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Forord 
 

Hermed præsenteres fem casestudier af undervisningen på udvalgte undervisningsforløb indenfor CoE-

projektet. Forskningsdelen af projektet er udført af Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE), 

Metropol for Center of Excellence (CoE) i perioden fra marts 2015 til december 2015. 

Casestudierne er gennemført på tre af de skoler, der har været en del af CoE. Derudover har en skole, der 

samarbejder med en af CoE skolerne om industriteknikeruddannelsen, også været inddraget i 

undersøgelsen. Der har i forbindelse med casen om Innovations Camp været kontakt til og gennemført 

interview med medarbejdere fra TEC.  Alle fire skoler, der har deltaget i CoE, har således været involveret i 

dette casestudie: Københavns tekniske Skole, Mercantec, Herningsholm og TEC.  

Casestudierne er gennemført på baggrund af observationer og havde ikke været mulige, hvis de 

involverede skoler, ledere, lærere og elever ikke velvilligt havde lukket os ind til deres undervisning og 

beredvilligt stillet sig til rådighed for vores spørgsmål og nysgerrige øjne. Det vil vi meget gerne takke dem 

alle sammen for.  

Fra CoE har vi samarbejdet med uddannelseskonsulent Birgitte Winge fra Dansk Industri, som har fulgt 

undersøgelsen.   

Søren Kristensen fra konsulentfirmaet Techne har gennemført en samlet evaluering af CoE-projektet. Søren 

Kristensen har på flere måder været hjælpsom både med sine erfaringer, empiri og ved at stille 

sammenskrivningerne af evalueringerne til rådighed.  

Udover denne rapport udgør et idékatalog til lærere indenfor CoE en del af leverancen. Idékataloget tager 

udgangspunkt i resultaterne fra casestudiet. 

Rapporten er udarbejdet af lektor Geert Allermand, lektor Ole Dibbern Andersen, lektor Kjeld Sten Iversen 

og docent Peter Koudahl fra NCE. 
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Resume 
 

Rapporten er en præsentation af fem casestudier i undervisning af talentelever indenfor CoE-projektet. Der 

indgår fire uddannelser: datateknikeruddannelsen, personvognsmekanikeruddannelsen, 

industriteknikeruddannelsen og Innovations Camp, som er tværfaglig. Ikke alle uddannelser, der har 

deltaget i CoE-projektet, indgår i casestudierne, men da de fem casestudier indeholder flere fællestræk om 

talentopfattelsen, den didaktiks-pædagogiske struktur i undervisningen, læringsmiljøet og krav til 

lærerkompetencer, mener vi, at der er mulighed for en forsigtig generalisering til de øvrige 

undervisningsaktiviteter i CoE-projektet. 

Empirien i undersøgelsen er indsamlet ved en åben observation, hvor undervisning er blevet fulgt på 

udvalgte dage på forløbene. Grundlaget for beskrivelsen af case’ene er de feltdagbøger, der blev 

udarbejdet i forbindelse med observationerne og de interviews og mere uformelle samtaler, der blev 

gennemført i tilknytningen til observationerne. Der er gennemført interviews med elever, lærere og 

uddannelsesledere. 

Case’ene er blevet udarbejdet, så de viser de talentopfattelser, som ligger til grund for talentudvælgelsen, 

undervisningens didaktisk-pædagogiske struktur, læringsmiljøet omkring talentundervisningen og de 

kompetencer lærerne på talentforløbene udviser. 

Udarbejdelsen eller konstruktionen af case’ene  er første trin i dataanalysen. 

Næste trin i dataanalysen er en teoretisk perspektivering af temaerne: talentopfattelse, didaktisk-

pædagogisk struktur, læringsmiljøet og lærerkompetencer. 

1) Talentopfattelsen: vores undersøgelse viser, at alle skoler lægger vægt på elevernes faglige 

dygtighed suppleret med at eleverne fx er udholdende, har særlige kognitive forudsætninger, er 

selvmotiverende og/ eller har innovative kompetencer. Det er forskelligt, hvilke evner og 

kompetencer, skolerne nævner, når de beskriver talentfulde elever. Men talent forstås altid som 

faglig dygtighed og noget andet. Den teoretiske perspektivering viser, at det vil præcisere 

talentopfattelsen, hvis der skelnes mellem elevernes generelle forudsætninger eller potentialer, de 

faglige kompetencer talentet skal udvikles indenfor og så de ydre faktorer og personlighedstræk, 

der kan fremme udviklingen af talent. 

 

2) Den didaktisk-pædagogiske struktur i undervisningen: undervisningen af talentelever er 

karakteristisk ved, at eleverne arbejder selvstændigt med opgaver, som de ofte selv er med til at 

formulere eller reformulere, for at gøre dem mere udfordrende. Talentundervisning er 

projektundervisning.  Projektundervisningen perspektiveres til talentundervisning, der er 

organiseret efter induktive principper, hvilket indebærer at eleverne arbejder med 

reelle/autentiske opgaver, at de ikke er bundet af noget pensum, men tilegner sig den viden og de 

metoder, de skal bruge den i deres opgaveløsning. I induktiv undervisning arbejder eleverne 

undersøgende og reproducerer ikke viden, men skaber den. Derudover perspektiveres der til J. 

Deweys erfaringspædagogik, hvor elevernes undersøgende arbejdsmåde sker gennem socialt 

samspil med andre elever, og hvor læreren aktivt arbejder sammen med eleverne med at løse 

problemer. Læreren indgår i den sociale gruppe, eleverne udgør 
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3) Læringsmiljø: læringsmiljøet er bestemt af den differentieringsform, der er benyttet i forbindelse 

med talentundervisning. Der perspektiveres i forhold til begreberne organisatorisk differentiering, 

hvor talenteleverne undervises på selvstændige hold og niveaudeling, hvor talenteleverne 

undervises sammen med de ordinære elever, men får anden undervisning og opnår højere mål. 

Talentundervisningen er karakteriseret ved forholdet mellem lærer og elev. Læreren er vejleder for 

eleven, men på en måde hvor han sammen med eleven engagere sig i opgaverne og etablerer et 

ligeværdigt og tillidsfuldt forhold elev og lærer i mellem. Eleverne samarbejder om deres 

opgaveløsning, men på en måde, hvor arbejdet kan blive meget individualiseret. I det hele taget er 

der et spændingsfelt mellem individuel præstation og samarbejde på talentholdene. Dette 

perspektiveres ved henvisning til forskellen på præstationsorienterede læringsmiljøer præget af 

konkurrence og læringsorienterede læringsmiljø præget af lyst til at eksperimentere uden frygt for 

at fejle. 

 

Endelig perspektiveres individualitet og samarbejde i forhold til elevernes oplevelse af 

arbejdspladsens fællesskab og skolens bedømmelse af den individuelle præstation. 

 

4) Lærerkompetencer: lærernes kompetencer perspektiveres i forhold til begrebet om professionel 

kapital, hvor der skelnes mellem human kapital (fx faglig dygtighed), social kapital (evnen til at 

opbygge og indgå i sociale relationer) og dømmekraft kapital (om evnen til at skønne rigtig i en 

praksissituation). Tilsammen udgør human kapital, social kapital og dømmekraft kapital lærernes 

professionelle kapital.  

 

I forhold til human kapital skal læreren mestre sit fag på et højt niveau og have erfaring med fagets 

praksis. Han skal være bevidst om begrænsningerne i sin faglige viden og kende elevernes 

forskellige faglige erfaringer fra deres praktik. I forhold til social kapital skal læreren indgå i 

kollegiale fællesskaber om talentundervisning, i netværk med virksomheder indenfor sit fagområde 

og kunne skabe et tillidsfuldt læringsmiljø for eleverne i undervisningen. Og endelig skal læreren i 

forhold til dømmekraft kapital kunne skønne og tage beslutninger i situationer, hvor eleverne har 

meget forskellige forudsætninger i fx værkstedsundervisningen og kunne skønne, hvornår han skal 

være mester, vejleder eller kollega i forhold til eleverne. 
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Indledning 

 
Centres of Excellence-projektet (CoE) blev søsat af Dansk Industri (DI) i 2010. Projektets formål har været at 

tilbyde dygtige elever på udvalgte erhvervsuddannelser undervisning på højeste niveau og med 

industrirelevant udstyr. 

I denne rapport præsenteres resultaterne af et forskningsprojekt, der har haft fokus på de involverede 

læreres kompetencer. 

Fire erhvervsskoler har deltaget i projektet, og de har etableret to CoE i Jylland og to hovedstadsområdet, 

hvor talentfulde elever på hovedforløb kan modtage undervisning på højeste faglige niveau inden for en 

række industrirelaterede uddannelser. Projektet, der har løbet i perioden 2010 til 2015, har haft i alt 28 

millioner kroner, der har været finansieret via en bevilling fra Industriens Fond og egenfinansiering fra de 

deltagende skoler. 

CoE-projektet har som nævnt henvendt sig til ”de dygtigste elever”, der anslås til at udgøre mellem ti og 

tyve procent af den samlede elevmasse på erhvervsuddannelserne. Projektet har haft to faglige 

fokusområder: 

Cleantech. Det vil sige energioptimering og vedvarende energi. Dette er et bredt tema med stor relevans 

for mange virksomheder og indgår i en lang række uddannelser. Det omfatter for eksempel vindmøller og 

solfangere, og et bredt udsnit af klima- og energiteknologier, som anvendes i alle typer virksomheder. 

Samtidig er det som følge af den generelle klimadagsorden et område, der har betydelig opmærksomhed 

og anses som et af fremtidens store vækstområder. 

Fremstilling, der fortsat er et kerneområde for dansk eksportvirksomhed. Fremstillingsindustrien er også 

under konstant forandring som følge af nye teknologier, ændrede produktionssystemer og – strukturer og 

nye måder at tænke i global arbejdsdeling og opgaveløsning. Dette stiller store krav til medarbejdernes 

omstillingsevne. Ikke mindst til de faglærte, der af DI anses for også fremover at skulle udgøre rygraden i 

dansk fremstillingsvirksomhed. 

Det er således en bred palet af uddannelser, som projektet dækker. I løbet af de godt fire år, projektet har 

været i gang, er tilgrænsende fagområder blevet involveret, således at også områder som Auto, VVS og IT 

er kommet med. 

CoE-aktiviteterne har udelukkende været henvendt til elever på uddannelsernes hovedforløb. De udbudte 

aktiviteter er desuden (med en enkelt undtagelse) blevet udbudt sent i hovedforløbene, typisk først i anden 

eller tredje skoleperiode. 

Der har i projektet været stor forskel på den måde, hvorpå de enkelte skoler har valgt at definere og 

gennemføre talentaktiviteter på, både strukturelt og pædagogisk. Grundlæggende kan man skelne mellem 

fem forskellige typer af aktiviteter for eleverne, hvoraf de fire gennemføres på den enkelte skole, mens den 

femte er organiseret for elever fra alle de fire CoE-skoler: 

Enkeltstående kursusforløb af én til to ugers varighed med fokus på fag-faglighed. Her har de talentfulde 

elever fået mulighed for, sammen med andre talentfulde elever, at fordybe sig i et fagligt emne på et højt 
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niveau. Disse forløb er blevet udbudt som enten valgfri specialefag (som indgår i skoleperioden), eller som 

en erhvervsrettet påbygning (hvor eleven har skullet have fri fra sin praktikvirksomhed for at deltage). 

Længere kursusforløb, der er gennemført som moduler. Disse er også blevet gennemført som 

holdundervisning, og har haft fokus på fag-faglige aspekter. Her har været tale om fire sammenhængende 

moduler af hver en uges varighed, der har udgjort ét samlet hele (selvom de i princippet også har kunnet 

tages enkeltvis). Forløbet er blevet gennemført som en kombination af valgfri specialefag og erhvervsrettet 

påbygning. 

Individuelle forløb, der gennemføres ved hjælp af niveaudelt undervisning. Her er eleverne blevet undervist 

på de ordinære hold og har været sammen med de andre elever under hele forløbet. I skoleperioderne har 

de modtaget undervisning på et højere niveau ved hjælp af særligt undervisningsmateriale og individuel 

vejledning. Der har i disse forløb været fokus på fag-faglige aspekter. 

Talentspor.  Her er eleverne blevet samlet på et hold allerede ved hovedforløbets start, og har modtaget 

højniveau-undervisning allerede fra første skoleperiode og under alle uddannelsens øvrige skoleperioder. 

Det primære fokus har været på fag-fagligheden, men også andre aspekter er blevet inddraget 

(eksempelvis samarbejde, iværksætteri og innovation). 

Innovation camps. Disse er blevet gennemført på tværs af skolerne og har bestået af eksterne ophold af en 

uges varighed, arrangeret uden for skoleregi. I 2014 og 2015 foregik Campen på Bornholm i forbindelse 

med Folkemødet. Her konkurrerede elever fra de fire skoler og i hold og med udgangspunkt i opgaver, der 

havde en faglig forankring, men som primært satsede på at udvikle elevernes kreativitet, initiativrigdom og 

samarbejde.  

Excellence in mobility: Der er i projektet gennemført ét fælles projekt, hvor talenterne fra 3 af skolerne har 

været i praktik i henholdsvis England og Tyskland. Derudover har to af skolerne tilbudt praktikophold i 

udlandet som en fast del af talentprogrammet på skolen. 

Der har også i CoE-regi været gennemført kompetenceudviklingsaktiviteter for de lærere, der arbejder med 

de talentfulde elever, for at give dem viden, færdigheder og kompetencer samt redskaber til at kunne 

håndtere den særlige udfordring, de talentfulde elever udgør. Der er udviklet og gennemført to 

kursusforløb, hvoraf det ene er tilrettelagt med niveaudeling i det åbne læringsrum og brugen af ny 

teknologi i undervisningen, mens det andet handler om, hvordan man som erhvervsskolelærer kan arbejde 

med begreber som innovation, kreativitet og iværksætteri. 

Projektet har søgt at besvare to overordnede spørgsmål: 

 Hvordan er sammenhængen mellem talentdefinitionen og de undervisningsforløbs didaktik og 

pædagogik, de talentfulde elever tilbydes (forløbenes struktur, indhold, undervisningens aktivitets- og 

organisationsformer, lærernes vejledning mm.)? 

 Hvad karakteriserer undervisnings- og læringsmiljøet i CoE-forløbene? 

Rapportens omdrejningspunkt er fire case-beskrivelser, der handler om de deltagende skoler og omfatter 

uddannelserne industritekniker, datatekniker og personvognsmekaniker, samt en femte case, der handler 

om Innovation Camp 2015. 
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Undersøgelsen er gennemført fra april 2015 til juli 2015. Undersøgelsens resultater er dermed ikke 

repræsentative for CoE som sådan. Men i og med resultaterne på tværs af skoler og uddannelser udviser 

store fælles træk, er der grund til at konkludere, at de indfanger relevante forhold vedrørende lærernes 

kompetencer og forløbenes pædagogiske og didaktiske tilrettelæggelse og gennemførelse. 

Disposition 

Rapporten indledes med et kort referat af de resultater arbejdet med konstruktionen af case’ene og 

analysen af dem, har givet.  

Efter indledningen præsenteres de fem cases: En case fra personvognsmekanikeruddannelsen, en fra 

datateknikeruddannelsen, to cases om industriteknikeruddannelsen og endelig en case fra Innovations 

Camp. Tre af casene handler om Hovedforløb 3, en om et valgfag på højniveau og den femte om den 

tværfaglige Innovations Camp. Case ‘ene bygger på observationer og interviews med elever og lærere. 

Case‘ene viser, hvad der sker i undervisningen og deltagernes oplevelse og refleksion over uddannelsen og 

undervisningen. 

Case’ene opsummeres derefter kort. Centrale tematikker fra casene perspektiveres afslutningsvis med 

relevante og udvalgte teoretiske overvejelser. 

De centrale tematikker er:  

 Talentbegrebet 

 Den didaktisk-pædagogske struktur i forløbene 

 Læringsmiljøet  

 Lærernes kompetencer  

 

Det er ikke vores opdrag at vurdere skolernes praksis, men det er vores håb, at skolerne kan tage 

udgangspunkt i deres fortsatte udvikling af CoE-aktiviteterne med inspiration i vores teoretiske 

perspektiveringer. 
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Undersøgelsesmetode og analyse 

 
Undersøgelsen er gennemført med en kombination af observationer af den praktiske undervisning samt 

interviews med elever, lærere, uddannelsesledere og andre relevante aktører. Det har været afgørende, at 

indsamle et så righoldigt materiale som muligt med henblik på at kunne opfylde undersøgelsen formål, 

nemlig at vise, hvordan undervisningen foregår i praksis og bestemmer de strukturer, herunder 

pædagogiske og didaktiske forhold, der har været afgørende undervisningspraksis.  

Interviewene er gennemført som semi-strukturerede interviews og har haft fokus på både den teoretisk- og 

den værkstedsbaserede undervisning samt på Innovation Camp 2015. Alle informanter har givet tilsagn til 

deltagelse og de er i den forbindelse blevet lovet anonymitet. Interviewene er efterfølgende blevet 

udskrevet i deres fulde længde, og informationer, der kan medvirke til at identificere informanterne, er 

blevet slettet.  

Observationerne er gennemført i både teoretisk- og værkstedsbaseret undervisning, samt på Innovation 

Camp 2015. Alle involverede har været bekendt med vores tilstedeværelse og formålet med denne. Under 

observationerne har der været mulighed for at samtale uformelt med informanterne, hvilket har givet 

mulighed for at afklare og uddybe det, der ikke umiddelbart kunne forstås, samt at få indblik i aktørernes 

oplevelser, forklaringer og vurderinger.  

Vi har desuden haft adgang til opgaveformuleringer og lignende materialer. I nogle få tilfælde har vi også 

inddraget interviews fra Søren Kristensens evaluering. 

Informanterne udsagn er selvklart væsentlige i undersøgelsen, men de står ikke alene. Netop 

kombinationen af de anvendte kvalitative tilgange til det empiriske arbejde har gjort det muligt at 

undersøge forholdet mellem det informanterne siger, og det de gør i praksis. 

Endelig er der blevet taget billeder af forskellige situationer, der kan understøtte fremstillingen og analysen 

af det øvrige empiriske materiale.  

Konstruktion af cases 
På baggrund af det indsamlede materiale er der udarbejdet fem cases: En på hver af de involverede skoler 

samt en omhandlende Innovation Camp 2015. i dette arbejde er der taget udgangspunkt i Dales forståelse 

af, hvordan man kan forstå undervisningssituationen. Hos Dale ses undervisningspraksis som sociale 

interaktioner med den hensigt, at eleverne lærer noget af lærerne. Undervisning forstås dermed som en 

intentionel praksis, hvor det, der sker i situationen, peger frem mod elevernes læring (Jvf. Dale 1998). 

Konstruktionen af casene er foretaget med inspiration hos Kraimer, for hvem konstruktionen kan forstås 

som en ordning af informationer, så de viser, hvordan og i hvilken grad undervisningens intentioner 

realiseres. Konstruktionen af en case er altså samtidig en rekonstruktion af situationerne som intentionel 

praksis. Case beskrivelserne er dermed en del af analysen (jvf. Kraimer 2000). 

Endelig er hver enkelt case bearbejdet og tematiseret i forhold til de overordnede temaer, i henhold til 

projektets formål. Disse fremgår nedenfor af de enkelte casebeskrivelser.  
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Præsentation af de fem cases 
 

Case 1: Industritekniker på X-købing Erhvervsskole 

X-købing Erhvervsskole er placeret i udkanten af en middelstor provinsby. Erhvervsuddannelserne ligger på 

rad og række i længer, der strækker sig omkring en kilometer på begge sider af vejen. 

Industriteknikeruddannelsen er placeret i samme længe som uddannelserne til automatikmekaniker og 

teknisk designer. Der er observeret to talentspor for industriteknikere: Et for svendeprøvehold og et for 

Hovedforløb 3 (H3). På begge hold var der 15 elever, der alle på nær én var drenge. Den kvindelige elev var 

ældre end de mandlige og gik på svendeprøveholdet. 

På svendeprøveforløbet blev elevernes gruppeprojekt observeret og på H3 et projektforløb, som alene blev 

gennemført i teorilokalet. 

På svendeprøveholdet arbejder eleverne naturligvis helt selvstændigt. Lærernes funktion består i praktisk 

hjælp fx i forbindelse med at få adgang til materialer og overvågning, hvis en maskine bryder ned. 

Hovedlæreren har dog også undervisning med andre hold, imens der er svendeprøve, så i meget af 

værkstedstiden er han der ikke. Forløbet foregår i værkstedet og det computerrum, der støder op til 

værkstedet 

På H3 består lærerens opgave i at give korte oplæg, vejledning af eleverne og feedback i forbindelse med 

elevernes fremlæggelser. Holdet har en gennemgående lærer, der har stillet opgaven, men andre lærere 

kommer også jævnligt ind i lokalet og hjælper eleverne, hvis de spørger. I det hele taget lægger lærerne på 

talentsporet vægt på, at eleverne kan trække på de lærere, der er på uddannelsen, hvis fx den aktuelle 

lærer ikke kan hjælpe eleverne med et specifikt problem. 

Det observerede undervisningsforløb blev gennemført i et ”klasselokale”, hvor eleverne er placeret ved fire 

borde, med hver seks computerpladser. Eleverne arbejdede alle med front mod en væg med en 

whiteboard-tavle i hele væggens udstrækning.    

Uddannelsen og talentspotting 
Talentsporet på uddannelsen er organiseret som et særligt hold, der undervises i separat af udvalgte 

lærere. Talentundervisningen gennemføres som organisatorisk differentiering. Eleverne kommer fra det 

meste af Jylland og Fyn. For talentsporet er der også en særlig undervisningsplan. Fx arbejder eleverne kun 

halvanden uge med manuelle maskiner i modsætning til ordinære elever, der bruger fire uger ved de 

manuelle maskiner. Dertil er der på Hovedforløb 1 (H1) indlagt en uges undervisning til at arbejde med 

innovation, for som en lærer sagde ved introduktionen: ”Hvis I bliver selvstændige en dag eller opfindere, 

og det er der sikkert nogle af jer der bliver”. 

 

Talenteleverne har selv i samråd med deres mestre valgt at gå på talentsporet, men før det kommer dertil 

foregår der en længere proces på grundforløbet. 

De to lærere, der hovedsageligt har stået for undervisningen, beskriver den talentfulde industriteknikerelev 

på forskellige måder. 
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Den ene lægger vægten på det specifikt faglige og siger: ”Jeg vil jo sige, hvis man skal blive en talentfuld 

industritekniker, skal man have en god matematisk forståelse og man skal have god rummelig intelligens…” 

og fortsætter ”… det vil sige – det kræver det – og så skal man have sans for det logiske; altså sige hvis det 

gør sådan her, hvorfor gør det det. Man skal have god sans for at kunne sige, hvorfor aktioner, reaktioner”. 

Den anden siger: ” Altså for mig så er talent hovedsagelig elever, som har det jeg kalder vedholdenhed; 

altså at de har det der drive, der skal til for at løse en opgave – de giver ikke op – de bliver ved og ved og 

ved. Det synes jeg er det allervigtigste” og fortsætter ”… de evner man nu engang har, det er nogle man har 

erhvervet ved vedholdent arbejde; altså at man arbejder med tingene, og så finder man løsninger, og så 

lærer man af det. Hvis man er i stand til at håndtere den, så mener jeg, at man er et talent” 

Disse to forskellige opfattelser af talentbegrebet gør også, at de to lærere vurderer virksomhedernes 

medvirken til, at elever kommer på et talentspor forskelligt. Hvis talent først og fremmest er specifikt fagligt 

er virksomhedernes indflydelse positivt. På den anden side kan virksomhedernes vurdering være for 

afhængig af den rent faglige vurdering. 

Før eleverne får tilbuddet om at melde sig til talentsporet er de blevet ”kigget ud” på grundforløbet. Stort 

set alle lærerne på industriteknikeruddannelsen vurderer eleverne på grundforløbet gennem iagttagelse. 

Hvis de testes fagligt, vægter dette med hvad der svarer til 25% i deres samlede vurdering af eleverne. 

Når lærerne ”prikker til nogle elever” og foreslår, at de vælger talentspor, peger de på færre elever end der 

i sidste ende melder sig til, men alle der melder sig bliver optaget. 

De fleste elever, der melder sig til talentspor, bliver også på forløbet. Få (en til to) falder fra. Efter H1 kan 

lærerne vejlede elever til at flytte over på et ordinært hold. Også det sker kun for en enkelt elev pr. 

talentspor. 

Det lille frafald på forløbene kan enten skyldes, at udvælgelsen er effektiv eller at undervisningen, 

opgaverne, læringsmiljøet eller lignende fremmer elevernes talent uanset deres forudsætninger. 

To H3 elever fortæller om, hvordan de er kommet på talentsporet. De er begge blevet industriteknikere ved 

en tilfældighed. De kendte ikke uddannelsen, før de kom på teknisk skole. Den ene elev har ikke gået på 

grundforløbet på X-købing Erhvervsskole, men er begyndt i Aalborg. ”...og så tror jeg, at jeg var to uger inde 

i forløbet, så syntes min grundforløbslærer, at jeg var dygtig nok og sådan noget, så han spurgte om hvis 

det var det jeg ville, om jeg så ikke ville tage uddannelsen her i X-Købing på talentspor” og begrunder sit 

valg om at skifte til talentspor på følgende måde: ”Jamen det var fordi, at hvis jeg alligevel skulle, så ville jeg 

ikke gøre det halvt, men få så meget ud af det som overhovedet muligt. Så ville jeg hellere – få mere ud af 

det – lærer noget mere, komme noget mere igennem og [få] større udfordringer”.  

