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Generelt om materialet 
Kultur+pakken består af:

 + Syv videoer, der tilsammen fungerer som et minikursus i, hvad der kendetegner højtbe-
gavede elever, og hvordan man arbejder med dem fagligt og socialt.

 + Et ark med skematisk opstilling af højtbegavede børns kendetegn i trivsel og mistrivsel mv. 
 + Et screeningsark til identifikation af højtbegavede børn. 
 + 30 undervisningsark rettet mod undervisning i overbygningen inden for kulturfagene 

Kristendomskundskab, Historie og Samfundsfag. Disse er rettet mod højtbegavede 
elever, men kan sagtens anvendes til den brede elevgruppe.

Video-kurset
Kurset giver en kort, grundlæggende indføring i, hvordan højtbegavede børn tænker og 
reagerer i forskellige situationer. Der gives også eksempler på, hvordan man kan arbejde 
med dem fagligt og socialt.

Det skal bemærkes, at da der er tale om 3-5 minutters videoer, vil der være en vis grad af 
generaliseringer. Ønsker man en dybere indføring, anbefales det, at man læser faglitteratur 
om emnet – se litteraturlisten.

I videoerne medvirker:
Ole Kyed, forfatter og cand.pæd.psyk.
Dennis Hornhave Jacobsen, forfatter, læreruddannet og cand.mag. i pædagogik. 
Mette Kongstad Welling, forfatter, konsulent og lærer.
Rasmus Welling, forfatter, læreruddannet og museumsformidler.

Skematisk opstilling af højtbegavede 
børns kendetegn i trivsel og mistrivsel
De kendetegn, som højtbegavede børn har til fælles, kan komme til udtryk på mange 
forskellige måder, alt efter hvilke fysiske, psykiske og sociale påvirkninger, de er udsat for. I 
arket er disse udtryk stillet skematisk op.

Generelt set er der stor forskel på, hvordan højtbegavede børn agerer i yderpositionerne 
tryg/utryg, trivsel/mistrivsel, udhvilet/træt, i flow/ikke-flow. 
Dette ses naturligvis hos alle børn, men hos de højtbegavede er udsvingene ofte større og 
mere intense end hos jævnaldrende. 

Kendetegnenes store positive og negative udsving er en afgørende nøgle til at forstå og 
arbejde med højtbegavede børn både fagligt og socialt, fordi de her adskiller sig markant fra 
den brede elevgruppe.

Opstillingen er gengivet med tilladelse fra bogen ”Højtbegavede børn i skolen” (GeGe 
Forlag, 2018).
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Screeningsark til identifikation  
af højtbegavede børn
Skemaet udfyldes af klassens lærere og kan give et fingerpeg om, hvorvidt et barn er 
højtbegavet, men det er ikke en endelig facitliste. Hvis der kan sættes kryds i ’passer’ eller 
’passer i høj grad’ ved 19 udsagn eller mere, er det sandsynligt, at barnet er højtbegavet. 

Tag udgangspunkt i elevens mest positive adfærd, da denne godt kan se meget forskelligt 
ud afhængigt af den enkelte lærer, fag og situation, jf. højtbegavede børns store udsving, når 
de er i trivsel eller mistrivsel – se dette ark.  

Screeningsarket er gengivet med tilladelse fra bogen ”Højtbegavede børn i skolen” (GeGe 
Forlag, 2018).

De 30 undervisningsark  
og deres anvendelse 
Alle 30 ark tager udgangspunkt i kilder eller cases inden for de tre fags kompetenceområder. 
Arkene er opbygget efter Blooms taksonomi og har dermed indbygget undervisningsdiffe-
rentiering – se afsnittet om arkenes faste punkter.

 

SYNTESE 

FORSTÅELSE 

ANVENDELSE 

VIDEN 

ANALYSE 

EVALUERING 
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Indholdet og opbygningen er tænkt prøveforberedende:
Hvert ark tager udgangspunkt i et givent tema/emne, der bliver belyst ved hjælp af kilder 
og omsat til problemstillinger. Eleverne skal desuden fremstille et produkt, der kan illustre-
re eller underbygge aspekter af problemstillingen. På flere af arkene skal eleverne som til 
afgangsprøven selv vurdere og udvælge kilder samt formulere egne problemstillinger.

