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Folkeskolereformen er en ambitiøs satsning, der bevirker, at den danske folkeskole i disse år står midt i en af 
de mest omfattende forandringer i nyere tid. Reformen har til formål at løfte det faglige niveau, at mindske 
betydningen af social baggrund samt at styrke tillid og trivsel i folkeskolen. 
Folkeskolerne efterspørger samtidig sammenhængende indsatser for at identificere og styrke udviklingen af 
talenter og højtbegavede elever, således at disse elever også bliver løftet ift. folkeskolereformens 
ambitioner.  
 
På ovenstående baggrund har Undervisningsministeriet udbudt ”Pulje om talenter og højtbegavede elever”, 
som har særlig fokus på at styrke udviklingen af alle talentfulde og højtbegavede elever inden for alle 
områder gennem de rette udviklingsbetingelser tilpasset de enkelte børn og unges særlige behov. Puljen skal 
samtidig understøtte, at der udvikles målrettede indsatser i forhold til de højtbegavede elever, der 
underpræsterer og mistrives. 
 
I forlængelse heraf har ansøger valgt at udvikle et toårig talentprogram for talentfulde unge i matematik og 
naturfag, der starter i henholdsvis 5. og 8. klasse. De målrettede talentaktiviteter udvikles i tæt samarbejde 
med folkeskolelærere, vejledere i folkeskolen og talentfulde lærerstuderende, som alle derved får styrket 
deres kompetencer ift. eksempelvis at spotte højtbegavede elever, differentiere undervisning og gennemføre 
talentaktiviteter. Talentprogrammet er tilrettelagt som et mix af intensive læringsforløb og talentcamps, hvor 
konsulenter fra ”VIA Læring & Undervisning – Center for forskning og udvikling” sikrer, at talentprogrammet 
bygger på den nyeste danske og internationale forskning inde for feltet. 
  
Talentprogrammet tager udgangspunkt i nedenstående målsætninger ift. udbyttet for de deltagende 
talentfulde børn og unge samt lærere/lærerstuderende i henholdsvis matematik og naturfag. 
 
Matematik: at udvikle elevernes Mathematical Mindsets: 
• At lære at matematik er et fag, som eleverne skal tilgå med ønsket om at forstå, og et fag, hvor 

man skal tænke over begreberne og deres sammenhænge, og hvor eleverne har tillid til, at de 
kan skabe mening i faget.  

• At uddanne kommunernes lærere (matematikvejledere, andre deltagende lærere og 
lærerstuderende) i at se elever med talent og i at undervise disse elever. 

 
Naturfag: at udvikle elevernes evne til at arbejde med tværfaglige problemstillinger  
• At eleverne får erfaringer med naturfagenes samspil i forhold til autentiske problemstillinger. 



• At uddanne naturfagslærere (herunder lærerstuderende) i at identificere elever med talent for 
at arbejde projektorienteret med tværfaglige autentiske problemstillinger og i at undervise disse 
elever.  

 
Disse målsætninger er skabt på baggrund af forskning om Growth Mindset, Mathematical Mindsets og 
tværfaglig naturfagsundervisning. 
 
Målgruppe 
Folkeskoleelever i 5. klasse med særlig interesse og talent for matematik 
Matematiklærere og -vejledere ved skoler i Silkeborg, Herning, Holstebro, Struer og Lemvig kommuner 
 
Folkeskoleelever i 8. klasse med særlig interesse og talent for et eller flere naturfag 
Naturfagslærere ved skoler i Silkeborg kommune. 
 
Indhold 
Matematikindsatsen 
Indsatsen vil udvikle elevernes Mathematical Mindsets, herunder deres forståelse af og for faget. 
Eleverne skal i forløbet arbejde særligt med deres ræsonnements- og tankegangskompetence gennem deres 
udvikling af Mathematical Mindsets. Herunder hører, at undervisningen vil fokusere på udvikling af Number 
Sense - at kunne løse opgaverne på mere end én måde samt at kunne forstå andres måder at løse opgaven 
på. Men alle matematiske kompetencer vil blive berørt i forløbet. 
 