Den anden elev er også blevet peget ud af skolen efter grundforløbet og fik opfordringen via sin mester 

”…og så kom min mester ned og sagde, at skolen havde haft ringet og om jeg kunne tænke mig det (at 

komme på talentspor)”. Og begrunder, at han sagde ja til tilbuddet med en bemærkning om ”…fordi jeg 

tænkte, jeg har ikke prøvet sådan noget med at være – hvad kan man sige – toppen af klassen før, så er det 

spændende at komme til at prøve for en gangs skyld”. Proceduren for udpegning har altså været: læreren 

på grundforløbet har observeret, at eleven er dygtig, har opfordret eleven, som så, i samråd med sin 

mester, har valgt at gå på talentsporet. 
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Begge elever oplever, at deres uddannelse på talenthold vil have betydning for deres fremtidige arbejde. 

Den ene ønsker at arbejde i en udviklingsafdeling enten som industritekniker eller som ingeniør. Den anden 

vil læse videre til maskinmester.    

Didaktisk tilrettelæggelse 
I begge de undervisningssituationer, vi har observeret, har eleverne arbejdet i projektgrupper. Dels ved 

svendeprøven, hvor eleverne var tilfældigt sammensat i grupper på tre til fire og dels i det ”teoretiske 

projekt” på H3, hvor grupperne var sammensat af læreren. 

 

Elevernes samarbejde spiller en væsentlig rolle i undervisningen, og i svendeprøven indgår da også en 

skriftlig redegørelse for gruppens samarbejde. Gruppens samarbejde planlægges og beskrives i et skema 

over, hvad det enkelte gruppemedlem skal lave. Ved projektets afslutning beskriver gruppen, hvilke 

afvigelser der har været fra den planlagte arbejdsfordeling.  

En gruppe fortæller, at de er fire i gruppen og har fordelt arbejdet, så hver fremstiller sit eget emne, som 

han/hun så laver det hele på: Laver tegninger, drejer og dokumenterer. Opgaverne fordeles, så de hver især 

laver det de fx har mest erfaring med fra deres virksomhed. 

Denne måde at fordele arbejdet på ses også tydeligt i værkstedet, hvor eleverne helt overvejende arbejder 

alene ved maskinerne. Hver står med sin opgave og først ved afslutningen, når produktet skal 

sammensættes er der flere fra gruppen tilstede. Det er dog ikke nødvendigvis alle fra gruppen, der er med 

ved samlingen af produktet.  

Lige før de skal aflevere deres svendestykkeprojekt sidder en gruppe og aftaler, hvordan de skal fordele 

opgaverne ved fremlæggelsen. De har vanskeligt ved at komme til enighed, og det er ikke for observatøren 

til at forstå, hvilke kriterier de bruger ved fordelingen af opgaverne. Det er især to af gruppens medlemmer, 

der drøfter/diskuterer arbejdsfordelingen. En tredje elev deltager ikke, men vil gerne have 

”prisberegningen”. Den er imidlertid taget. ”Det er mig der har regnet alt ud – skal du bare stjæle det” 

protesterer eleven. 

Ved afslutningen af et projekt viser det sig tydeligt, hvordan elevernes måde at samarbejde på er, og så kan 

det virke spontant og tilfældigt, men dog med relativt få konflikter. 

Når eleverne beskriver og argumenterer for deres måde at samarbejde på, så taler de ofte ud fra en 

arbejdslogik. Det drejer sig om at arbejde effektivt og om at fordele arbejdet sådant, at den enkelte kan 

løse sine opgaver på egen hånd. Kun når de skriver rapporter og lignende ”sidder de sammen”. En gruppe 

fortæller, at de tager hjem om eftermiddagen og skriver rapport hos et af gruppemedlemmerne. 

Undervisningssituation fra H3 
Observationen foregår i et teorilokale, hvor 15 talentelever sidder ved hver sin computer ved fire lange 

borde. Eleverne arbejder individuelt og taler lidt og meget sagte med hinanden. Der er en lærer tilstede, 

der vejleder eller instruerer eleverne, hvis de beder om det. Ind i mellem går han dog også af sig selv ned til 

en elev og spørger hvordan det går. 
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Første observationsdag:  

I løbet af formiddagen bliver der lidt mere snakken blandt eleverne – også bemærkninger, som ikke har 

noget med opgaverne at gøre. Eleverne inddrager læreren i deres small talk. Arbejdet foregår så intenst, at 

læreren på et tidspunkt afbryder med bemærkningen: ”Jeg tror lige vi glemte pausen – vi holder ti minutter 

forskudt, er det i orden?”  

Læreren fortæller om de opgaver holdet arbejder med: Eleverne har fået syv opgaver. Når de tre opgaver 

er gennemgået er målene nået. Læreren regner med, ud fra sin erfaring, at halvdelen af holdet løser alle 

syv opgaver, og at ingen på holdet løser færre end fem opgaver. En af opgaverne skal programmeres til 

maskinel bearbejdning. Læreren tjekker programmeringen. ”Som en prøve” siger han. ”Eleverne får minimal 

hjælp” tilføjer han. 

Samtidigt med at eleverne løser individuelle opgaver, har de en fremstillingsopgave, som løses i 

tremandsgrupper. De går til og fra fremstillingsopgaven afhængig af, hvornår de har fået tid ved en 

maskine.  

Som støtte til løsningen af opgaverne har eleverne fået en manual på 50 sider. ”Nogle af eleverne finder 

dog alternative måder at gøre det på” forklarer læreren. 

 

Anden observationsdag:  

Det er andensidste dag på H3. Eleverne bruger det meste af formiddagen på at forberede fremlæggelsen af 

gruppeopgaven, der skal foregå sidst på formiddagen og efter frokost. Derudover afkrydser de et 

evalueringsskema på nettet. De to lærere er meget tilbageholdende. Enten sidder de ved deres computere, 

sludrer med hinanden eller har forladt lokalet. 

Sidst på formiddagen forklarer den ene lærer, hvordan fremlæggelsen skal foregå. Fremlæggelserne får 

ikke nogen fast tidsramme. Det fremgår af elevreaktionerne, at eleverne lægger vægt på at 

fremlæggelserne er en øvelse til svendeprøven. Da klokken er 12.25 fremlægger den første gruppe. 

Fremlæggelsen er delt op, så eleverne i gruppen fremlægger et emne fra rapporten: Først arbejdsplan så 

beregningen og til sidst prisberegning. 

En elev fra gruppen introducerer deres fremlæggelse med følgende replik: 

”Vi har til opgave at lave en valseprofil – så vi har valgt at lave en gearkasse. Det fik vi grønt lys for med 

specifikationer. Vi startede med en brainstorm, for ikke at lave hvad andre havde lavet” 

Efter hver fremlæggelse er der spørgsmål fra læreren og eleverne. Der er dog få, der spørger. Læreren 

afslutter med kommentarer både til formen fx ”Et rigtig godt flow, hvor I skiftes” og til indholdet ”I skal øve 

beregningerne noget mere”. 

Der er fire gruppefremlæggelser af noget forskellig varighed.  

Det er et gennemgående træk, at grupperne fortæller, at de har omformuleret deres opgave, så den er 

blevet mere udfordrende for dem. 
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Den sidste gruppe, der fremlægger, siger fx: ”Vi lavede noget vi var mere interesseret i – vi har fået lidt 

problemer og er ikke blevet helt færdige. Vi levede op til kriterierne – uheldigt (at vi) skød lidt over (målet)” 

og fortsætter ”vi har måske brugt lidt for meget tid på teori – i stedet for at få det lavet. Brugt forskellige 

værktøjer, størrelsesforhold osv.”. 

Elevernes arbejde med opgaverne og forberedelse af fremlæggelserne foregår meget selvstændigt. De får 

den hjælp, de beder om og de opfordres til at hjælpe hinanden også i løsningen af de individuelle opgaver, 

de sidder med på første observationsdag. 

Det er bemærkelsesværdigt, at eleverne omformulerer deres opgaver, så de bliver mere udfordret. De 

ønsker at lave noget specielt – noget andre ikke har lavet. Det kan betyde, at de ikke når at blive færdige 

inden for den aftalte tidsramme.  Det skyldes bl.a. at det er vanskeligt, at få den tid ved maskinerne de har 

brug for. Men som en af eleverne afslutter fremlæggelserne med ”Det kommer ikke an på at blive færdig, 

men hvad man hver især får ud af det”. 

 

Lærerne og deres opfattelse af talenteleverne 
Begge lærere fortæller, at de er valgt til at være lærere på talentsporet, fordi de har særlige faglige 

forudsætninger og ”har spidskompetencer i forhold til programmering og CNC- maskiner”. 

Alligevel får de ”..virkelig kamp til stregen” og mindst én gang i løbet af en dag får de spørgsmål eller bliver 

præsenteret for problemer, som de ikke umiddelbart kan løse. ”Som man egentlig ikke har som paratviden” 

siger en af lærerne. 

På den anden side oplever de, at deres undervisning mest består i at være coach og søge viden sammen 

med eleverne ”vi gør egentlig ret stor brug af nettet og YouTube og sådan nogle ting”. 

Om eleverne fortæller de, at på talentholdene har de, som på de ordinære hold, ingen opdragelsesopgave. 

”De behøver ikke at lære at komme hver dag, lære at indordne sig nye omgivelser og sådan nogle ting”, 

fortæller lærerne og fortsætter: ”Hvorimod på talenthold, der er den pædagogiske udfordring, at de vil alt 

på en gang, eleverne. De er så begærlige, så de snubler nærmest over at vide, dvs. at man egentlig skal lære 

dem at lagre deres viden ved at fordybe sig i ting i stedet for at ville alting på en gang …. De vil suge til sig 

hele tiden og … en gang imellem er deres lyst større end deres evne.”. 

En anden lærer giver et eksempel: ”Et eksempel kunne være, hvis man giver dem syv opgaver så ved de 

godt sådan latent, at den syvende opgave er den sværeste og så tager mange af dem den syvende først” 

Der er flere eksempler på elevernes stærke engagement, og flere elever fortæller også, hvordan de 

arbejder videre med deres opgaver i fritiden. Det betyder også, at de mailer og ringer til lærerne uden for 

skoletiden. En lærer fortæller, at han har en facebookgruppe for de elever, der er i praktik, hvor de hjælper 

hinanden med at løse de faglige problemer, de møder i deres arbejde. Læreren fortsætter på sin vis 

vejledningen efter skoleopholdene. 

Læreren gør opmærksom på et forhold af betydning for læringsmiljøet på talentholdene. Når eleverne er i 

praktik, deler de gerne deres problemer og fejltagelser med andre. De hjælper uden videre hinanden med 

at løse de problemer, de kommer ud for. 
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På skoleopholdene er situationen en anden. En lærer fortæller: ”Ja, og så har jeg lagt mærke til på 

talentholdene, at karakterne de får er utrolige vigtige for dem. Altså, det er vigtigt for de fleste lever, hvad 

de får i karakter… For talentholdet så fylder det utroligt meget, hvad de kan få i karakter”. 

Lærerne forsøger at få eleverne til at gå mindre op i karaktererne, men som en af dem forklarer: ”De har et 

konkurrencegen alle sammen faktisk” og ”Konkurrerer imod hinanden faktisk. De er jo konkurrenter 

indbyrdes”.  

Det er vigtigt for eleverne, fortæller lærerne, at være den bedste i klassen og de sammenligner sig utroligt 

meget med hinanden.  

Det er vanskeligt for lærerne at se, hvordan de kan udnytte elevernes indbyrdes konkurrence i 

undervisningen. De opfatter snarere den indbyrdes konkurrence, som en barriere for læringen. Det kan fx 

demotivere eleverne ikke at være den bedste. 

Konkurrencen gør, at eleverne har vanskeligt ved at acceptere, at de begår fejl og de har vanskeligt ved at 

indrømme, at de begår fejl. 

En af lærerne forklarer det på følgende måde: ”Jeg siger til dem, det kan blive et reelt problem for jer, hvis I 

fokuserer så meget på det der, også når I kommer ud i erhvervslivet, fordi der vil de indimellem opleve, at 

der vil være nogle ting, I ikke kan løse. Og I vil også opleve fiaskoer indimellem, og der synes jeg at det også 

er vigtigt, at de også kan håndtere en fiasko”. Og fortsætter med et forhold, som angår undervisningen på 

skolen: ”Ja, jeg ser det især på, når de laver projekter fx sådan et miniprojekt eller forprojekt til deres 

svendeprøve for at træne lidt den arbejdsmetode. Og hvis de så laver en fejl der, så kommer der alverdens 

undskyldninger og der kommer alle mulige – skal jeg vedlægge dokumentation på ditten og datten og det 

hele – altså de går utrolig meget op i det lille nederlag, som de måske har haft, hvor jeg prøver at vende det 

til noget positivt og sige, nu har I lavet en fejl her, og så laver I nok ikke den til svendeprøven. Prøv at se det 

på den måde.”. 

Elevernes oplevelse af undervisningsmiljøet 
Eleverne lægger, i deres beskrivelse og vurdering af lærerne, vægt på deres faglige dygtighed og erfaringer 

med arbejdet fra virksomheder. Det er et gennemgående træk i elevernes udsagn.  

Et centralt træk er også den relation, der er mellem lærerne og eleverne. Det er vigtigt, at lærerne ikke 

skjuler, at der er noget de ikke kan eller ved. Lærerne skal være troværdige. En elev siger det på følgende 

måde: ”…Og så også det der med, at der er noget de ikke kan – det sker jo også som lærere – så er det ikke 

sådan, at de bakker ned eller skjuler, eller alt muligt andet, så kan man nærmest sidde og sparre med 

læreren personligt, efter man har … Nu ved jeg ikke om jeg kom ud på et sidespor”.  Og fortsætter ”Og så 

finder vi ud af det sammen som hold. Så får du – normalt – fra folkeskolen der kan jeg huske, der har du 

sådan lidt distance til læreren, fordi læreren er den kloge, der ved det. Hvor du her får lidt mere sammenspil, 

så du får lidt mere makker-parsamarbejde. Det bliver lidt mere mester-elev. Man føler hverken at de prøver 

at hæve sig over en, og man føler sig heller ikke hævet over dem. Det føles meget ligeværdigt synes jeg, og 

det føles rigtigt behageligt”. 
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Eleven understreger, at han egentlig ikke lægger vægt på det pædagogiske. Som han mener handler om 

lærernes autoritetsudfoldelse. Har de en ”hård tone” eller ej. Det er tilsyneladende relationen mellem 

lærer og elev i forhold til deres arbejdsopgaver, der er det centrale. 

Denne opfattelse af relationen mellem lærer og elev hænger sammen med den vægt, eleven lægger på, at 

uddannelsen er meget selvstændig: ”Det er jo – jeg har altid egentlig glædet mig lidt til at skulle prøve en 

uddannelse her, der er så selvstændig – for jeg har aldrig været glad for folk, der går og kigger mig over 

skulderen og sådan noget. Så jeg har det egentlig godt med, at det er en meget individuel uddannelse”. 

Men tilføjer dog i forhold til klassefællesskabet: ”Ja, og så selvfølgelig arbejder vi sammen som klasse og 

hjælper hinanden. Den skal vi altid have med, når man siger individuelt – så er det individuelt til en vis 

grænse”. 

Om lærerne og deres forhold til eleverne, siger en anden elev: ”Jeg synes, at vi har et godt forhold til vores 

lærer – der er ikke noget, man er bange for at sige til dem eller spørge dem om eller noget – og de er også 

klar til at hjælpe. Jeg synes, der er en god kemi inde i klassen”. 

På spørgsmålet om, hvordan lærerne motiverer elever, er elevens svar: ”Ja, hvis de kommer med sådan 

udfordrende opgaver, så motiverer de – så ved man, at man kan lære mere og opnå mere”. 

Det motiverende udspringer ikke af lærerens påvirkning eller begrundelse for en opgave, men i selve 

opgaven: om den er spændende og udfordrende i sig selv.   
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Case 2: Datateknikeruddannelsen på Y-købing erhvervsskole 
 
Casen bygger på observationer og interviews gennemført med elever og en lærer på datatekniker-

uddannelsen. Talentforløbet er et 2 ugers forløb, der som omdrejningspunkt har at eleverne skal producere 

et computerspil med et indeholdt læringselement. 

Observationer og interviews er gennemført i juni 2015 på et hold (valgfrit specialefag) med 14 elever, 

hvoraf en er pige. 

Holdet havde en enkelt lærer tilknyttet, som selv havde deltaget i udviklingen af kurset. 

 

Uddannelsen til datatekniker 

Datateknikeruddannelsen med speciale i infrastruktur og datatekniker med speciale i programmering er de 
længste uddannelser (begge 5 år) indenfor data- og kommunikationsområdet. Uddannelserne giver den 
uddannede mulighed for at få et mere overordnet ansvar for fx virksomhedens netværk, programudvikling 
og edb-styrede anlæg. 
 
En datatekniker arbejder både med hardware og software.  
Dataanlæggene kan være computere, fx pc'er eller større, centrale datamaskiner. Det omfatter også andet 
udstyr, som fx printere, skannere og servere. 
 
En datatekniker vedligeholder og reparerer dataanlæg. Det kan fx være en mindre virksomheds netværk, 
eller det kan være en banks centrale anlæg. Når systemet ikke virker, finder datateknikeren fejlen og retter 

den.  
 

Udvælgelse af elever 
Der er ikke formuleret klare krav til elevernes indgangsforudsætninger på talentholdet – eleverne har 

således meget forskellige baggrunde for at deltage. Læreren kan af og til være i tvivl om, hvorvidt de 

enkelte skoler og virksomheder har ensartede eller afstemte kriterier for, hvordan man udvælger elever til 

talentforløb. 

Læreren har i princippet mulighed for at differentiere pædagogisk, men det er ofte svært, når man ikke ved 

hvem der kommer og hvilke forudsætninger de har. Læreren må så hurtigt spotte, hvad eleverne kan – især 

hvis de kommer fra andre skoler. Hvordan kan de sættes sammen i grupper? Hvad kan fungere? 

Skolen har eksempler på virksomheder der sender mange elever afsted på én gang, fordi de tror på CoE-

idéen og bakker den op, mens andre er mere tilbageholdende. I realiteten får skolen så mange elever ind 

gennem døren til disse forløb, at man ikke meningsfuldt kan tale om, at alle er talenter, mener læreren. 

Man er som lærer underlagt den virkelighed at holdene skal fyldes op, hvilket ofte giver større 

niveauspredning end lige forudset. Det giver udfordringer for læreren, som han må arbejde en del med.  

Hvis undervisningen skal fungere, må eleverne vide hvad de skal opnå inden de går i gang. Læreren kan 

med fordel tage sig af den svagere gruppe, mens de stærke kan arbejde mere selvstændigt.  
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Læreren er af den opfattelse, at skolerne ikke arbejder godt nok sammen – de konkurrerer mere end de 

samarbejder – og han kunne godt tænke sig mere kommunikation skolerne imellem. De afleverende skoler 

forsøger at sende elever med et vist niveau, så skolerne ikke fremstår useriøse – og så det fungerer 

ansvarligt og efter nogenlunde ens retningslinjer. 

Eleverne er på ret forskellige niveauer, der er et par som er meget tidligt i deres forløb og har brug for mere 

opbakning end de andre elever. Nogle er nok mere arbejdsomme end andre.  

De fleste elever er ret stærke. Men nogle tror måske lidt mere på sig selv end andre, uden at det har så 

meget på sig.  Eleverne fra et stort elektronikfirma ser nok sig selv som dem, der kommer fra de ”bedste” 

steder og de får også opgaver i firmaerne som er mere udviklende og spændende. Men man skal som lærer 

ikke være blind for at også andre elever kan meget, selv om de måske ikke fører sig så meget frem.  

Man arbejder ikke så meget med at ”gøre” eleverne til talentelever – de får et bevis når de er færdige, men 

talentbegrebet italesættes ikke direkte. Man omtaler forløbene udadtil som rettet mod elever der virkelig 

vil og kan – på et avanceret niveau. 

Baggrunden for dette er, at det kan lægge et stort pres på de svagere elever, hvis det formuleres meget 

synligt, at det er ”talent” og høje præstationer det handler om – så vil de ikke trives i forløbet. Man har ikke 

drøftet dette så meget, men har blot en opfattelse af, at de stærke skal udfordres – men talentbegrebet har 

ikke fyldt så meget. 

Eleverne på talentforløbet har meget forskellige faglige potentialer og er også positioneret forskelligt i 

virksomhederne. Nogle har ret store ansvarsområder og opgaver i virksomhederne, hvor de er med i 

særlige projekter hos virksomheden, hvor der fx arbejdes sammen med toppen af de designansvarlige i 

virksomheden. Andre er tydeligvis på mere beskedne faglige niveauer og har ikke særfunktioner, men 

oplever sig som ”gennemsnitlige” lærlinge. 

Alle kan tilmelde sig CoE-forløbene, så man skal ikke være udpeget som ”talent” for at komme ind. 

Kurserne bliver anerkendt hos virksomhederne som værdifulde, fordi de er på et højere niveau, men 

lærlingene bliver ikke omtalt, eller for den sags skyld behandlet, som talenter på virksomhederne.  Et stort 

elektronikfirma  har eksempelvis ikke en særlig talentgruppe, der bliver sendt afsted på kurser. 

For eleverne er ”et talent” en person, der interesserer sig for det han laver – udlever en reel interesse – 

talentet kommer ikke af sig selv, men det skal arbejdes frem. I branchen forlanges kreativitet, det er meget 

vigtigt at man kan ”tænke ud af boksen”. Man skal være innoverende, kunne tage fat i et problem og løse 

det på nye måder, siger eleverne. 

Nogle elever er topmotiverede og fagligt dygtige. De er konstruktive og vil have det optimale ud af det, 

mens andre bare er med. Klassen er på denne måde tydeligt opdelt. 

Udvælgelse af lærere 
Læreren er særligt rekrutteret til forløbet, fordi han har en akademisk baggrund – Electronic Navigation – 

og har arbejdet i militæret med netværk, kommunikationssystemer og softwareudvikling som ingeniør. 

Skolen var i gang med CoE før læreren blev ansat, og han kom ind i forløbet, fordi den person, der var 

ansvarlig for CoE havde sagt op. 
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Man ønskede, efter lærerens udsagn, en person med praktisk erfaring kombineret med høj akademisk 

uddannelse – og det havde han i kraft af sit tidligere arbejde indenfor dette forskningsfelt. 

Stillingsopslaget sagde blot, at det var en almindelig lærerstilling og læreren var egentlig ikke klar over at 

han skulle arbejde med talentforløb – det fik han først at vide efterfølgende. Men efter eget udsagn 

passede dette ham fint. Der er mulighed for at udvikle egne ting ”ud over” målpindene på datatekniker- og 

it-supporteruddannelserne og det er en kvalitet, synes han. Skolen havde et forløb der allerede var 

udviklet, et andet var undervejs og der var mulighed for at udvikle nogle flere, hvilket han så gik ind i. Det 

første forløb var udviklet i samarbejde med en anden CoE-skole, de andre udviklede han selv på.  

Didaktisk tilrettelæggelse 
Talentforløbet er tilrettelagt sådan, at eleverne de første to dage får et oplæg fra en ekstern person, der 

driver spilvirksomhed og har en faglig indsigt i det program, som eleverne efterfølgende skal arbejde med. 

Herefter stilles den opgave, som eleverne skal løse i de efterfølgende dage: Der skal udvikles et spil, der har 

et læringsunderstøttende indhold. På den sidste dag af de to ugers forløb evaluerer læreren og eleverne 

forløbet sammen. 

I undervisningen arbejder eleverne gruppevis ved pc’er og læreren fungerer som konsulent på de enkelte 

gruppers opgaveløsning. Arbejdsgrupperne styrer selv deres processer, men læreren har en overordnet 

ramme for opgaveløsningen som er meldt ud til grupperne. I praksis vælger grupperne at løse opgaven på 

meget forskellige faglige niveauer: Nogle udvikler meget avancerede spil med et højt læringsindhold, andre 

laver nærmest kopier af eksisterende spil uden noget særligt læringsindhold. Nogle grupper er så optagede 

af opgaveløsningen, at de fortsætter på skolen efter undervisningens ophør. Andre har en mere pragmatisk 

tilgang og stopper arbejdet, når skoledagen er slut. 

 

Hvis man sammenligner med ordinære hold, er selvstændighed et vigtigt parameter i den didaktiske 

tilrettelæggelse.  Det, at man kan arbejde på højt niveau og tage selvstændigt ansvar er nøglekvaliteter i 

forløbet.  

Eleverne har det ret nemt med at arbejde med nye værktøjer, men de mangler ofte struktur – og skal selv 

lægge en plan og finde løsninger. De er på et højere niveau – de er parate til selv at kunne arbejde med 

værktøj, men har et klart behov for rammer. I forløbet bliver læreren mere konsulent og sparringspartner 

end egentlig instruktør. Alle oplever problemer undervejs i de to uger og skal have hjælp.  

Man behøver ikke som lærer at gå slavisk instruktivt frem, eleverne kan selv finde løsninger på nettet 

(videoer mv.) – men det er vigtigt, at understøtte dem i dette. 