Arkenes faste punkter
Mål 
formuleret i elevsprog, da det er vigtigt for højtbegavede elever at vide, hvorfor de laver en 
given opgave.

Forudsætninger
Her er anført hvilken viden, eleven skal have på forhånd. Ofte gives denne viden i næste 
afsnit. Der er enkelte ark, hvor det vurderes, at eleverne ikke behøver særlige forudsætnin-
ger skulle det alligevel være tilfældet, er det vigtigt at læreren selv supplerer.

Baggrund
Kort baggrundsviden om det emne, arket handler om.

Kilder
Kilder eller cases, som eleverne skal analyse, udvælge eller anvende.

Forståelsesspørgsmål
Dette afsnit sikrer, at eleverne har forstået kilder eller cases. Dette svarer til viden og 
forståelse i Blooms taksonomi.

Analyse 
Her analyserer eleverne kilderne i forhold til baggrund og sammenhænge eller og anven-
der hermed deres viden – jf. de to næste trin på Blooms taksonomi.

Problemstilling / diskussion
I dette afsnit skal eleverne tage stilling til kildernes udsagn eller en problemstilling samt 
vurdere eller udvælge kilderne. Det svarer til evaluering i Blooms taksonomi. På mange af 
arkene bliver de også bedt om selv at formulere nye problemstillinger, jf. afgangsprøven i 
fagene.
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Produkt
Her skal eleverne fremstille et produkt, hvor de anvender deres nye viden og erkendelser 
i andre sammenhænge – fx i et kreativt produkt. Det svarer til syntese i Blooms taksonomi. 
Ofte skal disse produkter fremstille en problemstilling eller holdning med ganske få sæt-
ninger, hvilket kræver stor faglig indsigt af eleverne. Eleverne skal efterfølgende fremlægge 
deres produkt, hvor de forklarer deres tanker og valg af udtryk samt sammenhængen med 
emnet.

Undringsspørgsmål 
Disse er filosofiske eller etiske spørgsmål, der ligger i forlængelse af det emne, som arket 
omhandler. Dette tilgodeser mange højtbegavede elevers evne og lyst til at filosofere eller 
tænke ud af boksen. På alle ark opfordres eleverne også til selv at stille undringsspørgsmål, 
så de får trænet en undersøgende tilgang. Se også afsnittet om forslag til anvendelse.

Flere ark kan bruges i flere fag og ud fra den samme problemstilling, men med andre 
spørgsmål, der tager udgangspunkt i det andet fags kompetenceområder og/eller færdig-
heds- og vidensmål.

Produktforslagene kan også på samme måde anvendes på tværs af arkene. Lad eleverne 
blive inspireret af de forskellige arks produkter og selv komme med alternativer til de 
givne opgaver. Se næste afsnit.

Digitale værktøjer 
Der er i materialet anvendt en del forskellige digitale værktøjer til produktfremstillingen. 
Digitale værktøjer er velegnede til at strukturere og afgrænse opgaver, ligesom de giver de 
højtbegavede elever mulighed for at fremstille produkter, der layoutmæssigt lever op til 
deres perfektionistiske tendenser.
Alle digitale værktøjer er enkle og gratis at bruge, kan afvikles online og har desuden 
mange anvendelsesmuligheder. 

Fælles for disse værktøjer er, at de åbner gode muligheder for undervisningsdifferentiering 
og for, at eleverne kommer op på Blooms syntese-niveau – hvor de skal anvende faglig 
viden i nye sammenhænge – fx i form af produkter. Dette er godt for højtbegavede elever, 
der er gode til at se sammenhænge og strukturer og udfordres ved selv at skulle sætte disse 
sammen på nye måder. 

Bemærk, at der kun er tale om forslag til værktøjer – mange andre apps eller lignende er 
lige så anvendelige. Brug det, som eleverne selv synes er lettest at håndtere.

