & Mette Fredslund Andersen 

understøtte eleven i rollen som hjælper og samtidig udvikle elevens generelle forstå-
else af rollen som hjælper. I SYKL kaldes disse prompt-cards for Stilladskort. Tips er 
specifikke idéer til opgaveløsningen udarbejdet af læreren med den konkrete opgave 
for øje. Som hjælper får eleven øvelse i at fokusere på opgavens relevante information-  
er, strukturere sin egen forståelse samt formulere spørgsmål og enkle forklaringer til 
hjælp. Den hjulpne øver sig i at stille præcise spørgsmål og være vedholdende i opgave-
løsningen (Gillies, 2013). Rollerne skifter, så eleverne har den ene rolle ved den første 
opgave i en lektion og den anden rolle ved den følgende opgave. Rolleskiftet kaldes ”det 
reciprokke princip”, og det er en måde at skabe mening og ejerskab for eleverne i deres 
roller, da det forpligter på relationen, når positionerne gentages med omvendt fortegn. 

KAN OPGAVEN DELES OP I 
MINDRE DELE?

KAN I GÅ I GANG MED AT 
UNDERSØGE NOGET?

KAN TIPS HJÆLPE?

KOM I GANG MED 
OPGAVEN!

Eksempel på Tips:

SYKL er en dialogisk og undersøgende tilgang under udvikling, og der sker fortsat afprøv-
ninger i nye fag. Dette kapitel introducerer de teoretiske udgangspunkter og de fagdidak-
tiske bevæggrunde for at afprøve SYKL i matematik og natur/teknologi.1 Derefter disku-
teres erfaringer fra projektet Tandem-SYKL med henblik på fremtidig videreudvikling. 

Eksempel på Stilladskort:  

MATEMA-TIPS 1.1:                                                                   
Start med den lille perleplade. 
MATEMA-TIPS 1.2
Kan I dele perlepladen op i mindre dele? 
MATEMA-TIPS 1.3:
Tegn rundt om de mindre dele af perlepladen, så I kan holde styr på, 
hvad I har talt. 
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TEORETISKE UDGANGSPUNKTER 
FOR SYKL I MATEMATIK OG NATUR/TEKNOLOGI

SYKL bygger på et sociokulturelt og dialogisk 
fundament og fokuserer på det undersøgende i 
matematik og natur/teknologi. I naturfags- og 
matematikdidaktikken har der i årevis været 
fokus på undersøgelsesbaseret læring og under-
visning, mens den dialogiske interaktion i rela-
tion til det undersøgende arbejde er blevet mere 
forsømt (Lehesvuori et al., 2018). At afprøve 
SYKL i natur/teknologi og matematik har der-
for været en måde at give det sociale og dialogi-
ske opmærksomhed i fagenes undervisning. 

I et sociokulturelt perspektiv er dialog og 
brug af sprog en social måde at tænke sammen 
på (Vygotsky, 2019). I SYKL-undervisning 
refererer det sociale både til relationen og in-
teraktionen mellem eleverne i makkerparret, 
til klassen som fællesskab og til matematik og 

naturfag som subkulturer. SYKL kan dermed karakteriseres som en social og inter-
aktiv undervisningsform, hvor dialogen og det at italesætte sine tanker er bærende. 
Hjælperen har for eksempel et Stilladskort, der minder eleverne om hele tiden at tæn-
ke højt (se illustrationen).

Vekselvirkningen mellem den ydre sproglige interaktion og den indre tænkning er 
afgørende for elevernes læreproces. Intentionen er, at dialogen mellem eleverne af-
stedkommer, at de udvikler forståelse og løser faglige problemstillinger kollaborativt, 
da samtalen giver mulighed for at ræsonnere og konstruere viden i fællesskab (Cer-
vetti et al., 2014). Med henvisning til Bakhtin (1981) kan man sige, at fuldstændig 
forståelse af en naturvidenskabelig idé forudsætter en dialogisk relation til den, hvil-
ket eleverne i det små træner i SYKL. For at forstå en naturvidenskabelig idé skal man 
for eksempel kunne forklare den samt kende dens evidensgrundlag og forklaringskraft 
sammenlignet med andre idéer (Ford & Wargo, 2012). De matematiske og naturfag-
lige problemstillinger i SYKL-opgaverne bliver dog kun forstået af eleverne, hvis de 
reelt rekonstruerer dem i dialogen, så indholdet giver mening for dem (Kubli, 2005).

For at skabe grobund for sådan læring er SYKL-dialogerne inspireret af Alexsan-
ders (2020) seks principper for god dialogisk undervisning:

1. Undervisningen er fælles
2. Undervisningen er støttende
3. Undervisningen er gensidig
4. Undervisningen er deliberativ
5. Undervisningen er kumulativ
6. Undervisningen er målrettet

SYKL-undervisningen er fælles på den måde, at eleverne lærer af hinanden i deres 
pararbejde og i klassen som helhed, når der introduceres til pararbejdet og samles op. 
Undervisningen er støttende i kraft af hjælperrollen, Stilladskort og faglige Tips til op-
gaveløsningen. Derudover er det væsentligt, at der opbygges en kultur, hvor eleverne 
ikke er bange for at sige noget forkert og er parate til at arbejde med tentative idéer i 
opgaveløsningen. Undervisningen er gensidig på den måde, at eleverne lytter til hin-
anden, prøver at forstå hinandens tanker og deler idéer med hinanden. I forlængelse 
af dette er undervisningen deliberativ og kumulativ, idet eleverne skal forsøge at forstå 
hinandens perspektiver, bygge videre på hinandens udsagn og arbejde sig frem mod 
begrundede forklaringer og løsninger. Endelig er det tanken, at undervisningen er 
målrettet, ved at lektionen har et fagligt fokus. Håbet er, at eleverne lærer generiske 
strategier til at hjælpe hinanden, føre en faglig samtale og ”knække” typiske problem-
stillinger i fagene. Der er således et ønske om empowerment (Alexander, 2020), hvil-
ket blandt andet stimuleres gennem metarefleksion over processen ved opgaveløsnin-
gen. Eleverne har for eksempel haft et Stilladskort med titlen ”Vejen til at finde svar”.

Ifølge Alexander (2020) skal dialogisk undervisning praktiseres i udgaver, der er 
tilpasset det enkelte fag, da der kan være variationer i måden at stille spørgsmål, ar-
gumentere og anvende fagbegreber i for eksempel matematik, natur/teknologi og 
dansk. Elevernes dialog om SYKL-opgaverne skal således øve dem i at bruge begreber 
og tænkemåder, der er karakteristiske for fagene, så de lærer at begå sig i disse diskurser 

og bliver socialiseret ind i fagenes praksis. Med 
et begreb inspireret fra matematikdidaktikken 
kan man sige, at SYKL forsøger at tydeliggøre 
de sociofaglige normer (Schmidt, 2015), hvil-
ket er et udtryk for de forventninger, der er i 
det faglige fællesskab. Det kan være normer 
som at forklare og begrunde løsningsforslag til 
opgaver samt at lytte aktivt (Cobb & Yackel, 
1996; Makar & Fielding-Wells, 2019). Stil-
ladskort og Tips hjælper med at eksplicitere 
og tydeliggøre disse normer for eleverne. Ele-
verne har for eksempel haft Stilladskort med 
titlerne ”Lyt og spørg” og ”Vurder jeres svar”, 
hvor eleverne i sidstnævnte opfordres til at ar-
gumentere for deres svar.

Med SYKL arbejder man altså med dualiteten mellem individet som den lærende på 
den ene side og fællesskabet, hvor læringen udfolder sig, på den anden side (Cobb & 
Yackel, 1996). I undervisningen er det tydeligt, hvad rammen for deltagelse er, hvad 
der forventes af de deltagende, og hvad der er legitim deltagelse. Rammen er givet af 
SYKL-lektionens stramme struktur, hvor det faglige emne og makkerarbejdet intro-
duceres i en fælles opstart, hvorefter eleverne som beskrevet arbejder med opgaver i to 
runder, hvor de skifter mellem de to roller, og til slut følger en opsamling. Det forven-
tes, at eleverne tager rollerne på sig og arbejder i tråd med Stilladskortenes budskaber. 
Normerne fra Stilladskortene internaliseres på sigt i et eller andet omfang af eleverne, 
og det bidrager til forståelse af normerne i læringsfælleskabet og faget. 

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!      
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Både i matematik og natur/teknologi har SYKL fokus på at gå undersøgende til værks, 
hvilket dermed bliver en del af de sociofaglige normer. I matematik er SYKL inspi-
reret af inquiry based learning (IBL) – eller i daglig tale undersøgende matematikun-
dervisning. Undersøgende matematikundervisning kan defineres som elevaktivitet 
rettet mod at stille og afgrænse problemer, underkaste dem undersøgelser og kritik, 
konstruere modeller og opstille hypoteser (Blomhøj, 2021). Læring betragtes i IBL 
som en adaptiv proces, der drives af oplevelser og refleksion over disse i sammenhæng 
med at forstå og løse situationer eller problemer (Artigue & Blomhøj, 2013; Blomhøj, 
2021). Det er centralt, at oplevelsen giver anledning til refleksioner over det generelle 
og almene ved fænomenet (Artigue & Blomhøj, 2013). Oplevelsen skal give anledning 
til, at eleverne kan abstrahere og erkende egenskaber ved fænomenet med henblik på 
transfer til andre situationer og fænomener. SYKL-opgaverne skal derfor nøje iscene-
sættes i relation til et indhold, som eleven i forvejen er optaget af at lære, og undersø-
gelserne skal kunne give anledning til erkendelser af generel karakter i forhold til det 
pågældende faglige indhold. 

I natur/teknologi trækker SYKL på inspiration fra undersøgelsesbaseret naturfags-
undervisning (UBNU) (Harlen & Allende, 2009) og lægger op til delelementer af 
UBNU eller forskellige naturfaglige praksisser som at stille spørgsmål og definere 
problemer, at planlægge og udføre undersøgelser, at analysere og fortolke data, at 
argumentere og konstruere forklaringer, at udvikle og bruge modeller samt at kom-
munikere om forklaringer (NGSS, 2013). At tænke i naturfaglige praksisser hænger 
desuden sammen med synet på naturvidenskab og naturfag som en social og kulturel 
praksis (Osborne, 2014).

I sammenhæng med den undersøgende tilgang tilstræbes en undersøgende eller 
eksplorativ samtale, hvor målet er at lære og opnå ny forståelse (Barnes, 2008). Un-
dersøgende samtaler er længere udvekslinger med brug af spørgsmål, hvor deltagerne 
forholder sig åbent og udforskende til hinandens synspunkter, har fælles refleksioner, 
genererer idéer og konstruerer forklaringer. Sådanne undersøgende samtaler er den 
ønskværdige samtaleform i SYKL.  

De undersøgende faglige praksisser er ud over dialogiske også fysiske (Hethering-
ton et al., 2018). I SYKL er det en central pointe, at der i tilknytning til alle op-
gaver optræder artefakter, eller hvad man i matematikundervisningen i skolen ofte 
kalder konkreter Disse skal helst være af en karakter, hvor de lader sig manipulere i 
sammenhæng med opgaveløsningen, så de understøtter elevernes undersøgelser af 
det fænomen, der er i fokus. Artefakter betragtes derfor i SYKL som manipulativer. 
Manipulativet skal (ideelt set) udvælges sådan, at det er eksemplarisk for undersø-
gelsesfænomenet eller en direkte repræsentation af samme, så det giver anledning til 
oplevelser og erfaringer med fænomenet og refleksioner herover (Artigue & Blomhøj, 
2013). I SYKL tjener konkreterne også et relationelt formål, da de samler hjælperen 
og den hjulpne om undersøgelsen.     

DISKUSSION AF ERFARINGER MED SYKL I 
MATEMATIK OG NATUR/TEKNOLOGI
Ovenstående teoretiske positioner var grundlaget for udmøntningen af SYKL i ma-
tematik og natur/teknologi i forskningsprojektet Tandem-SYKL i efteråret 2021. 
Afprøvningen af SYKL i praksis har givet gode erfaringer, men også indkredset 

knudepunkter og rejst spørgsmål i forhold til nogle aspekter af SYKL. Nedenfor føl-
ger derfor en diskussion af nogle af fundene fra projektet. Data er hovedsageligt fra 
lærerinterview og fra et dialogseminar med de deltagende lærere og vejledere efter 
interventionens afslutning. Fokus for diskussionen er, hvilke udfordringer man kan 
forsøge at adressere, når man fremadrettet vil arbejde med SYKL i fagene matematik 
og natur/teknologi. Diskussionen er således tænkt som input til en fortsat videreud-
vikling af SYKL for den enkelte lærer eller i kommende forskningsprojekter, hvor 
SYKL undersøges.

Både lærere og forskere har på baggrund af erfaringerne fra Tandem-SYKL konklu-
deret, at karakteren af opgaverne er afgørende for SYKL-undervisningens succes. Sam-
tidig har det været en vanskelig og særlig tidskrævende opgave for lærerne at formulere 
undersøgende opgaver. I SYKL-undervisningen kunne lærerne i mindre grad forlade 
sig på et bogsystem til hele eller dele af opgaverne, men skulle i stedet udvikle opgaver i 
overensstemmelse med SYKL-principperne. At samtænke det matematiske eller natur-
faglige indholdsområde med undersøgelser, der involverer et manipulativ, er en kræven-
de opgave og kan desuden udfordre lærernes tænkning om fagene. Derudover skulle der 
printes opgaver og skaffes manipulativer, hvilket er tidskrævende. For nogle lærere blev 
arbejdet med at formulere opgaver et fælles kollegialt anliggende, der gav anledning til 
dialog om faget, og i disse tilfælde fandt lærerne investeringen meningsfuld. 

Som tidligere beskrevet er intentionen med SYKL-opgaverne, at de skal skabe 
rum for undersøgende praksisser og undersøgende samtale. Flere lærere har således 
også fået øje på, at SYKL er særlig velegnet til åbne og undersøgende opgaver. En 
SYKL-lærer sagde for eksempel i et interview: [Der] hvor eleverne selv skulle undersø-
ge, og det var meget frit, der synes jeg, det fungerede rigtig fint at lægge SYKL indover, for 
der fandt de ligesom ud af det sammen.

Ifølge en vejleder var det undersøgende dog også vanskeligt for nogle lærere og ele-
ver, fordi en del af dem ikke var vant til at arbejde undersøgende i undervisningen. 
Elever uden tidligere erfaring med undersøgende arbejde er ilde stedt ved meget åbne 
undersøgelsesopgaver (Peters-Burton, 2010). Når opgaven er meget åben, er det lige-
ledes svært at formulere generelle Tips, som kan guide eleverne på vej. Det kan derfor 
diskuteres, om SYKL-opgaverne for denne målgruppe skal have færre frihedsgrader, 
så det bliver mere guidede undersøgelser (Kang & Keinonen, 2017). 

Det er dermed en pointe, at SYKL skal gradbøjes i forhold til den konkrete kon-
tekst og lærernes egen praksis, hvilket kom til udtryk i flere sammenhænge på dia-
logseminaret med lærere og vejledere, der havde SYKL’et. I det gennemførte projekt 
skulle lærerne afholde en SYKL-lektion hver uge i både matematik og natur/teknolo-
gi, og hver SYKL-lektion skulle indeholde to opgaver af 15 minutters varighed. Dette 
blev især i natur/teknologi oplevet som konceptuelt og massivt, da det beslaglagde 
hovedparten af natur/teknologi-undervisningen i næsten et halvt år, hvorved for ek-
sempel ekskursioner blev udelukket. At opgaverne skulle kunne løses på et kvarter, var 
derudover et kraftigt benspænd i udformningen af opgaverne. Det var ligeledes ud-
fordrende at få integreret SYKL-opgaverne i en sammenhængende undervisning med 
kumulativ vidensopbygning. Lærerne påpegede derfor, at SYKL skal bruges, hvor det 
giver mening og i sammenhæng med relevante indholdsområder og undervisningens 
progression. Det kan også blot være udvalgte aspekter af SYKL, der skal anvendes i 
undervisningen, som en SYKL-lærer udtrykte det i et interview: Der er nogle elemen-
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me struktur, fordi denne ikke giver rum for, at eleverne kan underkaste modellerne ite-
rativ analyse. Mulige løsninger herpå er at opbløde den stramme struktur eller at udtæn-
ke modelleringsaktiviteter, der fokuserer på delelementer i modelleringscyklussen som 
en atomarisk tilgang til modellering (Højgaard Jensen, 2007). 

AFRUNDING
Afprøvningen af SYKL i praksis har (som beskrevet i dette kapitel) bekræftet, at det 
giver mening at arbejde eksplicit med samarbejdet og dialogen koblet til det undersø-
gende arbejde i fagene matematik og natur/teknologi. Samtidig kalder de foreløbige 
erfaringer på mere udviklingsarbejde og større fleksibilitet i tilgangen for at udforske 
det fulde potentiale i fagene.
 
 

SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION 

1. I denne video kan du se to elever, der SYKL’er:  
youtube.com/watch?v=MKxq18wtHR0&t=160s

a) Hvilken betydning har det, at eleverne tænker højt?
b) Hvordan fungerer kuglepennen som en konkret, der kan  
manipuleres i elevernes undersøgelse?
c) I hvilken grad kan elevernes samtale karakteriseres som undersøgende,  
og hvilken betydning har hjælperens ageren i forhold til dette?
 
2. Hvordan kan elever lære både at være en god hjælper og en kritisk fagfælle 
i makkerarbejde i fagene natur/teknologi og matematik?
 
3. Hvordan kan SYKL-opgaver helt konkret udformes, så de styrker elever-
nes repræsentations- og symbolbehandlingskompetence eller modellerings-
kompetence?

På sykl.kp.dk  kan du finde eksempler på opgaver, Stilladskort, lærervejled-
ninger og en beskrivelse af makkerinddelingen. 

ter, som man kan trække ud og inddrage i sin egen undervisning, uden det nødvendigvis 
behøver at være hele SYKL-delen. Fordi jeg synes, at det faktisk gavner undervisningen 
og elevernes læring.

Lærernes tilbagemeldinger om SYKL er i tråd med Alexanders (2020) udlægning af 
dialogisk undervisning, hvor han afviser dialogisk undervisning som en metode, som 
man kan kopiere og anvende direkte. Lærere har ifølge Aleksander (2020) brug for et 
repertoire af dialogiske teknikker, som kan anvendes fleksibelt, og her kan SYKL være 
en del af repertoiret. En SYKL-lærer formulerede for eksempel sin fremtidige brug af 
SYKL på følgende måde:

Jeg tror, det bliver lagt i en skuffe, og så bliver det hevet ud, når jeg vil variere undervisningen med no-
get, der giver mening for mig. Altså for eksempel en opgave: ”Hov, den der, den er oplagt til at SYKL’e 
med, så lad os gøre det her […]. Den kan vi godt lave noget undersøgende ud af.”

Ud over en bevidsthed om SYKL’s potentiale i relation til det undersøgende er lærer-
ne også opmærksomme på, at SYKL kan bidrage til at styrke kommunikationskom-
petencen. En SYKL-lærer sagde således om elevernes kommunikationskompetence i 
matematik: 

Jeg vil sige, at de er blevet bedre til de kommunikative formuleringer og at være mere præcise i, hvordan 
de fortæller deres løsninger på opgaven. Det var også en af tingene, jeg arbejdede med. Der synes jeg, 
man kan se en udvikling. Det er jo også det med at gå fra at sidde og arbejde meget i arbejdsbog med 
fokus på de fire regnearter til nu at skulle prøve at fortælle de her opgaver – altså hvordan de er kommet 
frem til løsningen i stedet for bare resultatet […].

Ovenstående citat tyder på, at matematiklæreren har oplevet, at elevernes ræsonne-
ments- og tankegangskompetence også har været i spil i SYKL. Det kan dog diskute-
res, om hjælperrollen altid bidrager til ræsonnementer og undersøgende samtaler, da 
det ligger i rollen, at vedkommende samtidig skal støtte, hjælpe og opmuntre. Hvis 
den positive og bekræftende dialog betyder, at eleverne ikke forholder sig kritisk til 
hinandens idéer, rykker dialogen dem ikke nødvendigvis synderligt fagligt. 

Det kan overvejes, om SYKL-rollerne med tiden kan udvikles til kritiske fagfæller. I 
så fald kunne det være interessant at se flere SYKL-opgaver med argumentation og mo-
dellering som naturfaglige praksisser. I matematik kunne arbejdet med repræsentations- 
og symbolbehandlingskompetencen samt modelleringskompetencen også opdyrkes i 
relation til SYKL. Som lærer er det vigtigt at have blik for, at elevernes forståelse af et 
fænomen ikke bare styrkes af et enkelt manipulativ, men af en mangfoldighed af repræ-
sentationer (Tall & Vinner, 1981). Elevernes evne til at lave transfer og sætte viden i spil 
i forskellige sammenhænge er knyttet til righoldigheden i deres begrebsbillede og der-
med de repræsentationer, som de kender til. Oversættelse fra én repræsentationsform til 
en anden kan således også være en SYKL-opgave. I forhold til matematisk modellering 
er arbejdet med denne kompetence umiddelbart udfordret af SYKL-lektionens stram-

https://www.youtube.com/watch?v=MKxq18wtHR0&t=160s
http://sykl.kp.dk
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NOTER
1    På https://sykl.kp.dk kan man for eksempel også finde lærervejledning og opgaver til 
danskfaget. 

 
REFERENCER
Alexander, R. (2020). A Dialogic Teaching Companion. Routledge.
Artigue, M., & Blomhøj, M. (2013). Conceptualizing inquiry-based education in mathematics. 

ZDM Mathematics Education, 45(6), 797-810.
Bakhtin, M. M. (1981). The dialogic imagination: Four essays.  I M. Holquist (red.), Dialogic 

Imagination. University of Texas Press.
Barnes, D. (2008). Exploratory talk for learning. I N. Mercer, & S. Hodgkinson (red.), Explo-

ring talk in school: Inspired by the work of Douglas Barnes (pp. 1-16). SAGE Publications Ltd.
Blomhøj, M. (2021). Samspil mellem fagdidaktisk forskning og udvikling af matematikunder-

visning – belyst gennem erfaringer fra et udviklingsprojekt i undersøgende matematikunder-
visning. Sammenlignende fagdidaktik, 6, 29-50.

Cervetti, G. N., DiPardo, A. L., & Staley, S. J. (2014). Entering the Conversation: Exploratory 
Talk in Middle School Science. The Elementary School Journal, 114(4), 547-572.

EVA (2021). Gruppearbejde i folkeskolen. Danmarks Evalueringsinstitut. www.eva.dk/grund-
skole/gruppearbejde-folkeskolen (lokaliseret 15.9.2022).

Ford, M. J., & Wargo, B. M. (2012). Dialogic framing of scientific content for conceptual and 
epistemic understanding. Science Education, 96(3), 369-391. 

Gillies, R. M. (2013). Productive academic talk during inquiry-based science, Pedagogies: An 
International Journal, 8(2), 126-142.

Harlen, W. & Allende, J.E. (2009). Inquired-Based Science Education: An overview for educa-
tionalists. The Interacademy Panel on International Issues, IAP. Paris

Hetherington, L., Hardman, M., Noakes, J., & Wegerif, R. (2018). Making the case for a ma-
terial-dialogic approach to science education. Studies in Science Education, 54(2), 141-176.

Højgaard Jensen, T. (2007). Udvikling af matematisk modelleringskompetence som matematik-
undervisningens omdrejningspunkt – hvorfor ikke? IMFUFA-tekst nr. 458.

Kang, J., & Keinonen, T. (2017). The Effect of Student-Centered Approaches on Students’ 
Interest and Achievement in Science: Relevant Topic-Based, Open and Guided Inquiry-Ba-
sed, and Discussion-Based Approaches. Research in Science Education (Australasian Science 
Education Research Association), 48(4), 865-885. 

Kubli, F. (2005). Science Teaching as a Dialogue – Bakhtin, Vygotsky and some Applications 
in the Classroom. Science & Education, 14(6), 501-534. 