Som lærer er hovedopgaven at sætte gang i fornuftige projekter og så skal eleverne ellers selv arbejde. De 

får et par dages undervisning til at starte med, så de er fortrolige med programmellet, og så arbejder de 

ellers selv med problemløsning. Læreren bestræber sig på at lægge så realistiske rammer og forventninger 

op til de to uger som muligt.  Læreren har opdaget, at når man arbejder med programmeringsopgaver, er 

det godt at arbejde med tydelige kravsspecifikationer – I skal nå det og det. Det understøtter elevernes 

tilegnelsesprocesser. 
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Dette er læreren meget bekendt og fortrolig med – og kan sætte præcise steps og mål op. Der kan fx være 

fem aspekter i en opgave og så skal eleverne selv vælge rækkefølge og sammensætning af 

opgaven/produktet. Det kan de godt – med lidt forskelle – håndtere, siger han. Dog må han nogle gange ind 

og sortere i målene for dem. Det handler om varierende grader af selvstændighed og prioritering samt om 

samarbejde, når man arbejder med talentdidaktik. 

Læreren er alene om undervisningsopgaven, og er blevet opfordret til at få folk udefra til at hjælpe med 

udvikling og gennemførelse af forløbet. På det forløb, der køres her, fik læreren en henvendelse fra The 

Animation Workshop om at introducere til spiludvikling. Der kom en, der drev egen virksomhed og som var 

inde i programmeringssproget. Han fortalte på opstartsdagen om at drive virksomhed og hans erfaring med 

spiludvikling og derefter om selve værktøjet. Det er en god inspirerende start, mener læreren.  Eleverne har 

høje forventninger og tænker meget i karriere. Læreren kan komme rimelig langt med sin militære 

baggrund, men har aldrig arbejdet med spiludvikling, og det er jo det forløbet handler om, så det er 

relevant med ekstern bistand. 

Eleverne skal ikke forberede sig på noget inden kurset. Dette skyldes, at det er svært at få meldingen ud og 
være sikker på, at de alle fanger det inden kurset. Det vil være vanskeligt at få alle til at forberede sig 
grundigt. Men eleverne ved hvad de skal arbejde med i ”overskrifter”.  

Mht. lærerens planlægning af indholdet og arbejdsformer. er det meget afhængig af de tilmeldte elevers 

forudsætninger. Eleverne skal lære at planlægge deres eget arbejde, så kurset er ikke planlagt i detaljer, 

men et åbent projektarbejde, hvor eleverne selv planlægger undervejs. Hvis nogen kører fast, går læreren 

ind og hjælper dem med planlægningen. 

Fra elevernes synspunkt er undervisningen meget lig undervisningen på hovedforløbene – pædagogikken 

opleves ens. Nogle elever savner mere baggrundsviden om programmering af spil og det program der 

aktuelt arbejdes med – komme ind bag ved og kende koderne. Men det har nok at gøre med, at det er 9. 

klasse som adgangsniveau, og at ikke alle elever er parate til avanceret teoretisk indlæring, mener en elev 

og understreger: ”Der kunne godt være en yderligere differentiering inde i CoE-forløbene – noget til dem der 

vil noget mere, eller nogle strengere adgangskrav. Når man bare selv kan ”tilmelde” sig føles det lidt som 

det er ”bare som det andet”.  

Eleverne oplever stor indflydelse på indholdsvalget – og sådan skal det også være, mener de, men undrer 

sig over at det de lærer, ikke skal bruges direkte i virksomhederne. De savner en kobling til den praktiske 

oplæring og en anerkendelse i virksomhederne af deres nye kompetencer. 

Den didaktiske model med faglig optankning i starten og selvstændig opgaveløsning i projektform 

efterfølgende oplever eleverne som meget motiverende. 

Læringsmiljøet 

Skolen har et andet forløb, som handler om Microsoft server-technology. Læreren taler ofte sammen med 

læreren på det forløb og laver mål og forløb sammen for talent. Det er vigtigt, at kunne sparre med 

hinanden – det løfter kvaliteten, mener læreren.  
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Pædagogisk er læreren startet ud med sine egne idéer om hvordan forløbet kan skrues sammen, men 

vurderer at det kunne være en fordel med et miljø, hvor læreren kunne udvikle sig pædagogisk via 

litteraturstudier mv. Læreren er for nylig startet på Pædagogisk Diplomuddannelse (PD), og kan se at en del 

af de teorier, der bliver arbejdet med, spiller godt ind i forhold til hans undervisningspraksis på 

talentforløbet. Havde han haft strukturen derfra, kunne han nok have udviklet stærkere planer, mener han. 

Især spørgsmålet om faglig identitet er noget der har optaget læreren. Han kunne have arbejdet mere 

bevidst og struktureret med teamroller og teamledelse, hvis han havde kendt til det inden forløbet, siger 

han. Det er vigtigt at bruge nogle rollemodeller fra fagenes virkelighed, hvis man skal lære eleverne at blive 

bedre projektledere her. 

Lærerne arbejdede sammen med elektrikere fra en anden CoE-skole og automatikteknikeruddannelsen på 

egen skole, da de udviklede forløbet. De har været meget ude af huset for at hente inspiration og skabe 

samarbejdsflader. Smartgrid – den nyeste teknologi – har været inspirationsgrundlaget. De forsøgte at 

være lidt forskningsagtige i tilgangen, hvilket i følge læreren, gav meget inspiration. 

Virksomhederne forventer højt niveau og at være på forkant med den teknologiske udvikling, men det 

varer 10-15 år inden Smartgrid slår igennem. Det handler om at styre forbrug af el/varme mv. på smarte 

måder. Data spiller en stor rolle. Det er ikke færdigudviklet med edge-teknologi. Derfor blev forløbet vinklet 

mere i retning af systemdesign og systemanalyse, så eleverne kunne forestille sig noget i retning af 

Smartgrid – hvad er teknikken i det? Altså den nuværende teknologi i en fremtidsrettet sammenhæng som 

omdrejningspunkt for læringen. 

Læreren kan ikke diskutere talentpædagogik med kolleger i større stil – det kan han godt savne.  Der er en 

overordnet projektleder, som han kan diskutere med – han skaffer inspiration udefra. Det handler om at 

finde tid til at snakke sammen, og det kan det knibe med i en travl hverdag. 

Der er ikke rigtig forespørgsler på at blive en del af talentmiljøet, ikke fordi man har været afvisende, men 

det sker ikke rigtig, fordi alle er pressede.  

Det kunne være fint, at kunne dele erfaringer med andre lærere fra andre skoler og fag for at diskutere 

talentpædagogik – det ville virkelig berige os som skole, siger læreren. På PD finder man ud af der findes en 

pædagogisk kerne – men her diskuterer man ikke talentpædagogik. Det ville være fremragende at samle 

lærere fra forskellige talentmiljøer et par dage eller en uge, og udvikle pædagogik der. Det har læreren 

aldrig tænkt på før som en mulighed. 

Spørger man eleverne, savner de en kobling i forhold til virksomheden. Der burde være mere integration 

mellem undervisningen og opgaverne i virksomheden. Man burde samle op via et projekt i virksomheden i 

form af et projekt den første uge efter at man kom tilbage. Faglig kobling eller videreførelse er der ikke 

noget af, og det er skuffende, mener eleverne. 

Det er nok bedre i skolepraktik, hvad det angår. Men alligevel er det bedre at være i en virksomhed, fordi 

man griber ind i rigtige folks liv, det er ikke ”som-om-læring”, mener eleverne. 
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Lærerens oplevelse af talentforløbet 

Læreren fik en grundig introduktion af mere erfarne kolleger, da han startede, hvor de arbejdede med 

Open Learning Centres, Cooperative Learning mv. og gav ham en del input til at komme i gang på. Og især 

spørgsmålet om projektarbejde var nyt for ham, da han kommer fra en helt anden undervisningskultur 

(England), hvor traditionelle lærerroller og formidlingsformer dominerer. 

Det var et kulturskift der var lærerigt og han lærte at se værdien i nye undervisningstilgange – at de ikke 

blot var ”sovepuder” for dovne lærere. Pædagogik er vigtigt, men det skal ikke teoretiseres for meget, 

mener han. 

Læreren oplever, at deltagelsen i talentarbejdet har udviklet hans lærerkompetencer – men tilføjer, at det 

er svært at sige, da han ikke havde undervisningserfaring før dette forløb. Men for ham er sparring med 

kolleger det centrale for at blive god som lærer. 

Relationer betyder meget for eleverne – og læreren arbejder meget med det – det ligger naturligt for ham, 

siger han. Han er vant til at være tæt på folk qua sin fortid, og det er nemt for ham. Det kan nok være 

svært, hvis man er helt ung. Der skal være respekt og afstand, men man skal også kunne involvere sig som 

person, vurderer han. 

Der er en vis afsmitning fra talentarbejdet på anden undervisning, mener læreren – UML er et eksempel på 

dette (en slags programmering). Talentundervisningen har givet anledning til at revidere målpinde i andre 

fag. CoE har givet læreren mange nye indspark og meget ny viden. Det har givet ham mere selvtillid som 

lærer, mener han. 

Idéen var at udvikle nogle tilbud – valgfrie specialefag – udover det normale pensum på højt niveau og med 

kreativitet tænkt ind. Gerne med tilknytning til universiteter og forskningsmiljøer, men det er det nu ikke 

gået særlig godt med. Læreren havde kontakt med tidligere kolleger i forskningsmiljøer om udviklingen, 

men da det gik op for dem, at det var erhvervsskoler, sprang de fra. Det var lidt skuffende, synes han. Det 

afspejler lidt den almene opfattelse af erhvervsskolerne, at de ikke har dygtige elever, men det passer ikke - 

vi har nogle af de bedste lærlinge fra to store firmaer, mener læreren og de er fagligt set i top. 

Målpindene er lagt på et højere niveau i talentforløb end på ordinære forløb, og opgaverne og den måde 

de stilles på er anderledes. Det skal også afspejles i evalueringen. Det hele er gennemtænkt ift. Blooms 

taksonomi. Så der er en stor forskel mellem ordinære forløb og talentforløb, mener læreren. 

På de ordinære forløb bliver eleverne vist, hvordan tingene fungerer – på talentforløb skal de selv tage 

værktøjerne og konstruere nye produkter ud fra deres intuition. Dette er afspejlet i målpindene. Forskellen 

er at ”kende til” kontra at ”kunne bruge det til noget nyt” med basis i elevernes egen kreativitet. 

De elever, der er gode til at strukturere, når længst og får det bedste samarbejde frem i processen. Nogle 

finder gennem projektarbejde ud af, at de er gode projektledere eller teamledere – det ville de aldrig 

opdage i ordinære skoleforløb, hvor opgaverne ligger fast. På arbejdspladsen lærer de det heller ikke, så 

det er et vigtig parameter i talentforløbene, der giver selvtillid og identitet. Fagidentitet er vigtig og 

stolthed i faget betyder meget. Det værktøjsmæssige er ofte sekundært, men det at lære at strukturere og 

indholdsbestemme en arbejdsproces er ofte vigtigere. 
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Det er ikke forsvarligt at give karakter i kreativitet – det er meget nemmere at forholde sig til de faglige 

opgaver teknisk set. Det andet er for vanskeligt. Den sidste dag på kurset tager man en snak om det ikke-

tekniske, det vil sige design, kreativitet, samarbejde etc. 

Læreren går ikke så meget op i grafisk æstetisk kvalitet, det gør grafikerne – men hvis eleverne kan det 

også, bliver de rost. 

Grafik ligger lidt ved siden af målpindene, men der gives feedback på det. Tilsvarende med evnen til 

samarbejde – her kan der også gives feedback. Målpindene siger, at eleverne skal vise, hvordan de styrer 

arbejdsprocessen. Det sættes op fra starten, så eleverne ved de bliver bedømt på det. Alt på ”den bløde 

side” er svært at sætte ord på inden forløbet, men nemmere når man står ved slutningen, siger læreren. 

Måske skal man være mere klar og give flere billeder på hvad kreativitet i faget er, tænker læreren. Det 

kunne måske støtte eleverne i deres læringsproces og gøre dem mere sikre?  Det er ikke sprogliggjort så 

meget som det måske kunne. 

For læreren er et ”talent” en elev, der udviser selvstændighed og som kan arbejde struktureret. Som kan 

kommunikere godt med lærere og andre elever. Man skal som elev kunne involvere sig og engagere sig i 

opgaverne og kunne løfte selvstændige opgaver og selv gribe bolden. Eleverne skal være nysgerrige og 

åbne overfor opgaver og emner. Kreativitet spiller en rolle, men programmering handler primært om 

pålidelig ingeniørfaglighed, og der er ikke meget kreativitet der. Så det er ikke rimeligt, at måle eleverne på 

det parameter. Tingene skal fungere, kreativitet og innovation kommer i anden række, og det er ikke noget 

man arbejder decideret med eller bedømmer på grundlag af. Man kan godt ”belønne det” uformelt, men 

ikke som et karakterparameter. Programmering er det basale, ikke de æstetiske aspekter af faget. Eleverne 

kan få ros for det æstetiske, men det kan ikke være et særskilt mål, mener læreren. 

Han ser talent som fagligt funderet, men selvstændighed og samarbejde som nødvendige almene 

kompetencer skal eleverne også udvikle. Produktets kvalitet afspejler evnen til samarbejde og hvor 

selvstændigt man har arbejdet. 

Tillid og kommunikation er en del af at være en talentfuld elev. Elever der kan arbejde på egen hånd viser 

talent. Dette går på tværs af mange brancher, mener han. 

Innovations-campen viste, at det at samarbejde er en meget vigtig egenskab – eleverne skal kunne 

kommunikere og samarbejde for at opnå gode resultater. 

Hvis læreren skulle ændre på noget i forløbet, ville det nok ikke blive noget pædagogisk – men hans fokus 

ligger på det faglige. Faget kommer før pædagogikken, mener han, men har ikke tænkt på det før. Måske 

skulle man bruge længere tid og være mere struktureret i starten, inden eleverne kommer i gang med 

opgaverne?  

Læreren forventer at eleverne kan udføre en masse selv, men det er vigtigt hvordan de sættes i gang, og 

hvad der kigges efter ved slutningen, så der kan gives de rigtige karakterer. Han giver tilbagemeldinger på 

samarbejde mv., men det er ikke formuleret som målpinde – det er lidt svært at vurdere det personlige og 

bløde, synes han. Læreren bestræber sig på at give konstruktiv feedback og arbejder på at udvikle gode 
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evalueringsspørgsmål, så han kan vurdere udbyttet af talentforløb. Man skal som lærer kunne facilitere 

processer, hvor eleverne tænker over, hvad der gik godt og skidt. Gøre processer tydelige og evaluerbare. 

 

Elevernes oplevelser af talentforløbet 

Når eleverne sammenligner hovedforløb med talentforløb, så er deres indtryk at de bliver mere udfordret 

på CoE. Og det de laver, vurderer de som mere ”brugbart” i branchen end det de laver på hovedforløb, som 

kan være forældet og ikke relateret til branchen. Talentforløb er mere fagligt krævende og mere 

koncentrerede i deres indhold, synes eleverne. 

Eleverne oplever, at lærerene ofte starter forløbene med at gennemgå målpindene, og de mener at lærere 

og elever måske burde planlægge forløbene sammen den første dag – såvel fagligt som pædagogisk. Det 

kunne give en god motivation, men det er nok ikke nemt at få til at fungere. At angribe det proaktivt ville 

nok være godt, mener eleverne. 

Det ville være godt inden starten at kende et kursusprogram – i form af mere end målpinde, som ofte er 

overfladiske, og hvor eleverne ikke får at vide, hvad de kan bruge det til. Så en grundig kursusplan og 

evalueringsplan, ville være godt at kende, mener eleverne. 

Der bliver ikke sendt litteratur ud inden kurset, hvilket ellers kunne udvikle undervisningen i positiv retning 

– man kunne fx bruge YouTube-videoer som forberedelse, siger eleverne. 

Spørger man eleverne, skal læreren være stærk til relationsskabelse – god til at komme i dialog med 

eleverne og leve sig ind i deres forhold. Læreren skal desuden være alsidig og have en god personlighed og 

evne at lære hver enkelt elev at kende. Det er godt at blive udfordret helt op til grænsen af ens ydeevne – 

det skal læreren også kunne.  

Eleverne kan næppe give feedback på pædagogik og didaktik, måske ville det ødelægge for meget for dem, 

tænker læreren. Det er vigtigt at spørge ind til om eleverne synes om lærernes måde at gribe 

undervisningen an på. Skolen har et spørgeskema, men det er ikke fyldestgørende, synes han. Det er mere 

kontrolorienteret og en slags tilfredshedsmåling. Der er brug for noget mere gennemtænkt – og ikke bare 

et spørgeskema. 

For eleverne er kreativitet og evnen til at ”tænke anderledes” nøgleværdier for et talent i branchen. 

Derudover skal man kunne tage ansvar, være selvstændig, omhyggelig, præcis og tålmodig, men det er 

måske snarere almene kvaliteter i alle fag – og ikke et talentparameter. Hvis ikke man kan lave ting 

ordentligt, skal man ikke lave det. 

Eleverne oplever, at blive evalueret lidt på det kreative, men det er ikke normalen. De vil helst bedømmes 

på det faglige, for det er det de kan tage med til virksomheden. De kan dog godt se betydningen af at 

bedømme kreativitet, men ved ikke hvordan man skal gøre det. Det må lærerne finde ud af. 
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Case 3: Innovation Camp 2015 
 
Om casen 

 
Casen bygger på observationer og interviews gennemført med elever, en lærer og en uddannelsesleder/ 
campansvarlig på Innovation Camp 2015 på Bornholm i dagene d. 10.-11.juni 2015.  
 
I campen deltog 35-40 hovedforløbselever fra forskellige fagområder (19 forskellige uddannelser) og fra 4 
forskellige EUD-skoler (Mercantec, TEC, Herningsholm og KTS), og deres 7 lærere og en uddannelsesleder/ 
campansvarlig. Campen strakte sig over hele ugen op til Folkemødet, og foregik i 2015 (ligesom året før) på 
Bornholm, i Pedersker. 

 

Om Innovation Camp 
 
Det første år blev der afholdt en Innovation Camp i både øst og vest i Danmark, men siden 2012 har der kun 
været gennemført landsdækkende camps på Bornholm i forbindelse med Folkemødet. 
  
De uddannelser eleverne rekrutteres fra er: 

 Automatikteknikeruddannelsen 
 Datateknikeruddannelsen 
 Elektrikeruddannelsen 
 Elektronik-fagteknikeruddannelsen 
 Finmekanikeruddannelsen 
 Industriteknikeruddannelsen 
 Mekanikeruddannelsen 
 Procesoperatøruddannelsen 
 Smedeuddannelsen 
 Vvs-energiuddannelsen 
 Værktøjsuddannelsen 

 
Udvælgelse af elever 
Eleverne skulle have gennemført 2. Hovedforløb med tilfredsstillende resultat. De er opfordret til selv at 

tage/søge om at komme med, og lærerne har været opmærksomme på at det skulle være ”talentfulde 

elever”. Det har været i fokus de seneste fire år, at campen ville arbejde med denne gruppe. Når man 

spørger ind til en talentdefinition, så er det tydeligt at campen ikke har lagt sig fast på én bestemt 

definition. En lærer giver sit bud på hvorved ”de talentfulde” elever adskiller sig:  

 

”Talentspors-elever.... – Med den smule erfaring jeg har – dér er det min erfaring, at nogle af dem kan 

være...er lidt nørdede hvis jeg må bruge det udtryk – og meget specielle – så den type elever skal have det 

på en ganske bestemt måde...” og det ’nørdede’ beskriver han videre: 
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”Dét der er nørdet, det er når en elev fx går så meget op i et fag, at man sidder og arbejder med det.... stort 

set hele tiden....og når man føler, hvis der er for meget udenoms-støj...at så tager man hovedtelefoner 

på...og arbejder videre....og kikker ind i computeren.”. 

Den campansvarlige giver udtryk for, at de er opmærksomme på usikkerheden omkring talentbegrebet. 

Men udtrykker nogle forventninger til eleverne:  

 

”Det vi jo rekrutterede ved, i hvert fald på fire camps, det var jo ekstra talentfulde elever. Så det har jo ligget 

i vores baghoved, at det vi skulle lære dem… De elever der er her… At det er nogle af de ypperligste. Det vil 

sige, at dem kan vi godt stille nogle krav til. Der kan vi godt forvente at de modtager nogle beskeder, og er 

voksne mennesker, og er klar. Og har forstået hvad det er at de går i gang med.”. 

Og hun siger videre om deres konkrete oplevelser af dem:  

 

”... så var vi faktisk lidt skuffede, over at dét vores såkaldte talentfulde elever rent faktisk får ud af det… 

eller de løsninger de kommer med, de er ikke prangende. Og det har vi faktisk siddet og snakket lidt om, 

’hvordan kan det være?’, altså ’hvad er det der sker her?’. Vi har cremen af elever fra de her skoler. Mange 

af dem der er blevet spurgt ’kunne du ikke tænke dig at komme med på det her?’, og alligevel så synes jeg 

ikke at vi har formået at lave nogle løsninger, som ikke er set før, eller, hvor der virkelig er nogle der har fået 

tænkt ud af boksen.”. 

 

Udvælgelse af lærere 

Den campansvarlige svarer:  

 

”Jeg vil sige, at på x-skole (skolen er kendt af forfatterne), der har det været meget magtpåliggende for os, 

at de lærere der er blevet rekrutteret har haft en interesse for innovation, og også gerne har vidst noget på 

forhånd, eller har vidst noget om camps på forhånd. Så jeg vil sige… Ved siden af har vi jo også kørt det her 

camp-koncept med ’True North’ på vores grundforløb. Og i de sidste to år har vi haft en lærer med derfra, 

hvor at det så har været camp-erfaringerne vi har hevet ud af ham. Og de x-skole-lærere der har været på, 

det har været folk der er blevet uddannet på NCE, som innovations-guides, og som har kørt enten 

eksperimenter eller innovation i undervisningen. Når vi så ser på de andre skoler … så vil jeg så sige, at nogle 

af de lærere vi har fået ind, de har også været innovationslærere på de andre skoler, og nogle har været 

meget tilfældige.”. 

Og hun uddyber ”campkompetencer” således: 

 

”…Det er jo noget med at vi tager nogle faglærere ud, som i mange tilfælde er ’fag-faglærere’, og er vant til 

at stå i det univers, så har de godt nok nogle innovations-kompetencer, men de træder jo rigtigt meget ud af 

det faglige univers når de er på campen, for der er ingen drejebænke, og der er ingen… Der er ikke noget af 

det der faglige. Så det bliver meget det der andet univers, innovations-universet, og den der form for 

didaktik og måde at arbejde på, som man skal kunne rumme, ik’?”.  
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Den campansvarlige og en anden interviewet lærer nævner begge begrebet facilitator om den rolle lærerne 

forventes at indgå i:  

”...Det er mest i facilitatorrollen... hvor vi er den støttende… ikke så meget på det teknisk-faglige… men 

mere på det pædagogiske, hvor vi går ind og er en slags vejledere... og facilitator... eller hvad det nu 

hedder...”. (en lærer) 

Lærerne har meget forskellige fag-faglige baggrunde (fx tandtekniker, industritekniker, el-folk osv.). I 

rekrutteringen har det fag-faglige ikke været tillagt nogen særlig betydning. Som den campansvarlige 

udtrykker det: 

 

”Altså de skal have deres faglighed i orden, selvfølgelig skal de det. Men det er ikke den der er i højsædet. 

De vil sagtens kunne komme gennem sådan en camp uden den… Ej det vil jeg sgu ikke sige. Ej de skal sku 

have den. De skal også fremstå som fag-faglige lærere. Men de skal altså også have styr på det der andet, 

med at holde innovationspædagogik og camps.”. 

Der har før campen været afholdt et par seminarer/planlægningsmøder med lærergruppen, hvor de har talt 

om lærerroller, og hvor der er lagt en meget detaljeret plan for dagenes aktiviteter. En meget stram plan: 

”En innovationsproces, der siger man jo som regel også altid, at den også helst skal køres stramt. Og vores 

drejebøger er jo også mest stramme der hvor vi kører de kreative processer, og der hvor øvelserne ligger. Og 

så bliver der mere og mere tid til det selvstændige arbejde som ugen skrider frem. Så det er selvfølgelig en 

af årsagerne til at drejebøgerne er så stramme.”. (Den campansvarlige) 

På disse møder har lærerne også søgt at etablere nogle fælles forståelser af innovationskompetencerne. 

Dét tillægges stor betydning: 

”At når du står som lærer på sådan en innovations camp, så skal du ’fanden-sparke-mig’ have din 

innovationsviden helt ude på fingerspidserne, fordi ellers så er du ikke troværdig. Og hvis vi står og siger til 

eleverne, at nu skal de lære innovation, så kan det nok være at de har en brændende platform og at de 

arbejder med innovationskompetencer, men hvis lærerne ikke har den forståelse og ved hvad det går ud på, 

så mister de troværdigheden. Også over for eleverne.”. (Den campansvarlige) 

Innovationskompetencerne blev tydeliggjort på denne camp (til forskel for tidligere års), og det er den 

campansvarliges oplevelse, at de kom ind under huden både hos elever og lærere denne gang. 

