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Indledning 
En række internationale studier har vist, at der er et stort potentiale i en fagdidaktisk begrundet systematik 

i klassekammerathjælpen (Baker et al., 2002), (Kunsch et al., 2007), (Nawaz & Rehman, 2017), (Schmidt et 

al., 2018). Trods potentialet er der i dansk sammenhæng ikke nogen udbredt tradition for at bruge 

systematisk klassekammerathjælp i matematikfaget i grundskolen (Rasmussen et al., Under Review). At der 

i den danske grundskole ikke er kultur eller en fast udviklet ramme for, hvordan systematiseret 

klassekammerathjælp funderet på fagdidaktik bruges, ses også i den manglende litteratur om emnet. Dette 

påpeger Klaus Rasmussen, ph.d. og lektor ved KP, også  i et interview om SYKL  (K. Rasmussen, personlig 

kommunikation, 20. april 2021). Et andet væsentligt aspekt, i brugen af klassekammerathjælp i en 

systematisk sammenhæng, er muligheden for at arbejde med elevernes trivsel.  

Trivsel er bundet sammen med inklusion. Inklusion kan i store træk deles i faglig inklusion og social 

inklusion (Alenkær, 2009, s. 21). En folkeskolelærer bør have redskaber til begge dele.  

På læreruddannelsen undervises der i PL-faget der næsten udelukkende fokuserer på inklusion, trivsel og 

pædagogik. I matematikfaget på læreruddannelsen bliver der undervist i stilladsering, differentiering, faglig 

inklusion og hvordan læreren kan facilitere en inkluderende klassesamtale. Men et element som belyses i 

ringe grad, er hvordan vi kombinerer social og faglig inklusion på en og samme tid. Som Schmidt påpeger, 

har vi behov for et nyt inklusionsbegreb: sociofaglig inklusion (Schmidt, 2015). Der findes meget litteratur 

med fokus på, hvordan læreren faciliterer klassesamtalen, men næsten intet hvordan vi, som lærere, kan 

kombinere trivsel og faglighed i en sociofaglig sammenhæng. Det er i nordisk sammenhæng ikke  

dybdegående undersøgelser af , hvordan man fagdidaktisk i matematik, kan inddrage eleverne som 

ressource til at støtte og hjælpe hinanden i en samarbejdsstruktur, der ikke kun tager hensyn til det faglige, 

men ikke mindst de sociale aspekter af undervisning (K. Rasmussen, personlig kommunikation, 20. april 

2021).  

I nordisk sammenhæng er det også sparsomt med undervisningsmateriale, der specifikt henvender sig til,  

elevers samarbejde i en fagdidaktisk ramme med tydelig stilladsering for faglig samtale og øje for trivsel (K. 

Rasmussen, personlig kommunikation, 20. april 2021). Makkerbogen af Inge La Cour og Jørgen Ole Knudsen 

fra 1981 er et bud på et bogsystem med makkerhjælp, men bliver så vidt jeg har erfaret ikke  længere 

anvendt i folkeskolen (La Cour & Knudsen, 1981) (Grode, 2021). 

Et dansk forsknings- og udviklingsprojekt ved Københavns Professionshøjskole har derfor afsøgt, hvordan 

SYstematiseret KLassekammerathjælp i Matematikundervisningen (forkortet: SYKL) kan udfoldes i dansk 

skolesammenhæng (Rasmussen et al., Under Review). Jeg har været ansat som studentermedhjælper i 

dette projekt, hvilket jeg redegør nærmere for i afsnittet Min rolle i SYKL. Sideløbende med min ansættelse 

ved SYKL har jeg udviklet og gennemført et SYKL-forløb på en folkeskole. Under forløbet indsamlede jeg 

empiri vha. interviews og personlig logbog. Denne empiri vil jeg understøtte med empiri fra det danske 

forskningsprojekt SYKL og internationale studier om emnet. 

I denne bacheloropgave ønsker jeg at undersøge: 

1) På hvilke måder er SYKL med til at udvikle en fagdidaktisk begrundet samarbejdsform, hvor elever 

har mulighed for en øget sociofaglig elevdeltagelse? 

2) Hvilke oplevelser giver elever udtryk for under SYKL og efter et afsluttet SYKL-forløb? 

3) Hvad er lærerens rolle i et SYKL-forløb? 
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Min rolle i SYKL 
Jeg har siden 2019 været ansat som studentermedhjælper i forsknings- og udviklingsprojektet SYKL. Dette 

har givet mig et indgående kendskab til SYKL. Siden projektets start har jeg deltaget i arbejdsopgaver 

såsom, læsning af international forskningslitteratur, udvikling af matematikopgaver og hjælpekort, 

empiriindsamling, transskribering, analyseopgaver og en lang række andre opgaver. Dele af den litteratur 

der er blevet publiceret i forbindelse med projektet, står jeg som bidragsyder på. Projektleder for SYKL og 

ph.d. Maria Christina Secher Schmidt har siden 2019 været min primære leder og kontaktperson i SYKL. Det 

er takket være hende, at jeg kan skrive bachelor om emnet SYKL. Hun er sammen med Steen Grode 

vejleder for denne bacheloropgaver. 

Jeg skriver dette, så det er tydeligt at mit kendskab til SYKL ikke kun er fra læst litteratur, men også som 

tidligere ansat ved projektet. 

Baggrunden for SYKL 
I dette afsnit vil jeg redegøre kort for, hvad SYKL er i praksis og hvordan det bidrager til undervisningen. 

Herefter vil jeg redegøre for begrebet sociofaglig elevdeltagelse. Som afrunding vil jeg redegøre for 

resultaterne i de internationale studier som nævnt i indledningen. 

SYKL i praksis 
SYKL er en struktureret samarbejdstilgang, der ligger op til at elever skal lære af og med hinanden. Eleverne 

skal desuden lære at give hinanden feedback (Schmidt & Rasmussen, 2020b, s. 4). SYKL systematiserer 

klassekammerathjælpen ved at inddele eleverne i makkerpar. I hvert par er eleverne på skift enten i rollen 

som hjælperen eller den hjulpne. SYKL i matematik er ikke en læseplan eller en arbejdsmetode, men en 

fagdidaktik (Schmidt & Rasmussen, 2020b, s. 4), (Schmidt, 2020, s. 5). Systematiseringen af samarbejdet 

sker på flere plan, først og fremmest i parsammensætningen ”Vi anbefaler, at matematiklæreren deler 

eleverne op i tre grupper efter faglig formåen: de højtflyvende (25%), midtergruppen (50%) og de 

lavtflyvende (25%). Derefter fordeler læreren midtergruppen i makkerpar med en fra de to andre grupper. 

Således sker sammensætning af makkerpar ‘hen over midten’ med den intention at eleverne inddeles, så de 

kan få glæde af deres zone for nærmeste udvikling i forhold til, at eleverne kan hjælpe hinanden uden at 

være på præcist samme niveau. Elever har forskellige forcer indenfor det matematiske landskab, fx er nogle 

særligt gode til algebra, andre til problembehandling, og andre igen til geometri mv.” (Schmidt & 

Rasmussen, 2020b, s. 9). Det anbefales at parrene fastholdes over 5 undervisningsgange (Schmidt & 

Rasmussen, 2020b, s. 8). Derudover skal matematiklæreren udvikle metaundervisningen, så det 

tydeliggøres for eleverne, hvordan samarbejdet og elevdialogen kan bruges i deres opgaveløsning. 

Metaundervisningen er et vedvarende element i SYKL, der løbende skal bruges, så eleverne gradvist 

dygtiggøres i rollerne som hjælper og hjulpne.  

I SYKL indgår der også hjælpekort. Der er 2 typer hjælpekort: stilladskort og matemaTips (Schmidt & 

Rasmussen, 2020b, s. 14). Stilladskort er de samme til al undervisning. Det er hjælpekort til elevernes 

samtale. De indeholder bl.a. påmindelser om at den hjulpne skal tænke højt eller at hjælperen skal 

opmuntre sin makker. Kortenes funktioner er at sikre et stillads for elevernes samtale (Schmidt & 

Rasmussen, 2020a). MatemaTips er kort, udviklet af matematiklæreren til hver undervisningsgang. 

MatemaTips er kort med tips og vejledning til de opgaver, eleverne arbejder med. Derfor skal læreren i sin 

forberedelse til SYKL-undervisning gennemgå materialet og vurdere hvilke udfordringer og spørgsmål 

eleverne eventuelt vil have og på forhånd give svar i matemaTips-kortene. MatemaTips er ikke tiltænkt som 

en facitliste, men svar til klassiske spørgsmål som fx regning med brøker, omregning af måleenheder osv. 

(Schmidt & Rasmussen, 2020b, s. 14). MatemaTips kan på denne måde nedbringe mængden af 
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elevspørgsmål og give læreren tid til fordybelse med eleverne. SYKL kræver, at læreren forbereder sit 

undervisningsmateriale rent fagdidaktisk, både metaundervisning men også opgaveplanlægningen. 

(Schmidt & Rasmussen, 2020b, s. 8). 