Forløbet for eleverne i både matematik og naturfag bygges op efter flg. skabelon: 

1) Opstart - tre eftermiddage i samme uge, hvor eleverne præsenteres for forløbet og kommer i gang.  
2) En måneds ”hjemmeperiode”, hvor eleverne deltager i klassens almindelige undervisning. Her bliver 

eleverne tilbudt et særligt forløb sammen med skolens matematikvejleder/egen lærer. 
3) Èn eftermiddag til talentforløb. 
4) ... punkt 2) og 3) gentages henover de to skoleår 2017 - 2019 
5) Afsluttes med en Talent-Camp hver sommer af én dags varighed. 

 
Målet er også at udvikle matematikvejledernes/matematiklærernes forforståelse af elever med særligt talent 
i faget og planlægning af undervisningen, som tilgodeser og udfordrer elever med et særligt talent for faget. 
 
Naturfagsindsatsen i Silkeborg Kommune  
Indsatsen vil udvikle elevers evne til at arbejde med tværfaglige problemstillinger tager udgangspunkt i 
didaktikken om projekt- og undersøgelsesbaserede arbejdsformer i naturfagene. Eleverne skal i forløbet 
arbejde med alle de naturfaglige kompetencer, herunder deres evne til at identificere problemstillinger, 
formulere hypoteser, arbejdsspørgsmål, designe undersøgelser samt indsamle, vurdere og præsentere 
resultater.  
 
Forløbet for eleverne følger samme skabelon som beskrevet i afsnittet ovenfor 
 
 
Aktionslæring for deltagende skolers matematikvejledere/matematik- og naturfagslærere 
Vejlederne og lærerne gennemfører aktionslæringsforløb, hvor de evaluerer indsatsen omkring de særligt 
tilrettelagte forløb for talentfulde elever. I matematik fokuserer aktionslæring på implementeringen af 
Growth Mindset. I naturfag er fokus på elevernes undersøgelsesbaserede arbejdsformer. Resultaterne fra 
aktionslæringen bruges til at kvalitetsudvikle fremadrettede tiltag for talentfulde elever i den enkelte 
kommune.  
 
Aktionslæringsforløbet bygges op efter følgende skabelon: 

1. Temadag forår/august 2017. Her forventes skoleledere fra de deltagende skoler også at deltage. 
2. Lokalt Kick-off for vejledere/lærere: 

a. Matematikvejledere/-lærere præsenteres for teorien bag Mathematical Mindsets 
b. Naturfagslærere introduceres til eksempler på projekt- og undersøgelsesbaserede forløb, 

herunder erfaringer med elevers udbytte.  



c. Lærerne og de deltagende lærerstuderende introduceres også til værktøjer og strategier til 
at identificere talentfulde elever og lærerne og de lærerstuderendes rolle i forløbet 
præsenteres. 

3. Matematikvejledere/matematiklærere udvælger talenter fra skolens 5. årgang. I naturfag udvælger 
lærere talenter fra skolens 8. årgang.  

4. Opstart med elever og vejledere/lærere. Tre eftermiddage i samme uge. Vejlederne/lærerne 
arbejder ud fra aktionslæring med egne undervisningsforløb i det fag de er tilknyttet, hhv. matematik 
og naturfag.  

5.  Gruppen af vejledere/lærere indgår i et professionelt læringsfællesskab, som mødes samtidig med at 
eleverne deltager i talentundervisning.  

6. En måneds hjemmeperiode, hvor vejlederne/lærerne planlægger undervisningen med fokus på at 
tilgodese talenterne i undervisningen. Samtidig bliver eleverne tilbudt et særligt forløb sammen med 
skolens vejleder/ egen lærer og konsulenten. 

7. Èn eftermiddag til talentforløb. 
8. ... punkt 5) og 6) gentages hen over de to skoleår 2017 - 2019 
9. Afslutnings-Talent Camp. 

