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Viktige punkter

• Politiske tendenser innenfor talentutvikling
• Hvordan kan skolene støtte og utvikle elevenes 

potensial?
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Politiske tendenser innenfor talentutvikling

• Norge preget av misforstått «egalitarisme»
• Jøsendalsutvalget-NOU 2016:14 (2016). Mer å hente – Bedre læring for 

elever med stort læringspotensial. Oslo: Kunnskapsdepartementet. 
• Talentsatsingen-5 vitensentre i landet (Oslo, Trondheim, Bergen, 

Tromsø, Jæren) fikk midler for å drive talentsenter i realfag (2016-2019). 
Nå er satsingen permanent og utvidet.

• Honors bachelor program ved UIO
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Politiske tendenser innenfor talentutvikling
• Meld. St. 6 (2019–2020)

Tett på-– tidlig innsats og inkluderende felleskap i bhg, skole og SFO

• «Skolene har plikt til å gi tilpasset opplæring ut fra elevenes evner og 
forutsetninger. Det innebærer også å tilpasse tilbudet til elever med stort 
læringspotensial»

• Når det gjelder den individuelle retten til spesialundervisning i skolen, står det
i lovpremissene til opplæringsloven at «[e]levar som har føresetnader for å 
lære raskare og meir enn gjennomsnittet, har ikkje rettar etter kapittel 5 i
lovutkastet».

• Regjeringen skal vurdere om vi bør foreslå endringer i loven for denne
elevgruppen.
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Kompetansepakker for skolene
• Utdanningsdirektoratet
• https://bibsys.instructure.com/courses/394
• Lesesenteret 
https://sprakloyper.uis.no/barnetrinn/mellomtrinn/elever-med-stort-
laeringspotensial
• Naturfagsenteret og Matematikksenteret
https://realfagsloyper.no/barnetrinn/vurdering-og-tilpasset-opplaering/modul-
1-kjennetegn-og-identifiseringsstrategier
• Naturfagsenteret og Asker Kommune- Utforksende aktiviteter
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Hvem er disse elevene i Norge?

• Jøsendal har valgt begrepet elever med stort læringspotensial for bedre å dekke mangfoldet 
og heterogeniteten i elevgruppen. Alle elever har et læringspotensial, men noen elever 
lærer raskere og tilegner seg mer kompleks kunnskap enn forventet for sin aldersgruppe. 

• Elever med stort læringspotensial er ikke nødvendigvis høytpresterende, men de har et 
stort potensial for læring på ett eller flere faglige områder sammenlignet med jevnaldrende. 

• Kategorien elever med stort læringspotensial (10 til 15% av elevpopulasjonen) inkluderer 
elever med ekstraordinært læringspotensial (2 til 5% av elevpopulasjonen). 
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Kategorier 

• Kategorien elever med stort læringspotensial (10 til 15 prosent av 
elevpopulasjonen) med subkategoriene:

– Høytpresterende elever

– Elever med ekstraordinært læringspotensial (2-5%)

– Elever med stort men uforløst læringspotensial

– Elever med stort læringspotensial og spesifikke utfordringer
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Viktig å vite at…

• “Å ha stort læringspotensial” er nødvendig men ikke nok for å utvikle et 
talent.

• Interesse og motivasjon for et felt/område er også nødvendig for å 
oppnå gode resultater.

• Ikke minst er det viktig med tilpassede undervisningsstrategier og sosial 
og emosjonell støtte for å lykkes i å utvikle potensialet
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• Elever med stort læringspotensial har spesielle læringsbehov. 
Dersom disse ikke tilfredsstilles kan det føre til frustrasjon, tap 
av selvfølelse, atferdsproblemer, emosjonelle problemer, 
kjedsomhet, latskap, underprestering og frafall (Borte, 2016; 
Crocker, 2004). 