Lehesvuori, S., Ramnarain, U., & Viiri, J. (2018). Challenging Transmission Modes of Teaching 
in Science Classrooms: Enhancing Learner-Centredness through Dialogicity. Research in 
Science Education (Australasian Science Education Research Association), 48(5), 1049-1069.

Makar, K., & Fielding-Wells, J. (2019). Extending Yackel and Cobb’s sociomathematical norms 
to illstructured problems in an inquiry-based classroom. Eleventh Congress of the European 
Society for Research in Mathematics Education. Utrecht University, Holland.

NGSS (2013). APPENDIX F – Science and Engineering Practices in the NGSS, www.nextgen-
science.org/sites/default/files/Appendix%20F%20%20Science%20and%20Engineering%20
Practices%20in%20the%20NGSS%20-%20FINAL%20060513.pdf (lokaliseret 15.9.2022).

Osborne, J. (2014). Teaching Scientific Practices: Meeting the Challenge of Change. Journal 
of Science Teacher Education, 25(2), 177-196. 

Peters, E. E. (2010). Shifting to a Student-Centered Science Classroom: An Exploration of 
Teacher and Student Changes in Perceptions and Practices. Journal of Science Teacher Educa-
tion, 21(3), 329-349.

Schmidt, M. C. S. (2015). Inklusionsbestræbelser i matematikundervisningen: En empirisk un-
dersøgelse af matematiklæreres klasseledelse og elevers deltagelsesstrategier i folkeskolen. Ph.d.-af-
handling. Danmarks Pædagogiske Universitet.

Tall, D., & Vinner, S. (1981). Concept image and concept definition in mathematics with 
reference to limits and continuity. Educational Studies in Mathematics, 12(2), 151-169.

Thurston, A., Keere, K., Topping, K., Kosack, W., Gatt, S., Marchal, J., Mestdagh, N., Schmeinck, 
D., Sidor, W., & Donnert, K. (2007). Peer learning in primary school science: Theoretical 
perspectives and implications for classroom practice. Electronic Journal of Research in Educa-
tional Psychology, 5(13), 477-496.

Thurston, A., Roseth, C., Chiang, T.-H., Burns, V., & Topping, K. J. (2020). The influence 
of social relationships on outcomes in mathematics when using peer tutoring in elementary 
school. International Journal of Educational Research Open, 1, 100004. 

Vygotsky, L. S. (2019). Tænkning og sprog. Akademisk Forlag.
Yackel, E. & Cobb, P. (1996). Sociomathematical Norms, Argumentation, and Autonomy in 

Mathematics. Journal for Research in Mathematics Education, 27(4), 458–477

https://sykl.kp.dk
https://www.eva.dk/grundskole/gruppearbejde-folkeskolen
https://www.eva.dk/grundskole/gruppearbejde-folkeskolen
https://www.nextgenscience.org/sites/default/files/Appendix%20F%20%20Science%20and%20Engineering%20Practices%20in%20the%20NGSS%20-%20FINAL%20060513.pdf
https://www.nextgenscience.org/sites/default/files/Appendix%20F%20%20Science%20and%20Engineering%20Practices%20in%20the%20NGSS%20-%20FINAL%20060513.pdf
https://www.nextgenscience.org/sites/default/files/Appendix%20F%20%20Science%20and%20Engineering%20Practices%20in%20the%20NGSS%20-%20FINAL%20060513.pdf


KAPITEL 2
Louise Laursen Falkenberg & Sidsel Katrine Petersen



KAPITEL 2KAPITEL 2

26 27

I dette kapitel præsenteres resultater vedrørende elevernes faglige og socia-
le talehandlinger, når de indgår i SYstematiseret KLassekammerathjælp 
(SYKL). Vi fremlægger de vigtigste opmærksomhedspunkter, der er frem-
kommet af vores undersøgelse af 173 videoobservationer, og kommer med 

anbefalinger til lærere, der ønsker at styrke elevlæring og skabe solide faglige fæl-
lesskaber i klassen. Undersøgelsens kvantitative resultater understøttes af eksem-
pler fra SYKL-undervisningen i forskellige 4. klasser i fagene matematik og natur/
teknologi.

 SYstematiseret KLassekammerathjælp (SYKL) har blandt andet til formål at styrke 
elevernes læring og trivsel ved at lære dem at samarbejde og ved at sørge for, at det 
faglige indhold, de samarbejder om, er fagdidaktisk velfunderet. Med SYKL ønsker 
vi at skabe solide faglige fællesskaber, hvor eleverne lærer ved at engagere sig omkring 
et fagligt indhold og oplever en forbundethed med hinanden, blandt andet gennem 
gensidig anerkendelse (se kapitel 3).

Vi har derfor i forbindelse med følgeforskningen været optaget af at få indblik i 
både faglige og sociale aspekter af elevernes arbejde, når de SYKL’er. Dels har vi væ-
ret optaget af at undersøge, hvor meget de sociale og faglige aspekter er til stede i 
SYKL-undervisningen, og dels, hvordan samspillet er mellem disse aspekter. 

I dette kapitel vil vi præsentere resultaterne af vores videoobservationsanalyse af 
elevernes sociale og faglige talehandlinger i matematik og natur/teknologi i 4. klasse. 
Ved at studere elevernes sociale talehandlinger kan vi se tegn på elevernes bestræbelser 
på at skabe sociale relationer, og ved at studere deres faglige talehandlinger kan vi se 
tegn på deres faglige udbytte. I denne sammenhæng er det ”faglige udbytte” afgræn-
set til fagenes faglige kompetencer, der omfatter en indsigtsfuld parathed og evne til 
aktivt at bringe viden og færdigheder i anvendelse i relevante faglige sammenhænge 
(Niss & Jensen, 2002; UVM, 2019B). Denne parathed til at handle betragter vi der-
for i forhold til de fire kompetencer i natur/teknologi (undersøgelse; modellering; 
perspektivering; kommunikation) samt de otte kompetencer i matematik (problem-

behandling; modellering; ræsonnement; tankegang; repræsentation, symbol og for-
malisme, kommunikation; hjælpemiddel) (UVM, 2019A, 2019B). 

Selvom kapitlet tager sit udgangspunkt i SYKL-undervisningen i fagene matema-
tik og natur/teknologi, vil kapitlets resultater og pointer kunne perspektiveres til an-
dre undervisningsfag.  

METODE
For at få indblik i elevernes dialog og samarbejde i SYKL-undervisning har vi fore-
taget videoobservationer af tilfældigt udvalgte elevpar fra 15 klasser, der over en pe-
riode på 13 uger i efteråret 2021 ugentligt SYKL’ede i én lektion i matematik og én 
lektion i natur/teknologi. De enkelte videoklip er blevet indhentet løbende over hele 
interventionsperioden og bidrager herved med data fra både de første erfaringer med 
SYKL og senere i forløbet, hvor eleverne har SYKL’et op til 10-12 gange i det givne 
fag.  Ved hver observationsgang blev der i alt indsamlet fire videoklip, der ud over de 
to elevdialoger omfattede lærerens introduktion og den efterfølgende fælles opsam-
ling på klassen.

Det samlede datagrundlag består af i alt 173 videoobservationer, hvilket svarer til 
2.143 minutters video fordelt på 1.031 minutter i matematik og 1.112 minutter i 
natur/teknologi.   

En kvantificering af data 
Vi ønskede at bruge de 173 dialoger til at kvantificere elevernes faglige og sociale 
samarbejde under SYKL for at kunne få øje på generelle mønstre.  Alle projektets 
forskere indgik i en kodeudviklingsproces og bidrog til teoretiske diskussioner om, 
hvilke talehandlinger – både fagligt og socialt – der er af særlig relevans og betyd-
ning for SYKL. De faglige talehandlinger, som vi besluttede at fokusere på, afspejler 
fagenes kompetencer samt væsentlige aspekter ved undersøgelses- og dialogbaseret 
undervisning inspireret af blandt andre Alrø og Skovsmose (2004), Bartolini og Mar-
tignone (2014) samt Zack og Graves (2008). De sociale talehandlinger har til formål 
at indfange aspekter ved elevernes verbale og nonverbale samarbejde og er formuleret 
med inspiration fra blandt andre Langer-Osuna (2018), Meslec et al. (2016) samt 
Schmidt (2015). Kodeudviklingsprocessen resulterede i en kodemanual med syv ko-
der for sociale talehandlinger, som er fælles for begge fag, samt fem koder for faglige 
talehandlinger i matematik og fire koder for faglige talehandlinger i natur/teknologi. 
Koderne fremgår af Tabel 1, 2 og 3 på de næste sider.

Samtlige 173 elevdialoger er kodet ud fra ovennævnte 11 eller 12 talehandlinger, alt 
afhængig af om dialogen er foretaget i natur/teknologi- eller matematikundervisningen. 
Kodningen er sket på minutniveau, og såfremt en given talehandling har været til stede 
i det pågældende minut, er handlingen kodet til at forekomme. Vi gør her opmærksom 
på, at vi ud fra denne logik ikke har skelnet mellem hverken dybden eller længden af en 
forekomst. Det betyder, at der for eksempel ikke er skelnet mellem, om fagbegreber er 
brugt én eller 10 gange i løbet af et minut, og at der heller ikke er taget højde for kom-
pleksiteten af det anvendte fagbegreb. Herudover skal det nævnes, at kodningen kun er 
foretaget i de minutter, hvor det var muligt at observere mindst én elev. 

Elevers faglige og sociale 
talehandlinger i SYKL   

Louise Laursen Falkenberg & Sidsel Katrine Petersen
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Der var fire forskere i kodningsteamet, hvilket styrkede validiteten. Samtidig har vi 
været særlig opmærksomme på at sikre en høj reliabilitet i vores resultater. En repræ-
sentativ stikprøve (i forhold til klasse, fag og observationsgang) på 42 dialoger blev 
tilfældigt udvalgt til dobbeltkodning. Meget bevidst blev denne dobbeltkodning 
foretaget over to gange. Den første dobbeltkodning blev foretaget en tredjedel inde 
i processen for samtlige kodninger, mens den sidste dobbeltkodning blev baseret på 
de sidste to tredjedele kodninger. Den procentvise enighed samt Cohens Kappa, der 
tager højde for tilfældig enighed, for samtlige talehandlinger fremgår af bilaget lige 
efter referencerne. Pointen her er, at samtlige kodede talehandlinger viste en tilfreds-
stillende reliabilitet og kan derfor alle indgå i den videre analyse.  

ANALYSESTRATEGIER

Den samlede forekomst 
For at undersøge, i hvor høj grad de forskellige talehandlinger forekom i elevernes 
SYKL-dialoger, har vi undersøgt den samlede forekomst af hver enkelt kode på mi-
nutniveau, det vil sige det antal minutter, koden forekommer, ud af det totale an-
tal minutter af videofilmet SYKL-undervisning i henholdsvis matematik og natur/
teknologi. Det giver os en samlet kvantitativ karakteristik af SYKL-undervisningen, 
men det giver os også mulighed for at gå på jagt efter generelle sammenhænge mellem 
kodekategorierne.

Krydstabulering 
I vores analyse af de kodede videominutter har vi anvendt krydstabulering (IBM, 
2021) for at undersøge sammenhænge mellem de forskellige kodede kategorier. Det, 
vi helt konkret kan se i en sådan undersøgelse, er, i hvor høj grad forskellige tale-
handlinger er til stede samtidig, det vil sige forekommer inden for det samme minut. 
Altså om der for eksempel er en sammenhæng mellem elevernes brug af fagord og 
anvendelsen af konkreter. Men også i hvor høj grad eleverne anvender fagbegreber i 
de situationer, hvor der ikke er konkreter til stede. Det kan give os indikationer på, 
om konkreter for eksempel kan have en betydning for elevers brug af fagbegreber.

KODE (NAVN) TILHØRENDE SPØRGSMÅL 

On task: den hjulpne • Er den hjulpne engageret og i gang med opgaven? 
• Er eleven vedholden og i samme faglige spor? 

On task: hjælperen 
• Er hjælperen engageret i opgaven og opmærksom på  
 den hjulpne? 
• Er eleven vedholden og i samme faglige spor? 

Aktiv lytning  

• Bruger eleverne opmuntrende ord? 
• Er der et positivt kropssprog og afstemmende lyde  
 mellem eleverne?
• Virker eleverne venlige over for hinanden og trygge i  
 hinandens selskab?

Hjælp • Tilbyder eller efterspørger eleverne hinanden(s) hjælp? 

Dialogiske  
svinkeærinder 

• Snakker eleverne sammen om noget, der ikke har med  
 SYKL-aktiviteten at gøre? 
• Laver eleverne noget andet, end hvad der har med  
 SYKL-aktiviteten at gøre? 

Negativt miljø • Er der en dårlig stemning mellem eleverne? 

Dominans • Styrer hjælperen på en måde, der presser den hjulpne  
 ud af arbejdet?

 
TABEL 1. TALEHANDLINGER FÆLLES FOR BÅDE MATEMATIK OG NATUR/TEKNOLOGI

KODE (NAVN) TILHØRENDE SPØRGSMÅL 

Tentative svar  
eller hypoteser 

• Giver eleverne et (muligt) svar på (en del af) opgavens  
 spørgsmål?  

Forklaring • Giver eleverne en forklaring på noget? 
• Underbygger eleverne et svar, en strategi, en metode? 

Medtænkende  
(søger mening) 

• Udtrykker eller tilskynder eleverne hinanden til at søge eller  
 uddybe meningen med noget? 
• Stiller eleverne hypotetiske og/eller dialogiske spørgsmål? 
• Er eleverne med- og/eller videretænkende på hinandens  
 forslag?

Konkreter • Taler eleverne ved at nævne, anvende eller pege på  
 konkreter? 

Sprog med specifikke 
betegnere • Bruger eleverne fagets sprog? 

 
TABEL 2. TALEHANDLINGER ALENE FOR MATEMATIK

KODE (NAVN) TILHØRENDE SPØRGSMÅL 

Svar/forklaring 
• Kommer eleverne frem til et begrundet svar? 
• Argumenterer og forklarer eleverne relevante faglige  
 sammenhænge? 

Medtænkende 
• Søger eleverne mening? 
• Stiller eleverne hypotetiske og/eller udforskende spørgsmål? 
• Er eleverne med- og/eller videretænkende på hinandens forslag?

Konkreter • Anvender eleverne konkreter i relation til opgaven? 

Fagbegreber • Anvender eleverne fagbegreber?
 
TABEL 3. TALEHANDLINGER ALENE FOR NATUR/TEKNOLOGI
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RESULTATER
I dette afsnit vil vi give en karakteristik af SYKL-undervisningen ved at præsentere 
et overblik over den samlede forekomst af sociale og faglige talehandlinger i SYKL.  

Nedenstående tabel skal læses sådan, at rækker med grøn baggrund er procentsatser for 
matematik (MAT), mens rækker med brun baggrund er for natur/teknologi (N/T).  

On task og dialogiske svinkeærinder 
Af tabellen fremgår det, at eleverne i SYKL er on task omkring 90 % af de kodede 
minutter (den hjulpne lidt mere, hjælperen lidt mindre). Det betyder, at eleverne ar-
bejder med den stillede opgave en rigtig stor del af tiden. Vi kan også af tabellen se, at 
eleverne lytter aktivt til hinanden i næsten lige så høj grad.

Noget andet, vi lægger mærke til, er, at eleverne har dialogiske svinkeærinder i knap 
en fjerdedel (23 %) af tiden. At elever snakker om andet end det faglige indhold i un-
dervisningen, er ikke overraskende. Men set i lyset af det høje on task-niveau har det 
været interessant for os at dykke yderligere ned i, hvad der sker i samarbejdet, når ele-
ver er på dialogiske svinkeærinder. For hvis elever kan være on task og have dialogiske 
svinkeærinder inden for det samme minut, så er de dialogiske svinkeærinder måske 
andet og mere end ”forstyrrelse” af arbejdet.  

I videoerne kan vi se, at en del af svinkeærinderne opstår, når eleverne sidder fast i 
en opgave og har brug for lærerens hjælp til at komme videre. Her er svinkeærinderne 
en måde at udfylde ventetiden på. Ofte sker det, at eleverne i samme ventetid får læst 

opgaven igen og pludselig opdager noget, der bringer dem on task igen uden lærerens 
hjælp. Andre gange sker det, at det kun er den ene i makkerparret, der har et svinke-
ærinde, for eksempel med et andet makkerpar. 

Man kan let forestille sig elever, der hurtigt går fra at være on task til at foretage et 
dialogisk svinkeærinde, for eksempel fordi de er kørt fast eller af andre årsager mister 
koncentrationen. Spørgsmålet er, om det går lige så let den anden vej?

Følgende eksempel fra SYKL-undervisning i matematik illustrerer, hvordan dia-
logiske svinkeærinder kan være positive for samarbejdet og også befordrende for, at 
eleverne kommer tilbage on task uden lærerens hjælp.

Maria er hjælperen, og Sebastian den hjulpne. Deres opgave er at undersøge, hvor 
mange huller der er i den udleverede fluesmækker, på så mange forskellige måder som 
muligt. Vi kommer ind i dialogen, hvor Sebastian allerede har talt sig frem til et svar 
på antallet af huller og nu forsøger at regne sig frem til resultatet ud fra en inddeling af 
områder med huller på fluesmækkeren.

Sebastian: Ahh, jeg ved det … 50 + 50 + 26 … 
Maria: Ja.
Sebastian: [nynner…] Hvad med og øhhh …
Maria: [smækker med fluesmækkeren på sin hånd] Ej, det gør jo ikke ondt 
at blive ramt af den. Prøv og kom’, det gør ikke ondt. [Sebastian lægger sin 
hånd hen til fluesmækkeren. Hun smækker forsigtigt på den].
Maria: Det gør ikke ondt. 
Sebastian: Nej, men en edderkop, hvis du bare rammer den, så dør den. 
Maria: Ja … og så kommer der blod ud over den her [smiler og peger på 
fluesmækkeren].
Sebastian: Sådan noget grønt blod … 
Maria: Ej, de har rødt blod [smiler] … Okay, videre til arbejdet [smækker 
med fluesmækkeren på Sebastians noter til SYKL-opgaven].
Sebastian: [siger uglelyde og leger med saksen, mens han nynner]. 
Maria: Bare kig på den her [fluesmækkeren].  
[En anden gruppe siger højt ud i klassen, at de har lavet det hele]. 
Sebastian: De kan ikke have lavet alle måderne … det er umuligt at lave 
alle måderne … der er i hvert fald en million måder. 
Maria: Prøv at læse den her op [rækker ham Matema-Tips], og så prøv at 
lave dem…

Sebastian er optaget af sit eget arbejde med at finde svar på opgaven og efterspørger 
ikke umiddelbart Marias hjælp. I et forsøg på at skabe indbyrdes forbundethed får hun 
med smil og inddragelse Sebastian med ud på et svinkeærinde i relation til den konkrete 
genstand for deres undersøgelse (fluesmækkeren). Det lykkes, og begge er engagerede 
i samtalen om edderkoppers blod. Men påstanden fra en anden gruppe om, at de har 
lavet det hele, får Sebastian til igen at engagere sig i SYKL-opgaven. Hans udsagn, det er 
umuligt …, vidner om fagligt overblik, idet opgaven kan løses på – om ikke uendelige – 
så i hvert fald utallige måder. Maria følger trop ved igen at påtage sig hjælperrollen, her 
ved at delagtiggøre Sebastian i de Matema-Tips, hun har. Begge elever er således – via 
små relationsskabende og humørfyldte afstikkere og omveje – atter on task.

On task  
Hjulpen 

On task  
Hjælper

Aktiv  
lytning  Hjælp Dialogiske 

svinke ærinder 
Negativt 

miljø 
Domi-
nans 

94 % 87 % 86 % 41 % 23 % 1 % 3 % 

93 % 89 % 87 % 22 % 23 % 1 % 3 % 

  
 

MAT Tentative 
svar Forklaring Med-

tænkende Konkreter Fag -
begreber 

1031 min. 37 % 15 % 30 % 41 % 45 % 

  

N/T BEGRUNDET SVAR Med-
tænkende Konkreter Fag -

begreber 

1112 min. 21 % 31 % 71 % 43 % 

TABEL 4. SAMLET FOREKOMST
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Når SYKL skaber solide faglige fællesskaber
Som vi indledningsvist beskrev, opstår solide faglige fællesskaber, når eleverne enga-
geres omkring et fagligt indhold og oplever en indbyrdes forbundethed. En sådan 
forbundethed er svær at forestille sig i et negativt miljø med dårlig stemning eller i 
situationer præget af dominans, hvor hjælperen overtager opgaven fra den hjulpne. 
Derfor er et af vores vigtigste fund, at dominans mellem eleverne (3 %) og negativt 
miljø (1 %) stort set ikke forekommer i den observerede SYKL-undervisning.  

Den følgende casebeskrivelse fra SYKL-undervisningen i en 4. klasse i matematik 
tjener som eksempel på det, vi karakteriserer som et solidt fagligt fællesskab, hvor 
eleverne forbinder sig til opgaven og hinanden gennem humor. 

Marcus (hjælper) og Kim (hjulpne) arbejder med opgaven, som lyder: 
”Du har 16 meter hegn, som skal være uden om en hønsegård. Tegn og 
skriv, hvordan hønsegården kan blive 12 m2.”
Kim giver sig til at tegne en firkant, hvor hver side er fire, og omkredsen 
dermed 16. Stemningen mellem drengene er høj, nærmest løssluppen, idet 
de tror, at de har regnet den ud. Men Kim regner – på Marcus’ opfor-
dring – efter en ekstra gang og finder ud af, at arealet også er 16. Han siger 
en vrængende lyd. De bliver enige om, at det er træls, og Marcus siger 
straks opmuntrende: Så skal vi finde på noget nyt. De læner sig begge tilba-
ge og ser lidt tænksomme ud. Kim strækker sig og kigger op i loftet. 
De er stille et øjeblik. Så spørger Marcus med smil og et glimt i øjet: Må 
det godt være en trekant? Det mener Kim godt, det må. Hvorfor ikke?, 
smiler Kim. Det med trekanten ser ud til at være sagt som en reel løsning, 
men også lidt i spøg. Og Marcus tager spøgen et skridt videre, kigger på 
Kim og siger med et smørret smil: Kan det være en tokant? Er der noget, 
der hedder det? De griner begge to, og Kim giver sig til at illustrere idéen 
på papir: Vi tegner bare en streg, smiler han og ser på Marcus. De genover-
vejer trekanten, indtil Marcus siger: Det er nødt til at være en firkant. Kim 
følger opmuntrende op: Så har vi fundet ud af det! 
De prøver sig nu frem ved at sætte forskellige talværdier på siderne af den 
firkant, Kim tidligere har tegnet. Marcus tænker højt: to, fire … så mang-
ler vi 12 … jeg har den! ... tror jeg … Kim er i mellemtiden blevet optaget af 
nabogruppen, der er i gang med et svinkeærinde, hvortil Kim udbryder: 
Piger, I skal ikke sidde og kigge på dejlige hoteller … Marcus, der nu har 
fundet løsningen, er ivrig for at få Kim tilbage on task: Ki-im … Kim, jeg 
har den… prøv at tænke dig om … Hvis vi har fir… to, to, så er det fire, hvad 
mangler vi så? … for at komme op på 16? 
Kim: Øh … seks …? Marcus: Ja, ja … prøv at skrive to, to, seks, seks. Kim 
skriver, og Marcus følger op: Og hvad er 6 x 2? Kim: 6 x 2? ... there we go!! 
To, fire ... 12, 16, og så har vi også … det er 16.  
Drengene slutter af med en fælles highfive. 

Marcus og Kims SYKL-samarbejde foregår i et positivt miljø. De formår at have det 
sjovt med SYKL-opgaven, og faktisk er det den indbyrdes humoristiske tilgang og 
forbundethed, der sikrer fremdrift i opgaveløsningen. Som når de med smil og grin 

refererer tilbage til tokanten, der fører dem frem til den faglige konklusion, at hønse-
gården er nødt til at være en firkant (om den konklusion så holder, kan i sig selv danne 
udgangspunkt for en ny spændende SYKL-opgave). 