Kompetencerne er: Samarbejde, Kreativitet, Navigation, Kommunikation og Handle (se fig. 1). 
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Figur 1 Innovationskompetencerne (plakat fra campen) 
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Didaktisk tilrettelæggelse 

Campen er opbygget med et stort fælles telt centralt på et område med faste bygninger, og rundt omkring 

er ”grupperum” etableret i små læsejl/pavilloner og et par grupper holder til i de faste bygninger. 

Gruppestørrelsen er ca. 6-7 medlemmer, og der er knyttet en lærer til hver gruppe. 

Campen blev ”skudt i gang” af en lokal repræsentant fra erhvervslivet, som formulerede udfordringen, som 

de skulle finde løsninger på (se figur 2, plakat som lærerne har fremstillet). 

 

 

 

Dagsprogrammet var annonceret på en plakat i campens store telt. I teltet hang der i øvrigt plakater med 

beskrivelser af den metode (KIE), som de arbejdede med gennem hele ugen. 

Den første dag blev der afholdt et møde mellem den campansvarlige og fire repræsentanter fra det lokale 

erhvervsliv, som skulle ”give sparring til grupperne”. Erhvervsrepræsentanterne kom fra forskellige 

brancher (bl.a. fra en emballagevirksomhed, en elektronikvirksomhed og fra en entreprenørvirksomhed). 

De fik en introduktion til campkonceptet (2 af de 4 havde dog kendskab til det fra året før, hvor de også 

medvirkede). 

Senere skulle eleverne præsentere deres ideer for erhvervsfolkene. Eleverne havde forberedt 

præsentationerne grundigt, aftalt roller og argumenter. Erhvervsfolkene tog noter, stillede spørgsmål – og 

Figur 2 Campens udfordring til eleverne 



31 
 

gav enkelte bud på noget der burde overvejes. En egentlig tilbagemelding skulle først gives efter 

erhvervsfolkenes ”votering” senere. 

Den ene gruppe fremlagde to idéer: Den intelligente sækkevogn og jord som indpakning. Den anden gruppe 

arbejdede med overskriften ”Energibank”, der var en kombination af en vindmølle og en bølge-energi-

opsamler (princippet var at energien kunne ”gemmes” i en beholder). Den tredje gruppe arbejdede med en 

idé om en turbine under vand (en kombination af noget sol/vind energi). De to af grupperne 

konfronteredes af erhvervsrepræsentanterne med deres opfattelse af ”produktivitet”, og den 

efterfølgende diskussion i de to grupper bar præg af en vis frustration. 

Det var i alle grupperne eleverne selv der stod for præsentationerne og mødet med erhvervsfolkene. 

Lærerne var til stede. 

Den campansvarlige mødtes igen med de fire erhvervsfolk, som fortalte om deres indtryk fra de grupper de 

hver især (2+2) havde mødt. Det var ret blandede bedømmelser af potentialet i ideerne. Den camp-

ansvarlige appellerede til at ”man ikke efterlod grupperne alt for frustrerede”. 

Efterfølgende opsøgte erhvervsfolkene igen de grupper, som de havde mødt tidligere på dagen, og gav hér 

en mere direkte tilbagemelding på deres oplevelse af gruppernes idéer. Generelt fik grupperne melding om 

at de skulle tænke ”produktivitet” som ”output pr. input”.  

Eleverne var meget koncentrerede og også ret frustrerede over tilbagemeldingerne.  

Da erhvervsfolkene havde forladt den ene gruppe var den synligt mismodig. En elev henvendte sig til 

læreren: "Har du 6 meter reb?".... 

Læreren tog fat i én af kommentarerne fra tilbagemeldingen: "Han havde jo fat i noget med at I kunne dreje 

det...”. 

Elev: "Den ene repræsentant sagde bare, at vi skulle holde os fra denne her idé. Den anden var lidt mere 

åben overfor at tænke videre...".  

Læreren: "Det er op til jer om I vil arbejde videre med dette her eller finde på noget helt andet. Nu vil jeg 

overlade den til jer. Og tænk ikke så meget på at I skal vinde konkurrencen på lørdag. Jeg tror I vil få mindre 

ud af dét. Tænk på det som en opgave I skal finde en løsning på. Nogle mennesker bliver sådan.... 

(stakåndet)...hvis de skal vinde...". 

Eleverne: "De var altså ikke enige de to". 

Læreren: "Generelt synes jeg de kom med nogle gode input. Men jeg kan da godt høre at de havde 

forskellige interesser. I står på en brændende platform". 

Der blev grint. 

Læreren gik fra lokalet: ”Skal lige undersøge noget om hvornår vi skal mødes". 

Eleverne besluttede sig for at skrotte den oprindelige idé. Og tog fat på en helt ny brainstorming. 



32 
 

Der blev joket lidt frem og tilbage..."Vi skal lave vores egen fyreseddel". 

Én elev rejste sig, gik til flipoveren - og hang en blank side frem. Satte sig igen: "Tænker folk?" 

Stilhed.... 

Én sagde: "Nu tænker jeg lige noget vildt....Når man skal gå og bore noget op i loftet en hel dag...får man 

ondt i skulderen...hvis nu man havde et stativ eller sådan noget, der kunne gøre at man bare kunne spænde 

det på..." 

Der kom en anden idé om en "revolver-udgave" (seksløber) af en bore/skruemaskine, hvor bor og bit kunne 

udføres med samme værktøj. 

En anden foreslog en robot, der kan sortere bagage ved flyene.... 

Gruppen prøvede at tænke idéer... Eksploderede ind imellem med nogle grin og skød ideer ned: "Det findes 

allerede"... 

De vendte tilbage til at snakke om de to repræsentanter: "Ham dér ville nok købe den (peger på en 

stol)....men ham den anden...det var Blachmann...det var ligesom talentshow hvor man bare ikke skal 

synge..." 

Efter en halv time kom læreren tilbage. ”Har I besluttet jer?” 

Nej. 

Læreren: ”Så skal I - i princippet - tilbage til det kreative rum..”. Han foreslog en proces, hvor de hver især 

skulle arbejde med et brainstorming skema. Det tog gruppen fat på. 

 

2. dagen var der en samling i det store telt, hvor der var oplæg ved en ekstern iværksætter. Han fortalte sin 

"garage-historie". Om masser af timer og sparepenge brugt på at udvikle prototypen på en kortlægnings-

drone. Masser af opmærksomhed... Eleverne fulgte ham koncentreret. Hans historie er en succeshistorie, 

men med mange selvironiske og kritiske aspekter om iværksætteri og ledelse af entreprenørskab.  

Bagefter fortsætter de med at arbejde med en "konstruktionsopgave" (en blide – som er en slags fortidig 

kastemaskine), som de fik stillet og løste en minimodel på i går aftes. Denne gang skulle den dimensioneres 

til at kunne noget mere ("fra æg til meloner"). Instruktionen og øvelsen blev styret af en ekstern konsulent. 

Lærerne observerede, men medvirkede ellers ikke. Der syntes ikke at være en systematisk 

efterbearbejdning på øvelsen, hvor læringen blev tydeliggjort. Om øvelsen efterfølgende fik en indvirkning 

på gruppens samarbejde er ikke til at sige. 

Om eftermiddagen var der fællesmøde, hvor en tværgruppe-opgave blev præsenteret. En repræsentant 

fra gruppen skulle gå på besøg hos en anden gruppe, og bruge fem minutter på præsentation af et problem 

som gruppen slås med, fem minutter på at lytte til input fra gruppen og fem minutter tilbage til sin 

hjemgruppe. 
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Gruppe 3 fik hjælp af læreren til at forstå opgaven, og fik besøg af en repræsentant fra gruppe 4.  

Selve opgaven var en træning i at kunne sparre med og benytte et netværk, hvor grupperne agerer netværk 

for hinanden. ”Sparringen” var meget kort – og den opsøgende repræsentant fra gruppe 4 fik ikke nogen ny 

vinkel eller idé med sig fra gruppen, men gruppen var meget lydhør og interesseret. 

Dagene struktureredes af KIE-modellens faser, afbrudt af et teambuilding indslag, som var tilrettelagt af 

den eksterne konsulent. Gruppeprocesserne syntes at have en underliggende produktionslogik (kontra 

læringslogik) som organiserende princip, omend konkurrenceaspektet ikke forhindrede en 

samarbejdsvillighed på tværs af grupperne. 

 

Læringsmiljøet 

Som før nævnt var camp-miljøet kendetegnet ved at være et ”innovations univers”, og ved at der var et 

fravær af egentligt ”fagligt univers” (ingen drejebænke osv.). Dét, der etablerede de fysiske rammer, var 

dels den vandrehjems/spejderlejr lignende hovedbygning, og pavilloner og telte som grupperne holdt til i. 

Flipovere og flipoverstativer, tusser og kreativt grej som kunne bruges i idéudviklingen af prototyper m.m. 

prægede også stedet. 

Der herskede en lejrstemning, hvor deltagerne vandrede rundt mellem teltene, gik til og fra 

gruppearbejdet, og stod og sad fra tid til anden.   

 

Lærernes oplevelse af talentforløbet 

På et lærermøde gjorde lærergruppen status: 
 

 "Vi formår at få eleverne til at tage godt imod opgaverne" 

 "Grupperne er meget motiverede". "Og alle i grupperne er med - og det vil jeg (campansvarlige, red.) 

tillægge jeres arbejde" 

 "Eleverne er anderledes end de plejer at være. Måske er konceptet heller ikke så konkurrencepræget. 

Det gør måske at tingene ikke holdes så tæt ind til kroppen. Der er en rigtig god ånd. Man vil gerne 

hjælpe hinanden ligegyldigt om at man ikke er i samme gruppe" 

 "De har været gode til at dele med hinanden". 

 ”Hvad er anderledes i år?” 

 ”Sidste år var der en række af konkurrencer i konkurrencen.... Det er i år meget mere finalen og 

innovation der fylder.” 

 

Elevernes oplevelser af talentforløbet 

Elevoplevelserne er udtrykt i et gruppeinterview med elever, dels fra KTS og Herningsholm. Nogle var 

blevet opfordret af deres virksomheder til at tage på camp, andre havde søgt på opslag. De oplevede, at 

der var et større engagement og mere fokusering blandt "talenteleverne" (dem selv). 
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Konkurrenceelementet tillagde de ikke så stor betydning: "Det er mere udfordringen i opgaven, der er 

vigtig". 

”Spændende at arbejde flere fagligheder sammen” (i denne gruppe var industriteknikere, VVS, smed og 

værktøjsmager). De oplevede at deres forskellige fagligheder supplerede hinanden. 

De beskrev at: "... vi er nok ikke så gode til at få reflekteret over dagens processer". 

Eleverne lægger tilsyneladende mere vægt på de faglige og innovative udfordringer end selve 

konkurrenceaspektet. 
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Case 4: Industriteknikeruddannelsen på Z- og W-købing 

erhvervsskole 

 

Uddannelsen og skolen 

I denne case bliver undervisningen på industriteknikeruddannelsen på to erhvervsskoler beskrevet. Den 

ene skole (Z-købing) arbejder med talenter i en række uddannelser: fx smedeuddannelsen, værktøjsmager- 

og guldsmedeuddannelsen. Industriteknikeruddannelsen er en del CoE.  

På den anden erhvervsskole (W-købing) bliver der arbejdet med talenter på industriteknikeruddannelsen. 

Begge skoler har organiseret talentsporet, så talenteleverne går på de ordinære hold. Talentforløbene 

gennemføres ved hjælp af niveaudeling og ikke som organisatorisk differentiering.  

Skolerne samarbejder om deres talentforløb. De har gennemført fælles oplæg for de elever der går på 

samme hovedforløb, hvor eleverne fra den ene skole følger oplæg på den anden skole på Skype. Dette er 

dog vanskeliggjort af, at hovedforløbene på de to skoler ikke bliver gennemført på samme tid. 

 

Hvilket hovedforløb, antal elever og lærere 

I centrum for casen om Z-købing skole står Hovedforløb 3, hvor der går 15 elever i det hele. Ingen af 

eleverne er på forhånd spottet som talent, men en af eleverne træner sideløbende med de øvrige 

aktiviteter i undervisningen til verdensmesterskaberne i Skills. Eleven er Danmarksmester i MasterCam. 

Alle eleverne på holdet har mulighed for at få såkaldte talentbeviser i forbindelse med løsning af konkrete 

opgaver i særlige testsituationer. Herom senere, når der beskrives en testsituation. 

På Z-købing er der to lærere. En meget erfaren lærer der også har særlige funktioner i forhold til skolens 

talentarbejde på de øvrige metaluddannelser, og en yngre lærer, der har været ansat et år på skolen. Den 

nye lærer står for udvælgelse af talentelever på grundforløbet.  

På W-købing er der tre talentelever som går på et ordinært hold, hvor der i alt er 9 elever. Disse elever er 

udpeget på H1. 

Der er en lærer tilknyttet holdet på W-købing. Han underviser alle eleverne på værkstedet, samtidigt med 

uddannede der er på efteruddannelse. Om fredagen kommer der yderligere flere elever ind fra deres 

praktiksteder som fx skal træne til Skills. Der er for observatøren ikke et helt klart billede af, hvor mange 

der var til stede de to fredage, der blev observeret undervisning på værkstedet. Afdelingslederen siger om 

pågældende lærer på W-købing ”Det nærmeste du kommer et geni”. 

De tre talentelever på W-købing går, ligesom eleverne på Z-købing, på Hovedforløb 3.  
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Udvælgelse af eleverne til forløbet: Talentspotting 

Læreren på Z-købing, der arbejder med talentspotting, har indført ”talentradaren” som testværktøj, og 

lægger vægt på at eleverne bliver bedømt både på de faglige samt generelle personlige og sociale 

kvalifikationer. De personlige og sociale kvalifikationer omfatter: Selvstændighed, koncentration, 

ansvarlighed, overblik, engagement, evne til samarbejde, flair for faget og kreativitet.  

Det er lærerens indtryk at klasser ikke er ”særlig sociale”. Eleverne går ud i pauserne og ”og sætter sig med 

en stol imellem sig”. Derfor oplever han ”at det gør noget ved eleverne, at de opdager, at læreren er 

interesseret i elevernes empati”. 

Selve testen tager en halv time. Læreren og eleven sidder med testen i mellem sig, så eleven kan se og følge 

sin score. For at kunne håndtere elevernes reaktioner under testen, har læreren været på et coaching-

kursus. 

I forhold til den faglige vurdering indgår en konkurrence, hvor eleverne på tid skal fremstille to ringe.  

Der stilles egentlig ikke ekstra faglige krav til eleverne, men når eleverne får forskellige opgaver instrueres 

de i den ”besværlige måde” at løse den på og ”så må eleven finde på en mere snild måde at løse den på”, 

siger han. 

Læreren opsummerer sin talentspotting med følgende bemærkning: ”Nogle af dem jeg gerne ville have 

skulle være talenter – dygtige drenge – er enspændere” og fortsætter ”der ville være flere talenter, hvis jeg 

kun kiggede med faglige briller”. Han understreger vigtigheden af at vurdere både elevernes personlige og 

faglige kvalifikationer.  

Elever, der ikke bliver udvalgt som talenter, bemærker at talenteleverne får en særlig behandling og får lov 

til at arbejde mere selvstændigt. De ikke-valgte får dog en forklaring på at de ikke er valgt, ved at de direkte 

sammenlignes med talenteleverne.  

I det hele taget viser talenteleverne i forhold til de ordinære et særligt engagement. De arbejder fx til kl. 

15.30 om fredagen, hvor andre slutter dagen kl. 11.15. Når nogen arbejder engageret ”Så bliver der en 

bedre musik på værkstedet”, siger læreren. 

 

Udvælgelsen af talentelever på W-købing 

På W-købing har de tre talentelever selv valgt at være talentelever, efter at de er blevet opfordret af 

skolen. Uddannelseslederen lægger vægt på, at udvælgelsen til talentelever først foregår på H1.  En af 

eleverne beskrivelser udvælgelsesprocessen på følgende måde ”Det var NN (uddannelseslederen), der var 

nede at snakke lidt om det og spørge om der var nogle der var interesseret, og få forklaret lidt om det, og så 

fik vi papirer med hvad der var anderledes på det forløb, og hvad vi lærte ift. det almindelige. Det var nok 

det, der fik mig til det. Fordi det også vil gavne en, når man er udlært – altså med jobmuligheder, at der står 

at man har gået på talentspor”. 
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Udvælgelsen er tilrettelagt som et tilbud for eleverne på H1 og det er uddannelseslederen der orienterer 

eleverne om tilbuddet. Før eleverne beslutter sig aftaler de at blive talentelever med deres praktikplads 

(mester), da deltagelse i talentsporet kræver, at der skrives en revideret kontrakt med praktikvirksomheden 

De tre talentelever på H3 giver følgende begrundelse for at sige ja til tilbuddet: 

Den ene elev lagde vægt på, at indholdet for talenteleverne var anderledes – mindre manuelt arbejde. 

Den anden siger ”…At det gør ikke noget selv at vælge noget ekstra, for at fremtidssikre en selv…” og 

fortsætter ”og når vi ikke rigtigt bliver udfordret på nogle ting, man rigtig gerne vil ude i virksomhederne, så 

er det godt at give den en ekstra skalle heroppe [på skolen]”. 

Også den tredje begrunder det med fremtiden, efter han er udlært ”Altså med jobmuligheder, at der står, 

at man har gået på talentsporet på en ens lærekontrakt”. 

 

Didaktisk tilrettelæggelse 

På Z-købing er der 15 elever på holdet. De er inddelt i tre grupper á fem. Grupperne skal gennemføre et 

projekt, hvor de skal tegne, programmere og fremstille en gearkasse (en opgave fra en svendeprøve). 

Undervisningsdagen varer fra kl. 8.15 til kl. 14.40. Der er på forhånd fastlagt pauser, som er noteret på 

tavlen.  

 I det følgende tages der udgangspunkt i observationer af tre undervisningssituationer: 

 En dag, hvor eleverne arbejder med at tegne og programmere en gruppeopgave, hvor de skal fremstille 

en gearkasse. Undervisningen foregår udelukkende i et teorilokale, med de 15 elever og en lærer. 

 En dag på værkstedet, hvor eleverne bearbejder delene til den gearkasse, de tegnede og 

programmerede ved første observation.  

 En dag hvor eleverne gennemfører en test. Denne dag arbejder eleverne individuelt. 

Dagen er planlagt til gruppernes selvstændige arbejde, men læreren tilbyder at begynde dagen med at 

gennemgå noget om programmering, som han ved nogen ikke kan fra den test han gav eleverne, da de kom 

på H3. ”Jeg vil kun vise en to-tre ting” siger læreren og understreger, at det kun er for dem der har behov 

for det. Det er vanskeligt at få undervisningen i gang. En elev spørger ”Hvad nu hvis vi hellere vil lære nogle 

komplicerede ting?”. Langt de fleste elever vender tilbage til deres computer, men læreren diskuterer med 

den elev der spurgte. En elev spørger om nogle mål til deres opgave. Undervisningen udvikler sig til at 

læreren besvarer spørgsmål fra forskellige elever. Først da læreren demonstrerer et svinghjuls 

turbineefffekt, samles de fleste elever om ham. 

Efter tre kvarter sidder næsten alle ved deres computere, også læreren. Tre elever holder rygepause. 

Efter et kvarter genoptages undervisningen. Nu er de fleste elever interesseret og foreslår at pausen 

udskydes ”Det er meget spændende at se” siger en elev.  
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Ca. kl. 10.30 og efter en pause er arbejdet igen i gang i grupperne. Eleverne sidder ved borde langs tre af 

væggene. Side om side med front mod væggen. De sidder ikke i deres gruppe, da de fik tildelt 

computerplads før gruppedannelsen. Eleverne har selv bestemt grupperne. 

Dette giver nogle særlige vilkår for gruppernes samarbejde. Læreren foreslår da også, at grupperne mødes 

ved en undervisningsdags begyndelse og planlægger dagens arbejde. Tilsyneladende følger grupperne ikke 

opfordringen, men arbejder individuelt og kontakter hinanden spontant efter behov.  

En gruppe beskriver deres samarbejde på følgende måde: Gruppen skal tegne 40 emner, dvs. 8 emner til 

hver. Eleverne har selv valgt de emner de hver især skal tegne. Typisk har de valgt opgaver der ligner 

hinanden.  En anden grupper fortæller, at efter at de har valgt emner, går de bare i gang. De holder ingen 

møder ”Det kan ikke svare sig” siger en. De arbejder selvstændigt, som de er vant til fra deres praktikplads. 

Alle arbejder frem til frokostpausen.  

I frokostpausen har alle uden undtagelse spil fremme på deres computer. Kl. 12.15 er pausen forbi og alle 

er tilbage ved deres tegninger. 

Efter kl. 13.00 opfører eleverne sig mere adspredt. Tre til fire elever har stort set ikke arbejdet ved deres 

computer siden kl. 13.00 og frem til undervisningens afslutning. Andre tre-fire stykker arbejder ved 

maskinerne frem til kl. 14.30. 

På et tidspunkt efter frokost går en gruppe sammen og ”sætter” de forskellige emner de hver især har 

tegnet sammen til en hel gearkasse. Tegningerne passer ikke helt sammen. Gruppen undersøger tegningen. 

Læreren bliver tilkaldt, men kan heller ikke umiddelbart se, hvor fejlen stammer fra ”det er svært for mig at 

sige” gentager han flere gange. Til sidst sidder to af gruppens medlemmer og finder fejlen.  

Ellers bruger eleverne tid på at undersøge og snakke om et emne (en fløjte) en anden lærer har bragt ind i 

lokalet. Andre drøfter pointsystemet til svendeprøven med læreren, mens andre igen drøfter deres 

mulighed for at få merit i engelsk. De er STX’er. 

Lærerens opgaver: læreren hjælper og vejleder hvis nogen spørger. Kun en fire til fem elever har bedt om 

lærerens vejledning. Udover at vejlede underviser han ved undervisningens start. Denne undervisning har 

karakter af repetition. Endelig styrer han holdet gennem dagen, med fastlagte pauser, forslag til gruppernes 

arbejde og disciplinerende interventioner som: ”Der er gået lidt diller-daller i det” eller ”Er I klar over, at I 

har fire dage tilbage, så skal I være klar til maskinerne”. 

Opsummerende om eksemplet fra undervisningen: 

 Opgavetype: Den opgave eleverne arbejder er en projektopgave, hvor de skal fremstille en gearkasse med 

bestemte specifikationer. Opgaven er taget fra en tidligere svendeprøve og undervisningen styres gennem 

det produkt som eleverne skal fremstille. 

Elevernes organisering: Eleverne er organiseret i projektgrupper og de skal selv planlægge arbejdet og 

fordele opgaverne mellem sig. Eleverne deler arbejdet således, at den enkelte i gruppen laver det han har 

mest erfaring med, og hvis han har flere opgaver sørger man for at de ligner hinanden. Eleverne i en gruppe 

holder få møder og arbejder individuelt i løbet af arbejdsprocessen. 
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Elevernes holdning til opgaven: Eleverne arbejder meget koncentreret med deres opgaver, holder få pauser 

– stort set kun dem læreren har bestemt på forhånd. Fx var det kun i middagspausen observatøren så at 

der var spil på computerskærmen. 

Læreropgaver: De mest i øjnefaldende læreropgaver er undervisning/instruktion for hele holdet og styring 

af dagen gennem opstilling af tidsrammer m.m. Læreren inddrages også som vejleder for eleverne når de 

har spørgsmål eller støder på problemer. Men vejledningen finder kun sted på elevernes opfordring. 

Den ”udvalgte” Skills-elev i klassefællesskabet: Eleven som var Danmarksmester indgik på lige fod med de 

andre elever i en projektgruppe. På samme måde som de andre arbejdede han individuelt med sin opgave. 

Dog i et andet tegne- og programmeringsprogram end de øvrige. Ind i mellem gik han fra for at øve sig 

meget i forhold til det kommende verdensmesterskab han skulle deltage i. 

 

Situation fra værkstedet  

Holdet på Z-købing arbejder i værkstedet med at fremstille den gearkasse, de nu er færdige med at tegne 

og programmere. 

Der er flere andre elevgrupper tilstede i værkstedet: EUX-elever og uddannede på efteruddannelser. Der er 

fire til fem lærere. Begge holdets lærere er der også, men ingen af dem vejleder nogle af eleverne. Den 

relativt nyansatte lærer står ved en maskine og arbejder for sig selv. Den erfarne lærer sidder ved sin 

computer ved et bord foran en whiteboard tavle lige når man kommer ind i lokalet. Eleverne på holdet 

sidder ved et bord midt i lokalet og spiser morgenbrød og drikker kaffe. 

Arbejdet i værkstedet foregår dels ved CNC-maskinerne og de manuelle maskiner. Nogle grupper står 

sammen ved maskinerne, men i de fleste tilfælde står der kun en elev ved en maskine. Af og til går eleverne 

tilbage til computerne i værkstedet og kontrollerer deres tegninger. 

Elevernes arbejdsproces i værkstedet består af følgende operationer: Opspænding i maskinen, selve 

bearbejdningen (den absolut korteste proces) og kontrol. Ind imellem går de til computerne for at efterse 

tegningerne. Lærerne var stort set ikke involveret i disse operationer og de bevægede sig heller ikke rundt i 

værkstedet. 

 

Observationer fra værkstedsundervisning på W-købing 

Observationerne fra værkstedsundervisningen på W-købing har en anden karakter.  

