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Abstract 

Der eksisterer kun minimal forskning om velbegavede og talentfulde elever i Danmark. Af en 

undersøgelse i begyndelse af dette århundrede fremgår, at der ud af en elevgruppe højtpræ-

sterende børn var en forholdsvis stor del, der mistrivedes. I de seneste år har der dog været 

en stigende interesse også at gøre en særlig indsats for de velbegavede børn. Dette har man 

søgt at gøre i et skolevæsen ved at oprette særlige talentklasser. I denne artikel rapporteres 

om resultaterne fra en effektundersøgelse af potentialeorienteret undervisning af velbegave-

de elever i 7., 8. og 9. klasse inden for et skoleår. Af resultaterne fremgår, at langt de fleste af 

eleverne kommer fra skoler, hvor de fagligt og socialt har mistrivedes – nogle gennem adskil-

lige år. Både fagligt og socialt er der tale om en højsignifikant forbedring i forhold til de sko-

ler, de kom fra. Det har været karakteristisk, at eleverne bl.a. har kedet sig, fået indøvet dår-

lige arbejdsvaner, er blevet drillet, er blevet udsat for klasseundervisning, blevet undervist i 

stof, de kunne i forvejen etc. Starten af projektforløbet har ikke været gnidningsfri, hvor ele-

verne har skullet finde sig tilrette med nye faglige krav og nye kammerater. Undersøgelsen 

peger på, (1) det er vigtigt at lærerne stille faglige krav til eleverne, (2) at relationerne mel-

lem eleverne indbyrdes og lærerne er positive, at (3) lærernes undervisningsmetoder har så-

dan en karakter, at (4) læringsprocessen kommer ”trickes” hos eleverne.   
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Talentklasser i folkeskolen 

 – en effektundersøgelse 

Introduktion 
Den danske folkeskole har gennem de seneste årtier været baseret på et enhedsskoleprincip, hvor alle ele-

ver skulle rummes, og dem, der havde vanskeligheder og ikke kunne følge med i undervisningen, fik tilbudt 

specialundervisning. Hvor mange, der aktuelt får tilbudt specialundervisning, vides ikke præcist, men det 

skønnes at være mellem 10 til 20 procent. Ligesom der således i den ene ende af normalfordelingen skøn-

nes at være 10 til 20 procent, der ligger i ”den tunge ende”, må det påregnes, at der er 10 til 20 procent i 

”den anden ende” af normalfordelingen, som rummer velbegavede og talentfulde elever. Hvorledes disse 

elever klarede sig i skolen, har der ikke tidligere været megen interesse for, men en øget interesse fra bl.a. 

medierne op gennem 90’erne gjorde, at tiden i begyndelsen af det nye årtusinde var moden til at fokusere 

på problemstillingen (Nissen, Baltzer, & Kyed, 2007).  

 Der eksisterer kun minimal dansk forskning om højt begavede elever i folkeskolen. Dog fremgår det 

af et forsknings- og udviklingsprojekt, som er det forsøg første i Danmark på at gøre noget for de velbega-

vede og talentfulde elever, (Baltzer, Kyed, Nissen, & Voigt, 2006), at der ud af en elevgruppe højtpræste-

rende børn i skolevæsenet, var en forholdsvis stor del af eleverne, der ”mistrivedes”. Næsten halvdelen af 

børnene havde flere eller langt flere vanskeligheder sammenlignet med danske børn i almindelighed og 

stort set alle manglede faglige udfordringer i skolen. Nu er denne undersøgelse på ingen måde repræsenta-

tiv for Danmark, og hvordan de velbegavede og talentfulde børn trives i de danske skoler vides ikke. Imid-

lertid er der en række erfaringer fra praksis, der tyder på en del velbegavede og talentfulde elever ikke har 

det godt i skolen (Kyed, 2007). I de seneste år har der vist sig en stigende interesse også at gøre noget for, 

at alle elever også de velbegavede og talentfulde trives i skolen. En række folkeskoler og kommuner har 

aktuelt igangsat talentprojekter og udviklet en overordnet strategi for talentudviklet og dannet netværk for 

erfaringsudveksling og gensidig inspiration (Nissen, Kyed, & Baltzer, 2011). I denne artikel præsenteres re-

sultaterne fra et skolevæsen, hvor man har oprettet talentklasser for elever, der ønsker særlige faglige ud-

