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1. Indledning 

Science Talenter i Sorø har siden 2009 arrangeret science camps for børn og unge med særlig interesse og/ 

eller talent for naturvidenskab. Science Talent Senior (herefter ‘STS’) er et sammenhængende nationalt 

program rettet mod gymnasieelever i 1., 2. og 3.g med særlig interesse for naturvidenskabelige fag og 

matematik. Programmet har forløbet fra 2019 til 2021 og er gennemført med støtte fra Novo Nordisk Fonden. 

Det er baseret på anerkendt forskning og Science Talenters erfaringer fra andre talentprogrammer. 

Programmet har til formål at sikre, at talentfulde gymnasieelever fra hele landet bliver fagligt udfordret i et 

socialt fællesskab, hvor de møder ligesindede og får inspiration til en fremtidig karriere inden for 

naturvidenskab.  

STS er bygget op af tre delelementer: Science Talent bootcamp for elever i 1.g, Science Talent Faglighed 

for elever i 2.g og Science Talent Forsker for elever i 3.g (se figur 1). Den enkelte elev har mulighed for at 

deltage i alle tre elementer i programmet, eller i et eller to af elementerne. 

 

Figur 1. Programmet Science Talent Senior rummer en række forskellige forløb fordelt over de tre årgange1.  

Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter (NEUC) har i foråret 2021 gennemført en evaluering af STS. 

Evalueringen tager afsæt i STS’ mål om at skabe større begejstring og engagement for naturvidenskab hos 

de deltagende elever, og at flere efter deltagelse i STS ønsker en fremtidig karriere inden for naturvidenskab 

(projektbeskrivelse).  

                                                
1 Se uddybende beskrivelse af de forskellige forløb: https://sciencetalenter.dk/aktuelle-camp-tilbud-til-gymnasier 

 

https://sciencetalenter.dk/aktuelle-camp-tilbud-til-gymnasier
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Formålet med evalueringen har været at undersøge elevernes motivation for naturvidenskab/ matematik, 

deres overvejelser om valg af fremtidig karriere inden for fagene, og hvordan elevernes deltagelse i STS har 

understøttet elevernes motivation og deres overvejelser om fremtidig karriere. Det har resulteret i følgende 

undersøgelsesspørgsmål i evalueringen: 

● Hvad kendetegner deltagernes motivation for naturvidenskab/matematik, og hvordan imødekommer 

STS deltagernes motivation? 

● Hvad kendetegner deltagernes overvejelser om fremtidig uddannelse og karriere inden for 

naturvidenskab/matematik, og hvordan bidrager de faglige og sociale aktiviteter til at påvirke 

deltagernes overvejelser om en fremtidig uddannelse og karriere inden for fagene? 

Evalueringen sætter fokus på den del af programmet, som retter sig mod elever i 2.g, Science Talent 

Faglighed. Der er tale om seks forskellige fagligt specialiserede forløb med hver sit overordnede tema: 

Biotek, Fremtidstek, Fysik-matematik, Kemi, Klima og Rumteknologi (se figur 1). De fagligt specialiserede 

forløb sætter fokus på faglig udvikling, specialisering og fordybelse hos deltagerne inden for forløbets tema. 

Hvert fagligt forløb består af tre camps fordelt over skoleåret. De første forløb under Science Talent Faglighed 

blev gennemført i skoleåret 2019/ 2020.  

Evalueringen er gennemført i perioden marts - september 2021 og tager udgangspunkt i de fagligt 

specialiserede forløb, der er gennemført i skoleåret 2020/ 2021. På grund af nedlukning som følge af Covid-

19 blev de fleste af de fagligt specialiserede forløb gennemført virtuelt2. På matematik-fysik-forløbet nåede 

deltagerne at møde hinanden fysisk på den første camp, mens de øvrige forløb udelukkende har været 

gennemført virtuelt. STS har valgt at gennemføre fysiske erstatningscamps i juli 2021 på flere af de faglige 

forløb. Disse camps indgår ikke i denne evaluering.  

Rapporten henvender sig til projektledelsen, til undervisere og oplægsholdere på STS og til andre, der er 

involveret i at styrke talentfulde unges motivation for naturvidenskab/ matematik. I næste kapitel 

sammenfattes de væsentligste resultater af evalueringen, og rapporten kommer med anbefalinger til, hvad 

Science Talenter kan have fokus på i den videre udvikling og gennemførelse af næste runde af STS og til 

andre talentprogrammer. Denne sammenfatning kan læses uafhængigt af de øvrige kapitler i rapporten. 

Dernæst beskrives evalueringens design og metode, og derefter følger analysen af de data.  

  

                                                
2 Se eksempler på programmer for de virtuelt gennemførte forløb i bilag 2 
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2. Sammenfatning 

Formålet med evalueringen har været at undersøge, hvordan Science Talent Senior (STS) understøtter 

deltagernes motivation for naturvidenskab/ matematik og deres overvejelser om valg af fremtidig karriere 

inden for fagene. Med udgangspunkt i dette formål er det gennem kvantitative og kvalitative metoder 

undersøgt, hvad der kendetegner deltagernes motivation for naturvidenskab/matematik, og hvordan STS 

imødekommer denne motivation. Derudover er det undersøgt, hvad der kendetegner deltagernes 

overvejelser om fremtidig uddannelse og karriere inden for naturvidenskab/matematik, og hvordan de 

faglige og sociale aktiviteter har påvirket deltagernes overvejelser om en fremtidig uddannelse og karriere 

inden for naturvidenskab/ matematik. Evalueringen tager udgangspunkt i de deltagere, der har været på 

camp-forløb i skoleåret 2020/ 2021, hvor undervisningen stort set kun har været virtuel. Dette afspejler sig 

i evalueringens resultater.  

Når vi ser på deltagernes motivation for naturvidenskab/matematik generelt, kan vi se, at deltagerne vægter 

videns- og mestringsorientering meget højt. Præstationsorientering og relationsorientering er også vurderet 

højt af deltagerne, mens deltagernes involveringsorientering er vurderet noget lavere.   

Evalueringen viser, at det varierer i hvor høj grad STS imødekommer deltagernes motivation for 

naturvidenskab/matematik. Det er i meget høj grad lykkedes at imødekomme deltagernes vidensorientering, 

når det kommer til at lære nyt på et højt fagligt niveau. Deltagerne fremhæver, at der var spændende og 

udfordrende oplæg, som var på et højt fagligt niveau. Samtidig belyses det, at det kun i nogen grad er 

lykkedes at give deltagerne mulighed for faglig fordybelse og deltage i undersøgende arbejde.  

Det er ikke i lige så høj grad lykkedes STS at imødekomme deltagernes mestrings- og 

præstationsorientering. Det har været en udfordring for deltagerne at kunne se, at de rykker sig fagligt, og 

at de bliver bedre til at løse opgaver. Samtidig har det været en udfordring at få ros af underviserne og at 

præstere og vise, hvad man kan. 

Det vægtes højt af respondenterne at høre til et socialt fællesskab. Det sociale er i høj grad blevet udfordret, 

og STS er kun i nogen grad lykkedes med at imødekomme deltagernes følelse af at høre til. Endelig viser 

evalueringen, at deltagernes involveringsorientering er imødekommet i mindre grad, når det drejer sig om 

at have medbestemmelse og at undersøge noget i fællesskab. 

Overordnet kan det konstateres, at det virtuelle format for camp-undervisningen har været en udfordring 

for mange af deltagerne. Det har udfordret, hvordan deltagerne har interageret med hinanden og med 

underviserne, og for nogle har det været svært at holde motivationen oppe bag skærmen.  

Erfaringerne fra evalueringen stemmer overens med en undersøgelse blandt gymnasieelever om den 

virtuelle undervisning3. Denne undersøgelse viser, at eleverne oplever den virtuelle undervisning som mindre 

motiverende. Eleverne savner det sociale aspekt i den virtuelle undervisning, og relationen mellem lærer og 

                                                
3 https://www.eva.dk/ungdomsuddannelse/elever-om-virtuel-undervisning-vi-motiveres-tilgaengelige-laerere 

 

 

https://www.eva.dk/ungdomsuddannelse/elever-om-virtuel-undervisning-vi-motiveres-tilgaengelige-laerere
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elever bliver udfordret. Eleverne motiveres af tilgængelige lærere og af at blive mødt af lærerne, der hvor 

de er. På trods af udfordringerne med den virtuelle undervisning belyses det, at mange deltagere har oplevet 

at have fået et højt fagligt udbytte af camp-undervisningen.  

Når det kommer til deltagernes overvejelser om uddannelse og karriere inden for naturvidenskab/ 

matematik, er det lykkedes for projektet at påvirke deltagernes overvejelser om fremtidig uddannelse og 

karriere, både ved at vække deres faglige interesse, fortælle om jobmuligheder og vise, hvordan de kan 

være med til at gøre en forskel. Der er forskel på, hvor meget deltagerne er blevet påvirket, hvor flere 

deltagere i interviewene giver udtryk for at være afklarede om, hvilken uddannelse de vil vælge og hvilket 

job de ønsker, hvorfor de ikke er så let påvirkelige. Der er forskel på, i hvor høj grad STS har givet deltagerne 

ny viden om uddannelses- og jobmuligheder. Hvor nogle vurderer, at de har fået ny viden, er der andre, 

som angiver, at de ikke i så høj grad har fået ny viden. Det hænger bl.a. sammen med, at nogle deltagere 

giver udtryk for, at de allerede har en stor viden om uddannelses- og jobmuligheder inden for deres faglige 

interessefelt. 

Det overordnede formål med STS har været at give talentfulde gymnasieelever mulighed for at blive fagligt 

udfordret i et socialt fællesskab, hvor de møder ligesindede og får inspiration til en fremtidig karriere inden 

for naturvidenskab. En grundtanke med Science Talenters programmer er, at unge talenter mødes fysisk 

med ligesindede på camps på talentcenteret i Sorø. Her er der faciliteter, som fx laboratorier, 

undervisningslokaler og områder til gruppearbejde, som understøtter Science Talenters idé om, at unge 

mødes med ligesindede i et socialt fællesskab, hvor de bliver fagligt udfordret. Når undervisningen er blevet 

omlagt til online-undervisning udfordres denne grundtanke væsentligt. En anden grundtanke ved Science 

Talenters programmer er at give deltagerne mulighed for at udvikle sociale relationer. Fra tidligere 

programmer er det erfaringen, at et af de vigtigste udbytter fra talent camps er, at deltagerne opbygger et 

stærkt og fagligt socialt netværk. Denne grundtanke er også blevet udfordret af, at deltagerne ikke har haft 

mulighed for at møde hinanden fysisk og udvikle sociale relationer. 

Baseret på evalueringens resultater kan det konkluderes, at det er lykkedes STS med de fagligt 

specialiserede forløb i 2.g at udfordre deltagerne fagligt med undervisning på et højt niveau og at inspirere 

dem til en fremtidig karriere inden for naturvidenskab/matematik. Samtidig har campforløbene givet 

deltagerne mulighed for at møde ligesindede. Det afdækkes, at ambitionen om at skabe et socialt fællesskab 

er blevet udfordret af, at undervisningen er foregået virtuelt. Det virtuelle format har udfordret relationen 

mellem underviserne og deltagerne og de faglige og sociale relationer deltagerne imellem. Forhåbentlig 

spænder Covid-19 ikke igen ben for, at Science Talenter kan afholde fysiske camps i Sorø. Hvis det alligevel 

skulle ske, er det meget vigtigt, at Science Talenter gør en stor indsats for at understøtte dialog og 

interaktion mellem undervisere og deltagere og deltagerne imellem. Det handler særligt om at gøre en stor 

indsats for at facilitere deltagernes gruppearbejde og deres arbejde med det faglige indhold4.  

 

  

                                                
4 Se fx EVA, “5 veje til at understøtte fagligt udbytte af digital teknologi i undervisningen”, 2018,  

https://www.eva.dk/ungdomsuddannelse/5-veje-understoette-fagligt-udbytte-digital-teknologi-undervisningen 
 

https://www.eva.dk/ungdomsuddannelse/5-veje-understoette-fagligt-udbytte-digital-teknologi-undervisningen
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3. Evalueringens design og metode 

Evalueringen sætter fokus på deltagernes motivation for naturvidenskab/matematik, deres overvejelser om 

fremtidig karriere inden for naturvidenskab/ matematik, og hvordan elevernes deltagelse i STS har 

understøttet deres otivation ogs overvejelser om fremtidig karriere. Evalueringen er gennemført ved en 

kombination af kvalitative og kvantitative metoder med brug af en survey samt indledende og opfølgende 

interview. Evalueringen tager udgangspunkt i de deltagere, der har været på camp-forløb i skoleåret 2020/ 

2021, hvor undervisningen stort set kun har været virtuel. I figur 2 beskrives evalueringens temaer, metoder 

og datagrundlag.  

 

Figur 2: oversigt over evalueringens temaer, metoder og datagrundlag 

I det følgende vil vi først præsentere evalueringens teoretiske afsæt. Dernæst vil vi beskrive, hvordan vi 

har designet survey og interview.  
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3.1 Evalueringens teoretiske afsæt 

Evalueringen tager teoretisk afsæt i en forståelse af motivation inspireret af uddannelsesforsker Mette Pless5. 

Pless tager udgangspunkt i forståelsen af motivation ud fra: “målorienterings-teorier, der er centreret om 

at forstå motivation gennem elevernes meningsskabelse og motiver for involvering, samt socio-kulturelle 

læringsteorier, der understreger vigtigheden af at forstå motivation som relationelt og kontekstuelt 

konstitueret.” (Pless, s. 3). Ifølge Pless er motivation noget, der skabes i samspil mellem de erfaringer, som 

eleven bringer med sig ind i skolen, og den skolekontekst, som den unge agerer i. Dermed gør Pless op med 

en forståelse af motivation som en iboende egenskab hos individet. Samtidig ønsker Pless med begrebet 

motivationsorienteringer at synliggøre variationer i elevernes motivation. Det gør hun ved at udfolde 

motivationsbegrebet til at indeholde fem forskellige motivationsorienteringer (beskrives nærmere i tabel 1 

nedenfor): 

● vidensorientering 

● mestringsorientering 

● præstationsorientering 

● relationsorientering 

● involveringsorientering  

Disse fem motivationsorienteringer er med til at give en forståelse af elevens deltagelse, ikke-deltagelse, 

involvering og distancering i undervisningen. Alle fem orienteringer er til stede hos den enkelte elev på 

samme tid, men kommer til udtryk forskelligt hos eleven i forskellige læringssituationer. Det er denne 

forståelse af motivation, som evalueringen tager sit teoretiske afsæt i.  

3.2 Survey 

Med afsæt i Mette Pless’ forståelse af motivation, de overordnede temaer for evalueringen (se figur 2) og 

de gennemførte indledende interview er der udviklet en elektronisk survey i SurveyXact (se bilag 3). 

