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Hvad taler vi om?
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Talent – begavelse – højt læringspotentiale – høj læringslyst – højt præsterende – meget dygtige

Den valgte betegnelse afspejler såvel ontologiske som værdimæssige aspekter – og er derfor ikke 
ligegyldig (er det medfødt – tilegnet; hvis nogen har talent, så har andre det ikke, de er talentløse)

Der er ikke (eller er der?) nogen generelt accepteret måde at udpege/identificere talenter på – og 
det er måske heller ikke så vigtigt? 

Men det er vigtigt at være enige om hvilket problem for hvilke elever, der skal løses.

Det er svært at forestille sig at man ved ‘traditionelle’ tests kan identificere talenter. Man risikerer ved en 
‘system-baseret’ identifikation af talenter at ramme forkert og primært finde nogen magen til sig selv.

” … vi (må) indse at talent ikke findes, per se. Det er noget vi finder på. Det gør dog ikke talent 
mindre virkeligt. Det er et udtryk for bestemte forestillinger om formålsfuld indkulturering som man i 
princippet kan lade sig underkaste eller lade være – valget er frit. …. Gagne (2005) foreslår at 
talent er resultatet af en massiv bearbejdning af et særligt sjældent potentiale, som siden lader sig 
udfolde i en særlig sjælden kompetence som vi kalder talent. Det tror vi, ind til videre, er forkert. 
Talent er selve bearbejdningen.” (Johannsen og Bruun, 2015)

”Hvis vi absolut skal identificere talentet som noget iboende, så tror jeg det er fedterøvsgenet vi skal lede 
efter” (Bjørn F. Johannsen)
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“Talent – det kan jeg tørre røv i!”
Man skal passe på med at parallellisere eliteidræt og forskning/uddannelse, men det, 
der skaber fremragende resultater er ikke talent, men udholdenhed 

(Gabor Klöczls, landstræner for de danske triatleter 1999-2006).

”Hvis jeg efter 12 år som underviser og vejleder på universitetet og 13 år som udøver 
og træner inden for eliteidræt skulle fremhæve nogle karakteristika ved dem, der 
bliver dygtige, er det en rodfæstet interesse og en tro på egne muligheder. De har 
ikke behov for konstant at spejle sig i andres opfattelse, men koncentrerer sig om 
deres egne projekter.”

(Simon Borchmann, AU, 2011)

En anekdote fra min gamle cykelklub kan være illustrativ. Der var to unge ryttere. Den 
ene lagde alle mærke til, og alt kom nemt til ham. Det var talentet Årets Talent i Århus i 
øvrigt med hyldest og pris og det hele. Den anden lagde ingen mærke til, og han lavede 
ingen resultater i de år. Da talentet nærmede sig seniorklassen med de krav om en 
disciplineret træningsindsats, det stiller, stoppede han. Han havde ganske enkelt ikke 
motivationen til at levere det arbejde, det krævede. Den anden blev ved. Og han vandt 
dansk landevejscyklings superliga sidste år.

(Simon Borchmann, AU, 2011 )



Jonas Vingegaard
3.11.2022 5Jens Dolin

Da han blev seniorrytter, måtte kan kæmpe meget for at rykke fra den danske 
C-klasse til A-klassen, da han ikke fik de store resultater i løbene.[
Da Odder-klubben fra starten af 2016 etablerede et U23-hold, kom resultaterne for 
Jonas Vingegaard. Han kom i foråret på podiet ved et A-løb i Aalborg, og i maj 
vandt han en afdeling af Pinse Cuppen i Hammel, hvor rytterne flere gange skulle 
op ad stigningen ved Pøt Mølle.
Da Jonas Vingegaard i 2016 var begyndt at lave gode resultater ved løbene, 
handlede det danske kontineltalhold Team ColoQuick-Cult og sportsdirektør 
Christian Andersen hurtigt, og de lavede i slutningen af maj 2016 en kontrakt med 
Vingegaard, og han skiftede hold med øjeblikkelig virkning.[10] For at få struktur i 
sin dagligdag, sørgede sportsdirektør Andersen for at holdets nye rytter fik arbejde 
på fiskefabrikken Chrisfish i Hanstholm. Her trak Vingegaard skindet af fisk fra kl. 
6 til kl. 12, inden han tog ud på dagens timelange træningstur.[11] I 2016 fik han 
også sit første internationale resultat, da han endte på en samlet andenplads ved 
etapeløbet Tour of China.[12] I store dele af 2017-sæsonen deltog han ikke i 
mange løb, da han sad ude med en brækket lårbensknogle efter et styrt i Tour des 
Fjords i Norge.
sportsfysiolog Lars Johansen om Jonas Vingegaard: "Han har simpelthen en 
pumpe og hjerte, som er i en klasse for sig selv. Hans ligger klart fri af 
gennemsnittet af danske, mandlige cykelryttere. Han har et plus måske 15 
procent, og det er markant.”
(https://da.wikipedia.org/wiki/Jonas_Vingegaard)

