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Hvad er “talent”?

• Noget man er?

• Noget man har?

• Noget man gør?



Sociale trivsel 
gennem faglig 
fordybelse

• Trivsel gennem faglighed

• Brug for nogle at være fælles 
om en interesse med

• Dedikation, nysgerrighed og 
motivation opstår i fællesskab

• Skabe talentmiljøer – også 
inden for læring og faglighed



Hvad er “talent”?

• Hvordan ser I efter talentfulde 
elever i en klassesammenhæng?

• Hvordan arbejder I med at 
tilgodese de dygtige elevers 
læring?

Snak med hinanden 2 og 2

- 2 minutter



Talentelever 
er lige så 
forskellige som 
alle andre elever, 
men de kan også 
se sådan ud…

Kari Kolberg, master i tilpasset undervisning,
Blogger om elever med højt læringspotentiale 



Hvad kan kendetegne 
et “talent”?

• har en god hukommelse

• har ofte et højt aktivitetsniveau

• lærer hurtigt

• kan tænke og ræsonnere abstrakt

• har stor almenviden

• har godt ordforråd

• har stor viden inden for særlige 
områder

• har en anderledes humor 

• rastløshed

• problemer med sociale relationer til 
jævnaldrende

• urolig og forstyrrende adfærd

• stille og indadvendt adfærd

• manglende motivation for skolearbejde

Hvad kan også
kendetegne et “talent”?



Science Talenter og Astra

• Medfødte og erhvervede kompetencer

• Lyst og vilje til at udvikle og udnytte sit potentiale. 

• Talentdefinitionen inkluderer både dem, der 
betegnes som ‘talentfulde’, som udgør 10-15% af en 
årgang, og dem, der betegnes som ‘højtbegavede’, der 
udgør 1-2% af en årgang



Akademiet for 
Talentfulde Unge Øst

• Fagligt dygtig
- eller potentiale til at blive det

• Særlige forudsætninger inden for ét 
eller flere områder

• Nysgerrig og søger udfordringer

• Stejl læringskurve

• Lyst og vilje til at yde en særlig indsats



Akademiet for 
Talentfulde Unge |Midt

• Bred faglig dygtighed

• Motivation, engagement

• Nysgerrig

• Kreativt og kritisk tænkende

• God hukommelse

• Tilegner sig ny viden i højt tempo

• Stort ordforråd

• Højt abstraktionsniveau



Junior Talent

• Højt aktivitetsniveau

• Kan tænke abstrakt

• Hurtig indlærende

• Stort ordforråd

• Nysgerrig på ny viden

• Stor almen viden

• God hukommelse



TalentCampDk

• Lærer hurtigt

• Engageret

• Flittig

• Social kompetent



Fagolympiaderne

• Mod på faglige udfordringer inden 
for et felt

• Faglig fordybelse

• Motiveres af konkurrenceelementet



Hvad kigger I efter, hvis I 
skal få øje på et talent?

• ?

• ?

• ?

• ?

• ?

• ?



Men hvad siger 
talenterne selv?

• Bred viden og tværfaglig viden

• Nysgerrighed

• Glæden ved ny viden og 
fordybelse

• At kunne se problemstillinger 
fra forskellige vinkler og 
afprøve forskellige 
løsningsforslag



Men hvad siger 
talenterne selv?

”Det er utroligt individuelt, men noget 
af det, der nok typisk går igen, er 
evnen og iver til at lære nyt af mangen 
slags. Hurtigt kunne se 
sammenkoblinger og en kerne af 
problemstillinger.”

”Talentelever er så forskellige, og vi deltager 
i talentprogrammer af mange forskellige 
grunde, og det 
kan derfor være svært at lave en fast 
definition, men en talentelev 
har evnen og lysten til at dykke ned i meget 
fagtungt stof og bliver stimuleret af den 
viden, det giver.” 



Hvilken
betydning har
talenttilbud
for eleverne?