Surveyen indeholder spørgsmål om følgende: 

● Deltagernes motivationsorienteringer inden for naturvidenskab/matematik generelt 

● Deltagernes oplevelser af online camp-undervisningen 

● Deltagernes vurdering af hvordan camp-undervisningen imødekommer deres 

motivationsorienteringer 

● Deltagernes overvejelser om uddannelse og fremtidig karriere inden for naturvidenskab/ 

matematik, og hvordan camp-undervisningen har påvirket deres overvejelser 

For at undersøge hvilke motivationsorienteringer der driver deltagerne på de faglige forløb, har vi udviklet 

et indeks for de fem orienteringer. Indekset indeholder fem operationaliserede udsagn for hver 

motivationsorientering. I tabel 1 beskriver vi, hvad der kendetegner de fem motivationsorienteringer og de 

                                                
5 Pless, M. (2019). Unges motivation i udskolingen. I T.N. Rasmussen, & A. Søndberg (red.), Motivation: klasseledelse, 

relationer og didaktik (s. 235 - 252). Aarhus: Kvan 



 

 

Evaluering af Science Talent Senior 

 

                                                         10                                                                            neuc.dk 

fem operationaliserede udsagn, der knytter sig til hver motivationsorientering: 

Motivationsorientering Kan beskrives som Operationaliseret i følgende 
udsagn  

Vidensorientering Udforske, producere 

sammenhænge, nysgerrighed 

jeg lærer nyt  

det faglige niveau er højt 

opgaven tager udgangspunkt i 
en virkelig problemstilling 

jeg får mulighed for at fordybe 
mig 

 
jeg er med til at undersøge 
noget 

Mestringsorientering Mestring, progression, feed-

back, feedforward. 

jeg bliver bedre til at løse 
opgaver 

det lykkes at løse opgaver, som 
jeg ikke har prøvet før 

jeg kan se, at jeg rykker mig 
fagligt 

jeg føler mig i stand til at løse 
opgaven  

jeg føler mig god til en opgave 
eller når jeg deltager i timen  

Præstationsorientering Fokusering, karakterer, 

konkurrence, leg. 

læreren siger, at jeg gør det 
godt 

jeg gør en ekstra indsats 

der er et konkurrenceelement i 
undervisningen 

jeg leverer et godt produkt/ en 
god præstation 

jeg synes opgaven giver mening  

Relationsorientering Anerkendelse, fællesskaber, 

tilhør 

vi arbejder sammen i grupper 

dem jeg arbejder sammen har 
samme interesse 
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jeg får mulighed for at diskutere 
en faglig problemstilling sammen 
med andre 

underviseren gerne vil høre min 

mening 

jeg føler, jeg hører til på holdet  

Involveringsorientering Åbne læreprocesser, 

eksperimenter, kreativitet 

vi selv skal formulere hypoteser 

vi selv skal finde frem til, 
hvordan vi vil undersøge noget 

vi selv skal designe forsøg  

jeg oplever at have 
medbestemmelse 

vi i fællesskab udvikler eller 

undersøger noget 

Tabel 1: Indeks: motivationsorienteringer og operationaliserede udsagn 

Et indeks er en række af indikatorer, der måler et givent fænomen. Det er ofte mere målingsvalidt end 

måling af enkeltindikatorer. Derfor er det vigtigt at forholde sig til den interne reliabilitet i indekset. Når vi 

undersøger den interne reliabilitet i indekset, betyder det, at vi tester for, om de forskellige svarkategorier 

(udsagn) kan vægtes i samme grad, og om de alle kan påstås at kunne vægtes ens. Vi forsøger derved at 

minimere tilfældige målefejl i svarkategorierne i indekset for at sikre, at der er en valid intern reliabilitet. 

Det betyder, at vi sikrer os, at der ikke er svarkategorier, som giver ‘støj’, dvs. tilfældige målefejl, i 

vægtningen af dem i den videre analyse. 

Ved brug af en Cronbach Alpha test har vi testet den interne reliabilitet. Ved en Cronbach Alpha test skal 

værdien ligge mellem 0,5 og 0,9, for at vi kan sige, at der er intern reliabilitet mellem udsagnene for den 

enkelte motivationsorientering. Resultatet af Cronbach Alpha testen blev en værdi på 0,83. Det betyder, at 

der er en acceptabel reliabilitet i de operationaliserede udsagn inden for motivationsorienteringerne. Dermed 

kan svarkategorierne ses som at have god intern reliabilitet, og de kan dermed bruges i den videre analyse 

af, hvorvidt STS imødekommer de motivationsorienteringer, som deltagerne giver udtryk for.  

Spørgsmålene i surveyen om deltagernes overvejelser om fremtidig uddannelse og karriere inden for 

naturvidenskab/matematik er udviklet med inspiration fra en undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut, 

som bl.a. handler om unges begrundelser for studievalg6.  

                                                
6 Danmarks Evalueringsinstitut (2019), “Sammenhænge mellem unges begrundelser for studievalg og frafald på de 

videregående uddannelser”  
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Surveyen indeholder lukkede og enkelte åbne spørgsmål. Respondenterne blev bedt om at vurdere de 

lukkede spørgsmål på en fem-trins Likert-skala, hvor 1 = slet ikke, 2 = i mindre grad, 3 = i nogen grad, 4 

= i høj grad og 5 = i meget høj grad. Herudover indgik også svarkategorien ‘Ved ikke’.  

For motivationsorienteringerne generelt er der beregnet et gennemsnit ud fra hver af de lukkede spørgsmål 

på en fem-trins Likert-skala. Kategorien ‘Ved ikke’ er ikke medregnet i gennemsnittet. Respondenter, som 

ikke har gennemført hele surveyen, er heller ikke medregnet. Der er også beregnet gennemsnit for, hvordan 

STS imødekommer deltagernes motivationsorienteringer. Gennemsnit for deltagernes 

motivationsorienteringer generelt og deltagernes vurderinger af, hvordan camps imødekommer deltagernes 

motivationsorienteringer er sat ind i samme diagram for at tydeliggøre en sammenligning.  

Yderligere er gennemsnittet beregnet og sammenlignet ved spørgsmålene om deltagernes overvejelser om 

uddannelser, og hvordan STS har imødekommet disse overvejelser ud fra samme principper som beskrevet 

ovenfor. 

Frekvensen er beregnet for spørgsmålene om onlineundervisning, samt på spørgsmålene om hvordan STS 

har påvirket deltagernes overvejelser om job og uddannelse. Det vil sige, at det beregnes ud fra hvor hyppigt 

et svar er fremkommet ud af en given mængde, omsat til procent (et svar fremkommer 4 ud af 20 gange - 

4/20=0,2*100=20%. Frekvensen er altså 20%). I frekvensberegningerne er ‘Ved ikke’ medtaget.  

Surveyen blev sendt ud i slutningen af maj 2021 til alle 230 deltagere fra de seks fagligt specialiserede 

forløb for elever i 2.g gennemført i skoleåret 2020/ 2021. Science Talenter stod for at sende en mail med et 

link til surveyen til alle 230 deltagere. Der er derudover sendt en reminder ud til deltagerne.  

Når en survey bliver sendt ud via link i SurveyXact, bliver der genereret en ny besvarelse hver gang, der 

bliver klikket på linket. Det betyder, at respondenterne i princippet kan besvare surveyen flere gange. I de 

opfølgende interview har vi erfaret, at en respondent har besvaret surveyen to gange. Da det i princippet 

kan være tilfældet for andre respondenter, har vi valgt at bevare begge besvarelser fra denne respondent, 

vel vidende at det er en fejlkilde, da vi ikke kan vide, om andre respondenter har gjort det samme. Det 

betyder også, at respondenter, som går i gang med at besvare surveyen, men som ikke besvarer hele 

skemaet i første omgang, ikke kan gå tilbage til deres besvarelse, hvis de lukker det ned. De bliver derfor 

nødt til at starte forfra på deres besvarelse af skemaet, hvis de ønsker at besvare det. En delvis besvarelse 

kan også indikere, at respondenten alligevel ikke ønsker at besvare skemaet. Derfor har vi valgt at udelade 

de delvise besvarelser og udelukkende basere vores analyse på de gennemførte besvarelser.  

I alt 59 respondenter har gennemført deres besvarelse af surveyen, og det giver en svarprocent på 25,7 %. 

Det er en relativt lav svarprocent, også når vi sammenligner med tidligere evalueringer, som NEUC har 

gennemført for Science Talenter (fx evalueringen af Science Talent Academy med en svarprocent på 56,6 

%7). En mulig forklaring kan være, at stort set alle camps har været afholdt virtuelt. Det kan betyde, at 

deltagerne ikke har oplevet den samme grad af tilknytning til Science Talenter, som deltagere, der har været 

på fysiske camps, og dermed måske ikke har følt sig så forpligtet til at besvare surveyen. Derudover er 

                                                
7 NEUC (2020), Afsluttende rapport. Science Talent Academy, https://neuc.dk/science-talent-academy-giver-unge-mod-

paa-at-beskaeftige-sig-med-natur-og-biovidenskab/ 

https://neuc.dk/science-talent-academy-giver-unge-mod-paa-at-beskaeftige-sig-med-natur-og-biovidenskab/
https://neuc.dk/science-talent-academy-giver-unge-mod-paa-at-beskaeftige-sig-med-natur-og-biovidenskab/
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surveyen sendt ud til deltagerne midt i deres eksamens- og prøveperiode i gymnasiet, og det kan have gjort 

det svært for deltagerne at finde tid til at besvare surveyen.  

3.3 De kvalitative interview 

De indledende interview og de opfølgende interview er gennemført som semistrukturerede kvalitative 

enkeltinterview med deltagere fra ét af de fagligt specialiserede forløb i 2.g gennemført i skoleåret 2020/ 

2021. De indledende interview har dannet grundlag for udviklingen af surveyen til alle deltagere på de faglige 

forløb. Samtidig bidrager de indledende interview sammen med de opfølgende interview til at eksemplificere, 

uddybe og nuancere resultater fra surveyundersøgelsen. 

Der er udviklet en spørgeguide til både de indledende og de opfølgende interview. Spørgeguiden til de 

indledende interview blev udviklet med afsæt i tidligere gennemførte evalueringer af Science Talent-

programmer8 og med inspiration fra Mette Pless’ forståelse af motivation (se 3.1 afsnit om evalueringens 

teoretiske afsæt). De opfølgende interview er baseret på spørgeguiden fra de indledende interview med 

enkelte mindre tilpasninger.  

Interviewpersonerne til de indledende interview er rekrutteret ved, at projektet har kontaktet udvalgte 

deltagere for at høre, om de var interesseret i at deltage i et interview. Interviewpersonerne til de opfølgende 

interview er rekrutteret gennem surveyen, hvor deltagere kunne tilkendegive, om de ønskede at deltage i 

et interview. Som det fremgår af figur 3, er der i interviewene deltagere fra fem ud af seks af de fagligt 

specialiserede forløb. Det er ikke lykkedes at finde en interviewperson, der har deltaget i forløbet 

Fremtidstek. 

Alle interview er gennemført virtuelt i Zoom, så interviewer og interviewperson havde mulighed for at se 

hinanden under interviewet. Interviewene har varet 25 - 40 minutter og er optaget enten i Zoom eller på 

diktafon. Interviewene er efterfølgende lyttet igennem, og der er skrevet noter undervejs. Væsentlige citater 

er udskrevet i deres fulde længde. Der er foretaget en tematisk analyse af de indsamlede data på tværs af 

interviewene.  

3.4 Repræsentativitet 

For at undersøge repræsentativiteten af evalueringen er det vigtigt at forholde sig til den lave svarprocent. 

En lav svarprocent er dog ikke altid ensbetydende med en dårlig repræsentativitet, hvorfor data skal 

undersøges yderligere. I figur 3 ses det, at der er en skæv fordeling af respondenter på de seks forskellige 

fagligt specialiserede forløb i surveyen: 

                                                
8 Se bl.a. NEUC (2020), Afsluttende rapport. Science Talent Academy, https://neuc.dk/science-talent-academy-giver-

unge-mod-paa-at-beskaeftige-sig-med-natur-og-biovidenskab/ 
 

https://neuc.dk/science-talent-academy-giver-unge-mod-paa-at-beskaeftige-sig-med-natur-og-biovidenskab/
https://neuc.dk/science-talent-academy-giver-unge-mod-paa-at-beskaeftige-sig-med-natur-og-biovidenskab/
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Figur 3: Fordeling af respondenter i survey på de fagligt specialiserede forløb 

Sammenholdes disse data med interviewene, tegner der sig igen et billede af, at nogle grupper af 

respondenter ikke er repræsenteret i evalueringen i ligeså høj grad. Derfor forholder evalueringen sig ikke 

til, hvordan deltagere har oplevet de enkelte forløb, men hvordan det ser ud på tværs af forløbene. Hermed 

kan det konkluderes, at denne undersøgelse ikke har en høj grad af repræsentativitet. Med dette forbehold 

vurderes det, at analysen af de indsamlede kvantitative og kvalitative data kan bidrage med viden, som 

Science Talenter kan anvende som input i den videre udvikling af STS og i andre talentprogrammer.   
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4. Analyse 

I dette kapitel præsenteres analysen af data fra surveyundersøgelsen og de kvalitative 

interview.Indledningsvist beskrives deltagernes generelle motivationsorienteringer inden for 

naturvidenskab/matematik, og hvordan STS imødekommer deltagernes motivationsorienteringer. Dernæst 

beskrives deltagernes oplevelser af den virtuelle undervisning, som har vist sig at have stor betydning for, 

hvordan deltagerne har oplevet de camps de har deltaget på. Til slut beskrives, hvordan STS påvirker 

deltagernes overvejelser om uddannelse og karriere inden for naturvidenskab/matematik, og dette uddybes 

og nuanceres med de kvalitative data fra de uddybende kommentarer i surveyen og de kvalitative interview.  

4.1 Deltagernes motivation og deres oplevelser af camps 

I de følgende afsnit undersøges, hvordan STS imødekommer deltagernes generelle motivationsorienteringer 

i naturvidenskab/matematik. Det gøres ved for hver af de fem motivationsorienteringer, at se på deltagernes 

generelle motivationsorienteringer inden for naturvidenskab/matematik og sammenholde det med 

deltagernes oplevelser af camp-undervisningen inden for hver motivationsorientering.  

4.1.1 Vidensorientering - nysgerrighed, vidensbegær og at gå op i faget 

Vidensorientering handler om nysgerrighed, vidensbegær og om at gå op i faget, og typisk vil det for mange 

af de unge også være specifikke emner, der har deres særlige interesse (Pless, s. 7). Ser vi på deltagernes 

generelle vidensorientering inden for naturvidenskab/matematik (figur 4), ses det, at deres orientering imod 

viden generelt er høj. Alle fem udsagn inden for vidensorientering generelt bliver vurderet ganske højt af 

respondenterne med et gennemsnit på omkring 4 eller derover (Spørgsmål 1 a - e).  

I figur 4 ses det også, at campene i høj grad imødekommer respondenternes vidensorientering. Det er især 

de to udsagn, ‘jeg lærte noget nyt’ (gennemsnit = 4,1) og ‘det faglige niveau var højt’ (gennemsnit = 4,1), 

der er vurderet højt af respondenterne.  

I de uddybende kommentarer i surveyen og i de kvalitative interview ses det, at den faglige interesse hos 

deltagerne og oplevelsen af et højt fagligt niveau kommer til udtryk. I surveyen blev respondenterne spurgt 

om, hvad de især husker fra de camps, de har deltaget i. Her fremhæver cirka halvdelen af respondenterne 

(29 resp.) de faglige oplæg, som de har hørt. Her er det tydeligt, at oplæggene imødekommer deltagernes 

faglige interesser: 

Jeg husker specielt da vi havde om epigenetik, det var spændende og udfordrende. Oplægget 

omkring vaccineudrulning i Afrika var mega godt (survey) 

Medicinal kemi, og hvordan alle syntetiske lægemidler tager brug af mekanismer fra eksisterende 

organiske molekyler (survey) 

Flere af de informanter der blev interviewet gav udtryk for, at det ikke bare er en interesse, men nærmere 

en passion:  

Jeg har altid været fascineret af fysik - særligt astrofysik (Interview) 
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Den første camp var den bedste (...) Og der er jeg blevet helt forelsket i relativitetsteorien. Den 

camp åbnede en dør for mig med en anden slags fysik end vi kender til i gymnasiet (Interview) 

I surveyen og interviewene giver flere deltagere også udtryk for, at oplæggene var spændende og 

udfordrende og på et højt fagligt niveau:  

Oplæg udefra med højt fagligt niveau (survey). 

Det var tilpas svært til, at det var udfordrende, men det var ikke for svært til, at man kunne forstå 

det (Interview)  

…...Udfordrende - ja, jeg tror primært, det har noget at gøre med, at ihvertfald i forhold til 

bioteknologi, så blev det meget væk fra hvad vi laver i skolen………Det blev mere og mere 

udfordrende, hvilket jeg også synes var ret fedt, fordi det blev jo gradvist mere 

udfordrende……...og man fik virkelig engang imellem nogle hjernetvistere…... (Interview) 

Det understøtter surveydata om, at deltagernes vidensorientering er imødekommet i høj grad i de faglige 

forløb i STS, når det drejer sig om at lære nyt og på et højt fagligt niveau. 

Vidensorientering relateret til de to udsagn om respondenternes oplevelser af de camps, de har deltaget i: 

(‘jeg får mulighed til at fordybe mig’ (gennemsnit = 3,1) og ‘jeg er med til at undersøge noget’ (gennemsnit 

= 3,5) er ikke imødekommet i helt så høj en grad som de øvrige udsagn relateret til vidensorientering. 

