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Agenda
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■ Kort om baggrund for artiklen
■ Forskellige kulturelle forestillinger om hvad 

talent er sætter rammer for didaktik og 
pædagogik

■ Eksempel på ‘u-ren’ (virkelighedsnær) 
talentdidaktik

■ Perspektivering: Dewey og uddannelse
som en måde at tage stilling til samfundet
på
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”Nytænkning: Talent rejser diskussion om pædagogiske 
ståsteder” - baggrund

§ 2013 reformforslag til ændring og forbedring af 
erhvervsuddannelserne (”Faglært til fremtiden”)

§ Kortlægning af talentbegreber i EUD (ud over skole-centrisme: 
Talent i EUD, Christensen 2015)

§ Tilbagevendene kvalitative og eksplorative studier af talent som 
nyt uddannelsesfænomen i EUD – siden 2014

§ Interview med uddannelseschef på landbrugsskole om 
talentundervisning: form, indhold og formål
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Praktikeres refleksion: 

“ På et tidspunkt har man lært at bøje rør. Så bliver det ikke bedre. Men de skal ikke kun 
være gode til at bøje rør – de skal også kende kulturen i skuret. De skal også kunne tale 
med fru Hansen” (faglærer, TEC) 

Antagelse bag artiklen: 
Antagelse: Praktikeres refleksion over, hvorvidt de elever, som i hverdagen kendes som 
dygtige også er dem, som præsterer på målbare parametre til konkurrencer, kan ses 
som udtryk for divergerende kulturelle forestillinger om, hvad der uddannes til

Interview
Hvordan forstås talent på den konkrete landbrugsuddannelse, og hvordan er 
sammenhængen mellem talentforståelse og pædagogisk og didaktisk tilgang til det at 
undervise til dygtighed inden for branchen?

16. januar 2017



Talent rejser diskussion…
Talentforståelse Konkurrence Høj niveau 

undervisning
Talentudviklingens formål Guldmedaljer Højere fagligt niveau

Forståelse af talent Præstation i forhold til 
kendte standarder

Refleksion i forhold til 
aktuel situation

Behov for undervisning Overførsel af teori til 
praksis 

Ren pædagogik

Træning med fokus på 
forbedring af detaljer

Situationsbestemt brug af 
teori i relation til opgave

Uren pædagogik

Udvikling af håndværk 
som særlig viden og 
metode

Aftagere af talent Verdensmesterskaber
Erhvervs-skolerne

Virksomheder med 
tilstrækkelig opgave-
kompleksitet
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Nytænkning
Diskussionen om forskellen på talent i en konkurrencekontekst og i en kompleks 
hverdagssituation er i forhold til uddannelsespraksis en diskussion om forholdet 
mellem det, der måles på og det, der læres. 

Målet med talent præger pædagogiske og didaktiske valg

Valg af ren (konteksuafhængig, teoretisk) eller uren (kontekstafhængig, forbundet 
til fag, normer, traditioner) pædagogik er knyttet til forestillinger om hvad elever 
skal lære

Grønnegård landbrugsskole empirisk eksempel på ‘uren’ og kontekstafhængig 
pædagogik – undervisningen iscenesætter læreprocesser, hvor eleverne skal 
forholde sig praktisk til problemstillinger fra livet som landmand. 
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Kobling til virkeligheden afsæt for talent

”Eleverne ved at de skal levere noget, der skal bruges i virkeligheden” 
(uddannelseschef, Grønnegaard)

Fra teoristyret undervisning i økonomi til opgavestyret undervisning, hvor elever ad 
hoc indser vidensbehov

Al undervisning på talentniveau ud fra en brancheforståelse af talent som et 
spørgsmål om normer og personlig tilgang til problemstillinger – læren om nøgletal 
relateres til livssituationer

Integration af branchekontekst gennem brug af regnskaber fra virkelige 
ejendomme (uren pædagogik). Som artefakter væver ejendomme pædagogik og 
branchekontekst sammen

Idealbillede af skolen som knudepunkt for læring – opgør med inde- og uden for 
skolen tænkning. 

Censorer: konsulenter fra branchen, ikke lærere fra andre skoler. Valg af censor er 
en måde at sætte retning for elevers opmærksomhed (artefaktisk handling)
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‘Virkeligheden’ som pædagogisk ståsted

Forskel på talent som virkelighedsnær problemløsning og 
talent som skill handler om forskellen på at have lavet en 
rigtig mur (efter kendte standarder) eller en god mur (i 
forhold til situationen). 

Dewey: Uddannelse spejler og betinger samfundsudvikling. 
Et for snævert fokus på elevers læringsudbytte er destruktiv 
for samfundsudvikling. Foreslår fokus i undervisning på 
udvikling af personlighed (2013: 8)

Ifølge Dewey er arbejde en måde at leve på, ikke en 
fagdisciplin
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Konklusion

Talent giver anledning til diskussion af pædagogik og didaktik

Ved at sætte undervisning til talent i relation til pædagogiske og didaktiske værdier 
kan vi tale om forskelle i talentundervisning som et spørgsmål om rettethed i 
pædagogikken. Det er et alternativ til at tale om forskelle som spørgsmål om højt 
eller lavt niveau (taksonomisk logik)

På Grønnegaard handlede talent ikke om at lære elever mest muligt, men om at 
situere elevers læreprocesser i en kompleks virkelighed. 
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