Følgende værktøjer er anvendt:
 + bighugelabs.com – Skabeloner til magasinforsider, badges, filmplakater og meget 

mere.
 + classtool.net – Værktøjer til at fremstille bl.a. fiktive tweets, SMS’er, nyhedsfeeds og 

facebook-opdateringer.
 + imgflip.com/memegenerator – fremstil egne memes. Stor billedbank og mulighed for 

at uploade egne.
 + tombstonebuilder.com – lav inskriptioner på gravsten.
 + pixton.com – fremstil tegneserier (findes også på Skoletube).
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Undringsspørgsmål 
På engelsk findes begrebet ”thunks”, der er filosofiske eller etiske spørgsmål kendetegnet 
ved, at der findes ikke blot et rigtigt, men mange forskellige svar på dem. Vi har på dansk 
kaldt dem ”undringsspørgsmål”.

Brugen af denne type spørgsmål rummer flere fordele for såvel højtbegavede som øvrige 
elever:

 + Spørgsmålstypen er selv kulturfagenes DNA – der findes jo netop ikke færdige svar på 
de problemstillinger, som eleverne arbejder med i overbygningen.

 + Opgaverne tvinger eleverne væk fra lad-os-google-det-tankegangen og opøver i stedet 
selvstændig og innovativ tankegang.

 + Det er god træning i at arbejde med formulering af almene, historiske og politiske 
problemstillinger i kulturfagene.

 + Spørgsmålene tilgodeser specielt højtbegavede elever, fordi de i forvejen netop er 
gode til abstrakt tænkning og til at ræsonnere. De anderledes spørgsmål pirrer deres 
nysgerrighed og trækker på deres åbenhed over for alternative løsninger og måder at 
tænke på. Dette, og at der netop åbenlyst ikke er et færdigt svar på spørgsmålene, giver 
en genvej til, at de får trænet noget, de ellers hader: At bruge mere end et til to forsøg på 
opgaveløsninger.

Undringsspørgsmål kan fx anvendes på følgende måder:

 + Som alternative opgaver/ekstraopgaver, hvor måden, der svares på, er valgfri, fx skrift-
ligt, mundtligt, som fremlæggelse, video-/lydoptagelse, model osv. 

 + Som hurtige mentale afbræk eller små faglige konkurrencer: Find på tre minutter så 
mange eksempler eller begrundede svar som muligt.

 + Hurtige øvelser i skriftlig formulering og argumentation. Giv på fem minutter et 
skriftligt svar med flest mulige begrundelser. 

 + Sat ind i CL-strukturer som fx dobbeltcirkel eller mødet på midten, hvor eleverne 
udveksler svar. 

 + Som øvelse i at tage et standpunkt, man ikke har og argumentere for det. Dette er mere 
”ufarligt” ved åbne spørgsmål uden endeligt svar. Giv fx eleverne forskellige roller i en 
paneldiskussion.

 + Fremstil med de digitale værktøjer produkter, der illustrerer svarene.
 + Lav så mange begrundelser som muligt, og tag stilling til hvilke, der er gode, og hvilke 

der er dårlige? Lav en prioriteret rækkefølge og hav fokus på hvilke argumenter, der 
bliver brugt i svarene.  Hvad er forskellen på en påstand og en begrundelse?

(Afsnittet er en bearbejdet udgave af ”Højtbegavede børn i skolen” s. 77-81)

Hvordan kan man bruge arkene til  
højtbegavede elever på mellemtrinnet?
Flere af arkene vil man med fordel kunne bruge som udfordrende opgaver for højtbegave-
de børn på mellemtrinnet:

 + Lade dem vælge ark som ekstraopgaver ud fra en interesse i emnet. For højtbegavede 
eleverne kan egeninteresse være en afgørende motiverende faktor, der kan få dem til at 
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arbejde koncentreret længe. Hvis de har en interesse i et emne, vil de ofte kunne arbej-
de på et for deres alder fagligt meget højt niveau. Hav også i mente, at højtbegavedes 
evne til at se sammenhænge og tænke abstrakt gør dem i stand til at stifte bekendtskab 
med mange fagområder tidligt.

 + Tilpas de faglige krav, der stilles til opgaveløsningen, når mellemtrinselever arbejder 
med arkene. Man kan ikke stille samme forventninger til dybde eller nuancering i 
besvarelser – men man kan alligevel sagtens blive overrasket.