fordringer. Disse talentklasser er skolevæsenets tilbud til elever på 7. – 9. klassetrin, som ønsker faglige og 

sociale udfordringer, og som typisk har underpræsteret i skolen. Det er målet, at talentklassernes elever 

bliver klar til en gymnasial ungdomsuddannelse. Undervisningen i talentklasserne er som fastlagt i Folke-

skoleloven med hensyn til fag, pensum og timetal. De forskningsspørgsmål, der ønskedes svar på, var at 

undersøge, i hvor høj grad elevernes faglige og sociale udvikling blev tilgodeset i disse talentklasser i for-

hold til de skoler, de kom fra, samt at undersøge hvilke undervisningsmetoder, der blev anvendt og hvilken 

effekt, de havde.  

Design og metode 

Sampling 

Talentklasseprojektet startede med en 7., 8. og 9. klasse beregnet for elever, som ønskede faglige og socia-

le udfordringer, og som typisk havde underpræsteret i skolen. Klasserne havde tilsammen et elevantal på 

36. Før optagelse i talentklasserne skulle eleven og forældrene udfylde et tilmeldingsskema, hvor de skulle 

give en kort beskrivelse af eleven og en begrundelse for ønsket om at gå i talentklasse. Elevbeskrivelsen 
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skulle bl.a. indeholde elevens faglige og sociale forudsætninger, stærke og svage sider, interesser og hob-

byer samt planer for fremtiden. Beskrivelserne i tilmeldingsskemaet dannede så udgangspunkt for en sam-

tale, hvor elev, forældre og en repræsentant fra talentklasserne deltog. Denne samtale skulle så afklare om 

talentklassen er det rigtige valg for eleven. 

Forskningsmodel 

Evalueringen blev tilrettelagt efter et prospektivt
1
 præ-, post design, jævnfør nedenstående figur 1, hvor 

der udarbejdes en status 1 ved skoleårets start og en status 2 hen mod skoleårets afslutning med henblik 

på en vurdering af en eventuel forskel. Elevgruppen blev testet med en række prøver ved status 1, og ved 

status 2 var det så hensigten at gentage de samme prøver som ved status 1. Processen i projektforløbet 

bliver vurderet ud fra bl.a. rating scales og elevernes skriftlige evaluering. 

 

    Danske normer  

 

 Status 1           Status 2 

  

                              

            Achenbach1  ORS1 SRS1  - - - - - - - - - - - - - - ORSn  SRSn                                                 Achenbach2 

            Raven1   ISL1  ISE1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -ISLn  ISEn   Raven2  

            Tjekliste      Interview                     

            Spørgeskema                          

  Tilmeldingsskema 

 

Fig. 1. Grafisk fremstilling af det prospektive, præ- post design, hvor status 2 opgørelsen kan sammenlignes 

med status 1 og resultatet sammenlignes med danske børn i almindelighed.  

Dataindsamlingsinstrumenter 

Til belysning af hvordan eleverne ”havde det” ved status 1 blev Achenbachs multiinformante assessment-

system anvendt (Achenbach, 2009; Nissen, 2008, 2011). Det multiinformante består i ,at der er udviklet et 

spørgeskema til forældrene, eleven og lærerne, hvor hovedparten af spørgsmålene er ens. Til materialet er 

der udviklet danske normer, således det bliver muligt at sige noget om, hvorledes eleverne fungerer i for-

hold til ”almindelige børn og unge” på samme alder (Bilenberg, 1999b). Materialet indfanger både oplys-

ninger om kompetencer og eventuelle problemområder.  

 For at finde en praksisnær og relevant forståelse af begrebet virkning eller effekt af den pædagogiske 

indsats er Miller og Duncans analoge rating scales (ORS, SRS se figur 1) valgt (Duncan, et al., 2003; Miller & 

Duncan, 2004). Skalaerne måler bl.a. ”hvordan eleverne har det”, alliancefaktorer (”kemien mellem lærer 

og elev”) og elevfaktorer (om læring finder sted). Til dokumentation af undervisningsforløb blev lærerne 

                                                           
1 Fremadrettet modsat bagudrettet retrospektivt 
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bedt om at udfylde et spørgeskema (ISL og ISE, se figur 1) om bl.a. formålet, interventionen, hvad der skete 

i praksis og evaluering.   

