
 

Klasse:_____________ 

Dit navn:_______________________ 

Forældres underskrift: 

 

Afleveres senest ons. d. 13. aug. til klasselærer 

For hvert modul i den lodrette kolonne skal du 

skrive dit ønske fra 1 – 4, hvor 1 er din første 

prioritet og 4 er din sidste prioritet. Man må 

gerne prioritere 1 ved samme fag to gange. 

(Man skal prioritere sig ind på alle fag) 

 

 

Talenthold 2014/15 Alme Skole 

 Formålet med talenthold er at fremme 

elevernes færdigheder og kompetencer i 

7. – 9. klasse på flere niveauer  

 Talenthold er små valgfag inddelt i linjer, 

som består af humanistiske fag (dansk og 

historie) og naturvidenskabelige 

fag(matematik og fysik/kemi). Disse fag er 

både bundne og udtrukne fag til eksamen.  

 Hensigten er at undervisningen skal være 

et fagligt supplement, men samtidig være 

anderledes fra den traditionelle 

undervisning.  

 Talenthold er et forsøg på at skabe en n  y 

og alternativ måde, hvorpå man arbejder 

med faget. Eleverne laver noget forskelligt 

– og medvirker på forskellige måder. 

__________________________________ 

 
4 moduler á 2 timer hver mandag. 
Hver modul varer 5 uger. 
 
1. Modul: Uge 34 – 38 
2. Modul: Uge 39 – 44 
3. Modul: Uge 47 – 51 
4. Modul: Uge 2 – 6 
 
Holdstørrelse på ca. 15 
 
 
 
 
 
 
 

Talenthold Modul 

1 

Modul 

2 

Modul 

3 

Modul 

4 

Dansk A 
Min. karakter: 7 

    

Dansk B     

Dansk C     

Matematik A 
Min. karakter: 7 

    

Matematik B     

Matematik C     

Historie A 
Min. karakter: 7 

    

Historie B     

Historie C     

Kemi A 
Min. karakter: 7 

    

Kemi B     

Kemi C     



 

Kort præsentation 
af talentholdene: 

 

 

Dansk - Genre og layout 

Linje A: Der arbejdes med genrebestemmelse af 
mange forskellige slags tekster. Desuden kommer vi 
omkring forskelige måder at layoute på. Hvis tiden 
rækker til det, vil vi også arbejde lidt med 
læsehastighed. Områderne, vi arbejder med, passer 
meget godt med forskellige prøvediscipliner i dansk, 
og I vil kunne bruge, det vi arbejder med, i jeres 
normale danskundervisning.  

Linje B: Her vil der være en mere projektpræget 
tilgang til at arbejde med genre og layout. Vi skal på 
de 5 gange fremstille vores egen lille avis eller 
magasin. Der vil blive lagt vægt på genre og layout. 

Linje C: På denne linje bliver der særligt arbejdet med 
at layoute forskellige genre. Vi kommer til helt 
praktisk at arbejde med opsætning af forskellige 
tekster, og vi vil bruge computerprogrammer til det.  

 
 
 
Matematik – Ligninger, digitalt design og bevægelse 
 
Linje A: På denne linje får man mulighed for at stifte 
bekendtskab med løsning af 2.gradsligninger, 
indledende differentialregning, samt beregning af 
eksponentielle modeller. Det forventes at der er en 
grundlæggende forståelse for ligningsløsning og brug 
af formler.  
 
Linje B: Denne linje er et projektorienteret forløb i 
små grupper, hvor man selv skal opfinde og designe 
digitale matematiske spil/undervisningsforløb, som 
derefter skal bruges til at undervise hinanden med. På 
denne linje bliver man således undervisere og skaber 
selv formen og måden i sit produkt.   
 
Linje C: På denne linje bliver der fokus på matematik i 
bevægelse. Vi skal lave matematik igennem 
konkurrence og leg. Vi vil lave en masse forskellige 
fysiske aktiviteter med matematisk indhold.  

 
 
 
 
 
 

 
Historie – 1. verdenskrig 
I historie vil vi arbejde med 1. verdenskrigs 
hovedpersoner. Hvem var hovedpersonerne og de 
ansvarlige for en forfærdelig krig der kostede over 10 
millioner mennesker livet? En krig som de fleste 
troede, ville være overstået efter et par uger, men 
som tog over fire år. En krig som opstod pga. 
tilfældigheder. 
 
Linje A: Her vil vi gå i dybden med de forskellige 
personer og derigennem få en forståelse for 1. 
verdenskrigs opståen, forløb osv. Vi vil evt. se på 
eksamensoplæg om 1. verdenskrig og dermed gøre 
eleverne mere klar til en eksamen.  

Linje B: Her vil vi arbejde projektorienteret i grupper. 
Hver gruppe får en hovedperson fra krigen, som de 
skal arbejde med og så til sidst præsentere denne 
person for de andre grupper. Grupperne skal bl.a. 
redegøre for, hvilket ansvar personen havde. 

Linje C: Her skal eleverne selv være med til at 
bestemme hvordan der skal arbejdes med emnet, 
gerne med en kreativ vinkel. Fx lave en lille film eller 
illustration der beskriver en person eller begivenhed. 
Det kunne fx være Franz Ferdinands køretur, hvor han 
bliver skudt af en ung student og som umiddelbart 
starter krigen. 

 

 

Kemi - Olie  
På alle tre linjer skal I undersøge, hvordan olie er 
opstået, hvordan den udvindes, hvad vi bruger den til 
og hvilken betydning det har for vores miljø. Hvis det 
kan lade sig gøre, skal I hver gang lave forsøg. 
 
Linje A: Denne linje vil også indeholde, det som linje B 
skal igennem. På linje A vil I stifte bekendtskab med 
flere nye begreber som f.eks. en kovalent binding, 
elektronegativitet og carbonhydrider. Det forventes at 
I kender lidt til, hvordan to eller flere atomer kan 
binde sig sammen til et molekyle.  
 
Linje B: På denne linje skal I have et grundlæggende 
kendskab til, hvordan et atom er opbygget og kender 
lidt til grundstoffernes periodesystem. I skal lære, 
hvordan man på et olieraffinaderi bruger destillation 
til at producere f.eks. benzin, diesel og andre 
produkter, og hvad forskellen er på dem.  
 
Linje C: På denne linje kommer I også til at lære, 
hvordan et atom er opbygget og hvordan de sætter 
sig sammen i molekyler og hvilke atomer olie er 
opbygget af.  