På nær Kims korte svinkeærinde er de begge on task gennem hele seancen. De lytter ak-
tivt til hinanden og tilbyder og efterspørger hjælp: Må det godt være en trekant? Samtidig 
anvender de fagbegreber og er medtænkende på hinandens forslag, som når Marcus siger 
kan det være en tokant? og kommer med tentative svar og siger 2, 4 … så mangler vi 12. 

Ovenstående eksempel er fra matematik, men, jævnfør Tabel 4, ser vi generelt, at 
resultaterne af den samlede forekomst er meget ens i de to fag. Spørgsmålet er, om den 
ensartede adfærd siger noget om elevers adfærd generelt, eller om de er ens, fordi de er 
karakteristiske for SYKL-undervisningen?

Samtidig er det også værd at hæfte sig ved, at i netop to kategorier adskiller fagene 
sig markant fra hinanden: dels med hensyn til anvendelsen af konkreter (mat: 41 %, 
n/t: 71 %), dels med hensyn til at efterspørge og tilbyde hjælp (mat: 41 %, n/t: 22 %). 
Det er interessante fund, som måske kan forklares med forskelle i de to fags didaktik-
ker, der ikke nødvendigvis knytter sig til SYKL-indsatsen. Vi vil i dette kapitel ikke gå 
yderligere ind i disse fund, men blot konstatere, at det er interessant, at resultaterne 
på den ene side er så ens for begge fag og på den anden side, at der netop i forhold til 
konkreter og hjælp er så stor forskel fagene imellem. 

Samspillet mellem konkreter og faglige talehandlinger
I SYKL-didaktikken er brugen af konkreter central i elevernes undersøgende arbejde. 
Tanken er, at konkreter (eller manipulativer – se kapitel 1) kan være med til at under-
støtte elevernes samtale om og forståelse af det fænomen, der er i fokus.  Konkreter 
defineres i SYKL bredt og kan være alt fra en tegnet model til en fysisk genstand, som 
eleverne på den ene eller anden måde kan manipulere med. 

Vi har derfor i SYKL også været særlig optaget af at undersøge, om konkreterne så 
også i praksis har haft betydning for elevernes faglige udbytte. I Tabel 5 ses et uddrag 
af resultatet af den krydstabulering, vi har foretaget mellem konkreter og faglige tale-
handlinger, idet vi kun har medtaget de faglige talehandlinger, hvor det ser ud til, at 
der er en sammenhæng med anvendelsen af konkreter. 

 FAGLIG 
KODE: 

PROCENTDEL AF TID  
hvor den faglige kode er i spil  

og der samtidig anvendes  
konkreter  

PROCENTDEL AF TID  
hvor den faglige kode er  

i spil og der ikke samtidig  
anvendes konkreter 

MAT 

Forklaring 52 % 12 % 

Medtænkende 53 % 36 % 

Fagbegreber 56 % 22 % 

N/T 
Medtænkende 86 % 15 %

Fagbegreber 79 % 30 % 
 
TABEL 5: KRYDSTABULERING        MATEMATIK          NATUR/TEKNOLOGI
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Tabellen skal læses sådan, at der for eksempel i matematik er konkreter med i godt 
halvdelen (52 %) af de situationer, hvor eleverne kommer med forklaringer, mens 
eleverne kun kommer med forklaringer i 12 % af de tilfælde, hvor de ikke anvender 
konkreter.  

Det, vi især lægger mærke til, er, at eleverne i natur/teknologi anvender konkreter i 
86 % af de minutter, hvor de er medtænkende, mens de omvendt kun er medtænken-
de i 15 % af tiden, hvor de ikke anvender konkreter. Samlet set fortæller tabellen os, at 
der er en tydelig sammenhæng mellem situationer, hvor eleverne anvender konkreter, 
og situationer, hvor eleverne er medtænkende, forklarende (kun gældende for mate-
matik) og bruger fagbegreber. Det kan derfor tyde på, at anvendelsen af konkreter har 
en positiv betydning for elevernes faglige udbytte.

Med den følgende observationsbeskrivelse fra videooptagelserne vil vi vise, hvordan 
det kan tage sig ud, når elevers brug af konkreter understøtter udviklingen af fagbegreb- 
er. Eksemplet er fra SYKL-undervisningen i natur/teknologi, hvor Mikkel er hjælper for 
Mads, der arbejder med en opgave med tilhørende tegnede modeller. Opgaven lyder: 
”Hvad viser modellerne om blodets kredsløb mellem hjerte, lunger og resten af krop-
pen? Hvordan kan I lave en konkret model, der viser noget om blodets kredsløb?”

 

Mikkel: Her, prøv at mærke, man kan mærke lungerne lige her. Altså her, 
hvor du har de her to … hvad skal man kalde det … der, hvor der er brystvor-
ter, ik’? 
Mads: Er det ikke ribbenene, det her? 
Mikkel: Jamen, her, hvor der er de der brystvorter, ik’?  Der, hvor de der 
brystvorter er, det er også der, hvor der er lunger, og så sidder hjertet lige 
imellem.  
Mads: Ja, sådan cirka her. 
Mikkel: Altså, hvis du mærker her, kan du mærke noget, der deler sig op her, 
og så er der noget i midten, det er hjertet.  
[Herefter går eleverne over til at bruge en tegnet model som konkret.]

Mads: Men hvor er brystkasserne så henne? Der er hjertet. 
Mikkel: Det der er brystkasser, ik’? 

Mads: Det der er et skulderblad.  
Mikkel: Det der er brystkasser ik’? ... Nå ja, det er brystkasser, jeg taler om. 
Det her er brystkasser [tager sig selv på brystet], og så lige inde under bryst-
kasserne, der sidder de. For prøv at se [peger på tegningen], hvis vi siger, 
at brystkasserne sidder der og der, så er lungerne jo alt det her, og så sidder 
hjertet lige imellem her. 

2

Dialogen mellem Mads og Mikkel er et eksempel på, hvordan brugen af konkreter er 
medvirkende til at fastholde eleverne i den faglige samtale. På Foto1 ser vi, hvordan 
kroppen bliver en helt konkret genstand for undersøgelsen, og af Foto 2 fremgår det, 
hvordan eleverne efterfølgende forsøger at oversætte mellem kroppen og de tegnede 
modeller af hjerte, lunger og blodets kredsløb. Både elevernes kroppe og de tegnede 
modeller fungerer altså her som konkreter, der er genstande for undersøgelse. Det er i 
undersøgelsen af deres egne kroppe, at behovet for et fagsprog opstår; Mikkel spørger 
hvad skal man kalde det?, og det er i oversættelsen mellem de konkrete repræsentati-
oner af lungerne (elevernes kroppe og den tegnede model), at deres fagsprog udvikler 
sig, og Mikkel senere siger nå ja, det er brystkasser, jeg taler om, om end den korrekte 
fagterm er brystkassen. 

OPSAMLING OG ANBEFALEDE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
• Med SYKL-undervisning er eleverne on task, og deres læringsmiljø er positivt. Dia-

logiske svinkeærinder mellem elever, der samarbejder, er ikke nødvendigvis negativt 
– faktisk kan svinkeærinderne være befordrende for elevernes faglige fællesskab. 

• Det er vigtigt at anvende konkreter i undervisningen, blandt andet fordi det ser 
ud til at hjælpe eleverne til at tænke med på hinandens idéer og få dem til i højere 
grad at anvende fagbegreber. Det er særligt i oversættelsen mellem to repræsenta-
tioner, at elevernes fagsprog udvikles.

Foto 1

Foto 2
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SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION 

1.  Elever ser ud til at veksle mellem faglige talehandlinger (for eksempel at 
forklare eller bruge fagsprog) og sociale talehandlinger (for eksempel dialo-
giske svinkeærinder). Hvordan kan du bruge den viden i din undervisning?
2.  På hvilke forskellige måder anvender eleverne konkreter i kapitlets eksem-
pler, og hvilken betydning vurderer du, at det får for deres dialog?
3.  I denne video kan du se to elever, der SYKL’er:  
youtu.be/kaAyI8Tc3wE              
 
 a) Hvilke talehandlinger er til stede i dialogen?
 b) Hvilken rolle spiller konkreter i dialogen? 
 Og ser du tegn på, at konkreterne støtter eleverne i at være 
 medtænkende, forklarende  og/eller anvende fagsprog? 
 c) Hvordan vil du vurdere elevernes faglige udbytte?  
 Og deres indbyrdes forbundethed?
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BILAG
 
KODNINGENS RELIABILITET (INTERCODER RELIABILITY) 

Cohens Kappa tager højde for tilfældig enighed (chance agreement), 
hvor værdien angiver graden af enighed i koderne.  Værdier i intervallet: 

• 0,21 – 0,40 angiver en rimelig enighed  
• 0,41 – 0,69 angiver moderat enighed 
• 0.61 – 0,80 angiver substantiel enighed 
• 0,81 – 1 angiver næsten perfekt eller perfekt enighed (Landis & Koch, 1977) 

 
På næste side fremgår kodningens reliabilitet for henholdsvis matematik og  
natur/teknologi:

https://youtu.be/kaAyI8Tc3wE
https://www.ibm.com/docs/en/spss-statistics/28.0.0?topic=features-crosstabs
https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_L%C3%A6seplan_Matematik.pdf
https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_L%C3%A6seplan_Matematik.pdf
https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/Gsk_l%C3%A6seplan_Naturteknologi.pdf
https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/Gsk_l%C3%A6seplan_Naturteknologi.pdf
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KAPITEL 3
Maria Christina Secher Schmidt & Stine Thygesen

 

KODE (NAVN) PROCENTVIS ENIGHED COHENS KAPPA (К) 

On task: den hjulpne 96 % 0,52 

On task: hjælperen 94 % 0,74 

Aktiv lytning 92 % 0,64 

Hjælp 75 % 0,50 

Dialogiske svinkeærinder 84 % 0,58 

Negativt miljø 99 % - 

Dominans 97 % - 

Tentative svar eller hypoteser 76 % 0,52 

Forklaring 82 % 0,41 

Medtænkende (søger mening) 80 % 0,58 

Konkreter 84 % 0,66 

Fagsprog 84 % 0,67 

TABEL 6. KODNINGENS RELIABILITET FOR MATEMATIK

KODE (NAVN) PROCENTVIS ENIGHED COHENS KAPPA (К) 

On task: den hjulpne 98 % 0,85 

On task: hjælperen 94 % 0,58 

Aktiv lytning 89 % 0,54 

Hjælp 80 % 0,55 

Dialogiske svinkeærinder 92 % 0,78 

Negativt miljø 100 % - 

Dominans 94 % - 

Svar/forklaring 91 % 0,64 

Medtænkende 73 % 0,39 

Refererer til/anvender konkreter 86 % 0,65 

Sprog med specifikke betegnere 82 % 0,73 

TABEL 7. KODNINGENS RELIABILITET FOR NATUR/TEKNOLOGI
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Brobyggeren, humør- 
mageren og de andre  
klassekammerater  
– om sociofaglige deltagelses-
mønstre i SYKL

Maria Christina Secher Schmidt & Stine Thygesen

I SYstematiseret KLassekammerathjælp (SYKL) indtager eleverne rollen 
som henholdsvis hjælper og hjulpne på skift. Vi har set nærmere på, hvilke 
typiske hjælpestrategier eleverne anvender, og det viser sig, at deltagelses-
mønstrene trækker på både sociale og faglige (tale)handlinger. Gennem ek-

sempler fra videoobservationer fremstilles fire strategier, som alle kan føre til mere 
eller mindre inkludering i elevfælleskabet.

er og hjulpne (for en uddybning af SYKL-didaktikken, se kapitel 1). Elever, der har 
deltaget i SYKL, giver udtryk for, at det faglige fællesskab, der opstår ved at arbejde 
sammen, hjælper dem til at (re)etablere venskaber (Rasmussen & Schmidt, 2022). 
Det vil sige, at de sociale bånd og dermed grundlaget for trivslen øges gennem måden, 
læreprocesserne tilrettelægges på. 

Det er almindelig praksis i skolen at adskille det sociale og det faglige, og der eksi-
sterer en dominerende fortælling om, at det sociale skal etableres, før det faglige kan 
fungere (se for eksempel EMU, 2022; Lauritsen, 2015). Samme tendens kan aflæses i 
organiseringen af skolens arbejde med at skabe mere inklusion. De sidste 15 år er der 
ansat en række interne ressourcepersoner på skolerne, for eksempel inklusionsvejle-
dere, der skal tage sig af de elever, som mistrives. Samtidig er der lavet særlige lærings-
forløb med læse- og matematikindsatser for de elever, der ikke hurtigt nok fanger de 
faglige koder. Alt for ofte har de faglige og sociale indsatser ikke været tænkt sammen 
(Schmidt et al., 2018). Men når vi ser ind i skolens praksis, er det karakteristisk for 
børns deltagelse, at det faglige konstant flettes ind i sociale betydningssammenhænge.

Når vi vender os mod inklusionsteorien, så beskrives deltagelse ifølge for eksem-
pel Booth (2011) som praksisformer, der implicerer læring sammen med andre og i 
samarbejde med andre, og hvor elever oplever sig involveret i det faglige område og 
accepteret som de personer, de er. En måde at skabe indsigt i disse processer kan være 
ved at undersøge forskellige deltagelsesformer. Hvornår er der, for at beskrive det med 
Wengers (2004) begreber, tale om ”legitim perifer deltagelse”, der potentielt kan føre 
til mere fuld deltagelse, og hvornår kan man i højere grad tale om en ”marginaliseret 
ikke-deltagelse”, som potentielt fører til, at eleven skubbes ud af et givet fællesskab?

I studiet af in- og ekskluderingsprocesser i makkersamarbejdet trækker vi på be-
grebet ”praksisfællesskab” (Lave & Wenger, 1991), og det, som børnene er sammen 
om, når de SYKL’er, betegner vi som et ”elevfællesskab”. Elevfællesskaber skabes, ved 
at eleverne lærer gennem et fælles engagement omkring et vidensdomæne (i denne 
sammenhæng matematik), og ved at eleverne lærer gennem at opleve sig forbundet 
til hinanden, hvilket vil sige, at de hører til og er anerkendt som betydningsfulde i 
fællesskabet.

Hvorvidt eleverne er inkluderet i det faglige fællesskab, har relation til de forskel-
lige sociale strategier, de bringer i spil. Fænomenet kan forklares med begrebet ”so-
cial kapital” (Bourdieu & Wacquant, 1996), som er summen af de ressourcer, der er 
knyttet til det at være del af en gruppe. Bourdieu understreger, hvordan man gennem 
ritualer anerkender hinanden og bekræfter gruppemedlemskabet. Han omtaler del-
tagelsen i disse aktiviteter som investeringsstrategier. Med en analogi til kortspil kan 
man tale om, hvilke ”kort” eleverne spiller med henblik på at blive legitime deltagere 
i undervisningen. Hvad tæller som trumf ? 

Forskning viser, at elever benytter sig af forskellige strategier for at blive inklude-
ret, men fælles for strategierne er, at de både er fagligt og socialt funderet – på en og 
samme tid (Schmidt, 2015). Således er der en tæt sammenhæng mellem accept, delta-
gelse og præstation hos eleverne. I kapitlet italesættes det som en sociofaglig inklusion, 
hvilket ligger som en optik, når vi kigger efter sociofaglige deltagelsesmønstre hos 
eleverne i makkersamarbejdet. 

Interviewer: Hvad tænker I, når I ser [video]klippet, [af en undervisningssituation, hvor I SYKL’er 
sammen]?
Walther: Jeg tænker, man har jo fået meget læring ud af det, og man har fået venskab, fordi jeg er blevet 
bedre venner med Cecilie Mai. […] Jeg kender lidt bedre til, hvad hun godt kan lide nu. […].
Cecilie Mai: Jeg synes, med SYKL, der blev det sådan sjovere, fordi så kunne man ligesom sådan 
arbejde sammen med nogle andre, end jeg faktisk lige g jorde. Fordi mig og Walther, vi har ikke rigtigt 
arbejdet sammen [før].
Walther: Så SYKL har bragt os lidt sammen. 

INKLUSION OG ELEVERS HJÆLPESTRATEGIER
SYstematiseret KLassekammerathjælp (SYKL) er en tilgang til undervisning, som 
blandt andet har til hensigt at understøtte elevernes trivsel, ved at eleverne lærer, 
hvordan de skal samarbejde, så de for eksempel tør vise usikkerhed. I SYKL arbejder 
eleverne sammen i makkerpar og skiftes til at indtage rollen som henholdsvis hjælp- 
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Kapitlets undersøgelsesspørgsmål er:

• Hvilke talehandlinger karakteriserer elevernes forskellige måder at håndte-
re hjælperrollen på i SYKL? 

• Hvordan får elevernes forskellige hjælpestrategier betydning for (re)etab-
leringen af sociofaglige fællesskaber?

DATA OG ANALYSESTRATEGI
Vi har i alt videofilmet 173 SYKL-dialoger, som er blevet kodet kvantitativt (se kapi-
tel 2). For at undersøge de sociofaglige deltagelsesmønstre i makkersamarbejdet yder-
ligere har vi også foretaget kvalitative analyser af i alt 15 elevdialoger i matematik. 
Kriteriet for at udvælge de 15 dialoger var at se nærmere på de klasser, som havde 
SYKL’et flest gange i interventionsperioden, det vil sige mere end seks gange. An-
tagelsen var, at elever fra disse klasser ville have størst erfaring med SYKL. Vi kunne 
derfor have en forventning om, at de deltagelsesmønstre, vi så på, havde med SYKL at 
gøre. Hver enkelt dialog er set igennem flere gange og er transskriberet. 

Ambitionen var at skabe viden om elevernes strategier i rollen som hjælper. Med 
inspiration fra Rasmussen og Schmidt (2022) er hjælpernes brug af sociale og faglige 
talehandlinger (verbale såvel som nonverbale) analyseret. 

Samtidig har vi undersøgt, hvorledes disse talehandlinger har betydning for de in- og 
eksklusionsprocesser, der finder sted, det vil sige for betydningen af elevernes mulig-
heder for at blive legitime deltagere i SYKL.

Vi har typologiseret elevernes hjælpestrategier på tværs af de specifikke (tale)handlin-
ger, eleverne praktiserer i SYKL. På den måde har vi udvalgt typiske træk ved hjælpen 
med det formål at skabe en meningsfuld enhed, så der fremkommer en sammenhæng- 
ende figur eller ”arketype”. Der er med navngivning af figurerne tale om en fiktionalise-
ring af analytiske pointer, som tjener et formidlingsmæssigt formål (Kofoed & Sønder-
gaard, 2008). Ved at navngive hjælpestrategierne er det vores håb, at det bliver nemmere 
at tale om, hvad der sker i relationen mellem hjælper og hjulpne. Ikke for at gå på jagt 
efter rigtige og forkerte måder at være elev på, men for at have et sprog for nogle af de 
dynamikker, som ellers kan udspille sig i makkerarbejdet, uden at vi får øje på dem.

RESULTATER 
Vi vil nu præsentere de fire arketypiske strategier, som knytter sig til mønstre i ele-
vernes forskellige måder at bruge sociale og faglige (tale)handlinger på, når de agerer 
i rollen som hjælper. Før vi dykker ned i konkrete eksempler fra videooptagelserne, 
giver vi i modellen herunder et overblik over de fire strategier. 

I venstre side ses humørmageren og ventevennen, som i særlig grad bruger sociale 
(tale)handlinger, såsom at bekræfte makkerens idéer og holde styr på proces og tid. 
Heroverfor i højre side ses brobyggeren og stafetløberen, som begge i høj grad bruger 
faglige (tale)handlinger, såsom at argumentere og stille mange forslag til, hvordan op-
gaven kan løses. Kigger man vertikalt, ses det, at ventevennen i særlig grad er orienteret 
mod at udvise tålmodighed og være til rådighed med processuel opmuntring, mens 
humørmageren er optaget af at skabe og genskabe relationer gennem (det, vi i positiv 
forstand kalder) ”dialogiske svinkeærinder”. Og endelig er forskellen på brobyggeren 
og stafetløberen, at stafetløberen er drevet af at få ”holdet” hurtigt og sikkert i mål, 
mens brobyggeren er orienteret mod processen og mod at stilladsere makkerens lære-
proces gennem medtænkende og refleksive spørgsmål.

Faglige (tale)handlinger

Tentative svar: Foreslår mulige løsninger, dele af løsninger, hypoteser, gætter, 
estimerer
Forklaringer: Argumenterer for, hvordan ting er eller skal gøres, giver begrun-
delser for hvorfor
Søger mening: Medtænkende, stiller ledende spørgsmål, giver udtryk for at 
søge efter sammenhæng og formål

Sociale (tale)handlinger

Processuel opmuntring: Udtrykker tillid, venter tålmodigt, holder styr på 
proces og tid, bekræfter en idé
Dialogiske svinkeærinder: Jokes og fjolleri, dialog om ikke-faglige ting med 
makker eller andre
Kropssprog: Positivt: Vendt mod makker, åben positur, nikker. Negativt: 
Virker uopmærksom, sidder uroligt, gaber

Humørmageren
•  Holder styr på proces og tid
•  Har mange ”dialogiske svinkeærinder” med  
    makkeren og andre i lokalet
•  Stiller relativt få forslag til, hvordan opgaven 
    kan løses (bruger typisk Tips)

Ventevennen 
•  Venter tålmodigt på makkeren
•  Bekræfter den andens idéer og støtter op
•  Stiller relativt få forslag til, hvordan opgaven 
    kan løses (bruger typisk Tips)

Brobyggeren
•  Venter tålmodigt på makkeren
•  Bekræfter den andens idéer og holder styr på 
     proces og tid
•  Stiller relativt mange forslag til, hvordan opgaven 
     kan løses – og stiller mange refleksive spørgsmål

Stafetløberen
•  Arbejder i højt tempo
•  Er drivende i samarbejdet
•  Stiller relativt mange forslag til, hvordan  
    opgaven kan løses 

MODEL 1. FAGLIGE OG SOCIALE (TALE)HANDLINGER

MODEL 2. ARKETYPISKE HJÆLPESTRATEGIER
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De fire figurer er analytisk fremstillede arketyper, som ikke findes i ”ren form” i klas-
seværelserne. Det er typiske strategier, som eleverne på forskellig vis trækker på. Sam-
tidig skal det understreges, at alle fire hjælpestrategier kan være (lige) legitime, og at 
de alle kan virke både befordrende og udfordrende for den sociofaglige inkludering. 

Vi vil nu dykke ned i eksempler fra videoobservationerne for at illustrere, hvad der 
karakteriserer de fire strategier. Vi viser, hvordan det sociale og faglige fletter sig sam-
men, og hvordan hjælpestrategierne og den didaktiske ramme, som SYKL udgør, får 
betydning for elevernes deltagelsesmuligheder. 

Humørmageren og ventevennen

Dina skal hjælpe Malte med at undersøge, hvor mange små huller der er i 
en fluesmækker. Malte læser opgaven mumlende højt for sig selv. Han ta-
ger fluesmækkeren og begynder at tælle. Dina smiler, kigger på fluesmæk-
keren og siger: Okay. Du kan dele det op. Hun trækker her på et af de Tips 
(se illustration på næste side), som læreren har formuleret som en hjælp til 
at løse opgaven.  Malte ser ikke ud til at høre Dinas Tip. 

Dina fortæller Malte, at hun skal til fødselsdag i dag, og at der er en tante, 
som ikke kan tale. Malte ser forvirret op på Dina, som fortsætter: Og i går så 
jeg to damer, som ikke ku’ høre, og så gjorde de sådan her. Dina laver nogle fag-
ter med hænderne, og Malte kigger op og siger: Nårh. Tegnsprog. Han smiler 
til Dina og forklarer kort, at han er kommet frem til resultatet ved at gange. 
Nu vil han prøve at tælle. Dina nikker bekræftende, og Malte går i gang. 

Imens kigger Dina rundt i klassen. Hun tager Stilladskortene op fra 
bordet, samler dem i en bunke, gaber og lægger dem ned igen. Hun får 
øjenkontakt med en pige, som gør noget, der får hende til at grine. Dina 
indleder en samtale med pigen om, hvor lang tid det vil tage at komme hjem 
fra fødselsdagen, som er helt i Ballerup. Malte kigger på pigerne og deltager 
kortvarigt i diskussionen om afstanden til Ballerup og vender så tilbage til 
fluesmækkeren. 