 Forældre og elever blev i forbindelse med tilmelding til talentklasserne bedt om at udfylde et tilmel-

dingsskema, hvor de skulle anføre begrundelse for at søge optagelse, beskrive elevens faglige interesser og 

hobbyer mv.  Forældrene blev også ved status 1 bedt om at udfylde en tjekliste til identifikation af højtbe-

gavede børn (Silverman, 1984).  

 Alle eleverne blev desuden testet med intelligensprøve (Raven, Raven, & Court, 1998b) og ved status 

2 blev eleverne interviewet om deres oplevelse af skolegangen i skoleåret. 

Interventionen 

Undervisningen eller de interventioner, eleverne blev udsat for, har været karakteriseret ved, at der har 

været elementer af færdighedsarbejde, men arbejdet med tilegnelsen heraf har kun taget den tid, der var 

nødvendig for at nå færdighedsmålet for den enkelte elev eller gruppe. Derefter har færdighederne skullet 

anvendes, både på opgaver af almindelig sværhedsgrad og på opgaver, der virkelig bød på udfordringer. 

Undervisningen kan således karakteriseres som potentialeorienteret undervisningsdifferentiering, se boks 

1,  hvor vidensniveauer (basisfærdigheder, almindeligt og ekspertniveau) medtænkes konsekvent i udform-

ningen af opgaver, gearet til de enkelte elevers potentialer (Kratwohl, Bloom, & Masia, 1964; Ziener, 2008).   

 

Niveau A (Basisfærdigheder):  

Basisfærdigheder er mindstemålene for, hvad eleverne skal vide og kunne om det pågæl-

dende emne- eller fagområde på deres klassetrin.  Basisfærdigheder omfatter det, der i for-

hold til elevens alder og fagets indhold er ubetinget nødvendigt at tilegne sig.  

Undervisningen skal tilrettelægges, så alle elever så vidt det overhovedet er muligt tilegner 

sig basisfærdighederne.  

Niveau B (Det almindelige niveau for færdigheder og kompetencer) 

Som udgangspunkt er det ikke muligt at arbejde videre på det almindelige niveau, før mind-

stemålene er nået. Flertallet af elever kan nå meget mere end mindstemålene – både kvan-

titativt og kvalitativt. Det almindelige niveau skal være realistisk elevernes alder taget i be-

tragtning. Der vil være elever, der præsterer over og under det almindelige niveau. 

Undervisningen skal tilrettelægges, så alle elever der har opfyldt mindstemålene får mulig-

hed for at opfylde målene på det almindelige niveau.  

Niveau C (Det usædvanligt høje færdighedsniveau og ekspertkompetencer) 

De usædvanligt høje færdighedsniveauer og ekspertkompetencer beskrives i forhold til tak-

sonomier, eventuelt taksonomier for specifikke emne- eller fagområder. Blooms taksonomi 

(Kratwohl, et al., 1964) er et eksempel på en anvendelig taksonomi til beskrivelse af akade-

miske kompetenceniveauer.  

Undervisningen skal tilrettelægges, så elever der i til fulde har opfyldt målene på det almin-

delige niveau, skal have mulighed for at møde udfordringer på ekspertniveau.  

 Boks 1. Model for potentialeorienteret undervisningsdifferentiering 
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Resultater 
Af tilmeldingsskemaerne fremgår, at det drejer sig om elever, der vil gøre noget ud af deres skoleliv og er 

indstillet på at udvikle sig både fagligt og socialt. Dog er der næsten ingen af eleverne, der skriver noget om 

underpræstering. Eleverne er velfungerende i kernekompetencer som at læse og skrive og er også godt 

med i matematik. Deres fagligt stærke sider overgår de svage sider for næsten alle elevernes vedkommen-

de. 

 Resultaterne fra tjeklisterne giver et billede af elever, der bl.a. er gode til at ræsonnere, der er gode 

til at lære hurtigt, der har stor opmærksomhedsspændvidde og er tidlige læsere. Det ser ud til, at der 

blandt eleverne med sandsynlighed er nogle med høj begavelse.  