Når det kommer til muligheden for at fordybe sig, giver nogle deltagere i interviewene udtryk for, at 

campundervisningen gav mulighed for at arbejde fokuseret og at fordybe sig i et fag, som ikke er styret af 

pensum: 

Det som adskiller sig mest [fra gymnasiet] er niveauet. Der bliver stillet krav og man går i dybden 

med det faglige. Det er fedt (Interview) 

Jeg kan godt lide, når vi gik helt i dybden med fysikken….(..).. Ift. over i skolen, så har vi fået et 

emne, og så skal vi lige hurtigt snakke om det, og så er det en aflevering, bom, og så er det det. 

Og så er det fuldstændig glemt, til vi skal op i det i 3.g (Interview) 

Andre deltagere giver omvendt udtryk for, at fordybelsen var svær at opnå, og det kan muligvis tilskrives, 

at undervisningen var virtuel:  

De [oplæggene] var interessante og på et højt fagligt niveau ..., men desværre forsvandt en del af 

motivationen og koncentration pga. det var virtuelt. (survey) 

Samtidig har det været udfordrende at lave undersøgelser i den virtuelle undervisning, og enkelte 

interviewpersoner nævner, at de forsøg, de selv skulle lave derhjemme, var svære at få til at lykkes:  

Farver var også noget, som vi kunne lave forsøg på derhjemme. Jeg ved ikke hvor godt jeg synes 

det fungerede, fordi man skulle prøve at lave nogle ting selv ud af skotøjsæsker og sådan noget, 

og det virkede for mit vedkommende ikke specielt godt (Interview)  

Det kan være med til at forklare, at udsagnet “jeg var med til at undersøge noget” ikke er imødekommet i 



 

 

Evaluering af Science Talent Senior 

 

                                                         17                                                                            neuc.dk 

lige så høj grad. 

Vidensorientering: 

Jeg bliver motiveret i undervisningen, når: 

 

På de camps, jeg deltog i, oplevede jeg at: 

 

 

Figur 4: Deltagernes vurdering af udsagn relateret til vidensorientering, og hvordan STS imødekommer denne 

vidensorientering  

4.1.2 Mestringsorientering - at kunne mestre faglige udfordringer 

Mestringsorientering handler om, hvordan elevernes erfaring og forventning med at mestre forskellige 

udfordringer i en skolekontekst spiller en central rolle for deres motivation. Eleverne kobler det at ‘være god 

til’ et fag eller opgave med oplevelsen af motivation. Oplever eleven modgang og manglende mestring, 

falder motivationen (Pless, s.10). 

Som det ses i figur 5, er udsagnene relateret til mestringsorientering generelt også vurderet højt af 

respondenterne med et gennemsnit på 4 eller derover (spm. 2a-e). Holdes respondenternes generelle 

mestringsorientering op imod, hvad de har oplevet på de camps de har deltaget i, ses det, at udsagnene 

relateret til deltagernes oplevelser af undervisningen er vurderet noget lavere end udsagnene relateret til 

deres mestringsorientering generelt. Det kommer især til udtryk i vurderingen af udsagnet “jeg bliver bedre 

til at løse opgaver”, hvor gennemsnittet for deltagernes oplevelse på camp-undervisningen ligger på 3,2 og 

dermed er vurderet 1,2 lavere end respondenternes generelle mestringsorientering (gennemsnit 4,4). 

Derudover er udsagnene relateret til respondenternes oplevelse af undervisningen, ‘jeg kan se, at jeg rykker 
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mig fagligt’ (gennemsnit = 3,4) og ‘jeg føler mig i stand til at løse opgaver’ (gennemsnit = 3,4) også vurderet 

noget lavere end udsagnene relateret til respondenternes generelle mestringsorientering. 

Disse afvigelser kan muligvis igen tilskrives, at undervisningen var virtuel. Nogle interviewpersoner giver 

udtryk for, at oplæggene var sværere at følge med i og på et for højt fagligt niveau, fordi undervisningen 

foregik virtuelt. Når det er svært at følge med, kan det føre til en oplevelse af, at det er svært at mestre det 

faglige indhold, og det kan betyde, at motivationen falder. 

Altså jeg vil sige, især når det kommer til, de her ting omkring sådanne mekanismer i den 

biologiske krop f.eks., så når vi har snakket omkring proteinsynteser, så kan det være sådan noget 

med, hvordan proteinsyntesen fungerer i kroppen kontra hvordan de proteiner der faktisk bliver 

produceret hjælper med diverse mekanismer i kroppen. Det kan være meget sådan, altså selv hvis 

jeg sidder og siger det nu, kan det godt være meget uhåndgribeligt, og sådan fungerer det også 

meget, når man sidder og har en forelæsning. Heldigvis, altså de hjalp alt hvad de kunne, vil jeg 

gerne lige give dem….. (Interview) 

Hvor nogle deltagere har oplevet, at de kunne få hjælp fra underviserne, hvis der var noget, de ikke forstod, 

er der andre, som oplevede, at det var svært at få den hjælp de havde brug for: 

Jeg føler, at jeg har kunnet følge med sådan nogenlunde. Der har været nogle gange, hvor jeg har 

tænkt: What the fuck! Så har jeg spurgt ind, og så har jeg forstået det bagefter (Interview)  

Ja, så er der jo de onlineforløb, men det er også svært at få dem til at fungere perfekt (..) Vi skulle 

lære at programmere, og personligt havde jeg ingen erfaring med det, så det var utroligt svært 

(..) det var svært at spørge ind, vi sad jo 20-30 stykker... og der var jo kun nogle få der havde 

erfaring med det...Læreren kan jo ikke lige komme over og pege, og sige du skal gøre sådan og 

sådan.. (Interview)  

Det kunne være svært at få hjælp… Man kunne sidde og vente længe (Interview) 

Det ses også, at interaktionen mellem undervisere og deltagere er blevet udfordret af online-formatet (se 

næste kapitel om deltagernes oplevelse af online-undervisningen). Det kan betyde, at deltagerne i mindre 

grad har haft mulighed for at få umiddelbar feedback fra underviserne på deres indsats, og dermed at det 

kan være sværere som deltager at vurdere, om man bliver bedre til at løse opgaver, og om man rykker sig 

fagligt: 

[Underviserne] har ikke rigtig nogen mulighed for at se, hvad stemningen er i rummet, er det for 

svært, er det meganemt? Har man brug for mere tid? Man får ikke den samme lærer/ elev 

sparring, som man ellers ville have gjort (Interview)  
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Mestringsorientering: 

Jeg bliver motiveret i undervisningen, når: 

 

På de camps, jeg deltog i, oplevede jeg at: 

 

 

Figur 5: Deltagernes vurdering af udsagn relateret til mestringsorientering, og hvordan STS imødekommer denne 

mestringsorientering 

4.1.3 Præstationsorientering - ros, karakterer og sammenligning med andre  

Præstationsorientering tager sit afsæt i at skulle præstere og gerne også modtage ros igennem social 

sammenligning som f.eks. karakterer. Her er det vigtigt for eleverne at kunne placere sig øverst i et hierarki 

og demonstrere kompetence både i relation til andre elever og til lærerne (Pless, s. 8).  

Som det fremgår af figur 6, er der særligt fire af de fem udsagn relateret til præstationsorientering, som 

vægtes højt af deltagerne, når de skal forholde sig til deres egen motivation for undervisningen i 

naturvidenskab/ matematik generelt. For disse fire udsagn ligger gennemsnittet omkring 4. Udsagnet ‘Jeg 

bliver motiveret i undervisningen, når der er et konkurrenceelement i undervisningen’ er dog vurderet 

væsentligt lavere end de øvrige udsagn generelt med et gennemsnit på 2,9.  

Samtidig ses det, at der er en betydelig forskel på elevernes generelle vurdering af udsagnene relateret til 

præstationsorientering, og hvordan campene imødekommer deltagernes præstationsorientering. F.eks. 
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vægter mange elever det højt at få ros af læreren (gennemsnit = 4,1), men på campene føler eleverne ikke 

i ligeså høj grad at have fået denne ros (gennemsnit = 2,5). 

Igen kan det måske tilskrives, at undervisningen har været virtuel, og at interaktionen mellem underviser 

og deltagere er blevet udfordret. Der er ikke den samme mulighed for dialog lige efter et oplæg, eller 

umiddelbare spørgsmål til en opgave, osv.  

“Når jeg leverer en god præstation” er også vægtet højt i den generelle motivationsorientering (gennemsnit 

= 4,2), og er ikke imødekommet i camp-undervisningen i ligeså høj grad (gennemsnit = 3,1). Her kan en 

del af afstanden imellem de to gennemsnit muligvis tilskrives, at det kan være en større udfordring at 

præstere online, da det kan være sværere at være aktiv og at have den samme mængde taletid som i fysisk 

undervisning9. I surveyen fremhæver flere respondenter dog eksempler, hvor de har præsteret, hvor de 

f.eks. skulle fremlægge noget, eller gennemføre forsøg: 

Også meget fedt, at lave pitch selv! Og godt at skulle fremlægge for alle de andre (survey) 

Til den sidste camp husker jeg også især da vi skulle lave selvstændige projekter med simuleringer 

- det var fedt, når det endelig lykkedes for os...!!! (survey) 

Det, at opgaverne giver mening, er også vurderet højt generelt (gennemsnit = 4,4), og ikke imødekommet 

i ligeså høj grad på de virtuelle camps (gennemsnit = 3,1). Interviewene nuancerer imidlertid denne tendens, 

hvor flere deltagere giver udtryk for, at opgaverne var meningsfulde. Nogle af dem fremhæver, at de 

oplevede opgaverne som virkelighedsnære og relevante. Flere af dem nævner det som en modsætning til 

gymnasiet, hvor de oplever, at det er tænkte eksempler og lidt virkelighedsfjern undervisning:  

I gymnasiet handler fysik om klassisk fysik. Indtil campen har fysik været forbundet med en 

masse kedelige formler. Det er ikke fysikken selv, som man har lært [i gymnasiet] (Interview) 

Den her ide om, at man laver noget, der faktisk har relevans ifht. virkeligheden…. (Interview) 

Det var dengang, vi var derovre fysisk, hvor vi simpelthen sad selv og beregnede på stjerner og 

sulfider osv. Man føler man laver, du ved, et arbejde, selvfølgelig minder det ikke 100 procent om, 

men noget hen i retningen af, hvordan det er at man beregner sådanne her ting, hvad hedder 

det... det synes jeg er rigtigt fedt ifht. den almindelige fysikundervisning, der altid er tænkte 

eksempler, osv……. Det var noget af det fedeste (Interview)  

Andre deltagere giver i interviewene udtryk for, at det mere praksisnære blev udfordret af, at undervisningen 

var virtuel, eller var svært at få til at lykkes: 

Det ville jo have været fedt at lave nogle forsøg derovre, og det ville have motiveret endnu mere 

(Interview)  

Hjemmeforsøg er hvad det er. Det kunne ikke være gjort bedre fra Science Talenters side, tror jeg 

ikke. Jeg er ikke den største fan af hjemmeforsøg, det er hvad det er (Interview) 

                                                
9 https://emu.dk/eud/forskning-og-viden/gode-raad-til-onlineundervisning-paa-baggrund-af-evaluering-af-merkantile 
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Derudover ses det, at deltagerne heller ikke i så høj grad har oplevet et konkurrenceelement i 

undervisningen på de camps, de har deltaget i (gennemsnit = 2,0). På den måde imødekommer STS 

deltagernes præstationsorientering ved ikke at vægte et konkurrenceelement. Flere af interviewdeltagerne 

understreger også vigtigheden af, at undervisningen på camps er fritaget for pensum- og eksamensfokus, 

og at undervisningen i højere grad har tilgodeset deres faglige interesser: 

Jeg synes, det var mega interessant, fordi det lå langt væk fra pensum... (Interview) 

Det er ikke bundet op på noget pensum, det er den store forskel, det er lidt mere ‘fri leg’ 

(Interview) 

En deltager giver i interviewet udtryk for, at det at deltage på et forløb hos Science Talenter dog ikke er helt 

fritaget fra at skulle præstere og sammenligne sig med andre: 

Det, der er specielt at være på noget der hedder Science Talenter er, at man er talentfuld lige 

pludselig og man er sammen med andre talentfulde. Der er lidt et præstationspres (Interview) 

Omvendt lægger flere af deltagerne vægt på, at det at deltage i et Science Talent forløb giver mulighed for 

at være sammen med ligesindede med samme interesser som dem selv (se afsnit om relationsorientering). 

Præstationsorientering: 

Jeg bliver motiveret i undervisningen, når: 

 

På de camps, jeg deltog i, oplevede jeg at: 

 

Figur 6: Deltagernes vurdering af udsagn relateret til præstationsorientering, og hvordan STS imødekommer denne 

præstationsorientering 
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4.1.4 Relationsorientering - at høre til og være en del af fællesskabet 

Relationsorientering handler om, hvordan relationer motiverer elever. Det ‘at høre til’ er et vigtigt parameter 

for mange unge, når det drejer sig om deres involvering i det faglige stof. Både relationen til de andre elever 

og til lærerne er i spil, og som Pless selv refererer til, er det ikke nyt at sammenholde elevernes relation til 

underviseren og motivation for det faglige i undervisningen (Pless, s. 12). 

I figur 7 ses det, at deltagernes relationsorientering generelt er vurderet højt med et gennemsnit på omkring 

4. En undtagelse er dog udsagnet ‘når vi arbejder sammen i grupper’, der er vurderet med et gennemsnit 

på 3,2. Særligt udsagnene ‘jeg føler, jeg hører til på holdet’ (gennemsnit = 4,2) og ‘dem jeg arbejder 

sammen med er deltagende’ (gennemsnit = 4,4) er vægtet højt af respondenterne, når det kommer til deres 

relationsorientering generelt. Det er i fin overensstemmelse med, hvad der fra Science Talenter er lagt op 

til, når de afholder camps, nemlig et fagligt fællesskab, hvor alle eleverne er engageret og deltagende10. 

Disse to udsagn er, som det fremgår af figur 7, ikke imødekommet i ligeså høj grad på de virtuelle camps, 

hvor udsagnet ‘jeg føler, jeg hører til på holdet’ er vurderet med et gennemsnit på 3,3, og udsagnet ‘dem 

jeg arbejder sammen med er deltagende’ er vurderet med et gennemsnit på 3,6.  

I de uddybende kommentarer i surveyen og i interviewene er det tydeligt, hvor meget det sociale betyder 

for deltagerne: 

En ting er, at undervisningen skal være spændende, og der er interesse for den. Men et godt 

fællesskab gør at man er endnu mere aktiv i undervisningen. Og så er det fedt at alle deltager og 

synes det er spændende. (...) Men den stemning mistes online…. (Interview) 

Flere deltagere fremhæver det fællesskab, der på trods af det virtuelle alligevel blev skabt mellem 

deltagerne, og hvor det at være blandt ligesindede vægtes højt: 

Det var virtuelt, dog husker jeg tydeligt den fælles store interesse for naturfag. Elskede hvordan 

(næsten) alle havde en positiv tilgang til alle opgaverne (survey) 

At kunne være blandt andre ‘ligesindede’ og at underviserne også var motiveret for forløbet 

(survey) 

De andre deltagere var lige så interesseret i undervisningen - det var fedt (Interview) 

Når noget fungere godt socialt, ligesåvel som førstehåndsindtryk, så er det et opråb om at komme 

tilbage. Øhm… fordi det vækker ihvertfald en interesse ift. har jeg lyst til at befinde mig i de her 

omstændigheder, og er det det værd... (Interview). 