At være med i et talentprogram, har åbnet en helt ny 
verden for mig. Det udfordrer mig fagligt, og jeg får en 
masse ny og anderledes viden, som jeg ikke ville få i 
dagligdagen eller i skolen. Jeg lærer på en helt 
anden måde, når jeg er i talentprogrammet, 
hvor det bliver meget mere spændende og 
sjovt! Det faglige spiller en kæmpe rolle, men det 
sociale spiller næsten en lige så stor rolle. Jeg har 
nemlig fået en masse nye venner og et kæmpe 
netværk, der alle har samme interesser som mig, eller 
oplever det samme i skolen. Vi elsker alle at nørde, 
og knytter os meget tættere sammen! At være 
med i et talentprogram har gjort så meget godt 
for mig - både fagligt og socialt, og jeg elsker 
det!



Hvilken
betydning har
talenttilbud
for eleverne?

Det har betydet, at jeg havde et sted at høre til; et sted 
hvorved engagement ikke blev latterliggjort, men var 
velanset, og hvor det, at yde en ekstra indsats var værdsat. 
Det blev til et miljø, hvor man ikke blot var 
hjælpelærer, så snart man selv havde gennemført 
de pågældende opgaver, men hvor ens egen læring 
blev fremmet og opmuntret. Efter at have brugt 10 år i 
folkeskolen, med en følelse af, at mine egne akademiske 
talenter ikke var noget at anerkende i sig selv, men blot var 
noget som de andre studerende kunne drage nytte af, var 
min lyst for læring faldet drastisk. At møde et miljø, hvori 
man kunne lære af andre, hvor der var oprigtig glæde for 
og anerkendelse af det, jeg kunne tilbyde, gav mig lyst til at 
lære igen. Det gav mig lysten til at fordybe mig i 
viden; også den viden som ikke direkte var 
relateret til min uddannelse, men viden som blot 
glædede mig.

Overordnet var talentprogrammet højdepunktet i 
min gymnasietid, det var hvad jeg kunne se frem til 
hver uge, og var en kæmpe motivation.



Hvilken
betydning har
talenttilbud
for eleverne?

For mig betyder det at være med i et talentprogram, at 
jeg kan udvikle mig udover det sædvanlige - både på 
den faglige, sociale og personlige front. Jeg 
oplever nye mennesker, perspektiver og tilgange 
samtidig med, at jeg møder engagerede 
ligesindede unge, som går op i læring og høj 
faglighed kombineret med et fantastisk 
sammenhold.



Hvilken
betydning har
talenttilbud
for eleverne?

For mig var talentprogrammet en vigtig kilde til 
motivation for at komme igennem gymnasiet. 
Det var der, hvor jeg fik tanket ny energi op til at 
komme igennem hverdagen og fik stillet min 
videbegær.

Samtidigt var det fantastisk at finde et 
fællesskab, hvor andre tænkte ligesom én, og 
hvor jeg bare var almindelig ved at være 
nørdet.
Talentprogrammet åbnede mine øjne for en masse 
spændende ting og uden det, var jeg sandsynligvis 
ikke kommet til udlandet på studie.



Talenttilbud
- hvorfor, hvordan og hvor mange?

• Der findes flere definitioner af at være en talentfuld elev

• Talentelever er lige så forskellige som alle andre elever

• Der findes ikke et talenttilbud, der passer til alle talenter

• Der findes mange talenttilbud, der passer til forskellige talentelever

• At lade elever indgå i talentmiljøer (læringsfællesskaber for dygtige elever) øger deres 
generelle motivation, læring, udvikling, engagement og trivsel

• Alle elever har behov for at være del af et inspirerende fællesskab – også 
talenterne



Spørgsmål





Hvilken
betydning har
talenttilbud
for eleverne?