 
Lærerstuderende underviser de talentfulde elever 
Undervisningen uden for skolen foretages af lærerstuderende, som har særligt fokus på eleverne med talent 
i matematik eller naturfag i deres bachelorprojekt. Disse forløb udvikles af de lærerstuderende i samarbejde 
med konsulenter fra læreruddannelsen, som har flere års erfaring med undervisning i matematik og udvikling 
af Mathematical Mindsets. 
Det bliver således en aktionslæringsproces for de lærerstuderende og lærerne, hvor de har fokus på, hvordan 
de kan skabe undervisningssituationer, hvor elever med talent får mulighed for at udfolde og udvikle deres 
talent uanset talenttype. Vi bruger disse fem trin i aktionslæring: 
1. Formulering af udfordring 
2. Iværksættelses af aktion  
3. Iagttagelse  
4. Refleksion  
5. Ny aktion 

 
De lærerstuderende arbejder med udfordringen: at udvikle talenter i matematik og naturfag. 
De lærerstuderendes aktionslæringsproces forløber ved at de sætter en aktion i gang, hver gang de er 
sammen med eleverne (dvs. ca. en gang om måneden). Her iagttager de elevernes arbejde med aktionen. 
Frem mod næste møde med eleverne, reflekterer de lærerstuderende på baggrund af deres iagttagelser og 
aktion sammen med en konsulent, og denne refleksion munder ud i formuleringen af den næste aktion osv. I 
dette arbejde lægges der vægt på, at aktionen kan tilpasses alle deltagende elever uanset talenttype. 
 
De særlige forløb på skolerne udvikles af de deltagende lærere, matematikvejledere og naturfagskonsulenter 
i kommunen i samarbejde med konsulenterne fra Læreruddannelsen.  
Udfordringen er her den samme som for de lærerstuderendes: at udvikle talenter i matematik og naturfag. 
Udviklingen af de særlige forløb foretages gennem aktionslæringsprocesser: 
Den første aktion er tilrettelagt af de lærerstuderende. Her iagttager lærerne de lærerstuderende undervejs, 
og på baggrund af disse iagttagelser og lærernes refleksioner udvikles aktiviteter og materialer til de særlige 
forløb.  
Lærerne får nu mulighed for at iagttage egne elever på skolen, og næste gang eleverne mødes med de 
lærerstuderende sætter lærerne sig igen sammen for at dele refleksioner og erfaringer og videreudvikle på 
de særlige forløb. Denne cyklus fortsætter forløbet ud. 
 
Forløbet tilpasses den enkelte elevs talent, så alle talenttyper vil kunne drage fordel af at deltage i forløbet. 
 
Udvælgelse af elever: 
Eleverne udpeges af deres matematiklærer i samarbejde med skolens matematikvejleder med udgangspunkt 
i en række simple kriterier opstillet på baggrund af forskningsresultater (se vidensgrundlaget).  
Udvalgskriterierne i matematik er: 



• Eleven har interesse for matematik 
• Eleven ser efter mønstre i matematikken 
• Eleven finder på kreative løsninger  
• Eleven stiller gode matematiske spørgsmål 
• Eleven arbejder længe og koncentreret med svære opgaver 

 
Kriterierne er udledt af figur 1 fra vidensgrundlaget. 

 
Udvalgskriterierne i naturfag er: 
• Eleven har interesse for naturfag 
• Eleven kan finde på kreative løsninger  
• Eleven kan stille gode naturfaglige spørgsmål 
• Eleven kan arbejde koncentreret med svære opgaver 
• Eleven kan arbejde projektorienteret selvstændigt 
 
Succeskriterier og forventede effekter  
Succeskriterierne for projektet er: 

 
- At eleverne udvikler deres kompetencer ift. at arbejde undersøgende i og med matematik/naturfag 

Herunder at: 
o At eleverne ser efter mønstre  
o At eleverne arbejder længe og koncentreret med svære opgaver 
o At eleverne stille gode spørgsmål 
o At eleverne finder på kreative løsninger 

- At lærerne og de lærerstuderende udvikler metoder til at opdage elever med talent for 
matematik/naturfag 

- At lærerne og de lærerstuderende udvikler aktiviteter og materialer til undervisning af klasser, hvori 
der går elever med talent for matematik/naturfag, herunder særligt tilrettelagte forløb. 