Dina kigger igen på Malte, der ser ud til at være helt udmattet af at 
tælle de mange huller. Hun påpeger, at der er fire minutter tilbage, og siger 
derefter i en opmuntrende tone: Så tæller vi! Malte er fordybet. Dina 
piller ved sit viskelæder, drejer lidt på stolen, konverserer en fra bordet ved 
siden af – og vender sig så mod Malte, som tæller: 76, 77, 78 … Og Dina 
begynder at nikke i takt og mime tallene ”i kor” med Malte. 

Dinas måde at være hjælper på er karakteriseret ved, at hun viser, at hun er lyttende, 
tålmodig og til rådighed ved at sidde parat med Stilladskortene, ligesom hun under-
vejs opmuntrer Malte ved at smile og nikke bekræftende. Desuden forsøger hun fra 
starten at komme på banen med et af opgavens Tips. Hun bruger den strategi, vi 
kalder ventevennen.

Desuden trækker Dina på humørmageren, idet hun involverer sig i dialogiske svinke-
ærinder om ikke-faglige emner. Med hele sit kropssprog (åben positur, smil, grin og 
øjenkontakt) signalerer hun, at hun er optaget af at skabe humør og forbindelse til an-
dre. Og samtidig investerer hun i at holde styr på proces og tid, når hun for eksempel 
siger fire minutter tilbage […] Så tæller vi!

Spørgsmålet er, hvordan hjælpestrategierne får betydning for etableringen af elev-
fællesskabet? Hvad giver strategierne Dina adgang til? 

Det første, vi hæfter os ved, er Dinas forskelligartede forsøg på at skabe åbninger, 
der kan give hende adgang til elevfællesskabet om fluesmækkeropgaven. Hun følger 
de anviste hjælpemåder: lytter aktivt, sidder parat til at bruge stilladskortene og giver 
et Tip. Hun trænger dog ikke rigtigt igennem til Malte, og det synes at være noget 
diffust for Dina, hvordan hun så kan udfylde sin rolle som hjælper. Det andet, vi 
hæfter os ved, er den måde, hvorpå humørmageri bliver en strategi til at skabe forbin-
delse, som når Dina fortæller om tegnsprog, og Malte ”kvitterer” ved at forklare sin 
regnemetode. Humørmageriet giver her afkast i form af forbundethed og fælles enga-
gement. Humørmagerstrategien bliver på den måde et træk, der betaler sig for Dina, 
idet den fungerer som en potentiel åbning til sociofaglige fællesskaber.

Det ses, hvordan Dina veksler mellem dialogiske svinkeærinder og en bringen sig 
selv tilbage på sporet af rollen som (mere fagligt orienteret) hjælper. Dette er tydeligt 
til sidst, hvor hun på et øjeblik bevæger sig fra et dialogisk svinkeærinde til at rette al 
opmærksomhed mod Malte og tælleopgaven og giver sig til at mime tallene ”i kor” 
med Malte. Når man, som vi, betragter situationen udefra, kan det være vanskeligt 
at afgøre, om Dina oplever at blive hørt og anerkendt som en, der har betydning for 
løsningen af den faglige opgave. På den ene side kan situationen tolkes sådan, at Dina 
indtager en position på sidelinjen, hvor hendes deltagelse består i at imitere og ”lade 
som om”, mens Malte klarer matematikken. En position, der tangerer en marginaliseret 
ikke-deltagelse, hvis man antager, at hun bare agerer ”skygge” uden engagement i det 
fælles faglige forehavende. På den anden side kan Dinas ageren (heriblandt den med-
tænkende attitude, som hun udtrykker ved at mime og nikke) tolkes som en legitim 
perifer deltagelse, der netop har potentiale til at åbne for et fælles fagligt engagement. 

Eksemplet viser, hvordan faglige og sociale (tale)handlinger (her markeret med 
henholdsvis understregning og fed skrift) hele tiden flettes ind i hinanden, når ele-
ver lærer sammen. Eleverne ser ud til at bevæge sig ubesværet mellem at snakke om 

MATEMA-TIPS 1.1:
Kan vi dele fluesmækkeren op?
MATEMA-TIPS 1.2:
Er der nogen figurer, der går igen 
på fluesmækkeren?
MATEMA-TIPS 1.3:
Kan vi bruge nogen tabeller?

Vi skal undersøge, hvor mange huller fluesmækkeren har. 
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tegnsprog, forklare en regnemetode, diskutere afstanden til Ballerup, den ene tæl-
ler, den anden gør opmærksom på tiden. Eleverne i eksemplet ender med at tælle i 
kor, hvilket vanskeligt lader sig kategorisere som enten en faglig eller en social hand-
ling. Det er begge dele på samme tid. Det er en vigtig didaktisk opmærksomhed, at det 
sociale – også ofte de dialogiske svinkeærinder, som vi fra et voksenperspektiv har for 
vane at se som (uproduktivt) ballademageri snarere end (produktivt) humørmageri 
– er en essentiel del af etableringen af elevfællesskaber. Denne pointe understøttes af 
forskning, der viser, at gode sociale relationer har positiv betydning for elevers faglige 
selvopfattelse, hvilket igen er afgørende for det faglige udbytte (Wouters et al., 2013).

I forlængelse af eksemplet kan det diskuteres, om hjælperrollen er tilstrækkelig ty-
delig for Dina. Er Tips og Stilladskort brugbare for hende? 

• Tips: hun bruger kun ét. Ved hun, at der er andre Tips? Eller er de for svære at 
bruge? 

• Stilladskort: Hun bruger Stilladskortene i den forstand, at hun lytter og 
opmuntrer (ved at smile, nikke og bekræfte). De øvrige Stilladskort bruger 
hun ikke.

• Eleverne er tildelt en rolle. Men er der noget, læreren kan gøre i sin intro-
duktion eller undervejs for at tydeliggøre, hvad hjælperens opgave er? Det 
kunne være:

 · at pege på et udvalgt Tip eller Stilladskort eller
 · at sige: ”Du ser ud til at være i gang med at lytte til din makker og op  
 muntre din makker. Det er lige præcis det, du skal som hjælper.”

Brobyggeren og stafetløberen

Johan og Agnes er i gang med en opgave, der handler om at undersøge, 
hvor mange perler der skal til for at dække en perleplade formet som et 
hjerte (se illustration på næste side). Johan har rollen som hjælper. Han 
bruger et Tip og foreslår at dele perlepladen op i mindre dele. Agnes 
er med på idéen. Hun forklarer, at hun først vil tælle dupperne rundt i 
kanten og så dem indeni. Johan nikker: Det kunne man godt … ja, gør det. 
Agnes går i gang, og Johan siger så: Er det ikke svært at tælle alt det? Agnes 
ryster på hovedet, mens hun tæller videre. Johan læner sig ind over bordet: 
Jeg har også en idé, siger han ivrigt, Agnes, Agnes, Agnes … Johan peger på 
Tippene og foreslår, at de deler figuren op i en firkant og to ører. Agnes 
siger: Ah! Ej, ja. Det er en god idé. Wauw.

Agnes deler nu perlepladen op i mindre dele ved hjælp af sin blyant. Jo-
han kommenterer, at Agnes kommer til at tegne oven i dupperne: Nej, nej, 
ikke  lige på, så kan man jo ikke se dem. Du skal [tegne stregen] lige i midten. 
Agnes får styr på stregerne og får også talt både firkant og ”ører”. Johan 
følger med i alle mellemregninger og kommer i tiltagende grad med 
spørgsmål og kommentarer: Er det 13? ... Er du sikker? ... Så skal vi bare 
have det regnet ud… ja, 72. Agnes lægger tal sammen, og Johan kommen-
terer og læner sig mere og mere ind over arket: Prøv, prøv bare lige … 

du skal bare … må jeg lige prøve? Han fisker blyanten ud af hendes hånd 
og forklarer, hvordan tallene kan lægges sammen. Agnes følger fokuseret 
med, og de når sammen frem til resultatet 120. Agnes smiler.
Da de skal til at undersøge den store perleplade, siger Johan: Skal jeg 
prøve at gøre det? Jeg vil gerne sætte en streg. Han har flere gange lagt op til 
at tage over, men denne gang siger Agnes: Nej, det er min [opgave], okay? 
Hun smiler, men holder blikket på det, hun tegner. Nårh ja, du er pilot 
[hjulpne] … undskyld, siger Johan. Han ser tænksom ud: Hvad er det nu 
forskellen er på kaptajn [hjælper] og pilot [hjulpne]? Agnes forklarer, at det 
er hende, der er pilot og skal udføre opgaven, mens Johan er hjælperen.  
Der er stille en stund. Johan følger Agnes’ tælleri. Så siger han: Jeg tæller 
lige… Her afbryder han sig selv: Ville det ikke være en god idé at tælle, hvor 
mange der er dér og dér?

MATEMA-TIPS 1.1:                                                                   
Start med den lille perleplade. 
MATEMA-TIPS 1.2
Kan I dele perlepladen op i mindre dele? 
MATEMA-TIPS 1.3:
Tegn rundt om de mindre dele af perlepladen, så I kan holde styr på, 
hvad I har talt. 

Eksemplet viser, hvordan Johan agerer brobygger. Han bakker op om Agnes’ løsnings-
forslag og lader hende tålmodigt arbejde med sin tællemetode, inden han inviterer 
hende til at (gen)overveje metoden. Det gør han ved medtænkende og ledende at 
spørge, om det ikke er svært at tælle alt det, hvorefter hans spørgeteknik går i retning 
af, hvad der er blevet kaldt ”dvælende” ( Johnsen-Høines & Alrø, 2012). Johan viser 
på denne måde, hvordan lyttepositionen er lige så vigtig som spørgepositionen. 

Eksemplet illustrerer desuden, hvordan Johan også trækker på stafetløberstrategien. 
Den måde, hvorpå han hyppigt og i tiltagende grad korrigerer og kommer med forslag, 
giver nys om, at han er orienteret mod at komme frem til et resultat – gerne hurtigt og 
effektivt, hvilket hans trang til at overtage styringen som pennefører vidner om.  

Situationen med Agnes og Johan giver indblik i, hvordan henholdsvis brobygger- 
og stafetløberstrategien kan få betydning for elevfællesskabet. I dette tilfælde ser bro-
byggerstrategien ud til at være frugtbar i den forstand, at den giver adgang til deltagel-
se for begge parter. For eksempel får Johan med refleksive spørgsmål bygget en bro, 
som Agnes kan træde ud på, bevæge sig hen over og via den nå til en ny erkendelse: at 
perlepladen kan deles op på en (i matematisk forstand) smartere måde. Også stafetlø-
berstrategien ser her ud til at skabe deltagelse for begge elever. Johans mange tentative 
svar og medtænkende spørgsmål kommer til at fungere som en stafet mellem de to 
SYKL-makkere, der driver dem begge mod målstregen – om end Agnes i slutspurten 
må minde Johan om rollefordelingen. 
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Det er dog ikke givet, at brobygger- og stafetløberstrategier (til enhver tid) skaber 
deltagelsesmuligheder for alle. I andre elevdialoger har vi for eksempel set, hvordan 
lignende hjælpestrategier fører til, at den hjulpne hægtes mere og mere af det fælles og 
indtager en marginaliseret ikke-deltagende position. Når det i situationen med Agnes 
og Johan lykkes at etablere et elevfællesskab, hvor begge ser ud til at være legitime 
deltagere, så kan det blandt andet skyldes, at Agnes har en tryg position i elevfælles-
skabet, der sætter hende i stand til at sige fra, da Johan er ved at ”stafetløbe” hende 
over ende, og at det er klart for hende, hvad deres indbyrdes roller i samarbejdet er.

I forlængelse af eksemplet vil vi fremhæve betydningen af, at rollerne er tydelige for 
eleverne. Det ses til sidst, hvordan Johan – som i øvrigt har gjort alt, hvad der forven-
tes af en hjælper – kommer til at træde uden for rollen. Det er bemærkelsesværdigt, 
hvordan han (efter Agnes’ venlige anvisninger) igen kortvarigt falder ud af rollen og 
nærmest øjeblikkeligt ”spoler sine ord tilbage” og omformulerer sætningen Jeg tæller 
lige til et hjælpespøgsmål: Ville det ikke være en god idé at tælle? Denne lille selvkorrek-
tion illustrerer, hvor krævende det er for eleverne at tage hjælperrollen på sig. 

AFRUNDING
Som vi har set, har de fire arketypiske hjælperroller potentiale til at føre til deltagelses-
muligheder. For eksempel kan det være vigtigt, at der med elevernes dialogiske svin-
keærinder skabes relationer, der giver en oplevelse af, at undervisningen kan være sjov, 
eller at man lærer hinanden bedre at kende. Denne stemning kan være befordrende 
for, at man for eksempel tør vise, at noget i opgaven er svært at forstå, og at man mang-
ler hjælp. Der er ikke nogen af de fire strategier, som er mere rigtige eller forkerte end 
andre. Alle kan føre til mere eller mindre inkludering i elevfælleskabet. Men det er 
relevant, at læreren er opmærksom på, hvilke strategier eleverne benytter sig af, for på 
den måde at kunne hjælpe eleverne til at hjælpe hinanden endnu bedre. Det kan dels 
give eleverne en mulighed for at blive bevidste om deres egne mest benyttede strategi-
er, dels understøtte, at eleverne kan fortælle om, hvor(dan) det kan være udfordrende 
at give/modtage hjælp. Det kan være en måde at få eleverne til at samtale om, hvordan 
de bedst agerer og stiller sig til rådighed for makkerens læreproces. 

Som slutreplik vil vi vende tilbage til kapitlets indledende pointe om, at de pro-
fessionelles arbejde med elevernes sociale og faglige kompetencer er noget, der kan 
foregå samtidig og sideløbende. Gennem eksemplerne på, hvordan (tale)handlinger-
ne udspiller sig gennem de fire hjælpestrategier, håber vi at have anskueliggjort, at 
SYKL kan være én vej til at lade det sociale og faglige gå hånd i hånd.

SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION

1. Kan du genkende de fire hjælpestrategier? Har du observeret andre typer?
2. Vil det være hensigtsmæssigt at tale med eleverne om strategierne (og i så 
fald hvordan?), eller er det bedre, at det er en opmærksomhed, du selv arbejder 
didaktisk med?
3. I denne video kan du se to elever, der SYKL’er:  
youtu.be/0x3CKGOAxeU
 
a.  Hvilken hjælpestrategi er tydeligst?
b.  Hvordan kunne hjælperen understøttes til at bidrage 
      på måder, der øger begge elevers deltagelse yderligere?

På sykl.kp.dk kan du finde flere videoer af elevdialoger.

http://youtu.be/0x3CKGOAxeU
http://sykl.kp.dk
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Når SYKL virker  
engagerende  
– set fra et elevperspektiv

Hilde Ulvseth & Neriman Tiftikci 

I dette kapitel undersøges, hvad der kan bidrage til elevernes læring. Vi har 
dels set nærmere på internationale forskningsresultater, dels analyseret 
elevinterview med henblik på at kortlægge de aspekter af SYstematiseret 
KLassekammerathjælp (SYKL), der henholdsvis fremmer og hæmmer elev- 

ernes engagement og deltagelse. Resultaterne peger på, at elevernes engagement 
påvirkes positivt gennem SYKL. Den positive indflydelse kan forklares med fak-
torer som et trygt læringsmiljø, let tilgængelig hjælp og elevernes oplevelse af at 
være læringsressource for hinanden. Der er imidlertid opmærksomhedspunkter 
at tage højde for i SYKL-samarbejdet. Det drejer sig blandt andet om lærerens 
makkersammensætning samt opmærksomhed på, at eleverne bør bruge konkre-
ter, når de arbejder med SYKL-opgaver.

INTRODUKTION
Forskning viser en stærk sammenhæng mellem elevers engagement og deres relationer 
til klassekammerater. Det betyder, at elever med stærk tilknytning til deres klassekam-
merater giver udtryk for at være mere engagerede i undervisningen (Fredricks et al., 
2018). Ligeledes viser det sig, at elever, der er en del af fællesskaber med klassekamme-
rater, deltager mere mundtligt i undervisningen (Sedláček & Šed’ova, 2020). 

I arbejdet med SYstematiseret KLassekammerathjælp (SYKL) er ambitionen at styr-
ke det sociale og det faglige samtidigt (se kapitel 1 for at få indsigt i SYKL-didaktikken). 
Det handler om at skabe betingelser for, at eleverne får styrket deres relationer til klasse-
kammerater, mens de dygtiggør sig i faget. Når vi taler med eleverne om deres oplevelser 
med SYKL, sætter de ord på, hvordan netop et godt samarbejde med en klassekamme-
rat påvirker deres mulighed for og lyst til at deltage i læringsaktiviteterne:

Interviewer: Hvornår er du mest aktiv i undervisningen? Er det, når du arbejder alene eller sammen 
med andre?  
Clara: Det er, når jeg arbejder sammen med andre. 
Interviewer: Hvordan kan det være? 
Clara: Det er nok, fordi jeg synes, det er lettere, når man arbejder sammen med andre, for så kan man 
komme med alle mulige idéer, og så kan man lave nogle flere ting.  

Engagement forstås i dette SYKL-projekt som et begreb bestående af fire dimensi-
oner: 1) det adfærdsmæssige, 2) det emotionelle, 3) det kognitive og 4) det sociale. 
Det adfærdsmæssige dækker blandt andet over deltagelse i læringsaktiviteter, opmærk-
somhed og koncentration. Det emotionelle handler om elevens positive oplevelser af 
lærere og klassekammerater, interesse for faget og følelsen af glæde ved arbejdet.  Det 
kognitive handler om elevens investering i egen læring, selvregulering, vedholdenhed 
i opgaveløsningen og mestring af nye og svære færdigheder. Den sociale dimension 
dækker over elevens investering i relationer til kammerater og lærere på skolen. Sagt 
på en anden måde handler det om elevens lyst til at deltage i fællesskaber (Sedláček 
& Šed’ova, 2020). Dimensionerne kan forstås adskilt, men de har stor indflydelse på 
hinanden.  Engagementet opstår som en reaktion på det indhold og de fællesskaber, 
eleven møder gennem undervisningen (Ulvseth, 2019). Frydenberg et al. (2005) 
beskriver engagement som energy in action, hvilket betyder, at engagement fordrer 
deltagelse og aktivitet. Det er således ikke nok at have lyst til at deltage i en given akti-
vitet, men eleven skal også forsøge at tage del i den. Deltagelse bliver derfor et centralt 
begreb, fordi den kan være med til at synliggøre elevernes engagement. Deltagelse 
forstås i denne sammenhæng som det, at eleverne samarbejder om en given opgave, 
hvor dialog og ligeværd strukturerer kommunikationen (Booth, 2011).

HVAD VISER FORSKNINGEN OM SYSTEMATISERET 
KLASSEKAMMERATHJÆLP? 
I forbindelse med udvikling af SYKL-interventionen er to forskningsoversigter udar-
bejdet. Den ene oversigt (Hansen et al., 2018) omhandler forskning i systematiseret 
klassekammerathjælp med fokus på læringsvanskeligheder inden for naturfag, mate-
matik og literacy-studier (modersmål/dansk).  Den anden forskningsoversigt (Tif-
tikci, 2021) fokuserer på fagene matematik og naturfag. Her kortlægges forskning 
over sociofagligt udbytte ved systematiseret klassekammerathjælp, det vil sige studier, 
der undersøger både den faglige og den sociale virkning ved denne særlige form for 
klassekammerathjælp.1 

Det konkluderes i begge forskningsoversigter, at der generelt er begrænset forskning 
vedrørende gensidig, systematiseret klassekammerathjælp, og særligt, at der mangler 
forskning i en dansk kontekst. Det konkluderes ligeledes i begge forskningsoversigter, 
at systematiseret klassekammerathjælp fremmer elevernes faglige læring. I det følgen-
de præsenteres de faglige udbytter for de respektive fag særskilt. 

I naturfag øger systematiseret klassekammerathjælp elevernes faglige ordforråd og 
begrebsforståelse signifikant, og denne virkning er uafhængig af elevens faglige niveau. 
Systematiseret klassekammerathjælp har en positiv virkning på såvel den hjulpnes 
som hjælperens læring. Hjælperen skal forklare og hjælpe en makker, og den hjulpne 
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får øjeblikkeligt hjælp ved behov (Hansen et al., 2018). I forhold til klassekammerat-
hjælp mellem en ældre elev (fra et eller to klassetrin over) og en yngre elev viser det sig 
også, at såvel hjælper som hjulpne får et udbytte af klassekammerathjælpen (Tiftik-
ci, 2021). Hjælperen får styrket sin kommunikation, problemløsning og selvledelse, 
mens den hjulpne får styrket sine faglige færdigheder.

I faget matematik viser Tiftikci (2021), at systematiseret klassekammerathjælp styr-
ker elevernes selvopfattelse. Eleverne bliver mere solidariske over for hinanden, de er 
tilfredse med de indbyrdes interaktioner og den hjælp, der gives og modtages. Lære-
ren oplever, at der frigives tid til at være mere til rådighed over for fagligt udfordrede 
elever, når eleverne kan være ressourcer for hinanden. I Hansen et al. (2018) syn-
liggøres det, at fagligt usikre elever bliver mere vedholdende i deres opgaveløsning. 
Det fremhæves, at det er en forudsætning, at lærerne stilladserer og vejleder eleverne 
omhyggeligt i systematiseret klassekammerathjælp. Navnlig i forhold til hvordan de 
skal give hinanden feedback, for eksempel ved hjælp af prompt-cards, så eleverne kan 
bidrage konstruktivt til samarbejdet. Systematiseret klassekammerathjælp kan virke 
forebyggende for elever i risiko for at komme i matematikvanskeligheder frem for 
dem, der allerede er i vanskeligheder. Det ses også, at elever i risiko for at præstere lavt 
kan forbedre deres faglige udbytte i matematik med støtte fra en jævnaldrende. Der 
peges dog på større virkninger inden for almenundervisning frem for specialunder-
visning. Samtidigt fremhæves potentialerne ved systematiseret klassekammerathjælp 
i forhold til at kunne inkludere flere elever i matematikundervisningen.

Litteraturgennemgangen viser således en række positive sociofaglige virkninger ved 
systematiseret klassekammerathjælp – særlig orienteret mod elevernes læring. For at 
undersøge, hvad der kan påvirke elevernes deltagelse (og derved også læring), belyses 
i de følgende afsnit SYKL’s virkninger på elevernes engagement i undervisningen. 

DATA OG ANALYSESTRATEGI 
For at undersøge, hvad der hæmmer og fremmer elevernes lyst til at deltage i SYKL, 
har vi gennemført interview med 29 elever. I det indledende afsnit definerede vi en-
gagement som et psykologisk fænomen, og en indikator i undervisningen på elevernes 
engagement kan være deres deltagelse i læringsaktiviteter. Fra videoobservationer ved 
vi, at eleverne er on task en stor del af tiden, når de SYKL’er, og vi ved derfor, at deres 
deltagelse i netop den form for læringsaktivitet er høj (jævnfør kapitel 2). Det betyder 
dog ikke, at elevernes deltagelse sker på baggrund af for eksempel lyst og engagement. 
Deltagelsen kan også drives af følelsen af pligt og ansvar (Ulvseth, 2019). Vi har derfor 
i vores interview spurgt til elevernes oplevelser af og perspektiver på, hvad der har be-
tydning for deres engagement og deltagelse i SYKL. Alle interview er transskriberet og 
gennemlæst flere gange for at kondensere og sammenfatte hovedbetydningen af elever-
nes udsagn, som dernæst er kategoriseret og omkategoriseret i en række temaer, der har 
vist sig (Boolsen, 2020; Kvale, 1997). I næste afsnit præsenterer vi følgende tre temaer:

(a) En SYKL-makker åbner for nye strategier til det faglige arbejde
(b) Gennem SYKL skabes et trygt og sjovt læringsfællesskab
(c) Konkreter og bevægelse skaber engagement

EN SYKL-MAKKER ÅBNER FOR NYE STRATEGIER TIL DET 
FAGLIGE ARBEJDE 
Når vi taler med eleverne om deres samarbejde, bliver det tydeligt, at lærerens sammen-
sætning af makkerpar er central for elevernes muligheder for og oplevelser af at deltage 
i SYKL-undervisningen. Deres engagement i SYKL er med andre ord stærkt påvirket 
af den makker, de skal samarbejde med. Eleverne udtrykker for eksempel, at det kan 
være (for) krævende at samarbejde med en klassekammerat, der er ens bedste ven: 

Sille: Fordi at hvis man for eksempel arbejder sammen med sin bedste veninde, så bliver man disset af 
hende-agtigt.
Zenia: Man bliver meget let distraheret.