Jonas Vingegaard iført den gule 
førertrøje på 17. etape af Tour 
de France 2022.
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Frem for at se talent som noget særligt, noget unikt, der skal nurses, kan det være produktivt at se 
talent-’problemet’ som et inklusionsproblem, hvor hver elev har sin unikke læringsbane, der kræver 
sin specielle stilladsering for at blive realiseret fuldt ud.
Dvs. se talentarbejde som et (fag)didaktisk problem.

Pointe

HVORFOR? HVAD?

HVORDAN?

Opfyldelse af læreplansmål
Fastholde og udvikle alle 
elevers interesser i 
naturfag

Motivere
Facilitere læreprocesser som 
stilladserer til højeste niveau

Arbejde med progression
Arbejde med feedbackprocesser som stilladsering

Undervisningsdifferentiere



Motiverende undervisning
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Inspiration: Frans Ørsted Andersen (2017). Motiverende undervisning. 
Pædagogisk rækkevidde. Aarhus Universitetsforlag

Tre vigtige spørgsmål man som lærer skal stille sig selv :
1. Hvad optager og inspirerer eleverne i deres fritid og i forhold til skolearbejdet?
2. Hvorfor er eleverne motiverede - hvad er deres drivkraft, hvad vil de opnå?
3. Hvorledes kan jeg som lærer hjælpe eleverne med at nå deres mål?

En dominerende motivationsteori (selvbestemmelsesteorien) peger på tre fundamentale behov, der 
skal være opfyldt, for at blive motiveret for at engagere sig i et arbejde:

1. Oplevelsen af autonomi og selvbestemmelse
2. Oplevelsen af mestring og gradvis udvikling af kompetence
3. Oplevelsen af at høre til, at være en del af et fællesskab

Opfyldelsen af disse behov fremmer den indre motivation, dvs. et engagement med henblik på at 
mestre aktiviteterne, at få ejerskab til dem, give dem sin egen mening.

Et anden vigtig motivationsfaktor er selvtillid, troen på at man kan mestre fremtidige opgver. Disse 
mestringsforventninger indfanges af begebet self-efficacy.



Motivation og talent og mind-set
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“There is no relation between students' abilities or intelligence and the development of 
mastery-oriented qualities. 
… being mastery-oriented is about having the right mind-set. It is not about how smart you are.”

(Carol Dweck, 2015)

“Teachers should focus on students' efforts and not on their abilities. When students succeed, 
teachers should praise their efforts or their strategies, not their intelligence.
… it must be made clear to students that their performance reflects their current skills and efforts, 
not their intelligence or worth.
… But in fact, there is no relation between a history of success and seeking or coping with 
challenges. This is one of the great surprises in my research, and it goes to show that the ability to 
face challenges is not about your actual skills; it's about the mind-set you bring to a challenge. ”

(Carol Dweck, 2015)

“… when students are praised for their intelligence, they become so over-identified with their 
performance, so personally humiliated by setbacks, that they can't tell the truth even to an 
anonymous peer they will never meet.
… Labeling kids as gifted can sometimes do more harm than good. ”

(Dweck, C.  (2015). Iw med G. Hopkins i Education World. Wire Side Chats: How Can Teachers Develop Students' Motivation -- 
and Success? | Education World)
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“… Research on creative geniuses shows that many of them seemed like fairly ordinary 
children. Yet at some point, they became obsessed with something and pursued it avidly 
over a long period of time, leading to unique and amazing contributions. Many of these 
contributions could not have been predicted by IQ scores.
… many creative geniuses were not born that way. They were often fairly ordinary people 
who became extraordinarily motivated.”