- Lærerne og de lærerstuderende får flere faglige ressourcer ift. at spotte højtbegavede elever, 
differentiere undervisning og gennemføre talentaktiviteter.  
 

 
Med hensyn til matematik vil projektet på kort sigt give mulighed for at udvikle den deltagende gruppe 
elevers opfattelse og oplevelse af, hvad matematik er. Mathematical Mindsets giver eleverne mulighed for 
selv at være med til at pleje deres talent og interesse for matematik. 
 
Med hensyn til naturfag vil projektet give mulighed for at udvikle en bedre forståelse og færdigheder i at 
arbejde naturfagligt. Fokus på Growth Mindset er vigtigt at lære eleverne, så de selv kan være med til at pleje 
deres naturfagstalent. 
 
På længere sigt vil de aktiviteter og materialer, der udvikles i projektet kunne understøtte kommunernes 
videre arbejde md talentudvikling i matematik og naturfag. Selve modellen for talentforløbet vil også kunne 
genbruges evt. i skaleret målestok tilpasset en enkelt kommune eller skole eller overføres til andre 
fagområder. 
 
Vidensgrundlag 

  



Indledning 
De fleste lærere møder jævnligt elever, der synes særligt dygtige – eller talentfulde. Talent er et særligt potentiale 
eller en særlig evne inden for et bestemt område. Og som duft af kaffe kan talent være nemt at identificere. Men 
det er straks sværere at beskrive talent med ord, og ikke alle talenter opdages. Når man møder talentfulde elever, 
bør man som lærer stille sig spørgsmål som disse: 
• Hvem er de matematisk/naturfaglige talentfulde elever - hvordan kan de identificeres? 
• Hvad er deres særlige behov – hvad bør være målsætningen for disse elever? 
• Hvordan møder vi disse elevers behov inden for rammerne af den sædvanlige undervisning eller 

gennem særlig organisering og planlægning? 
 
Flere relevante spørgsmål kan fx findes i Mogensen (2008). 

Talenttyper 

Det er oplagt at observere sine elever – og mange lærere sætter ind imellem dette i system. På den måde kan de 
måske registrere de elever, der kunne udfordres mere. Men det fordrer viden om muligt indhold, 
inspirationskilder og organisering. 
Da elever i talentklasser i Hjørring blev spurgt: ”Hvad forstår du ved talent?”, svarede nogle af dem, at det betyder 
at være dygtigere end mange andre, altså noget relativt (Rasmussen, 2011, s. 81). Det var en meget udbredt 
forståelse, at talent både er karakteriseret ved en særlig interesse og ved det at have let ved noget. I sin 
følgeforskning mente Rasmussen at kunne identificere fire talenttyper (Rasmussen, 2011, s. 89): 
Det markante talent, der altid har haft nemt ved at lære. Talentet er nærmest iboende.  
Det stille talent, der interesserer sig meget stærkt for én ting eller ét område og derved kommer til at udelukke 
andet. Eleverne tillægger også de sociale betingelser stor betydning for deres egen læring/udvikling. 
Det flersidige talent, som har interesse for både det skolefaglige og det sociale samvær med jævnaldrende også på 
andre områder. Det er elever, der er bevidste om betydningen af at være alsidigt orienteret – samtidig med at de 
uddanner sig på et højt niveau. 
Det stræbsomme talent, der målrettet arbejder på at få en god position inden for et bestemt område, som det 
ikke umiddelbart har adgang til via forældre eller andre. Disse elever oplever talent som noget, der ikke kommer 
af sig selv, men som noget, der skal arbejdes for som i en konkurrence. 
 