Flere af interviewpersonerne fortæller, at de har fået nye venner gennem deres deltagelse i de faglige forløb 

i STS, og at de har planer om at mødes fysisk. For nogle er det sket på trods af at undervisningen har været 

virtuel, mens det for andre især har været den første fysiske camp, der gjorde forskellen:  

Jeg synes bestemt, jeg har fået skabt mig nogle gode venner, det synes jeg..(..)..Når først man så 

kom ud i de her grupper og begyndte og snakke og sådan noget, så var det var, ja undskyld 

                                                
10 https://astra.dk/projektboersen/projekter/test-akademiet-talentfulde-unge 

https://astra.dk/projektboersen/projekter/test-akademiet-talentfulde-unge
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formen, skide hamrende sjovt, jeg hyggede mig gevaldigt med dem (Interview) 

Samtidig med at det er vigtigt for deltagerne, at det sociale fungerer godt, er det tydeligt, at det sociale i 

høj grad er blevet udfordret af, at undervisningen har været virtuel: 

Det har været hyggeligt nok at tale med ‘like-minded’, som har samme interesse som mig. Men 

jeg tror, at jeg ville have fået meget mere ud af det, hvis vi var der fysisk (Interview)  

 
Jeg kan også forestille mig, at det sociale havde betydet mere ved fysiske camps, men som det er 

nu, er det ikke videre nævneværdigt, desværre (survey) 

Det hænger bl.a. sammen med, at det ikke har været muligt at være sammen udover undervisningen: 

Det er nok det [det sociale] vi har tabt mest ved det virtuelle. Der har ikke været den der tid 

udover undervisningen. Det har været begrænset og vi har ikke kunnet mødes. (...) Tror vi har 

fået langt mindre ud af det sociale, end hvis det havde været i Sorø. Det er der hvor det virtuelle 

format er faldet til jorden (Interview)  

Når man er i et virtuelt rum lægger det ikke rigtig op til at lave hyggesnak i pauserne (Interview) 

En af informanterne, som havde været på en fysisk camp, nævner, at deltagerne på den fysiske camp var 

ude og køre segway sammen. Det var sjovt og en god aktivitet for fællesskabet.  

Interviewene belyser også, at der var forskel på, hvor meget der er blevet gjort for at styrke fællesskabet 

på det enkelte hold i den virtuelle undervisning. Nogle har oplevet, at deltagerne skulle præsentere sig for 

hinanden, eller at der blev lavet nogle teambuilding-øvelser. Andre efterlyser icebreaker-øvelser, som de 

allerede er bekendt med fra gymnasiets undervisning.  

På de forskellige faglige forløb er deltagerne blevet opdelt i mindre grupper til gruppearbejde eller 

øvelsesundervisning. Nogle interviewdeltagere giver udtryk for, at gruppearbejdet har fungeret fint: 

Det var hyggeligt at lære de andre at kende (Interview) 

… vi har været ude og diskutere lidt, osv., og få nogle forskellige vinkler på det. Det har været 

godt i forhold til at lave noget til opsummering (...) Så på den måde har det været et fint 

supplement til oplæggene (Interview) 

Andre uddyber, at gruppearbejdet ikke altid fungerede så godt. Flere interviewdeltagere fortæller, at de har 

oplevet, at andre deltagere sad med kameraer og mutede mikrofoner: 

… Det var lidt sværere at få dem i gang, fordi de var meget stille bag skærmen der, og ikke har 

noget billede på eller noget mikrofon 50 procent af tiden, og man sad egentlig bare der akavet 

stille sammen og ventede på…. Og så sad man bare der stille sammen, indtil man kom ind i det 

store rum igen (Interview) 

Nogle fortæller også, at det ofte skete, at deltagerne løste opgaverne individuelt. Det er dog ikke alle 

interviewpersoner, der syntes, at det var problematisk, at de løste opgaverne individuelt: 
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Det fungerede helt fint, og især også når man ikke kender hinanden så godt. Så kan det også 

være lidt meget sådan at lave alt sammen (Interview) 

Relationsorientering: 

Jeg bliver motiveret i undervisningen, når: 

 

På de camps, jeg deltog i, oplevede jeg at: 

 

Figur 7: Deltagernes vurdering af udsagn relateret til relationsorientering, og hvordan STS imødekommer denne 

relationsorientering 

4.1.5 Involveringsorientering - kollektive læreprocesser, samskabelse og medbestemmelse 

Samskabelse og kollektive læreprocesser er temaet for involveringsorientering (Pless, s. 14-15). Som figur 

8 viser, er dette ikke i ligeså høj grad en motivationsorientering, som respondenterne generelt vægter højt. 

Her ligger gennemsnittet mellem 3,1 og 3,7. Dog er udsagnet ‘jeg oplever at have medbestemmelse’ 

(gennemsnit = 3,7) og ‘når vi i fællesskab udvikler eller undersøger noget’ (3,6) vurderet relativt højt. 

Samtidig ses det af figur 8, at der er en ganske stor forskel på deltagernes generelle involveringsorientering 

og deres oplevelse af, hvordan camp-undervisningen har imødekommet den. Det gælder især udsagnet ‘vi 
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havde medbestemmelse’ (gennemsnit = 2,7), og udsagnet ‘at vi i fællesskab udviklede eller undersøgte 

noget’ (gennemsnit = 2,8).  

Deltagernes oplevelse af camp-undervisningen og deres vurdering af udsagnene ‘at vi selv skulle formulere 

hypoteser’ (gennemsnit = 2,3) og ‘at vi selv skulle designe forsøg’ (gennemsnit = 2,2) er vurderet lavere 

end de øvrige udsagn. Det kan hænge sammen med, at undervisningen på de faglige forløb ikke har været 

tilrettelagt undersøgende, dvs. at der ikke i undervisningen har været lagt op til, at deltagerne selv skulle 

designe undersøgelser og udvikle hypoteser, muligvis på grund af den virtuelle undervisning.  

I interviewene bliver deltagernes perspektiv på deres involvering i undervisningen uddybet. I interviewene 

fremgår det, at nogle informanter ikke har følt sig involveret, mens andre har oplevet, at der var stor 

lydhørhed over for deres input til undervisningen, og at de selv kom på banen i den virtuelle undervisning. 

En deltager nævner også i interviewet, at deltagerne blev spurgt om, hvordan man kunne tilrettelægge den 

virtuelle undervisning bedst muligt. En anden påpeger, at aktiv deltagelse i undervisningen var udfordret i 

det virtuelle format: 

Der var oftest lidt problemer med deltagelse fra andre, når vi f.eks. kom ud i grupperum og sådan 

noget, så var der ikke rigtigt øhm, altså det var ikke alle der var med, f.eks. var vi med nogle 

elever som bare slukkede deres kamera og mutede dem selv, og så hørte vi bare aldrig rigtigt fra 

dem igen, desværre.…  (Interview) 

Det at arbejde med involvering i undervisningen handler især om, at underviseren skal facilitere og 

tilrettelægge en ganske tydelig rammesætning af undervisningen, for at involvering kan fungere (Pless, 

s.15). Andre undersøgelser viser også, at involvering og online undervisning er to svære størrelser at få til 

at hænge sammen11. I den henseende er det rammerne i den virtuelle undervisning, der er med til at 

besværliggøre deltagernes oplevelse af at blive involveret. Det blev altså omstændighederne og rammerne 

der gjorde, at det var svært at føle sig som en del af en fælles læreproces. Her giver nogle af 

interviewpersonerne også udtryk for, at oplæggene på de virtuelle camps var det, der fungerede bedst, 

mens gruppearbejde og øvelser, der potentielt kunne give mulighed for at deltagerne selv kunne arbejde 

med stoffet, var mindre vellykkede (se kapitel om deltagernes oplevelser af online-undervisningen).  

Involveringsorientering: 

Jeg bliver motiveret i undervisningen, når: 

 

                                                
11 DCUM, Det gode undervisningsmiljø - på afstand, https://dcum.dk/media/3234/um-pa-afstand-final.pdf s. 24 

https://dcum.dk/media/3234/um-pa-afstand-final.pdf
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På de camps, jeg deltog i, oplevede jeg at: 

 

Figur 8: Deltagernes vurdering af udsagn relateret til involveringsorientering , og hvordan STS imødekommer denne 

involveringsorientering 

4.1.6 Sammenfatning - deltagernes motivation og deres oplevelser af camps 

Ud fra surveydata kan vi se, at det som kendetegner deltagernes motivation for naturvidenskab/matematik 

er, at respondenterne især vægter videns- og mestringsorientering højt med et gennemsnit på omkring 4 

eller derover. Præstationsorientering og relationsorientering generelt er også vurderet højt med et 

gennemsnit omkring 4, mens involveringsorientering er vurderet lidt lavere med et gennemsnit på mellem 

3 og 4.  

Når vi ser på, hvordan STS har imødekommet deltagernes motivation for naturvidenskab/matematik, 

varierer billedet af i hvor høj grad STS har imødekommet de forskellige motivationsorienteringer. Især er 

vidensorientering og det at lære nyt på et højt fagligt niveau i høj grad  imødekommet i høj grad. I 

forlængelse heraf nævner mange deltagere , at oplæggene på camps var spændende og udfordrende. 

Deltagernes vidensorientering er dog ikke imødekommet i lige så høj grad, når det drejer sig om muligheden 

for faglig fordybelse og deltagelse i undersøgende arbejde, og det kan muligvis hænge sammen med, at 

undervisningen har været virtuel. 

Deltagernes mestringsorientering kan i nogen grad siges at være imødekommet af STS, men denne 

orientering er i mindre grad imødekommet, når det drejer sig om at kunne se, at man rykker sig fagligt og 

at være i stand til og at blive bedre til at løse opgaver. Igen kan det hænge sammen med, at undervisningen 

var virtuel, hvor det kan være sværere at lykkes og at følge med.  

Det overordnede billede viser, at deltagernes præstationsorientering ikke er imødekommet i så høj grad. 

Her viser data, at det har været en udfordring at få ros af underviserne og at præstere og vise, hvad man 

kan. Igen kan det hænge sammen med det virtuelle format, hvor interaktion og dialog mellem undervisere 

og deltagere er blevet udfordret. Her er der dog forskel på, hvordan deltagerne har oplevet muligheden for 

at være i dialog med og få hjælp af underviserne.  

Deltagernes relationsorientering er også imødekommet i noget lavere grad af STS. Her peger surveydata 

på, at oplevelsen af at høre til på holdet er blevet udfordret i den virtuelle undervisning. Desuden er 

gruppearbejdet og oplevelsen af at løse opgaver i fællesskab blevet udfordret. Data peger på, at det særligt 
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er det virtuelle format, der har spillet en rolle i denne forskel. De kvalitative data kan uddybe dette billede 

og peger på, at mange oplevede, at gruppearbejdet var stærkt udfordret, og at det sociale aspekt forsvandt.  

Når det drejer sig om deltagernes involveringsorientering, er den imødekommet i mindre grad af STS, især 

når det drejer sig om deltagernes medbestemmelse og at undersøge noget i fællesskab. De kvalitative data 

belyser, at der har været forskel på oplevelsen af involvering hos deltagerne, hvor nogle har oplevet at have 

medbestemmelse, mens andre ikke har.  

4.2 Oplevelser af onlineundervisningen på camps 

Som det allerede er påpeget flere gange, spiller det en stor rolle for deltagerne, at undervisningen har været 

virtuel. Dette afsnit vil gå i dybden med hvordan online-undervisningen opleves af deltagerne. 

Som det fremgår af figur 9, angiver 36 % af respondenterne, at de enten ‘i meget høj grad’ (14 %) eller ‘i 

høj grad’ (22 %) oplevede, at undervisningen på de virtuelle camps var godt tilpasset et online-format. 20 

% angiver, at de i mindre grad oplevede, at undervisningen var godt tilpasset et online-format.  

 

Figur 9: Deltagernes vurdering af den virtuelle camp-undervisning 

Fra de uddybende kommentarer i surveyen fremgår det også, at flere deltagere har været ærgerlige over 

det virtuelle format og nævner, at det har været svært at få camps og online-format til at give mening:  

Tror online formatet passer dårligt til sådan nogle camps, og det er uheldigt for jeg er sikker på 

det er endnu bedre fysiskt. Trods det så vil jeg mene underviserne gjorde et godt arbejde, det var 

omstændighederne der var manglende, ikke lærernes evner (survey) 

Flere respondenter nævner i surveyen eksplicit den virtuelle undervisning, som det de især husker. De giver 

bl.a. udtryk for, at det virtuelle format har betydet, at det var svært at fastholde motivation og koncentration, 

og at det blev nogle lange dage: 

Jeg husker, at det var nogle sjove camps, dog kunne de godt blive meget kedelige nogle gange 

når man bare sad og lyttede til emner og lavede opgaver, og ikke lavede noget hvor man kunne 

bruge teorien i praksis (survey) 
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Virtuelle og lange kedelige oplæg og PowerPoints. Forvirrende PowerPoints og lidt underlig 

gennemgang med opgaver (survey) 

Jeg vil sige, ift. til præsentationerne, så vil jeg sige at, nogen gange så kommer der sådan en, det 

er også det, jeg lægger mærke til, når folk ligesom er der hvor de dropper af, hvis man kan sige 

det sådan, det er meget ofte når det bliver for foredrags agtigt, når det sådan kommer ud i meget 

meget tungt teoretisk stof (Interview) 

Det stemmer overens med de allerede gennemgåede data i kapitlet om motivationsorienteringer og 

afspejler, at det har været en udfordring for deltagerne at opretholde motivationen i det virtuelle format.  

Hvor nogle deltagere har oplevet, at det blev nogle lange oplæg på de virtuelle camps, er der andre, der 

syntes, at oplæggene fungerede fint i det virtuelle format, mens gruppearbejde og øvelser blev udfordret af 

det virtuelle: 

Netop foredrag hvor man følger med, det er noget, der passer okay til online. Det med 

opgaveløsning det kan meget let gå hen og være sådan ‘solitary’ (Interview) 

Oplæggene var det mest spændende. Det vi fik mest ud af (Interview) 

Vi skulle også arbejde selv og i grupper, og jeg synes jeg lærte noget af det, men det var ikke lige 

så godt som forelæsningerne (Interview) 

Samtidig har det været en udfordring at lave gruppearbejde og mødes om det fællesfaglige fundament 

online. Her viser figur 9, at 37 % af respondenterne angiver, at de enten i meget høj grad (8 %) eller i høj 

grad (29 %) oplevede, at der generelt var gode muligheder for interaktion med undervisere og andre 

deltagere i undervisningen på de virtuelle camps. Men 26 % oplevede, at der i mindre grad (24 %) eller slet 

ikke (2 %) var gode muligheder for interaktion med undervisere og andre deltagere, og det er en relativt 

stor gruppe af respondenterne. I interviewene bliver det uddybet: 

Det var godt hvordan de [underviserne] valgte at tackle det fordi, selvfølgelig er det svært med 

online undervisning osv., men jeg synes, det var fint ifht. det her googlemeet… (Interview)  

... men jeg synes ikke, at gruppearbejdet var nær så godt når det er online. Fordi det der med, 

når man sætter sig bag en skærm, så bliver man helt anonym, og stille….også var det begrænset 

hvor meget gruppearbejde, der rent faktisk fandt sted...(Interview)  

Jeg tror, at det det der nærvær med, at man ligesom er sammen om det - det eksisterede ikke 

rigtigt på samme måde (Interview)  

 
Ser vi nærmere på det at ‘få hjælp’ eller interagere med en underviser, er der forskel på, hvordan deltagerne 

har oplevet det:  

Der var nogen gange, hvor jeg sad med nogle opgaver der var meget, meget svære, synes jeg 

selv.  Hvor vi havde lidt udfordringer med at få kontakt til læreren og sådan noget, fordi de netop 

sad et andet sted (Interview) 
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Ved de svære opgaver kontaktede alle underviseren, og så tog det meget lang tid før man fik 

hjælp (Interview) 

De [Underviserne] var gode til at hjælpe, Bestemt…….ikke bare give svaret, men hjælpe os på vej 

til at kunne løse opgaven selv (Interview) 

Det var muligt at få hjælp fra vejlederne, hvis der var brug for det. Så ringede de deltagerne op 

for at hjælpe dem videre (Interview) 

Som citaterne viser, var det altså forskelligt, hvordan informanterne oplevede deres kontaktflade til 

underviserne. 

