
Matematikkens dag i 
Marts

Klaus Rasmussen & Maria Christina Schmidt
sykl.kp.dk



Oplæggets struktur
1. Baggrunden for SYKL
2. Fagdidaktiske begrundelser for SYKL 
3. Organisering af en SYKL-lektion
4. Konkreternes betydning i SYKL
5. Kriterier for makkerpar i SYKL
6. Undersøgelsesresultat A: Sociofaglige sammenhænge i videoanalyser
7. Undersøgelsesresultat B: Sociofaglige fællesskaber set med elevøjne
8. Perspektiverende - Hvad kan læreren lytte efter? 
9. Referencer



Baggrunden
'Sociofaglig inkludering' (Schmidt, 2015)
Sjældent systematisk makkerarbejde, og aldrig 
fagdidaktisk forankret

 SYKL (i matematik)                           
31/08/19 → 31/12/20

 Tandem SYKL (i matematik og n/t)  
01/08/20 → 31/12/22

 INKLU SYKL (i dansk og matematik) 
03/01/22 → 31/12/23



Fagdidaktiske 
begrundelser for SYKL 

• Udvikle et matematisk sprog som er:
• Tiltagende præcist (matematisk sprogbrug 

vekselvirker med tankegang) 
• Mellem ”peers” (argumenter mellem par af elever, 

før grupper og med lærer) 
• Afsøgende, tjekkende, opsamlende, ”fejl-

udnyttende”

• Udvikle en matematik (-undervisning) som er 
undersøgende og struktureret vha. ”stoffet”

• Udvikle en matematik undervisning hvor læreren får 
bedre indsigt i elevernes læring. (mhp. bedre at hjælpe)



Hvordan er en SYKL-lektion organiseret?

Introduktion (ca. 5 min) Læreren præsenterer emnet/spørgsmålskontekst 
Læreren kan evt. skrive/tegne på tavlen – vise objekter.

SYKL-opgave del 1 (15 min) Lærer udleverer spørgsmål. Elever arbejder i makkerpar. 
Lærer observerer.

(Evt. kort opsamling/ny introduktion) 

SYKL-opgave del 2 (15 min) Lærer udleverer spørgsmål. Elever arbejder i makkerpar 
(ombyttede roller). Lærer observerer.

Opsamling (ca. 10 min) Lærer fremdrager centrale pointer fra spørgsmålene og 
elevernes løsninger. Gerne med fokus på både den 
faglige og den relationelle proces mellem eleverne.

En SYKL-lektion afholdes i en sekvens af ca. 45 min:

Meta-
undervisningen 
er helt central



Konkreternes betydning

• En gammel kending i nyt lys:
• Konkreter som samtale-genstand 

(talestok)
• Konkreter som objekt for tanken.
• Konkreter skal ikke blot være et tilbud.
• Konkreter skal kunne bruges til at 

validere svar.  (Glas med perler)
• Konkreter kan være (for?) komplekse 

(mælkekarton) 

https://youtu.be/gbry8YGFlLQ?t=165


Kriterier for makkerpar -
muligheder for gensidig positiv afhængighed

Mulighed for at
 re-etablere

venskaber
 bruge faglige 

kompetencer
 anvende sociale 

kompetencer
 arbejde i ZNU



Sociofaglig sammenhæng
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Sociofaglige fællesskaber – elevernes 
perspektiv
• Mere bevidste om at give og modtage hjælp og ros
• Makkeren hjælper dem til at overvinde det, som føles svært.
• Elever har oplevet, at SYKL-samarbejdet omkring det matematikfaglige har sat spor 

i frikvarteret.
• Når eleverne taler om SYKL bliver ord som "rart", "sjovt", "at hjælpe hinanden på 

søde måder" og "bedre at kunne forstå" nævnt flere gange. 
• At opleve 

• hvordan andre elever tænker, 
• hvad de kan have svært ved, 
• hvor de fejler samt 
• at lære at hjælpe hinanden på søde måder 
Gør at man i højere grad tør at begå fejl og man respekterer hinanden.

”Hvis man er sammen 
med nogen, man ikke 
kender så godt, så har 
man jo muligheden for at 
lære dem endnu bedre at 
kende, og det er også 
meget godt ved SYKL’e”

”Det er jo dejligt at 
kunne hjælpe andre, 
fordi når man hjælper 
andre, så kan man 
også nogle gange 
nemmere forstå det 
selv.”

”[SYKL] har taget matematikken væk fra bogen. 
For nogen børn der er svage, bare det at have 
bogen med til støtten kan være et problem, ik. 
Altså det der med at, ”ej der bliver jeg udstillet til 
det, jeg ikke kan.” (…) der har jo været en 
stemning i klasserne om, at det har været dejligt at 
lave SYKL. Det har været lidt gratis, ik. Det har ikke 
været pres på, ”Nu skal jeg have udstillet, at jeg er 
dum, og når jeg siger noget, så vil de andre grine, 
for der kun én, der hører det, og han grinte ikke”. 
(Matematikvejleder – Tandem SYKL)



Perspektiverende - Hvad kan læreren lytte efter? 

• Elever der refererer den andens ideer 
• Tilføjer detaljer til den andens ideer
• Anprisning af ideer (med begrundelse)
• Skitser som begge tegner (videre) på

• Uddybende spørgsmål
• Opklarende spørgsmål 

• Opfordring til vedholdenhed

• Omformuleringer af Tips til egne ord.  

• Læreren har overvejet ”mulige elev-forslag” 
og ”mulige elev-løsninger” (som så kan 
opfanges)

• Læreren forbereder sin opsamling afhængig af 
hvilke handlinger eleverne vælger at foretage.
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