I et treårigt udviklingsarbejde på 21 skoler i Aarhus (Mogensen, 2005) blev der i hver af de berørte 57 klasser 
fokuseret på to elever, som læreren fandt dygtige til matematik. Nogle lærere baserede udvælgelsen på 
evaluering gennem fx opgaveregning, ’aflevering’ eller test. Nogle lærere kendte eleverne gennem mange år, og 
andre havde lige fået klassen. Udvælgelsen skete først efter tre måneders deltagelse i udviklingsarbejdet. Når man 
definerer talent sådan, udgør dygtige elever altså to ud af fx 25 elever i en klasse, eller 8 %. Det var et valg, der lige 
så godt kunne have været anderledes. I dansk intelligensforskning støder man på vendingen ’børn med særlige 
forudsætninger’. Disse børn udgør kun cirka 2 % af eleverne, men disse er naturligvis blandt de dygtige 8 %. 
 
Der er stor forskel på, hvordan dygtige elever opleves, men dygtige elever udfordrer altid undervisningens form og 
indhold. Måske ikke højlydt eller påtrængende, for nogle af disse elever kan være tavse eller holde så lav profil, at 
de næsten er usynlige i klassen. Andre opleves som ikke motorisk begavede, asociale eller arrogante – og de er i 
hvert fald særdeles tydelige i klassen. Det er oplagt, at man som lærer overvejer forskellige tilgange i mødet med 
disse elever. 
• Hvordan får man øje på dem alle? Hvordan finder man talenterne? 
• Har disse elever særlige styrkesider, erfaringer eller interesser, der kan være vigtige afsæt for læreren? 

Hvilken forforståelse kan der bygges på? 
• Kan der formuleres særlige mål, evt. sammen med disse elever? 
• Vil disse elever have udbytte af særlige organisationsformer? 
• Stiller disse elever særlige krav til lærerens mundtlighed, dels ved en fælles igangsætning og afslutning af 

forløb, dels undervejs? 
• Bør der overvejes særlige materialer eller undervisningsmidler, herunder IKT? 

 
Hvem har talent? Hvordan kan man karakterisere de elever, der har talent? Enhver kan jo prøve at tænke på de 
elever, man har undervist, og så skrive nogle kendetegn ned. Indeholder listen mon nogle af tingene i figuren her? 
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Figur 1 Karakteristiske træk hos talentfulde elever 
 
I 1995 nedsatte den amerikanske organisation for matematiklærere en arbejdsgruppe, der skulle undersøge, hvad 
der kendetegnede matematisk talent hos skolebørn. I gruppens efterfølgende rapport, Report of the task force on 
the mathematically promising (Sheffield m.fl., 1995), blev matematisk potentiale beskrevet som en funktion af 
evner, motivation, holdninger samt erfaringer eller muligheder. Ingen af disse variable er faste. De skal mere ses 
som områder, der kan udvikles, så (næsten) alle elever kan udnytte deres matematiske potentiale. Det er en 
forståelse, der bygger på en opfattelse af, at evner kan udvikles, og på viden fra hjerneforskningen om, at 
erfaringer medfører ændringer i hjernen. Denne opfattelse accepterer også, at motivation kan påvirkes, og den 
tager det alvorligt, hvis en skolekultur får elever til at holde lav profil for at undgå etiketter som ’nørd’ eller 
’professor’. Tro på egne evner og gode rollemodeller blandt kammerater og lærere er afgørende for elevers 
holdning til faget. Sheffield beskriver typisk adfærd hos dygtige elever (Sheffield, 1999): 
• Tidlig og ihærdig opmærksomhed, nysgerrighed og god forståelse af ’kvantitativ’ information. 
• Evne til at opfatte, forestille sig og generalisere mønstre og sammenhænge. 
• Evne til at ræsonnere analytisk, deduktivt og induktivt. 
• Evne til at vende en slutningskæde og til ubesværet at skifte metode. 
• Evne til ubesværet, fleksibelt og kreativt at arbejde med matematiske begreber. 
• Energi og udholdenhed i problemløsning. 
• Evne til at overføre læring til en ny situation. 
• Tendens til at formulere matematiske problemer – og ikke kun løse dem. 
• Evne til at organisere og arbejde med oplysninger på mange måder og til at frasortere irrelevante data. 
 