Sociofaglig elevdeltagelse 
Som beskrevet i indledningen er der en tendens for at inklusion opdeles i 2 segmenter: social inklusion og 

faglig inklusion (Schmidt, 2015, s. 42), (Alenkær, 2009). Schmidt skriver i en artikel, der tager udgangspunkt 

i et casestudie, fra 2015 at der er et behov for et nyt inklusionsbegreb: sociofaglig inklusion. Ved at læreren 

har blik for den sociofaglige inklusion i undervisningen, skabes der flere deltagelsesmuligheder for elever 

(Schmidt, 2015, s. 46). Selve casestudiet finder sted i matematikundervisningen på en dansk folkeskole, og 

har især fokus på elever med matematikvanskeligheder (Schmidt, 2015, s. 31). Et af de centrale empiriske 

fund i casestudiet er ”Hvis intentionen er, at flere skal inkluderes i elevfællesskabet, så tyder de empiriske 

fund på, at der skal arbejdes med, at eleverne har noget at være sammen om – ikke kun socialt og ikke kun 

fagligt, men netop sociofagligt” (Schmidt, 2015, s. 39).  

Knud Illeris skrev i en kronik til Politikken i 1999, at vi bør undersøge ”en øget forståelse af, at læring 

samtidig er en social proces, der foregår i et samspil med andre, enten gennem direkte kommunikation eller 

vi andre medier” (Jansen & Nygaard Jensen, 2000, s. 30). At læring foregår i sociale processer, er ikke nyt. 

Alrø brugte i 1999 termen ”learning by talking”. Denne term er et udtryk for, at læring ikke udelukkende 

sker i det enkelte individ, men også i den sociale proces der foregår i en samtale. At kunne formulere sig er 

en vigtig del af læringsprocessen. Det er ikke samtalen i sig selv, der er det centrale, men måden samtalen 

føres på (Alrø, 1999, s. 4). Alrø og Skovsmose har sammen udviklet den dialogiske undervisningsmodel 

(ICM). Modellen tager udgangspunkt i det idealistiske grundlag - en dialogisk samtale mellem lærer og elev 

(Alrø, 1999, s. 7). 

Illeris, Alrø og Skovsmose tager alle udgangspunkt i det samme: den faglige samtale faciliteret af læreren. 

ICM-modellen illustrerer også den eksemplariske samtale mellem lærer og elev. Sociofaglig elevdeltagelse 

adskiller sig ved at inddrage både den sociale og faglige inklusion af eleverne, som præmis for læring og 

elevdeltagelse. 

Internationale studier 
Jeg vil i følgende afsnit redegøre for en række af de internationale studier, som det danske forsknings- og 

udviklingsprojekt SYstematiseret KLassekammerathjælp i matematik finder inspiration i. Selve 

forskningsprojektet består af to projekter. Det første projekt - pilotprojektet (2019-2020) blev finansieret af 

folkeskoledonationen i A. P. Møller fonden (Schmidt, 2020, s. 3). Dele af følgeforskningen fra pilotprojektet 

er samlet i en rapport over forskningsprojektet, som p.t er under review i tidsskriftet MONA og er derfor 

endnu ikke publiceret. I kraft af min egen ansættelse ved projektet har jeg mulighed for at læse rapporten i 

dens nuværende form.  

SYKL-projektet har efter pilotprojektets afslutning modtaget yderligere finansiering af Novo Nordisk Fonden 

(Hvem har støttet?, u.å.). SYKL-projektet er derfor opskaleret, har inddraget flere skoler og inkluderet 

natur/teknologi faget. Dette projekt går under Tandem-SYKL (Matematikken kommer i spil med nye 

projekter i hele landet, 2019). Jeg vil tage udgangspunkt i pilotprojektet. 

SYKL har dels været inspireret af det amerikanske koncept ”Peer Assisted Learning Strategies”, forkortet 

PALS,  og ”Learning Together in Mathematics” fra Nordirland (Schmidt, 2020, s. 4). Fra amerikansk 

sammenhæng vil jeg redegøre for de 3 studier nævnt i indledningen, startende med Kunsch et al. (2007).  
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Kunsch et al. (2007) er et metaanalytisk studie, der undersøgte effekten af peer-mediated intervention hos 

elever med matematiske vanskeligheder og elever i farezonen for at udvikle matematiske vanskeligheder 

(Kunsch et al., 2007).  

En metaanalyse ligger i toppen af det evidensbaseret forskningshierarki (Haidich, 2010, s. 29). Et 

metastudie bygger på analysen af en række studier, som opererer indenfor samme felt. I dette tilfælde 

peer-mediated intervention. Peer-mediated intervention er en intervention, hvor der indgår peer-mediated 

instruction (PMI). PMI er den brede betegnelse for de forskellige interventioner, hvor der benyttes 

makkerpar på forskellige vis. Overordnet har det hovedsageligt været brugt i specialskoleregi for at træne 

sociale færdigheder og kompetencer, PMI er særligt udbredt i USA, derfor er størstedelen af litteraturen 

om emnet amerikansk (“What Is PMII?”, 2020). PMI bliver brugt i mange faglige sammenhæng, men i 

denne sammenhæng er matematikundervisning omdrejningspunktet.  

Kunsch et al. (2007) inkluderer 4 forskellige former af peer-mediated intervention; “PALS = Peer-assisted 

learning strategies; PMI = peer-mediated instruction; PI + RPT = parent involvement and reciprocal peer 

tutoring; RPT = reciprocal peer tutoring.” (Kunsch et al., 2007, s. 6). Jeg vil ikke redegøre for de enkelte 

metoder, men i stedet fokusere på resultaterne fra studiet. Hvad der ydermere styrker Kunsch et al. (2007) 

metastudie, er den tydeligt beskrevne proces for udvælgelsen af studier, og derefter en række af kriterier, 

som de udvalgte studier skal opfylde, for at indgå i analysen (Kunsch et al., 2007, s. 2, 3). Selve 

udvælgelsesprocessen af relevant litteratur, er hvad der definere styrken af et metastudie, da udeladt 

relevant litteratur kan give et bias i resultatet (Haidich, 2010, s. 31). Hertil skal den udvalgte litteratur 

opfylde en række nye kriterier, opstillet af forfatterne bag metastudiet. Adgangen til den data det enkelte 

studie benytter, er essentiel. Hvis dataene fra det enkelte studie fremgår tydeligt og kan benyttes direkte i 

metastudiet, bliver det betegnet som ”the golden standard” (Haidich, 2010, s. 30). Kunsch et al. (2007) 

redegør tydeligt for metoden af både litteratursøgning og derefter udvælgelsen af funden litteratur. De 

finder 17 studier fra perioden 1978-2006, der opfylder en lang række krav, bl.a. ”the golden standard” 

(Kunsch et al., 2007, s. 2, 3). For hvert studie inkluderet i metaanalysen bliver effect size (ES) udregnet. ES 

er et udtryk for effekten af PMI-indsatsen i hvert af de studier, som er inddraget i metastudiet. Ved ES på 

0,8 eller derovre er effekten høj, ved 0,5 eller deromkring er effekten moderat, og ved 0,2 er effekten lav 

(Kunsch et al., 2007, s. 3).  

Studiet påviser at PMI har en lav ES (0,21) hos elever med matematikvanskeligheder, men hos elever der i 

farezonen for at udvikle matematikvanskeligheder er ES moderat høj (0,66). I den almene skole er ES 

moderat (0,56) hvor der i specialskolesammenhæng er lav moderat ES (0,32) (Kunsch et al., 2007, s. 7). Der 

er altså størst effekt i den almene undervisning ifølge dette studie.  

Baker et al. (2002) er som Kunsch et metastudie. Studiet af Baker bliver beskrevet af Kunsch et al. (2007). 

Her indgår også en længere metodologisk gennemgang af udvælgelsesprocessen for studiet. Dette 

metastudiet inkluderer 15 studier (Baker et al., 2002, s. 59). Baker et al. (2002) undersøger hvordan 

forskellige tilgange til matematikundervisningen har effekt hos elever, der defineres som dårligt 

præsterende eller i farezonen for matematikvanskeligheder (Baker et al., 2002, s. 51). En vigtig pointe i 

dette studier er, at for at kunne dygtiggøre sig i matematikken, kræver det resiliens og vedholdenhed. 

Elever der oplever vanskeligheder med matematik, har ofte et behov for lærerens opmuntring/vejledning i 

deres arbejde med matematik, men en lærer står ofte i et dilemma for at benytte tiden optimalt og nå 

rundt til alle elever. Forskere bag PALS indikerer, at der et stort potentiale i systematiseret 

klassekammerathjælp for at skabe resiliens (Baker et al., 2002, s. 61). Af de 15 studier der blev inddraget i 

metastudiet, adresserede 6 metoden PALS, og de opnår en ES på 0,62 (Baker et al., 2002, s. 61). Det 
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påpeges også at PALS foregår i makkerpar af 2, kontra en cooperative learning struktur med en 

gruppestørrelse på 4-6 elever. PALS er yderst struktureret i sin arbejdsform, hvor eleverne bliver uddannet 

løbende som tutor (hjælper) og tutee (hjulpne). Eleverne bytter rolle i løbet af undervisning, men forbliver i 

samme par. Brugen af prompt-cards (hjælpekort) og tydelig stilladsering af pararbejdet er altafgørende 

(Baker et al., 2002, s. 63).  