Jeg har ikke været en del af talentprogrammet længe, men jeg er 
allerede imponeret over programmet. Jeg har fået muligheden 
for at fordybe mig fagligt sammen med mange andre, der 
er ligeså interesserede i det som mig. Dette er ikke noget 
man oplever ofte uden for skolen, og det er mega fedt at kunne 
dele den side af mig selv fuldstændigt. Vores fælles interesser har 
gjort, at jeg allerede har lært en masse nye mennesker at kende, og 
jeg oplever et helt andet fællesskab her, end man er vant til 
fra hverdagen. Derudover er seminarerne meget interessante og 
man får virkelig muligheden for at dyrke ens videnskabelige evner. 
Hvilket er noget, man normalt ikke får pladsen og hjælpen til.



Hvilken
betydning har
talenttilbud
for eleverne?

Det har betydet meget for mig at mødes i et 
fællesskab sammen med andre unge, der er 
ligeså videbegærlige, dygtige, engagerede og 
nysgerrige, som jeg selv. Talentprogrammet 
har været et supplement til gymnasiet, hvor 
det var sejt at stræbe efter mere viden, hvor 
man kunne dele sine perspektiver og sammen 
blive endnu klogere. Det har også vækket min 
nysgerrighed og videbegærlighed yderligere at møde 
eksperter indenfor mange forskellige områder. På den 
måde har jeg opdaget, at nærmest alle emner kan 
være spændende og interessante, når man dykker 
dybt ned i dem og hører om dem fra én, der selv er 
meget fascineret af det pågældende emne.



Hvilken
betydning har
talenttilbud
for eleverne?

For mig var det en fed måde at se, hvad der skete efter gymnasiet. Jeg 
fandt nogle ligesindede og interessante mennesker, og fandt 
nogle at spejle mig i. Det har ikke givet mig nogle venner, men bare det 
at se ”hey – her er der nogle mennesker som ikke er bange for at være 
nørder”. Jeg har gennem det meste af min skolegang været den grimme 
ælling, som syntes, at skole var det fedeste og havde andre skøre interesser 
som f.eks. hønsehold (haha). Her gik andre måske mere op i sport og TV-
kendisser (ikke at der er noget i vejen med det!). 
Det var en befrielse at møde andre ligesindede som hver især 
kom med nye vinkler og hurtigt kunne falde i snak med mig om 
de mere kødfulde ting som krævede eftertanke, gode 
argumenter og stærke holdninger. 
Kort sagt gav talentprogrammet mig muligheden for at føle et 
tilhørsforhold med andre som mig selv. 

Desuden var det rigtigt dejligt at møde de mange dygtige forelæsere og 
forskere som vi havde undervejs. ”Forskning” har altid været et lidt vidt 
begreb, men at møde nogle, som gjorde det til hverdag, gav mig en idé om, 
hvilke muligheder der kunne være inden for de felter, jeg syntes var 
spændende. 

Desuden har jeg fået en del personlig udvikling ud af det. Jeg tog 
udgangspunkt i de workshops vi lavede og ikke mindst den 
personlighedstest vi lavede!



Hvilken
betydning har
talenttilbud
for eleverne?

For mig betyder et talentprogram at deltage i 
faglige og sociale arrangementer med unge 
der er engageret, byder ind og søger ny viden -
og selv aktivt har valgt at deltage. Derudover 
synes jeg, det er en virkelig fed mulighed for at få ny 
og spændende viden uden at skulle stresse over 
tilhørende eksamener - på den måde har jeg i hvert 
fald personligt nemmere ved at fordybe mig. 
Talentprogrammet giver mig også mulighed for høre 
om de fag, som jeg "fravalgte" da jeg valgte HHX frem 
for en af de andre ungdomsuddannelser.



Hvilken
betydning har
talenttilbud
for eleverne?