Eleverne erfarer her, at en SYKL-makker kan påvirke den adfærdsmæssige dimensi-
on af engagementet negativt, fordi den venskabelige relation kan udfordre elevernes 
koncentration og fordybelse i det faglige arbejde. På samme måde bliver elevernes en-
gagement påvirket negativt af at skulle samarbejde med en klassekammerat, de føler 
sig uvenner med. Sammen med ens bedste ven fjolles i højere grad, og med en uven 
opnås i mindre grad enighed om opgaveløsningen, hvilket kan skabe barrierer for 
elevernes deltagelse i og bidrag til samarbejdet om opgaven. Makkerarbejde med en 
meget tæt ven eller uven kan derfor virke distraherende fra det egentlige: opgaven. 

En anden type udfordring er relateret til det forhold, at det af og til er nødvendigt 
for læreren at danne tremandsgrupper, når klassen ikke kan deles op i et lige antal. 
Tre elever om en SYKL-opgave kan vanskeliggøre samarbejdet og opgaveløsningen, 
hvilket kan påvirke elevens engagement negativt. En elev fortæller i interviewet om 
en dårlig oplevelse: Fordi den gruppe, jeg var sammen med, ehhh … det var kaos. De 
lavede ikke noget. Umiddelbart kan en tremandsgruppe forstyrre koncentrationen og 
arbejdsflowet, muligvis fordi elevernes roller bliver mindre tydelige.

Når makkerarbejdet foregår i et par, hvor der er et positivt fagligt og socialt samspil, 
udtrykker eleverne, at de ikke blot får hjælp af hinanden, men at de tilmed kan lære af 
hinandens tilgange til opgaveløsningerne. En elev fortæller: 

Man lærer jo også, hvordan andre folk godt kan være, at hvis Sofie nu gør det på en anden måde end 
mig, så når jeg sidder med en opgave – for eksempel i en test eller sådan noget – så tænker jeg, uh, min 
måde er ikke særlig god her, så tænker jeg på Sofies måde, dengang vi var sammen. Den kan faktisk gå 
hurtigt her måske. 

Det (a) at få indsigt i hinandens strategier til opgaveløsningen, (b) sammen at meta-
kommunikere om fremgangsmåder og (c) bygge oven på hinandens idéer åbner op 
for flere kreative tilgange til opgaveløsningen. Wiliam (2011) beskriver dette som at 
aktivere klassekammeraterne som lærings- og undervisningsressourcer for hinanden. 
Han fremhæver dette som en central måde at skabe forbedringer i elevernes læring på. 
SYKL-samarbejdet kan således påvirke elevernes engagement positivt, fordi det kan 
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give eleverne nye muligheder for at investere i deres læring samt øge oplevelsen af at 
kunne mestre nye og sværere færdigheder. Elevernes deltagelsesmuligheder kan, jævn-
før ovenstående citat, styrkes uden for SYKL-aktiviteterne, når eleverne kan trække 
på nye strategier, hvilket som nævnt kan styrke oplevelsen af mestring, men også inte-
ressen for og glæden ved det enkelte fag. 

GENNEM SYKL SKABES ET TRYGT OG SJOVT 
LÆRINGSFÆLLESSKAB
Eleverne fremhæver, at det gode SYKL-samarbejde bidrager til et trygt læringsfælles-
skab, der giver dem mod på at deltage i og løse de givne opgaver. Det handler først og 
fremmest om, at eleverne tænker højt. De fortæller for eksempel, at det er rart at dele 
sine tanker med en makker og ikke blot skal sige det til sig selv indeni. Sammen med 
en makker, som eleverne er trygge ved, er det muligt at afprøve egne spæde forståelser 
og undersøge egne og hinandens tilgange til løsning af opgaven. Direkte adspurgt om, 
hvornår eleverne synes, de er mest aktive, svarer de: Når jeg sidder sammen med nogen, 
for så er jeg ikke alene med opgaverne. Det er rart at have tanken om, at man ikke er den 
eneste [som skal løse opgaven]. SYKL åbner således op for muligheden for at drøfte 
opgaven på tomandshånd og få en fornemmelse af beskaffenheden af ens tanker, idéer 
og løsningsforslag, inden resten af klassen skal indvies i disse. At have nogen at dele 
sine tanker og løsninger med fremmer på den måde den enkelte elevs oplevelse af 
tryghed i læreprocessen. SYKL kan således være med til at stimulere den emotionelle 
og adfærdsmæssige dimension af engagementet, fordi et positivt og konstruktivt sam-
arbejde med en klassekammerat kan øge glæden ved arbejdet med de enkelte opgaver. 

Eleverne oplever også, at med en SYKL-makker bliver læreprocessen særligt engage-
rende, fordi den opleves nemmere og sjovere. Dette kommer blandt andet til udtryk, 
når eleverne bliver spurgt, om de foretrækker at arbejde selvstændigt eller sammen 
med en klassekammerat, hvis de skal lære noget, der er svært. Hertil svarer en elev: 
Altså det er dejligt at tænke alene, men samtidig kan det godt være lidt svært, og en an-
den elev siger: Hvis jeg bare skulle være helt alene, så ville det bare være sådan træls […]. 
Ja, fordi så har jeg ikke nogen at tale med, og så bliver det bare sådan helt røvsygt. De 
foretrækker altså det systematiserede samarbejde, selvom SYKL ifølge eleverne af og 
til gør opgaveløsningen mere træg, sammenlignet med at løse opgaven individuelt. At 
løse opgaverne sammen med en SYKL-makker gør opgaveprocessen sjovere. Et par 
elever udtrykker sig på denne måde: Jeg tror, at jeg er mere aktiv, når jeg arbejder alene 
[…]. For man kommer nok til at fjolle en gang imellem […]. Men så er det jo bare ikke 
særlig sjovt, hvis man arbejder alene. At løse en opgave sammen med en SYKL-makker 
øger trygheden og oplevelsen af at have det sjovt, hvilket har en positiv virkning på 
elevernes deltagelse og engagement.  

En anden afgørende faktor for oplevelsen af øget engagement beskrives af eleverne 
som muligheden for straks og løbende at få hjælp under opgaveløsningen, fordi som 
en elev siger: Hvis nu du ikke forstår en opgave, så kan du altid spørge din makker. 
Det fremhæves af eleverne som en kvalitet, at man kan hjælpe en makker, men også 
selv kan få hjælp, når opgaven udfordrer en. Når hjælpen kommer med det samme, 
kan det skabe bedre flow i arbejdet, fordi det ikke behøver at blive afbrudt af ven-
ten på hjælp fra læreren. En elev fortæller: Hvis jeg skulle lave den [opgaven] alene, 
så ville jeg spørge [læreren] om hjælp mange gange. Eleverne oplever at kunne arbejde 

mere selvstændigt, hvilket kan skabe mere fordybelsestid. Samtidig kan hjælp fra en 
klassekammerat i nogle tilfælde også virke mere engagerende end hjælp fra læreren, 
fordi den form for hjælp i højere grad øger elevernes faglige erkendelser. Dette kan 
på baggrund af elevernes udsagn forklares med tre forhold: (1) En SYKL-makker har 
god tid og (mere) tålmodighed til at gøre en opgave eller en udfordring forståelig; (2) 
SYKL-makkeren er på samme faglige niveau og formulerer sig med samme ordfor-
råd og på en måde, der er nemmere at forstå; (3) læreren varierer derimod ikke sine 
forklaringer og bruger tilmed abstrakte formuleringer, hvormed læreren forklarer det 
samme på den samme måde adskillige gange. Her fremmer gentagelsen med andre 
ord ikke forståelsen. En SYKL-makker opererer altså inden for zonen for nærmeste 
udvikling (Vygotsky, 1987) og kan herved målrettet fokusere sin hjælp og støtte mere 
præcist, end eleverne oplever, at læreren kan. 

KONKRETER OG BEVÆGELSE SKABER ENGAGEMENT
Eleverne udtrykker enighed om, at SYKL-opgaver, der indeholder såkaldte ”konkre-
ter”, virker engagerende. Dette kommer eksempelvis til udtryk, når de bliver bedt om 
at beskrive de SYKL-opgaver, de syntes bedst om. En elev siger: Jeg kunne nok bedst 
lide den med udstoppede fugle, og en anden elev siger: Den der med isterningerne. Hvor 
hurtigt kan man smelte en isterning? Det var sjovt. Brugen af konkreter kan skabe 
det, Marzano et al. (2005) benævner variation i sansemodaliteter. Gennem brugen 
af konkreter kan eleverne tilegne sig viden, når de for eksempel skal føle, dufte og 
se på konkrete genstande. Eleverne giver udtryk for, at konkreterne gør aktiviteten 
sjovere, og samtidig sænker de abstraktionsniveauet. Konkreterne giver mulighed for 
manipulation i modsætning til løsning af opgaver, hvor eleverne skal gennem mere 
abstrakte forestillinger om, hvordan noget kunne se ud eller føles. Eleverne italesætter 
derfor også opgaver med færdighedsorienterede egenskaber som kedelige og disenga-
gerende. En elev bliver bedt om at beskrive en SYKL-opgave, der ikke var spændende: 
Altså bogstaveligt talt bare alle de gange, hvor det bare er nogle simple matematikstykker, 
man bare skal lave. Det er ikke så spændende.

Eleverne fremhæver desuden SYKL-opgaver, der bruger konkreter i sammenhæng 
med bevægelse, som engagerende. Bevægelse er med til at øge mangfoldigheden af 
undervisningens former og derved skabe variation (Helmke, 2013). Dette øger, ifølge 
eleverne, deres interesse i at deltage i SYKL-arbejdet. Elevernes engagement styrkes 
gennem bevægelse, blandt andet fordi de synes, det er sjovt: Åh, jeg elskede den med 
mikrobits […], hvor man skulle lave en dans ud af det med prikkerne. Det synes jeg, var 
meget sjovt. I den omtalte aktivitet bliver brugen af konkreter, mikrobits, kombineret 
med dans, som samlet stimulerer elevens emotionelle dimension af engagementet. I et 
andet interview beskriver to elever en SYKL-opgave, de finder sjov:

Oscar: Den ene var, hvor vi var ude en morgen, og man skulle få sin makker til at sige et eller andet, for 
eksempel ”drej til højre” ... sådan noget, hvor man skulle komme helt ned til enden af gården her og tilba-
ge. Og så var der også den ude på græsset med keglerne. 
Signe: Det var dén, jeg ville sige! Den var også ret sjov. Det var sådan, hvor de havde stillet kegler, og 
så kunne man gå over og dreje til venstre og gå igennem alle keglerne. 
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Der er i interviewene en generel tendens til, at eleverne bedst husker de SYKL-op-
gaver, der har involveret en form for konkret og/eller involveret bevægelse. Elevernes 
brug af konkreter ser ud til at styrke engagementet i forhold til at øge deres både inte-
resse, samarbejde, deltagelse og mestring af nye færdigheder. 

AFRUNDING
Når vi kigger på de fire dimensioner i elevernes engagement, bliver det tydeligt, at 
SYKL på flere måder kan virke positivt.  Emotionelt påvirkes eleverne positivt, når de 
udgør den ene del af et velfungerende makkerpar. Der skabes positiv kontakt til en 
klassekammerat, hvilket øger lysten til og glæden ved at deltage. Kognitivt bliver ele-
verne ligeledes påvirket, fordi de gennem SYKL oplever, at den konstante metakom-
munikation sætter dem i stand til at mestre nye og svære færdigheder. Eleverne inspi-
reres af hinandens løsningsstrategier og lærer af hinandens fremgangsmåder. Gennem 
det arbejde oplever eleverne øget selvstændighed og større uafhængighed i forhold 
til læreren, hvilket også fremhæves som en kvalitet ved det systematiserede samar-
bejde i de gennemførte forskningsoversigter. Et velfungerende SYKL-samarbejde har 
ligeledes positiv indflydelse på elevernes adfærdsmæssige dimension af engagementet, 
der blandt andet kommer til udtryk ved deres oplevede deltagelse. Det bliver ifølge 
eleverne muligt at deltage i SYKL-aktiviteten, selvom man indimellem kan være fag-
ligt udfordret. Eleverne fremhæver i den forbindelse konkreter og det undersøgende 
arbejde som engagerende, blandt andet fordi det sænker abstraktionsniveauet. 

Elevernes samarbejde tager tid. Med elevernes egne ord sænkes hastigheden under 
opgaveløsning, fordi en opgave kan tage længere tid at løse i makkerpar. Det betyder, 
at læreren skal være indstillet på at skabe rum for den fælles fordybelse og undersøgel-
se, SYKL kan skabe. Hvis opgaverne har en mere færdighedsorienteret karakter, hvor 
eleverne udelukkende skal finde de rigtige svar, kan samarbejdet blive et benspænd. 

Ser vi på den sociale dimension af engagementet, ser det ud til, at den rollefordeling, 
eleverne arbejder med, styrker deres mulighed for at bidrage positivt til samarbej-
det. Det stilladserede samarbejde kan hjælpe eleverne til at have en prosocial adfærd, 
der betyder, at de gennem opmuntring og anerkendende spørgsmål bidrager med 
konstruktiv hjælp og støtte til deres makker. At eleverne gennem et systematiseret 
samarbejde kan støttes i at være solidariske over for hinanden, findes ligeledes i den 
internationale forskning, hvor det fremhæves, at eleverne bliver mere tilfredse med 
deres indbyrdes interaktioner (Tiftikci, 2021).

SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION
1. Hvordan kan du kortlægge dine elevers faglige og sociale kompetencer?
2. Hvilke fordele og ulemper kan du få øje på ved SYKL sammenlignet 

med andre former for elevsamarbejde, når du tager højde for elevernes 
engagement? Du kan for eksempel tage engagementets fire dimensioner i 
betragtning.

3. Se videoen youtube.com/watch?v=gbry8YGFlLQ  
 
a. Hvilken betydning har konkretet for elevernes løsning  
af opgaven? 
b. Hvordan vil du vurdere elevernes engagement og  
deltagelse? Hvilke tegn kigger du efter?
c. Hvad kunne et eksempel på et konkret være i dit fag?

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gbry8YGFlLQ
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1.   I dette kapitel præsenteres udvalgte fund fra de to forskningsoversigter. For uddybende information om søge-

grundlag og fund, for eksempel viden om literacy-studier, henvises til de respektive rapporter, der findes på:  

https://sykl.kp.dk
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Feedbackformer  
som stilladsering  
af elevdialoger

 Jens Dolin

Kapitlet præsenterer, hvorledes feedbackprocesser kan styrke elevdia-
loger i forbindelse med elevers undersøgende arbejde. De undersø-
gelsesbaserede undervisningstilganges læringsmæssige fordele frem-
lægges, men også de problemer, der er forbundet med at realisere 

dem i skolens praksis. Her vil især forskellige grader af undersøgelsesbasering og 
lærerens stilladsering blive berørt. Feedbackprocesser kan være en vigtig støtte 
til disse undersøgende processer, og det at lære at give feedback er at lære at indgå 
i en dialog. Der lægges vægt på lærer-elev-dialoger såvel som elev-elev-dialoger. 
De teoretiske pointer illustreres med to eksempler: den fagligt evaluerende sam-
tale og peerfeedback.

INTRODUKTION
Det centrale i dette kapitel er feedbackprocessers potentialer til at fremme dialoger, 
og især elev-elev-dialoger, og hvorledes sådanne processer meningsfuldt kan imple-
menteres i en undersøgende undervisning. Gennem kapitlet udvikles et begreb om 
elevers feedbackkompetence som en begrebssættelse af evne til feedback, der kan være 
et didaktisk værktøj i indførelse og udvikling af feedback i klassen. Men feedbackpro-
cesserne er indlejret i klassens undersøgende arbejde med en faglig problemstilling 
eller et fagligt fænomen. Derfor vil de undersøgelsesbaserede arbejdselementer også 
blive fremlagt sammen med de problemer, der er forbundet med at realisere dem i 
skolens praksis. Dialogernes rolle i feedbackprocesserne udfoldes: Hvordan kan dia-
logerne faciliteres, så de bliver en del af elevernes feedbackkompetence?

Der er altså disse pædagogisk-didaktiske elementer i spil: feedback, undersøgelsesprocesser 
og dialoger, som skal indgå i en faglig sammenhæng. Det er tre ret omfattende begrebssæt, 

der skal sættes i spil samtidigt. For at få nogle billeder på disse begreber kan det være nyt-
tigt at starte med et eksempel på, hvorledes de forskellige elementer kan spille sammen.

DEN STRUKTUREREDE EVALUERINGSDIALOG
I forbindelse med et større internationalt forskningsprojekt om indførelse i formative 
evalueringsformer arbejdede lærerne med et instrumentelt evalueringsredskab, som 
på dansk blev benævnt den fagligt evaluerende samtale, men den engelske benævnelse, 
den strukturerede evalueringsdialog, er mere retvisende (Dolin et al., 2018). Formatets 
afgrænsning og selvstændighed i forhold til den løbende undervisning gør det veleg-
net som træningssted for de anvendte didaktiske redskaber, her især dialog, feedback 
og selvevaluering. 

Det ritualiserede og selvstændige format understreges af, at eleverne rent fysisk sæt-
tes i nogle grupper med forskellige roller, se Figur 1.

FIGUR. 1 ELEVERNES PLACERING I DEN STRUKTUREREDE EVALUERINGSDIALOG

Teacher Student in focus

Feedback students

Reflecting students
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Selve evalueringssessionen tager 12-15 minutter og annonceres, nogle dage før den 
finder sted. Den omhandler et emne eller en problemstilling, som klassen har arbejdet 
med, og kan opfattes som en opsamling på emnet, hvor de vigtigste forståelser af em-
net skal slås fast. Men den har som et vigtigt element opøvelse af dialog, peerfeedback 
og selvevaluering. Derfor gennemgås disse processer af læreren før evalueringsdialo-
gen, gerne ved at udlevere en kort skriftlig beskrivelse af de vigtigste elementer i de tre 
processer, der så snakkes om i klassen. Til begrebssættelse af dialog tog forskergrup-
pen udgangspunkt i Olga Dysthes (1995) dialogbegreb, som meget skematisk råder 
læreren til at:

• bruge autentiske, åbne spørgsmål
• følge op på elevens udsagn og ytringer
• værdsætte elevens bidrag
• udfordre
• tydeliggøre fagligt upræcise udsagn
• tilføre ny information
• opsummere

Disse råd skulle læreren prøve at følge i sin dialog med eleven.
Forskergruppen opstillede også nogle enkle retningslinjer for god feedback, som 

feedbackeleverne skulle følge, såsom at starte med at påpege nogle gode sider ved 
præstationen, derefter spørge ind til nogle sider, der måske kunne ændres, relateret til 
de gennem forløbet fastlagte kriterier for målopfyldelse, og endelig diskutere, hvilke 
dele fokuseleven kunne arbejde videre med. 

Læreren forbereder sig til dialogen ved at nedskrive de kompetencemål, dialogen 
skal berøre, og de spørgsmål, der er centrale. Fokuseleven vælges også på forhånd, og 
det er vigtigt ved den første afprøvning at vælge en elev, der er fagligt i middelgrup-
pen, og som ikke er alt for genert. Desuden udvælges 5-6 elever, der skal forberede sig 
på at kunne give feedback til fokuseleven.

Samtalen starter med, at læreren og fokuseleven sætter sig på to stole over for hin-
anden, og feedbackeleverne på stole i en kreds tæt ved. Resten af eleverne sætter sig i 
baggrunden. Ritualet er tredelt: I første del (5-7 minutter) har læreren og fokuseleven 
en dialog, der skal få elevens viden om emnet frem og samtidigt eksemplarisk vise, 
hvilken viden og hvilke processer der er centrale for det givne emne. Eleven starter 
med sine pointer, og læreren går i dialog med eleven. Det følges af en feedbacksession 
(5-7 minutter), hvor feedbackeleverne spørger ind til ting, som var uklare i dialogen, 
eller som de godt kunne tænke sig, blev udfoldet mere. Til sidst reflekterer alle ele-
verne over dialogen (2 minutter): Kunne jeg besvare spørgsmålene? Hvor havde jeg 
problemer? Hvor skal jeg lægge min indsats fremover?

PROGRESSION OG STILLADSERING I 
UNDERSØGELSESBASEREDE UNDERVISNINGSFORMER
Den strukturerede evalueringsdialog er som vist ovenfor en kort, afsluttet sekvens, hvor 
det er læreproces og læringsniveau, der undersøges, i modsætning til de fleste undersø-
gelsesforløb i naturfagene, der forløber over flere lektioner. I sådanne længerevarende 
forløb er progressionen i selve forløbet vigtig, hvilket er i fokus her.

Undersøgelsesbaseret Naturfagsundervisning (UBNU) er efterhånden en (i hvert 
fald teoretisk) veletableret undervisningsform i Danmark, hvilket utallige artikler 
vidner om. Forståelsen af undersøgelsesbaseret undervisning er ikke entydig, men bli-
ver normalt modelleret som en række faser, typisk bestående af generering af spørgs-
mål og hypoteser, planlægning og gennemførelse af en undersøgelse og til sidst analyse 
og tolkning af resultater (Rönnebeck et al., 2016). Der er også etableret en række ope-
rationelle tilgange, der kan støtte læreren i at planlægge og gennemføre undersøgel-
sesbaserede forløb, og de mest kendte har feedback som et drivende element gennem 
hele undersøgelsesprocessen, for eksempel de såkaldte 6F-forløb bestående af faserne 
Forudsætning, Fang, Forsk, Forklar, Forlæng – og løbende Feedback (Frisdal, 2014). 

Forskning viser, at UBNU faciliterer autentisk læring og har en motiverende effekt 
(Adler et al., 2018), og at UBNU’s læringsmæssige effekt er på niveau med andre 
undervisningstilgange (Kruse, 2013). Lærerens støtte er imidlertid vigtig for at sikre 
elevernes engagement og fulde udbytte af UBNU-forløb. Således viser et metastudie, 
at elever lærer flere færdigheder og får mere faglig viden gennem UBNU-forløb end 
ved lærergennemgang, men kun hvis de modtager passende, elevtilpasset vejledning 
(Lazonder & Harmsen, 2016). I opbygningen af et undersøgende klasserum kan det 
i den sammenhæng være en hjælp at følge en form for progression i spørgsmålenes 
åbenhed og elevselvstændighed. 

Blanchard et al. (2010) beskriver fire niveauer af undersøgelsestilgange, som kan 
være nyttige. På første niveau har læreren fuld kontrol, og eleverne kun begrænsede 
valgmuligheder, typisk i form af at indsætte i skemaer. På de følgende niveauer får ele-
verne gradvis kontrol over dataindsamling, tolkning og valg af metoder, for på fjerde 
niveau selvstændigt at udføre helt åbne undersøgelser. Se Tabel 1.

SPØRGSMÅL  
STILLES AF 

DATAINDSAMLINGS-
METODER  

BESTEMT AF
TOLKNING  
AF DATA

1 Verificerende UBNU Lærer Lærer Lærer

2 Struktureret UBNU Lærer Lærer Elever

3 Støttet UBNU Lærer Elever Elever

4 Åben UBNU Elever Elever Elever

TABEL 1. UNDERSØGELSESNIVEAUER (BLANCHARD ET AL., 2010, P. 581)
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Uanset hvilket niveau man aktuelt er på, er effektiviteten af lærerstøtte helt afgørende 
for elevernes accept og udbytte af undersøgende processer. På de enkelte niveauer varie-
rer lærerens støtte således også efter behov, men er på alle niveauer og inden for alle kate-
gorier afhængig af feedback båret af dialog mellem lærer og elever og eleverne indbyrdes. 