Nawaz et al., (2017) er ikke et metastudie, men derimod en undersøgelse af, hvorvidt et 8 ugers forløb med 

peer tutoring, har en signifikant effekt på elevers matematiske niveau (Nawaz & Rehman, 2017, s. 15). I 

studiet indgår 200 elever fra 2 skoler. Skolerne er kønsopdelt, men ligger indenfor samme skoledistrikt, så 

socioøkonomisk status ikke påvirker resultaterne. Der indgår 100 piger fra den ene skole og 100 drenge fra 

den anden (Nawaz & Rehman, 2017, s. 20). Elevernes matematiske niveau blev testet inden intervention og 

de blev herefter inddelt i grupper af 50 fagligt højtpræsterende drenge/piger og 50 fagligt lavt præsterende 

drenge/piger. Herefter blev 25 højtpræsterende piger sat i par med 25 lavt præsterende piger, de 

resterende 50 piger var i kontrolgruppe og modtog ikke peer tutoring. Drengene blev inddelt efter samme 

princip (Nawaz & Rehman, 2017, s. 20). Inden interventionen var der ikke signifikant forskel på det faglige 

niveau i interventionsgruppen og kontrolgruppen ved drengene. Det samme gjorde sig gældende hos 

pigerne. Der var dog signifikant forskel på interventionsgruppen drenge og piger imellem (Nawaz & 

Rehman, 2017, s. 22). For at udregne om der var signifikant forskel, blev dataprogrammet SPSS benyttet og 

fordi kun 2 grupper skulle sammenlignes benyttede de t-test (Nawaz & Rehman, 2017, s. 21). 

Undersøgelsen viser at peer turtoring, øger elevernes matematiske niveau signifikant sammenlignet med 

kontrolgruppen (Nawaz & Rehman, 2017, s. 26). Pigerne har større gavn af peer tutoring end drengene 

ifølge undersøgelsen. Nawaz et al., (2017) henviser til at Topping et al., (2011) har nået samme konklusion 

(Nawaz & Rehman, 2017, s. 26).  

Nawaz et al., (2017) konkluderer, at der er et stærkt grundlag for at peer tutoring bør indgå som en regulær 

undervisningsform i grundskolen. Lærere bør uddannes til brugen af peer tutoring og til hvilke 

sammensætninger af elevpar der kan øge læring. Peer tutoring styrker elever, der er fagligt lavt 

præsterende, de bliver ikke alene fagligt stærkere, men det fremmer også positive forandringer overordnet 

(Nawaz & Rehman, 2017, s. 27). 

Empiri og metode 

Opgavens paradigme 

Opgavens paradigme er med til at sætte rammen for de ontologiske, epistemologiske og metodologiske 

principper, der bruges. At vælge et paradigme er ikke ensbetydende med, at andre paradigmer bør 

udelukkes. Udgangspunktet med et paradigme er tilgangen til det undersøgte fænomen. Ved brug af flere 

paradigmer kan det samme fænomen undersøges fra flere vinkler (Voxted, 2006, s. 40, 84). 

Det primære paradigme i denne opgave er fænomenologisk. Ontologien - det samfunds- og menneskesyn 

der ligger grund for opgaven, er at virkeligheden er subjektiv og aktøren selv skaber denne i sin egen 

bevidsthed. Epistemologien - måden hvorpå ny viden erkendes, er at finde frem til det centrale ved et 

givent fænomen. Metodologien er kvalitativ (Voxted, 2006, s. 84). Jeg vil i mit metodeafsnit redegøre for 

både den kvalitative og kvantitative metode.  
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Baggrund for empiriindsamling 
Jeg vil i følgende afsnit redegøre og argumentere for mine metodevalg i denne opgave. Et metodevalg er 

aldrig ensidig korrekt, hvilket jeg er bevidst om.  Dog giver et velovervejet og velfunderet metodevalg 

grobund for bedre og mere relevant empiri. Om valget falder på en snæver systematisk indsamling af 

empiri eller på en bred og udefineret observationsramme, kan næsten betegnes som underordnet, så 

længe at valget er taget bevidst og på baggrund af faglige overvejelser. Er valget taget uden relevante 

faglige overvejelser, men nærmere i momentet for empiriindsamling, kan det sænke kvaliteten af empirien, 

og i værste give en spuriøs sammenhæng af undersøgelsesfeltet. Det vil i sidste end lede til en konklusion, 

taget på et ufuldstændigt empirisk grundlag.  

Dermed ikke sagt at velovervejede metoder giver korrekte resultater, men det øger studiets troværdighed. 

Det gør det muligt at følge forfatterens bagvedliggende tanker, og dermed også reproducere resultater, 

hvilket i sidste ende styrker troværdigheden af et studie. Kendt som validitet, reliabilitet og generaliseringer 

(Brekke & Tiller, 2014, Kapitel 6). 

Mit metodevalg for empiriindsamling er i høj grad bundet af feltet, jeg havde mulighed for at indsamle 

empiri fra. Da SYKL, i sin nuværende form, kun bliver brugt i sammenhæng med forskningsprojektet SYKL, 

er det felt jeg har mulighed for at indsamle empiri i meget snævert. Derudover har covid-19 sat det 

nuværende SYKL-projekt på pause og pilotprojektet blev også forkortet af den nationale nedlukning i marts 

2020 (Schmidt, 2020, s. 6, 7).  

Jeg har dog, med tilladelse fra projektleder Maria Christina Secher Schmidt, fået adgang til SYKL-projektets 

allerede indsamlede empiri. Det vil indgå som sekundærdata (Andersen, 2010, s. 151). Her skal det nævnes, 

at jeg selv har været en del af indsamling og efterbehandling af empirien, som studentermedhjælper ved 

projektet. Jeg vil gøre opmærksom på, hvilken empiri jeg personligt har indsamlet og hvilken jeg har fået fra 

SYKL-projektet. Hvad end jeg måtte kunne uddrage af analyse fra empirien, er ikke verificeret af SYKL og 

skal ses som en selvstændig analyse. Empirien fra SYKL-projektet er kun delvist tilgængeligt offentligt, da 

projektet stadig er igangværende. Al empiri vil derudover være anonymiseret. Alt empiri indsamlet fra 

elever i folkeskolen er sket med godkendelse fra forældre.  

Empirien jeg har indsamlet, udenom SYKL-projektet, er fra min praktikperiode fra start uge 6 til slut uge 12 i 

2021. Her havde jeg mulighed for at gennemføre et SYKL forløb med en 4. klasse, dvs. fysisk undervisning, 

modsat den virtuelle undervisning, der var dominerende i samme periode. Fra denne periode er der to 

områder jeg hovedsageligt har indsamlet empiri fra. Første område er en personlig logbog over de 

udfordringer, oplevelser og erfaringer jeg har gjort mig i forberedelserne op til hver enkelt SYKL-lektion, 

under lektionen og i efterbehandlingen af lektionen. Denne logbog er subjektiv, men giver et indblik i min 

oplevelse af rollen som matematiklærer i SYKL. Jeg havde hidtil udelukkende arbejdet med 

undervisningsformen på et teoretisk plan. Mit andet og primære område er elevinterviews. Jeg har 

gennemført fem elevinterviews. Jeg har interviewet eleverne i de par, som de indgik i under SYKL. Dvs. at 

der altid har været to elever og mig som interviewer. Jeg har interviewet to par inden SYKL forløbets start, 

et par halvvejs i forløbet og to par to uger efter forløbets afslutning. Et enkelt par har jeg interviewet både 

under og efter SYKL-forløbet, de resterende er interviewet en enkelt gang. Alle interviews er optaget via 

diktafon og sidenhen blevet transskriberet løbende.  
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Metodevalg 
Ønsket med denne empiriindsamling var at undersøge elevernes oplevelse af SYKL. Derfor var et 

spørgeskema ikke oplagt som metode for denne empiriindsamling. Et spørgeskema bruges til kvantitative 

undersøgelser. Ved en kvantitativ undersøgelse ønskes det at generalisere en tendens/holdning i 

populationen, som kan overføres til andre populationens grupper (Brekke & Tiller, 2014, Kapitel 6). En 

kvantitativ undersøgelse ønsker derfor kvantificerbare/målbare data (M. V. Christensen, 2015, s. 32). 

Spørgeskemaer er derfor oplagte til kvantitative undersøgelser. At kunne generalisere en tendens ud fra en 

undersøgelse, kræver at undersøgelsen har en populationsgruppe, der er stor nok til at kunne være 

repræsentativ. Der kan argumenteres for at 25 elever kunne være nok til at generalisere enkelte tendenser, 

men udfordringen i dette tilfælde, er at alle 25 elever går i samme klasse. Det giver ikke et udsnit fra 25 

elever fordelt i 10 klasser, men kun et udsnit fra en enkelt klasse. Demografisk, populationsmæssigt og 

kravet om at eleverne skal gennem et SYKL-forløb taler derfor imod den kvantitative tilgang.  