 På Achenbachs spørgeskemaer rapporterer forældrene, at 17 procent af eleverne har flere vanske-

ligheder end almindeligt for alderen ved skoleårets begyndelse. Denne andel er ved skoleårets afslutning 

reduceret til 8 procent. Eleverne, derimod, oplever flere vanskeligheder end forældrene, idet 39 procent af 

dem rapporterer om flere vanskeligheder end almindeligt for alderen. Denne andel er ved skoleårets af-

slutning reduceret til 30 procent. Lærerne, derimod, rapporterer kun om en elev (2 %), der har flere vanske-

ligheder end almindeligt for alderen, mens de øvrige alle ligger inden for normalområdet. 

 Samlet set giver intelligensprøven Raven indtryk af, at det drejer sig om en gruppe elever med en klar 

overvægt af gode præstationer ved både status 1 og status 2. Dog er der også en ikke ubetydelig del af 

præstationerne – ca. en tredjedel – der ligger i middelgruppen eller under middelgruppen. 

 

• I den gamle klasse kunne de ikke lige mig 

• Jeg blev mere og mere indelukket 

• Jeg håbede hvert år, det blev bedre, men i syvende klasse kunne jeg ikke holde det ud mere 

• Lærerne forventede ikke noget af os før 

• Før skulle vi bare lave opgaver – alle skulle lave det samme 

• På den gamle skole havde vi aldrig lektier for 

• Før skulle jeg fylde kopiark ud, når jeg var færdig 

• De svage fik hjælp, men vi andre skulle bare passe os selv 

• De dygtige blev hjælpelærere, når vi var færdige 

• I den gamle klasse kunne jeg lære noget på en time, som de andre arbejdede med i to uger 

• I den gamle klasse blev man drillet for at have en masse interesser 

• I den gamle klasse fik jeg hurtig lavet lektierne, så blev jeg pjattet og forstyrrede de andre 

• I den gamle klasse lavede jeg ofte om på det jeg skulle sige afhængigt af, hvem det var 

• I den gamle klasse var der for meget ’fabriksundervisning’: læse og svare, læse og svare, læse og svare, læse og svare, osv. 

• I den gamle klasse snakkede jeg ikke mere end højst nødvendigt med de andre 

• Jeg var den bedste i klassen på den gamle skole men skulle hele tiden vente på de andre 

• Lektier blev aldrig tjekket på den gamle skole, og vi fik ikke noget for 

• Der var kun klasseundervisning på den gamle skole. I matematik fx, gennemgik læreren lektien på en halv time, og så skulle 

man høre efter, selv om man kunne det i forvejen, og så skulle man regne det, man kunne i forvejen, i bogen 

• Jeg blev drillet med at jeg var for aktiv og klog. Når jeg rakte hånden op, rullede de andre med øjnene 

• Jeg har aldrig lært at bestille noget på den gamle skole 

 

Boks 2. Elevernes udsagn om, hvorledes det gik, på de skoler, de kom fra 
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• Her forventer lærerne mere 

• Lærerne er meget mere engagerede nu 

• Her kan jeg være mig selv 

• Her skal man vise, hvad man dur til. Det er meget forskelligt, det vi laver 

• Nu kan jeg godt bruge et par timer på at lave lektier 

• Her kan man komme videre og få hjælp til det, man ikke er så god til 

• Her kan man vise, hvad man kan 

• Jeg får mere ud af det her, fordi jeg får udnyttet mine evner bedre 

• Mine forældre har lagt mærke til at jeg er blevet gladere 

• Dem, jeg snakker med i klassen, er glade for at de har skiftet 

• Her behøver jeg ikke at lave om på det, jeg vil sige 

• Her er spændende diskussioner i samfundsfag 

• Politikerne siger, det går ud over det sociale ved at flytte de kloge, men det har gjort det bedre for dem, jeg går i klasse med 

• Vi fungerer godt socialt i klassen. Her går alle med alle – en er måske lidt underlig men bliver ikke mobbet 

• Jeg er meget tilfreds med skolen nu. Man skal ikke hele tiden sidde og vente på de andre. Nu kan man bare køre på 

• Man skal ikke have det forklaret på hundrede måder her 

• Der ikke nogen, der bliver mobbet her 

• Nu er det sådan, at hvis vi ved noget i forvejen, kan vi bare begynde 

• Lærerne har større forventninger her end i den gamle skole 

• Jeg elsker matematik nu. Det har noget med lærerne at gøre. Det var så kedeligt før, når man havde fattet det på fem mi-

nutter, hvad det drejede sig om 

• Her behøver man ikke at være bange for at række hånden op  

• Jeg laver mere nu på den nye skole, men jeg har vaner fra den gamle skole, der gør, at jeg ikke ligger på toppen her 

• Jeg elsker en anderledes undervisning, fx projektugen, som gik forrygende 

 

Boks 3. Elevernes udsagn om, hvorledes de har det efter at være kommet i talentklasse. 