FEEDBACK
Feedback betyder tilbagemelding, og det er sandsynligvis det enkeltstående undervis-
ningselement, der giver det største læringsudbytte (Hattie & Timperley, 2007). Men 
feedback er mange ting, og det er vanskeligt at indføre på en måde, så alle kan se nyt-
ten og få det fulde udbytte af processen. Her kan dels en bedre forståelse af feedback 
og dels en dialogisk rammesætning være produktiv.

Begrebet feedback refererer til en aktivitet, hvor eleven som den lærende bruger 
informationer fra forskellige kilder til at forbedre sin forståelse eller sit arbejde, typisk 
gennem dialogiske processer. Feedback kan med den forståelse ses som den primære 
proces i læring.

En sådan opfattelse er baseret på en sociokulturel forståelse af læring, og den kan 
være i modsætning til mange elevers absolutte opfattelse af viden og deres deraf føl-
gende præference for utvetydig, indiskutabel feedback. Det kan derfor være nødven-
digt at arbejde målrettet på at udvikle elevers viden om feedback, og hvordan de bedst 
kan anvende og drage nytte af feedback. Den senere viste model for feedbackkompe-
tence kan her være et nyttigt redskab.

Der er tale om opbygning af en feedbackkultur, der baserer sig på tre vigtige ele-
menter: 1) at eleverne involveres i deres egen læringsproces og bliver bevidste om de-
res læringsstrategier, 2) at eleverne kender læringsmålene og kriterierne for, at de er 
opfyldt, og 3) at eleverne kan give hinanden feedback og feedforward med henblik 
på forbedringsmuligheder.

Skåret ind til benet handler det om at reducere afstanden mellem elevens aktu-
elle faglige niveau og de mål, der er opstillet. De tre centrale spørgsmål er derfor: 

• Hvor er jeg? 
• Hvor skal jeg hen?  
• Hvordan kommer jeg derhen?

Hvert spørgsmål kan besvares på fire niveauer: opgaveniveau, procesniveau, selvregu-
leringsniveau og personligt niveau (Hattie & Timperley, 2007). 

Det første niveau handler om, i hvilket omfang det faglige stof er forstået, og hvad 
der skal arbejdes med fremover. Hvis feedbacken på én opgave skal kunne overføres 
på andre, må man også forholde sig til elevens arbejdsproces, altså hvordan eleven 
kom frem til sin forståelse og sine færdigheder. Men undervisningen og læreprocesser-
ne skal også gøre eleverne i stand til selv at kunne gennemføre processerne og finde de-
res egne strategier – de skal opbygge en redskabskasse til deres læring og vide, hvordan 
de bruger redskaberne. Det sidste niveau vedrører elevernes personlige udvikling og 
dannelse, hvilket er svært at adressere direkte i feedbackprocesser, men uden at være 
normativ kan læreren arbejde på, at eleverne inddrager etiske og holdningsmæssige 
problemstillinger og tager begrundet stilling til dem. 

Feedbacken skal tydeliggøre de faglige krav, få eleven til at vurdere sit aktuelle faglige 
niveau, give eleven input til at reflektere over eget faglige niveau i forhold til de fag-
lige krav (og gøre disse krav til sine egne) og endelig give eleven strategier til komme 
nærmere de faglige mål. I denne proces er gode eksempler nyttige til at illustrere og 
konkretisere de for mange elever ret uvante processer.

Progression, rubrics og målstyring
For at kunne give forslag til næste læringstrin har man brug for en skitse af, hvorledes 
elever normalt lærer det pågældende stof/den pågældende kompetence, og hvilke læ-
ringstrin de normalt skal igennem, sat op som en progression. En læringsprogression 
beskriver i trin en stadig mere fuldstændig forståelse af det, der skal læres. Udfordrin-
gen er detaljeringsgraden og fastlæggelsen af klare kriterier for de enkelte trin. At for-
mulere læringsmål så præcist, at de kan styre uden at begrænse. Her kan rubrics være 
et nyttigt hjælpemiddel. En rubric er et skema over de forskellige trin i læreprocessen 
med kriterier på hvert trin for, hvad man skal kunne for en mindre god, en god og en 
udmærket præstation.

Ved at diskutere og videreudvikle rubric’erne i klassen kan de efterhånden udgøre 
en fælles forståelse af det aktuelle faglige område og de krav, der skal opfyldes, ligesom 
der kan opbygges en forståelse af læring som en proces, man kan udarbejde en strategi 
for at gennemføre. Rubrics er arbejdskrævende at udarbejde, og det er derfor nyttigt 
at gøre det i lærerteams, ligesom de kan medføre en vis instrumentalisering, som man 
skal være opmærksom på at kunne bryde (Dolin, 2016).

Centralt i feedbackprocessen står elevernes evner til at kunne vurdere faglige præ-
stationer og til at kunne give og modtage disse vurderinger uden at blive blokeret af 
eventuelle kritiske tilbagemeldinger. Disse evner er en del af den såkaldte feedbackkom-
petence.

FEEDBACKKOMPETENCE 
Det at kunne give og modtage feedback skal læres. Mange elever har svært ved at give 
og modtage feedback, og megen givet feedback bliver ikke brugt til at fremme læring 
(Sadler, 2010). 

Baseret på forskning i elevers reaktioner på feedback og barrierer i at anvende feed- 
back opstiller Carless og Boud (2018) den i Figur 2 viste model over elevers feedback-
kompetence.

VÆRDSÆTTE  
FEEDBACK

KUNNE VURDERE  
PRÆSTATIONER

DRAGE SLUTNINGER AF, REAGERE PÅ OG BRUGE  
FEEDBACK FREMADRETTET

HÅNDTERE FØLELSER 
OG ATTITUDER

FIGUR 2. ELEMENTER I ELEVERS FEEDBACKKOMPETENCE (EFTER CARLESS & BOUD (2018), P. 1319)
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Modellen er baseret på fire sammenhængende elementer, der karakteriserer den feed-
backkompetente elev (her gengivet i egen oversættelse og tilpasning): 

At kunne værdsætte feedback: 
1. forstå og værdsætte, hvorledes feedback kan forbedre et arbejde, og hvil-

ken rolle forskellige involverede har i feedbackprocessen, her især:
2. genkende og anerkende feedback i dens forskellige former fra forskellige 

kilder, herunder kunne indgå i dialoger om faglige produkter;
3. bruge teknologi til at modtage, gemme og genbruge feedback.

At kunne vurdere præstationer:
1. udvikle evne til at foretage en fornuftig faglig vurdering af egne og andres 

arbejder;
2. deltage aktivt i peerfeedbackprocesser, herunder evne at indgå i dialog 

med andre;
3. forfine evnen til selvevaluering for at kunne foretage mere konsistente 

vurderinger, herunder evne at gå i dialog med sig selv.

At kunne håndtere følelser og attituder:
1. opretholde følelsesmæssig ligevægt og undgå forsvarsparader, når man 

modtager kritisk feedback;
1. spørge aktivt ind til forslag fra elever og lærere og indgå i dialog med dem, 

når nødvendigt;
2. opbygge en holdning til vedvarende forbedringer baseret på selvevaluering 

og feedback.

At være handlingsorienteret:
1. være opmærksom på nødvendigheden af at handle som reaktion på feed-

backinformationer;
2. drage slutninger fra forskellige feedbackerfaringer for at forbedre sig 

løbende;
3. udvikle et repertoire af strategier til at handle ud fra feedback.

SELVEVALUERING OG KAMMERATSKABSVURDERING
At dygtiggøre sig er grundlæggende baseret på en evne til at kunne vurdere sig selv – at 
vide, præcis hvad man kan, og kunne relatere det til en viden om de stillede krav. Der-
for er det generelt produktivt at lade eleverne vurdere deres egen præstation. Det kan 
være med et krav om, at de efter hver skriftlig opgave skriver lidt om opgavens styrker 
og svagheder, og hvordan de mener, den kunne forbedres, eller de i den strukturerede 

evalueringsdialog reflekterer over egen forståelse og mangler. Brug af logbøger kan 
være et rigtig nyttigt redskab til at opøve og fastholde sådanne refleksioner. Logbøger 
kan samtidig være et fint dialogredskab mellem elever og lærer og give læreren en godt 
indblik i klassens niveau og individuelle behov.

En sådan praksis vil gøre vurdering og feedback til en integreret del af det at lære, i 
stedet for et vedhæng til undervisningen, helt i overensstemmelse med et sociokultu-
relt syn på læring, hvor eleverne selv deltager i evalueringsprocesser i stedet for at være 
objekter for evaluering.

I begyndelsen kan selvevaluering være forbundet med stor unøjagtighed. Nogle ele-
ver overvurderer sig selv, mens andre er for selvkritiske. Som oftest skyldes unøjagtig 
selvevaluering manglende indsigt i de faglige mål og kriterier. Typisk forveksles ar-
bejdsindsats med fagligt niveau, så elever, der har gjort en stor indsats og brugt meget 
tid på en opgave, også synes, at den skal vurderes højt (Boud et al., 2013). Her vil 
repetition af mål og kriteriediskussionen være nyttig.

Elevers evne til selvevaluering er tæt knyttet til kammeratskabsvurdering, også 
kaldet peerfeedback, hvor elever giver feedback på hinandens præstationer. Både sel-
vevaluering og kammeratskabsvurdering skal instrueres og støttes, så elever lærer både 
deres egne og kammeraternes roller at kende (Correia & Harrison, 2020). Det kan 
for eksempel ske via brug af rubrics og opstilling af retningslinjer for god feedback. 
Traditionelt har elever for eksempel svært ved at komme omkring hele indholdet og 
også at give feedback til de meget gode præstationer. Her kan eksempler gøre nytte.

For at fremme dialogen mellem eleverne om en fælles forståelse af mål og kriterier 
kan man begynde med at lade eleverne give gruppevis peerfeedback ud fra givne vur-
deringskriterier.

Organiseringen af peerfeedback er mere krævende end organiseringen af elevers 
selvevaluering. Det skal afgøres, hvem der giver feedback til hvem, og det skal ske med 
en vis samtidighed og en fælles forståelse af kriterierne. Her er en elektronisk platform 
som Peergrade eller Eduflow nyttig.

DIALOGENS ROLLE
Forskning viser, at feedbackgiveren får (mindst) lige så meget ud af peerfeedbacken 
som modtageren (Topping, 2018). Gennem dialogerne bliver eleverne opmærksom-
me på flere tilgange end deres egen, hvilket fremmer deres forståelse for, hvordan de 
selv arbejder, og hvordan de kan udvikle deres læringsstrategier. Det er i dynamikken 
mellem de forskellige meninger, at der skabes, hvad Olga Dysthe (1995) kalder en 
dialogisk bro mellem de forskellige meninger. Det er denne dialogiske bro, der er læ-
ringens kerne. I det mindste i en konstruktivistisk, sociokulturel forståelse af læring, 
hvor det er eleven, med sin opfattelse af det, der skal læres, der arbejder med stoffet og 
andres meninger om stoffet og derigennem får nye perspektiver på egne opfattelser. 
Men forudsætningen er, at stemmerne i rummet er ligeværdige, at eleven så at sige 
inviteres ind i et fælles rum og føler, at der er plads til og respekt for hans/hendes 
stemme. Der skal være plads til det, som Bakhtin kalder det indre, overbevisende ord 
(jævnfør Dysthe, 1995), hvor den talende udtrykker sig ud fra egne overbevisninger 
og meninger, hvor der åbnes for usikkerhed og er rum til fællesskabets og den enkel-
tes meninger. Det sker netop gennem autentiske, åbne spørgsmål, hvor der ikke er et 
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færdigt svar, men hvor der skal findes en forståelse. Undersøgende processer lægger 
i sagens natur op til sådanne processer, hvor der skal ske en fælles afklaring, og de 
har derfor et stort motiverende og læringsmæssigt potentiale. I modsætning hertil er 
det autoritative ord en sandhed, der siges som et uimodsigeligt faktum, og som ikke 
inviterer til egen tænkning og refleksion. Her doceres færdige formuleringer, der skal 
reproduceres, og som ikke kræver noget engagement fra elevens side – det rigtige er 
der på forhånd.

Det kan være en udfordring at få eleverne til at acceptere feedback fra kammerater 
på lige fod med lærerfeedback, netop fordi læreren i skolen repræsenterer autoriteten, 
det rigtige, som man per institutionel tradition ikke problematiserer, men blot tavst 
accepterer, hvilket der er en lang tradition for i skolen. Det kræver opbygning af et 
dialogisk rum at få elever til at turde og til at kunne ytre sig – og til at lytte til hinanden.

Her er støtten og rammesætningen vigtig, herunder at læreren selv giver rum til elev- 
ernes egne ytringer og lærer dem at lytte til og støtte hinanden. Det kan foregå ved at 
arbejde systematisk med at opbygge elevernes feedbackkompetence. De vil herigen-
nem kunne lære at indgå i en dialogisk interaktion med fælles formulering og fælles 
afklaring gennem åbninger og usikkerheder, som skal udfyldes og afklares.

AFRUNDING
Kapitlet har fokuseret på, hvorledes undersøgende processer i naturfag kan støttes 
af feedback og dialoger og med vægt på elev-elev-udvekslinger. Det er en pointe, at 
sådanne processer skal læres. Men de skal indføres gradvist, gerne med støtte af pro-
cedurer og skematikker og teoretisk viden om muligheder og begrænsninger, og først 
og fremmest gennem dialog blandt eleverne. 

Det er vigtigt, at eleverne forstår evalueringskriterierne, og det er nyttigt tidligt i 
forløbet at udforme en rubric/et skema over en mulig progression frem til den gode 
besvarelse. Skemaet er et arbejdsredskab, som er kendt af eleverne, og som de er med 
til at opstille, mere end det er en facitliste. 

Undersøgende aktiviteter giver og fastholder et fokus gennem de dialoger, som ud-
folder sig i løbet af undersøgelsesprocessen. Gennem diskussion med andre, ved at 
give og modtage feedback, får eleven gradvist en opfattelse af egen kunnen og red-
skaber til at forbedre den. I den undersøgende undervisning udfordres eksisterende 
idéer, der skabes ny mening i dialog med andre, og eleverne bliver aktivt engagerede i 
at opbygge deres faglige kunnen. De tilskyndes til at finde evidens, der støtter eller ud-
fordrer faglige synspunkter. Når der således gradvist etableres en følelse af at beherske 
stoffet, af at være kompetent, er det en stærk motivationsfaktor for det faglige arbejde. 

Den dialog om faglige problematikker, som udspiller sig i feedbackprocesser, er i sin 
grundstruktur en undersøgelse, et fælles arbejde med at meningssætte og forstå det 
nye, og en undersøgende kontekst er den eksemplariske ramme for dens udfoldelse.
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Problemløsning  
i samarbejde  
– samarbejde i problemløsning

Lena Lindenskov

Kapitlet præsenterer forskningsviden om, hvordan samarbejde kan 
karakteriseres, hvad der befordrer og hæmmer samarbejde, og hvilke 
typer samarbejder der er velegnede i problemløsning. Forskningen 
søger blandt andet at udvikle metoder til at vurdere menneskers evne 

at løse problemer alene og i samarbejde. Nogle af disse metoder er blevet anvendt 
i visse af PISA-undersøgelserne, som er eksempler på storskalaforskning med data 
om elevers kompetencer og holdninger. Kapitlet præsenterer resultater fra disse 
undersøgelser om danske elever og giver eksempler på opgaver og spørgsmål, som 
eleverne har svaret på i undersøgelserne. På den baggrund gives bud på, hvad lære-
re kan være opmærksomme på, når de ønsker at fremme undersøgende dialoger i 
arbejdet med SYstematiseret KLassekammerathjælp (SYKL).

ET PAR HISTORISKE TILBAGEBLIK
Interessen for at fremme samarbejde mellem elever skiftede for 60 år siden. I første 
omgang i de officielle tanker om børn og unges undervisning i Danmark og derefter 
i en øget brug af samarbejde i praksis i skolen. Mens det i skoleloven fra 1958 lød: 
Folkeskolens formål er at fremme og udvikle børnenes anlæg og evner, at styrke deres ka-
rakter og give dem nyttige kundskaber (Lov nr. 220, 1958, Afsnit I, § 1), så betonede 
undervisningsvejledningen (populært kaldet Den Blå Betænkning) fra 1960, at sko-
lens opgave var bredere: 

[S]kolens formål [er] at dygtiggøre børnene til at gå ud i samfunds- og erhvervslivet, vel-
egnede til at opfylde de krav, man med rimelighed kan stille, men først og fremmest er det 
skolens opgave at fremme alle muligheder for, at børnene kan vokse op som harmoniske, 
lykkelige og gode mennesker (Undervisningsvejledning for Folkeskolen, 1960, p. 29).

Dette varslede et nybrud i pædagogikken med emnearbejder, fagsamarbejder, tvær-
faglighed og også gruppearbejde, og det bredere formål er siden 70’erne blevet ud-
trykt som ”den enkelte elevs alsidige udvikling”.  I 1975-loven beskrives alsidig såle-
des: Med ordet ”alsidige” er det fremhævet, at skolen skal tilgodese alle sider af elevernes 
personlighedsudvikling, ikke blot den intellektuelle, men også den følelsesmæssige, den 
fysiske, og den sociale udvikling (evnen til at omgås andre) (Helsted, 1975, p. 15).

 
Fra og med 1975-loven pointeres også elevernes medansvar for løsning af fælles opgaver. 
Det er skolens opgave også at forberede eleverne til medleven og medbestemmelse i et de-
mokratisk samfund og til medansvar for løsning af fælles opgaver (Helsted, 1975, § 2, stk. 3).

I det nuværende formål lyder § 1 i folkeskoleloven (BUVM, 2020):
 
Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, 
der forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem 
fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, 
bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte 
elevs alsidige udvikling. 

I læseplanerne i Fælles Mål nævnes samarbejde mellem elever kun i fagene idræt, hånd-
værk og design, matematik og natur/teknologi. For eksempel har Fælles Mål 2020 
for matematik et formål for undervisningen i tre punkter, og et af punkterne angår 
elevernes samarbejde med andre: Elevernes læring skal baseres på, at de selvstændigt og 
gennem dialog og samarbejde med andre kan erfare, at matematik fordrer og fremmer 
kreativ virksomhed, og at matematik rummer redskaber til problemløsning, argumenta-
tion og kommunikation.

 
I en forskningskortlægning undersøges dele af elevernes alsidige udvikling. 
Her undersøges: 

alsidig udvikling som noget, der kommer til udtryk gennem elevens kreativitet, initi-
ativ, motivation, selvstændighed, nysgerrighed, engagement, ansvarlighed, vedholden-
hed, selvbevidsthed, deltagelse, empati og følelser. Derudover omfatter alsidig udvikling 
også elevernes sociale kompetencer, herunder at kunne indgå i relationer og evnen til 
at samarbejde, regulere egne følelser og adfærd, elevernes demokratiske dannelse og ev-
nen til at indgå i demokratiske processer (Rambøll & Aarhus Universitet, 2014, p. 2).
 
Der nævnes en række principper for tilrettelæggelse, hvor samarbejde mellem elever 
prioriteres. Det er principper om cooperative learning, hvor den enkelte elev ud over 
at være ansvarlig for sin egen udvikling også er ansvarlig for sine gruppemedlemmers 
udvikling; collaborative learning, hvor den enkelte elev ud over at være ansvarlig for 
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sin egen indsats også er ansvarlig for fremdriften og produktet af gruppens opgaveløs-
ning; samarbejdsøvelser; samarbejdslege; elevformidlinger. 

Når der i uddannelsessammenhænge er fokus på problemløsning i samarbejde, sker 
det på et bagtæppe af en øget brug af problemløsning i samarbejde i private, arbejds-
mæssige og samfundsmæssige sammenhænge. For år tilbage arbejdede de fleste menne-
sker relativt alene, selv når man arbejdede flere ved det samme samlebånd og på værk-
stedet, kontoret, tegnestuen, i forretningen eller på skolen og børneinstitutionen. Men 
udviklingen går i retning af, at man samarbejder om opgaverne. Det kan være samarbej-
de i teams, hvor alle har de samme jobfunktioner og uddannelser, og det er i stigende 
grad personer med forskellige kompetencer, specialiseringer, uddannelser og primære 
jobfunktioner, der i kortere eller længere perioder skal samarbejde. Meget problemløs-
ningsarbejde i verden udføres i dag af samarbejdende teams – i nogle tilfælde endda 
geografisk spredt på forskellige steder, og stadig mindre arbejde udføres helt alene. 

Den langvarige interesse fra politisk hold for, at skolen støtter op om at fremme 
elevers samarbejdsevne, gør det relevant at undersøge og udvikle praksis og efterlader 
et behov for løbende at udbygge den eksisterende viden om samarbejdende gruppe-
arbejde. For eksempel om der især er fokus på, at elever løser problemer i samarbejde 
med andre, det vil sige undervisning med problemløsning i samarbejde. Eller om der 
især er fokus på, at elever lærer om og træner at samarbejde, når der skal løses proble-
mer, det vil sige undervisning om samarbejde i problemløsning.

Interessen for området og behovet for mere viden har gjort det oplagt for myndig-
heder og politikere at lade danske elever deltage, når samarbejde og generel problem-
løsning har været i fokus i de internationale undersøgelser i PISA, som det var tilfæld- 
et i 2003, 2012 og 2015. Det foregår i form af ekstra undersøgelser i PISA, der ligger 
ud over undersøgelserne i PISA om elevernes mere kognitive kompetencer i læsning, 
matematik og naturfag og om elevernes opfattelser af disse områder – undersøgelser, 
som er foretaget fast hvert tredje år siden 2000. Som ekstraundersøgelse er det op 
til hvert enkelt lands og regions uddannelsesmyndigheder at vælge eller fravælge at 
deltage. Den danske deltagelse har givet indblik i danske elevers holdninger og kom-
petencer i relation til samarbejde og generel problemløsning. Deltagelsen har også 
givet et særligt indblik i de teorier og metoder fra den internationale forskning, som 
PISA-undersøgelserne bygger på og videreudvikler. Dette handler de næste afsnit om.

PROBLEMLØSNING I SAMARBEJDE – HVAD ER DET? 
Der er international forskning, der søger at indkredse substansen i samarbejde og i ge-
nerel problemløsning, herunder hvordan man kan karakterisere samarbejde, og hvor-
dan typer af samarbejde kan fremme henholdsvis hæmme faglig udvikling og effektiv 
problemløsning. 

Generel problemløsning kan defineres som

et individs færdighed i at benytte kognitive processer til at opfatte og løse virkelige, tvær-
faglige problemstillinger, hvor vejen til løsningen ikke er umiddelbart tilgængelig, og 
hvor de færdigheds- eller kundskabsområder, som kan inddrages i løsningen af proble-
met, ikke indeholdes i et enkelt fagområde inden for matematik, naturfag eller læsning 
(Mejding, 2004, p. 98). 

Generel problemløsning kan karakteriseres i forhold til forskellige typer problemer. 
Det kan være beslutningstagning eller systemanalyse/systemudvikling og fejlfinding. 
Beslutningstagning kan for eksempel dreje sig om at rangordne og anbefale forskel-
lige smertestillende piller til en række personer med særlige karakteristika. Sådanne 
problemer kræver, at eleverne forstår den givne information, kan identificere de rele-
vante alternativer og de stillede krav, konstruere eller anvende repræsentationer, ud-
vælge den bedste løsning ud fra et givent sæt alternativer og evaluere, begrunde eller 
kommunikere beslutningen. Fejlfinding kan for eksempel dreje sig om at finde ud af, 
hvorfor der ikke kommer luft ud af en cykelpumpe. Sådanne problemer kræver, at 
eleverne forstår et system i hovedtræk, kan diagnosticere en fejl eller dysfunktion i 
systemet eller mekanismen, identificerer de relevante træk i den stillede opgave og selv 
fremstiller eller anvender en repræsentation af de centrale elementer. 

Generel problemløsning kan også defineres som

et individs evne til at engagere sig i kognitive aktiviteter for at forstå og løse problematiske 
situationer, hvor en løsningsmetode ikke ligger lige for. Det inkluderer villigheden til at 
engagere sig i sådanne situationer for at demonstrere sit potentiale som en konstruktiv og 
reflekterende borger (Egelund, 2014, p. 14).