Ønsket om at undersøge et fænomen/oplevelse er svært ved hjælp af et spørgeskema. Det at 

vurdere/formidle en oplevelse, kræver en abstraktionsgrad ikke alle elever i 4. klasse vil kunne give udtryk 

for via et spørgeskema. Elevernes besvarelser vil blive indskrænket af deres læse/skriveevner. Mit formål 

med denne opgave er ikke at generalisere noget bredt, men derimod at undersøge betydningen af SYKL i 

dybden. Derfor var interview, for mig, det oplagte valg. 

Interviewteknik er en svær metode at mestre og at interviewe børn stiller høje krav til intervieweren. 

Mestring af interviewteknik bliver af Piaget beskrevet som så krævende ”at man havde brug for mindst et 

års daglig træning for at kunne gennemføre det kliniske interview rigtigt.” (Hellden, 2004, s. 36, 37).  

Derfor er det essentielt at udarbejde en interviewguide, der ikke blot omhandler det undersøgte felt, men 

også tager udgangspunkt i barnet. Det første forhold der gør sig gældende , er den ulige balance mellem 

interviewer og interviewperson. Udover at jeg er voksen og de er børn, er jeg også deres lærer og de er 

mine elever. Dette forhold kan skabe en situation, hvor barnet/eleven føler at de bliver testet, af mig, deres 

lærer. At blive interviewet kan være nyt for eleverne. Det kan være svært for eleven at adskille det at blive 

stillet spørgsmål i et interview, hvor rollerne er nye for eleven, fra den vante  faglig kontekst hvor jeg er 

deres lærer (Epstein et al., 2006, s. 2). Den fysiske placering af interviewet spiller også en rolle. Eleverne 

skal have ro til at koncentrere sig om interviewet, men stadig være et velkendt og trygt sted.  Hvordan jeg, 

som interviewer, placerer mig i lokalet har også betydning, hvis jeg sætter mig ved tavlen på ”lærerstolen” 

udstråler jeg lærer, hvilket ikke er ønskværdigt (Epstein et al., 2006, s. 8). Jeg lod derfor eleverne vælge 

hvilket lokale de ville interviewes i, så længe der ikke var andre der brugte det. Hertil gjorde jeg det tydeligt, 

at eleverne bestemte hvor og hvordan vi skulle sidde i lokalet. Vi brugte tid på at udforske lokalerne lidt  for 

at skabe en afslappet stemning. I et enkelt interview tog jeg fødderne op på bordet, for at udstråle at jeg 

ikke var lærer, men bare en person der var nysgerrig på dem. Jeg afsatte tid til at vise dem diktafonen og 

hvad jeg brugte min computer til. Jeg brugte tid på at forklare, at der ikke findes rigtige eller forkerte svar 

og at de, som elever, var eksperter på området. Det var et bevidst valg fra min side at gøre interviewet 

uformelt og afslappet for eleverne.  

Valget om at interviewe eleverne i par, var for at fjerne nervøsiteten ved at sidde alene med en lærer - men 

også så de kunne sparre med hinanden (Kampmann, 1998, s. 24). Elevparrene var de samme i SYKL og i 

interviewet, så de kunne de bruge deres fælles erfaringer. Opbygningen af interviewguiden bestod af to 

grundelementer. Det ene element var åbne spørgsmål. Ved at stille åbne spørgsmål kunne jeg hurtigt 

omformulere dem, hvis eleven ikke forstod spørgsmålet. Åbne spørgsmål giver åbne svar, hvilket gjorde det 
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nemmere at følge op på elevernes svar (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2009, s. 65). Ved at stille åbne 

spørgsmål minimeres risikoen for at stille for ledende spørgsmål. Ledende spørgsmål er vanskelige, da 

eleverne nemt falder tilbage i elevrollen. I elevrollen vil de ofte give det svar de forestiller sig læreren leder 

efter, og ikke svaret de ville give uafhængigt af læreren. Ledende spørgsmål fører ofte til bestemte svar, 

som ikke nødvendigvis er elevens eget (Hellden, 2004, s. 38).  

Det andet element er historiefortælling. Det er nemmere for en elev at fortælle en historie om en 

oplevelse, end at vurdere og reflektere over begreber (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2009, s. 56, 57). 

Et konkret eksempel kan være at bede eleverne fortælle om et samarbejde der gik galt, i modsætning til 

spørgsmål om hvad der gør et samarbejde svært. Ved at lade eleverne fortælle en historie, kan jeg spørge 

ind til de forskellige brudstykker, og det kræver ikke den samme refleksion fra eleverne.   

En sidste, men vigtig del af min empiriindsamling er transskribering af interviews. Transskriberingen er ikke 

udarbejdet, som et element til en kodningsproces af interviewet. Det er en gennemgang af min egen 

interviewteknik og vurderinger af væsentlige pointer fra interviewet. Ved at transskribere interviewene 

løbende, havde jeg mulighed for at justere min teknik mellem hver runde af interviews. Derudover gav det 

mig mulighed for at genhøre interviewet, og vurdere hvilke ting jeg skulle spørge mere ind til næste gang  og 

hvad der med fordel kunne undlades. De praktiske valg der tages under transskribering, om hvad der bør 

udelades, og hvor tro transskriberingen skal være til selve interviewet, er analytiske valg (Brekke & Tiller, 

2014). Min transskribering er således ikke 100% tro overfor interviewet. Jeg har udeladt elementer der ikke 

gør sig gældende for området jeg undersøger, men har betydningen for den sociale setting i interviewet.  

I det fænomenologiske paradigme bør analysen også gennemføres ved at læse hvert transskriberet 

interview flere gange. Dette gør, at man kan forstå det undersøgte fænomen gennem interviewpersonens 

briller. Herefter læses transskriberingerne gentagne gange for at kunne finde mønstre blandt 

informanterne i de forskellige interviews. På denne måde findes der er en samlet beskrivelse af det 

undersøgte fænomen på tværs af informanterne (Voxted, 2006, s. 194). 

Elevpar & Interviews 
I følgende afsnit vil jeg præsentere præmissen for dannelse af elevpar og derefter redegøre for grundlaget 

til hvilke elevpar der blev udvalgt til interview. Dernæst vil jeg præsentere fund fra egen empiri og 

sammenholde dette med teori, resultater og empiri fra både international forskning og det danske SYKL-

pilotprojekt.  

Præmis for dannelse af elevpar 
Da jeg ikke kendte eleverne inden opstart af SYKL-forløbet, havde jeg ikke mulighed for at udarbejde 

elevparrene selv. En vigtig forudsætning for elevparrene er, at de socialt også skal kunne indgå i 

parsamarbejde, forstået på den måde at hvis læreren på forhånd ved, at to elever ikke ville kunne 

samarbejde uden at opstarte en konflikt, bør de ikke være i gruppe sammen. Derudover skal elevparrene 

dannes ud fra elevernes faglige niveau, som beskrevet tidligere. Da min praktiklærer varetog rollen som 

matematiklærer og klasselærer, var det oplagt at hun udarbejdede grupperne grundet hendes kendskab til 

eleverne og deres indbyrdes arbejdsfællesskabet. 

I mit oplæg til dannelse af elevparrene til praktiklæreren, opstod der en misforståelse omkring den faglige 

ramme. Jeg gav udtryk for, at eleverne fagligt skulle være på cirka samme niveau. Denne ikke præcise 

udmelding betød, at hun udarbejdede elevpar ud fra, at fagligt højt præsterende elever indgik i gruppe med 

andre højt præsterende. Konsekvensen af dette blev at fagligt lavtflyvende elever indgik i gruppe med 
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andre fagligt lavtflyvende elever. Dette var og er ikke hensigten med SYKL. Jeg vil senere i afsnittet vende 

tilbage med en analyse omkring parinddeling af elever og hvilken indvirkning det havde på e levernes faglige 

og sociale oplevelse af SYKL. Den anderledes opbygning af elevpar giver derfor også et indblik i hvilken 

betydning denne elevkonstellation har for SYKL’s succes i matematik.  

Udvælgelse af elevpar 
Min udvælgelse af elevpar er baseret på 3 faktorer. Den første er forældrenes tilladelse til interviews. Jeg 

havde et elevpar som jeg ønskede at interviewe, men forældrene ønskede ikke at deres barn skulle indgå i 

interviews. Derfor måtte elevparret frasorteres fra interviewpuljen. Den anden faktor var min praktiklærer. 

Mit indblik i klassens og elevernes dynamik var begrænset af praktikkens længde. Derfor blev min 

praktiklærer en vigtig sparringspartner for, hvilke elevpar som kunne være interessante at interviewe. 

Praktiklæreren kendte klassen indgående i kraft af sin rolle som klasselærer. Interviews afhænger i høj grad 

af interviewpersonens lyst og nysgerrighed til at deltage og min praktiklærer havde langt bedre kendskab til 

eleverne end mig. Den sidste faktor var mine egne observationer af elevparrene gennem SYKL-forløbet. 

Hvilke elever udtrykte glæde for SYKL? Hvilke elever blev frustreret? Hvor oplevede jeg elever som fagligt 

udviklede sig eller gik i stå? Alt sammen observationer der vækkede min nysgerrighed som lærer, og gjorde 

at jeg derfor ville undersøge elevernes oplevelse af SYKL nærmere. 

Præsentation og fund fra interviews. Samt kort refleksion 
Jeg vil gennemgå hver af de 5 interviews i kronologisk rækkefølge fra første interview til sidste interview.  