• Dette må være et tema i både lærerutdanning og 
spesialpedagogisk utdanning.
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De er en mangfoldig gruppe!
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Nevrobiologiske forskjeller 

• En del forskning viser at «gifted brain is characterised by high-level prefrontal
cortical functioning within a bilateral fronto-parietal network» (Haier et al. 2004; 
Geake, 2009). Det betyr at: 

• De tenker fortere (høyere prosesseringshastighet) 
• De tenker mer komplekst 
• Mer opptatt av fremtidstenkning, innsiktsfull tenkning, og intuisjon 
• Mer avslappet og konsentrert læring, høyere kapasitet i arbeidsminnet -

avansert kunnskapsbase 
• Bedre fokusering av oppmerksomhet, dybdespørsmål 
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Skolebarn-har du sett disse karakteristika? 

• De kjeder seg med rutineoppgaver 
• Nekter å gjøre ”enkle” hjemmelekser 
• Vanskelig å få dem til å skifte tema 
• Kritiske overfor andre – særlig lærerne 
• Er uenige med andre – inklusive lærerne 
• Vitser eller forstyrrer i klasserommet 
• Arbeidet deres kan være rotete og uoversiktlig 
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Skoleflinke elever/ stort læringspotensiale
(Skogen & Idsøe, 2011)

• Skoleflinke/høytpresterende elever 
• §Kan svarene 
• §Er interesserte 
• §Arbeider hardt 
• §Svarer på spørsmål 
• §Befinner seg i toppen av klassen 
• §Lytter med interesse 
• §Lærer lett 
• §Har det fint med jevnaldrende 
• §Er mottagelige 
• §Kopierer nøyaktig 
• §Liker å gå på skole 
• §Mottar informasjon 
• §Er teknikere 
• §Liker logisk oppbygget læring 
• §Er bevisste 
• §Er tilfredse med egen læring 

§ Stort/ekstraordinært læringspotensiale
§ Stiller spørsmålene
§ Er ekstremt nysgjerrige
§ Beskjeftiger seg med andre ting og klarer seg godt
§ Diskuterer i detaljer og er omstendelige
§ Er forut for klassen
§ Viser sterke holdninger og synspunkter
§ Kan det allerede
§ Foretrekker voksne
§ Er intense
§ Skaper nytt
§ Liker å lære
§ Bearbeider informasjon
§ Er oppfinnere
§ Trives med kompleksitet
§ Er ivrig observerende
§ Er meget selvkritiske
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Utfordringer i skolen-Underprestering!

• «….stor avstand mellom potensial og faktiske prestasjoner»
(Heacox & Cash, 2014).

• Avviket mellom forventet og faktisk prestasjon MÅ IKKE være et direkte resultat av
en diagnostisert lærevanske-og avviket må ha vært til stede over en lengre periode
(mer en 6 mnd.)

• Lite trolig at underprestering skyldes noe genetisk når det gjelder disse
elevene…det dreier seg antagelig om at de ikke har lært å prestere – faktisk
har de lært å underprestere.

• Underytelse blant de evnerike predikerer skolefrafall.
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Faktorer som bidrar til underytelse i skolen
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Vurderingsystemer feiler i å 
identifisere elevenes 

førkunnskaper

Lærerens faglige og 
didaktiske kunnskaper er 

svake

Planlegging av undervisning er ikke 
god nok

Oppgavene er for lette Oppgavene er like for alle Lave forventinger fra 
læreren

Altfor lite utfordringer



Utfordringer i skolen-Dobbelt eksepsjonelle barn!

En bekymret far…
…..Jeg har en datter på 13 år med Tourette og ADHD og høy 
intelligens. Hun har nettopp begynt på ungdomsskolen og har 
fått en lærer som ikke har noen tro på henne. Vi fikk nærmest 
sjokk i kontaktmøte hvor lærer sier at «for vår datter er det ikke 
realistisk å få gode karakterer, og at det ikke er noe vits å 
forvente noe av henne rent faglig».
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Hvordan kan vi støtte og utfordre disse elevene? 
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Hvordan skal man tilpasse/differensiere?