Denne definition er operationaliseret i fire kategorier angående problemløsning, som 
den enkelte bidrager med til problemløsningen i samarbejde:

A. At undersøge og forstå; en elev må kunne deltage i at undersøge pro-
blemsituationen ved at observere den, interagere med den, søge efter in-
formation, finde begrænsninger og forhindringer. Eleven må også demon-
strere forståelse af den information, der er givet, og den information, der er 
fundet ved interaktion med problemsituationen.

B. At repræsentere og formulere; en elev må kunne bruge tabeller, grafer, 
symboler og ord til at repræsentere aspekter af problemsituationen. Eleven 
må også kunne formulere hypoteser på basis af sin opfattelse af problemet 
og dets behandling, for eksempel formulere en hypotese om effekten af en 
intervention. 

C. At planlægge og udføre; en elev må kunne lægge en plan eller strategi for 
at løse problemet og gennemføre den. Eleven må om nødvendigt også 
kunne involvere sig i at justere det overordnede mål, sætte delmål med 
mere. 

D. At monitorere og reflektere; en elev må kunne monitorere fremgang, rea-
gere på feedback og reflektere over løsningen, den givne information eller 
den strategi, der er valgt. 

Med inddragelse af samarbejde udvides både definition og operationaliseringer af den 
generelle problemløsning. 
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Problemløsning i samarbejde er teoretisk blevet defineret som

den kapacitet, et individ har til effektivt at engagere sig i en proces, hvor to eller flere 
personer forsøger at løse et problem ved at dele den forståelse og indsats, der er nødvendig 
for at nå målet, og ved samlet at bruge deres viden, erfaringer og indsatser til at nå målet 
(Lindenskov et al., 2017, p.15). 

Definitionen er operationaliseret med de fire kategorier angående problemløsning 
ovenfor, og der er tilføjet tre distinkte dimensioner angående samarbejde, som den 
enkelte bidrager med til problemløsningen i samarbejde. Der indgår, at der:

1. etableres en vis fælles forståelse, og at denne fælles forståelse  
 vedligeholdes og eventuelt korrigeres 
2. vælges passende fremgangsmåder til at løse problemet 
3. etableres og vedligeholdes en organisering af teamet. 

Testopgaver om generel problemløsning alene og i samarbejde 
I den særlige undersøgelse i PISA 2003 indgik der opgaver baseret på undersøgelsens 
definition på generel problemløsning. Opgaverne var papirbaserede og blev besvaret 
af den enkelte elev alene. I PISA 2012 var der generel problemløsning med digitale 
opgaver, som var interaktive, hvor nogle data blev givet til eleven undervejs i problem-
løsningen, og hvor elevernes svar fik indflydelse på det videre forløb. Men igen blev 
opgaverne besvaret af den enkelte elev alene.  Endelig omhandlede 2015-undersøgel-
sen problemløsning i samarbejde, Collaborative Problem Solving (CPS). Den teoreti-
ske og it-mæssige udvikling gjorde det muligt for første gang at have digitale opgaver, 
som var interaktive med simulerede samarbejdspartnere, der var forprogrammerede. 
De digitale samarbejdspartnerne var konstrueret med forskellige kompetencer og i 
forskellige roller, så testeleven kunne sættes i forskellige slags samarbejdssituationer 
gennem testforløbet. Afhængig af elevernes valg i de viste multiple choice-muligheder 
fik eleverne forskellige forløb gennem en opgave. Men også i 2015 blev opgaverne 
besvaret af den enkelte elev alene.  

KOMPETENCE I PROBLEMLØSNING OG SAMARBEJDE 
HOS ELEVER I DANMARK
I Danmark er der forventninger om, at eleverne tilegner sig evne til selvstændigt at 
løse tværfaglige og virkelighedsnære opgaver, og denne forventning ses i særlig grad i 
projektopgaven i 9. klasse, som blev indført med skoleloven af 1993. Det har derfor 
været en formodning forud for de særlige PISA-undersøgelser om generel problem-
løsning og problemløsning i samarbejde, at elever i Danmark har været godt forbered-
te på disse opgaver – ikke mindst i forhold til lande, hvor udenadslæren og reproduktion 
af konkret viden stadig har en høj prioritering (Mejding, 2004, p. 124). Danske elever 
har da også som helhed klaret de generelle problemløsningsopgaver relativt godt sam-
menlignet med elever i andre lande, som det fremgår af følgende.

Når danske elever sammenlignes internationalt, ser man blandt andet på gennem-
snittet af deres præstationer: Er danske elevers gennemsnit ligesom gennemsnittet i 
hele OECD? Eller højere eller lavere end dette? I 2003 og i 2015 blev danske elevers 
gennemsnit målt til at være højere end for OECD, og i 2012 var danske elevers gen-
nemsnit ligesom gennemsnittet for hele OECD. Så i ingen undersøgelse var danske 
elevers gennemsnit lavere end i OECD (Egelund, 2014; Mejding, 2014; Lindenskov, 
Sørensen & Egelund, 2017).

I sammenligninger finder man det nogle gange mere interessant at se på de ekstre-
me (også kaldet marginale) præstationer i stedet for på gennemsnittet. Man ser på 
andelen af lavt præsterende elever og andelen af højt præsterende elever: Er andelen 
af lavt præsterende elever i Danmark målt til at være ligesom for hele OECD? Eller 
er andelen mindre eller større? I 2003 og 2015 var andelen af lavt præsterende elever 
i Danmark mindre end i hele OECD, mens andelen i 2012 var ligesom i OECD. 
Det er endnu et godt tegn, at ingen undersøgelse viste en relativ større andel svagt 
præsterende. 

Når man ser på andelen af højt præsterende, undersøger man, om andelen blandt 
elever i Danmark er den samme som andelen i OECD. Eller er andelen af højt præste-
rende mindre eller større end i OECD? I 2003 er andelen af højtpræsterende elever i 
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Danmark ligesom for OECD. I 2012 er andelen lavere end i OECD, og i 2015 er an-
delen større end i OECD.  Det er andelen at højt præsterende elever, som har varieret 
mest igennem de tre undersøgelser.

Fra den seneste undersøgelse i 2015 fremgår det, at danske elevers gennemsnit er 
højere end i OECD, og at relativt færre i Danmark præsterer lavt i forhold til OECD, 
og at flere i Danmark præsterer højt i forhold til OECD som helhed. 

Disse kvantitative opgørelser fra de tre undersøgelser viser, at danske elever har 
klaret de generelle problemløsningsopgaver relativt godt sammenlignet med elever 
i andre lande.

Karakteristiske træk ved elevers problemløsning i samarbejde i Danmark
Ud over de kvantitative opgørelser kan man give kvalitative beskrivelser af elevers 
kompetence i problemløsning i samarbejde. PISA 2015 indeholder 117 simulerede 
samarbejdsopgaver i seks opgaveenheder, hvor eleven svarer ved at vælge én ud af fire 
mulige handlinger, mens der er en samtale med de virtuelle teammedlemmer i gang. 
Nogle gange skal eleven give en løsning på et problem ved at anvende information fra 
de virtuelle teammedlemmer. I opgaverne indgår eleven i et samarbejde med virtuelle 
partnere, og den enkelte elev vurderes og gives point både efter problemløsningens 
kvalitet, og efter hvor konstruktivt eleven samarbejder. Hvert opgavespørgsmål er 
klassificeret efter de tre dimensioner angående samarbejdet og de fire kategorier an-
gående problemløsningen. Afhængigt af hvor vanskelige spørgsmål eleverne besvarer 
tilfredsstillende, kan man kvalitativt beskrive karakteristiske træk ved fire niveauer af 
kompetence, hvor niveau 4 er det højeste niveau.

På niveau 4 kan elever udføre komplicerede problemløsningsopgaver med høj sam-
arbejdskompleksitet. Eleverne kan løse komplekse problemer med mange begræns-
ninger og stadig bevare overblikket over relevant baggrundsinformation. Disse elev- 
er opretholder en opmærksomhed på gruppedynamikken og handler for at sikre, at 
teammedlemmerne agerer i overensstemmelse med deres roller. På samme tid kan de 
monitorere vejen mod en løsning og identificere og overkomme forhindringer, der 
skal klares, eller udfylde det, der mangler. Elever på niveau 4 tager initiativer og hand-
ler eller stiller spørgsmål for at kunne klare forhindringerne og løse uoverensstemmel-
ser og konflikter. Eleverne kan håndtere samarbejds- og problemløsningsaspektet ved 
den givne opgave, identificere veje til at løse opgaven og udføre handling til at løse 
problemer, der viser sig. 

 
På niveau 3 kan elever færdiggøre opgaver, der kræver enten kompleks problemløs-
ning eller samarbejde. Disse elever kan løse opgaver med mange trin, som kræver in-
tegrering af mange informationer, ofte i komplekse og dynamiske problemstillinger. 
Eleverne orkestrerer roller imellem sig i teamet og identificerer, hvilke informationer 
der er brug for til de enkelte medlemmer af teamet for at kunne løse problemet. Elever 
på niveau 3 kan afgøre, hvilken nødvendig information der skal hentes hos hvilket 
medlem for at kunne løse et problem, samt afgøre, om den givne information er kor-
rekt eller ukorrekt. Når der opstår konflikter, kan eleverne hjælpe hinanden med at 
forhandle en løsning. 

 

På niveau 2 kan elever bidrage til den fælles indsats for at løse problemer af middel 
sværhedsgrad. Eleverne kan hjælpe med at løse et problem ved at kommunikere med 
teammedlemmerne om de handlinger, der skal til. De kan vælge at give oplysninger, 
som ikke specifikt er efterspurgt af et andet teammedlem. Elever på niveau 2 forstår, 
at ikke alle teammedlemmer har samme informationer, og kan indtænke forskellige 
perspektiver i deres samarbejde. De kan hjælpe teamet med at etablere en fælles for-
ståelse for de trin, der skal til for at kunne løse et problem. Disse elever kan efterspørge 
nødvendig ekstra information for at kunne løse et problem og forhandle med teamet 
om enighed om tilgangen. Elever tæt på den øverste del af niveau 2 kan tage initiativ 
til at foreslå et logisk næste skridt eller en ny tilgang til at løse et problem. 

 
På niveau 1 kan elever færdiggøre opgaver med lav problemkompleksitet og begrænset 
samarbejdskompleksitet. De kan bidrage med ønsket information og træffe foranstalt-
ninger til at vedtage planer, når de bliver bedt om det. Elever på niveau 1 kan bekræfte 
handlinger eller forslag fremstillet af andre. De fokuserer overvejende på deres indivi-
duelle rolle i gruppen. Med hjælp fra teammedlemmerne, og når de arbejder med et 
simpelt problem, kan disse elever hjælpe med at finde løsningen på det givne problem. 

INSPIRATION TIL UNDERVISNING
Skoleelever i dag skal rustes til en fremtid, som i stigende grad bliver omskiftelig. De 
skal kunne tilpasse sig nye situationer, lære nyt gennem hele livet, turde prøve nye ting 
og være villige til at lære af egne og andres fejltagelser. Kendskab til facts og rutine-
mæssige færdigheder er ikke tilstrækkeligt til at blive parat til at klare ikke-rutinemæs-
sige kognitive og sociale udfordringer sammen med andre. Erkendelsen af betydning-
en af elevers dygtiggørelse i samarbejde er af stor vigtighed. Det er første skridt på 
vejen, for at lærere, institutioner og beslutningstagere inden for uddannelse kan tage 
udfordringen op om at tilrettelægge undervisningsforløb, hvor eleverne kan udvikle 
sig i forhold til at behandle problemer i samarbejde. Det danske projekt om SYstema-
tiseret KLassekammerathjælp (SYKL) er et eksempel på dette (se kapitel 1-4). 

Erfaringer fra USA viser, at samarbejde om problemløsning ikke skal isoleres til, 
at elever er aktive med elevblade, fritidssport eller fritidsbands. Samarbejde om pro-
blemløsning må foregå i undervisningen i fagene, ligesom i SYKL-projektet. Desuden 
er det vigtigt at fokusere evalueringen. Når en gruppe har gennemført en opgave, må 
evalueringen have et dobbeltfokus. Evalueringen skal ikke kun fokusere på indholdet 
og det indholdsmæssige udbytte. Evalueringen skal også fokusere på samarbejdsforlø-
bet og de indhøstede erfaringer derfra (Graesser et al., 2018).  

Som konkret inspiration fra teorier og begreber i dette kapitel om samarbejdende 
problemløsning kan man lade sin tilrettelæggelse af både undervisningsforløb og ef-
terfølgende -evaluering guide efter disse spørgsmål: 

Skal alle tre dimensioner angående samarbejdet være i centrum? Eller kun to af 
kompetencerne eller måske kun en enkelt?

1. at etablere, vedligeholde og opdatere en vis fælles forståelse 
2. at vælge og at følge passende fremgangsmåder 
3. at etablere og vedligeholde teamorganiseringen. 
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Skal alle fire kategorier angående problemløsningen inddrages ligeligt? Eller skal der 
være fokus på et udvalg af dem?

A. at undersøge og forstå
B. at repræsentere og formulere 
C. at planlægge og udføre
D. at monitorere og reflektere. 

Hvordan skal balancen være i det konkrete forløb og dets evaluering? Skal det være 
undervisning med problemløsning i samarbejde med fokus på, at elever skal løse pro-
blemer? Skal undervisningen handle om samarbejde i problemløsning, hvor elever skal 
lære om og træne samarbejde?   

Disse begreber har potentiale til at inspirere lærere til at praktisere et styrket fokus 
på samarbejde i skolens undervisning i Danmark. Lærere kan lade sig motivere af den 
langvarige interesse for elevers samarbejde fra skolemyndighedernes side, som er påvist 
ovenfor, og lærere kan lade sig opmuntre af den påviste relative succes med at udvikle 
danske elevers samarbejdsevne. Lærere kan bruge de kvalitative beskrivelser af niveauer 
af kompetence i deres evaluering af eleverne. Lærere kan finde begrundelse i, at samar-
bejde er en nyttig kompetence, som værdsættes på fremtidens arbejdsmarked og i sam-
fundet generelt, og lærere kan lade sig inspirere af de værdier, som introduktionen af 
elevsamarbejde byggede på i 1960, hvor undervisningen skulle sigte mod at fremme alle 
muligheder for, at børnene kan vokse op som harmoniske, lykkelige og gode mennesker.
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Hvad kan vi bruge  
videofilm og kodning af 
elevernes (sam)arbejde til?

Morten Rask Petersen

Dette kapitel har fokus på videoobservationer som datakilde og deduk-
tiv intervalkodning som en metode til at analysere data. Gennem to 
konkrete eksempler på forskningsprojekter – Elevers interesseudvik-
ling i naturfag og Elev-engineering – giver kapitlet en introduktion til 

metoden og et perspektiv på nogle af de muligheder og udfordringer, der er ved 
videodata og intervalkodning. Kapitlet leder frem til en diskussion af, hvorledes 
denne forskningsmetode kan bidrage til udvikling af undervisning og blive en del 
af lærerens værktøjskasse i forbindelse med formativ evaluering.

INTRODUKTION
Videofilm som datamateriale i forskningen er blevet mere og mere udbredt, i takt 
med at udstyr er lettere tilgængeligt, og ikke mindst at videoer er blevet digitaliseret. 
De første videostudier af undervisning begyndte i 1970’erne (Tiberghien & Sense-
vy, 2012). I takt med at video blev anvendt, opstod der også muligheden for at få 
andre data end dem, man ellers kunne indfange gennem eksempelvis lydoptagelser 
eller direkte klasserumsobservationer. Videooptagelser gav muligheden for at gense 
elevernes handlinger i undervisningen og derved analysere handlingsmønstre ud fra 
forskellige teoretiske perspektiver. Video som dataindsamlingsmetode blev dermed 
set som et nyt område inden for uddannelsesforskningen. Efterhånden som det er 
blevet mere udbredt og tilgængeligt, er videodata blevet så almindeligt, at det ikke 
længere nødvendigvis nævnes specifikt som datakilde, medmindre man dykker godt 
ned i forskningsartikler (Tiberghien & Sensevy, 2012). Anvendelsen af video som 

datamateriale giver dog, som med alt andet data, ikke et fuldstændigt billede af, hvad 
der sker i klasserummet. Der er mange overvejelser om, hvad der skal filmes og hvor-
når, ligesom der går mange overvejelser forud for selve optagelserne i forhold til for-
målet med overhovedet at videofilme undervisningen (Derry et al., 2010). 

I dette kapitel skal vi se nærmere på, hvordan video kan bruges i forskningssam-
menhæng til at skabe ny viden om undervisning og elevernes læring.  Video anvendes 
på mange måder i uddannelsesforskningen, for eksempel til kvalitativt at studere ele-
vers samtaler, strategier og læringsprocesser. I dette kapitel vil jeg dog fokusere på den 
metode, der kaldes deduktiv intervalkodning, som blandt andet er anvendt i Tan-
dem-SYKL (se kapitel 2) og i andre forskningssammenhænge i en dansk kontekst. 
Formålet er først at se på, hvorledes forskningen anvender netop denne metode, og 
dernæst at kigge nærmere på, hvilke muligheder det kan give for lærere i den daglige 
undervisning. Kapitlet giver således indblik i et lille hjørne af uddannelsesforsknin-
gen med henblik på at give inspiration til, hvordan man som lærer kan anvende video- 
optagelser som en mere systematisk metode til evaluering af elevernes læring.

Med afsæt i to konkrete forskningsprojekter diskuterer kapitlet, hvilke former for 
viden man kan få ud af at vælge videooptagelser frem for andre metoder. Samtidig 
lægger kapitlet op til overvejelser om, hvordan man som lærer kan tilpasse forsknings-
tilgangen til sin egen undervisning, og hvad man skal være opmærksom på, før man 
sætter et videokamera op i klasseværelset. Blandt andet er der etiske aspekter, man skal 
være opmærksom på, både før, under og efter at man optager videoer af sine elever. 

HVAD ER DEDUKTIV INTERVALKODNING?
Når man vælger at bruge deduktiv intervalkodning til analyse af videofilm, har man 
fra starten lagt op til, at der er nogle bestemte ting, man kigger efter på en særlig 
måde. Betegnelsen deduktiv dækker over, at analysen drejer sig om at undersøge, 
hvorvidt specifikke ting er til stede eller gør sig gældende i de videofilmede udsnit 
af en klasserumspraksis. Disse specifikke ting – eller såkaldte koder – har forskeren 
forinden skrevet frem på baggrund af forskningslitteraturen. Det deduktive består 
på den måde i, at man tager udgangspunkt i en teori, for eksempel om elevers brug af 
fagtermer, og efterprøver, om og i hvilket omfang fænomenet forekommer i konkrete 
observationer. En deduktiv undersøgelse er altså teoridrevet i sin grundantagelse. 

Med intervalkodning menes der, at man opdeler sit videomateriale i mindre bidder 
eller tidsintervaller. Inden for hvert interval ser forskeren på, hvilke af de deduktive 
koder der forekommer i det specifikke interval. Man kan efterfølgende bruge sådan-
ne kodninger til at skabe et mønster af rækkefølger af eller sammenhænge mellem 
forskellige koder. For eksempel har studier vist mønstre i måden, hvorpå taletiden 
fordeles mellem lærer og elev, på en måde så elevernes argumentation i naturfagsun-
dervisningen ikke får plads til refleksion på grund af lærerens styring (Newton et al., 
1999). På samme måde kan intervalkodning bruges til at undersøge, om der er noget, 
der konsekvent går forud for noget andet. Eller om der er nogen ting, der er mere til 
stede i starten af et forløb end i slutningen. I det følgende vil jeg give to eksempler på 
anvendelsen af deduktiv intervalkodning. Eksemplerne stammer fra et projekt om 
elevers interesse for naturfag (Petersen, 2012) og fra et projekt om elevers arbejde med 
engineering (Christensen et al., 2022).
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INTERVALKODNING I ELEVERS INTERESSE FOR NATURFAG
Det første eksempel er fra et projekt omhandlede gymnasieelevers interesse for na-
turfag, som havde til formål at undersøge sammenhænge mellem elevernes interesse 
for og læringsudbytte i naturfag (Petersen, 2012). Her blev den deduktive interval-
kodning brugt som en af flere metoder. Dels blev læringsudbyttet målt gennem test af 
elevernes begrebsforståelse før og efter et forløb, dels blev elevernes oplevelse af og in-
teresse for naturfag undersøgt gennem interview, og dels blev elevernes engagement i 
naturfagstimerne undersøgt gennem videoobservation og deduktiv intervalkodning.

Omdrejningspunktet for undersøgelsen var et undervisningsforløb om naturlig 
selektion, hvilket eleverne skulle simulere ved hjælp af legoklodser (Christensen-Dals-
gaard & Kanneworff, 2009). Elevernes arbejde blev optaget på video, ved at der var 
opstillet et kamera ved hver gruppe af 4-5 elever. 

Selve forløbet varede omkring fire timer. Her arbejdede eleverne med en gentagelse 
af samme procedure gennem det, som skulle illustrere forskellige generationer inden 
for øvelsen. Grupperne nåede på den måde at lave næsten samme øvelse fire til fem 
gange i løbet af de fire timer.

Formålet med at filme elevernes arbejde var at se, om der var en forskel på, hvor-
dan de gik til øvelsen undervejs i forløbet. For at analysere videoerne blev der derfor 
lavet en engagementsmatrice (se Figur 1). Kodningen gik på elevernes engagement i 
forhold til selve øvelsen, eller om de var mere engagerede i at bygge med lego. På den 
måde blev der skelnet mellem, hvad eleverne var engagerede i. Samtidig blev der også 
set på, om eleverne var 1) passive og gjorde, hvad der blev sagt i øvelsen, eller sad ved 
bordet og brugte de legoklodser, der var til stede, 2) deltagende, hvor de selv tog initi-
ativ til at gøre noget i øvelsen eller eksempelvis hentede flere legoklodser, eller 3) orga-
niserende, hvor de opfordrede andre elever til at deltage enten i øvelsen eller i at bygge 
med lego. På denne måde blev der skelnet mellem forskellige grader af engagement.

Som det fremgår af  figur 1, bruges engagementsmatricen til at se på elevernes arbej-
de gennem en hel generation i øvelsen. Det vil sige, at intervallerne i praksis er mellem 
20 og 30 minutter. 

Ud fra kodningerne blev det tydeligt, at mange af de elever, der startede som passive 
eller mere optagede af at bygge med lego, undervejs i arbejdet blev fanget af selve ind-
holdet og blev mere aktive i forhold til selve øvelsen. Det øgede engagement i forhold 
til øvelsen blev en del af indholdet i et efterfølgende interview med eleverne. 

INTERVALKODNING I ELEV-ENGINEERING
I projektet Elev-engineering var målet at se på, hvorledes elever arbejder med engine-
ering som metode i naturfagsundervisningen. Her kan eleverne eksempelvis arbejde 
med at lave deres egne tidsmålere, eller de kan arbejde med metoder til at fange plast 
i havet. I modellen for Engineering Design Processen (EDP) (Auner et al., 2018) fin-
des der syv faser: 1) Forstå udfordringen, 2) Få idéer, 3) Undersøge, 4) Konkretisere, 
5) Konstruere, 6) Forbedre samt 7) Præsentere. EDP-modellen foreskriver ikke en 
bestemt rækkefølge for de fem midterste faser. Undersøgelsen af elevernes arbejde i 
studiet var derfor fokuseret på, om der var et mønster i, hvorledes de forskellige faser 
af EDP-modellen kom i spil i forhold til hinanden (Christensen et al., 2022).

Erfaringerne fra praksis med engineering er, at der er meget aktivitet under arbejdet, 
og at denne aktivitet kan foregå mange steder og ikke nødvendigvis kun ved elevernes 

FIGUR 1: ET EKSEMPEL PÅ ANVENDELSE AF ENGAGEMENTSMATRICEN  
TIL ANALYSE AF ELEVERNES ARBEJDE MED ØVELSEN (PETERSEN, 2012)

borde. Det blev besluttet at give eleverne i projektet GoPro-kamera på i et pandebånd 
for at kunne indfange dette. På den måde kunne man hele tiden følge elevernes per-
spektiv i videooptagelserne.  