Elevpar Lis & Sif - 1. interviewrunde 

Elevpar Lis & Sif (L&S) er udvalgt på baggrund af klasselærerens anbefaling. Jeg efter spurgte et elevpar, der 

ville finde et interview spændende og ikke kun ville se på det som en pause fra undervisningen. Interviewet 

finder sted, inden jeg har præsenteret eleverne for SYKL-forløbet. Mit undersøgelsesfelt for dette interview 

er elevernes oplevelse af samarbejde. L&S er begge piger. De taler i samme toneleje, derfor har det ikke 

været muligt at genkende L&S stemmer fra hinanden i databehandlingen. Jeg refererer derfor til L&S som 

en fælles svarperson og ikke som enkeltpersoner.  

Min opstart i alle interviews tager udgangspunkt i elevernes skoleglæde. L&S er begge glade for at komme 

tilbage i skole efter nedlukningen i december (L&S, l. 6). I interviewet med L&S bliver det klart, at en tydelig 

rollefordeling i samarbejde er vigtigt. De fremhæver begge at et dårligt samarbejde er, når den ene part er 

dominerende i samarbejdet. Begge har prøvet at sidde alene med al arbejdet i gruppearbejde (L&S, l. 68). 

For L&S er det gode samarbejde, når man kan give hinanden tips og hjælper hinanden (L&S, l. 47). Da jeg 

spørger L&S om de har en historie om et godt samarbejde, kan ingen af dem genkalde nogle. Derimod 

husker de begge historier om dårligt samarbejde (L&S, l. 59, 61). I interviewet spørger jeg hvilke fag der er 

gode at samarbejde i, hvortil LS svarer matematik med begrundelse ”Fordi så er det sådan noget med at 

man bare skal lave en ting og så kan man sådan hjælpe hinanden” (L&S, l. 79). For L&S er det vigtigt at 

samarbejde er ligeværdigt og at man kan hjælpe hinanden. 

Elevpar Vicky & Jack - 1. interviewrunde 

Dette interview finder sted umiddelbart efter interviewet med L&S. Elevparret er udvalgt efter samme 

præmis som L&S. Derudover har læreren beskrevet Vicky & Jack (V&J) som fagligt stærke. Jeg benytter 

samme interviewguide som ved L&S.  

Opstarten er igen med fokus på, elevernes oplevelse af at starte i skole igen efter nedlukningen. J ack synes 

det er dejligt at komme i skole igen og har glædet sig mest til at se sine venner. Ifølge Jack kan han selv 

vælge, hvem han vil være venner med. Han spørger bare en person om de vil lave noget og så svarer de ja 
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(V&J, l. 6, 28). Vicky vil derimod hellere blive hjemme. Hun efterspørger flere piger i klassen. Der ikke så 

mange hun kan lege med, hun har flest veninder udenfor skolen. V icky hader også frikvarterer, de er for 

kedelige (V&J, l. 7, 9, 20, 30). Da jeg spørger V&J ind til samarbejde og om det er noget de har lært i skolen 

eller om det er noget ”man bare kan”, er svaret fra begge, at det er noget man kan (V&J, l. 89, 90). 

Samarbejde starter typisk ved at læreren laver grupper og så finde de selv ud af resten (V&J, l. 105, 106). 

For dem kan samarbejdet blive dårligt hvis opgaven er dårlig, eller hvis personen man er i gruppe med, ikke 

deltager aktivt og påpeger fejl (V&J, l. 111, 115, 121). V&J beskriver ikke et godt samarbejde, men taler kun 

om, hvad der gør et samarbejde dårligt.  

Kort refleksion over 1. interviewrunde 
Mit undersøgelsesfelt i 1. interviewrunde var elevernes oplevelse af samarbejde. Derudover om de tidligere 

har deltaget i undervisning om samarbejde. Ingen af de interviewede elever havde tidligere deltaget i 

undervisning om samarbejde, ifølge dem selv. Et interessant fund er elevernes fortællinger om samarbejde 

sammenholdt med deres glæde for skolen. L&S er begge glade for skolen og ligger vægt på betydningen for 

et godt samarbejde. De virker oplagte og interesseret i interviewet. V&J er deler ikke samme begejstring for 

skolen og ligger hovedvægten på hvad der kan gå galt i samarbejdet. Vicky virker meget nervøs gennem 

interviewet og Jack er træt og uoplagt. Jack udtaler selv at han kan vælge venner, men jeg erfarer senere i 

praktikken at dette ikke er tilfældet. Dette vil jeg gå yderligere i dybden med i afsnittet Elevperspektivet i 

SYKL. 

Præmis for 2. interviewrunde 

Jeg havde planlagt at interviewe det samme elevpar i alle 3 interviewrunder, men det var ikke muligt. L&S 

var syge på dagen for 2. interviewrunde og V&J lykkedes ikke med SYKL, hvilket jeg vil redegøre for senere. 

C&O har jeg selv udvalgt på baggrund af det allerede beskrevne. Jeg havde udset et andet elevpar som plan 

B, men forældrene til den ene elev ønskede ikke at deres barn skulle indgå i interviews. Derfor valgte jeg at 

holde mig til det ene elevpar i 2. interviewrunde. 

Elevpar Clair & Osvald - 2. interviewrunde 
Elevparret Clair & Osvald (C&O) har jeg udvalgt, fordi de var blandt de elevpar som fagligt præsterede højt, 

krævede mindst lærerhjælp og udviste størst selvstændighed. Derudover er begge elever repræsentative 

for en let genkendelig elevtype i den danske folkeskole. Clair er faglig dygtig, stille og lyttende i 

undervisningen, følger klassens normer med at række hånden op og vente på at det bliver hendes tur. I 

mine 6 ugers praktik oplevede jeg aldrig Clair som opfarende, højtråbende eller konfliktoptrappende. Hun 

beskrives af sin klasselærer som vellidt blandt klassekammerater og trives på mange måder både fagligt og 

socialt, endog meget stille.  

Osvald er på flere områder modsætningen af Clair, men begge er fagligt stærke. Han beskrives med at have 

svært ved at behovsudskyde, kan blive opfarende, og er ofte involveret i de elevkonflikter, der kan opstå i 

en klasse. Han er en af de styrende drenge i klassen og andre elever følger ofte hans eksempel. Det 

medfører, at hvis han er frustreret eller fjoller, smitter det hurtigt af på resten af drengegruppen. Når han 

til gengæld viser interesse og engagement, smitter det af på gruppen. Min oplevelse af Osvald er, at han 

fagligt er dygtig, men hurtigt giver op, når han møder modstand. Osvald er hurtig til at gå forrest og gøre 

opmærksom på sig selv, hvor Clair træder mere i baggrunden og kan behovsudskyde.  

Jeg har interviewet C&O af 2 omgange. En gang halvvejs inde i SYKL-forløbet og en gang 2 uger efter SYKL-

forløbets afslutning.  

I det første interview med C&O, ønsker jeg at undersøge elevernes oplevelse af at gå i skole socialt som 

fagligt. Min forventning var at de begge trives i skolen. Begge elever er glade for at komme tilbage i skole 
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efter covid-19 nedlukningen i december. De er glade for at se deres venner igen (C&O, l. 16). Begge elever 

giver udtryk for at de faglige opgaver er nemme i skolen, men var sværere i online undervisning. Osvald 

mener det var for svært og Clair synes nogle opgaver var ret svære (C&O, l. 31, 35, 40, 41). Min tese om at 

eleverne trives fagligt og socialt på skolen, bliver derfor bekræftet i interviewet. I opstarten af interviewet 

er Osvald mest aktiv, men efterhånden som interviewet bevæger sig ind på SYKL, engagerer Clair sig mere 

og mere. Hun udtrykker glæde for SYKL og vil gerne dele den. Osvald træder mere tilbage og lader Clair føre 

ordet, men viser stadig engagement i samtalen. Både Clair og Osvald er glade for samarbejde generelt, men 

har hver især deres begrundelse til hvorfor. C fremhæver, at det er dejligt ikke at sidde alene med arbejdet 

(C&O, l. 71). For Osvald handler det om, at så skal han ikke ”have alting oppe i hovedet” (C&O, l. 72). Både 

C&O fortæller at samarbejde er godt for sammenholdet i klassen, og at det hjælper, hvis der er en ny elev i 

klassen (C&O, l. 77, 79). Da jeg spørger C&O om, der er forskellige måder at samarbejde på svarer Osvald 

hurtigt ”Du kan være den sure direktør” (C&O, l. 87). Osvald uddyber, at den sure direktør er en der 

bestemmer, giver ordre og ikke roser. Hvis 2 sure direktører skulle samarbejde, ville det aldrig gå godt 

ifølge C&O (C&O, l. 104). Osvald har selv prøvet at være den sure direktør, men Clair kan ikke genkalde om 

hun har. Efter de indledende spørgsmål til trivsel og deres oplevelse af samarbejde, spørger jeg specifikt ind 

til SYKL. Mit første spørgsmål peger ind i, om de tidligere har prøvet at arbejde på denne måde. Derefter 

om de tidligere er blevet undervist i, hvordan man samarbejder. Både C&O svarer nej (C&O, l. 183, 184, 

237). Clair fremhæver, at det med at samarbejde sammen med nogle nye klassekammerater, i dette 

tilfælde Osvald, er rart. For hende giver det også ro, ikke at skulle tænke over sin rolle i samarbejde. Fordi 

hendes rolle er prædefineret, behøver hun ikke være selvbevidst. Osvald mener også, at ”det er sådan 

noget som der hjælper” (C&O, l. 198). De finder arbejdet mere roligt og måden at samarbejde, er ikke en 

hindring for deres arbejdstempo (C&O, l. 212).  Clair kan bedst lide rollen som hjælper og Osvald er gladest 

for at være den hjulpne. Clair synes, det er sjovt at rose og hjælpe. Osvald nyder opmærksomheden og 

synes det er dejligt (C&O, l. 224). Clair har lært stilladskortene udenad i hovedet og synes selv de er ret 

gode (C&O, l. 329).  

