
TALENT I SPIL
-  erfaringer fra ind- og udland

Akademiet for Talentfulde Unge byder velkommen 
til den nationale konference og netværksdag

Dagens program

 9.30   Ankomst & morgenbrød
 10.00  Velkommen ved Akademiet for Talentfulde Unge
 10.05  Talentudvikling 
   Oplæg ved Jens Refslund Poulsen, fagkonsulent, 
   Undervisningsministeriet
 10.15  Den talentfulde skole
   Foredrag ved Claus Buhl, Ph.D. og forfatter
 11.00  Pause
 11.15  Strategier for talentudvikling i klasseværelset, på  
   og udenfor skolen
   Foredrag ved Sanne Tromp, Director,
   Junior College Utrecht
 12.15  Frokost
 13.00  Workshop: Session 1
 14.00  Pause
 14.15 Workshop: Session 2
 15.15  Pause
 15.30  Mesterlære
   Foredrag ved Peter Bastian, teoretisk fysiker og 
   klassisk fagottist
 16.30  Tak for i dag



Den talentfulde skole - om forudsætningerne for at udvikle ekspertiser og udføre eks-
traordinære præstationer
Foredrag ved Claus Buhl

Claus Buhl er iværksætter, forfatter og foredragsholder. Hans forfatterskab er forsknings-
formidling, og de seneste bøger er ”Kreativitet - Danmarks vigtigste råstof” og ”Talent - 
Spørgsmålet er ikke om du har talent, men hvordan”.
Vores børn kan se frem til et liv fyldt med nye udfordringer, for verden forandrer sig hurti-
gere end nogensinde før. Og vi kan ikke alene møde disse forandringer ved at gøre mere 
af det, vi plejer at gøre. Eller ved at uddanne vores børn, som vi selv er blevet uddannet. 
Vi har brug for nye friske ideer og mange nye løsninger. Også i forhold til, hvordan vi 
opdager og udvikler vores børn og deres talenter. For talenterne udtrykker sig forskelligt 
hos hvert enkelt barn. Vi skal derfor skabe miljøer og uddannelsesforløb, hvor hvert en-
kelt barn inspireres og motiveres til at finde sit eget talent og lærer at udvikle det krea-
tivt. Foredraget viser hvordan det er muligt at skabe uddannelsesmiljøer, hvor talent er 
noget, der løftes frem hos de mange, ikke blot isoleres til de særlige.

Strategier for talentudvikling i klassværelset, på og udenfor skolen
Foredrag ved Sanne Tromp

Sanne Tromp er uddannet indenfor kulturgeografi ved Utrecht Universitet og Durham 
Universitet. Siden 2004 har Sanne Tromp været leder af Junior College Utrecht, som er 
et talentsamarbejde mellem 29 skoler og Utrecht Universitet. Junior College Utrecht er et 
naturvidenskabeligt og matematisk talentudviklingsprogram for gymnasieelever samt et 
efteruddannelseprogram for gymnasielærere.
Mange gymnasielærere oplever, at nogle af deres elever gerne kan og vil løse flere og 
sværere opgaver end pensummet stiller krav til. Som gymnasielærer er det ofte svært 
at finde tiden til at sætte fokus på disse dygtige elevers læringsbehov. Der findes dog 
differentieringsstrategier, som gymnasielærere kan bruge i klasseværelset for på mest 
effektiv vis at imødekomme alle elevers læringskompetencer og behov. I dette foredrag 
vil Sanne Tromp fortælle om de forskellige talentudviklingsstrategier, som kan benyttes i 
klasseværelset, på skolen og i samarbejde med andre organisationer. Hans foredrag vil 
tage afsæt i hans mere end 10 års erfaring ved Junior College Utrecht.