For mig betyder og har det betydet en hel del – faktisk mere end jeg 
nogensinde havde regnet med. Jeg har igennem min opvækst 
oplevet, at det at være ambitiøs, elske at nørde og fordybe sig 
samt have en anden tilgang til ting, er blevet set ned på, og 
derfor har jeg ofte været meget ene om det. At blive en del af 
først TalentCamp og derefter ATU har givet mig endnu mere 
blod på tanden til at forfølge mine drømme, men det har også 
hjulpet mig med at acceptere at mine drømme måske ikke er de samme 
som andre på min alder- og dog. For de fællesskaber jeg er blevet en del af 
gennem et talentprogram har gjort så meget for mig, både fagligt, 
personlig og socialt. Jeg har lært mig selv bedre at kende og blevet klogere 
på, hvad jeg kan, og at intet er umuligt. Socialt har jeg endelig fundet MIN
hylde, som jeg har savnet i hverdagen, en hylde hvor jeg ikke har været 
duksen eller hende “nørden”, men hvor det faktisk har været sejt at være 
dygtig og engageret. Og helt fagligt har jeg “endelig” fået nogle 
udfordringer, som jeg har higet efter igennem hele mit skoleliv, mine 
grænser er blevet rykket og jeg har prøvet ting, jeg ellers ikke ville have 
blevet præsenteret for, hvilket jeg er evig taknemmelig for.  Jeg glæder mig 
hver gang der er et arrangement, og når det er slut, ville jeg ønske det 
kunne fortsætte, for nogle af de bånd man knytter på tværs af køn, 
etnicitet og herkomst med ATU eller TalentCampDK som fællesnævner, er 
de bedste jeg nogensinde har haft, og det synes jeg bestemt, at alle skal 
opleve. Talentprogrammer kan meget mere end “bare” at styrke 
fagligheden, de kan være med til at skabe et rum, hvor dem der 
stikker ud og har potentialet, har mulighed for at være dem selv, 
og turde drømme. Jeg har nemlig på egen hånd erfaret, at med de rette 
værktøjer, kan ingen standse sådan nogle som os. For som man siger, er 
ungdommen fremtiden, så hvorfor ikke lade dem der gør det de gør godt, 
gøre deres bedste og måske en smule til. 



Hvilken
betydning har
talenttilbud
for eleverne?

Det at være med i et talentprogram betyder for mig, at 
jeg kan få lov til at udfordre mig selv ud over, hvad 
grundskolen tilbyder, og at jeg kan få mere viden med 
herfra til at bruge videre i livet.



Hvilken
betydning har
talentprogra
mmer for 
eleverne?

For mig har det givet en ekstrem stor selvindsigt, da 
jeg har fået lov at give den gas og bare være den nørd 
jeg er sammen med andre, som også synes, det er fedt 
at gå I dybden med noget, som man finder 
fascinerende. Alt det, jeg har lært ved at udfordre mig 
selv og kaste mig ud i noget nyt og spændende, men 
også nogen gange svært, har gjort, at jeg følte mig klar 
til at kaste mig ud i det næste projekt som for mig var 
universitet.
Alt i alt tror jeg ikke, jeg ville have samme 
selvtillid i mine evner og min nørdede natur 
hvis jeg ikke havde været en del af 
talentprogrammet.



Hvilken
betydning har
talenttilbud
for eleverne?

Personligt har jeg fået mulighed for at fordybe mig i det, jeg 
interesserer mig for; nemlig rummet og fysik.
Inden jeg deltog i talentprogrammet, ville jeg både være økonom, 
politiker, kemiker, civilingeniør og marinbiolog.

Ligesom mange andre med faglige talenter, der kommer 
fordybning forholdsvist nemt til mig, men at lede efter det, jeg 
virkelige interesserer mig for, det er næsten umuligt.
Jeg synes, næsten alt var spændende, og jeg er forholdsvis nem at 
lære svære ting til.

Talentprogrammet har givet os muligheden for og 
redskaberne til at fordybe os i, hvad vi gerne vil, og hvad 
vi virkelig føler for.

Uden  ville jeg stadig være lidt vildledt ift., hvilken retning jeg 
skulle gå, men fordi vi har fået muligheden for at tage til 
forskellige seminar og muligheden for at prøve forskellige 
forskningsfelter af, så har jeg fået bekræftet, at fysik og rummet er 
det, jeg brænder for! 



Hvilken
betydning har
talenttilbud
for eleverne?