Kort refleksion over 2. interviewrunde 
C&O er et tydeligt eksempel på hvordan SYKL i matematik er med til at styrke elevernes sociofaglige vilkår. 

Osvald beskriver selv at samarbejde hjælper fordi så skal han ikke holde styr på det hele i hovedet. Det 

bekræfter min lærerfaglige vurdering af ham som elev. Han er dygtig, men hans mangel på struktur bliver 

til tider en forhindring. Ved at Osvald skal tænke højt, og eksplicit fortælle sin makker hvad han gør, skaber 

han struktur. Clair er fagligt helt i top, men socialt er hun forsigtig. Fordi hun har en tydelig rolle i SYKL skal 

hun ikke bruge samme mængde energi på at overskue gruppedynamikken. Clair er den elev som 

fremhæver stilladskortene mest og har allerede halvvejs i forløbet lært dem udenad. De giver hende 

sikkerhed og tryghed. Clair gavner af at Osvald virkelig værdsætter hendes rolle, og Osvald finder ro i 

strukturen og i at Clair bekræfter hans arbejde.  

Elevpar Anna & Gorm - 3. interviewrunde 

3. interviewrunde finder sted cirka 2 uger efter SYKL-forløbet er afsluttet. Anna & Gorm (A&G) er valgt fordi 

de begge udstrålede en seriøs arbejdsindsats. Fagligt ligger begge elever indenfor middelniveauet. A nna er 

en elev der tør stå op for sig selv og give sin mening til kende. Klassen har en drengegruppe, der kan fylde 

meget i undervisningen, hvis ikke læreren er tydelig i sin klasseledelse. Anna er blandt de piger i klassen, 

der godt kan give drengegruppen modspil. Hun giver indtryk af at være selvsikker. Anna er vellidt i klassen 

og er sjældent involveret i konflikter. Gorm spejler sig meget i klassens drengegruppe. Han har en tendens 

til at fjolle/lege mere i undervisningen end at arbejde. Han ønsker at lykkes med det faglige, men er nem at 

distrahere. Gorm er meget opmærksom på at være med i det sociale samspil både på godt og ondt. I hans 
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konstante søgen efter at være social, ender han ofte i konflikter, uden egentligt at være ophavsmanden til 

konflikten. Han er følsom og kan blive trist/ked af det, hvis han føler sig misforstået.  

I 3. interviewrunde ønsker jeg at undersøge elevernes oplevelse af SYKL.  

Fra start af giver A&G udtryk for, at de synes det var mærkeligt, de var samarbejdspartnere i SYKL (A&G, l. 

7). Anna fortæller også tidligt og uden opfordring, at de havde svært ved matematikken i SYKL (A&G, l. 24). 

Gorm synes opgaverne var fine nok og det viser sig også at de har løst størstedelen af opgaverne (A&G, l. 

26-40). Den opgave som A&G har haft udfordringer med, var den sidste opgave i SYKL-forløbet (A&G, l. 41). 

Anna nævner også, at hun ikke var til stede den første undervisningsgang i SYKL-forløbet (A&G, l. 53). Anna 

er meget fokuseret på, at SYKL var svært og Gorm beskriver at SYKL var sjovt i starten, men kedeligt til sidst 

(A&G, l. 61, 62). A&G fortæller også, at de ikke har brugt de anviste roller i SYKL. G orm har dog 

hovedsageligt været i hjælperrollen og Anna har været den hjulpne. Anna begrunder dette med, at hun ikke 

er særlig god til matematik og derfor kun kan være i den hjulpne rolle (A&G, l. 69, 71, 74). Anna synes dog, 

at SYKL giver mening, men opgaverne har bare været for svære. De kunne godt have brugt mere hjælp til 

rollerne. Hun kan godt lide måden at samarbejde på, fordi hun ikke er så god til matematik og føler hun får 

hjælp af Gorm (A&G, l. 96, 103, 134). Anna ligger i slutningen af interviewet vægt på at SYKL står og falder 

med opgavernes sværhedsgrad ”Altså for mig så kommer det på en måde lidt an på opgaverne. Hvor svære 

eller hvor lette de er” (A&G, l. 156).  

Elevpar C&O - 3. interviewrunde 
Dette er andet interview med C&O. Jeg vil undersøger deres oplevelse af SYKL, efter forløbet er afsluttet. 

Interviewet finder sted cirka 2 uger efter SYKL-forløbets afslutning. 

C&O synes SYKL var sjovt, men Osvald giver udtryk for det blev lidt kedeligt til sidst (C&O, l. 8). Clair 

fortæller også at den sidste opgave i SYKL var svær (C&O, l. 10). Både C&O kunne godt tænke sig at arbejde 

med SYKL fremadrettet, men ikke hver uge. Til mit spørgsmål om, hvad jeg som lærer, kunne gøre for at 

forbedre SYKL mener Osvald at det var perfekt- Clair påpeger, at det er vigtigt klassen ikke larmer for 

meget. De synes begge det var rart, at parrene blev fastholdt gennem hele forløbet (C&O, l. 52, 53, 59). Jeg 

spørger C&O, om de har nogle gode råd til andre elevpar, som synes SYKL er svært. Osvald pointerer at det 

er vigtigt at tænke højt, hvortil jeg spørger om, eleven kunne være nervøs for at tænke forkert. Osvald 

svarer prompte ”Man kan ikke tænke noget forkert” (C&O, l. 75). Clair fremhæver at det er vigtigt 

hjælperen, roser den hjulpne (C&O, l. 87). Afslutningsvis spørger jeg C&O, om de har tænkt over SYKL, når 

de samarbejder i andre fag. Clair svarer følgende ”Altså at jeg skal huske at opmuntre min makker, det 

kommer jeg hele tiden til at tænke på” (C&O, l. 110). Hun mener også at det kan bruges i frikvarterne, når 

man samarbejder om et eller andet (C&O, l. 118). O synes ”lidt det samme” (C&O, l. 127). 

Kort refleksion over 3. interviewrunde 

Hvad jeg havde observeret i undervisningen, omkring at A&G stod ikke overens med deres egen oplevelse. 

Anna er meget optaget af sin faglighed og det bliver styrende for deres arbejde. Anna giver udtryk for, at de 

har kæmpet med matematikken og opgaveløsningen. Da jeg spørger ind til dette, tegner der sig dog et 

andet billede. A&G har løst mange af opgaverne, men kæmpet med den sidste opgave i SYKL-forløbet. Anna 

er ikke med i opstarten af SYKL og det får betydning for resten af deres forløb. Dette vil jeg belyse 

yderligere under lærerens rolle i SYKL. C&O er stadig begejstret over SYKL, men giver udtryk for, at det er 

kedeligt i længden. De er glade for SYKL, men mener ikke det skal laves hver uge, hvilket passer med 

hensigten for SYKL. Clair giver udtryk for at den sidste opgave i SYKL var svær, hvilket understreger hvorfor 

Anna har kæmpet hårdt med den. Det må formodes at sværhedsgraden af opgaverne i SYKL har betydning 

for elevernes selvopfattelse af succes.  
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Analyse & refleksion 

Elevperspektivet i SYKL 

En gennemgående pointe fra de interviewede elevpar er, at dårligt samarbejde starter i den sociale 

dynamik. De beskriver alle, at hvis den anden person i samarbejdet ikke vil deltage, kun uddeler ordrer eller 

påpeger fejl, så bliver samarbejdet dårligt. Osvald bruger termen ”den sure direktør”, hvilket på mange 

måder indrammer elevernes beskrivelse. En dårlig opgave kan også have konsekvenser for samarbejdet. 

Vicky beskriver, at en dårlig opgave kan give dårligt samarbejde, men at et godt samarbejde også kan opstå 

om en dårlig opgave. Denne pointe er interessant, når elevpar C&O sammenlignes med A&G. Den sidste 

opgave i SYKL var fagligt for svær for hele klassen. C&O er stærke fagligt og tror på deres egne evner. C lair 

nævner selv at den sidste opgave var meget svær, men det påvirker ikke deres oplevelse af SYKL som 

helhed. A&G, har modsat Clair, en anden oplevelse. Anna opfatter sig selv som dårlig til matematik og har 

en oplevelse af, at de intet fik lavet i SYKL. Samtidig påpeger Gorm fra samme par, at de har lavet alle andre 

opgaver. For Anna bliver den dårlige opgave i slutningen af forløbet den dominerende oplevelse. A&G 

havde løst mange opgaver, Anna fremhæver også, det var rart med hjælp fra Gorm, men frustrationen fra 

den sidste opgave overskygger. I værste fald bruger Anna frustrationen i den ene opgave som pejlemærke 

for hendes faglige formåen i stedet for succesen fra de tidligere opgaver. Den opgave eleverne beskrev som 

meget svær, var en åben undersøgende opgave. De tidligere opgaver eleverne arbejdede med i SYKL, var en 

blanding af færdigheds- og problemløsning. Denne opgave var udelukkende problemløsende.  