Når vi ser nærmere på deltagernes faglige udbytte af de virtuelle camps i figur 9, kan vi se, at 42 % af 

respondenterne vurderer, at deres faglige udbytte af undervisningen på de virtuelle camps var højt, enten 

‘i meget høj grad’ (8 %) eller ‘i høj grad’ (34 %). 16 % angiver, at de i mindre grad (14 %) eller slet ikke 

(2 %) oplevede, at deres faglige udbytte var højt. En af deltagerne uddyber i interviewet, at selv om det 

sociale er blevet udfordret af det virtuelle format, har deltagerne fået et fagligt udbytte af at deltage i de 

virtuelle camps:  

Det [sociale] er i hvert fald en stor del af at tage på de her camps, at det også skal være med det 

aspekt der. Så det har været ærgerligt, at det ikke har kunnet være med, men heldigvis så har vi 

så haft det faglige, så vi har fået et udbytte af det lige meget hvad kan man sige (Interview) 

I interviewene tegner der sig også et billede af, at det trods det virtuelle format, har været fagligt frugtbart 

og spændende at deltage, og til at holde motivationen oppe: 

Det var også konstrueret på en måde…[Forklarer med eksempler nogle oplægsholdernes 

oplæg]....og så blev der ligesom drejet alle de her ideer, som alt sammen blev flettet sammen i 

sådan en stor rød tråd, der gik igennem det hele, og så fik man ja som sagt, hele det her overblik 

for hvordan tingene faktisk fungerede i virkeligheden (Interview) 

Endelig angiver flere af respondenterne i surveyen, at de især husker underviserne som dygtige og 

engagerede og fremhæver faglige oplæg fra personer udefra: 

At underviseren/erne var meget engageret i deres undervisning og meget villige til at hjælpe og gå 

ud over 'pensum' og forklare mere avancerede begreber (survey) 

En god underviser som var godt inde i det stof der blev undervist i og interesseret i det. Det var 

dog ærgerligt at campen blev spoleret lidt af Covid (survey) 

At alt desværre blev afviklet virtuelt. Men ellers husker jeg særligt de oplæg, der blev holdt af 

fagpersoner udefra. De var virkelig kompetente (survey) 

4.2.1 Sammenfatning - oplevelser af online-undervisning på camps 

Overordnet kan det konstateres, at det virtuelle format for camp-undervisningen har været en udfordring 

for mange af deltagerne. Det har udfordret, hvordan deltagerne har interageret med hinanden og med 
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underviserne, og for nogle har det været svært at holde motivationen oppe bag skærmen. Nogle vurderer, 

at oplæg har fungeret fint i et virtuelt format, mens andre giver udtryk for, at det blev nogle lange dage, 

‘hvor man bare sad og lyttede’. Gruppearbejdet har også været udfordret, og flere har fortalt om at sidde 

alene, og at der har været slukkede kameraer. Mange nævner, at det sociale aspekt ikke fungerede. På 

trods af dette giver mange respondenter udtryk for at have fået et højt fagligt udbytte af camp-

undervisningen.  

4.3 Overvejelser om fremtidig uddannelse og karriere  

Et formål med STS er at inspirere deltagerne til en fremtidig karriere inden for naturvidenskab. Vi har derfor 

i surveyundersøgelsen spurgt respondenterne,  hvad de vurderer er vigtigt for dem, når de skal vælge 

uddannelse, og hvordan de oplever, at forløbet har påvirket deres overvejelser om valg af uddannelse og 

job.  

Som det fremgår af figur 10, er det den faglige interesse der i meget høj grad vægtes (gennemsnit = 4,8), 

når respondenterne skal gøre sig overvejelser om deres uddannelsesmuligheder. Jobmuligheder 

(gennemsnit = 4,1) og det at kunne gøre en forskel (gennemsnit = 3,9) vægtes også højt, men i lidt lavere 

grad end den faglige interesse.  

Deltagernes overvejelser om uddannelse: 

Når jeg skal vælge uddannelse, er det vigtigt for mig at: 

 

Jeg synes, at Science Talenter har påvirket mine overvejelser om uddannelse ved at: 

 

Figur 10: Deltagernes overvejelser om uddannelse generelt, og hvordan STS påvirker deltagernes overvejelser 

Ser vi nærmere på EVA’s rapport om, hvad unge har svaret var afgørende i deres valg af uddannelse, ses 

det også, at 90 % har vægtet faglig interesse som afgørende for deres valg af den uddannelse, de var 
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kommet ind på12. Dermed er der god overensstemmelse mellem det generelle billede af unge og deres 

begrundelser for valg af uddannelse, og hvordan respondenterne i surveyen svarer.  

Når vi sammenholder respondenternes generelle overvejelser om uddannelse med, hvordan STS forløbene 

har påvirket deres overvejelser om uddannelse ud fra de tre parametre (se figur 10), ses det at forløbene 

for en stor del imødekommer respondenternes grundlæggende overvejelser om valg af uddannelse. Her kan 

vi se, at STS har påvirket deltagernes overvejelser ved at vække deres faglige interesse med et gennemsnit 

på 3,8. Det giver en difference på 1 mellem deres generelle overvejelser og hvordan STS har påvirket deres 

overvejelser. Denne difference kan forekomme som stor, men ser vi nærmere på de kvalitative data, så 

bliver det i interviewene uddybet, at flere deltagere allerede er sporet ind på eller helt sikre på, hvad de 

ønsker at uddanne sig til, og dermed bliver de svære at påvirke: 

Jeg vil gerne være neurokirurg. Og det har jeg villet være, siden jeg var 12, eller sådan noget i 

den stil (Interview) 

 ..altså jeg vil gerne på universitet (..)..Civilingeniør med kemi og bioteknologi, det  

virker ret spændende..(Interview) 

Det går helt tilbage…...hvad hedder det, ej,  min far har selv været naturvidenskabelig 

studerende…..(...)...Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har bare altid været opslugt af det, at kigge op 

og tænke på hvor lille man egentlig er ifht. hele universet... (Interview)  

Kategorien ‘Science Talenter har påvirket mine overvejelser om uddannelse ved at vise mange forskellige 

jobmuligheder’ har et gennemsnit på 3,1. Det giver igen en difference på 1. Interviewene viser, at nogle er 

meget bevidste om, hvad de vil arbejde med efter endt uddannelse, mens andre er mere søgende på selve 

jobbet, men ikke feltet. På spørgsmålet ‘Hvor er du om 10 år?’, svarer de bl.a.: 

Der sidder jeg forhåbentlig i Tyskland, i Berlin… Måske i gang med en Phd. (...) Der er noget 

Humboldt Universitet, hvor den store Einstein har været professor på...(Interview) 

Jeg er nok færdiguddannet ingeniør (...) Jeg har været inde og læse om uddannelsen, og sådan 

noget projektchef det virker utroligt spændende, det synes jeg i hvert fald.. også med områder 

som enten er grøn energi eller noget lignende (Interview) 

Det tyder på, at en stor del af respondenterne allerede er afklaret, og dermed ikke er så påvirkelige. Andre 

nævner i interviewene, at det der er vigtigt for dem i deres valg af uddannelse er, at uddannelsen ligger 

inden for deres faglige interesse snarere end at der er gode jobmuligheder: 

Jeg tror bare generelt det at arbejde med det og lære mere om det, det er nok bare en stor 

interesse. Så kan jeg finde ud af, når jeg har min uddannelse, hvad jeg vil bruge den til 

(Interview)   

Når det handler om kategorien ‘at gøre en forskel’ ses det, at STS påvirkning har et gennemsnit på 3,3, og 

                                                
12 Danmarks Evalueringsinstitut (2019), “Sammenhænge mellem unges begrundelser for studievalg og frafald på de 

videregående uddannelser”  https://www.eva.dk/sites/eva/files/2019-06/Studievalgsbegrundelser_final.pdf 

https://www.eva.dk/sites/eva/files/2019-06/Studievalgsbegrundelser_final.pdf
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det generelle ligger på 3,9, hvilket er mindre end 1 i difference. Det peger på, at STS i nogen grad påvirker 

deltagernes tanker om uddannelser ved at vise, hvordan man kan være med til at gøre en forskel. I 

interviewene kommer ønsket om at ville gøre en forskel til udtryk på forskellig vis: 

... jeg vil gerne skabe noget nyt (Interview) 

… Er jeg en neurokirurg der arbejder med privathospitaler i Libanon… Generelt vil jeg udvide 

netværket til Libanon, Yemen og Somalia, det var ihvertfald, det der var planen, fordi jeg vil gerne 

give hjælp til akutte tilfælde af børnesoldater, der er blevet ramt i hovedet af vildslåede patroner 

eller, hvad hedder det, granatfragmenter, fordi det er en krig som vi har igangsat, og jeg føler, at 

de skal ikke være ofre for noget, som de ikke har nogen indflydelse eller er herre over (Interview) 

Min ultimative drøm er at forske, at komme ud i verden, gøre en stor opdagelse. Det at opdage 

noget nyt, som ikke andre har opdaget før, det får livet til at give mening (Interview) 

I surveyen har vi spurgt mere konkret ind til, om deltagerne gennem forløbet hos STS har fået viden om 

uddannelsesmuligheder og jobtyper inden for naturvidenskab/matematik, som de ikke kendte til i forvejen.  

Har forløbet hos Science Talenter givet dig viden om:

 

Figur 11: Deltagernes vurdering af i hvor høj grad STS har givet deltagerne ny viden om uddannelsesmuligheder og 

jobtyper 

Her angiver 20 %, at de i meget høj grad (3 %) eller i høj grad (17 %) har fået ny viden om 

uddannelsesmuligheder inden for naturvidenskab/matematik, som de ikke kendte til i forvejen, og 22 % at 

de i meget høj grad (8 %) eller i høj grad (14 %) har fået ny viden om jobmuligheder, som de ikke kendte 

til i forvejen. Samtidig angiver 34 %, at de i mindre grad (17 %) eller slet ikke (17 %) har fået ny viden om 

uddannelsesmuligheder inden for naturvidenskab/ matematik, mens 35 % angiver, at de i mindre grad (20 

%) eller slet ikke (15 %) har fået ny viden om jobmuligheder inden for naturvidenskab/ matematik.  

De kvalitative interview kan bidrage med at nuancere og uddybe, hvad der kan ligge til grund for den 

variation i oplevelser af, om STS har givet deltagerne ny viden om uddannelses- og jobmuligheder. I 

interviewene spurgte vi informanterne, om de havde talt om uddannelse og jobmuligheder på STS campene, 

og om deltagerne fik noget at vide, som de ikke vidste i forvejen. De fleste af informanterne fortæller, at 

uddannelse og jobmuligheder blev berørt i undervisningen. Nogle fortæller, at det fyldte meget, andre at 

det blev berørt i mindre omfang. Det er gerne sket ved, at oplægsholdere udefra har sluttet deres oplæg af 

med, at de har fortalt lidt om deres job, og hvordan de er kommet dertil, herunder hvilken uddannelse de 

har gennemført. Det er forskelligt, hvordan disse beretninger har påvirket informanterne:  
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Hver gang vi har haft en oplægsholder, så er der blevet spurgt ‘Hvad er egentlig din uddannelse?’ 

(...) og der har jeg ligesom fået den her forståelse af, at alle er startet et sted, og langt de fleste 

er så endt et helt andet sted (...) fordi der var jo lang tid hvor jeg gik og var lidt bekymret for, 

men jeg ved jo ikke, hvad jeg vil, og det skal jeg også finde ud af, men … altså, bl.a. efter at have 

været på de camps og høre hvordan de her forskere er endt et sted, som jeg synes lyder super 

spændende er startet alle mulige forskellige steder, at så er jeg også sådan blevet lidt åben for, 

måske behøver jeg ikke helt konkret at finde ud af, hvad jeg gerne vil. Måske kan jeg godt bare 

vente og se hvad der sker, se hvad der falder på min tallerken, og så tage stilling til det når det 

kommer (Interview). 

Et par af informanterne fortæller, at det direkte har gjort dem eller nogle af de andre deltagere opmærksom 

på en uddannelse, som de nu er blevet interesseret i at vide mere om: 

Der var en forsker, som havde haft det [geofysik], og som underviste på det her studie, og han 

kom med nogle interessante perspektiver på det. På den måde vækkede det min interesse 

(Interview) 

De piger fra [Bynavn fjernet] blev, hvad kan man sige, ramt! Af det vi lavede, at der var en af 

dem, der begyndte at overveje at tage den vej senere i livet (Interview) 

Andre informanter fortæller, at de gennem oplæg på camp-forløbene har fået ny viden om uddannelse 

og/eller job, men at det ikke har gjort særligt indtryk på dem. For flere af dem handler det om, at de allerede 

har et stort kendskab til uddannelse og jobmuligheder inden for det fagområde, som interesserer dem, og 

at oplæggene på STS-forløbene ikke har bidraget med ny viden for disse informanter.  

4.3.1 Sammenfatning - overvejelser om fremtidig uddannelse og karriere  

Hermed viser både surveydata og interviewdata, at STS i nogen grad lever op til programmets målsætning 

om at inspirere deltagernes tanker om uddannelse og karriere. Dette sker ifølge datagrundlaget ved: at 

vække deres faglige interesse, fortælle om jobmuligheder og vise hvordan de kan være med til at gøre en 

forskel. Der er dog forskel på, hvor meget deltagerne er blevet påvirket, hvor flere deltagere i interviewene 

giver udtryk for at være meget afklarede om, hvilken uddannelse de vil vælge, og nogle er også meget 

afklarede om, hvilket job de ønsker.  

Der er forskel på, i hvor høj grad STS forløbene har givet deltagerne ny viden om uddannelses- og 

jobmuligheder. Hvor nogle vurderer, at de har fået ny viden, er der andre, som angiver, at de ikke i så høj 

grad har fået ny viden. Det hænger bl.a. sammen med, at nogle deltagere giver udtryk for, at de allerede 

har en stor viden om uddannelses- og jobmuligheder inden for deres faglige interessefelt.   
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Bilag 1 

Uddrag fra projektbeskrivelsen 
(...)

Formål med projektet 

Science Talent Senior 2019-21 

Det overordnede formål med Science Talent Senior er at sikre, at talentfulde gymnasieelever fra 

hele landet bliver fagligt udfordret i et socialt fællesskab, hvor de møder ligesindede og får 

inspiration til en fremtidig karriere i naturvidenskab. 

Science Talent Senior er et sammenhængende, udfordrende og inspirerende forløb målrettet 

talentfulde gymnasieelever, bestående af science camps af høj faglig kvalitet og relevans. 

Programamet er bygget op efter anerkendt forskning og viden om, hvad der virker for netop denne 

målgruppe.  

Science Talent Senior er bygget op af tre delelementer: Science Talent Bootcamp (en camp i 

foråret i 1.g), Science Talent Faglighed (tre camps i 2.g) og Science Talent Forsker (tre camps i 

3.g). Den enkelte elev har mulighed for at deltage i hele forløbet, men kan også vælge kun at 
deltage i en eller to af elementerne.

Science Talent Senior er et selvstændigt program, der kobler sig naturligt til Astras mange andre 

aktiviteter, især den nationale talentkonference med deltagelse af de centrale aktører på området, 

et alumnenetværk, talentvejlederuddannelsen og certificeringen af gymnasier, der gør en særlig 

indsats. 

Der er talentfulde elever overalt i Danmark, og det er vigtigt, at de bliver inspireret og stimuleret til 

at udfolde deres talent inden for naturvidenskab, uanset om de går på et gymnasium, der har råd 

eller ej. Derfor er det helt afgørende, at vi får støtte til at sikre høj kvalitet samtidig, med at vi 

holder prisen nede. Vi vil tilbyde de danske gymnasier et naturvidenskabeligt talentprogram, 

Science Talent Senior, til en pris, som gymnasierne kan betale. 

Science Talenter udgør den ene af Astras fire faglige afdelinger, og Science Talent Senior kan derfor 

med fordel trække på en lang række af Astras øvrige aktiviteter, fx: 
● Lokal forankring gennem Astras kommunale og regionale netværk

● Didaktisk sparring med Astras udviklingsafdeling

● Evaluering i samarbejde med NEUC (Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter)

Formidling gennem Astras kommunikationskanaler, nyhedsbreve, Big Bang-konference

m.m

(...) 

Projektets metode 

Science Talenters kerneaktivitet er talentcamps, og campkonceptet er helt centralt i Science Talent 

Senior. Tidligere og nuværende projekter som Science Talent Academy støttet af Novo Nordisk 

Fonden og Science Talent Forsker støttet af Lundbeckfonden har bidraget til at tilpasse og 

optimere konceptet. 