(Carol Dweck, 2015)

Den ultimativt motiverende tilstand er muligvis at være i en tilstand af flow.
Begrebet er udviklet af Csikszentmihalyi, og er en almenmenneskelig tilstand af 
meningsfuld selvforglemmelse, hvor man trancenderer og er i processen.
Man kan ikkebevidst bringe sig i flow, men man kan rammesætte mulighederne for det 
(tid, rolige omgivelser, fordybelse, …)



Vigtigheden af læringsprogression
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For at kunne stilladsere elevers faglige udvikling gennem formative processer har man 
brug for
”… a sound model  of students’ progression in  the learning of the subject matter, so that 
the criteria that guide the formative strategy can be matched to students’ trajectories of 
learning”

(Black and Wiliam 1998, p. 37)

En læringsprogression beskriver i trin en stadig mere fuldstændig forståelse af det, der 
skal læres. Udfordring: Detaljeringsgraden og fastlæggelse af klare kriterier for de 
enkelte trin. At formulere læringsmål så præcist, at de kan styre uden at begrænse

Forskellige progressionsforestillinger:
Afhængig af læringsopfattelse
Forskelle mellem hovedområderne
Taxonomier (generiske kategorier, fx Bloom, SOLO)
Fagspecifikke (fx baseret på fagdidaktiske erfaringer eller 

forskning i hvorledes elever lærer emnet) Pædagogiske (fx grad 
af selvstændighed, samarbejdsevne etc.)



Forskellige taksonomier
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Højeste

Højeste

Højeste

Syntese, vurdering

Livssyn, personlighed

Udvidet abstrakt
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Læringsprogression i en rubric

Udfyldelse af et skema (en rubric) kan være en stor hjælp.

Hvad skal eleven kunne… 
…i den 
tilfredsstillende 
præstation?

…i den gode 
præstation?

…i den meget 
gode præstation?

Kriterie 1
(progressionstrin 1)

Eleven kan … Eleven kan … Eleven kan …

Kriterie 2
(progressionstrin 2)

Eleven kan … Eleven kan … Eleven kan …

…i den 
excellente
præstation?



Eksempel på en rubric udarbejdet af lærere
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Kriterie/
læringsmål

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Eleverne skal kunne 
lave [en tegning] af 
en energikæde over 
de relevante 
energiomdannelser i 
forbindelse med 
opvarmning af vand i 
elkedel. 

Mangelfuld 
energikæde. Ikke alle 
energiomdannelser er 
medtaget, og det er 
ikke tydeligt hvilken 
rækkefølge 
energiformerne 
forekommer i. 

Middelgod 
energikæde. Af 
tegningen fremgår det 
tydeligt, hvilke 
energiomdannelser 
der sker, men det 
fremgår ikke, at der 
er et energitab 
forbundet med 
energiomdannelser. 
Varmetab fra 
elkedlen […] 
medtages ikke. 

Fyldestgørende 
energikæde. Det 
fremgår tydeligt 
hvilke 
energiomdannelser 
der sker. Det fremgår 
at der er et energitab 
[…]. Elektrisk energi 
og termisk energi 
[…] fremgår […] 
Varmetab fra 
elkedlen [medtages]

Talentniveau



Fagligt baseret progression
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Du får udleveret en øvelsesvejledning i fysik og skal undersøge om svingningstiden 
for et pendul afhænger af massen, amplituden eller pendulets længde.

Trin 1: Du ved, hvad et pendul er. Du kender begreber som masse, amplitude og 
længde. Du er ikke i stand til at følge øvelsesvejledningen.
Trin 2: Du kan udføre forsøget og indsamle data.
Trin 3: Du indsamler data på en systematisk måde og præsenterer disse i skemaer 
og i koordinatsystemer. 
Trin 4: Du kan analysere de indsamlede data og kan på baggrund af disse 
konkludere, om svingningstiden er afhængig af massen, amplituden eller længden. 
Du har forståelse for den teori, der forklarer de fundne sammenhænge.
Trin 5: Du kan vurdere hvilke fejlkilder, der er ved forsøget.
Talenttrin: find svingningstiden af en vilkårligt fysisk genstand og prøv at finde 
nogle lovmæssigheder for den.
Eller: Lav en videopræsentation af jeres forsøg som kan forstås af nogen, der ikke 
har haft fysik



John Hattie - synlig læring
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Growth Effect Size på 0,4 svarer til 1 års fremgang (ved almindelig skolegang). 
Vi søger effekt på over 0,4.