 + Brug af arkene på mellemtrinnet kan gøre, at man skal bruge ekstra tid på for-forståelse 
og begrebsforståelse. Dette kan fx gøre ved at eleverne fremstiller begrebsplakater med 
værktøjet motivator på bighugelabs.com: 

 + Motivator er en skabelon til fremstilling af egne plakater med ramme, overskrift og en 
forklarende tekst. Overskriften kan være ethvert fagbegreb inden for de tre fag. Som 
lærer vælger man først det faglige begreb, som eleven skal forstå for at arbejde med 
opgavearket. Eleven skal herefter finde et billede, der passer til overskriften, og lave en 
kort og præcis definition af overskriften (maks. 2 sætninger). 

 + I dette arbejder får eleven både den nødvendige begrebsforståelse, men trænes også 
i udvælgelse af kilder og kort tekstmæssig fremstilling af noget fagligt – jf. kravene i 
overbygningen.

 + Arbejdet med fagbegreber og opgaveark allerede på mellemtrinnet falder godt i tråd 
med undervisningsvejledningerne, hvor det pointeres, at det enkelte fags forløb er 
tænkt sammenhængende fra mellemtrin til overbygning. Brug af opgavearkene på 
mellemtrinnet udnytter elevernes kognitive overskud og høje abstraktionsniveau til at 
forberede dem til overbygningens krav. De trænes desuden på et tidligt tidspunkt til at 
være historieproducerende i stedet for at være historiebrugere. 
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 + Selv om eleverne ikke har samfundsfag på mellemtrinnet, kan en del af de højtbega-
vede børn allerede i denne alder være meget optagede af samfundsmæssige problem-
stillinger og rigtigt/forkert. Man kan derfor i de to øvrige fag lade dem arbejde med 
samfundsfagsarkene ud fra deres interesse i emnerne. Dette falder også godt i tråd med 
formålsparagraffens ord aktiv deltagelse og stillingtagen i demokratiet.

Litteraturliste
 + For mere dybdegående gennemgange kan man med fordel læse:
 + ”Højtbegavede børn i skolen” af Mette Kongstad Welling og Rasmus Welling (GeGe 

Forlag, 2018)
 + ”Højtbegavede børn i familien” af Mette Kongstad Welling (GeGe Forlag, 2018)
 + ”De intelligente børn” af Ole Kyed (Akademisk Forlag, 2015)

Om kilder og billedmateriale
Der er angivet, hvor alle kilder er hentet fra på hvert ark.

Billeder er alle creative commons udgivet under CC0-licens samt følgende andre licenser.

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.da
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.da
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.da
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.da

For disse billeder gælder:

Du må frit:
Dele — kopiere og videredistribuere materialet i ethvert medie eller format 
Tilpasse — remixe, omarbejde og bygge videre på materialet 
til alle formål, også kommercielle. 
Licensgiveren kan ikke tilbagekalde frihederne, så længe du følger licensvilkårene.

Under følgende vilkår:
Kreditering — Du skal give passende kreditering, angive et link til licensen, og oplyse om 
der er foretaget ændringer. Du må gøre det på enhver fornuftig måde, men ikke på en måde 
der antyder at licensgiveren godkender dig eller din anvendelse. 
Deling på samme vilkår — Hvis du remixer, omarbejder eller bygger videre på materialet, 
skal du distribuere dine bidrag under den samme licens som originalen. 
Ingen yderligere begrænsninger — Du må ikke tilføje juridiske vilkår eller teknologiske 
tiltag som juridisk begrænser andre i at gøre hvad licensen tillader. 
Bemærkninger: 
Du behøver ikke efterleve licensen for elementer af materialet som er i public domain, eller 
hvor din anvendelse er tilladt som følge af en gældende undtagelse eller begrænsning. 
Der gives ingen garantier. Licensen giver dig måske ikke alle de tilladelser, der er nød-
vendige for din ønskede anvendelse. F.eks. kan andre rettigheder såsom offentliggørende, 
privatlivs eller moralske rettigheder begrænse måden hvorpå du bruger materialet.