Der er mange elementer, der bidrager til et helstøbt campkoncept, og i vores udvælgelse af de 

vigtigste komponenter er vi både inspireret af forskningen på feltet og de praksiserfaringer, vi har 

indhøstet over de sidste ti år. På forskningsområdet trækker vi både på nationale såvel som 
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internationale forskningsresultater, og på den tidligere nævnte evaluering fra Cepra. Vi har 

identificeret følgende essentielle komponenter: 

● De rette fysiske rammer og faciliteter

● Camps med fokus på høj faglighed, rollemodeller, sociale relationer og ekstracurriculære

læringselementer Samarbejde med gymnasierne - herunder udvælgelse af talenter

De rette fysiske rammer og faciliteter 

Science Talenter ligger i Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenteret, der er placeret i attraktive og 

naturskønne omgivelser på Akademigrunden i Sorø. Den lidt isolerede placering i en mindre 

provinsby fremmer camp-fornemmelsen, og samtidig er centeret placeret i gåafstand til 

togstationen, som ligger på hovedlinjen mellem Kbh og Fyn/Jylland. 

Videncentret rummer unikke undervisningsfaciliteter i form af et stort auditorium, velindrettede 

laboratorier, undervisningslokaler med moderne og højteknologisk udstyr, fleksible fællesområder, 

afskærmede områder til gruppearbejde og bløde hjørner med ro til fordybelse. Faciliteter som 

bidrager til et godt og inspirerende læringsmiljø.  

I umiddelbar tilknytning til Videncentret ligger Talenthotellet med faciliteter til 93 overnattende 

gæster. Ud over velindrettede værelser indeholder talenthotellet Virtual Reality-faciliteter og fælles 

opholdsrum med sofaer, fodboldborde, brætspil mv. Faciliteter der giver gode og trygge rammer 

for at indgå i sociale fællesskaber. 

Derudover rummer Science Talenter et professionelt køkken med tilhørende spiseområde, hvor alle 

campdeltagerne spiser deres måltider sammen. En velfungerende forplejning bidrager til både 

fysisk og social trivsel. 

Camps med fokus på høj faglighed, rollemodeller, sociale relationer og ekstracurriculære 

læringselementer 

Høj faglighed. Talentfulde elever oplever ofte, at de ikke bliver udfordret - mange af dem oplever 

sågar ofte at være i en situation, hvor de er “dygtigere end læreren”. Derfor har vi fokus på, at 

deltagerne på vores programmer møder højtuddannede, specialiserede fagfolk, der kan udfordre 

hver enkelt talent. 

Rollemodeller. På hvert forløb møder deltagerne eksperter fra virksomheder eller universiteter, 

som kan give et samfundsrelevant perspektiv til campens emne, introducere til den nyeste viden 

inden for forskningsverdenen og give inspiration til en fremtidig karriere. Science Talenters 

mangeårige samarbejde med virksomheder og universiteter skaber værdifulde kontakter. Senest 

gennem Science Talent Academy har vi opnået samarbejde med førende institutter og 

forskningscentre. Mange eksperter vender tilbage og efterspørger fortsat samarbejde. Vi har bla. 

etablerede samarbejder med Niels Bohr Institutet, Danstem, Biosustain, DTU kemiteknik og Risø 

Energi. Deltagerne møder også unge rollemodeller, som giver inspiration til fremtidige 

uddannelsesvalg, tips til studiejob osv.  

Sociale relationer. En vigtig læring fra alle programmer hos Science Talenter er, at den sociale 

faktor er afgørende. Opbygning af et stærkt socialt og fagligt netværk er et af de vigtigste 

udbytter fra camps. Alle camps har derfor elementer, der fremmer dannelsen af sociale bånd, lige 

fra specifikke teambuilding-øvelser, antal af pauser, sammensætningen af arbejdsgrupper og 

værelseskammerater til teoretiske oplæg om gruppedynamikker. De fysiske rammer understøtter 

ligeledes dannelsen af sociale bånd og netværk. Dertil kommer, at man i hvert forløb følges ad 

med de samme elever. 

Extracurriculære læringselementer. Naturvidenskab er et bredt felt, og for at blive rigtig god 

til naturvidenskab kræves der meget mere end formler, beregninger og forsøg. Men mange af de 
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elever, vi møder, har dårlige arbejdsvaner, bla. fordi de ikke er vant til at blive udfordret, de er 

svage i kommunikation og de mangler erfaring med innovation og åbne opgaver. Vi har derfor på 

hver camp også fokus på ekstracurriculære elementer, der kan udvikle deres kommunikative, 

sociale og innovative kompetencer - for netop derved kan de bedst gøre en forskel i en verden i 

konstant forandring.  

Samarbejde med gymnasierne og udvælgelse 

Hos Science Talenter har vi omfattende erfaringer med at støtte gymnasiernes udvælgelse af 

elever. Via vores talentvejlederuddannelser, målrettede kurser for lærere og tætte samarbejde 

med gymnasierne i vores netværk har vi i snart ti år samarbejdet om at sikre en god proces 

omkring udvælgelsen af talentfulde elever til forløb hos os.  



Science Talent Klima camp 1
Dato: 21. - 23. september 2020

Hvad er det, der styrer Jordens klima, og hvorfor er det så svært at
forudsige, hvad der vil ske, når vi øger mængden af drivhusgasser i
atmosfæren? Hvordan bliver vi enige om, hvad vi skal gøre ved det, når vi
stadig ikke er sikre på, hvad der vil ske?

På første camp skal vi arbejde med nogle af de grundlæggende mekanismer,
der styrer klimaet på Jorden. Vi skal måle, hvad det helt præcist er, CO2 gør
ved atmosfæren, hvad afsmeltningen af is fra Grønland gør ved
havstrømmene, og hvad de smeltende iskapper betyder for Jordens
varmebudget.

Vi skal også høre om, hvordan vi kan bruge iskerner og borekerner fra
havbunden til at finde ud af, hvordan klimaet har varieret inden mennesket
begyndte at påvirke det.

Program
Mandag d. 21. september

Kl. 10.00
Velkomst i Lehmann, Videncentret
Teambuilding

Kl. 10.30
Introduktion til hele forløbet
Introduktion til mindset
introduktion til klima

Danmarks nationale videncenter og arrangør af camps for unge sciencetalenter

Bilag 2

Eksempler på programmer for Klima og Fysik-
matematik  



Kl. 12.00
Frokost i Darwin, Skjalm Hvide

Kl. 12.45
Tjek ind på Talenthotellet.

Kl. 13.00
Hvad skyldes drivhuseffekten - oplæg og forsøg

Kl. 15.00
Pause med Segway og snack

Kl. 15.30
Hvad styrer klimaet på Jorden? Introduktion til klimateori.
v. Aksel Walløe

Kl. 18.00
Middag i Skjalm Hvide

Kl. 19.00
Hygge med film i Lehmann (The day after tomorrow)

Kl. 21.00
Hygge på Talenthotellet

Tirsdag d. 22. september

Kl. 8.00
Morgenmad i Darwin, Skjalm Hvide
Husk at smøre madpakke

Kl. 9.00
Oplæg: Iskerner og klimaforandringer v. Anders Svensson, NBI

Kl. 11.45
Afgang med bus fra videnscenteret

Kl. 12.50
Ankomst til fryseren
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Vi skal høre Jørgen Peder Steffensen fortælle om iskerner fra Grønland og om
klimaet siden istiden.

Kl. 15.30
Afgang fra NBI

Kl. 16.00
Ankomst til Science Talenter - pause

Kl 16.30
Dokumentar: Kampagnen mod klimaet (59 minutter)

Kl. 18.00
Middag i Skjalm Hvide

Kl. 19.00
Opsamling med Peer to Peer
inddeling i arbejdsgrupper

Kl. 21.00
Hygge på Talenthotellet

Onsdag d. 23. september

Kl. 8.00
Morgenmad i Darwin, Skjalm Hvide og tjek ud fra Talenthotellet

Kl. 9.00
Klimaforsøg - træning i faglig formidling

- Grønlandspumpen - afsmeltning af iskapper
- Albedo - afsmeltning af havis
- CO2 flaskeforsøg - drivhuseffekten
- Røg tornado - ekstremt vejr

Kl. 10.30
Lave pitch over de vigtigste pointer fra foredragene onsdag og torsdag

Kl  11.15
Peer to Peer - træner pitch

Kl 11.30
Fremlægge pitch for Peter
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Kl. 12.00
Frokost i Skjalm Hvide

Kl. 12:45
Oplæg fra Peter Hyldgård, videnskabsjournalist, Sciencecom.dk:

- Klimavidenskab i medierne: Kampen om fakta og følelser
- Journalistik om (klima-)videnskab
- Typiske fejlslutninger om klima i debatten

- Opgave: Overbevis din modstander med fakta (og lidt følelser)
- Sådan stiller du gode spørgsmål (gør som en journalist i debatten)

Kl. 15.30
Afslutning og evaluering

Kl. 16.00
Tak for denne gang

Praktisk information
Arrangementet foregår på
Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter
Akademigrunden 18
4180 Sorø

Campleder er Maya Høffding Nissen,  mhn@astra.dk, tlf. 26530700

Praktiske oplysninger
Tlf. kontor: 2252 4717 hverdage ml. kl. 9.00-14.00.

Vi beder om kun at rette henvendelse, hvis det er meget vigtigt.
Har jeres børn mobiltelefoner med, kan I måske få fat i dem ad denne vej.
Mobiltelefoner må dog IKKE være fremme eller benyttes, når der er planlagte
aktiviteter.

Overnatning
Overnatning vil foregå på enkeltværelser på vores Talenthotel. Campdeltagerne
sover opdelt drenge og piger. På Talenthotellet er der dyner, puder, sengelinned
og håndklæder. Eleverne skal medbringe personlige toiletartikler (f.eks. shampoo,
tandbørste).

Danmarks nationale videncenter og arrangør af camps for unge sciencetalenter
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Der vil være en voksen, der overnatter på Talenthotellet.

Bespisning
Alle hovedmåltider vil blive serveret i Science Talenters kantine i Skjalm Hvide på
Akademigrunden. Mellemmåltider vil blive sat frem i Videncenteret eller på
Talenthotellet. Vi tilbyder en varieret kost med et bredt udvalg af grønne salater
samt retter med og uden kød. Hvis du af religiøse eller helbredsmæssige årsager
har brug for specialkost, eller hvis du er vegetar, bedes du kontakte Ditte Lynge
Sølling på dls@astra.dk, senest 10 hverdage før campstart.

Lommepenge:
Det er ikke nødvendigt med lommepenge, men der ligger en kiosk tæt ved, hvor
det vil være muligt at handle.

Sundhedskort:
Husk at medbringe dit gule sundhedskort

COVID-19:
Vi overholder myndighedernes til enhver tid gældende retningslinjer.

Facebook og hjemmeside:
Inden campen kan du besøge vores facebook-gruppe og blive fan af Science
Talenter.
Tjek også vores hjemmeside www.sciencetalenter.dk

Læs mere om bl.a sikkerhed, regler og foto på vores hjemmeside
sciencetalenter.dk/praktiske-oplysninger
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ScienceTalent Klima camp 2
Dato: 19. - 21. februar 2020

Oceanerne, atmosfæren og iskapperne påvirkes ikke bare af de stigende
temperaturer - de har også afgørende betydning for, hvordan klimaet
udvikler sig. På camp 2 får vi besøg af nogle af Danmarks klimaforskere, der
fortæller om, hvordan man kan bruge klimamodeller til at undersøge,
hvordan klimaet vil udvikle sig, og hvilke konsekvenser det vil få for
levevilkårene rundt omkring på vores klode.

Klimatilpasning og politiske beslutninger bliver baseret på klimaforskernes
bedste bud på, hvad fremtiden vil bringe. For at kunne debattere emnet er
det derfor vigtigt at vide, hvad vi reelt ved - og hvad vi stadig mangler viden
om.

Program
Onsdag d. 19. februar

Kl. 10.00
Velkomst i Lehmann, Videncentret
Introduktion til camp 2.

Kl. 10.30
Ekstremt vejr v. Rasmus

Kl. 12.00
Frokost i Darwin, Skjalm Hvide

Kl. 12.45
Tjek ind på Talenthotellet.

Kl. 13.00
Klimasystemet og modellering af klimasystemet
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Kl. 14.30
Pause

Kl. 15.00
Introduktion til mekanismer i klimamodeller og tilbagekoblinger i klimasystemet
og
Øvelse med simpel klimamodel og diskussion af resultater, v. Eigil Kaas

Kl. 18.00
Middag i Skjalm Hvide

Kl. 19.00
Opsamling på Eigil’s oplæg og øvelser om klimamodeller
Kort intro til Toulmins argumentationsmodel
Forberedelse til oplæg om dårlig argumentation

Kl. 21.00
Hygge på Talenthotellet

Kl. 23.00
Godnat

Torsdag d. 20. februar

Kl. 8.00
Morgenmad i Darwin, Skjalm Hvide

Kl. 9.00
Debat - det at debattere
Forberede spørgsmål til debatten torsdag

Kl. 10.15
Introduktion til klimamodel, v. Martin Drews
arbejde med modellen

Kl. 12.00
Frokost i Darwin, Skjalm Hvide

Kl. 13.00
Klimamodeller fortsat

Kl. 15.00
Pause
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Kl. 16.00
Klimadebat med studerende fra NBI og DTU

Kl. 18.00
Middag i Skjalm Hvide

Kl. 19.00
Fælles aktivitet - Escape Room og VR

Kl. 21.00
Hygge på Talenthotellet

Kl. 23.00
Godnat

Fredag d. 21. februar

Kl. 8.00
Morgenmad i Darwin, Skjalm Hvide og tjek ud fra Talenthotellet

Kl. 9.00
Vi genser debatten (optagelsen/noterne) og “splitter debatten ad”

Kl. 10.00
Terese med oplæg om dårlig argumentation

Kl. 12.00
Frokost i Skjalm Hvide

Kl. 12:45
Intro til pitch
Fordeling i grupper og gruppearbejde - Forberedelse til monolog
Arbejde med pitch

Kl. 14.30
Pitch i grupperne med peer to peer feedback
Pitch i plenum med lærer feedback

Kl. 15.30
Afslutning og evaluering

Kl. 16.00
Tak for denne gang
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Praktisk information
Arrangementet foregår på
Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter
Akademigrunden 18
4180 Sorø

Campleder er Maya Høffding Nissen,  mhn@astra.dk, tlf. 26530700

Praktiske oplysninger
Tlf. kontor: 22 52 47 17 hverdage:
mandag 12 - 14
tirsdag - fredag kl. 9.00-14.00

Overnatning
Overnatning vil foregå på i enkeltværelser på vores Talenthotel. På
Talenthotellet er der dyner, puder, sengelinned og håndklæder. I skal selv
medbringe personlige toiletartikler (f.eks. shampoo, tandbørste)

Bespisning
Alle hovedmåltider vil blive serveret i Science Talenters kantine i Skjalm Hvide
på Akademigrunden. Husk at meddele, hvis der skulle være særlige hensyn i
forhold til mad. Mellemmåltider vil blive sat frem i Videncenteret eller på
Talenthotellet.

Lommepenge:
Det er ikke nødvendigt med lommepenge, men der ligger en kiosk tæt ved,
hvor det vil være muligt at handle.

Facebook og hjemmeside:
Inden campen kan du besøge vores facebook-gruppe og blive fan af Science
Talenter.
Tjek også vores hjemmeside www.sciencetalenter.dk
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Online ScienceTalent Klima 3
Dato: Onsdag d. 21.-23. april, 2021

På camp 3 skal vi arbejde med klimatilpasning og klimaløsninger. Hvis vi skal have en
chance for at stabilisere vores klima og leve med de forandringer vi allerede ser, skal vi
spille på alle tangenter.

Klimatilpasning i Danmark: Stigende havniveau og kraftigere storme betyder, at specielt
de danske ø-samfund og kystområder bliver udsat for oversvømmelser og erosion.
Klimaændringerne betyder også, at fordelingen af nedbør ændrer sig. Nogle områder vil
blive udfordret på grund af manglende nedbør mens andre vil skulle håndtere skybrud
og oversvømmelser.
Forskning og erhverv sætter alle sejl ind for at nedbringe udledningen af drivhusgasser -
grønne energiløsninger, carbon capture løsninger og andre tiltag.
Til sidst skal vi tale om, hvad man selv kan gøre - som borger i et samfund, hvor fokus bør
være på at etablere en klimavenlig hverdag.

På campen skal vi møde forskere fra flere forskellige afdelinger på DTU. Vi skal se på,
hvad der allerede bliver gjort i Danmark, og hvad vi kan gøre for at mindske
klimaforandringerne og tilpasse os.