Værkstedshallen er indrettet så de manuelle maskiner står først i lokalet. Der undervises 

grundforløbselever, som har deres egne lærere. Derefter følger CNC-maskiner. Der arbejder H3 eleverne, 

uddannede på efteruddannelse og senere på dagen kommer elever fra deres praktikplads, som vil træne 

noget specielt fx til Skills. Der er en lærer der står for disse forskellige elevtyper. Nederst i lokalet er 

placeret et computerrum med rigelige pladser og computere til alle elever. H3 holdet består af ni elever, 

hvoraf tre er talentelever. Denne dag er der kun to talentelever tilstede. 
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De sidder begge i computerrummet.  

Læreren er meget aktiv i sin hjælp til og vejledning af eleverne: ”Så skal vi lige…” siger han og retter 

elevernes programmering på maskinerne. 

Talenteleverne har den dag en særlig opgave, hvor de skal moderere narvet til en firhjulstrækker der skal 

køre race samme eftermiddag. Opgaven er autentisk. Læreren har skaffet den udefra og på et tidspunkt er 

kunden kommet for at overvære arbejdet. Opgaven er på alle måder realistisk. 

Første trin i opgaven består i at læreren instruerer eleverne i programmeringen af opgaven på en stor 

skærm i teorilokalet. Undervisningen har karakter af instruktion: ”Så skal du, så skal du….”. 

Derefter går de to talentelever og venter indtil læreren kan hjælpe dem ved maskinen. De bruger blandt 

andet tiden på at finde et nyt værktøj til maskinen. Kun læreren har travlt. Læreren kommer hen til dem og 

har et værktøj med. 

Mens eleverne er til frokost vil læreren lige prøve noget, som han siger ”Er lige på kanten af hvad der skal 

ske her på skolen”. Det kan tilsyneladende gå galt, men lykkes det. ”Så lærer eleverne, at man må være 

opfindsom og ikke bare lave high-tech. Så er det jo let nok”, siger læreren. 

Inden læreren er færdig med sit eksperiment er eleverne tilbage. Operationen lykkes og opgaveløsningen 

fortsætter i et samarbejde mellem eleverne og læreren. Kunden står og ser på. 

Den ene elev gentager det læreren lige har gjort – at fræse en anden rille. 

Opsummerende om de to værkstedsobservationer: 

Værkstedsundervisningen på Z-købing og W-købing er struktureret efter to forskellige principper. På Z-

købing drejer det sig om et projektarbejde, hvor eleverne arbejder selvstændigt og kun i ganske få tilfælde 

vejledes af læreren. Elevernes opgaveløsning er præget af udstrakt arbejdsdeling mellem projektgruppens 

deltagere. 

På W-købing er undervisningen løsning af opgaver med læreren som et meget vigtigt omdrejningspunkt, 

der både giver opgaven, instruerer, hjælper og ind imellem tager over. Denne værkstedsundervisning er 

struktureret som en form for mesterlære.  

 

Elevernes oplevelse af undervisningen på W-købing skole  

Sidst på eftermiddagen interviewes de to talentelever i computerrummet. Den ene fortæller om det 

selvvalgte og individuelle projekt han er i gang med. Han vil lave en kvindetorso, som han har udformet 

tegningen til. Den skal fræses og drejes på en maskine med fire akser, og det vil kræve rigtig mange 

indstillinger. Han vil meget gerne lave noget der er avanceret, og viser mig på nettet, emner som er blevet 

lavet på en japansk virksomhed. 

Senere interviewes alle tre talentelever. 
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En af eleverne fortæller, at han godt kan føle sig lidt presset i undervisningen. Der kræves et helt andet 

niveau end af de ordinære elever. De to andre elever finder det positivt at der kræves noget. 

I sammenligningen med de øvrige – de ordinære elever – synes talenteleverne det er godt, at der er 

seriøsitet i arbejdet med opgaverne ”Nej der er nogen der ikke tager det lige seriøst på det andet hold, 

hvilket også kan smitte af på os andre, hvilket er irriterende at sidde og høre på, når man har travlt og 

gerne vil sidde og lave noget. Det er et problem, jeg har, det er, at folk ikke kan holde deres mund, og de 

ikke tager det seriøst” og en anden elever tilføjer ”Det er det samme. Det er lidt for meget useriøst over 

dem nogle gange”. 

Eleverne beskriver det læringsmiljø som de indgår i med både ordinære elever, uddannede på 

efteruddannelse og talentelever som krævende. Dem på efteruddannelse er de ikke i kontakt med, de 

ordinære hjælper de engang imellem og der er rift om maskiner og lærerens hjælp. Talenteleverne synes 

de har for lidt tid ved maskinerne, og at læreren har for lidt tid til den enkelte elev. Som en elev siger ”Ja, 

og det er ikke noget, der tager et halvt sekund – eller et halvt minut – det er noget der tager flere minutter, 

hver gang man skal have hjælp”. 

Det meget heterogene læringsmiljø og elevernes divergerende måder at forholde sig til opgaverne og 

arbejdet på svækker talentelevernes koncentration, fremgår det af interviews med eleverne. 

Om deres forhold til læreren fortæller de, at de har et særligt forhold til ham fordi han kan svare og ved 

meget om det de arbejder med og ”…hvis man kommer med noget, som han ikke helt selv har styr på, så 

bruger han tid på at finde ud af, hvad det er vi skal gøre i stedet for bare at sige…” og fortsætter ”Man kan 

mærke han har interesse for det. Det er også en god ting – med det software vi sidder med”. 

Men læreren har travlt, forklarer en af eleverne: ”Men det er også fordi, han ved meget af det vi skal bruge 

– det ved de andre ikke så meget om – så det er klart, at ham er man nødt til at spørge hver gang”. 

Om lærerens undervisnings- og vejledningsstil fortæller de: ”Han kan svaret. Jeg ved ikke om det er den 

rigtige måde han giver os det. Fordi han giver os det nok mere, end at han tvinger os til at finde ud af det 

selv. Men han kunne give os et hint – det gør han ikke så meget. Han laver det mere for en.”. 

Det fremgår dog af deres kommentarer, at læreren alt efter opgavens karakter lader eleverne løse 

problemerne selv. Når det fx er en opgave udefra, ”en kunde”, tager læreren mere over, på grund af 

tidspresset (Jf. eksemplet ovenfor). 

 

Testdag på Z-købing 

De følgende observationer stammer fra en formiddag fra 8.15 til 13.15, hvor elever på et H3 gennemgik en 

test bestående af to opgaver. I den ene opgave skal eleverne tegne og programmere til en 2-akset maskine. 

I den anden opgave skal de tegne og programmer til en 5-akset maskine. De elever der løser begge opgaver 

på den aftalte tid får et CoE-talent bevis. Opgaverne skal løses individuelt og uden hjælp fra læreren.  
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Efter en kort introduktion går eleverne i gang. Der er 13 elever kl. 8.15. De resterende to elever kommer i 

løbet af den første time. 

Læreren indskærper for eleverne, at de ikke må hjælpe hinanden. Men eleverne må gerne få de 

oplysninger de mangler for at løse opgaven. Som en af eleverne formulerer sig: ”H., der er noget jeg skal 

vise dig – det er ikke noget jeg skal have hjælp til”. Langt de fleste spørgsmål besvarer læreren fra sin plads. 

I få tilfælde går han ned til eleven, der stiller et spørgsmål. 

Langt de fleste elever arbejder stille og koncentreret ved deres computer. Fem elever rejser sig slet ikke op 

fra deres plads i løbet af de fem timer. 

I løbet af formiddagen forlader læreren lokalet nogle gange. I nogle tilfælde, når eleverne er alene hjælper 

de hinanden. På observatøren virker hjælpen som et udtryk for en spontan adfærd. Man hjælper da 

hinanden med at løse en opgave. Sådan bekriver eleverne også deres samspil i samtaler og interviews. 

Et eksempel: Ca. kl. 11.00 sætter to elever sig ind til et bord midt i lokalet. De spiser en sandwich og sludrer 

om opgaven, hvor langt de er kommet og om de kan finde ud af det. ”Jeg er lidt i tvivl om jeg kan” siger den 

ene. Eleverne går hen til elevens computer og kammeraten fortæller hvordan han vil løse et bestemt 

problem. 

Nogle elever har løst begge opgaver før kl. 12.00. Allerede kl. 11.45 er tre elever gået og ca. kl. 12.15 er 

testen afsluttet en time tidligere end den aftalte tidsramme. 

 

Elevernes oplevelse af test-dagen 

Tre elever fortæller om deres oplevelse af testdagen, opgavens sværhedsgrad og relevans. 

Alle tre er blevet færdige med begge opgaver. Den første opgave var færdiglavet inden for de to første 

timer, fortæller de. Den anden var lidt vanskeligere at finde ud af.  

En af dem forklarer: ”Jeg ved ikke om den er svær, men det var ikke noget, jeg er vant til at lave. Vi kører 

slet ikke med de programmer ude på mit arbejde, så det er lidt noget andet”. 

Det gælder de fleste fra holdet, at de ikke i deres praktik arbejder med fleraksede maskiner. Kun to ud af 19 

elever på holdet har erfaring med denne type opgaver fra deres praktikvirksomhed. 

På skoleopholdet har eleverne haft tre dage til at opfriske og øve sig på det program de blev testet i. 

Eleverne vurderer indholdet i den vanskelige opgave forskelligt. Nogle lægger vægt på, at indholdet er for 

specialiseret i forhold deres daglige arbejde. Andre mener at indholdet er vigtigt, fordi det ville passe til 

deres arbejdsopgaver i fremtiden: ”Så jeg synes at det er en god ide…. Det betyder rigtig meget for min 

fremtid fordi sådan – når vi er færdige med uddannelsen her på skolen, så skal vi hoppe ud til et firma, så 

skal vi kunne løse nogle store opgaver, ligesom femakseprogrammering”, siger en af eleverne. 
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Og fortsætter med sin vurdering om at prøven er individuel: ”Det synes jeg er en god idé, fordi vi er jo ikke 

alle lige gode; vi er ikke ens. Niveauet det er ikke ens. Så jeg synes at det er en god ide, at vi sidder hver for 

sig, og så må vi jo prøve hvad vi kan”. 

En anden tilføjer ”Men det er lidt mærkeligt at man ikke lige kan prikke til en ven og sige, hvad fanden er 

det nu, man gør her, hvis der lige er noget man har glemt, ikke”. 

I det hele taget har eleverne forståelse for at en test er en test, og at den skal gennemføres individuelt. Det 

forbehold en enkelt elev giver udtryk for er, at den ikke har betydning i forhold til elevens arbejde hos 

virksomheden. Klarer man sig godt betyder det noget for eleven selv. Eleven fortæller, at da han i test 

havde fået 12 på H2 og sagde til sin arbejdsgiver, var svaret ”Jamen flot; altså du kan ikke bruge det til 

noget” og eleven tilføjer ”Det kan være et selvtillidsboost”. 

 

Elevernes oplevelse af at nogle elever er udpeget som dygtige 

På Z-købing er der ikke en særlig talentelev. Her kan alle elever få et talentbevis i forbindelse med tests. På 

holdet på Z-købing går Danmarksmesteren i MasterCam og ved siden af den normale undervisning, træner 

han løbende til verdensmesterskaberne senere på året. 

Skills-eleven er med i en projektgruppe ligesom de øvrige elever, men går til og fra, når han skal træne. Han 

skal ikke som de andre elever først tegne og så programmere, men arbejder i et program der udfører begge 

operationer på en gang. I klassen arbejder han ikke mere individualistisk end mange af de øvrige elever. 

Han fortæller, at det er lærerne der har meldt ham til Skills: ”Jeg kan mere end de andre – det ligger 

naturligt for mig og jeg er OK til computer”. 

Han har først gennemført et grundforløb som murer og så troede han, at han skulle være smed, men så var 

der tilfældigvis en læreplads som industritekniker: ”Jeg har ikke bestemt det her, det er bare kommet” siger 

han. 

Om sit forhold til lærerne fortæller han, at den erfarne lærer er god til MasterCam: ”Han har en masse 

erfaring”. Eleven har brug for hjælp en gang imellem. De har ikke samme styresystem hos hans 

praktikvirksomhed. På den anden side hjælper eleven også læreren ind imellem. Den anden lærer på holdet 

kan ikke hjælpe eleven. 

Hans forhold til de øvrige elever er godt. Han er ikke ”leder” i de grupper han indgår i, men bliver da brugt 

af sine kammerater af og til. Han vil dog ønske, at han havde en anden elev at sparre med. 

Hos virksomheden er det et problem at han er væk til træning og konkurrencer. Men mesteren kan da godt 

finde på at prale med ham, når der er gæster. 

På virksomheden arbejder han meget selvstændigt ”Jeg arbejder selvstændigt på to maskiner. De ser mig 

som en svend”, tilføjer han. 

Fra en samtale med to af Skills-elevens holdkammerater: 
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Eleverne mener at skolen griber det helt forkert an med talent og Skills. Det man træner til Skills ligger på et 

meget højt niveau og det er ikke noget andre skal bruge. Så det er vanskeligt, at bruge det i forhold til deres 

fælles opgaver. Dertil kommer at maskinerne kan være reserveret til ”danmarksmesteren”. 

Lærerne prioriterer på den anden side ikke Skills-eleven. Han får ikke mere hjælp end de øvrige elever.   
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Case 5: Personvognsmekanikeruddannelsen på Ø-købing 

erhvervsskole 

 

Om casen 

Det følgende er baseret på observationer og interviews gennemført med elever, to lærere og en 
afdelingsleder og en uddannelsesleder, der har været med til at starte både CoE- og talentforløbene, men 
som nu varetager ledelsesfunktioner på uddannelsen. Interviews og observationer er gennemført i juni 
2015. 
 
Skolen arbejder med talentundervisning i andre uddannelser, eksempelvis uddannelsen til datatekniker og 
til industritekniker. Førstnævnte ligger også i skolens hovedafdeling, mens sidstnævnte ligger på en adresse 
et stykke vej fra hovedafdelingen. Skolen har været meget aktiv i forbindelse med andre projekter 
vedrørende talent, og har eksempelvis deltaget i projektet ’Talentvejen’. (www.talentvejen.nu) 
 

På uddannelsen til personvognsmekaniker er undervisningstilbuddene under CoE-projektet  organiseret på 

to forskellige måder: 

  Et af tilbuddene består af et særligt forløb for eleverne lige inden de skal til svendeprøve. Det betyder, 

at disse elever er næsten færdiguddannede, men at de har fået ’fri’ af deres mester til at deltage på 

dette forløb, der er af en uges varighed. Forløbet ligger ud over den undervisning, eleverne normalt 

tilbydes. I det følgende vil dette forløb blive omtalt som specialtilbud til talentelever. 

 Det andet forløb er etableret som en del af de almindelige forløb og er et egentligt talentspor. Her 

bliver eleverne spottet af deres lærer i løbet af grundforløbet og spurgt om de vil deltage på et 

talentforløb, der så bliver deres hovedforløb. Interviews og observationer på dette forløb er gjort på 

Hovedforløb 3. I det følgende vil dette forløb blive omtalt som talentsporet. 

Den rumlige indretning af skolen understreger, at der tænkes i en faglig progression i uddannelsen. 

Undervisningslokalerne ligger på en lang gang, hvor teorilokaler ligger på den ene side og værkstederne på 

den anden side af gangen. I de lokaler, man først møder, når man går ind på gangen, undervises 

grundforløbseleverne. I de næste undervises hovedforløbseleverne og i de sidste lokaler, som er de mest 

veludstyrede og som også anvendes til efteruddannelse, foregår den undervisning der er en del af Coe-

projektet. Progressionen og niveauforskellene kommer således til udtryk i den rumlige indretning. 

 

 

 

 

 

 

http://www.talentvejen.nu/
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Udvælgelse af elever 

På  specialtilbuddet er der 7 elever. Forløbet er af en uges varighed. Alle eleverne har bestået H6, der er det 

sidste hovedforløb inden svendeprøven. Det er et krav for at være på forløbet, at eleverne har bestået både 

H5 og H6. Dermed adskiller dette forløb sig fra talentsporet, ved at være et tilbud, der gives til eleverne ud 

over det krævede. Eleverne skulle egentligt være i praktik. Forløbet kan derfor kun gennemføres, fordi 

deres mester har givet dem lov til at deltage. I følge læreren var der oprindeligt tilmeldt flere end de syv 

elever til forløbet, men flere af dem har ikke kunnet få ’fri’ fra deres praktikplads. 

Eleverne er blevet spurgt, om de vil deltage i forløbene. Men det er op til dem selv, at forelægge idéen for 

deres mester. Det kan være en penibel sag for eleven, fordi det sådan set er deres mester, der betaler for 

deres deltagelse, fordi de modtager elevløn under forløbet, og at de ikke samtidig kan være til stede på 

deres praktikplads og være en del af den daglige drift.  

I det forhold, at det er eleven selv, der skal sælge ideen til sin mester, ligger der i følge uddannelseslederen 

også en pædagogisk dagsorden, fordi eleverne selv skal gøre sig overvejelser over, hvordan de kan sælge 

ideen om deltagelse. 

Uddannelseslederen udtrykker det som, at eleverne skal hjem til mester og forklarer:  

”Jamen, du får det her mere ud af mig, ved at jeg kommer med på det her forløb”. 

Der er knyttet én lærer til forløbet. 

På talentsporet begyndte de med 13 elever, hvoraf to er stoppet og er begyndt på et ordinært forløb. 

Forløbet ligger placeret som et ordinært hovedforløb. Det er lærerne der ’spotter’ de elever, som de synes 

har den rette indstilling og de rette kompetencer til at deltage på forløbet. Lærerne kigger ikke alene på 

elevernes faglige kompetencer, der skal være i orden. Det handler i høj grad om deres personlige indstilling. 

Eksempelvis skal eleverne være indstillet på at læse ekstra materiale ud over det ordinære, og dermed skal 

de være indstillet på at bruge deres fritid på deres uddannelse. Man har tidligere forsøgt sig med at 

anvende et screeningsværktøj for at udvælge talenterne, men er gået bort fra det igen, da det ikke kunne 

udfylde opgaven. Forskellene på talentforløbet og de ordinære forløb angår både tilrettelæggelse og 

indhold, som vi kommer tilbage til nedenfor. 

Både lærerne og uddannelseslederen understreger flere gange, hvor vigtigt elevernes personlige 

kompetencer er. Det beskrives eksempelvis af uddannelseslederen, at der i udvælgelsen af eleverne til 

forløbene bliver lagt vægt på ’deres evner til at studere’ og at det er en eksplicit ambition, at eleverne bliver 

i stand til ’at skrive en akademisk opgave og forholde sig til tingene på en akademisk måde’. Det kan 

opleves som usædvanligt, at der indenfor erhvervsuddannelsernes egne rækker, tales om uddannelserne 

på denne måde, så er det også et udtryk for, at der ligger en bevidsthed om, at mange af disse meget 

dygtige elever formodentlig vil læse videre efter endt uddannelse. I den forbindelse lægger flere af de 

interviewede op til, at en del af eleverne på forløbene, formodentlig i fremtiden vil være at finde på EUX, 

netop på grund af deres mere akademiske orientering. Men samtidig fremhæves det også, at bare fordi 

man har valgt EUX, er det ikke det samme som at man også er et talent.  
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Både lærere og ledere taler helt åbent om, at tilbuddene til talentelever kan ses som et udtryk for, at der 

eksisterer A- og B-hold blandt eleverne. For talentsporets vedkommende er det markeret uden for 

teorilokalet med et skilt. 

Det er med til at markere, at der er nogle elever, der er dygtigere end andre. De bruger dette forhold 

bevidst som en slags tilskyndelse for de øvrige elever til at anstrenge sig mere med deres uddannelse, 

eksempelvis ved at bruge mere tid på at forberede sig og sætte sig grundigt ind i teorien. En markering af 

denne forskel blandt eleverne er, at eleverne på talentforløbet får udleveret en t-shirt, hvor der står 

’Talent’ på ryggen. I følge læreren betyder det eksempelvis, at der bliver lagt mærke til dem, når de går op 

og ned af gangen eller sidder i kantinen, og at t-shirten dermed er med til, at de andre elever bliver 

opmærksomme på, at der foregår noget spændende, som man kan blive en del 

af, hvis man anstrenger sig tilstrækkeligt. 

Læreren på forløbet fortæller videre om sammenhængene mellem talentsporet 

og specialtilbuddet til talentelever, at når de dygtige elever fra talentforløbet 

finder ud af, at der eksisterer et ekstra tilbud til dem, bliver det attraktivt for 

dem at komme der: 

R: Her på CoE, det er jo egentlig møntet til dem der helt præcist ved hvad de vil, 

fordi de fleste der er her, det er nogen mesteren har satset på at beholde, og så 

ofrer han den her [tid] som bank. Så siger han, ”nu har jeg en lærling, som er 

bedre klædt på når han bliver svend”, og det er der mange af dem på det ordinære 

hovedforløb, som går efter at komme på CoE. Dvs. de opper sig faktisk noget mere nede på 

det ordinære hovedforløb. Dem der gerne vil, fordi der er adgangskrav; de skal have 

minimum syv for at ryge ind på CoE. Og det er simpelthen for at de kan være med på det 

tekniske niveau fra starten af. 

I: Ja. Så dvs. det er sådan en indirekte effekt; at fordi de ved at (det er) COE så strammer de 

ballerne noget mere? 

R: Ja, dem der vil. 

I: Ja, men det er sådan det er? 

R: Ja, det er sådan det er.  

På specialtilbuddet får eleverne også en særlig behandling: Ud over at undervisningen foregår i afdelingens 

mest prestigiøse lokaler, der sædvanligvis anvendes til efteruddannelsesaktiviteter, så sørger lærerne også 

for, at eleverne får kaffe og kage på værkstedet. Og eleverne vælger selv deres påklædning. Således har de 

fleste deres ’civile’ tøj på, og arbejder for eksempel uden sikkerhedssko, hvilket ville være helt utænkeligt i 

de øvrige forløb. 
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Udvælgelse af lærer til forløbene 

Begge lærere der er interviewet fremhæver deres faglige ballast som meget vigtig, for at det var dem, der 

blev udvalgt til at undervise på de nævnte forløb. Begge har en lang karriere på arbejdsmarkedet bag sig, 

hvor de har haft en række forskellige funktioner knyttet til deres fag. 

Den ene lærer siger eksempelvis: 

”Nu er jeg ikke selvfed, men jeg tror godt, jeg kan noget teknisk. Sådan i al beskedenhed”. 

Og den anden lærer fremhæver om sit arbejdsliv op til ansættelsen som faglærer, vigtigheden af at han har 

haft mange forskellige funktioner; ansættelse på værksted, bilsynsmedarbejder hvor han har skulle sætte 

sig ind i regelværket omkring bilers godkendelser, han har bistået politiet ved kontrol af både biler og 

motorcykler ved razziaer mv. 

Ud over de rent faglige kvalifikationer fremhæver begge lærere, at de har en særlig tilgang til at undervise 

på forløbene, der på afgørende punkter adskiller sig fra den måde, der undervises på de ordinære forløb. I 

deres forklaringer er det tydeligt, at de betjener sig af et fagprofessionelt ’lærersprog’ og taler om didaktik, 

pædagogik, taxonomier etc.  

Begge lærere er blevet udpeget af deres uddannelsesleder til at undervise på forløbene. Selv mener de, at 

det skyldes, at uddannelseslederen kender til deres faglige styrker – og at han ved, at de har den rette 

tilgang til at undervise elever på højt niveau.  

Uddannelseslederen er meget klar omkring udvælgelsen af lærerne til forløbene. Efter hans opfattelse er 

lærerne de dygtigste blandt det samlede lærerkollegium: 

”De er toppen af poppen rent fagligt. Det er de jo. Ellers kommer de til kort, fordi de der unge mennesker, 

der kommer, de stiller rigtig, rigtig store krav. Og kan du ikke honorere de krav, så får du smæk med det 

samme.” 

Interessant nok er begge lærere hinandens makker i deltagelsen på Diplomuddannelsen i 

Erhvervspædagogik hvor de, da det empiriske materiale blev indsamlet, havde afsluttet 3. modul. Begge 

lærere refererer da også til deres Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, og fortæller blandt andet om, at 

den sætter forskellige refleksionsprocesser i gang hos dem, der gør at de kan udvikle deres undervisning. 

De har også fået en særlig status blandt de andre lærere, selvom de gerne underspiller denne. Det kan 

eksempelvis være sådan, at andre lærere konsulterer dem i forbindelse med tilrettelæggelse og 

gennemførelse af undervisningen. Konkret kan de blive spurgt om, hvordan de stiller en eller anden 

opgave, og på den måde inspirere de andre lærere. 

Uden at lægge for meget vægt på det, er det endvidere interessant, at begge lærere bruger noget af deres 

fritid som trænere for unge mennesker i forskellige sportsgrene. Noget man må formode kræver et vist 

engagement og overskud. 

  



49 
 

Didaktisk-pædagogisk tilrettelæggelse 

Overordnet kan lærernes tilgang til undervisningen 

sammenfattes som ’problemorienteret’. De lægger begge 

op til, at de ikke skal give eleverne løsninger, men at det 

grundlæggende princip for undervisningen er, at eleverne 

skal lære at tænke sig om og resonere med henblik på at 

løse givne problemer. 