• Pedagogisk differensiering: Berikelse (dybdelæring, 
kompleksitet, tverrfaglighet)

• Organisatorisk differensiering: Gruppering, 
Akselerasjon/Forsering 
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Modeller for pedagogisk differensiering

• Potensial basert differensiering (ABC modellen)

• SOLO taksonomi (Blooms taksonomi) 

• Tomlinsons differensieringsmodell
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Potensialebasert differensiering 
(Nissen et al., 2012)

• A: Minimumsferdigheter (alle) 
• B: Det vanlige nivået (de aller fleste) (Blooms taksonomi: 

”anvendelse”) 

• C: Ekspertkompetanse (Blooms: ”analyse”, ”syntese”, 
”evaluering”) 

• Mulig D
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Differensierte oppgaver i fysikk

Mål: Elevene skal være i stand til å kritisk evaluere energikilder som fossilt 
brennstoff, kjernekraft, vindkraft, solenergi, bølgekraft

A-hele klassen-Hva betyr begrepene fossilt brennstoff, kjernekraft, etc.

B.-aller fleste- Sammenlign fordeler og ulemper ved hver energikilde. Presenter 
vesentlige fakta i en PowerPoint presentasjon

C- ekspertkompetanse – Analyser og vurder argumentene for hver enkelt 
energikilde, fokuser både på økonomiske og miljømessige konsekvenser. Fremstill 
de vesentlige poeng og din egen vurdering i en presentasjon der du bruker SMART 
board teknologi.
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SOLO-taksonomi som differensieringsverktøy (J. Biggs, 2012) 
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Naturfag– Solsystemet

§ Huske: Definer hver av følgende termer: solsystemet, “orbit”, asteroider, kometer, meteorer, gravitasjon, månen, 
planeter. Legg til flere ord som du tenker er viktige.  

§ Liste opp/beskrive: Beskriv kort hovedkarakteristika ved hver av de ni planeter. 
§ Forstå/anvende: Konstruer en modell av solsystemet ved å anvende en rekke forskjellige materialer for å 

representere planetene
§ Forstå/analysere: Mange planeter har navn etter guder og gudinner fra mytologien. Forklar hvorfor du tenker at 

noen av disse navnene ble valgt.  
§ Forstå/argumentere: Mange mennesker tror det er liv på andre planeter som er mer avansert enn livet på

Jorden. Beskriv hva du tenker om denne ideen og prøv å argumentere for dine meninger med viktige fakta og
figurer.  

§ Kreativitet/Overføring: Konstruer en innretning som gjør deg i stand til å vise en hovedpåvirkning som månen
har på Jorden. Gi en forklaring på din innretning slik at andre personer kan bruke den.
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Eks på oppgaver ved bruk av SOLO taksonomi matte/måling

§ Huske: Forklar hva som menes med omkrets til en form. 
§ Liste opp/beskrive: Hva er størst – bredden, lengden eller omkretsen til et objekt? 
§ Forstå/anvende : Beregn arealet til og omkretsen av matematikkboken. 
§ Forstå/analysere : Omkretsen er 60 meter. Hva kan dimensjonene være for arealet? 
§ Forstå/argumentere : Forklar hvordan livet ville vært dersom vi ikke visste arealet og omkretsen til

ting. Hvilke problemer ville det forårsake? På hvilke måter ville det gjøre livet mer vanskelig? 
§ Kreativitet: Lag et spill som kan hjelpe elever med å forstå forskjellen mellom areal og omkrets.
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Lærere kan differensiere (Tomlinson, 2014)

innhold prosess produkt

ut ifra elevenes

nivå interesser lærings-
preferanser
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Innhold
(lærestoff og kompetansemål)

Prosess
(hvordan emnet blir undervist og 

organisert)

Produkt
(hvordan elevene viser hva de har 

lært)

Sammendrag Via utforskning Resultater av et reelt problem

Komplekst Via åpne oppgaver Variasjon-ulike medier (å lage 
film, blogg, skriftlig, muntlig)

Variert Stimuler metakognisjon Legg til rette for elevvalg

Organisert rundt 
nøkkelbegreper

Stimuler høyere kognitive 
prosesser

Rettferdig vurdering-
egenvurdering

Økt læringstempo Via å gi de valg Originalitet-oppmuntre til 
selvstendige studieprosjekter

Involvere spørsmål om 
organisering, undersøkelse, 
metoder….