Min forventning var at SYKL-strukturen ville gøre elevernes fremgangsmåde mere undersøgende, fordi de 

havde øvet den faglige samtale og højttænkning gennem de seneste uger. Eleverne brugte forskellige 

løsningsstrategier og flere kom delvist, hvis ikke helt, i mål med opgaven. Der var en mindre elevgruppe, 

A&G deriblandt, der enten gik i stå eller aldrig kom i gang med opgaven. Et amerikansk PALS-studie fra 2020 

pointere at PALS kan lede til, at eleverne bliver præsenteret for sværere opgaver, de ellers ikke ville blive 

præsenteret for. Det skyldes at selve strukturen i PALS (SYKLs inspirationskilde)  hvor læreren, kan afprøve   

mere komplicerede opgaver. Dette medfører, at de fagligt højt præsterende elever kan udfordres med 

fagligt mere komplekse opgaver, men ved hjælp fra hinanden løser opgaven.  Elever hvis faglige niveau 

ligger lavt til middel, oplever derimod frustration grundet de mere krævende opgaver (Wood et al., 2020, s. 

620). Dette skal ses i sammenhæng med præmissen for pardannelse. I det henviste studie bliver eleverne 

rangeret fra dygtigst til svagest og medianen bruges som skillelinje. Den dygtigste elev fra den øvre del af 

medianen, sættes i par med den dygtigste elev fra nedre del af medianen osv. (Wood et al., 2020, s. 604). 

Det samme gjorde sig gældende for den sidste opgave i mit SYKL-forløb. Rammerne for dannelsen af 

elevpar er med til at øge afstanden mellem de fagligt højt præsterende og de fagligt lavt præsterende. Det 

er ikke nødvendigvis SYKL som arbejdsform, der skaber barrieren mellem eleven og opgaven, men nærmere 

at læreren misforstår at SYKL giver eleverne redskaber til at løse sværere opgaver, de ikke førhen har kunne 

løse. Hensigten med SYKL er ikke at elever skal kunne løse sværere opgaver. Som matematiklærer er det 

derfor vigtigt at holde fast i, at SYKL ikke automatisk gør eleverne i stand til at løse mere komplicerede 

problemorienterede opgaver, de ikke løse kunne under normale omstændigheder.  

Jeg oplevede som matematiklærer i SYKL, at eleverne i kraft af deres samarbejde fik mere struktur og 

overskud i deres opgaveløsning. Det afgørende i denne sammenhæng er dog, at det er ikke ensbetydende 

med at de kan løse fagligt sværere opgaver end vanligt. SYKL er formodentligt ikke hindringen, men 

nærmere det materiale læreren bruger til SYKL, hvilket også bliver beskrevet i amerikansk PALS-litteratur 

(Wood et al., 2020, s. 620). 

Et andet vigtigt fund er, at til trods for at samtlige elever har prøvet  samarbejde før, kan ingen af eleverne 

genkalde at have modtaget undervisning om samarbejde. Osvald beskriver, at hvis et samarbejde går galt, 
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kan man spørge læreren om at få en ny makker. Jack beskriver evnen til at samarbejde som noget man bare 

kan. Elevernes manglende undervisning om at samarbejde, er med til at understøtte  pointen om at SYKL 

har sin eksistensberettigelse i folkeskolen. Forskningsprojektet SYstematisk KLassekammerathjælp (SYKL) i 

matematik har ligeledes inddraget elevinterviews (Schmidt, 2020, s. 8). Interviewenes fokus har følgende 4 

temaer: ” 

• ”Motivation og engagement  

• SYKL-undervisning 

• Relationelle og sociale aspekter  

• Faglighed.” (Schmidt, 2020, s. 8). 

De finder, at eleverne forbinder det med at hjælpe hinanden med positive følelser og at 

matematikforståelsen kan fremmes ved hjælp af en god makker (Schmidt, 2020, s. 15). For A&G er 

førstehåndsindtrykket i interviewet at de ikke er lykkedes med matematikken, men det viser sig at de har 

løst flere opgaver, end de først selv antager. Anna værdsætter også Gorms rolle og det giver mening for 

hende at få hjælp af Gorm. Anna kan lide måden at samarbejde på, men efterlyser mere hjælp til 

samarbejdsmetoden, eftersom hun ikke var til stede i klassens første SYKL-lektion.  

Forskningsprojektet SYKL har i deres elevinterviews også undersøgt. hvorvidt SYKL kan være med til at 

understøtter venskaber i klassen og altså dermed et fokus på social inklusion. De finder, at SYKL skaber 

muligheder for nye venskaber i klassen. At samarbejde med en klassekammerat der forinden ikke var en 

nær relation, men er en god makker i SYKL, kan lede til et venskab. At SYKLE sammen i matematik kan 

understøtte nye relationer i  frikvarteret (Schmidt, 2020, s. 16). Jeg har ikke direkte undersøgt om SYKL 

leder til venskaber. Til trods for dette, er der tegn på, at begge elevpar jeg interviewede efter SYKL-forløbet, 

har fået en tættere relation. A&G satte begge spørgsmålstegn ved valget af dem som makkerpar. Dog 

påskønner Anna Gorms rolle. Som matematiklærer oplevede jeg deres relation i matematik som 

velfungerende, hvilket var en af præmisserne for interviewet. Om SYKL leder til venskab i deres tilfælde, har 

jeg ikke kunne følge op på, men som fagligt makkerpar i matematik, har de fået skabt en ny relation.  

C&O er også et eksempel på at en ikke tidligere eksisterende relation, kan skabes i kraft af SYKL. Som lærer 

oplevede jeg ofte, at Osvald havde behov for ekstra lærerhjælp i forbindelse med samarbejde eller 

krævende opgaver. Lærerhjælpen omhandlede sjældent det faglige aspekt, men oftest konflikt eller 

opgivenhed. Osvald beskriver selv i interviewet at han har været ”den sure direktør” eller efterspurgt en ny 

makker til samarbejdet. I forbindelse med SYKL oplevede jeg sjældent, at C&O efterspurgte lærerhjælp. De 

enkelte gange de efterspurgte lærerhjælp, omhandlede det ekstra opgaver eller fordi de var stolte over 

deres arbejde. Strukturen i SYKL har hjulpet både C&O i deres samarbejde, men også deres interne relation. 

For Osvald har det været en succes at have et godt samarbejde uden konflikter. For Clair har det været rart 

at samarbejde med en ny person. Den relation C&O skabte igennem SYKL betød også, at jeg som lærer i 

andre fag kunne sætte dem i gruppe, og på forhånd vide at de var trygge i deres faglige relation.  

For elevparret V&J blev SYKL ikke en succes, de blev ikke interviewet efter opstarten af SYKL. Jeg vil derfor 

bruge mine oplevelser og observationer af dem som reference. V&J er begge fagligt stærke elever, men 

Jack havde svært ved at indgå i SYKL arbejdet. Derfor så jeg mig nødsaget til at splitte parret op.  

Det betød en mindre rotation blandt elevparrene. Inddelingen af elevpar, som beskrevet tidligere , betød 

også at de 2 fagligt svageste elever i klassen var elevpar. Denne konstellation fungerede ikke, hovedsageligt 

fordi ingen af de 2 elever havde fagligt overskud eller selvtillid, til at indgå i rollerne som hjælper eller 

hjulpne. Den ene elev udtalte selv, at det var helt umuligt. Vicky var derudover bedsteveninder med pigen 

fra dette par. Derfor valgte jeg at sætte Vicky i par med bedsteveninden (BV) og Jack med den anden part. 

For Vicky blev det en succes. Ligesom Anna var Vicky fraværende i den første SYKL-lektion. For Vicky betød 
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det, at hun påtog sig hjælperollen i langt højere grad end anvist. BV følte sig ikke sikker i matematikken og 

forblev derfor i den hjulpne rolle størstedelen af tiden.  

Vicky og BV fulgte samme mønster som A&G, hvor den ene part af parret var fraværende i første lektion. 

Den ene part udtrykte en lav grad af faglig selvtillid i matematikfaget. For Jack havde rotation ikke en 

betydning. Jack nævnte selv, at han kunne vælge venner i klassen, jeg observerede dog, at dette var ikke 

tilfældet. Til trods for at Jack indgik i drengenes fællesskab, blev han ofte meget påvirket af de 

elevkonflikter der opstod. Elevkonflikterne, især i drengegruppen, opstod som oftest i frikvarterne. Klassen 

var ikke i mistrivsel, men det havde ifølge klasselæreren krævet en stor trivsels indsats i løbet af skoleåret 

for at få skabt en sund klassedynamik. 