Bemærk, at der ikke står, at eleverne regner hurtigt og rigtigt! Det gør mange dygtige elever, men det ikke er en 
nødvendig eller tilstrækkelig betingelse for at være matematisk lovende. Faktisk er mange af de lovende elever 
utålmodige med detaljer og utilbøjelige til at bruge tid på udregninger. Dette kan også overføres på elever med 
talent for naturfag. 

Men hvordan skal de undervises? 
Elever/studerende med Growth Mindset er dem, der tror på, at de kan få deres intelligens til at vokse ved aktiv 
deltagelse og hårdt arbejde. Elever/studerende med Fixed Mindset tror at deres intelligens er mere eller mindre 
permanent (Dweck, 2006). 



Forskningen viser os, at de mest effektivt lærende elever er de, som ser matematik som en mængde idéer og ikke 
som metoder, der skal huskes. (Boaler & Zoido, 2016), og de elever som engagerer sig i metakognition, tænkning 
om hvad de ved, og hvad de har brug for at vide, for at løse problemet (Black & Wiliam, 1998). 

Eleverne skal gennem arbejde med åbne opgaver, Number sense og Mathematical Mindsets opleve matematik, 
som et fag, de kan skabe mening i og med. (Boaler 2016). Mathematical Mindsets bygger netop på de fire 
fremhævede pile i den ovenstående figur. 

Vidensgrundlag specifikt for naturfag 
Dette vidensgrundlag tager udgangspunkt i masteropgaven ”Talentudvikling i naturfag” (Ramussen, 2010). 
Talentudvikling kan være en mulighed for at få elever til at udfolde deres intelligenser og evner. Talent og 
talentudvikling er flertydige begreber, og begrundelserne for oprettelse af talenttilbud varierer på flere 
niveauer (Rasmussen et. al. 2008 p. 77). Nye vinkler på undervisning af talenter beskæftiger sig med positive 
drives for god læring (Fig. 2). Det er ikke nødvendigvis hensigtsmæssigt at sammenkæde intelligens og talent. I 
udviklingen af talenter handler det ikke så meget om, at man er intelligent, men om, hvordan man er (Ingerslev 
2009). Hvordan kommer man fra talent til styrke? Talent x Styrke = talent. En del er biologisk grundlæggende, det 
handler om at finde styrker til investering (ibid.). Hvordan får vi talenterne til at investere? Naturfagsfolk har 
tilbøjelighed til at være strukturelt tænkende (ibid.). Når talenter skal spottes, skal man være opmærksom på de 
enkelte elevers forskellige personligheder. Er man helhedstænkende, globalt tænkende, eller analytisk strukturelt 
tænkende? Mange undervisere er analytiske. Børn tænker globalt. Tænk i at fremme god læring (fig. 2), (ibid.). 
 
Figur 2 efter (Ingerslev, 2009) ”Hvordan får vi talenterne til at investere”. 

 
Gode fleksible rammer for skolen og naturfagsundervisningen kan være med til at give eleverne og underviserne 
engagement. Undervisning, der bygger på videndeling og erfaringer fra udvikling af undervisning eks. i lighed med 
principperne for aktionslæring, kan måske være blandt de forhold, der skal tilgodeses for at fastholde og 
videreudvikle undervisernes engagement og faglighed. Udvidede læringsmuligheder for eleverne vil i mange 



tilfælde føre til en pædagogisk praksis i lighed med, hvad der ses ved talentundervisning, der kommer tættere på 
anbefalingerne for undersøgelsesbaseret didaktik (IBSE-didaktik). 
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Formidling og evaluering 
 
Formidling: 
• Møder i fagteam på de deltagende skoler 
• Materialer fra lærere og lærerstuderende videndeles på Materialeplatformen.EMU.dk 
• Lærerstuderende underviser lærerstuderende om talentudvikling 
• Projektet er oplagt for de lærerstuderende at skrive bachelorprojekter omkring 
• Artikel til MONA og tidsskriftet MATEMATIK  
 
Evaluering 
Evalueringen tager afsæt i at undersøge hvorvidt de opstillede succeskriterier i projektet hos henholdsvis de 
talentfulde unge samt lærere/lærerstuderende er opnået (beskrevet i afsnittet vedr. succeskriterier og forventede 
effekter). Evalueringen har særlig fokus på at undersøge, om der er sket progression hos de talentfulde unge vha. 
en kvalitativ og kvantitativ tilgang. Nedenunder er evalueringen beskrevet nærmere.  
 
