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Abstract: Talent Courses in the University Colleges’ Health Science Programmes 

  This master thesis in Educational Psychology investigates development of talent in the 

health science profession-specific education. With the implementation of a Talent Act in 

May 2015 the formal framework for initiating talent processes within higher educations has 

been set. In the development contract, which the University Colleges have entered into 

with the minister of Education and Research, three of seven possible colleges have listed 

development of talent or talent courses as a possible indicator for 2013-14. However, the 

educators are facing a new task within the health science profession-specific educations, 

where they must both identify the possible talents and simultaneously develop and 

implement measures for these students. Therefore the focus of this thesis is: What 

characterizes talented students in talent courses in the health science profession-specific 

educations, and in which way do the teachers of these talent courses support these 

students? 

  The thesis is methodologically and analytically embedded as a qualitative investigation 

within Grounded Theory. The theoretical prior understanding places within Positive 

Psychology and particularly refers to Martin Seligman’s PERMA model and character 

strengths. Francois Gangnés' DMGT-model is introduced as part of the theoretical 

selection of data. Furthermore an investigation by Marca Wolfensberger is presented, in 

which she studies the teachers’ honors pedagogy in connection with talent courses in 

higher education in America and Holland respectively. 

  The theoretical approach of the thesis is embedded in Grounded Theory. The empirical 

data is gathered by means of five individual and one focus group interview with the 

participation of three educators. The educators are all selected based on their experience 

in developing or conducting talent courses. Furthermore they are affiliated with one of the 

total of three university colleges in 2013-14 that listed talent courses or talent development 

as indicators for the targets in the previously mentioned development contract. The 

analysis of the interviews is based in Grounded Theory, from where the processes coding, 

comparison and conceptualization are derived.  

  In the recapitulation of the analysis a model illustrates the processes that are the 

educators’ points of reference. 

Hence it appears that the educators’ approach to supporting the students in talent courses 
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occur in three processes. First of all the educators detect opportunities to establish talent 

courses. During that process the educators are dependent on external and internal 

collaborators, which additionally indicates how these collaborators participate in 

characterizing the possible competencies that can be recognized as activities in a talent 

course. Furthermore the environment in this process is influential in relation to 

characterizing interest for and acknowledgement of the need for talent courses. Secondly 

the educators identify the students and give them access to the courses. The process is 

characterized by how the educators communicate criteria, identify the (competent) 

students and identify the (motivated) students respectively. Talent is derived from the 

demands in the specific talent activities and is often spotted in similar general educational 

situations. The students must have professional motivation where educators in an 

occasionally confrontational approach challenge the students’ interest and resilience. 

Thirdly the educators interact with the students throughout the course. Here the educators 

emphasize facilitating the students’ learning process in form of reflection and feedback. 

Furthermore they make demands and finally they are aware of the expectations, which 

collaborators might have of the students’ performances. 

On the basis of the educators’ statements, the students in a talent course in the health 

science profession-specific educations can be characterized by being competent and/or 

motivated, understood as: diligent, curious, courageous, resilient. 

The discussion raised the following questions based on the analysis: Whether the students 

in the talent courses are health science professional talents? Whether the educators 

support or control the students? And whether academic competence is the only 

competence in profession-specific talent courses? Finally aspects of validation are brought 

up in relation to choice of theory. 
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1. Indledning 

1.1 Præsentation af problemfelt: talentforløb i professionshøjskolerne 

  I Danmark har de videregående uddannelser i maj 2015 fået en talentbekendtgørelse. 

Dermed er vejen formelt og strategisk set banet for, at uddannelsesinstitutionerne kan 

vælge at målrette initiativer til talentfulde studerende i form af udmærkelse på 

eksamensbeviset, anerkendelse af ekstra-curriculære aktiviteter og talentforløb med 

ekstra ECTS-point på eksamensbeviset (Uddannelsesministeriet, 2015) 

Disse rammesatte initiativer kan ses som det seneste udspil fra Uddannelses- og 

Forskningsministeriet med det sigte at udmønte styrende strategier for talentudvikling, som 

er anbefalet af Arbejdsgruppen for talentudvikling i uddannelsessystemet. Denne 

arbejdsgruppe blev nedsat af Undervisningsministeren i 2010 med det formål at fremsætte 

forslag til en strategi for, hvordan talentarbejde på alle niveauer i uddannelsessystemet 

kan fremstå som en sammenhængende og koordineret indsats. Et af indsatsområderne 

ifølge Talentrapporten er netop vægtningen af strukturer og rammer for talentudvikling, 

som kan bidrage til at integrere talentudviklingen i de respektive uddannelser 

(Undervisningsministeriet, 2011).   