En af lærerne udtrykker det således: 

”Man skal i hvert fald tænke anderledes – man skal tænke alternativt – man skal tænke ud af 

boksen – man skal tænke anderledes i forhold til det traditionelle hovedforløb. Det ordinære 

hovedforløb er styret af opgaver – det er målstyrede opgaver: Mål cylinderen på den her 

motor. På talentforløbet her har jeg lagt det over til eleverne at vurdere, analysere hvordan vi 

kan optimere den her motor – både ydelse og kilometer og forurening.” 

På spørgsmålet om, hvilke principper en lærer lægger til grund for tilrettelæggelsen af undervisningen, 

siger han: 

”Jeg lægger stor vægt på noget divergens, altså hvor de har nogle grundlæggende kompetencer, hvor de så 

skal prøve selv at lave nogle fejl og se hvad der sker. For laver de fejl, så får de en meget bedre forståelse af 

hvorfor bilerne de egentlig opfører sig sådan, når de har de forskellige fejl.” 

Han fortæller videre, at det er meget forskelligt fra den måde, man gør det på de ordinære forløb, hvor 

man i meget højere grad kører efter ’målstyrede opgaver’, det vil sige opgaver, hvor der findes ét facit, som 

eleverne så skal nå hen til. 

Han fortæller om en opgave, som han har lavet: 

”Der har jeg simpelthen lavet nogle opgaver hvor jeg f.eks. den derovre, der har jeg skrevet, ”lav en ny 

europæisk kørecyklus på den” - det betyder så at de går ind og tester nogle komponenter af. Så skriver jeg 

så, ”er det muligt med den tester?” Og så selv fordybe sig ud derfra.” 

For at kunne gennemføre undervisningen på dette høje niveau, er det en forudsætning, at eleverne er 

velforberedte, når de møder ind. På talentsporet har læreren lagt alt materiale op i Elevplan, så eleverne 

kan hente det elektronisk. Og de forventes at have forberedt sig inden de møder op til undervisningen. 

Dette til forskel fra de ordinære forløb, hvor eleverne ikke forbereder sig hjemme eller læser selvstændigt. 

Læreren mener, at talentelevernes forberedelse gør, at man kan gribe undervisningen helt anderledes an, 

fordi eleverne begynder med at stille kvalificerede spørgsmål til den konkrete opgave på baggrund af det 

læste materiale. 

Lærerne på begge forløb fortæller også, at de giver eleverne opgaver, som de forventes at løse efter endt 

undervisningstid. På  specialtilbuddet for talentelever skal eleverne eksempelvis aflevere et skriftligt 

produkt senest søndagen efter forløbet er afsluttet med deres refleksioner over ugens undervisning, og 

hvad de har fået ud af det. Hvilket samtidig også vidner om lærerens engagement i undervisningen. 
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For at lette kommunikationen har lærerne også oprettet en gruppe på facebook, hvor en stor del af 

kommunikationen med eleverne foregår. 

Det er klart, at for at kunne løse opgaver på baggrund af disse principper, skal eleverne ud over de 

håndværksmæssige færdigheder, også være i besiddelse af en stor teoretisk viden om, hvordan biler 

fungerer. Og da motorstyring i moderne biler i stadig større udstrækning er elektronisk, har faget fysik en 

central plads i teoriundervisningen. Eksempelvis arbejder eleverne på specialtilbuddet for talentelever på 

en opgave om fejlfinding på nogle biler. 

Undervisningen foregår ved, at læreren har bygget nogle fejl ind i bilerne, som eleverne skal finde. Her er 

der tale om fejl, der er meget svære at finde, og som ikke forekommer ofte ude i ’virkeligheden’. Pointen 

med opgaverne er, at eleverne er nødt til at forholde sig analytisk til opgaven og involvere både deres 

teoretiske bagage og deres praktiske erfaring. 

Det eneste, som eleverne får udleveret, er en ’kundeklage’, som den typisk kunne se ud i virkeligheden. I 

dette tilfælde drejer det sig om tre biler: 

 På Ford Fiestaen klager kunden over, at den er dårlig til at starte og at den sætter ud, når der 

accelereres.  

 Bora’en, som er en VW, kan ikke tage gas. 

 Endelig mener ejeren af VW Golfen, at den bruger for megen benzin. 

Som det fremgår, er det nu op til eleverne, at finde ud af, hvad der kan være galt og at kontrollere om de 

har fundet fejlen. Der lægges fra lærerens side op til, at de går i gang med en proces, hvor de resultater, de 

kommer frem til undervejs, kan give afsæt for nye idéer til, hvori fejlen består. 

Læreren forklarer det således: 

”… Jeg tvinger dem ud for at blive problemknusere, fordi at det får lærlinge ikke så meget lov 

til. Han kan bare lige kalde på svenden og sige: ’Hvad gør jeg lige her’? Her tvinger jeg dem til 

at sige: ’Jamen jeg har ikke nogen svend jeg kan kalde på nu – nu skal I selv tænke... Hvad gør 

jeg her? Hvorfor opfører bilen sig sådan som den gør?’ Der er ikke noget hjælp at hente. Jo, 

der er mig, hvis det er sådan. Selvfølgelig. Hvis de rammer ind i alt muligt, så kommer jeg lige 

hurtigt og hjælper dem videre, men jeg fortæller dem ikke facit, det gør jeg 

ikke.” 

Det er karakteristisk, at eleverne på  specialtilbuddet for talentelever, når de 

arbejder i værkstedet, i det store hele kun måler med en ’Bosch-tester’ for 

at finde frem til den indbyggede fejl. Der er tale om et elektrisk 

måleinstrument, som eleverne godt nok har betjent sig af flere gange under 

deres uddannelse, men som en af eleverne siger, så: 

”...Er vi ikke kommet dybt nok ind i. Men det med at fejlfinde via tester, er vi 

kommet ret langt med i det her forløb. Der er jo meget elektronisk, man ikke 

kan se. Som mekaniker kan man jo se om rattet er skævt, men det er svært 

at se, hvad der foregår inde i en katalysator eller inde i en censor, og hvad 
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der påvirker den. Det er ikke noget, man lige kan regne ud.” 

De arbejder meget selvstændigt med den stillede opgave og det er tydeligt, at de kan reflektere og 

ræsonnere på et højt teoretisk niveau. Eksempelvis anvender de mange  udtryk fra fysikkens verden i deres 

diskussion af, hvordan de kan finde ud af, hvad der er galt med bilen. 

 

Elevernes oplevelse af at være talentelever  

Lærerne arbejder ikke med specielle værktøjer eller andre modeller for udvælgelse af elever til  

specialtilbuddet for talentelever. I og med eleverne først bliver tilbudt deltagelse i det allersidste del af  

uddannelsen, sker udvælgelsen i tæt samarbejde med praktikstedet. På spørgsmålet om, hvorfor R, som er 

elev på forløbet, deltager, svarer han: 

”Jamen det gjorde jeg, fordi der var en af mine andre kollegaer, som var i lære samtidig med 

mig, som havde gået der og sagde at det var rigtig, rigtig godt.  Og NN, som er lærer på 

hovedforløbet, sagde det var rigtig godt. At det virkelig kan styrke en til bl.a. svendeprøven.” 

Og han uddyber: 

R: ”Jamen så gik jeg ind og snakkede med min chef og han havde gode erfaringer med dem, 

som han havde sendt afsted. De var kommet hjem og var gode for værkstedet. Det var ikke 

alle lærlinge vi har haft som har været afsted, men det er ligesom også det – skolen sætter 

også nogle visse krav for at man kan stille op – der skal være en vis karakter og en vis faglig 

kunnen.” 

Spg: ”Okay, så det er ikke alle og enhver der kan komme her på det forløb?” 

R: ”Nej. Jeg tror vi er halvdelen i klassen der er afsted.” 

Spg: ”Halvdelen?” 

R: ”Ja, men så er der også nogle virksomheder som ikke gider at sende deres lærlinge afsted, 

fordi de har travlt og så mangler de arbejdskraft.” 

Det er karakteristisk, at eleverne tilsyneladende ikke gør det store nummer ud af, at de er  talentelever. De 

taler næste udelukkende om, hvorfor de er glade for at deltage i undervisning på et højere niveau, end de 

ellers ville få tilbudt.  

En af eleverne, der deltager i fejlfindingen på specialtilbuddet for talentelever, mener, at til trods for at 

forløbet kun er af en uges varighed, er det meget værdifuldt, fordi de får mulighed for at fordybe sig og 

fordi opgaverne bliver stillet på en anden måde end de er vant til. Han fortæller, at normalt er det læreren, 

der fortæller, at hvis motoren opfører sig sådan og sådan, er der nok det og det galt med den. Men her 

bliver opgaven stillet omvendt. De får en motor, der opfører sig på en forkert måde, og de skal selv finde ud 

af, hvad der kan være galt, og hvordan de kan finde ud af det. Han siger: 
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”Vi har haft noget af det på de andre forløb, men ikke særlig meget. Men det er faktisk en 

skide god idé. Så får man lov til at tænke lidt mere selvstændigt. Selvom der er en forholdsvis 

let fejl, kan man bare stirre sig blind på et eller andet, og så går man hele motoren igennem 

og søger på alle mulige censorer. Selvom det slet ikke har noget med det at gøre. Så lærer 

man af det...”. 

På spørgsmålet om, hvad eleven R skal efter endt uddannelse svarer han, at han vil ud at rejse, og derefter 

finde ud af, hvad han skal. Formodentligt arbejde en tid som mekaniker: 

 ”Men jeg ved ikke, hvad jeg vil lave resten af mit liv. Mekaniker er det nok ikke...”. 
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Opsummerende om casebeskrivelserne 
 

Der er mange lighedspunkter mellem de fem cases. De viser alle, at talenteleverne tilbydes en 

undervisning, der forudsætter selvstændighed, evne til at motivere sig selv og vilje til at arbejde ud over 

den normale undervisningstid. Undervisningen er typisk tilrettelagt som projektforløb, hvor opgavetyperne 

giver mulighed for, at eleverne kan være med til at bestemme, hvor udfordrende de skal være. 

Af alle case’ene fremgår det også, at lærerene i talentundervisningen skal være fagligt meget 

velkvalificerede, men også, at de skal have sans for at relatere sig til elever med høje ambitioner. 

Talentopfattelserne i beskrivelserne varierer lidt fra uddannelse til uddannelse, men har grundlæggende 

samme struktur. Talent består i faglig dygtighed og så noget andet. Det drejer sig om personlige 

egenskaber, kognitive forudsætninger eller sociale kompetencer. 

Nedenfor giver vi et kortfattet resume af de fem cases. I resumeet lægges der vægt på, hvad vi finder den 

enkelte case særligt siger noget om.  

Industriteknikeruddannelsen på X-købing Skole 

Der er to cases med industriteknikeruddannelsen. Her drejer det sig om den, der gennemføres i X-Købing.  I 

casen beskrives to hold på samme skole. Der går 15 elever på hvert hold. På det ene hold beskrives 

elevernes projektforløb i forbindelse med svendeprøven og på det andet et projektforløb på H3. 

Skolen har valgt at gennemføre talentundervisningen ved hjælp af organisatorisk differentiering, hvor 

talenteleverne går på et selvstændigt hold adskilt fra de ordinære elever.    

Talenteleverne er udvalgt af lærerne på grundforløbet. Eleverne har efter, at de er blevet opfordret af 

lærerne, og i samråd med deres mester, valgt at blive talentelever. Få af de elever, der har valgt 

talentholdet, er faldet fra i løbet af uddannelsen. 

Eleverne arbejder i projektgrupper med opgaver, som de ofte selv har omformuleret, så de er blevet mere 

udfordrende. Eleverne organiserer selv den måde projektgrupperne samarbejder om løsningen af deres 

opgaver på. De fordeler typisk opgaverne mellem sig, så de bliver løst så effektivt som muligt. 

I casen beskriver lærerne eleverne som meget konkurrenceorienterede og fortæller, at de er meget 

optaget af deres karakterer. Eleverne beskrives som sårbare, fordi de har svært ved at acceptere, at de 

begår fejl, og at de får lave karakterer. Lærerne har vanskeligt ved at bruge konkurrencen frugtbart i 

undervisningen.  

Eleverne fortæller, at de har en god relation til lærerne, fordi lærerne er fagligt dygtige, engagerede og 

behandler eleverne ligeværdigt. 

Datateknikeruddannelsen 

I casen beskrives et forløb på et valgfrit specialefag for datateknikere. Der er 14 elever på holdet. Eleverne 

har i samråd med deres virksomheder tilmeldt sig valgfaget, og ikke alle elever har forudsætningerne for at 

løse opgaverne på et højt fagligt niveau. 
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Opgaven i undervisningsforløbet består i, at eleverne skal udvikle et spil til undervisningsbrug. Opgaven 

introduceres af en ekstern person fra en lokal virksomhed. Eleverne har dog i forbindelse med løsningen af 

opgaven stor indflydelse på indholdet af spillet. 

Læreren beskriver talent i datateknikerfaget som pålidelig ingeniørfaglighed kombineret med nysgerrighed 

og åbenhed overfor opgaver og emner. Men også kreativitet og innovationskompetence spiller en rolle, 

men netop i samspil med fagligheden. Endelig skal talentelever besidde gode samarbejdsevner og kunne 

arbejde selvstændigt. 

Eleverne i casen beskriver talentfuldhed som kreativitet og evnen til at ”tænke anderledes”. 

I casen beskrives det, at læreren på valgfaget underviser alene bortset fra en ekstern oplægsholder. 

Læreren oplever et behov for mere samarbejde om talentundervisningen. Kollegialt samarbejde vil kunne 

styrke hans pædagogiske og didaktiske kompetence. 

Eleverne er positive overfor valgfagets indhold og opgave. De finder, at faget, i modsætning til de 

obligatoriske hovedforløb, retter sig mod fagets aktuelle og fremtidige opgaver i virksomhederne. 

 Innovations Camp 

I casen lægges der vægt på at beskrive Innovations Campen og de aktører, der delager i den.  

Virksomhedsrepræsentanter stiller opgaven til projektgrupperne og giver eleverne feedback på deres 

arbejde i bestemte faser af deres arbejdsproces. Virksomhedsrepræsentanternes feedback opleves af den 

projektgruppe, der beskrives i casen, som meget kritisk. Der er øjensynligt en modsætningen mellem 

elevernes idéer og så kravet om, at deres produkter skal være produktivitetsfremmende.   

Lærerene på Innovations Campen fungerer som vejledere for grupperne. De kommer med forskellige 

faglige baggrunde alt efter hvilken uddannelse, de underviser på.  Elevernes projektgrupper er tværfaglige, 

og læreren skal derfor både kunne vejlede i forhold til faglige spørgsmål i det omfang, de har 

forudsætningerne og i forhold til gruppernes samarbejde og innovationsproces. Det er derfor vigtigt, at 

lærerne har både de faglige kompetencer og innovationskompetencer. 

I forhold til de eksterne er lærernes opgaver primært facilliterende. De eksternes rolle er primært 

vurderende. 

I casen berøres to problemstillinger. For det første forholdet mellem elevernes træning i gruppearbejde og 

innovation og så deres faglige arbejde med at udvikle et produkt. Arbejdet med gruppe- og 

innovationsprocesser lod sig vanskeligt integrere med gruppernes faglige arbejde. For det andet vurderede 

lærerne på Innovations Campen, at der var et modsætningsforhold mellem, at eleverne klart var udvalgt, 

fordi de er talentfulde i forhold til deres fag, og så deres evne til at kunne og ville indgå i innovative og 

tværfaglige udviklingsprocesser. 

Industriteknikeruddannelsen på Z-købing og W-købing skole 

I casen beskrives to forløb på H3 for industriteknikere. Forløbene gennemføres på to forskellige skoler, der 

samarbejder om talentundervisning for industriteknikere. 
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Begge forløb er organiseret efter principperne om niveaudeling, hvor talenteleverne går på de ordinære 

hold, men opnår højere mål end de ordinære elever. På holdet på Z-købing skole er ingen elever på forhånd 

udvalgt som talentelever, men alle eleverne på holdet kan opnå at få et CoE-talentbevis, hvis de i 

forbindelse med tests i faglige opgaver løser samtlige de opgaver, der indgår i testen. På dette hold går en 

Danmarksmester i Skills (MasterCam). 

På holdet på W-købing skole er der tre af holdets ni elever, der er talentelever. De tre talentelever får både 

særlig undervisning og særlige opgaver i forhold til de øvrige elever på holdet. 

På holdet fra Z-købing, hvor ingen elever på forhånd er talentelever, er ingen af eleverne særligt beviste om 

talentaspektet af deres uddannelse. På det andet hold fra W-købing er de tre talentelever meget bevidste 

om, at de er talentelever, og at de valgt at blive det, for at få så meget ud af uddannelsen som muligt. For 

de tre elever opleves det som et problem, at ikke alle elever på holdet har samme indstilling til arbejdet og 

skolen, som de selv har. 

For de elever, der går på de observerede hold, foregår talentudvælgelsen gennem en vurdering af 

elevernes faglige dygtighed. På Z-købing arbejder man samtidigt med en talentudvælgelse på 

grundforløbet, hvor eleverne testes fagligt og testes ved hjælp af Talentradaren. Læreren, der gennemfører 

testen, lægger vægt på, at faglig dygtighed i sig selv ikke er nok til at være talentelev. 

I casen beskrives to situationer, hvor eleverne er i værkstedet. I begge situationer arbejder eleverne 

selvstændigt med deres opgaver, men lærerens rolle i de to situationer er forskellig. I den ene situation 

vejleder læreren på elevernes opfordring. I den anden situation fungerer læreren som mester for eleverne. 

Han instruerer og viser eleven, hvordan de skal gøre og løser opgaven, mens eleverne ser på. 

Personvognsmekanikeruddannelsen 

I casen beskrives to forløb fra personvognsmekanikeruddannelsen. Det ene specialfagsforløb er placeret 

lige før svendeprøven. Eleverne kan tilmelde sig kurset, hvis de kan få fri fra praktikken. Der er syv elever på 

forløbet. 

Det andet forløb, casen bygger på, er et H3 forløb. Dette forløb er et talentsporsforløb, hvor eleverne er 

udvalgt af lærerne på grundforløbet. Valget om at gå på talentspor, træffes endeligt af eleven og dennes 

mester. På det forløb går der 11 elever. 

I udvælgelsen af talentelever lægger skolen vægt på både faglig dygtighed og vilje til at engagere sig i 

uddannelsen og til at yde en ekstra indsats, fx at arbejde med det faglige stof i fritiden. 

Som noget særligt i denne case understreges det, at talentelever skal have forudsætninger for at kunne 

studere og blive i stand til skriftligt at udtrykke sig ’akademisk’. Talenteleverne vil typisk være de elever, der 

vælger at videreuddanne sig efter endt erhvervsuddannelse. 

Skolen ønsker tydeligt at markere, at der er talentelever på skolen. At der er et A- og et B-hold blandt 

eleverne.  Det markeres både med t-shirts, hvor der står Talent, gennem den fysiske placering af 

talentundervisningen, der gennemføres i nærheden af eller i det lokale, der benyttes til efteruddannelse. 
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Hensigten med denne tydelige markering er, at den skal animere de ordinære elever til et større 

engagement i deres uddannelse. 

Undervisningen af talenteleverne forudsætter, at eleverne kan arbejde selvstændigt og analytisk. 

Talenteleverne uddannes til at blive problemknusere.  

På samme måde som talenteleverne, er lærerne i talentundervisningen særligt dygtige. De er, som det siges 

i casen, ”toppen af poppen”. 
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Perspektivering af casestudierne 
 

I de følgende fire afsnit vil vi perspektivere temaer fra de fem cases.  I hvert afsnit behandles et tema som 

samlet vil medvirke til at besvare substansen i vores forskningsspørgsmål. 

Det drejer sig om: 

1) Talentbegrebet og udvælgelsen i de fem cases 

2) Didaktisk-pædagogisk struktur i de observerede undervisningsforløb 

3) Læringsmiljøet som det viser sig i de observerede undervisningsforløb og lærerne og elevernes 

oplevelse af det. 

4) Lærerkompetencer beskrevet i forhold til professionel kapital 

I perspektiveringerne henviser vi løbende til eksempler og udsagn fra casene. Disse henvisninger vil gå på 

tværs af de fem cases, hvor disse illustrer perspektiveringen af temaerne.  

 

Perspektiv på talentbegrebet og talentudvælgelse 
Hensigten med denne perspektivering er at beskrive de opfattelser af talent, der anvendes på skolerne. Når 

elevernes talent vurderes tages der hensyn til elevernes færdighedsmæssige kunnen, kognitive evner, 

holdninger og sociale færdigheder. Det er derfor en pointe i denne perspektivering at beskrive mønstrene i 

talentopfattelserne og undersøge, hvordan samspillet mellem færdigheder, evner og holdninger forstås i 

forhold til talentfuldhed. 

Af vores materiale frem går det, at skolerne beskriver talent på forskellige, men ikke nødvendigvis meget 

divergerende måde. I evalueringen af Søren Kristensen beskrives talentbegreberne i CoE–projekterne som 

”situationsbestemte i forhold til de enkelte aktiviteter” (Kristensen; Søren 2014). 

Talentopfattelserne viser sig på forskellig måde i vores datamateriale. Dels i interviews, hvor 

respondenterne definerer deres forståelse af hvad talent er, dels i den udvælgelsesprocedure der benyttes 

på skolerne. Talentforståelserne viser sig også i planlægningen af den undervisningspraksis, der foregår på 

skolerne. 

I den undervisningsmæssige praksis fremstår talent som specifik faglig og viser sig ved, at talenteleverne 

løser faglige opgaver på kortere tid, på specifikke måder og på højere niveauer end de ordinære elever.  

Talentelever får i forbindelse med undervisningsforløb flere opgaver, hvor nogle opgaver befinder sig på 

niveauer, som kun kan løses, hvis eleven er fagligt dygtigere end eleverne på ordinære forløb.  

Nogle lærere beskriver talentfuldhed ved at henvise til de særlige kognitive evner, eleverne skal besidde for 

at være en dygtig fagmand. Eksempelvis beskriver en lærer på industriteknikereuddannelsen de særlige 

matematiske og spatiale forudsætninger, som dygtige og talentfulde elever med høj faglighed forudsættes 

at have. 

Typisk bekrives talent som høj faglighed suppleret med andre egenskaber. Her peger lærerne særligt på 

elevernes indstillinger til deres uddannelse og sociale færdigheder. 
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Det er et helt gennemgående træk i lærernes forståelse af talent, at de elever, der udpeges som talenter, 

udviser et stort engagement i forhold til at arbejde med deres faglige opgaver og de viser stor udholdenhed 

i løsningen af de faglige opgaver og de problemer de støder på, når de arbejder med opgaverne. Det faglige 

engagement og udholdenhed forbindes ofte med elevernes høje ambitionsniveau, der både viser sig ved, at 

de ønsker at løse opgaverne så godt som muligt og ved, at de ønsker at arbejde med vanskelige opgaver. 

Talenteleverne vælger de sværeste opgaver. 

Høj faglighed er således ikke tilstrækkeligt til at være et talent, men skal være forbundet med udholdenhed 

og engagement og ambitioner, mener stort set alle lærere i vores undersøgelse. 

Faglig dygtighed bliver i nogle læreres beskrivelser i særlig grad forbundet med elevernes sociale og 

samarbejdsmæssige kompetencer. En lærer fortæller, at hvis han alene skulle vurdere eleverne på deres 

faglige kunnen, ville der være flere talenter end når han også inddrager elevernes evne til at omgås andre 

elever og samarbejde med de øvrige elever i fx en projektopgave eller på værkstedet. En anden lærer 

fortæller om en elev, at han er fagligt meget dygtig og original i sin opgaveløsning, men vil få vanskeligt ved 

at begå sig på en fremtidig arbejdsplads. Det er altså her en særlig pointe i forhold til talentforståelsen og -

udvælgelsen, at eleverne er fagligt dygtige og i stand til at indgå i en arbejdsplads krav til samarbejdsformer 

og kommunikationsmønstre. Dette understreger en lærer da også på en introduktionsdag for et talentspor 

for industriteknikerelever: ”Tidligere skulle man holde sin viden tæt ind til kroppen for at være en 

nøgleperson på en virksomhed og undgå at blive fyret. Sådan er det ikke mere. Nu skal man dele sin viden 

med de andre. Ellers står man først, når der skal fyres”. 

I nogle af case ‘ene forbindes talent med innovation og kreativitet. Det fremgår af casen om Innovation 

Camp, at forholdet mellem innovation og faglig talentfuldhed kan være et kritisk forhold. Deltagerne på 

campen er fagligt dygtige (”nørder”), men deres dygtighed er vanskelig at anvende i forhold til en 

tværfaglig innovationsopgave, er der lærere, der mener. 

I forbindelse med et talentforløb på datateknikeruddannelsen viser casen, at der bliver lagt vægt på elever, 

der ”kan tænke ud af boksen”. Normative arbejdskvalifikationer som punktlighed, omhyggelighed har de 

fleste af eleverne på talentforløbene, men opfindsomhed og divergenttænkning er også tegn på 

talentfuldhed, og det mangler eleverne, mener læreren på uddannelsen. 

 
Opsummerende 
Et overordnede træk ved talentforståelsen i skolernes praksis med talentundervisning er, at talent består 
af faglighed og ”noget mere”.  Og dette "mere" er holdninger til opgaveløsningen som udholdenhed og 
selvstændighed, interesse og engagement i forhold til faget samt sociale og kommunikative kompetencer. 
Nogle aktører nævner kreativitet og innovation, men ikke alle gør det. 
 