Som det fremgår af boks 2 giver fleste af eleverne udtryk for, at de på mange måder har mistrivedes i den 

skole, de kom fra. Af udsagnene fremgår, at undervisningen tidligere var præget af klasseundervisning, hvor 

alle skulle lære det samme.  Når de blev færdige med lektierne, fik de kopiark eller blev ansat i en hjælpe-

lærerfunktion.  Der var også mangel på forventninger. Når dagens lektie var udført, blev der ikke forventet 

yderligere. Man havde udført sit arbejde og kunne holde fri. Nogle af eleverne blev også drillet eller mob-

bet, fordi de var for kloge. Det kunne føre til udadgående reaktioner i form af drillerier, eller forstyrrelser i 

klassen eller indadgående reaktioner i form af isolation, indelukkethed eller omformulering af sprog, så de 

ikke virkede for kvikke. Et problem var også, at nogle af eleverne manglede kammerater, de kunne snakke 

fagligt med. Nogle af eleverne giver også udtryk for, at de svage elever får tildelt en masse opmærksomhed 

fx i form af ekstra ressourcer (specialundervisning), mens de kloge må passe sig selv. Langt de fleste af ele-

verne har gennem kortere eller længere tid haft et problematisk skoleforløb både socialt og fagligt.  

 Samtlige elever giver udtryk for, at skiftet fra gammel til ny skole har været positivt (se boks 3). Alle 

eleverne blev spurgt om, hvorledes de havde det fagligt og socialt på en skala fra 0 til 10 før og efter, de var 

blevet indmeldt i talentklasserne. Af resultaterne fremgår, at den gennemsnitlige faglige vurdering er steget 

fra 5 til 8,58, altså en betydelig forbedring.  En såkaldt ”paired t-test” viser, at der er tale om en højsignifi-

kant forbedring (0.000). Forbedringen på det sociale område er ligeledes også betydelig, idet gennemsnit-
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tet her er steget fra 5,96 til 8,7. En t-test afslører her, at denne forbedring ligeledes er signifikant på et højt 

niveau (0.0059).  

 Konkluderende kan det konstateres, at eleverne synes at lærerne er meget engagerede i deres arbej-

de, at der er tale om ”tilpasset undervisning” som man siger i Norge, altså undervisning, der er tilpasset den 

enkelte elev og hans eller hendes forudsætninger. Det er måske ikke overraskende, at der samlet er tale om 

en faglig højsignifikant og socialt signifikant forbedring i forhold til de skoler, eleverne kom fra i og med at 

talentklasserne jo er et fravalg af tidligere skoleform, men omvendt må det også konstateres, at mange af 

eleverne har haft et negativt skoleforløb, præget af klasseundervisning, mangel på udfordringer og indivi-

duelle forventninger til eleverne. Det må også konstateres, at mange af eleverne i den nye klasse kan udta-

le sig om faglige interessefelter uden der er nogen, der synes det er mærkeligt. Socialt synes også eleverne 

at give udtryk for at klasserne stort set er velfungerende i forhold til tidligere uden mobning eller elever, 

der bliver karakteriserede som nørdede.  

 Talentklasserne har gennemlevet en startperiode, hvor eleverne skulle finde sig til rette med lærere 

og kammerater og faglige krav og forventninger. På alle klassetrin var det et vigtigt mål at udvikle gode 

samarbejdskompetencer. Det fremgår helt tydeligt af lærernes og elevernes beskrivelser fra undervisningen 

i de tre klasser, at eleverne er bevidste om dette mål, idet alle elever nævner det som vigtigt. Når man ser 

på det konkrete forløb, fremtræder frustrationer over dem, der ikke tog opgaven seriøst. Der tegner sig 

også konturerne af klasser, hvor pigerne både kan holde overblik over et projekt, løse konflikter og inspire-

re. Opgaverne har været klart fordelt og koordineret. De fleste er tilfredse med resultatet. Lærerne har 

sammensat grupperne, og det skinner lidt igennem, at det har været lang tid at skulle arbejde sammen med 

en kammerat, man ikke selv har valgt.  