For at kunne analysere, hvilke faser eleverne befandt sig i på et givet tidspunkt, var 
det nødvendigt at operationalisere de syv faser, der er beskrevet i EDP-modellen. Ek-
sempelvis er fasen Konkretisere beskrevet således: Elevgrupperne konkretiserer, skitserer 
og vælger materialer til den konkrete ide. De planlægger det videre arbejde og fordeler 
opgaverne (Auner et al., 2018, p. 45). På trods af en uddybende beskrivelse af, hvad 
denne fase indeholder, har det været nødvendigt at diskutere og argumentere sig frem 
til, hvordan man i elevernes tale og handling kan aflæse, at de netop er i konkretise-
ringsfasen. Der er på denne vis lavet koder for både elevernes tale og deres handlinger 
til hver af faserne. Det viste sig nemlig, at eleverne ofte gjorde noget uden at sætte ord 
på. Så det har været en udfordring at tolke elevernes handlinger ind i de syv  engine-
eringsfaser i dette projekt. 

En anden udfordring ved at kode videomateriale af elevernes arbejde med engine-
ering har været, at eleverne har arbejdet i grupper. Det viste sig hurtigt, at det ikke var 
alle elever, der lavede det samme samtidigt. Så hvordan skal man så tolke og kortlægge 
mønstre? Skal man følge den enkelte elev, eller skal man følge hele gruppen?

ELEV: H_1_5

GENERATION 1GENERATION: 1 Går lidt til og fra i øvelsen. 
Er til tider godt med og viser 
overblik over det, der skal 
arbejdes med, men lader 
sig også rive med af side-
mandens legobyggeri og har 
svært ved at lade det være.

Simulering Legoklodser
Organiserende
Deltagende X X
Passiv

GENERATION: 2 Der er meget mere initiativ, 
efter at H_2_3 ikke er med i 
øvelsen. Han organiserer og 
deltager meget mere. Bygger 
med Lego i 30 sekunder, men 
er så tilbage til øvelsen.

Simulering Legoklodser
Organiserende X
Deltagende 
Passiv X

GENERATION: 3 Der er kommet styr på pro-
cesserne, og gruppen virker 
meget engageret. Der er 
drive og initiativ over hele 
gruppen.

Simulering Legoklodser

Organiserende X

Deltagende 
Passiv X

GENERATION 2

GENERATION 1

GENERATION 3
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En tredje udfordring ved at undersøge engineering gennem deduktiv intervalkodning 
var, at de fem midterste faser i engineeringsprocessen viste sig at være meget flydende. 
Eleverne kunne meget hurtigt skifte mellem eksempelvis at undersøge noget, at få en 
ny idé eller at prøve at lave noget konkret og deraf få nye idéer. Inden for det valgte 
interval på 30 sekunder kunne der derfor godt optræde både tre og fire forskellige 
koder. Et fokus i forhold til at finde mønstre i elevernes arbejde med engineering har 
derfor også været at se på, hvilke koder der optræder sammen.

Ved at vælge intervalkodning gives der afkald på længere sammenhængende arbejde 
med en enkelt eller flere delprocesser. Til gengæld opnås et billede af den dynamiske 
udvikling og samspillet mellem delprocesserne. Der kodes altså med øje for sammenfald 
mellem processerne frem for en uddybning af de enkelte processer. Udgangspunktet for 
intervalkodningen er, at intervallerne i dette tilfælde er sat til 30 sekunder. Dette er sket 
ud fra en pragmatisk og erfaringsbaseret diskussion i forskningsgruppen. Det er blevet 
vægtet, at intervallerne skal være korte for at kunne se på dynamikken, men samtidig 
have en længde, der gør det muligt at identificere og kode de enkelte delprocesser.

SAMMENFATNING AF DE TO PROJEKTER
De ovenfor nævnte projekter har begge anvendt den deduktive intervalkodning af 
videomateriale som en metode til at få viden om udvalgte aspekter ved undervisning i 
naturfag. Fokus har i begge tilfælde været på eleverne og deres arbejde. 

Projekterne bidrager med viden, som ikke umiddelbart er tilgængelig for læreren, 
fordi data i begge tilfælde er indsamlet, uden at læreren er til stede ved gruppen. Vi-
deooptagelse af undervisningen giver altså et blik på, hvad der foregår i klasserummet 
– også det, som læreren ikke når at se eller høre i den aktuelle undervisning.

Eksemplerne synliggør, at videoanalyse foretaget med deduktiv intervalkod-
ning både rummer muligheder og begrænsninger. Som beskrevet i forbindelse med 
Elev-engineering giver deduktiv intervalkodning mulighed for at fokusere på sam-
menhænge mellem fænomener, mens det vil kræve andre analysemetoder at uddybe 
og forstå det enkelte fænomen. I så fald vil det være mere givtigt at anvende eksempel-
vis klasserumsobservationer med observationsguide.  

Samtidig har eksemplerne kastet lys på nogle af de spørgsmål og udfordringer, der 
rejser sig, når man arbejder med deduktiv intervalkodning. De to projekter viser, at 
der kan være et stort spænd imellem, hvilket tidsinterval det giver mening at kode. I 
Elev-engineering er der brugt intervaller på 30 sekunder, mens Elevers interesseudvik-
ling i naturfag arbejder med intervaller på 20-30 minutter. Andre projekter arbejder 
med andre intervaller som eksempelvis hele minutter (Falcon, 2014; se desuden ka-
pitel 2 i denne antologi). Det er altså ikke på forhånd givet, hvilket interval der skal 
arbejdes med. Det må afgøres af, hvad man gerne vil undersøge i sine videodata.

En anden udfordring ved deduktiv intervalkodning er, at man under analysearbej-
det kan få øje på situationer, der ikke på forhånd er beskrevet gennem teorien, og 
som der dermed ikke er lavet en kode for. På baggrund af hvad der viser sig i data, kan 
man derfor få brug for at tilføje en ny kode. I eksemplet fra Elevers interesseudvikling i 
naturfag blev det tydeligt, at det ikke bare var nødvendigt at se på graden af elevernes 
engagement. Legoklodserne havde så stor tiltrækning på eleverne, at det var nødven-
digt at lave en ny kategori, hvor der blev skelnet mellem, hvad eleverne mere specifikt 
var engagerede i. Så selvom metoden i udgangspunktet er deduktiv, og koderne oftest 

stammer fra et teoretisk grundlag, så kan der altså opstå nogle mere induktive koder 
undervejs.

En tredje udfordring i de to projekter har været selve kodningen. I Engineering i sko-
len har udfordringen bestået i at få lavet koder, hvor man kan skelne elevernes hand-
linger i de enkelte faser af engineeringsprocessen. Og i Elevers interesseudvikling i na-
turfag har en væsentlig udfordring været at kategorisere eleverne, for eksempel med 
hensyn til hvad der skulle til, for at en elev hen over en 20 minutters periode kunne 
skifte fra kategorien ”passiv” til kategorien ”deltagende”. Med andre ord: Hvilke synli-
ge tegn i elevernes adfærd afgør, om elever kategoriseres som passive eller deltagende? 
Og hvornår i intervallet kan et eventuelt skift ses – og hvordan?

Begge projekter viser, at den deduktive intervalkodning af videodata kan være en 
brugbar metode til at få ny viden om eleverne i undervisningen. Projekterne viser dog 
også, at der ikke er tale om en færdig metode, men derimod et metodisk valg, som skal 
gennemtænkes og tilpasses til netop det, man gerne vil undersøge gennem forskningen.

I forlængelse af denne diskussion er det oplagt at spørge, hvordan denne situerede 
metode kan inspirere læreren til i sin daglige undervisning at skabe viden om elever-
nes læringsprocesser.  Dette vil være fokus for den afsluttende del af kapitlet.

BRUG AF VIDEODATA TIL EVALUERING AF DEN 
DAGLIGE UNDERVISNING 
Et sted, hvor læreren oplagt kunne gøre brug af videooptagelser, er i forhold til eva-
luering af den daglige undervisning. Som lærer er det naturligt nok undervisningen 
og elevernes læring, der er i centrum, og dermed også disse områder, der er fokus for 
lærerens evaluering. Evaluering af undervisning kan tage mange former, alt efter hvil-
ket formål den har. Den kan både være skriftlig og mundtlig, og den kan tage sig ud 
som en test af det lærte eller stilladsering af kommende læring (se eventuelt kapitel 5 
for et eksempel på, hvordan feedbackprocesser kan styrke elevdialoger i forbindelse 
med elevers undersøgende arbejde). Uanset hvad og hvordan man vælger at evaluere 
som lærer, er der dog en tradition for, at det er et mellemværende mellem lærer og elev. 

Særligt den formative evaluering kan være svær at organisere, så den er tilpasset den 
enkelte elev, når hele klassen er i gang samtidig. Der findes således eksempler på, at 
meget af lærerens tid går med at hjælpe elever, der har svært ved opgaverne, mens de 
elever, der har let ved opgaverne, ikke løftes videre, men blot kontrollers for, om de 
kan stoffet (Petersen, 2022).

Men hvad nu, hvis eleverne kunne evaluere hinanden? Klassekammeratevaluering 
har været brugt gennem en længere periode i international sammenhæng, men har 
ikke helt vundet indpas i en dansk skolekontekst endnu. For mig at se har SYstemati-
seret KLassekammerathjælp (SYKL) potentiale til at kunne videreudvikles i en sådan 
retning, da SYKL-didaktikken (se kapitel 1) indeholder en klar struktur for elevernes 
samarbejde. Selvevaluering og klassekammeratevaluering har vist sig at være gavnlig 
for elevernes læring og for klasserumskulturen. Med klassekammeratevaluering æn-
dres lærer-elev-forholdet, fra at læreren leverer viden, til at læreren bliver vejleder i 
elevernes læring (Black & Harrison, 2001). Ofte foregår lærerens guidning af eleverne 
gennem klasserumsdiskussioner og ikke gennem én-til-én-samtaler mellem lærer og 
elev (Nieminen et al., 2021).
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Hvis man ønsker mere tid til evaluering, kan det derfor være en mulighed, at eleverne 
evaluerer sig selv eller hinanden. Det kræver dog en tydelig struktur, som hjælper ele-
verne, så evalueringen bliver saglig og faglig. Her kan videooptagelser af eleverne være 
omdrejningspunkt for elevernes samtale om deres måder at deltage i undervisningen 
på. Det kræver nogle meget klare kriterier og fokuspunkter, så samtalen bliver kon-
struktiv og holdes på sporet. Her kan et bud være at trække på nogle af de koder, som 
udvikles i forskningsprojekter med deduktiv intervalkodning som metode. 

I dette kapitel er der vist eksempler fra to måder at kode på. De koder, der ligger 
til grund for den forskningsmæssige analyse, vil i mange tilfælde forholdsvist let kun-
ne omformes til mål og vurderingskriterier, som eleverne selv kan arbejde med ved 
at gennemse optagelser af deres undervisning. For eksempel kan eleverne få øje på 
kvaliteter i samarbejdet, eller eleverne kan se på, hvor meget fagsprog fylder i grup-
pediskussioner.

På den ene side kan man sige, at det vil være et nyt (og måske radikalt) skridt at 
bruge videooptagelser af eleverne som grundlag for selvevaluering. På den anden side, 
kan man sige, at det efterhånden er hverdag for eleverne, at udefrakommende som for 
eksempel skolens ressourcepersoner og forskere kommer på besøg i klassen og optager 
video efter aftale om, at det ikke er noget, andre får at se. Så på den måde er tiden 
måske moden til at prøve noget nyt. Og hvis ikke videooptagelse er en mulighed, så 
kan koderne formodentlig også bruges til en in situ evaluering både af lærere og elever 
imellem. Pointen er, at der ser ud til at ligge et spændende perspektiv i at bruge nogle 
af de analysekriterier, der findes i forskningen, til at kvalificere evalueringen i klasse-
rummet endnu mere, end den er i dag.

En måde at komme i gang på kunne være, at man som lærer starter med selv at 
tilpasse og anvende koder fra forskningen som fokuspunkter for evalueringen. Som 
næste skridt vil man kunne optage video af eleverne og selv som lærer gennemføre 
evalueringen. Sidste skridt vil så være at lade eleverne udføre større eller mindre dele 
af evalueringen i makkerpar.

Der er naturligvis en række overvejelser, der skal gøres, førend man lader eleverne 
vurdere sig selv og hinanden på baggrund af videooptagelser. For nogle (børn såvel 
som voksne!) kan det være en følsom sag at se og forholde sig til videooptagelser af en 
selv. Der er derfor i høj grad brug for et trygt klasserumsmiljø for at kunne anvende 
videooptagelser til selv- eller klassekammeratevaluering.

Ligeledes skal man også som lærer være opmærksom på, hvad der faktisk bliver op-
taget på video. Som tidligere nævnt er det at blive filmet efterhånden en naturlig del 
af skolehverdagen og ikke noget, der skaber utryghed i sig selv. Ofte glemmer eleverne 
faktisk, at de bliver optaget. Dette er positivt i forhold til at få indblik i elevernes reel-
le og uforstyrrede arbejde, men i Elev-engineeringsprojektet blev også elevernes private 
sms-korrespondancer og samtaler om adgangskoder optaget på video, i og med at 
kameraet optog alt fra elevens perspektiv. Uanset hvor trygt et klasserum, man har 
etableret, skal sådanne oplysninger ikke videregives eleverne imellem eller til andre.

Det kræver derfor grundige etiske og praktiske overvejelser at bruge videobaseret 
klassekammeratevaluering, men i sidste ende er der mulighed for et stort udbytte af 
en sådan evalueringsform.

 
 
REFERENCER
Auner, S., Daugbjerg, P., Nielsen, K., & Silassen, M. K. (2018). Engineering i skolen: Hvad, 

hvordan, hvorfor. VIA University College.
Black, P., & Harrison, C. (2001). Self- and peer-assessment and taking responsibility: The 

science student’s role in formative assessment. School science review, 82, 43-50.
Christensen-Dalsgaard, J., & Kanneworff, M. (2009). Evolution in Lego®: A physical simulation 

of adaptation by natural selection. Evolution: Education and Outreach, 2(3), 518-526. 
Christensen, M., Krossá, H. K., Silassen, M. K., & Petersen, M. R. (2022) Elevers arbejde med 

engineering [arbejdstitel; manuskript under forberedelse]. 
Derry, S. J., Pea, R. D., Barron, B., Engle, R. A., Erickson, F., Goldman, R., Hall, R., Koschmann, 

T., Lemke, J. L., Sherin, M. G., & Sherin, B. L. (2010). Conducting video research in the 
learning sciences: Guidance on selection, analysis, technology, and ethics. The Journal of the 
Learning Sciences, 19(1), 3-53. 

Falcon, H. (2014). Autonomistøttet undervisning som motivationsfaktor i fysik/kemi. Master i 
naturfagsundervisning. NAMADI, Syddansk Universitet.

Newton, P., Driver, R., & Osborne, J. (1999). The place of argumentation in the pedagogy of 
school science. International Journal of science education, 21(5), 553-576.

Petersen, M. R. (2012). Interesseudvikling i naturfagene gennem faglig progression: En undersøgelse 
af samspillet mellem begrebsændringer og interesseudvikling i gymnasiets biologiundervisning. 
NAMADI, Syddansk Universitet.

Petersen, M. R. (2022): Strategies to scaffold students’ inquiry learning in science. Science 
Education International, 33(3), 267-275.

Nieminen, P., Hähkiöniemi, M., & Viiri, J. (2021). Forms and functions of on-the-fly formative 
assessment conversations in physics inquiry lessons. International Journal of Science Education, 
43(3), 362-384.

Tiberghien, A., & Sensevy, G. (2012). The nature of video studies in science education: Analysis 
of teaching & learning processes. I D. Jorde, & J. Dillon (red.), Science education research and 
practice in Europe (pp. 141-179). Sense Publishers. 

 
 



Om antologiens forfattere 
Mette Fredslund Andersen
Mette er optaget af børns læring i naturfagene. Hun tager udgangspunkt i naturfags-
didaktik, og at teori og praksis i vekselvirkning kan videreudvikle naturfagsundervis-
ning. Mette er master i naturfagenes didaktik og lektor på Institut for Læreruddan-
nelse, Københavns Professionshøjskole, hvor hun siden 2012 har undervist i natur/
teknologi, gennemført skoleudviklingsprojekter og forsket i naturfagenes didaktik.

Jens Dolin
Jens har gennem et langt liv arbejdet med undervisning i og læring af naturvidenskab 
(med fokus på autenticitet og kompetenceudvikling) og organisatoriske ændringer 
(reformprocesser, curriculumudvikling – herunder tværfaglighed – læreruddannel-
se og efteruddannelse). De seneste år med fokus på evalueringsprocesser og deres 
rammesætning, specielt uddannelsespolitiske beslutninger. Jens er ph.d. og professor 
emeritus ved Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet.

Louise Laursen Falkenberg
Louise arbejder med matematiklæring og -undervisning. Hun er særlig optaget af den 
undersøgende matematikundervisning og af at engagere elever såvel som lærerstude-
rende og lærere heri. Louise er lektor på Institut for Læreruddannelse, Københavns 
Professionshøjskole, hvor hun siden 2015 har undervist i matematik, arbejdet med 
at udvikle overgangen mellem læreruddannelse og lærerjob samt forsket i matematik-
kens didaktik.

Lena Lindenskov
Lena arbejder bredt med matematikundervisning og matematiklæring fra de mindste 
børn til voksne. Med særlig interesse for elever, der af forskellige grunde oplever reg-
nehuller, hvor matematiklæringen går i stå, for skolens betydning for demokratiets 
udvikling og deltagelsesformer samt for evalueringer på internationalt, nationalt og 
individuelt niveau. Lena er ph.d. og lektor på Afdelingen for Fagdidaktik på DPU - 
Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet.

Sidsel Katrine Petersen
Sidsel Katrine arbejder med matematiklæring og -undervisning. Hun er særlig opta-
get af den legende og undersøgende tilgang til læring samt udvikling af motiverende 
matematikundervisning for både elever og lærere. Sidsel Katrine er lektor på Institut 
for Læreruddannelse, Københavns Professionshøjskole, hvor hun siden 2015 har un-
dervist i matematik og praktik samt arbejdet med udvikling af kreative, æstetiske og 
legende tilgange til læring for både undervisere og studerende.

Morten Rask Petersen
Morten er optaget af børn og unges interesse og motivation for naturfag. Han er sær-
lig interesseret i at bruge kvalitative forskningsmetoder til at undersøge dette. Morten 
er ph.d. i naturfagsdidaktik og har siden 2018 været docent i anvendt naturfags- og 
matematikdidaktik på UCL - University College Lillebælt, Erhvervsakademi og Pro-
fessionshøjskole.

Maria Christina Secher Schmidt
Maria Christina arbejder med, hvordan man didaktisk kan tilrettelægge undervis-
ning, så flest mulige forudsætninger bringes i spil. Hun tager udgangspunkt i begre-
bet sociofaglighed, det vil sige, hvordan elevernes faglige og sociale deltagelse kontinu-
erligt væves sammen i skolens praksis. Maria Christina er ph.d. og docent på Institut 
for Læreruddannelse, Københavns Professionshøjskole, hvor hun siden 2004 har un-
dervist og forsket i (fag)didaktik og (special)pædagogik. 

Martin Storm-Andersen
Martin arbejder med matematiklæring og -undervisning. Han er særlig optaget af ma-
tematisk modellering og systematisk evaluering af læringsudbytte i matematik.
Martin arbejder sammen med lærere og lærerstuderende om at gøre matematikken 
meningsfuld i elevernes hverdag. Martin er cand.pæd. i matematikdidaktik og ansat 
som adjunkt ved videreuddannelsen på Københavns Professionshøjskole siden 2020.

Stine Thygesen 
Stine beskæftiger sig med in- og eksklusionsprocesser i skolen og andre velfærdsin-
stitutioner. Omdrejningspunktet for hendes arbejde er, hvordan skolen i højere grad 
kan blive en beskyttelsesfaktor for børn i udsatte positioner. Stine er ph.d. og adjunkt 
på Institut for Læreruddannelse, Københavns Professionshøjskole, hvor hun siden 
2017 har undervist og forsket i pædagogik og specialpædagogik. 

Neriman Tiftikci
Neriman beskæftiger sig med feedbackprocesser i undervisningen. Hun er særlig op-
taget af lærernes systematiske evaluering af elevernes læringsudbytte, sociale og faglige 
trivsel samt motivation i undervisningen. Neriman er ph.d. og adjunkt på Institut for 
Læreruddannelse, Københavns Professionshøjskole, hvor hun siden 2021 har under-
vist og forsket i pædagogik og didaktik.

Hilde Ulvseth
Hilde er optaget af, hvad der kan virke fremmende og hæmmende for elevers deltagel-
sesmuligheder i undervisningen. Hun har særlig opmærksomhed på elevers engage-
ment i og medbestemmelse i forhold til de læringsaktiviteter, de er en del af. Hilde er 
ph.d. og adjunkt på Institut for Læreruddannelse, Københavns Professionshøjskole, 
hvor hun siden 2019 har undervist og forsket i didaktik og (special)pædagogik. 
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I grundskolen er det meget udbredt at lade elever arbejde i makkerpar. Makkerarbejde igang-
sættes med vendinger som ”gå sammen to og to,” eller ”tal med sidemanden,” mens det tages 
for givet, at eleverne ved, hvad de skal. Ofte ekspliciteres det ikke, hvordan eleverne skal ar-
bejde sammen, og ofte kan det være vanskeligt for eleverne at holde snuden i det faglige spor.

SYstematiseret KLassekammerathjælp (SYKL) er et bud på specifik undervisning i, hvor-
dan elever kan blive bedre til at hjælpe hinanden og føre faglige samtaler, når de arbejder i 
makkerpar. Undervisningsformen er indtil videre udviklet til matematik, natur/teknologi og 
dansk, men vil også kunne bruges i andre fag.

”Når jeg hjælper andre, kan jeg bedre forstå det selv,” er et interviewcitat fra en af de mange 
elever, som har deltaget i SYKL-undervisning. Samtidig er det titlen på denne bog om un-
dersøgende samtaler i makkerpar. Bogen er tiltænkt lærere og lærerstuderende, som vil forny 
og kvalificere deres elevers makkerarbejde med henblik på at skabe et læringsmiljø, hvor alle 
elever får hjælp og kommer til orde. I SYKL er det centralt, at eleverne arbejder med under-
søgende opgaver og gør brug af konkreter, der understøtter den faglige dialog. Derudover har 
SYKL et dannelsesmæssigt sigte, hvor eleverne – med hjælp fra Stilladskort og Tips – øver sig 
på at hjælpe hinandens læringsprocesser på vej.

I bogens første fire kapitler præsenteres den didaktiske tænkning, der ligger til grund for 
SYKL, samt nogle af resultaterne af følgeforskningen i SYKL-undervisning på 4. klassetrin. 
Disse kapitler er skrevet af forskere fra Københavns Professionshøjskole.

De tre øvrige kapitler – som er skrevet af forskere, der har været medlemmer af projektets 
følgegruppe – perspektiverer til andre forskningsresultater vedrørende elevsamarbejde. Jens 
Dolin (ph.d. og professor emeritus, Københavns Universitet) argumenterer for betydningen 
af feedback, når elever arbejder undersøgende. Lena Lindenskov (ph.d. og lektor, Aarhus 
Universitet) diskuterer den del af PISA-undersøgelserne, der handler om elevers evne til pro-
blemløsning i samarbejde. Og Morten Rask Petersen (ph.d. og docent, University College 
Lillebælt) beskriver, hvordan videokodning bruges i forskningssammenhæng og kan bruges 
i formativ evaluering. 

I bogen er der cases og refleksionsspørgsmål til brug i teamsamarbejde eller undervisning på 
læreruddannelsen. Introduktionsvideoer, lærervejledninger, SYKL-opgaver, Stilladskort og 
meget mere er desuden frit tilgængeligt på sykl.kp.dk.

God læselyst!
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