Det at være med i et talentprogram har for mig betydet en masse 
forskellige ting.
Først og fremmest har det udvidet min horisont, og det har 
udfordret mig til at udforske nogle aspekter af det akademiske, 
som jeg ellers ikke ville have set. Jeg har lært meget om mig selv, 
og hvor min fremtid skal banes.
Da jeg kom på talentprogrammet, troede jeg fuldt og fast, at jeg 
var 100% naturvidenskabelig, og at det var den vej jeg skulle.
Undervejs fik jeg dog virkelig øjnene op for humaniora og står nu 
til at skulle læse på det fakultet.
Havde det ikke været for talentprogrammet ,er jeg ikke sikker på, 
at jeg havde lukket op for den del af mit liv.

Dog har det ikke kun bidraget til mit akademiske liv. Jeg 
har fået venner for livet, som deler de samme værdier 
som mig.
Vi ses jævnligt og snakker om, hvor meget vi savner at 
have talentprogrammet i vores hverdag.
Vi taler tit om, hvordan vi ville ønske, vi stadig var en del af det, 
fordi det giver det vildeste fællesskab. Det er nærmest som at gå 
på højskole at være en del af et talentprogram.



Hvilken
betydning har
talenttilbud
for eleverne?

For at forklare hvad det har betydet for mig at være med i et talentprogram, vil jeg gerne 
vende det om og fortælle, hvad det betød for mig ikke at være at være med i et 
talentprogram. Hertil vil jeg godt inddrage en historie fra min tid i folkeskolen.

En bestemt episode står stadig klart i min erindring. Mine forældre og jeg var til en af de 
obligatoriske forældresamtaler, om hvordan det gik for mig i skolen. Lærerne meddelte 
mine forældre, at det jo som sædvanligt gik rigtig godt. Teknisk set var det rigtigt. Jeg 
udmærkede mig i samtlige fag, og der var ikke noget at komme efter. Problemet var 
bare, at jeg kedede mig. Jeg kedede mig fagligt til en grad, hvor det ikke var 
sjovt at lære længere. Jeg nævnte dette til samtalen og forklarede, at jeg rigtig gerne 
ville udfordres fagligt, for jeg kunne faktisk godt lide at lære.

Man tænker naturligvis, at det må være enhver lærers ønske, at deres elever elsker at 
lære. Svaret fra min lærer var dog, at hun underviste os i det, vi skulle kunne, der kunne 
ikke blive tale om yderligere, og hvis jeg ikke kunne affinde mig med det, ja så skulle jeg 
måske gå på en specialskole. I stedet for at hjælpe mig med at udvikle mit talent valgte 
min lærer ikke blot at nægte dette, men gav mig ligefrem et indtryk af, at jeg ikke var 
normal for at ønske det. Det kunne ikke være normalt at forstå alt ved første 
gennemlæsning og stadig hungre efter mere viden.

Som resultat af dette endte jeg med i en periode slet ikke at deltage i denne 
lærers undervisning. Jeg var der fysisk, fordi jeg skulle, men jeg deltog ikke 
mentalt. I stedet lagde jeg mig ned over bordet, kiggede ud af vinduet og 
lukkede eller rullede mine øjnene (den bedste protest mit teenage-jeg kunne 
finde på).

Hvad er pointen med min historie? Det, at jeg ikke fik lov til at udnytte og udvikle mit 
talent, gjorde mig så frustreret, at jeg endte med at miste motivationen og slet ikke bruge 
det. Jeg husker tydeligt, hvor lykkelig jeg var, da jeg endelig kom i gymnasiet. 
Jeg fik lov til at udfolde mig fagligt og mødte et fællesskab af personer, bl.a. i 
ATU, der ligesom jeg elskede at lære. Jeg trivedes, fordi jeg fik lov at gøre det, 
jeg var god til. Jeg fik lov til at bruge mit talent og udvikle det til et punkt, hvor jeg 
i dag, takket være det, lige om lidt står med en kandidatgrad fra universitetet. Fordi jeg 
blev omgivet af folk som mig, og fordi jeg blev mødt af mennesker, der kunne hjælpe og 
motivere mig til at dyrke mit talent.