 

  Et andet bidrag til strategisk styring er udviklingskontrakterne, der indgås mellem 

ministeriet og de videregående uddannelsesinstitutioner. Af disse bliver det tydeligt at se, 

hvordan talent tiltagende kommer på dagsordenen. Således havde tre 

professionshøjskoler anført talentudvikling som indikator på to af de pligtige mål i 

kontrakterne for 2013-20141. I den seneste kontrakt for 2015-20172 hedder et af de pligtige 

mål ”øget social mobilitet – flere talenter i spil”, ligesom to af højskolerne dertil formulerer 

hvert deres selvstændige mål, som også omhandler talentudvikling (Forskningsministeriet, 

2015).  

Talentbegrebet er således på vej ind i de videregående uddannelsers dagsorden, godt 

hjulpet på vej af et topstyret incitament.   

 

  Talentbekendtgørelsen kalder dermed også på professionshøjskolerne og lægger op til, 

at disse kan imødekomme de studerende, der med de rette evner og motivation kan 

                                            
1
 Se oversigt i kapitel 3 

2
 Se oversigt i bilag 
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engagere sig i talentinitiativer med henblik på at bidrage til videreudvikling af 

velfærdssamfundets kerneydelser (Undervisningsministeriet, 2011). Der har imidlertid ikke 

været tradition for at opdyrke talentudvikling indenfor professionshøjskolernes 

velfærdsuddannelser. Uddannelsessystemet i Danmark har været præget af et fokus på 

lighed, hvor kulturen ikke har opmuntret den enkelte til at juble over sine præstationer over 

for andre (Wolfensberger, 2015). I tillæg dertil knytter velfærdsuddannelserne an til et 

dannelsesideal, der er motiveret af solidaritet med de svageste i samfundet og en 

fællesskabsbaseret ideologi, hvor der skal være plads til alle (Kristensen, 2012).   

Det afspejles også ved, at aftagerne indenfor velfærdsprofessionerne ikke har efterspurgt 

karriere- og specialiseringsveje: 

”Ofte må talenterne eller de mest ambitiøse forventes at blive ledere 

eller at akademisere sig ud af professionspraksis med en master- eller 

kandidatuddannelse. Dette bør ændres, så talentet får mulighed for at 

dygtiggøre sig inden for professionen på et højt fagligt niveau” 

(Undervisningsministeriet, 2011, s. 79). 

Foruden anbefalingerne, der er målrettet de strategiske og strukturelle rammer og konkret 

er udmøntet i form af Talentbekendtgørelsen og udviklingskontrakterne, har underviserne 

en central funktion i forhold til, at den studerende med et talentpotentiale får en reel 

mulighed for at dygtiggøre sig: 

”Underviserne skal spotte og udvikle de talentfulde studerende i 

undervisningen og gennem udviklingsprojekter for de studerende 

udfordre og motivere dem. [… ] Kompetencemæssigt er der brug for 

didaktisk og pædagogisk dygtiggørelse i forhold til talentarbejde og 

dygtiggørelse ved inddragelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter” 

(Undervisningsministeriet, 2011, s. 81). 

 

Dermed står professionshøjskolernes undervisere overfor to væsentlige indsatsområder: 

For det første må de kunne identificere potentielle talenter. For det andet må de kunne 

udvikle og gennemføre indsatser, der imødekommer de talentfulde studerendes evner og 

motivation.  
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Hensigten med mit speciale tager afsæt i disse indsatsområder. Som underviser ved en 

professionshøjskole er jeg interesseret i at undersøge, hvordan disse indsatsområder kan 

omsættes i en hverdags praksis. Jeg vil på baggrund af det her beskrevne problemfelt 

derfor undersøge, hvad der kan kendetegne studerende i talentforløb, og hvordan 

underviserne imødekommer disse studerende i talentforløb inden for 

professionshøjskolernes velfærdsuddannelser.    

 

1.2 At identificere talent  

  En forudsætning for at identificere talent er, at man har have en klar opfattelse af, 

hvordan talentet manifesterer sig (Henriksen, 2008) (Feldhusen & Fathi, 2000). Den 

eksisterende forskning, der knytter talentbegrebet an til uddannelse, er i Danmark især 

forankret indenfor grundskoleområde. Her er omdrejningspunktet højt begavede elever, 

der performer på et højt niveau, og vægtningen ligger således særligt på boglige evner 

(Baltzer, Kyed & Nissen, 2014).  

I sin undersøgelse af ”talented teenagers” fastslår Csikzsentmihalyi et al., at talent er træk 

og præstationer, der i en given kontekst tilskrives en positiv værdi. Som sådan er talent en 

social konstruktion betinget af, at der indenfor et givent domæne er repræsentanter, der 

anerkender og værdsætter bestemte former for performance frem for andre 

(Csikszentmihalyi, Rathunde, Whalen, & Wong, 1993). Tilsvarende tager Barab & Plucker i 

en diskussion af talentbegrebet afstand fra et syn på talent som iboende. I stedet 

argumenterer de for et skifte til et mere dynamisk fokus. Talent defineres her som: ”a set 

of functional relations distributed across persons and contexts, and through which the 

person-in-situation appears knowledgeably skillful” (Barab & Plucker, 2002, s. 174).  