De talentforståelser eller om man vil talentdefinitioner, der eksisterer i de gældende praksisser er alle 
talentforståelser, der kan identificeres gennem lærerens og fagmandens iagttagelse. Der er få eksempler 
på, at talent identificeres gennem tests som fx talentradaren. 
 
Talent defineres altså med udgangspunkt i en observation af nogle elever som fagligt dygtige. Faglig 
kunnen og viden på et højt niveau suppleres med særlige personlige træk, sociale kompetencer og/eller 
kognitive forudsætninger. 
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Teoretiske begreber om talent 

I de teoretiske modeller for talentforståelse og – udvikling forsøger man at undgå talentdefinitioner som er 

en addering af forskellige færdigheder, personlige egenskaber og fx sociale kompetencer. De teoretiske 

modeller har sit udspring i intelligensforskning, og der kan skelnes mellem tre forskellige grundantagelser 

(Nissen m.fl. 2012): Forestilling om at talent hænger sammen med høj begavelse eller intelligens svarende 

til G-faktor teorien, talent beskrevet med afsæt i en domæneteori om talent i forhold til bestemte sociale 

og kulturelle aktivitetsområder, sådan som den kendes fra M. Gardners de syv intelligens og endelig, at 

talent beskrives som et samspil mellem forskellige psykiske systemer: Kognitiv intelligens, kreativitet og 

holdninger. 

I perspektiveringen vil vi inddrage et par af disse psykologiske talentteorier. F. Gagné som vel mest hører 

hjemme domæneteorien og senere J.S. Renzulli der hører hjemme i systemteorien. Det skal understreges, 

at psykologiske teorier om talent ikke er empiriske, men netop teoretiske modeller. 

Den canadiske talent og intelligensforsker F. Gangné har udviklet en dynamisk model for samspillet mellem 

begavelse og talent, der kan belyse de talentopfattelser der optræder i vores materiale. I modellen skelnes 

der mellem begavelse, forstået som et medfødt potentiale for talentudvikling, og talent der er udviklet. 

Begavelse bliver til talent for noget eller et særligt felt, der svarer til ”kulturelle og samfundsmæssige 

områder der efterspørges og værdsættes” (Nissen et al 2012 s. 209). Udviklingen sker ved hjælp af nogle 

katalysatorer i omgivelserne. Vi vil ikke i denne sammenhæng ikke tage stilling til spørgsmålet om 

begavelse er medfødt eller ej. Det er ikke væsentligt for talentudviklingen på hovedforløbet af 

erhvervsuddannelserne. 

Der er flere udgaver af Gagnés model, som alle er centreret om følgende kategorier: 

1) Begavelse, der består af naturlige evner (Natural abilities), hvor Gagné skelner mellem fire kategorier: 

Intellektuelle evner, kreative evner, sociale evner og fysiske evner.  

2) Udviklingen af talenter består af følgende processer: Modning, spontane læreprocesser og systematiske 

læreprocesser som er intentionelle og viljestyret. 

3) Udviklingen fremmes af katalysatorer i omgivelserne fx personer i de nærmeste omgivelser (familie, 

venner, lærere) og intrapersonelle faktorer som fx viljestyring, selvledelse, selvreguleret læring og 

oplevelsen af selvkompetence (self efficacy). 

Et eksempel på Gagnés talentmodel er vist i figur 1 nedenfor. 
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Fig. 1 Gagnés talentmodel 

Om begavelse udvikler sig til talent er naturligvis også afhængig af held og tilfældigheder. Er de positivt 

virkende faktorer til stede, så en given person kan udvikle sine potentialer, hvis personen er på rette sted til 

rette tid? Her må personens sociale baggrund højst sandsynligt spille ind. 

Talent viser sig altså som systematisk udviklede kompetencer, som Gagné kategoriserer ved hjælp af 

konventionelt afgrænsede kulturelle og sociale områder: Akademiske, kunstneriske, forretningsmæssige, 

teknologiske, sociale, sportslige og spil. 

Gagnés model kan perspektivere vores empiri ved dels at understrege, at talent er noget, der er 

systematisk udviklet i forhold til bestemte arbejdsmæssige, kulturelle og sociale aktiviteter og dels ved at 

vise, at talentudvikling sker ved hjælp af nogle positivt virkende katalysatorer, som ikke i sig selv er udtryk 

for talent, men altså faktorer, der støtter udviklingen af talent i forhold til et bestemt felt. Her tænkes 

særligt på de intrapersonelle faktorer. 

Følger vi denne tankegang, er talent altså at være dygtig inden for et bestemt område og for at blive det, 

kræver det fx særlige intrapersonelle træk som et særligt temperament karakteriseret af viljestyrke, 

udholdenhed eller opmærksomhed/årvågenhed. Disse træk er ikke i sig selv talent, men en forudsætning 

for at udvikle talent.  

Når lærere forstår talent som en kombination af faglig dygtighed og sociale eller innovative kompetencer, 

kan deres forståelse ses som en kombination af udviklede kompetencer, og det Gagné kalder naturlige 

evner. 

I figur 2 er der opstillet en skematisk sammenligning af de talentopfattelser, vi har fundet i casene, og i 

Gagnés model for talent, hvor der skelnes mellem naturlige evner, katalysatorer og udviklede kompetencer. 
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Talentopfattelser i casestudierne F. Gagnés model 

Faglig kunnen og viden Tekniske og håndværksmæssige kompetence 

Faglig kunnen og dens kognitive forudsætninger Intellektuelle og perceptuelle evner 

Faglig kunnen  og personlige egenskaber Temperament: katalysatorerne vilje og motivation 

Faglig kunnen og samarbejdsevne Tekniske og håndværksmæssige kompetencer 
kombineret med sociale kompetencer 

Faglig kunnen og evne til at tænke ud af boksen Kreativitet og divergent tænkning, kreativ evne 

Faglig kunnen  og innovative færdigheder og 
kompetencer 

Videnskabelige/teknologiske kompetencer og 
intellektuelle og kreative evner 

Fig. 2. Skematisk sammenligning af talentopfattelser fundet i casene og Gagnés model for talent. 

Bortset fra, at Gagné også vægter (videnskabelige) teknologiske kompetencer og intellektuelle evner, er der 

stor overensstemmelse mellem lærernes talentopfattelser, således som de kommer til udtryk i vores 

undersøgelse, og Gagnés talentmodel. Men i casene skelner lærerne ikke mellem kompetencer, evner og 

katalysatorer. En sådan skelnen vil formentlig styrke skolernes udvikling af undervisningsaktiviteter med 

sigte på talentudvikling. Der skal dog her tages et forbehold. Man kan overveje, hvilke områder i Gagnés 

talentmodel, der kan være genstand for undervisning og hvilke der ikke kan.  

Talentopfattelser i to forskningsprojekter om talent i eud 

To forskningsprojekter i NCE har fagligheden som omdrejningspunkt i deres analyse af talentelever.  

Suna Møller Christensen (Møller Christensen, S.  2015 DPT) har undersøgt talentforståelserne inden for 

udvalgte håndværkeruddannelser. Hun forstår talent som høj faglærthed og lægger vægt på, at talent i 

erhvervsfag ikke kan identificeres med dygtighed i skolemæssig forstand. Talent i eud hviler ikke på 

skolastisk viden, men på viden, der viser sig i praktisk kunnen i forhold til materiale og i forhold til de sociale 

processer fagligheden udfolder sig i. Projektet er inspireret af den amerikanske filosof R. Sennetts teori om 

håndværket. Christensens talentforståelse peger på det praktiske arbejde – den håndværksmæssige og 

sociokulturelle praksis – som det væsentlige i talentudvikling.  

Karin Løvenskjold Svejgaard har undersøgt talentforståelsen hos grundforløbslærere, virksomhedsoplærer 

og virksomhedsejere inden for udvalgte håndværks- og industriuddannelser. Respondenterne her forstår på 

linje med CoE undersøgelsen, talent som dygtighed plus noget andet, som fx personlige egenskaber, sociale 

færdigheder og kreativitet. Svejgaard problematiserer, hvorvidt talent i disse forståelser kan gøres didaktisk 

tilgængeligt og peger på læreren både som fagperson og fagdidaktiker. Svejgaard taler ikke om 

talentfuldhed, som hun ser som en psykologisering, der gør den didaktiske intervention vanskelig. 

Dygtighed derimod er didaktisk tilgængelig. Eleven kan blive dygtig til noget, og undervisningen handler 

om, hvordan eleven kan blive dygtigere gennem undervisningen. Svejgaard mener, at elevers 

holdningsmæssige og personlige egenskaber kan udvikle sig som led i en dannelsesmæssig udvikling, men 

at undervisningen må gå faglighedens vej (Svejgaard, Karin et al. 2015). 

Udvælgelsen af talentpotentiale 

I vores cases er der kun et enkelt eksempel på, at udvælgelsen af talentelever har involveret en form for 

test (Talentradaren). Vi ved dog, at der på flere af skolerne har været brugt testmetoder. Den 

gennemgående udvælgelsesprocedure består dog i, at grundforløbslærerne (og i nogle tilfælde elevens 
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arbejdsgiver) ’spotter’ eleverne, og at eleverne ”prikkes” og opfordres til at melde sig som talentelever. En 

enkelt lærer fortæller, at de har vanskeligt ved at se elevens faglighed, før de befinder sig på H1 og altså er 

gået i gang med den egentlig uddannelse. 

De valgte udvælgelsesprocedure er tilsyneladende velegnede, da få talentelever i vores materiale falder fra. 

Men vi råder ikke over noget samlet overblik over frafald i forbindelse med talentundervisning. Hvis elever 

falder fra, gør de det på grund af sygdom eller andre grunde, som ikke hænger sammen med elevernes 

faglige kunnen. 

Udvælgelsesproceduren passer tilsyneladende også godt med et ikke alt for rigidt begreb om, hvad talent 

er. Talentfuldhed inden for et bestemt fagligt område viser sig i den særlige måde, eleven går til og løser 

faglige opgaver på. Det er vanskeligt for lærerne udtømmende at beskrive, hvad talentfuldhed er for en 

personvognsmekaniker, en datatekniker eller en industritekniker. Men casestudierne viser, at en erfaren 

faglærer, der er indforstået med fagets fagligheder og metoder, er i stand til at se det. Talentbegrebet 

forstås altså overordnet som specifikke kompetencer i forhold til et bestemt fagligt område. Det Gagné 

kalder udviklede kompetencer. 

At talent er særlige kompetencer inden for et bestemt fagligt område betyder, at talent opdages og 

genkendes af den erfarne fagmand, indenfor det fagområde hvor talentet udfolder sig. Det betyder, at 

talent i eud skal begribes i forhold til den pågældende erhvervsuddannelses faglighed.  

Undersøgelsen viser, at det primært er grundforløbslærerne, der udvælger eleverne til talentforløbene på 

hovedforløbet. Sammenhængen mellem grund- og hovedforløb baserer sig selvfølgelig på en indre 

sammenhæng og progression i fagligt indhold og mål. På trods heraf kan man overveje, hvilke muligheder 

og barrierer, der kan knyttes til, at udpege elever i én uddannelsesmæssig kontekst, der skal være 

talentelever i en anden kontekst. 

 

Didaktisk-pædagogisk struktur i de observerede undervisningsforløb 
Perspektiveringen af temaet didaktisk-pædagogisk struktur omhandler et centralt spørgsmål i vores 

undersøgelse, nemlig om den undervisning der bliver tilbudt talentelever har en særlig form og karakter.  

I talentundervisningen er det faglige niveau højere, og der bruges mindre tid på nogle udvalgte emner end i 

den ordinære undervisning, fordi elevernes tilegnelsesproces foregår hurtigere end hos de elever, som ikke 

er talentelever.  

Om brugen af informationsteknologi er anderledes på talentholdene end på de ordinære forløb er 

vanskeligt at sige ud fra vores case materiale. Undervisningen foregår stort set papirløst mens brugen af 

medier understøtter elevernes selvstændige arbejde med opgaverne og deres selvstændige 

informationssøgning. Helt afgørende for undervisningen er dog, at elevernes fremstillingsopgaver er 

medieret gennem brug af teknologi.  

I det følgende vil vi fokusere på undervisningens form og didaktisk-pædagogiske struktur. 
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Når man bebeskriver undervisnings struktur beskrives sammenspillet mellem undervisningens formål/mål, 

indholdet, arbejdsformerne (det eleverne gør), undervisningsformerne (det læreren gør) og de medier og 

undervisningsmaterialer der benyttes. Undervisningens struktur er en abstraktion i forhold til de mange 

planlagte og tilfældige aktiviteter, der foregår i en konkret undervisningssituation. Men aktiviteterne er i 

sidste instans kun undervisning, hvis der er en intention om, at eleverne lærer noget af dem.  

Den tyske didaktiker Hilbert Meyer (Meyer, 2008 s. 76) skelner mellem tre grundformer, som indeholder 

alle de konkrete undervisningsformer, man kan benytte sig. 

1) Individualiserende undervisning som typisk er selvorganiseret læring, organiseret eller som 

pararbejde. Som eksempel på individualiseret undervisning nævner han læring på værksteder eller i 

praktik. 

2) Kursuspræget undervisning med høj grad af lærerstyring, hvor læreren udvælger og formidler stof 

til en gruppe af elever (frontalundervisning) med henblik på at øge elevernes specifikke faglige 

viden, færdigheder og kompetencer indenfor et afgrænset område. 

3) Kooperativ undervisning, hvor der er høj grad af selvstyring for eleverne, og hvor eleverne arbejder 

inden for målsætningsaftaler mellem eleverne og læreren. Et typisk eksempel på kooperativ 

undervisning er projektarbejde. 

Meyer nævner derudover også en fjerde undervisningsform, som omfatter elevers fællesaktiviteter i 

forbindelse med planlægning af fx fester og højtider – fx morgenkaffe sidste dag på et hovedforløb. Denne 

undervisningsform ser vi bort fra her, selv om vi da har observeret sådan nogle aktiviteter. Disse aktiviteter 

har betydning for klasseklimaet. 

I forhold til vores observationsmateriale må de tre grundformer suppleres med former for instruktion i 

arbejdsmetoder eller undervisning, der har mesterlærens karakter (læreren er mesteren). Men den helt 

dominerende undervisningsform er den som Meyer kalder den kooperative grundform.  

I den observerede undervisning arbejder eleverne meget selvstændigt med et projekt, der består i 

fremstilling af et produkt: Producere et spil, samle en motor eller producere en gearkasse. Eleverne er 

organiseret i grupper og læreren vejleder, overvåger processen og vurderer. Eleverne arbejder også 

selvstændigt i den forstand, at læreren ikke bruger meget tid på at styre og disciplinere (klasseledelse) og 

ikke megen tid på at motivere. 

I det følgende vil vi perspektivere denne arbejdsform ved at inddrage den amerikanske talentforsker J.S. 

Renzulli og ved at inddrage den amerikanske pædagog John Deweys teori om erfaringslæring. Renzulli blev 

omtalt i afsnittet om perspektivering af talentbegrebet, men her inddrages hans anvisning af en særlig 

undervisningsform for talentelever. 

Renzulli har udviklet et system for læring med høj målsætning (High-end learning) (Renzulli and Reis 2009 s. 

1208), som bygger på fire principper: 

1) Enhver elev er unik  

2)  Læring er mest effektiv, hvis eleverne nyder og glæder sig over det, de laver 

3) Læring opleves mest meningsfuld hvis viden, problemløsnings- og undersøgelsesmetoder tilegnes i 

sammenhæng med løsningen af reelle og aktuelle problemer 
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4) Lærerens instruktion og undervisning skal ske i sammenhæng med, hvad eleven oplever som 

meningsfuldt  

Renzulli skelner mellem det, han kalder deduktiv undervisning og det, han kalder induktiv undervisning 

(Nissen m.fl. 2012 s. 46 og Renzulli and Reis 2009 s. 1206 -1207). Talentundervisning er induktiv. 

Den deduktive undervisning er karakteriseret ved, at eleverne bliver præsenteret for stof og mål som 

læreren har bestemt forhånd, og som formidles til eleverne og som de arbejder med i en skolekontekst, 

hvor både tid og indhold er segmenteret på forhånd.  

Deduktiv undervisning svarer til, hvad vi forstår ved traditionel skoleundervisning. Det mest afgørende er, 

at undervisning foregår fra lærer til elev, og at målene er fastlagt eksternt på forhånd og ikke i forhold til for 

eksempel problemer der skal løses eller i forhold til elevernes aktuelle interesse for viden. 

Induktiv undervisning (Nissen m.fl. 2012 s. 46) har udgangspunkt i opgaver og problemer, som eleven har 

en personlig interesse i. Eleverne arbejder undersøgende og kreativt og deres arbejder skaber resultater 

eller produkter, som andre kan bruge. Det kan fx dreje sig om, at de arbejder for en målgruppe eller 

”kunde”, der er aftaler med på forhånd.  Renzulli taler om ”Real-World Problem” (Renzulli and Reis 2019 s. 

1210) som de problemer og opgaver, der skaber det bedste afsæt for induktiv undervisning, hvor læringen 

består i ”at bruge relevant viden, undersøgelsesfærdigheder, kreativ og kritisk tænkning og interpersonelle 

færdigheder for at løse reelle problemer ” (vores oversættelse) (Renzulli and Reis 2019 s. 1210).   

Den induktive undervisning har tydeligvis rod i en lang tradition inden for den pædagogiske tænkning. En 

tradition Renzulli da også henviser til. Det drejer sig blandt andet om J. Deweys erfaringspædagogik. Som 

Dewey beskriver Renzulli læring som en udforskende eller undersøgende proces, og det er centralt for ham, 

at elever understøttes i og trænes i at arbejde undersøgende og ikke kun får formidlet indhold og metoder. 

Dewey vender vi tilbage til senere. 

Når Renzulli i sit system lægger vægt på den induktive undervisning, hænger det sammen med hans 

forståelse af, hvad talent er. Nissen (Nissen m.fl. 2012, s. 28) beskriver Renzullis skelnen mellem forskellige 

begavelsestyper således ”Renzulli skelner mellem ”skolebegavelse” og kreativ-produktiv intelligens”. 

”Skolebegavelse består i at kunne gengive viden ved at score højt i test eller være dygtig til at kunne lære 

det stof, der gennemgås i timerne i skolens fag. De skolebegavede elever er særligt gode til at konsumere 

viden. Kreativ-produktiv intelligens er kendetegnet ved, at den skaber ny viden. Renzulli finder, at de kreativ-

produktivt intelligente er de egentligt højtbegavede.” (Nissen m.fl. 2012, s. 28). 

Renzulli illustrer sin opfattelse af talent med sin såkaldte treringsmodel bestående af tre systemer, hvor en 

talentfuld person er en person der er over middel intelligent, er kreativ og optaget af en opgave. De tre 

systemer er illustreret i figur 3 nedenfor. 
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Renzulli henviser som nævnt til en række pædagogiske teoretikere som forudsætning for og inspiration til 

sit system for induktiv undervisning. En af disse forudsætninger er John Dewey, hvis pædagogiske teori er 

omfattende. Vi vil her fremdrage nogle aspekter af hans tanker, som kan belyse den undervisning, vi har 

observeret. Det drejer sig om lærerens rolle i elevernes arbejdsfællesskab og forholdet mellem eksternt 

stillede mål for elevens læring og så de mål, elevenerne selv stiller. 

Dewey forstår sin pædagogik som erfaringspædagogik, hvilket betyder, at undervisningen og læringen 

forstås som en erfaringsdannelsesproces, og at resultatet af læringen er øget erfaring. 

Deweys erfaringspædagogik bygger på et bestemt menneskesyn, hvor mennesket ses i sin stadige 

udveksling med omverdenen. 

Erfaringer er det mennesket får ved at bearbejde problemer og udfordringer i sin omverden. Den 

forandring, mennesket skaber i sin omverden, resulterer i ny viden, indsigter og ny handleberedskab hos 

den enkelte. Menneskets udvikling består i en fortsat erfaringsdannelse som udgør et kontinuum, for 

erfaring skaber mulighed for at gøre nye erfaringer. Et menneskes erfaring udgør en holdning eller en 

indstilling til og modtagelighed overfor verden og de problemer og udfordringer, det møder. Indstillingen 

eller holdningen er både følelsesmæssig og intellektuel. Erfaringsdannelse involverer hele personen (J. 

Dewey 1974 s. 47). Man kan selvfølgelig sagtens lære sig viden og færdigheder på en udvendig måde, der 

ikke involverer ens person, men hvis viden skal kunne bruges i forhold til nye udfordringer og problemer 

skal erfaringen integreres i ens person. Dewey kalder den form for integreret viden for vaner: ” Anskuet fra 

dette synspunkt betyder princippet om kontinuitet i erfaringen, at enhver erfaring både optager noget fra 

de erfaringer, som er gået forud og på en eller anden måde forandre kvaliteten af dem, der følger 

efter.(Dewey 1974 s. 47). 

Når eleven møder udfordringer eller problemer, som eleven ikke umiddelbart kan løse med de vaner, der 

er tilegnet, sættes den undersøgende tænkning i gang. En tænkning, der samtidig er handling i forhold til at 

løse det problem, man står overfor. Dewey kalder denne enhed af tænkning og handling for ”Thoughtful 

action” og beskriver den som opdelt i følgende faser (Winther-Jensen 1998 s. 146): 

1) Rådvildhed i forhold til en uafklaret situation 

2) En foregribende ide, hvor man gætter på hvordan problemet kan løses 

Intelligens 
over middel 

Kreativitet 

 

Optagethed af 
opgaven 

Figur 2 Renzulli's treringsmodel (Nissen et al. Talent i Skolen. 
Dafola 2012) 
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3) En grundigere undersøgelse af problemets karakter 

4) En endelig udformning af ideer til at løse problemet 

5) Omformningen til en egentlig handleplan, der kan afprøves 

Thoughtful action minder om en forskningsproces med undersøgelse, hypotesedannelse og afprøvning, 

men skal ikke forstås som en eksklusiv fremgangsmåde. Denne undersøgende måde skal forstås som en 

”naturlig måde” at løse problemer på. En metode der selvfølgelig kan styrkes og udvikles i undervisningen. 

Metoden må ikke forveksles med trial and error. Den er ikke en blind handling, men en gennemtænkt 

afprøvning. Dewey beskriver dette som erfaringsdannelsens indre passive side overfor ydre aktive side. 

Med hans egne ord: ”Erfaringer er ikke blot noget indre. De er indre, for de er med til at bestemme ens 

holdninger, ønsker og mål. Men det er ikke hele sagen. Enhver ægte erfaring har en aktiv side, som i en eller 

anden udstrækning forandre de objektive vilkår, hvorunder man gør erfaringer” (Dewey 1974 s. 51). 

Erfaringspædagogikken er interessant i forhold til den observerede undervisning af flere grunde. For det 

første, fordi undervisningen langt overvejende er styret af en opgave, der skal løses. Om det er et produkt, 

der skal fremstilles eller et problem, der skal løses, er ligegyldigt. Alle de produktfremstillinger, vi har set, 

har karakter af problemer, der skal løses gennem thoughtful action. Hvis opgaven ikke i sig selv har en 

udfordrende karakter, men kan løses på rutinen, er der flere eksempler på, at eleven omformulerer 

opgaven til en mere udfordrende opgave.  

I Deweys teori om problemløsning har fordybelsen afgørende betydning for erfaringsdannelsen.  Lærere 

fortæller i nogle interviews, hvordan elevernes lyst til udfordringer og ambitioner kan hæmme den 

nødvendige tøven i forbindelse med problemløsning.  Denne tøven er vigtig, da den ændrer elevernes 

arbejde med problemerne fra trial and error til nøje undersøgelse, gennemtænkning af løsningsideer og 

afprøvning. Dermed er der en vigtig læreropgave i at få eleverne til at tøve og med andre ord fordybe sig. 

Denne opgave er der flere lærere, der påtager sig for talenteleverne. 

Deweys erfaringspædagogik skal naturligvis ikke gennemgås i alle sine aspekter. To aspekter er dog 

væsentlige og kan være med til at belyse den observerede undervisning, nemlig hvad det sociale har af 

betydning og hvilken rolle mål spiller i denne form for undervisning. 

Erfaringsdannelse foregår i en kontinuerlig proces og i et samspil i den konkrete situation. Individet 

forholder sig til en udfordring eller et problem ud fra sine tidligere erfaringer og i et samspil med ting og 

andre individer i situationen. Samspillet er altså også et socialt samspil, hvor den enkelte undersøger og 

løser problemer sammen med andre. Dewey udtrykker det sådan: ”Princippet om, at erfaringens udvikling 

sker i et samspil, betyder at undervisningen essentielt er en social proces” (Dewey 1974 s. 68). Den 

udforskende og undersøgende undervisning og læring forudsætter, at individet forvalter sin egne 

aktiviteter og har frihed. Men for Dewey er frihed og socialt samspil ingen modsætning. Når elever arbejder 

sammen om at løse et problem eller skabe et produkt, har gruppen en fælles interesse, og det er den fælles 

interesse, der regulerer det enkelte individs handling. Den enkelte elev reguleres ikke af en person eller en 

ydre autoritet, men af det af faktum, at gruppen/fællesskabet har en opgave at løse sammen. 