Mesterlære
Foredrag ved Peter Bastian

Peter Bastian er uddannet i teoretisk fysik på Københavns Universitet samtidig med at 
han uddannede sig som klassisk fagottist. I 2011 udkom hans bog ”Mesterlære – En 
Livsfortælling” på Gyldendal, for hvilken forlaget tildelte ham Gyldendals Fagliterære pris 
2012.
Foredraget tager afsæt i den værdiudvikling, som Peter Bastian har oplevet i sin levetid. 
”Vi har gennemført en absolut nødvendig og betydningsfuld værdiudvikling med en så 
overvældende succes, at vi er druknede i vores egen succes. Og vi skal videre”. Han 
bruger sin livsfortælling til at illustrere afgørende pointer om opdragelse, forholdet mel-
lem kønnene, fællesskab og om at få samling på personligheden. Hvordan får vi overtalt 
vores små kroniske narcissister til sammen at interessere sig for noget, der er større end 
de selv er; i en verden der dyrker individet som altings endegyldige målestok? Foredra-
get undersøger hvad autenticitet er i opdragelse og undervisning, og vil i den forbindelse 
slagte en del hellige køer.
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I konferencens workshop-del får du mulighed for at vælge to ud af tre work-
shops, som du vil deltage i. Du kan altså deltage i én workshop under
session 1 og én workshop under session 2. De tre workshops, som du kan 
vælge imellem, er beskrevet nedenfor. Du vil få mulighed for at vælge dig 
ind på de ønskede workshops i frokostpausen.  
 

Få succes som talentudvikler - om koncentration, øveformer, talentudviklingsstile og 
motivation
Workshop ved Claus Buhl

Hvad har du selv udrettet som barn, teenager og ung voksen? Svaret er sandsynligvis, 
at du har gået i skole, kysset på naboens søn og passet dit arbejde. For talenter, det er 
de andre. De få. Og de kvikke. Hvis du ikke har fundet dit talent som ung, så er toget 
kørt. Sådan tænker mange. Men det er ikke rigtigt. Det er de få, der finder deres talent 
tidligt. Det er ikke de få, der kan være talentfulde. Talent er noget særligt, men det er 
ikke forbeholdt de særlige. Det er muligt for alle at finde og udvikle deres egne og andres 
talenter. Workshoppen trækker på aktuel forskning og fortæller om betingelserne for at 
finde og udvikle talent hos sig selv og hos andre.

Talentudvikling i dit klasseværelse og på din skole
Workshop ved Sanne Tromp

Denne workshop vil være en interaktiv session med fokus på praktiske ideer til talentud-
vikling i dit klasseværelse og på din skole. Vi vil aktivt diskutere og udveksle opfattelser 
og oplevelser med talentudvikling og ideer herom. Derfor må du meget gerne bidrage 
med egne erfaring og oplevelser med talentudviklig fra netop dit klasseværelse og din 
skole.  

Talentudvikling - faglighed og menneskelighed
Workshop ved Nynne Afzelius, Sekretariatschef, Akademiet for Talentfulde Unge - Region 
Øst og Svend Thorhauge, Projektleder, Akademiet for Talentfulde Unge - Region Midt 

Hvordan afgrænser og rekrutterer vi det akademiske talent og hvordan udvikler vi dette 
talentpotentiale fagligt og personligt? Talenter er en efterspurgt ressource, som der er 
bred interesse i at skabe de bedste udfoldelsesmuligheder for. Men hvordan udfoldes 
talentet bedst; hvor skal det styrkes og hvor skal det støttes? Med udgangspunkt i et kort 
oplæg om resultaterne af en ny ekstern evaluering af Akademiet for Talentfulde Unge 
- Øst og med inddragelse af andre evalueringer og forskningsresultater, skal vi drøfte, 
hvad vi kan lære, som vi kan bruge fremadrettet. Der vil også være plads til en over-
ordnet debat om talenter, talenttypologier og hvordan man som uddannelsesinstitution 
sammensætter talenttilbud, så man bredt dækker forskellige typer talenter. 
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