 Det fremgår af Miller & Duncans rating scales, at elevernes læring i de forskellige undervisningsforløb 

ikke har været optimalt for alle elever, idet eleverne har haft meget blandede oplevelser i undervisningen. 

Selv om eleverne arbejder på samarbejdskompetencer, og oplever det blandet – positivt eller frustrerende 

– så er den samlede oplevelse af skolelivet ganske positiv. Det er endvidere karakteristisk, at elever der 

erkender, at de har pjattet, ikke selv oplever det som forstyrrende for deres arbejde. Frustrationer er snare-

re forbundet med andre gruppers eller kammeraters manglende seriøsitet eller pjanken. 

 Senere i skoleåret kendetegner det eksemplerne fra de faglige forløb i dansk, matematik, fysik/kemi, 

geografi, engelsk og tysk, at basisviden kan tilegnes i det tempo, der passer den enkelte elev eller gruppe af 

elever. Tilegnelse af basal viden kan somme tider gives som hjemmearbejde, hvor eleven selv må tage an-

svar for at kontakte fagets lærer via intranettet eller personligt og få den nødvendige hjælp. De skal også 

dokumentere, at basisviden er tilegnet fx ved prøver, der tilsvarende somme tider hentes på skolens ele-

vintra eller på elevunivers. Når basisviden er på plads, arbejder eleverne i grupper, evt. enkeltvis videre 

med et emne inden for fagets pensum valgt i samråd med læreren. I denne fase differentieres der på det 

almindelige vidensniveau og på ekspertniveau. Der skal i de fleste forløb vælges spørgsmål eller emner at 

arbejde med, og der åbnes for at arbejde med analyse, syntese, diskussioner og stillingtagen til indhentet 

viden eller information, således som det er kendetegnende for viden på ekspertniveau. Der er ikke i alle 

eksempler tale om en skarp opdeling mellem tilegnelse af basisviden og arbejde på det almindelige videns-

niveau. Karakteristisk for arbejdet er, at der i alle eksempler er opgaver eller arbejdsformer på ekspertni-

veau.  

 Eleverne agerer forskelligt i forhold til udfordringerne på ekspertniveau. Enkelte magter det ikke, 

men arbejder på det almindelige niveau. I andre tilfælde holder arbejdet sig på det almindelige vidensni-

veau, og endelig er det ikke altid, at en gruppe eller en elev tager udfordringen op, selv om de har mulighe-

den og egentlig magter det. Det er primært lærerne, der finder det utilfredsstillende, når en gruppe eller 

elev ikke når så langt som muligt. Eleverne selv erkender det somme tider, men synes alligevel de har gjort 

en ok indsats. 
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 I skoleårets sidste tredjedel arbejdede alle tre klasser med projekter; for 9. klasse-eleverne var det 

deres projektopgave. Når man læser elevers og læreres beskrivelser, er de overordnet set langt mere posi-

tive omkring samarbejde, end de var i begyndelsen af skoleåret. Eleverne er gennemgående blevet mere 

bevidste om, hvad de har lært under arbejdet med deres forskellige delemner. De har i den faglige under-

visning – mest i grupper – og i fordybelsesdagene individuelt været konfronteret med krav om at have 

overblik over eget arbejde. Det var dels overblik i form af at planlægge et kommende projekt, dels overblik 

over faglig viden. For 8. klasses vedkommende er der oplyst karakterer for projekterne. De fleste ligger i 

den høje ende af 7-trins skalaen; men der også karakterer i middelgruppen. 

 Der har gennem hele året været arbejdet med at udvikle selvstændighed i forhold til at kunne styre 

eget arbejde og arbejde på højt niveau: Ekspertniveauet. Eleverne er ved skoleårets slutning mere bevidste 

om, hvad de lærer, og de er somme tider stolte af det. Til gengæld er de fleste ikke så selvkritiske med hen-

syn til, om de somme tider ved deres arbejdsform har været bremsende for andre grupper eller en makker 

fra egen gruppe. 

 Det fremgår af Duncans og Millers ratingscales, at de fleste elever har haft positivt udbytte af det 

faglige, sociale og personlige udviklingsarbejde, talentklasserne har tilbudt. Det er dog ikke forløbet glat. 