Dette har betydning for lærerens relation til fællesskabet. Han står ikke uden for gruppen men er medlem 

af det fællesskab, der skal løse det fælles problem. Med Deweys ord: ” Det er absurd at udelukke læreren 

fra at være medlem af gruppen. Som gruppens mest modne medlem har han et særligt ansvar for, at 
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samspil og den samtale, som er selve livet for gruppen som fællesskab, gennemføres. … Tendensen til at 

udelukke læreren fra en positiv og ledende part i tilrettelæggelsen af aktiviteterne i det fællesskab han er 

medlem af, er et andet eksempel på en reaktion fra den ene yderlighed til den anden” (Dewey 1978, s.68) og 

advarer således mod, at læreren er alt for tilbagetrukket i forhold til elevernes arbejde med deres opgaver. 

I observationerne sås et eksempel på, at mesterlæreprincippet blev praktiseret. Med Deweys tanker om 

lærerinvolvering kan det overvejes, om det er muligt at styrke dette princip eller andre former for 

arbejdsfællesskaber mellem lærer og elever i undervisningen af talentelever.  

Selvforvaltningen i erfaringsdannelsen drøfter Dewey i forhold til den frihed som eleverne må have. Frihed 

betyder ikke, at den enkelte kan gøre hvad han eller hun vil. Friheden i undervisning er en intellektuel 

frihed, forstået som friheden til at sætte sig mål for sine handlinger. Thoughtful action eller den 

eksperimenterende og undersøgende tilgang til opgaverne og problemerne betyder, at eleverne handler 

for at opnå et bestemt resultat, et bestemt mål. Dewey forstår ikke mål som et instrumentelt mål, men som 

”Et mål er et mål-i-sigte. Det vil sige, at det indebærer, at man forudser de konsekvenser, som vil blive 

følgen af at handle ud fra impulsen” (Dewey 1974 s. 75). 

I forhold til den deweyske pædagogik er mål i undervisningen altså ikke et mål, der kommer udefra eller 

ovenfra, men mål eleverne sætter sig i deres arbejde med løsningen af opgaverne. At undervisningen 

foregår ved, at eleverne sætter deres egne mål ved fx at omformulere opgaven eller ved at finde på andre 

midler, metoder eller løsningsprocedure end dem, der er foreslået af læreren er der flere eksempler på i 

casestudierne.     

Det fremgår både af vores observationer og interviews, at eleverne er selvmotiveret. Både i induktiv 

undervisning og i erfaringspædagogikken forudsættes det, at eleverne er motiverede. 

Svend Brinkmann skriver om motivationsbegrebet hos J. Dewey, at i selve den aktivitet, det er at løse 

problemer er motivationen selvfølgelig. Eller sagt anderledes; motivationen er naturligt tilstede i 

menneskers trang at handle – i menneskets gøremål (Svend Brinkmann 2007 s. 97 -100). 

I figur 3 har vi opstillet en trindelt oversigt over de didaktisk-pædagogiske strukturer, vi har omtalt. Trin 2 

og trin 3 er de strukturer, vi fandt i vores observationer og kan begrundes teoretisk ved brug af Renzulli og 

Dewey.  

 

Trin 1 
Deduktiv undervisning 

 
Stof og mål fastlagt er på forhånd, lærerstyret, reproduktion af viden   

Trin 2 
Induktiv undervisning 

 
Løsning af reelle problemer, viden tilegnes i forhold til den aktuelle 
problemløsning 

Trin 3 
Erfaringspædagogik  

 
Eksperimenterende læring, hvor eleven stiller mål, læringen foregår gennem 
socialt samspil, læreren er medlem af elevernes arbejdsfelt 

Fig. 3. Didaktisk-pædagogiske strukturer. 
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Læringsmiljøet   
Ved læringsmiljø forstår vi her primært de relationer undervisningen foregår i og karakteren af disse 

relationer. Relationer i forbindelse med undervisning er medvirkende til at skabe en bestemt kultur og et 

bestemt klima i undervisningen. Perspektiveringen af temaet læringsmiljø omhandler elevernes oplevelse 

af den måde talentundervisningen er organiseret på. I organiseringen sættes her fokus på 

differentieringsformen. Derudover perspektiveres lærer- elev relationen, elevernes samspil og samarbejde 

og endelig forholdet mellem arbejdslogik og læringslogik i undervisningen også. 

Den måde undervisningen af talenteleverne er organiseret på, eller hvilken differentieringsform, der er 

benyttet ved etableringen af talentundervisning, kan perspektiveres både i forhold den didaktisk- 

pædagogiske struktur og i forhold til det læringsmiljø, der er udviklet omkring talentundervisningen. 

De observerede forløb er organiseret på to forskellige måder. Drejer det sig om selvstændige talenthold, 

altså en form for organisatorisk differentiering, eller drejer det sig om, at talenteleverne går på de ordinære 

hold, hvor undervisningen er niveaudelt? I niveaudelt undervisning undervises elever på samme hold efter 

forskellige faglige mål (faglige niveauer). 

I tre af de fem cases er der tale om, at talentundervisningen foregår på selvstændige hold. Det er altså 

organisatorisk differentierede forløb. Organisatorisk differentiering er kendetegnet ved, at elever er 

sorteret eller inddelt i hold eller klasser, der er rumligt adskilt, og som undervises af forskellige lærere på 

forskellige tidspunkter. Vi indregner Innovations Campen som en form for organisatorisk differentiering, da 

de elever, der deltager her er valgt fordi de er talentfulde og deltager i en særlig aktivitet, hvor de forventes 

at have forudsætninger for at løse en tværfaglig innovationsopgave. 

I de andre to cases er der tale om, at talentelverne undervises på deres særlige niveau sammen med elever 

på det ordinære forløb.   

To eksempler på niveaudeling beskrives i samme case om industriteknikeruddannelsen. Niveaudelingen her 

foregår ved, at der er udviklet opgaver til forskellige niveauer. I det ene eksempel kan alle elever på et hold 

løse opgaverne på alle niveauer. Elever på det ordinære forløb kan med andre ord også løse opgaverne på 

de højere niveauer, som egentlig er udviklet til talenteleverne. I det andet eksempel er det kun eleverne på 

talentforløbet, der løser opgaverne på de højere niveauer. Der er her tale om at tre elever ud af et hold på 

ni elever.  

Der er med andre ord talentelever, der deltager i særligt tilrettelagt forløb, og elever, der deltager i forløb 

som er præget af en opgavestyret niveaudeling. 

Elevernes oplevelse af differentieringsformen og læringsmiljøet  

Hvad enten eleverne på de forskellige industriuddannelser går på de ordinære forløb, talenthold eller 

blandede hold, møder de hinanden i værkstedet I en af case´ene markerer skolen tydeligt, at den har 

talenthold. Talenteleverne har T-shirts, hvor der påtrykt talentelev og de undervises i lokaler som har høj 

prestige, fordi det er her efteruddannelsen foregår.  

Fra Søren Kristensens interviews med elever fra ordinære forløb ved vi, at det ikke skaber 

modsætningsforhold eller oplevelse af mindreværd, for disse elever, at der er andre elever, der er udpeget 

som talentelever. Talenteleverne på de selvstændige talentspor oplever heller ikke nogen 
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modsætningsforhold til eleverne på de ordinære hold. Eller rettere, de oplever snarere, at eleverne på de 

to typer af forløb ikke har noget med hinanden at gøre, og at holdene ”lever hvert deres liv”. 

Elevernes vurderinger har dog nogle nuancer, som bør nævnes. Både på de blandede hold og på de adskilte 

fortæller eleverne om, at der er et godt klima der er præget af gensidig hjælpsomhed i værkstedet. Dette 

svarer til de observationer, der er gennemført på holdene. Eleverne udveksler viden og ideer med hinanden 

og ”holder ikke deres viden tæt ind til kroppen”. 

Få elever som f.x. Skills-eleven, der har udviklet specifikke færdigheder, fortæller dog, at de kan mangle 

sparring fra deres holdkammerater, hvis de går sammen med elever på det ordinære forløb. 

Et særligt forhold som nogle af talenteleverne, der går på et niveaudelt hold, nævner, er at elevernes 

forskellige indstillinger til undervisningen og opgaverne kan udgøre et problem. De oplever, at en del elever 

ikke udviser den samme seriøsitet, som de selv, både når det gælder præstationsparatheden og 

indstillingen til undervisningen og skolen. H. Meyer (Meyer 2008 s. 49-50) nævner sammen med selvtillid, 

social adfærd og interesseudvikling, præstationsparathed og indstillingen til undervisningen som 

karakteristika for et godt arbejdsfællesskab mellem elever. Et arbejdsfællesskab, der understøttes af et 

læringsklima, der i øvrigt er præget af gensidigt respekt fælles ansvar, tryghed. 

Umiddelbart virker klimaet på de blandede hold godt, men i forhold til præstationsparathed og indstillingen 

til undervisningen opleves forskellene for store af nogle af eleverne. 

Lærer-elev relationen 

Eleverne lægger stort set, uden undtagelse, vægt på, at de respekterer deres lærere, fordi de er fagligt 

dygtige og erfarne. Faglig dygtighed er en hel central værdi blandt talenteleverne. I få tilfælde fortæller 

eleverne da også om en form for ”godmodig” rivalisering mellem elever og lærere. Lærerne udfordres af 

eleverne. Eleverne har jo af og til erfaringer med arbejdsopgaver, metoder og problemstillinger, som 

læreren ikke har kendskab til eller erfaring med. Et markant træk ved elevernes vurdering af deres lærere 

er deres troværdighed, som blandt andet viser sig ved, at lærerne giver klart udtryk for, hvis der er noget de 

ikke kan eller ved. Denne troværdighed skaber et tillidsfuldt klima i undervisningen og den er forudsætning 

for, at lærere og elever kan indgå i et læringsfællesskab på en samarbejdende måde. Læreren er lærer, 

vejleder og evaluator, men kan altså også være med i løsning af opgaver og undersøgelser af problemerne. 

En elev beskriver forholdet til lærerne som helt anderledes end det, han kender fra folkeskolen, og en lærer 

siger, at han er både ”lærer og elev”, når han er lærer på et talenthold. 

Dette tillidsfulde klima betyder fx, at eleverne henvender sig til lærerne også uden for undervisningstiden 

med spørgsmål og andet på mailen. Ligesom der er eksempler på, at lærere og elever forsætter den faglige 

diskussion, mens eleverne er i praktik. 

Lærer-elev relationen kan idealtypisk beskrives som et eksempel på J. Deweys forestilling om læreren som 

et fuldgyldigt medlem af eleverne arbejdsfællesskab. Samspillet om opgaverne mellem lærer og elev kan 

som beskrevet ovenfor både have karakter af et vejleder-elev forhold og et mester-læring forhold og - i de 

tilfælde hvor eleven har et større kendskab til en bestemt problemstilling - et kollegaforhold. 
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Elevernes samspil og samarbejde 

Eleverne arbejder i de fleste observerede situationer organiseret i projektgrupper. Grupperne er 

sammensat af lærerne eller etableret efter et tilfældighedsprincip. Grupperne samarbejder tilsyneladende 

relativt konfliktfrit. Det fremgår både af observationerne og fra interviews og samtaler med eleverne.  

Grupperne beslutter selv, hvordan de organiserer samarbejdet. Afhængig af uddannelsen og opgaven er 

samarbejdsmønstret forskelligt. Fx arbejder eleverne mindre arbejdsdelt i forbindelse med Innovation 

Camp end på industritekniker uddannelsen, hvor samarbejdet foregår gennem udpræget uddelegering. 

Helt fra projektstart bliver den samlede opgave opdelt i underopgaver, som kan løses individuelt. Hver elev 

løser typisk den delopgave han eller har mest erfaring med at løse fra sit arbejde i praktikvirksomheden. 

Effektiv opgaveløsning er rationalet i elevernes samarbejdsmønster. Dette viser sig fx også på Innovations 

Campen, hvor undervisningsaktiviteter rettet mod samarbejdet i grupper vanskeligt lader sig integrerer 

med gruppernes arbejde med produktdesign og fremstilling. 

Dette samarbejdsmønster blandt eleverne viser en særlig spænding mellem individuel præstation og 

samarbejde i elevernes sociale interaktion. 

Eleverne vil gerne klare sig godt. I samtaler fortæller de fx., at de gerne vil have høje karakterer. Lærerne 

gør også opmærksom på, at eleverne er stræbsomme og har forventninger om, at deres præstationer bliver 

honoreret højt. Det viser sig både i forbindelse med testsituationer og i deres mange spørgsmål om kravene 

til deres kommende svendeprøve. I teorier (Skaalvik, Skaalvik 2007) s. 230) om og undersøgelser af 

læringsmiljøer bliver der skelnet mellem læringsmiljøer der er præget af henholdsvis en 

præstationsorienteret målstruktur og en læringsorienteret målstruktur. Præstationsorienteret målstruktur 

kan have følgende negative virkninger for eleverne ”1) Eleverne opfatter evner som årsag til succes eller 

nederlag, 2) Elever, hvis arbejde ikke lykkes, bebrejder sig selv det dårlige resultat og opfatter sig selv som 

mindre konkurrencedygtige. 3) Eleverne sætter sig urealistiske mål og 4) Konkurrence forstærker de positive 

virkninger af succes (stolthed) og de negative virkninger af nederlag (skam, skyld)”(Skaalvik, Skaalvik 2007 

s. 230-232). 

Præstationsorienteringen er en del af talentelevernes læringsmiljø, hvad der både bekræftes af interview 

med lærerne og i dele af observationerne. Præstationsorientering kan føre til oplevelsen af nederlag, hvis 

det ikke lykkes for eleven at præstere så godt, som han regnede med at kunne. Lærere fortæller i 

interviews, at eleverne udviser sårbarhed, hvis de ikke lever op til egne forventninger, og at det er en 

læreropgave at forholde sig til denne sårbarhed i et engageret og præstationsorienteret miljø.  

Der er dog et andet og muligvis stærkere aspekt ved læringsmiljøet, der også viser sig i forholdet mellem 

individuel præstation og samarbejde. Eleverne hjælper helt tydeligt hinanden i forbindelse løsning af 

problemer. Også når de arbejder med opgaver hver for sig. De går hen til hinanden for at se, hvordan det 

går og giver råd til hinanden. Selv om de altså er fuldt bevidst om, at skolekonteksten i sidste ende handler 

om individuel bedømmelse, er gensidig hjælpsomhed en del af deres sociale samspil. 

Dette kan udlægges på flere måder, men det at hjælpe hinanden er jo en del af elevernes erfaringer fra det 

arbejdsfællesskab, de er socialiseret til gennem deres arbejdsfællesskaber på virksomhederne.  

Ole Johnny Olsen (Olsen, O.J., 2013) viser i sin analyse af erhvervsuddannelsernes duale struktur, at 

eleverne i erhvervsuddannelser netop befinder sig mellem arbejdspladsens kollektivitet og skolens 
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individorientering. Læringsmiljøet på erhvervsskolen er altså præget både af elevernes erfaringer som 

medarbejdere i en virksomhed og som elever på en skole.  

I udviklingen af undervisningen af talentelever kan det overvejes, hvorvidt skolerne kan udvikle 

undervisnings- og læringsmiljøet, således at både lærere og elever oplever de fordele, som den 

præstationsorienterede og læringsorienterede læringsmiljø indeholder hver for sig. Det 

præstationsorienterede læringsmiljø har lighed med arbejdsmiljøet og kan understøtte udviklingen af både 

elevernes individuelle præstationer og elevernes evner til at deltage i en produktionslogik. Det 

læringsorienterede miljø kan understøtte elevernes bevidsthed om, at de er under uddannelse. En fordel 

ved dette er, at her er det tilladt at arbejde med det, man er mindre god til. På skoleopholdene er det 

legitimt at øve sig og lære af sine fejl, således at skoleopholdene også bliver en mulighed for at lære noget 

andet end det der læres i oplæringen i praktikvirksomheden og dermed også afprøve noget uden for en 

arbejds- og produktionslogik. 

I figur 4 er centrale pointer ved læringsmiljøer for talentelever fremhævet. 

 

Lærer-elev relationen Et arbejdsfællesskab 

Elevernes relation og samarbejde Mulighed for både individuelle præstationer og elevsamarbejde og 
fællesskab. 

Skolens som læringsmiljø  Mulighed for at deltage i både en læringslogik og arbejdslogik  

Fig. 4. Centrale pointer ved læringsmiljøer for talentelever. 

 

Perspektivering af temaet lærerkompetencer 
I dette afsnit vil vi ud fra vores observationer og interviews pege på, hvilke kompetencer lærerne i 

talentundervisningen har udvist. Eller mere præcist: Vi kan observere, hvordan lærerne løser deres opgaver 

og derefter slutte til hvilke kompetencer, de må besidde for at kunne gøre det, de gør. Vi har ikke kun taget 

udgangspunkt i det, vi har set i casestudierne, men også gjort os forestillinger om, hvordan det vi har set, 

kan udvikles. Det er resultaterne af disse observationer og udviklingsmuligheder, vi præsenterer i dette 

afsnit. 

Perspektiveringen af lærerkompetencerne systematiseres ved hjælp af den begrebsramme de to canadiske 

uddannelsesforskere A. Hargreaves og M. Fullan har udviklet for at beskrive det de kalder lærerens 

professionelle kapital (Hargreaves, A., Fullan, M. 2012). 

Den situation vi oftest har observeret lærerne i, er som vejledere i forbindelse med at eleverne 

gennemfører et projektforløb. Lærerne har stillet en opgave, og eleverne arbejder selvstændigt i grupper, 

og lærerne er til stede og vejleder på mange forskellige måder. Lærerne kan være tilbageholdende og 

afventende, eller de kan være opsøgende og mere pågående. Der er ingen rigtig måde at gøre det på.  

Ifølge eleverne er det væsentlige, at lærerne er fagligt dygtige, så de kan svare og hjælpe. At lærerne er 

ærlige, hvis der er noget de ikke ved eller kan, at de kan balancere mellem at tage over og lade eleverne 

komme til og endelig, at de er engagerede i den opgave som eleverne er i gang med. 
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Ud over selve undervisningen skal læreren selvfølgelig udarbejde en udfordrende opgave til eleverne, 

vurdere elevernes produkter og give tilbagemeldinger ved fx elevfremlæggelser. 

I nogle tilfælde har vi observeret lærere, der er alene i undervisningen. I andre tilfælde har lærerne 

tydeligvis et netværk af kolleger, de kan trække på i selve undervisningssituationen. 

Undervisningssituationerne er præget af det faglige arbejde, og vi har observeret få situationer, hvor 

lærerne har reguleret elevernes adfærd eller har grebet disciplinerende ind. Lidt firkantet udtrykt har vi 

ikke konstateret noget behov for ”klasseledelse”. 

Nogle lærere fortæller da også, at de ikke oplever, at der er behov for ”at opdrage eleverne” om, at de skal 

møde til tiden, arbejde engageret og målrettet med deres opgaver eller lignende. Relationen mellem 

lærere og elever har dog en ”personlig” karakter. Omgangsformen er ofte afslappet og bramfri. Eleverne 

kender lærerene for mere end det faglige. En elever spørger fx en lærer ”NN, er du jæger siden du bor langt 

ud på bøhlandet”. 

Vi vil i det følgende, som nævnt, beskrive lærerkompetencerne ud fra begrebet om professionel kapital. Vi 

kunne have valgt andre rammer for beskrivelsen. Fx skelner Clearinghouse mellem tre typer af 

kompetencer: De fagdidaktiske kompetencer, kompetencer i forhold til klasseledelse og 

relationskompetencer (Nordenbo,S.E. m.fl. 2008). Men da denne systematik er udviklet med henblik på 

grundskolen og indfanger den ikke det væsentlige i vores materiale. I professionsteorierne (Fx Colnerud & 

Granström 1998) beskrives lærerkompetencer med udgangspunkt i sociologiske professionsteorier, hvor 

der lægges afgørende vægt på lærerne teoretiske uddannelse og den teoretiske begrundelse for deres 

arbejdsudøvelse. Hargreaves og Fullan har samme sigte som professionsteorierne, nemlig at beskrive 

grundlaget for lærernes selvstændige arbejde i en kompleks social situation. I modsætning til 

professionsteorierne er der dog hos Hargreaves og Fullan en mere organisk sammenhæng mellem de 

delkompetencer, der udgør lærernes professionskompetencer, end i de traditionelle professionsteorier. 

Med kapital mener Hargreaves og Fullan de værdier som et individ eller en gruppe råder over og som kan 

bruges eller investeres for at opnå et mål i en bestemt sammenhæng. På samme måde som finansiel kapital 

kan den investeres for at opnå et afkast (Hargreaves, Fullan 2012 s.1-2). Fra 1970´erne har denne 

metaforiske brug af kapitalbegrebet været anvendt i sociologiske og organisationsteoretiske 

sammenhænge, viser de. 

Lærernes professionelle kapital (her følger vi Hargreaves, Fullan 2012 s. 88-99) består af en enhed af 

human kapital, social kapital, og dømmekraft kapital (decisional capital) og samler det i ligningen: 

P(rofessionel) K(apital) = f(H(uman) K(apital), S(ocial) K(apital), D(ømmekraft) K(apital)): PK = f(HK, SK, DK) 

Ved human kapital, forstås lærernes kendskab til deres fag og viden om, hvordan der undervises i det. 

Dertil kommer viden om, hvordan elever lærer og hvilke erfaringer fra deres baggrund, der spiller en rolle 

for deres måde at lære på. Lærerens humane kapital indbefatter også hans eller hendes engagement og 

moralske forpligtelse i forhold til læreropgaven. En lærers humane kapital kan ikke opretholdes og udvikles 

i isolation, men må understøttes og udvikles i et samspil med kolleger på egen og på andre skoler. 
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Hargreaves og Fullan henviser til, at undersøgelser (op cit s. 91) viser, at den mest effektive undervisning 

blandt andet er et resultat af, at lærere samarbejder. Her i ligger nødvendigheden af social kapital som en 

del af lærers professionelle kapital. Social kapital betyder, at indgå i og medvirke til at skabe et socialt klima 

præget af gensidig tillid. Hargreaves og Fullan pointerer, at et tillidsfuldt klima og effektivitet i læringen ikke 

bare korrelerer, men at der er et årsags- virknings forhold mellem tillid og effektiv læring. 

Ved lærerens dømmekraft kapital forstås hans eller hendes evne til skønsmæssig vurdering. Læreren 

befinder sig i forbindelse med sin undervisning i komplekse situationer, hvor der skal tages beslutninger på 

et ofte usikkert grundlag, hvor man ikke har oversigt over alle sider af og detaljer i en sag. 

At udøve skøn i undervisningen betyder at kunne bruge sin generelle viden og erfaring med faget, 

undervisning og elevers læring på en passende måde i forhold til den konkrete problemstilling i 

undervisningen, man står overfor. 

Dømmekraft udvikles gennem erfaringer med reelle problemstillinger i undervisningen. Lærerens erfaring 

er vigtig for udviklingen af dømmekraft kapital. 

I skemaet nedenfor har vi systematiseret vores vurdering af de nødvendige lærerkompetencer i forbindelse 

med talentundervisning. Vurderingen bygger på vores observationer og interviews og gengiver både, hvad 

vi har set, og de lærerkompetencer vi skønner, der skal udvikles. 

Professionel kapital for lærere i talentundervisning 

Human kapital: 
Læreren skal mestre sit fag på et højt niveau og have erfaringen med fagets praksis 
Læreren skal have viden om begrænsningen i sin faglige indsigt 
Læreren skal være i stand til at inddrage viden fra eksterne kilder 
Læreren skal kunne verbalisere og formidle sin faglige kunnen 
Læreren skal kende elevernes faglige erfaringer fra praktikvirksomhederne 
Læreren skal kunne gøre innovative processer og samarbejde, til genstand for undervisningen 
 

Social kapital: 
Læreren skal indgå i kollegiale fællesskaber om arbejdet med talentelever 
Læreren skal være aktiv i opbygningen af professionsfællesskaber om udviklingen af de didaktiske 
muligheder i talentundervisningen 
Læreren skal indgå i netværk med virksomheder inden for sit fagområde 
Læreren skal etablere et tillidsfuldt miljø for eleverne i undervisningen  

Dømmekraft kapital: 
Læreren skal evne at tage beslutninger i undervisningen, hvor elever har forskellige forudsætninger og 
mål, fx i værkstedsundervisning 
Læreren skal kunne aflæse eleverne og vejlede dem i forhold til at balancere deres ambitioner og 
forudsætninger 
Læreren skal kunne vurdere, hvornår han skal være mester for eleven, vejleder for eleven eller kollega 
med eleven 
Læreren skal kunne skønne om elevernes (om)formuleringer af opgaver og løsninger er passenede for 
emnet og elevens forudsætninger 
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Afsluttende bemærkning 
I de sidste fire afsnit tematiseres og perspektiveres talentbegrebet, didaktisk-pædagogisk struktur, 

læringsmiljø og lærernes kompetencer. Temaerne er centrale for talentundervisningen og har grundlag ud 

fra datamaterialet i vores cases. 

Både undervisningen af talentelever og vores materiale giver muligheder for flere og andre tematiseringer. 

Fx talentundervisningen som uddannelsespolitisk policy for erhvervsuddannelserne og sammenhængen 

mellem talentudviklingen i eud og den teknologiske og arbejdsorganisatoriske udvikling i virksomheder 

kunne vores materiale give mulighed for at tematisere. 

Dette ville dog overskride sigtet med og rammerne for vores undersøgelse.    

I øvrigt henvises der til resumeet først i rapporten. 
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