  Talentrapporten (Undervisningsministeriet, 2011) præsenterer en bred talentforståelse, 

der indbefatter (1):at man har særlige forudsætninger inden for et eller flere områder, (2): 

at man har lysten og viljen til at yde en særlig indsats, samt (3): at man har mulighed for at 

blive en af de bedste, hvis potentialet stimuleres. Det må således kalde på en specificering 

af, hvad der i den givne kontekst er ’særlige forudsætninger’, ’særlig indsats’ og ’en af de 

bedste’.  

I en undersøgelse af, hvad der således eksempelvis kan konstituere dygtighed indenfor 

hollandske sundhedsprofessionelles tværfaglige samarbejde, blev 21 professionelle 

interviewet om, hvad de mener, kendetegner en dygtig fagprofessionel indenfor deres 
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respektive sundhedsfaglige domæner. Følgende otte karakteristika bliver identificeret: (1) 

tilegne og anvende viden indenfor et multidisciplinært felt, (2) samarbejdsevne, (3) 

kommunikere på forskellige niveauer i komplekse situationer, (4) initiere og følge op på 

nye ideer, (5) udvikle nye innovative ideer, (6) være introspektiv og reflekterende, (7) 

helhedstænkende og (8) evidensbaseret i sin tilgang til at guide egne handlinger (Paans, 

Wijkamp, Wiltens, & Wolfensberger, 2013). At konteksten medvirker til at konstruere det 

gældende domænes talent, fremstår eksplicit i undersøgelsens anbefaling: ”These 

perspectives may serve as a guide against which talented students can evaluate 

themselves” (Paans, Wijkamp, Wiltens, & Wolfensberger, 2013, s. 347). 

For professionsuddannelsernes vedkommende kan det endvidere tænkes at øge bredden 

i talentbegrebet yderligere, når uddannelsen skal identificere sine talenter både indenfor et 

praktisk og et teoretisk domæne (Undervisningsministeriet, 2015 b). 

 

1.3 Katalysatorer for udvikling af talent i videregående uddannelse 

  At talent i dansk uddannelse ikke alene er kommet på dagsordenen, men også bliver 

prioriteret, viser sig indenfor grundskoleområdet som en indsats, der sigter efter at rette op 

på tidligere utilfredsstillende resultater i PISA-undersøgelsen (Nissen, Kyed, & Baltzer, 

2011) (Wolfensberger, 2015). I den anden ende af uddannelsessystemet, med sigte på 

fremtidig beskæftigelse, er der en stadig stigende opmærksomhed på, at Danmark har 

brug for unge på et højt uddannelsesniveau, der kan stemple ind i den globale 

konkurrence om viden og innovation (Sørensen, Hutters, Katznelson & Juul, 2013) 

(Hermann, 2011). Der er således brug for unge, som har evnerne til og motivationen for at 

udvikle deres talenter og ambitioner fuldt ud (Forskningsministeriet, 2013).  

  Men et fokus på talent handler ikke kun om at imødekomme politiske målsætninger. 

Forskning indenfor grundskoleområdet påpeger, hvordan 10-20 % af de bedst begavede 

børn har vanskeligheder og mistrives, når deres behov for at blive udfordret ikke 

identificeres og imødekommes (Nissen & Baltzer, 2011). I forlængelse heraf viser en 

hollandsk undersøgelse af studerendes deltagelse i videregående uddannelsers 

talentforløb, at det netop er muligheden for at blive udfordret intellektuelt, der ansporer de 

studerende til at opsøge, tilmelde sig og deltage i undervisningsforløb målrettet de 

dygtigste studerende. Mulighederne for samtidig at kvalificere sig til en fremtidig karriere 
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har i den forbindelse meget lille betydning for de studerende (Wolfensberger & Offringa, 

2012).  

Selvom de overordnede strategiske målsætninger for professionsuddannelsernes 

talentforløb derfor synes at knytte an til at kvalificere de dygtige studerende med henblik 

på, at de kan udvikle professionerne, så er de studerendes trivsel og lyst til at engagere 

sig i disse talentforløb et væsentligt omdrejningspunkt.  

Samtidig anfører National Collegiate Honors Council, at det afgørende for, at et 

talentforløb lykkes, ikke er den studerendes intelligens, men derimod underviserens 

attitude og tilgang (NCHC, 2015). Tilsvarende peger Nakamura m.fl. på, hvordan 

samspillet med en god mentor kan være den primære kilde til succes, ved at den erfarne 

både fungerer som guide, rollemodel og lærer for den mindre erfarne (Nakamura, 

Shernoff, & Hooker, 2009).  