Hjemmearbejde: der er ikke noget I skal lave inden campen, men der er en række link til
tekster, overblikssider og film, som man med fordel kan have set på inden så man har lidt
mere tid til det.

Der ligger en lille velkomstfilm i delemappen: kortlink.dk/2b6fv

Program
Onsdag d. 21. april

Kl. 8.45 Vi åbner i Meet: meet.google.com/ufg-kwft-jrf

Kl. 9.00 Velkomst og lidt teambuilding
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Dagen har fokus på Tilpasning
Vi skal besøge DTU gennem hele campen. Vi skal se på nogle af de forskellige
klimaløsninger DTU arbejder med.

Kl. 9.30-10.00:
Kiri Campbell, miljøøkonom: forskellige løsninger, hvordan man værdisætter skader og
løsningerne i et planlægningsperspektiv

Kl. 10.00-10.30:
Emma Dybro Thomassen, ph.d. studerende: problemer med skybrud, oversvømmelser og
forudsigelser

Kl. 10.30-11.00:
Kort debat med Emma og Martin
Formål - få et bredere indblik i løsninger og udfordringer ved implementering og prioritering.

Kl. 11.00 - 12.00:
Forberedelse til gruppearbejde (Arbejde selv - dog med mulighed for at arbejde i grupper -
det kan med fordel laves på forhånd, men i får en time til at arbejde med det her)
To link med overblik over forskellige projekter med fokus på klimatilpasning. Gennemse
projekterne og træk 1-2 projekter fra hver side som du synes er gode - argumenter for
hvorfor.

1. Coast to Coast Climate Challenge:
https://midt.maps.arcgis.com/apps/Shortlist/index.html?appid=960d6816682e4933af
9243e81424bf70

2. Klimatilpasning.dk: https://www.klimatilpasning.dk/cases-overview/

Læs Klimastafetten fra Klimatorium 2020:
https://klimatorium.dk/wp-content/uploads/2020/09/2020-08-31-Klimastafetten_2020_Endeli
g-T.pdf
Skim anbefalingerne fra en nationale konference om Klimatilpasning 2019
https://www.c2ccc.eu/siteassets/c2ccc/kalender/til-kalenderen/national-konference-om-klimat
ilpasning/endelig-opsamling---24.02.20.pdf

Skim DK2020 - 65 kommuner arbejder på at opfylde Parisaftalen:
https://realdania.dk/projekter/dk2020 - her kan man hente et faktaark som fortæller lidt mere.

Kl. 12.00 - 12.45 Frokost

Kl. 12.45 - 14.00
Gruppearbejde
Hvordan prioriterer man mellem klimatilpasninger? - gruppearbejde og fremlæggelse for
hinanden.

Kl. 14.00 Tak for i dag
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Refleksion til torsdag
Overgang for en virksomhed fra Sort til Grøn energi - udfordringer og fordele, reaktioner både
internt og eksternt (kunder, leverandører, politisk, økonomisk mm), samarbejdspartnere, …
Finde på gode spørgsmål til oplægsholderne fra Ørsted og Mærsk.

Torsdag d. 22. april

Kl. 8.45 Vi åbner meet

Kl. 9.00 Velkomst og dagens program
Dagen har fokus på Nedbringning af drivhusgasudledning

Kl. 9.15 - 9.50
Jacob Monberg, CFO, Mærsk Line, Asien: Hvorfor har Mærsk Line besluttet at blive CO2

neutrale? Kort oplæg og plads til masser af spørgsmål.

Kl. 9.50 - 10.20
Gruppearbejde omkring forskellige projekter med fokus på hvilke argumenter/pointer der er
vigtige at trække frem i en debat om energiløsninger

Se eksempel på en DK2020 klimakommune der har super meget fokus på energi:
Ringkøbing skjern kommune - https://energi2020.rksk.dk/

Kl. 10.30 - 11.00
Johannes Bøggild, Head of Global Public Affairs, Ørsted - Hvorfor fra Dong med fossile
brændsler til Ørsted med grøn energi - eksempel Power to X. Link til en introfilm:
https://orsted.com/en/about-us/about-orsted/our-green-energy-transformation
Forbered endelig spørgsmål

Kl. 11.00 - 11.30
Professor Marie Münster, DTU:, Den grønne energiomstilling. Et oplæg om fremtidens
grønne energisystem.

Kl. 11.30 - 12.00
gruppe opsamling - argumenter i debatten om energiløsninger

Kl. 12.00 - 12.45 Frokost

Kl. 12.45 - 13.15
Sai Hema Bhavya Vinjarapu, DTU Kemiteknik: Carbon Capture and storage - A technology to
produce energy and remove CO2
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Kl. 13.20 - 13.50
Kári Helgason, Head of Research & Innovation: CarbFix - et CCS projekt i Island hvor man
binder CO2 som mineraler i undergrunden.
Hvis I er nysgerrige inden, kan i se en kort film om projektet:
https://www.youtube.com/watch?v=G0fi7KZdDDU eller gå på opdagelse på deres
hjemmeside www.carbfix.com

Kl. 14.00 - 14.20
Gruppearbejde - pitch omkring carbon capture som en del af løsningen med nedbringning af
drivhusgasudledning

Kl 14.30 - 15.00
Besøg af Scott fra Maine - bor i et super klimavenligt hus.
En kort præsentation af hans grønne livsstil og derefter en åben snak om hvad man kan gøre
selv og hvordan man lever klimavenligt.
Overvej på forhånd hvilke spørgsmål du vil have lyst til at stille ham (dagligdagen med mad,
varme, lys og transport, hans aktiviteter for at sprede budskabet om hvad man selv kan gøre
og hvad der bør gøres politisk) HUSK - fokus på science og hvad man selv kan gøre - det skal
ikke kun være en snak om storpolitik.

Kl. 15.00 Tak for i dag

Refleksionsspørgsmål til fredag:
Hvilke af dine dagligdags aktiviteter påvirker klimaet?
Hvad vil du kunne gøre for at blive mere klimavenlig?

Fredag d. 23. april

Kl. 8.45 Vi åbner meet

Kl. 8.50 Velkomst og dagens program

Kl. 9.00 - 9.30
Dagen har fokus på Hvad kan du gøre selv
Tilpasning og energi-effektivisering af vores huse: oversvømmelser, tørke og hedebølger
Martin Drews, DTU, giver et overblik.

Kl. 9.30 - 11.00
Paneldebat med 2 ambassadører fra Concito: Ditte (kandidat i klimaforandringer) og Tine
(bsc. biologi. fokus på klimaforandringer)
Fokus på fødevarer, hvad kan du gøre selv, genbrug og privat energiforbrug
Debatten skulle gerne køre efter vores koncept, så vi kan se, hvordan det virker.
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Pause

Kl. 11.15
Gruppearbejde - skriftlig teaser - hvad er de vigtigste pointer vi skal have igennem til de unge
omkring, hvad de og deres forældre kan gøre selv
I præsenterer for de andre grupper og giver hinanden feedback.

Kl. 12.20
Afslutning, næste camps og evaluering

Kl. 12.30 Tak for i denne gang

Praktisk information
Arrangementet foregår Online pga COVID 19
Link til delemappe: kortlink.dk/2b6fv

Læs mere her: information-science-talenters-forholdsregler-i-forbindelse-med-covid-19.

Campen gennemføres via Google Meet

Ved sygdom eller anden fravær kontaktes campleder på mail.

Campleder er Maya Høffding Nissen, mhn@astra.dk, tlf. 26530700

Praktiske oplysninger
Science Talenters kontaktoplysninger:
Tlf. kontor: 2252 4717 hverdage mellem kl. 9.00-14.00.

Facebook og hjemmeside:
Inden campen kan du besøge vores facebook-gruppe og blive fan af ScienceTalenter.
Tjek også vores hjemmeside www.sciencetalenter.dk
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Danmarks   nationale   videncenter   og   arrangør   af   camps   for   unge   sciencetalenter     

Fysik-Matematik   camp    

24-25   november   2020   
  

På   camp   2   skal   vi   arbejde   med   matematik   og   
kodning   i   python.   Python   er   et   super-godt   
programmeringssprog,   der   kan   bruges   i   alle   
science-discipliner   -   og   i   mange   andre   
sammenhænge.   I   skal   lære   at   skrive   programmer,   
der   kan   regne   på   sum-formler,   finde   primtal   og   og   
undersøge   primtalsfordelinger.   
  

Dele   af   undervisningen   kører   i   zoom:    Deltag   i   Zoom   Meeting  
  

Vi   deler   undervisningsmaterialer   i   mappen   
kortlink.dk/29383     
  
  

Program   
  
  

Tirsdag   d.   24.   november   
  

Kl.   08.45   
Check-in   på   google   meet:   
meet.google.com/ryo-xmpt-gnv   
  

Kl.   09.00     
Introduktion   til   campen   
  

Kl.   09.30   
Installation   og   test   af   Python   

  

https://us04web.zoom.us/j/75382632102?pwd=RVNWMnVPSTJDM01BYVI0SmRSbS9yZz09
http://kortlink.dk/29383
https://meet.google.com/ryo-xmpt-gnv?hs=122&authuser=0
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Kl.   10.00     
Pause     
  

Kl.   10.10     
Introduktion   til   kodning   og   python   v.   Mikkel   Kofoed   

  
Kl.   11.15     
Introduktion   til   endelige   summer   v.   Terese   

  
Kl.   12.00     
Frokostpause   
  

Kl.   12.45   
Øvelse   med   kodning   i   python   til   at   undersøge   endelige   summer   v.   Henning,   
Mikkel   og   Steen   

  
Kl.   13.45   
Pause   

  
Kl.   14.00     
Beviser   for   formler   for   endelige   summer   v.   Terese   
  

Kl.   14.30   
Introduktion   til   primtal   og   modulofunktion   -   og   dagens   opgave   v.   Terese.   
  

Kl.   15.00   
Tak   for   idag   

  
  

Onsdag   d.   25.   november     
  

Kl.   08.45   
Check-in   på   google   meet   

  
Kl.   9.00   
Gennemgang   af   hjemmeopgaven   v.   Henning.   

- Hvad   har   I   gjort   for   at   få   programmet   til   at   køre   så   hurtigt   som   muligt?   
  

Kl.   9.30   
Pause   
  

Kl.   9.45     
Hvordan   finder   man   et   nyt   primtal?   Oplæg   og   øvelser   v.   Terese   
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Kl.   10.30   
Elevprojekter   v.   Steen,   Henning   og   Mikkel   
  

Kl.   12.00   
Frokostpause   
  

Kl.   12.45   
Opsamling   på   elevprojekter,   Mikkel,   Henning   og   Steen   
  

Kl.   13.15   
Foredrag   ved   Morten   S.   Risager   

    
Kl.   14.30   
Evaluering   

  
Kl.   15.00   
Afslutning   
  
  
  

Praktisk   information   
  
  

Campleder   er   Henning   Haack,   tlf.   22   15   85   37,   mail:    hha@astra.dk   
  

Praktiske   oplysninger:   
Science   Talenters   kontaktoplysninger:     
Adresse:   Science   Talenter,   Akademigrunden   18,   4180   Sorø.     
Tlf.   kontor:   2252   4717   hverdage   mellem   kl.   9.00-14.00.   
  
  

Facebook   og   hjemmeside:   
Inden   campen   kan   du   besøge   vores   facebook-gruppe   og   blive   fan   af   
ScienceTalenter.     
Tjek   også   vores   hjemmeside    www.sciencetalenter.dk   
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Science   Talent   Fysik-Matematik   
Camp   3B:   Fysik   og   matematik   i   
simuleringer   

  
15.−17.   marts   2021   

  
Den   tredje   camp   i   Science   Talent   Fysik   og   Matematik-forløbet   byder   på   en   
række   anvendelser   af   computerberegninger   til   at   simulere   aspekter   af   den   
virkelige   verden.   I   løbet   af   de   tre   dage   arbejdes   der   med   forskellige   
simuleringer   i   Python.   Desuden   gives   der   indblik   i,   hvordan   
computerberegninger   bruges   i   forskningen   inden   for   f.eks.   kunstig   
intelligens.   Målet   er,   at   talenterne   efter   campen   er   i   stand   til   at   forstå   og   
udføre   computersimuleringer   af   simple   fysiske   systemer   på   egen   hånd.   
  

Campen   bliver   afviklet   som   en   online-camp.     
Oplæggene   vil   blive   afviklet   i   Google   Meet:    meet.google.com/qio-tqvb-cin   

Regneøvelser   og   gruppearbejde   afvikles   i   Discord   (samme   som   sidst):    
https://discord.gg/Ukbjgy8nvf     

Program   
Mandag   d.   15.   marts   

Kl.   8.45  
Login   på   google   meet.   
  

Kl.   09.00   
Velkomst,   præsentation   af   forløb   og   campprogram   samt   skærmen   rundt.   
  

Kl.   9.15     
Hvad   gør   simuleringer   godt   for?   Approksimationer   og   delta   x?   v.   Henning   
  

Kl.   10.45     
Pause   
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Kl.   11.00   
Numerisk   simulering   i   Python   v.   Steen.   
  

Kl.   12.00   
Frokost   
  

Kl.   12.45  
Numerisk   simulering   i   Python   v.   Steen.   
  

Kl.   13.50   
Pause   
  

Kl.   14.00   
Animation   af   simuleringer   v.   Henning   
  

Kl.   15.00   
Tak   for   idag   
  

Tirsdag   d.   16.   marts   

Kl.   8.45  

Login   på   Meet   
  

Kl.   9.00   
Gruppearbejde:   Animation   af   hoppende   bolde   v.   Henning,   Mikkel,   Steen     
  

Kl.   9.40   
Pause   
  

Kl.   9.50   
Gruppearbejde:   Animation   af   hoppende   bolde   v.   Henning,   Mikkel,   Steen     
  

Kl.   10.25   
Pause   
  

Kl.   10.35   
Fremlæggelse   af   animationer   
  

Kl.   10.50   
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Pause   
  

11.00     
Gruppedannelse   til   egne   animationsprojekter   og   opstart   på   projekter   
  

Kl.   12.00   
Frokost   
  

Kl.   12.45  
Kunstig   intelligens.   Oplæg   v.   Kristoffer   Stensbo-Smidt   
  

Kl.   13.45   
Gruppearbejde   fortsæt   med   egne   animationsprojekter   v.   Henning,   Mikkel,   Steen      
  

Kl.   14.45   
Status   fra   grupperne.   Hvad   arbejder   I   med,   hvad   fungerer   for   Jer,   hvad   fungerer   
ikke   mm.?   
  

Kl.   15.00   
Tak   for   i   dag     
  

Ekstra   
I   er   meget   velkomne   til   at   arbejde   videre   i   grupperne.   
  
  
  

Onsdag   d.   17.   marts   

Kl.   8.45  
Login   på   Meet   
  

Kl.   9.00  
Egne   animationsprojekter   (fortsat)   v.   Henning,   Steen   og   Mikkel   
  

Kl.   12.00   
Frokost   
  

Kl.   12.45  
Finpudsning   af   og   lave   kort   oplæg   til   egne   animationsprojekter     
  

Kl.   13.30   
Fremlæggelser   af   animationsprojekter   v.   Steen   og   Henning   
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Kl.   14.30   
Evaluering   
  

Kl.   15.00   
Tak   for   i   denne   gang   
  
  
  

Praktiske   oplysninger   
Tlf.   kontor:   2252   4717   hverdage   ml.   kl.   9.00-14.00.   
Camp-leder   er   Henning   Haack:   22   15   85   37   
  

  

  
  

Danmarks   nationale   videncenter   og   arrangør   af   camps   for   unge   sciencetalenter     



Science Talent Fysik-Matematik
Camp 1: Astronomi og kosmologi
14. - 16. september 2020

De seneste år har vi fundet ud af, at der er meget mere mørkt stof end synligt stof i
det observerbare univers. Vi har opdaget mørk energi, fastslået universets alder med
uhørt præcision og opdaget tusindvis af exoplaneter.

På denne camp skal vi høre om den aktuelle kosmologiske model, og vi skal arbejde
med relativitetsteori, exoplaneter og afstande i universet. Hvis vejret tillader det, skal
vi også foretage astronomiske observationer med Stone Edge Observatory i
Californien.