● Lade elever gå et år om (-0,18)
● Erfaring fra andet arbejde end undervisning (0,09)
● ”Teacher subject matter knowledge” = lærerens faglige viden 

(0,09)
● Efteruddannelse af lærere (0,12)
● Elevernes læringsstil (0,18)
● Reduktion af klassestørrelse (0,21)

● Elev forventninger (1,44)
● Lærer troværdighed (1,07)
● Formativ evaluering (0,90)
● Klassediskussion (0,82)
● Feedback + lærer klarhed (0,75)
● Lærer-elev relationer (0,72)

(data udleveret ved konference med John Hattie og Martin Renton, Ringsted, 20.11.14)



Feedbackens grundtrin
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Læringsorienteret feedback kan forstås som en reaktion på en 
studerendes produkt med det formål at øge læringen
Feedback skal reducere afstanden mellem elevens aktuelle niveau og det 
opstillede læringsmål

Feedbackprocessen skal:

1. Klargøre målene
2. Få eleverne til at vurdere deres aktuelle 

niveau
3. Få eleverne til at reflektere over deres 

niveau i forhold til målene
4. Give eleverne strategier til at komme 

nærmere målene.

Hvert spørgsmål kan besvares på fire 
niveauer:
Opgaveniveau, procesniveau, 
selvreguleringsniveau, personligt niveau



Selvevaluering

Institut for 
Naturfagene

s Didaktik

Jens Dolin, 29. august 2018, Hald Ege Fri- og Efterskole

At dygtiggøre sig er grundlæggende baseret på en evne til at kunne 
vurdere sig selv – at præcist vide hvad man kan og kunne relatere det 
til en viden om de stillede krav. 
Selvevaluering er tæt knyttet til metakognition.
Selvevaluering øger det faglige niveau ved at lære eleverne 
selv-regulerende processer (at sætte sig mål, vurdere indsats, evaluere 
udvikling etc.), mindsker afhængigheden af læreren og øger motivation 
og engagement.

Selvevaluering kan foregå ved:
• at give sig selv karakterer (eller andre skalavurderinger)
• at vurdere (sprogligt) hvor godt man har klaret en opgave
• at indplacere sig i en kvalitativ karakteristik af kravene (fx en rubric)

Selvevaluering er forbundet med stor unøjagtighed, såsom 
selvovervurdering, manglende indsigt i kriterier (fx forveksle 
arbejdsindsats med fagligt niveau) etc.

Dias 17



Kammerat-evaluering/Peer-feedback

Institut for 
Naturfagene

s Didaktik

Jens Dolin, 29. august 2018, Hald Ege Fri- og Efterskole

Peer-feedback skal instrueres og støttes, fx vha feedbackstigen (afklar 
– værdsæt – indkreds udfordringer – kom med forslag) og 
rubrics/skemaer)

Feedbackgiveren får (mindst) lige så meget ud af feedbacken som 
modtageren

Nogen forskning viser at peer-evaluering er kvalitativt og 
pålidelighedsmæssigt på højde med læreres, anden forskning viser det 
modsatte

Udfordringen for elevers feedbackgivning er at komme omkring hele 
indholdet og at ramme niveauet og at komme op i niveau.

(bl.a. inspireret af Topping 2013)

Feedback fra peers og undervisere er indholdsmæssig meget ens, men 
elever roser mere end undervisere

Dias 18



Konklusion
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Talentbegrebet er svært at operationalisere og derfor svært at anvende som basis for en særskilt 
undervisningsindsats i skolen (hvilket jo ikke forhindrer andre ikke-skole baserede aktiviteter)

Det, de særskilt dygtige og engagerede i et fag har brug for, har alle elever brug for – i varierende 
omfang. En undervisning, som giver alle elever mulighed for at engagere sig så meget de kan og vil, 
vil derfor også tilgodese talenter – uden at skulle udskille og stigmatisere nogen.

En didaktisk tilrettelæggelse med focus på motivation, differentiering, progression og feedback vil 
derfor opbygge en læringskultur, som giver muligheder og støtte til alle, også talenter
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