Evaluering af projektets succeskriterier ift. de talentfulde unge: 
For at undersøge dette anvendes en kombination af individuelle test og gruppetest. De individuelle test giver 
mulighed for at måle, hvordan det enkelte talent selv arbejder med faget, hvorimod at gruppetesten giver 
mulighed for at observere, hvordan talentet kommer til udtryk i fællesskab med andre i en opgaveløsningen. Ud 
over at evalueringen anvendes til at undersøge om succeskriterierne opfyldes, så anvendes de løbende test også 
til at kunne give en individuel målrettet indsats for det enkelte talent. 
 
1. Baseline – Identificering og måling af talentet igennem individuelle test og gruppetest. 
 
Matematik/naturfag: I det første møde mellem lærerstuderende og elever indbygges der i undervisningen en test, 
der både ser på elevernes måde at arbejde med faget sammen med andre og individuelt. Dette sker i forbindelse 
med, at elevernes talenttype identificeres. Denne test indeholder således både en kvalitativ og en kvantitativ del. 
 
2. Midtvejsevaluering (første sommer Talent-Camp) – måling af udviklingen igennem individuelle test og 

gruppetest. 
 

Matematik/naturfag: Midtvejs til den første Talent-Camp vurderes elevernes progression i forhold til at arbejde 
undersøgende med og i matematik. 
 
3. Slutevaluering – (sidste sommer Talent-Camp) – måling af udviklingen af talentet igennem individuelle test 

og gruppetest.  
 
Matematik/naturfag: Som slutevaluering til den sidste Talent-Camp deltager eleverne igen i et undersøgende 
arbejde, og deres arbejde her sammenholdes med elevernes individuelle resultat fra national test i matematik 6. 
klasse/ Folkeskolens fællesfaglige naturfagsprøve efter 9. klasse. 
 
I tillæg til de tre evalueringsdele nævnt ovenfor udvælges tre grupper af elever til fokusgruppeinterview, hvor det 
samlede forløb evalueres. 
 
Evaluering af projektets succeskriterier ift. lærere/lærerstuderende: 
 
Endelige gennemføres der tre fokusgruppeinterviews med lærere/lærerstuderende, for at evaluere de opstillede 
succeskriterier og få evalueret det samlede forløb med henblik på at vurdere, om der med afsæt i projektet kan 
udvikles en egentlig strategi for talentudvikling og talentpleje. 
 
Strategi 

http://www.mathkangaroo.org/
http://www.youcubed.org/


 
Gennem projektet ønsker vi at udvikle en strategi, som kommunerne og VIA Læreruddannelsen fremover kan 
bruge til udvikling af skolens matematik- og naturfagstalenter. Da projektet bygger på forskningsresultater 
omhandlende talentudvikling og matematik-/naturfagslæring giver strukturen mulighed for målrettet at styrke 
talentudvikling og talentpleje i kommunen. 
 
Lokal forankring 
Projektet foregår i samarbejde mellem VIA Læreruddannelsen og kommunernes skoler. Hver kommune vil opleve 
at forløbet forgår i samarbejde med den lokale læreruddannelse.  
Skolernes lærere indgår i samarbejdet både på den enkelte skole, men også i samarbejdet med konsulenterne fra 
læreruddannelsen og de deltagende lærerstuderende. Desuden vil Talent-Camps blive udviklet i samarbejde med 
AQUA Naturfagscenter og derigennem vil kontakter fra fx erhvervsliv og Aarhus universitet øge den lokale 
forankring.  
De fire temadage afholdt af ministeriet giver mulighed for at de lærere, der har elever i talentforløb, mødes, både 
med hinanden, med de lærerstuderende og konsulenterne fra Læreruddannelsen samt skoleledere. 
 