Program

Mandag den 14. september

Kl. 10.00
Velkommen - boller og kaffe

Kl. 10.15
Velkomst og præsentation af campprogram

Kl. 10.40
Introduktion til Mindset

Kl. 11.00
Rundvisning og teambuilding

Kl. 12.00
Frokost i Skjalm Hvide

Kl. 13.00
Tjek ind på Talenthotellet
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Kl. 13.15
Kosmologi, Hubbles lov, exoplaneter og afstandsmåling i Universet
v. Henning Haack

Kl. 15.15
Pause med kaffe/the og segway

Kl. 16.00
Stone Edge teleskop - introduktion og udvælgelse v. Henning Haack og Steen Eiler
Jørgensen

Kl. 17.00
Find ud af hvad der er interessant ved Jeres valgte objekt og forbered observation og
præsentation af objektet
v. Henning Haack og Steen Eiler Jørgensen

Kl. 18.00
Middag i Skjalm Hvide

Kl. 19.00
Oplæg: ”Universet og mørkt stof”
v. Steen Hansen, Dark Cosmology Center, Københavns Universitet

Kl. 21.00
Hygge på Talenthotellet

Kl. 23.00
Godnat
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Tirsdag d. 15. september

Kl. 8.00
Morgenmad i Skjalm Hvide

Kl.  9.00-14.00
Observation med Stone Edge teleskop v. Steen Eiler Jørgensen
Dem, der ikke observerer, regner på kosmologi, Hubbles lov, afstandsmåling i
Universet og exoplaneter
v. Henning Haack, Mikkel Kofoed, Terese Nielsen og Steen Eiler Jørgensen

Kl. 12.00 - 13.00
Frokostpause: der serveres frokost  i Skjalm Hvide i tidsrummet kl. 12.00 - 12.30,
derefter forlades Skjalm Hvide, og I har en halv times pause

Kl. 13.00
Stone Edge og opgaver fra formiddag - fortsat
v. Henning Haack, Mikkel Kofoed, Terese Nielsen og Steen Eiler Jørgensen

Kl. 14.00
Databehandling af Stone Edge observationer

Kl. 15.30
Pause med kaffe/the og segway

Kl. 16.30
Relativitetsteori
v. Ulrik Uggerhøj, Aarhus Universitet

Kl. 18.00
Middag i Skjalm Hvide

Kl. 19.30
Relativitetsteoriopgaver  v. Steen Eiler Jørgensen, Henning Haack og Mikkel Heise
Kofoed

Kl. 21.00
Hygge på Talenthotellet

Kl. 23.00
Godnat
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Onsdag d. 16. september

Kl. 8.00
Morgenmad i Skjalm Hvide og tjek ud af Talenthotellet

Kl.  9.00
Rumrejser
v. Steen Eiler Jørgensen

Kl.  10.15
Pause

Kl.  10.45
Opgaveregning i relativitetsteori  v. Steen Eiler Jørgensen, Henning Haack og
Mikkel Heise Kofoed

Kl. 11.30
Opsamling på opgaver.

Kl. 12.00
Frokost i Skjalm Hvide

Kl. 13.00
Præsentation af Stone Edge resultater

Kl. 14.30
Evaluering og afslutning

Kl. 15.00
Tak for denne gang
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Arrangementet foregår hos
Science Talenter
Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter
Akademigrunden 18
4180 Sorø

Campleder er Henning Haack, hha@astra.dk, tlf. 22158537

Praktiske oplysninger:
Adresse: Science Talenter, Akademigrunden 18, 4180 Sorø.

Vi beder om kun at rette henvendelse, hvis det er meget vigtigt.
Har jeres børn mobiltelefoner med, kan I måske få fat i dem ad denne vej.
Mobiltelefoner må dog IKKE være fremme eller benyttes, når der er planlagte
aktiviteter.

Overnatning:
Overnatning vil foregå på enkeltværelser på vores Talenthotel, dog deler
eleverne bad og toilet 2 og 2 -opdelt drenge og piger. Der vil være personale
fra Science Talenter på Talenthotellet hele natten. På Talenthotellet er der
dyner, puder, sengelinned og håndklæder. Eleverne skal medbringe personlige
toiletartikler (f.eks. shampoo, tandbørste)

Bespisning:
Alle hovedmåltider bliver serveret i Science Talenters bespisningslokale i
Skjalm Hvide på Akademigrunden efter gældende COVID-19-retningslinjer.
Mellemmåltider vil blive sat frem i Videncenteret eller på Talenthotellet.
Vi tilbyder en varieret kost med et bredt udvalg af grønne salater samt retter
med og uden kød.
Hvis du af religiøse eller helbredsmæssige årsager har brug for specialkost,
eller hvis du er vegetar, bedes du kontakte Ditte Lynge Sølling på
dls@astra.dk, senest 10 hverdage før campstart.

Lommepenge:
Det er ikke nødvendigt med lommepenge, men der ligger en kiosk tæt ved,
hvor det vil være muligt at handle.

Sygesikringskort:
HUSK – at medbringe dit gule sygesikringskort

Facebook og hjemmeside:
Inden campen kan du besøge vores facebook-gruppe og blive fan af
ScienceTalenter.
Tjek også vores hjemmeside www.sciencetalenter.dk

Danmarks nationale videncenter og arrangør af camps for unge sciencetalenter
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COVID-19:
Vi overholder myndighedernes til enhver tid gældende retningslinjer.

Forsikring
ScienceTalenter har ingen ulykkesforsikring, der gælder for elever og lærere
på camp på Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter. Det er
skolernes/forældrenes ansvar at tegne en sådan forsikring. Se også
”sikkerhed og regler” på vores hjemmeside www.sciencetalenter.dk.

Det skal bemærkes, at brugere af Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter og
Talenthotellet Frederik VI er erstatningsansvarlig overfor Sorø Akademis Skole
for så vidt angår de af brugeren eventuelle påførte skader på Videncenterets
og Talenthotellets lokaler, mur- og nagelfast inventar og øvrigt inventar.
Brugeren har oplysningspligt overfor talentchefen hvad angår skader, som
måtte være opstået i forbindelse med brugen af stedets faciliteter. Eventuelle
medbragte materialer skal fjernes
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Bilag  3
Kære deltager i Science Talent camp 

Vi vil gerne bede dig svare på nogle spørgsmål om din oplevelse af de camps, som du 
har deltaget i i skoleåret 2020/2021. Vi vil også spørge ind til din motivation for 
naturvidenskab og/ eller matematik og dine overvejelser om fremtidig uddannelse og 
job. Ved at svare hjælper du Science Talenter til at forbedre deres talentprogrammer. 

Det tager ca. 15 minutter, og alle svar behandles fortroligt. 

På forhånd mange tak for din hjælp. 

Med venlig hilsen  

Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter (NEUC) 

Evaluering af Science Talent Senior

neuc.dk



Vi beder om din accept til at anvende de data du indtaster i spørgeskemaet. Alle data 
opbevares fortroligt hos NEUC og ingen andre får adgang til dem. 

Evalueringens formål er at undersøge deltagernes motivation for naturvidenskab og 
overvejelser om valg af fremtidig karriere inden for naturvidenskab, og hvordan deltagelse 
i Science Talent-programmet bidrager til det.  

(1)  Jeg giver hermed min accept til at NEUC må opbevare og anvende de data jeg indtaster i
dette spørgeskema til brug i evalueringen af Science Talent camps 

(2)  Jeg er bekendt med evalueringens formål
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Vi vil nu gerne vide noget om din motivation for de naturvidenskabelige fag og/eller 
matematik i gymnasiet. 
 
Hvis du ikke har et naturvidenskabeligt fag, skal du tænke på matematik. Vi vil bede dig 
om at tænke på et fag, som du er særligt optaget af, når du besvarer de følgende 
spørgsmål.  
 
 

1. Jeg bliver motiveret i undervisningen når 

 I meget høj 
grad 

I høj grad  I nogen grad 
I mindre 

grad 
Slet ikke Ved ikke 

a. jeg lærer noget nyt  (5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

b. det faglige niveau er højt (5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

c. opgaven tager 
udgangspunkt i en virkelig 
problemstilling 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

d. jeg får mulighed for at 
fordybe mig 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

e. jeg er med til at undersøge 
noget 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

 
 

2. Jeg bliver motiveret i undervisningen når 

 I meget høj 
grad 

I høj grad  I nogen grad 
I mindre 

grad 
Slet ikke Ved ikke 

a. jeg bliver bedre til at løse 
opgaver 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

b. det lykkes at løse opgaver, 
som jeg ikke har prøvet før 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

c. jeg kan se, at jeg rykker 
mig fagligt 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

d. jeg føler mig i stand til at 
løse opgaven  

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

e. når jeg deltager i timen  (5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  
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3. Jeg bliver motiveret i undervisningen når  

 I meget høj 
grad 

I høj grad  I nogen grad 
I mindre 

grad 
Slet ikke Ved ikke 

a. læreren siger, at jeg gør 
det godt 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

b. jeg gør en ekstra indsats (5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

c. der er et 
konkurrenceelement i 
undervisningen 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

d. jeg leverer en god 
præstation 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

e. jeg synes opgaven giver 
mening  

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

 
 

4. Jeg bliver motiveret i undervisningen når 

 I meget høj 
grad 

I høj grad  I nogen grad 
I mindre 

grad 
Slet ikke Ved ikke 

a. jeg får mulighed for at 
diskutere en faglig 
problemstilling sammen med 
andre 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

b. underviseren gerne vil høre 
min mening 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

c. jeg føler, jeg hører til på 
holdet 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

d. vi arbejder sammen i 
grupper 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

e. dem jeg arbejder sammen 
med er deltagende 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

 
 

5. Jeg bliver motiveret i undervisningen når 

 I meget høj 
grad 

I høj grad  I nogen grad 
I mindre 

grad 
Slet ikke Ved ikke 

a. vi selv skal formulere 
hypoteser 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  
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 I meget høj 
grad 

I høj grad  I nogen grad 
I mindre 

grad 
Slet ikke Ved ikke 

b. vi selv skal finde frem til, 
hvordan vi vil undersøge 
noget 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

c. vi selv skal designe forsøg  (5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

d. jeg oplever at have 
medbestemmelse 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

e. vi i fællesskab udvikler eller 
undersøger noget 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

 
 
Nu vil vi gerne vide noget om, hvordan du har oplevet undervisningen på de camps 
du har deltaget i i skoleåret 2020/2021. 
 
 
 
  
 
 

6. Hvilket Science Talent - forløb har du deltaget i? 
(2)  Science Talent Fremtidstek 

(3)  Science Talent Fysik-Matematik 

(4)  Science Talent Kemi 

(5)  Science Talent Klima 

(6)  Science Talent Rumteknologi 

(7)  Science Talent Biotek 
 
 

7. Hvad husker du især fra de camps, du har deltaget i? 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
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8. Jeg oplevede, at der i undervisningen på de virtuelle camps generelt var gode 
muligheder for interaktion med undervisere og andre deltagere 
(5)  I meget høj grad 

(4)  I høj grad  

(3)  I nogen grad 

(2)  I mindre grad 

(1)  Slet ikke 

(0)  Ved ikke 
 
 

9. Jeg synes generelt, at undervisningen på de camps jeg deltog i, var godt tilpasset 
et online-format 
(5)  I meget høj grad 

(4)  I høj grad  

(3)  I nogen grad 

(2)  I mindre grad 

(1)  Slet ikke 

(0)  Ved ikke 
 
 

10. Jeg vurderer, at mit faglige udbytte af de virtuelle camps generelt var højt 
(5)  I meget høj grad 

(4)  I høj grad  

(3)  I nogen grad 

(2)  I mindre grad 

(1)  Slet ikke 

(0)  Ved ikke 
 
 

11. På de camps, jeg deltog i, oplevede jeg at: 

 I meget høj 
grad 

I høj grad  I nogen grad 
I mindre 

grad 
Slet ikke Ved ikke 

a. jeg lærte noget nyt  (5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

b. det faglige niveau var højt (5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

c. opgaverne tog 
udgangspunkt i virkelige 
problemstillinger 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

d. jeg fik mulighed for at (5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  
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 I meget høj 
grad 

I høj grad  I nogen grad 
I mindre 

grad 
Slet ikke Ved ikke 

fordybe mig 

e. jeg var med til at 
undersøge noget 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

 
 

12. På de camps, jeg deltog i, oplevede jeg at: 

 I meget høj 
grad 

I høj grad  I nogen grad 
I mindre 

grad 
Slet ikke Ved ikke 

a. jeg blev bedre til at løse 
opgaver 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

b. det lykkedes at løse 
opgaver, som jeg ikke har 
prøvet før 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

c. jeg kunne se, at jeg 
rykkede mig fagligt 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

d. jeg følte mig i stand til at 
løse opgaverne  

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

e. jeg deltog i undervisningen (5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

 
 

13. På de camps, jeg deltog i, oplevede jeg at: 

 I meget høj 
grad 

I høj grad  I nogen grad 
I mindre 

grad 
Slet ikke Ved ikke 

a. læreren sagde, at jeg 
gjorde det godt 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

b. jeg gjorde en ekstra 
indsats 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

c. der var et 
konkurrenceelement i 
undervisningen 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

d. jeg leverede en god 
præstation 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

e. jeg syntes opgaverne gav 
mening  

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  
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14. På de camps, jeg deltog i, oplevede jeg at: 

 I meget høj 
grad 

I høj grad  I nogen grad 
I mindre 

grad 
Slet ikke Ved ikke 

a. jeg fik mulighed for at 
diskutere en faglig 
problemstilling sammen med 
andre 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

b. underviseren gerne ville 
høre min mening 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

c. jeg følte, at jeg hørte til på 
holdet  

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

d. vi arbejdede sammen i 
grupper 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

e. dem jeg arbejdede 
sammen var deltagende 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

 
 

15. På de camps, jeg deltog i, oplevede jeg at: 

 I meget høj 
grad 

I høj grad  I nogen grad 
I mindre 

grad 
Slet ikke Ved ikke 

a. vi selv skulle formulere 
hypoteser 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

b. vi selv skulle finde frem til, 
hvordan vi ville undersøge 
noget 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

c. vi selv skulle designe 
forsøg  

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

d. vi havde medbestemmelse (5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

e. vi i fællesskab udviklede 
eller undersøgte noget 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

 
 

16. Har du uddybende kommentarer til dine oplevelser af de camps, du har deltaget i? 
________________________________________ 
________________________________________ 
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________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
 
Vi vil nu gerne vide noget om dine overvejelser om fremtidig uddannelse og job. 
 
 

17. Når jeg skal vælge uddannelse, er det vigtigt for mig at: 

 I meget høj 
grad 

I høj grad  I nogen grad 
I mindre 

grad 
Slet ikke Ved ikke 

a. uddannelsen vækker min 
faglige interesse 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

b. jeg kan være med til at 
gøre en forskel 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

c. der er gode jobmuligheder  (5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

 
 

18. Jeg synes, at Science Talenter har påvirket mine overvejelser om uddannelse ved 
at 
  

 I meget høj 
grad 

I høj grad  I nogen grad 
I mindre 

grad 
Slet ikke Ved ikke 

a. vække min faglige 
interesse 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

b. vise hvordan jeg kan være 
med til at gøre en forskel 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

c. vise at der er mange 
forskellige jobmuligheder 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

 
 

19. Har forløbet hos Science Talenter givet dig viden om: 

 I meget høj 
grad 

I høj grad  I nogen grad 
I mindre 

grad 
Slet ikke Ved ikke 

a. uddannelsesmuligheder 
inden for naturvidenskab/ 
matematik, som du ikke 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  
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 I meget høj 
grad 

I høj grad  I nogen grad 
I mindre 

grad 
Slet ikke Ved ikke 

kendte i forvejen 

b. jobtyper inden for 
naturvidenskab/matematik, 
som du ikke kendte i forvejen 

(5)  (4)  (3)  (2)  (1)  (0)  

 
 

20. Har du lyst til at deltage i et opfølgende interview om dine oplevelser? Det vil 
foregå virtuelt og når det passer dig. Det tager ca. 30 minutter: 
(1)  Ja 

(2)  Nej  
 
 

Skriv den e-mailadresse vi må kontakte dig på  
_____ 
 
 
Tak for dine svar! 
Nu kan du trykke på afslut, og så er du færdig med spørgeskemaet. 
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