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Hvad er et talent på Egaa Gymnasium?



Unge Forskere på Egaa Gymnasium



Koblinger af UF-forløb i 2.g
Innovationsprojekt
• Unge Forskere enten kun som 

innovation, eller i forlængelse 
af SRO 

• Evt. virksomhedsbesøg

• Skriftligt produkt (rapport)

• Afsluttes med mundtlige 
oplæg i videopitch og ved evt. 
semifinale.

SRO
• SRO inden innovationsugerne

• Afsluttes med skriftlig opgave i 
grupper og individuel
refleksionsskrivning om metode

• Individuel mdt. prøve lige efter jul

• Produkt er en "statusrapport" 
med formalia på plads – 
ikke nødvendigvis "færdigt" produkt 

• Der kan arbejdes videre 
med SRO-tema i Unge Forskere.

+



Virker det?



EG i Unge Forskere 2010-2022

Er blevet studenter 3.g

2.g

1.g
EG10y

EG16z



Karakterer for EG05 – EG16

EG10y

EG16z



Karakterer for EG05 – EG16

Boksplot for alle årgange på Egaa Gymnasium i perioden 2005-2016 – 110 klasser i alt
EG10y UF/SC i 2.g, UF i 3.g   -    EG16z UF i 1.g, UF/SC i 2.g, UF i 3.g
De 3 bedste blandt de resterende klasser, alle opnået efter EG10



Opsamling
• Bredt talentarbejde der kan integreres i et almindeligt 

gymnasieprogram over 1-2-3 år
• Unge Forskere kan anvendes som værktøj til at understøtte 

processen
• Et forventningsafstemt lærerteam, god opstart med 

klasserne og arbejde med gruppedannelse og grupper er 
vigtigt for succes

• Lærere skal være klar til at indtage andre roller end faglig 
formidler i processen (vejleder, coach, facilitator mm.)

• Elevernes mestringserfaringer, øgede studiekompetencer 
og (science) empowerment er de primære mål

• Eleverne får effektiv skriftlig og mundtlig træning og er 
ekstra godt forberedte til tværfaglige projekter, herunder 
SRP og til videre studier.



Spørgsmål og dialog om talentarbejdet



EKSTRA SLIDES
Til evt. spørgsmål



Værktøjskasse



Frihedsgrader

                      Lærerstyret      Guidet       Åbent

Overvejelser

Rammesætning af projektarbejde

Motivation, 
autonomi, 
projektkompetencer, 
frustrationer…

Kernestof, 
lærerønsker
Mestringsforventning 
(lærer) 



Stilladsering

• Afveje frihedsgrader ift. 
klasse og projekterfaringer

• Udgangspunkt i en proces 
med et vist antal 
frihedsgrader ift. emne, 
tilgange, rapportering mm.

• Lære at arbejde innovativt i 
mindre forløb helt fra 1.g.



Sammensætningen af grupper
• Læreren danner grupper – der bliver enig om emne

• Læreren danner grupper ud fra elevønsker og ambitionsniveau

• Elever sættes sammen ud fra valgte emner

• Elever danner grupper og finder emne sammen



Roller i gruppearbejde



Formidling trænet
Skriftlig formidling
• Eleverne skriver en 

grupperapport.
• Maks 20 A4-sider (ekskl. 

forside, indholdsfortegnelse 
og evt. bilag).

• De får udleveret forslag til 
disposition, samt 
bedømmelseskriterier.

• Træner elever i SRP-formatet 
(opbygning, størrelse og 
formalia).

Mundtlig formidling
• Eleverne forbereder et 10 min 

oplæg.
• Eleverne fremlægger deres 

projekt for bl.a. til andre 
deltagende grupper.

• Træner elever i mundtlig 
formidling, der styrker dem i 
alle mundtlige prøver og 
eksamener.

• Videopitch til Unge Forskere.