Individuelt og 
samarbeidslæring

Oppmuntre til arbeid som 
viser mer kompleks og 
dyptgående mestring av 
emnet
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Differensiert læringsplan (Idsøe, 2020)

1. Kompetansemål/læringsmål (Kunne-Forstå-Overføre/Anvende)
2. Førvurdering
3. Innhold (hva skal de lære?)
4. Direkte undervisning/modellering (hvordan skal de lære dette?)
5. Aktiviteter (hvordan skal de lære dette?)
6. Selvstendige aktiviteter (hvordan skal de bevise at de har lært det 

de skulle?)
7. Avsluttende aktivitet (felles)
8. Hva skjer neste gang? (underveisvurderingsnotater)
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Førvurderingstrategier
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Førvurderingstrategier

• Idémyldring
• Spørsmål – svar
• En refleksjonsoppgave
• En diskusjonsoppgave (ta notater)
• Tankekart (strukturert/ustrukturert)
• Et diagram (f. eks VØL-skjema eller Venn-diagram)
• MVF (5 mest vanskelige først)
• Selvrapportering
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Førvurdering anvendes for å identifisere (Heacox & Cash, 2014):

• Elevenes eksisterende kunnskaper og ferdigheter
• Spesifikke interesser innen faget
• Motivasjonsnivå, preferanser for læring/tilegnelse av kunnskap

(læringsprofil)
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Lev Vigotski-å være i den optimale utviklingssonen

• For lette oppgaver-gir svaret veldig fort, kan det allerede, 
kjeder seg, krever ingen innsats, bare info fra hukommelsen 

• Optimalt-kan noen ting, må tenke, treffer litt «veggen», vet at 
innsats leder til svaret 

• For vanskelige oppgaver-vet ikke hvor han skal starte, mangler 
nøkkelferdigheter, forstår ikke, blir sint, gir opp.
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Utforskende aktiviteter

• Samarbeidslæring og åpne utforskende oppgaver er anbefalte 
inkluderende strategier både for elever som er faglig svake og faglig 
sterke (Dell’Anna, Pellegrini & Ianes 2019; Eysink, Gersen, & Gijlers, 
2015; Mitchell, 2018).

• Gir rom for variasjon og tilpasset opplæring (Abels, 2015; Rapp, 
2005)

• Kan styrke elevers mestringsfølelse og mestringsforventning, noe 
som er en viktig kilde til motivasjon (Skaalvik & Skaalvik, 2015)

• Kan øke begrepsforståelse og bidra til dybdelæring (Minner et al., 
2010; Nilsen og Frøyland, 2016)
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Utforskende aktiviteter - andre fordeler:

• Når elever jobber med utforskende naturfag gir det læreren innsikt i elevenes
forståelse (Black & Wiliam, 1998), og de kan dermed tilpasse undervisningen
underveis slik at den passer elevenes nivå, og læring styrkes (Harlen, 2013; 
Korsager, Reitan, Haslekås, in progress)

• Ved å bruke utforskende undervisning og aktiviteter i naturfag opplever
lærerne at didaktikken blir konkret, samtidig som de er i stand til å overføre
den til andre fag (Korsager mfl. in progress). 

• I tillegg viser forskningen at i de klasser der det er utforskende og 
fellesskapende aktiviteter som preger læreprosessene, er det økt trivsel og 
mindre mobbing (Eriksen & Lyng, 2018 ). 
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Bøker
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facebook.com/Naturfagsenteret naturfagsenteret.no/nyhetsbrev

Takk for i dag!
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