Skolen havde set sig nødsaget til at erstatte den tidligere klasselærer - en nyuddannet lærer, med en mere 

erfaren lærer. Den mere erfarne lærer var min praktiklærer og nuværende klasselærer.  

De konflikter som stadig opstod i klassen, betød for Jack, at han undlod at komme ind til time. Han udeblev 

ofte de første 20 minutter og var oprevet resten af timen. Han havde sjældent overskud eller lyst til at 

indgå i SYKL-samarbejde, hvis der havde været konflikt i frikvarteret. Da metaundervisningen om roller 

finder sted i opstarten af SYKL, mistede Jack størstedelen af de instrukser som gør sig gældende for 

samarbejdet. Udfordringen blev at Jacks frustrationer ikke kun havde konsekvenser for ham, men også for 

den makker der blev ladt i stikken. Det er en problematik, der skal tages højde for i indførelsen af SYKL-

samarbejdet i en klassesammenhæng – at alle elever er til stede ved introduktion. 

Lærerrollen i SYKL 
I dette afsnit vil jeg tage udgangspunkt i egne oplevelser og erfaringer som matematiklærer i SYKL. Jeg vil 

supplere og sammenligne med empiri fra lærerinterviews udført i forskningsprojektet SYKL. Derudover vil 

jeg inddrage relevant international forskning fra den amerikanske version PALS.  

For at opstarte et SYKL-forløb i matematik, må matematiklæreren gøre sig nogle overvejelser. SYKL stiller 

krav til lærerens kendskab af klassen. I udformning af elevpar skal læreren både have syn for faglige og 

sociale dynamikker i klassen. Udformningen af opgaver og matemaTips stiller også krav til lærerens 

fagfaglighed. Derfor kræver SYKL, at læreren benytter både fagfaglige og relationelle kompetencer for at 

lykkes. For mit eget vedkommende var jeg afhængig af klasselærerens indsigt i klassen både fagligt og 

socialt. Da SYKL adskiller sig fra den almene matematikundervisning, bliver lærerens forberedelse af 

undervisningen også mere krævende (Københavns Professionshøjskole, 2021). En lærer der deltog i 

forskningsprojektet, beskriver det som at blive didaktiker igen. Det er ikke bogsystemet der dikterer hendes 

matematikundervisning, men blandt andet hendes didaktiske kompetencer, som skal understøtte  SYKL 

(Schmidt, 2020, s. 17). I forlængelse af dette tilføjer hun, at man ikke skal være bange for at lave de 

nødvendige ændringer i SYKL, så det matcher til ens egen klasse (Københavns Professionshøjskole, 2021).  

Et stort amerikansk studie påpeger at lærerens ejerskab over PALS-metoden er afgørende for succesen af 

PALS interventionen (Jimerson et al., 2016, s. 265). Dette står i modsætning til den tidligere tese, at 

mængden af støtte forskeren gav læreren i forbindelse med PALS, førte til et bedre resultat af 

interventionen (Jimerson et al., 2016, s. 264). Den beskrevne lærer fra SYKL-projektet er positivt stemt 

overfor SYKL i matematik, men opfordrer også til at tilpasse SYKL, så det passer til lærerens og 

klassefællesskabets egen kontekst. Det tyder derfor på, at det at tage ejerskab over SYKL har en afgørende 

betydning for succesen af fagdidaktikken. 

At en lærer skal have kendskab til sin klasse for forberede forskellige typer af undervisning er ikke nyt. Min 

forventning, som matematiklærer til at indføre SYKL var, at det ville være krævende men givtigt. Jeg har 

flere års erfaring både som fastansat lærer og som vikar udover praktikken på lærerstudiet. At forberede 

undervisning er derfor ikke nyt mig. Jeg blev dog overrasket over, hvor meget forberedelse SYKL krævede 
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pr. lektion. Til trods for mit indgående kendskab til SYKL, brugte jeg længere tid på forberedelsen af SYKL, 

end til nogen anden undervisning. 

Forskningsprojektet SYKL har interviewet en skoleleder, fra en af de skoler der deltog i projektet. Fra et 

ledelsesperspektiv fremhæves det, at hvis SYKL forankres på en skole, bør flere lærere fra samme skole 

eller hele fagteamet deltage i SYKL-kurset (Skoleleder, personlig kommunikation, 29. oktober 2020). 

Pointen er, at lærergruppen kan bruge hinanden som sparringspartnere efterfølgende. I amerikansk 

litteratur bliver det også fremhævet at sparring, i dette tilfælde fra en PALS-ekspert, er essentielt for 

forankringen af PALS. Om eksperten er en lærer med indgående kendskab til PALS eller en forsker fra 

nærliggende universitet, har ikke en signifikant betydning (Jimerson et al., 2016, s. 264). Dette skal ikke 

forveksles med at mere støtte til læreren ikke giver bedre resultater. Pointen er blot, at en sparringpartner 

er afgørende, hvis en lærer skal bruge PALS som en fast del af undervisningen fremadrettet.   

Pointerne fra lederinterviewet og den amerikanske litteratur fører tilbage til min egen oplevelse af rollen 

som matematiklærer i SYKL. At stå alene med forberedelsen af SYKL er tidskrævende. Det var udmattende, 

til trods for at jeg har arbejdet med SYKL siden 2019 og kender fagdidaktikken indgående. At udarbejde 

matemaTips og - enten finde eller udvikle matematikopgaver til SYKL, tager tid. For den erfarne lærer med 

et fagligt repertoire i bagagen, kan SYKL opleves at genopdage sig selv som didaktiker. For den 

nyuddannede lærer der stadig er ved at finde sig selv i lærerrollen, kan SYKL virke overvældende og 

tidskrævende. Pointen er ikke at afskrive nyuddannede lærer fra SYKL, men i stedet at påpege vigtigheden 

af sparring. SYKL er ikke bare en ny fagdidaktik i dansk kontekst, for eleverne, men også for læreren. Meget 

peger derfor på, at det er vigtigt læreren at få skabt ejerskab over SYKL og gøre det i fællesskab med 

faglærerteamet på skolen eller årgangsteamet. At skabe gunstige forhold for udviklingen af 

matematikundervisning kræver ikke bare et lærerteam, men et team af matematiklærere der samarbejder 

på tværs af klasser og udveksler erfaringer (Petersen et al., 2005, s. 291). 

Konklusion og videre perspektivering 
Elever der har deltaget SYKL, giver udtryk for at de fastsatte roller, har hjulpet dem i samarbejdet om de 

matematiske opgaver. SYKL giver mulighed for at elever som ikke tidligere havde fundet hinanden, kan 

indgå i et sociofagligt samarbejde. I interviews med elever fandt jeg tegn på, at det sociofaglige samarbejde 

i matematik har betydning for elevernes leg i frikvarteret og/eller deres tilgang til samarbejde i andre fag. 

Jeg oplevede i mit tilrettelagte SYKL-forløb, at der er mange variabler i det sociofaglige samarbejde grundet 

kombinationen af faglig- og social inklusion. Fordi sociofaglighed og brugen af sociofagligt samarbejde ikke 

er en udbredt praksis i den danske folkeskole, kræver det, at læreren kan trække på viden om både 

fagfaglighed og relationskompetencer på en og samme tid. Til trods for at jeg har et indgående kendskab til 

SYKL, var jeg dybt afhængig af klasselærerens kendskab til klassens faglighed og sociale dynamik. At arbejde 

sociofagligt kræver ikke bare viden om begrebet i sig selv, men stiller også krav til lærerens viden om selve 

klassen, hvor der arbejdes sociofagligt. De forskellige variabler i det sociofaglige samarbejde set i 

sammenhæng med kravet om lærerens kendskab til klassen, antyder at SYKL i højere grad henvender sig til 

den erfarne matematiklærer.  

Hvilken betydning SYKL har for elevernes videre færd i skolesystemet kræver yderligere undersøgelse. At 

SYKL allerede efter 6 uger har haft indvirkning på elevernes leg i frikvarteret, og deres tilgang til samarbejde 

i andre fag er spændende. Derfor er der potentiale for videre forskning i emnet.  

Ingen af de adspurgte elever kunne genkalde at være blevet undervist i fagligt samarbejde. SYKL har derfor 

mulighed for at skabe en forståelse af, at det sociale og faglige er tæt forbundet i klasserummet. 
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Elevkonstellationer der for eleverne kan opleves nye og usikre, har potentiale for både sociale og faglige 

fremskridt.  

De mange gode takter i SYKL er ikke uden bump. Hvis en elev tabes i SYKL falder makkeren automatisk fra – 

det kræver en opmærksomhed fremadrettet. Ligeledes omkring opstarten i SYKL-lektion som har en 

betydning for succesgraden af den resterende lektion. SYKL’s afhængighed af makkerpar betyder at læreren 

skal være omstillingsparat, hvis en elev er syg.  

Hvis læreren tager ejerskab over SYKL og kan trække på sin erfaring og viden, om henholdsvis det fagfaglige 

og relationelle, viser forløbelig forskning og dette bachelorprojekt, at SYKL har potentiale i spændet mellem 

at kombinere faglighed med sociale kundskaber hos eleverne. 
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