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E lever med stort realfaglig 
potensial – Hva kan skolen gjøre 

for dem? 

 Stjørdal 20.10.12 
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«Det er et veldokumentert faktum at 
forskjellen mellom de flinkeste og de svakeste 
elevene (spredningen) i en skoleklasse blir 
større jo eldre elevene blir.»  

(Imsen 2009, s. 307-308) 
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Idealet om enhetsskolen – et historisk blikk 
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Eurydice 2006  
(Specific Educational Measures to Promote all Forms of Giftedness at School in Europe) 

• Det norske skolesystemet er : 
– ekstremt inkluderende 

• differensiering kun på grunnlag av elevenes alder   
 

• …, men mangler: 
– egnet begrepsapparat for å beskrive elever med særskilte evner/ 

talenter/ potensial. 
– kartleggingsverktøy for å identifisere disse elevene 
– fokus på disse elevenes behov i skole og lærerutdanning 
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Universitetene som aktør i tilpasset opplæring 
for begavede elever? 

To eksempler : 
 
University of Washington 
 Halbert and Nancy Robinson Center for Young Scholars 
 
Utrecht University  
 Junior College Utrecht (JCU) 
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• A kselerasjon (Acceleration) 
– UW 

 
• Ber iket undervisning (Enrichment) 

– JCU + IBST 

 
 

Ulike tilnærminger til TPO for begavede elever : 
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To program for tidlig start på universitetet: 
 
• Early entrance program (EEP), Transistion school 

– Etter 7. eller 8.trinn 
– Oppstart 1977 
– Max 16 elever 

 

• UW Academy for Young Scholars (Academy), ACAD 
– Etter 10.trinn 
– Oppstart 2002 
– Max 35 elever 

«Radical acceleration from secondary school to university…» 
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Halbert and Nancy Robinson Center for Young Scholars 
(University of Washington) 

• Transition school (TS) og Early Entrance 
Program (EEP) 
– Etablert av Halbert og Nancy Robinson (1977) 
– Elever; 12-15 år (etter grade 7 eller 8) 
– Ett år → universitetet 
– Intensivt år – kun for høyt motiverte elever 

• 5 kurs - Engelsk, historie, fysikk, matematikk (pre-
calculus) og etikk.  

– Store endringer siden etableringen 
– Max 16 elever hvert år 
– Utvalgt på grunnlag av: 

• intervju med foreldre og elevene selv – motivasjon(?) 
• tester (ACT)og karakterer 
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Halbert and Nancy Robinson Center … 

• UW Academy for Young Scholars (Academy) 
 
– Etablert i 2002 
– Elever: Alder 15+ (etter grade 10) 
– Direkte opptak til UW  
– Tett oppfølging fra «the Academy» gjennom hele studietiden på UW 

• Academy Bridge Program 
– Utvelgelse basert på karakterer, ACT, læreranbefalinger og «essay-score» 
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E rfaringer/ forskningsresultater 

• Mange elever presterer på meget høyt nivå etter å ha deltatt 
på programmene 

• Stadig evaluering og utvikling nødvendig for å lykkes med 
slike program 

• 3 sentrale komponenter avgjørende for å lykkes: 
– E levene (sosialt nettverk, justere egne forventninger, støtteapparat) 
– Foreldrene (informasjon, veiledning, redusere engasjement) 
– Institusjonen (Internt samarbeid mellom TS og ulike institutter og 

fakulteter – veiledning og opplæring) 
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Junior College Utrecht (JC U) – Utrecht University 
 

• Et tilbud for realfaglig 
høytpresterende elever på 
«videregående skole» 

• Overordnet mål – endre kulturen ute 
i skolene til å ha fokus på hvordan 
utvikle potensialet til alle 
 

 

 
«At JCU science and mathematics are taught to talented upper 

secondary school students in an academic research 
environment, while it also provides a laboratory for innovation 

in school science» 

Selvstudier ved JCU 
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Junior College Utrecht … 

Hvorfor JC U? 
 
• Ikke tilfredsstillende prestasjoner i realfagene 
• Skolene rapporterte dårlige arbeidsvaner, uro, frafall fra 

realfagene etc 
• Behov for holdningsendring i forhold til 

skoleprestasjoner  
• Behov for å gjøre læreren mer profesjonell og autonom i 

sin undervisningspraksis 
• Erkjennelse om at evnerike elever trenger reelle 

utfordringer 
• Ønske om flere realister – men helst de beste! 
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Junior College Utrecht … 

• Etablert i 2004 
• 2-delt formål: 

– Utfordrende realfagsundervisning, for evnerike 
elever (17-18åringer) fra partnerskolene, i et 
akademisk forskningsmiljø (rekrutteringsmotiv) 

– Didaktisk utviklingsarbeid til nytte for 
samarbeidsskolene (kompetansemotiv) 

• 2 dagers tilbud på universitetet hver uke 
– Mandag (biologi og kjemi) 
– Tirsdag (Fysikk og matematikk) 
– Resten av uka - andre fag på ordinær skole 

• 26 (28) partnerskoler – ca 50 elever 
 

 
 

Kart over partnerskoler 
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Junior College Utrecht … 

Utvalgsprosess: 
• Rekruttering på 10.trinn – besøksdag i mars på JCU 
• Hver partnerskole kan nominere 4 søkere 
• Rangering på grunnlag av: 

– Anbefalinger fra lærere 
– Samtale/ intervju med lærere 
– Karakterer  
– Motivasjon 
– Faglig potensial 

 
• Ikke tester (IQ) – fokus på motivasjon! 

 
 

 
 

Motivasjonsbrev 
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Junior College Utrecht … 

E rfaringer : 
• Deltakelse = økt motivasjon (for de fleste) 

– Blant de utvalgte, likesinnede, inspirerende og inkluderende atmosfære 
– Tiltalende lokale, godt faglig tilbud, gode lærere, godt utstyrt etc 
– IBST (…accelleration to get time to IBST as a reward) 
– BFLP, prestasjon vs mestring 

• Sosial tilhørighet  
– Mye fokus på sosial integrering i oppstarten 
– Noen opplever ustabilt sosial miljø – kompenserer med sosiale medier 
– Første året kritisk – etablere samhold og gruppetilhørighet 

• BFLP – fra å være den beste til en av mange? 
• Gruppepress – andre arbeider hardt, føler må arbeide selv 
• Mentor ordning 