 
Øvrigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidsplan 
 
Aktivitet Tidspunkt Bemærkning 

1. temadag  Forår 2017/august 2017 UVM, Deltagere: Projektleder, konsulenter, 
skoleledere og deltagende lærere og 
lærerstuderende 

Kick-off August 2017 Deltagere:  Projektleder, konsulenter og 
deltagende lærere og lærerstuderende 

Udvælgelse af talenter August 2017 Deltagere: lærere 
Talentmøde for 
eleverne/netværksmøde for lærere 

Tre eftermiddage 
september 2017 

Deltagere:  Projektleder, konsulenter og 
deltagende lærere og lærerstuderende samt 
talent-eleverne 

"Hjemmeperiode" September/oktober 2017 Deltagere: Deltagende lærere og talent-
elever samt lærerstuderende 

Talentmøde for 
eleverne/netværksmøde for lærere 

Èn eftermiddag november 
2017 

Deltagere:  Projektleder, konsulenter og 
deltagende lærere og lærerstuderende samt 
talent-eleverne 

"Hjemmeperiode" November/december 2017 Deltagere: Deltagende lærere og talent-
elever samt lærerstuderende 

Talentmøde for 
eleverne/netværksmøde for lærere 

Én eftermiddag januar 2018 Deltagere:  Projektleder, konsulenter og 
deltagende lærere og lærerstuderende samt 
talent-eleverne 

2. Temadag Forår 2018 UVM, Deltagere: Projektleder, konsulenter, 
skoleledere og deltagende lærere og 
lærerstuderende 

"Hjemmeperiode" Februar/marts 2018 Deltagere: Deltagende lærere og talent-
elever samt lærerstuderende 

Talentmøde for 
eleverne/netværksmøde for lærere 

Én eftermiddag april 2018 Deltagere:  Projektleder, konsulenter og 
deltagende lærere og lærerstuderende samt 
talent-eleverne 

"Hjemmeperiode" April/maj 2018 Deltagere: Deltagende lærere og talent-
elever samt lærerstuderende 



Talent-Camp nr. 1  August 2018 Deltagere:  Projektleder, konsulenter og 
deltagende lærere og lærerstuderende samt 
talent-eleverne 

3. temadag Efterår 2018 UVM, Deltagere: Projektleder, konsulenter, 
skoleledere og deltagende lærere og 
lærerstuderende 

Talentmøde for 
eleverne/netværksmøde for lærere 

Én eftermiddag september 
2018 

Deltagere:  Projektleder, konsulenter og 
deltagende lærere og lærerstuderende samt 
talent-eleverne 

"Hjemmeperiode" Oktober 2018 Deltagere: Deltagende lærere og talent-
elever samt lærerstuderende 

Talentmøde for 
eleverne/netværksmøde for lærere 

Èn eftermiddag november 
2018 

Deltagere:  Projektleder, konsulenter og 
deltagende lærere og lærerstuderende samt 
talent-eleverne 

"Hjemmeperiode" December 2018 Deltagere: Deltagende lærere og talent-
elever samt lærerstuderende 

Talentmøde for 
eleverne/netværksmøde for lærere 

Én eftermiddag januar 2018 Deltagere:  Projektleder, konsulenter og 
deltagende lærere og lærerstuderende samt 
talent-eleverne 

"Hjemmeperiode" Februar 2019 Deltagere: Deltagende lærere og talent-
elever samt lærerstuderende 

4. temadag Forår 2019 UVM, Deltagere: Projektleder, konsulenter, 
skoleledere og deltagende lærere og 
lærerstuderende 

Talentmøde for 
eleverne/netværksmøde for lærere 

Én eftermiddag marts 2018 Deltagere:  Projektleder, konsulenter og 
deltagende lærere og lærerstuderende samt 
talent-eleverne 

"Hjemmeperiode" April 2019 Deltagere: Deltagende lærere og talent-
elever samt lærerstuderende 

Talent-Camp nr. 2 Ultimo april 2019 Deltagere:  Projektleder, konsulenter og 
deltagende lærere og lærerstuderende samt 
talent-eleverne 
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