Det har været en proces, hvor der har været tilrettelagt udfordrende undervisning – på ekspertniveau i den 

potentialeorienterede undervisningsdifferentiering. Somme tider har eleverne taget udfordringen op, men 

bestemt ikke altid.  

Diskussion 
Formålet med denne undersøgelse var at undersøge i hvor høj grad elevernes faglige og sociale udvikling 

tilgodeses samt at undersøge hvilke undervisningsmetoder, der anvendes og hvilken effekt, de har.   

  Af de kvalitative data fremgår bl.a. at eleverne fagligt og socialt har haft en særdeles positiv udvik-

lingsproces i løbet af skoleåret i forhold til de tidligere udviklingsforløb i de skoler, de kom fra. Der er såle-

des tale om en højsignifikant faglig udvikling og signifikant social udvikling.   

 Nogle af de vanskeligheder, der karakteriserede skoleforløbet inden de kom på talentklasserne var, 

at der ikke var faglige udfordringer, der korresponderede med deres kompetencer. Hvis der var lektier, blev 

det klaret på skolen. I nogle tilfælde skulle man vente på de andre og måtte ikke ”gå foran”. Der var også 

elever, der, når de blev færdige, skulle hjælpe de andre. Undervisningen kunne også være karakteriseret 

ved, at lektien blev gennemgået for alle i klassen, selv om man kunne stoffet i forvejen. Dertil kommer, at 

næsten alle giver udtryk for, at der ikke blev forventet meget af eleverne ud over dagens opgave, som hur-

tigt kunne løses.  

 Med hensyn til det sociale aspekt ved at gå på de tidligere skoler, er der elever, der giver udtryk for, 

at de havde svært ved at tale med de andre, og at der var elever i ”de gamle klasser”, der syntes, de var 

mærkelige og nørdede, og at de derfor måtte ”gå stille med dørene” og lave sproget om, så de ikke stak ud 

fra mængden modsat i talentklasserne, hvor man kan have mange interesser uden at blive drillet eller 

mobbet. Et vigtigt aspekt er også, at der forventes meget af eleverne på i talentklasserne i modsætning til 

de skoler, de havde gået på før, og der er elever, der før kunne klare det hele i skolen, som nu må bruge op 

til flere timer på udførelse af opgaver gearet til deres kompetencer. Alle elever giver udtryk for, at lærerne, 

der underviser i talentklasserne er dygtige og engagerede.      

 Det kvalitative forskningsinterview er bygget op omkring, hvor effekten af et positivt læringsforløb 

skønnes komme fra. Her viser undersøgelser (Hamre & Pianta, 2001; Hopper, McCristian, & Murphy, 2009), 
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at lærer/elev alliancen er en af de vigtigste prædiktorer for en positiv udvikling, men også det sociale klima i 

klassen. Lærerforventninger til eleverne er ligeledes en vigtig faktor jævnfør Rosenthals undersøgelser 

(1977). Lave forventninger til eleverne kan blive opfattet som et udtryk for manglende tillid til elevernes 

evner. Også selve undervisningsmetoden er vigtig, men vigtigst er nok, om undervisningen ”tricker” elever-

nes læringsproces.  

 Det ser ud til, det er lykkedes at skabe et godt socialt klima i talentklasserne både mellem lærere og 

elever og blandt eleverne indbyrdes. Dertil kommer, at det er lykkedes gennem individuelt tilpassede un-

dervisningsformer at ”tricke” læringsprocessen hos eleverne, samt gennem tilpasset undervisning at give 

eleverne udfordringer, der er tilpasset deres kompetencer og hermed forvente et kvalitativt produkt af 

eleverne.  

 Af de kvantitative data (Achenbach) fremgår bl.a., at forældrene rapporterer om en positiv udvikling i 

løbet af skoleåret således 17 procent af eleverne havde flere vanskeligheder ved skoleåret start i forhold til 

ved skoleåret afslutning, hvor procenten var reduceret til 8 procent. Nu vides ikke med denne aldersgrup-

pe, hvad der er almindeligt for alderen, men en dansk undersøgelse (Petersen & Bilenberg, 2003) blandt 8 – 

9 årige børn viste, at ca. 12 procent af et repræsentativt udsnit havde langt flere vanskeligheder end almin-

deligt for alderen. Eleverne, derimod rapporterer om langt flere vanskeligheder end almindeligt for alderen 

(39 %), men dette tal er ved skoleårets afslutning reduceret til 30 procent, også en positiv udvikling. Lærer-

ne, derimod synes ikke i så høj grad at rapportere om vanskeligheder.  

 Denne forskel mellem forældre, elever og lærere er ikke ualmindelig (Bilenberg, 1999a), men selv om 

der i elevernes optik er tale om en signifikant fagligt og social udvikling i projektperioden, er der elever, der 

kæmper med flere vanskeligheder end almindeligt for alderen, således færre på yngre klassetrin i forhold til 

ældre klassetrin. 

 Resultaterne må ses i lyset af, at der for talentklassernes elever er tale om et fravalg fra en skole-

form, som for flere elevers vedkommende i op til flere år ikke har været gunstig til en skoleform, hvor ele-

vernes faglige og sociale udvikling bedre har kunnet stimuleres. Det indebærer, at de yngste elever har haft 

det mindre gunstigt i færre år i forhold til de ældste elever.  

 Af resultaterne fremgår endvidere, at alle elever er uddannelsesmotiverede og uddannelsesoriente-

rede på optagelsestidspunktet. Undervisningen stiller krav til, at de bruger deres motivation aktivt og ved-

holdende. Det ser ud til, at det har været en temmelig stærk udfordring at løfte de krav, de faktisk selv har 

ønsket at blive stillet over for. Dog ikke mere barsk eller udfordrende, end at de holder ved og bliver i ta-

lentklasserne i hele skoleåret. De finder sig efterhånden godt til rette med kravene, men svinger en del i 

arbejdsindsats. Nogle få rigtig ambitiøse elever bruger også den udfordrende undervisning til at stille tårn-

høje krav og forventninger til sig selv, hvilket ind imellem bliver for meget af det gode.  På den anden side 

er der også plads til den elev, der bruger faglige vanskeligheder kombineret med uddannelsesmotivation 

som begrundelse for at være i en talentklasse. 

 Da de dokumenterede eksempler ikke blot er illustrative, men eksemplariske på undervisningen, er 

det rimeligt at generalisere til, at undervisningen som helhed har levet op til at stille store faglige krav, til 

selvstændighed og parathed til at arbejde med udvikling af egne kompetencer. Den faglige udvikling er 

dokumenteret ved elevernes egne udsagn, ved lærernes udsagn og i få tilfælde ved karakterer. Sammen-

holdt med de stillede krav viser elevernes udsagn i det kvalitative forskningsinterview, Miller & Duncans og 

Achenbachs skemaer, at eleverne har fået opfyldt deres behov for udfordringer, de har trivedes ved det, og 

som det er forventeligt svinget imellem at have positive og frustrerende oplevelser hen gennem deres sko-

learbejdsliv i det pågældende skoleår.  
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 Går man lidt tættere på at karakterisere elevgruppen, viser Raven testene, at der er tale om en over-

vægt af gode intellektuelle kompetencer, men der er en gruppe på alle klassetrin, der ikke umiddelbart ser 

ud til at være meget stærke med hensyn til at tænke i mange principper på samme tid.  Tjeklisten tyder 

ligeledes på, at eleverne er stærkt skoleinteresserede, men det er næppe en gruppe intellektuelt usædvan-

ligt højt begavede elever. De har været og er – for de flestes vedkommende - socialt velfungerende, når de 

kommer i omgivelser, hvor skoleinteresse er accepteret. De har lige så mange fritidsinteresser og hobbyer 

som deres jævnaldrende. 

 De har måttet gennem en periode i starten af skoleåret, hvor de skulle finde sig til rette med de fagli-

ge krav og de nye kammerater. Det har været en ’barsk’ oplevelse. Men de er kommet godt igennem det og 

bliver hen gennem året bevidste om, at de faktisk har fået deres behov og forventninger opfyldt.  

Når alt det er sagt, skal det bemærkes, at der efter al sandsynlighed er nogle ganske få usædvanlig højt 

begavede elever i klassen. De har haft det sværere end de fleste med at finde sig til rette socialt, og har 

stillet store krav om tolerance både fra kammerater og lærere. De har imidlertid også fået personligt godt 

udbytte af talentklasserne. Det første hold ”fuldtidstalentklasser” har været en succes set med både ele-

vernes og forældrenes øjne. 
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