Det lægger op til en undersøgelse af på den ene side den konkrete, kontekstuelle 

udmøntning af talentforløb og på den anden side det, der vægtes i samspillet mellem de 

studerende og underviserne i tilknytning til, at de studerende indgår i et talentforløb. 

1.4 Problemformulering 

  Afledt af indledningen, udmøntes dette speciales problemformulering i følgende 

spørgsmål: 

Hvad kendetegner talentfulde studerende i sundhedsfaglige professionsuddannelsers 

talentforløb, og på hvilken måde støtter talentforløbenes undervisere disse studerende? 

 

1.5 Relevans 

  Udvikling af talent og talentforløb i en videregående uddannelse er ikke et isoleret 

udviklingsprojekt, der kan ignorere de kulturelle værdier, der knytter an til uddannelse. Det 

indbefatter blandt andet, at internationale undersøgelser og forskning inden for talentforløb 

i videregående uddannelser ikke uden videre kan omsættes til en dansk kontekst 

(Wolfensberger, Talent Development in European Higher Education. Honors Programs in 

the Benelux, Nordic and German-Speaking Countries, 2015) . Som sådan er 

talentudvikling i de danske professionshøjskolers uddannelser, med 
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talentbekendtgørelsens ikrafttræden, blevet et ’nyt’ problemområde. Tilsyneladende 

foreligger der ingen undersøgelser, der systematisk redegør for perspektiver på, hvordan 

man identificerer talenter indenfor professionshøjskolernes velfærdsuddannelser. 

Tilsvarende er der angiveligt heller ingen strategier for, hvordan underviserne støtter disse 

studerende i en kontekst, der knytter an til både teoretiske og praktiske domæner i 

videregående uddannelser. I det lys er det hensigten med specialet at bidrage med et bud 

på en datafunderet model, der kan beskrive og forklare meningsfulde perspektiver på 

tilgange til talentforløb forankret i de sundhedsfaglige professionsuddannelser. 

1.6 Læsevejledning 

Kapitel 2 præsenterer en fremstilling af min teoretiske forforståelse, som tager afsæt i den 

positive psykologi med Martin Seligmans PERMA model som en overordnet 

begrebsramme. Endvidere supplerer jeg med en præsentation af karakterstyrker. 

Efterfølgende præsenterer jeg den fransk canadiske intelligensforsker Francoys Gagnés 

DMGT model (Differentiated Model of Giftedness and Talent) som en forforstået 

referenceramme for talent. Endvidere vægter kapitlet en beskrivelse af et nyere hollandsk 

studie, der redegør for talentunderviseres strategier i samspillet med studerende i 

videregående uddannelser. 

Kapitel 3 gør rede for de metodiske overvejelser, der ligger til grund for specialets 

empiriske del, herunder inspirationen fra grounded thheory. Empirien er indsamlet gennem 

kvalitative semistrukturerede interview samt fokusgruppeinterview med undervisere fra 

sundhedsfaglige professionshøjskoler, og kapitlet redegør for design, indsamling af data, 

etiske overvejelser og analysestrategi. 

Kapitel 4 fremstiller analysen. Indledningsvis bidrager kapitlet med en redegørelse for 

analysestrategien. Derefter følger et afsnit, der fremstiller analysen af talentforløb i 

sundhedsprofessionelle uddannelser. I forlængelse heraf følger et afsnit, som fremstiller 

analysen af de studerende i disse talentforløb. Det næste afsnit formidler analysen af 

undervisernes samspil med de studerende. I kapitel 4’s sidste afsnit sammenfatter jeg og 

fremstiller en oversigt over analysens resultater.  
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I kapitel 5 diskuterer jeg analysens resultater. Efterfølgende reflekterer jeg over 

begrænsninger og udfordringer i tilknytning til metodiske overvejelser og teoretiske 

perspektiver. 

Kapitel 6 sammenfatter analysens resultater i en konklusion, og med afsæt i diskussionen 

modereres disse med henblik på at svare på problemformuleringen.  

2. State of the Art; talenter i videregående uddannelse 

I dette afsnit vil jeg præsentere den litteratur, der medvirker i den empiriske del af min 

undersøgelse. Da jeg i min undersøgelse vægter en induktiv tilgang, skal kapitlets første 

afsnit (2.1) læses som min teoretiske forforståelse3. De efterfølgende to afsnit medvirker til 

teoretisk udvælgelse af data4. 

Første del vil tage afsæt i den positive psykologi, hvor genstandsfeltet er de faktorer, 

betingelser og processer, som medvirker til at individer, grupper og institutioner kan 

udvikle sig og fungere optimalt (Andersen & Vogel, 2012). Vækst er i den optik et udtryk 

for trivsel og ved at vægte de engagerende processer, der bidrager til vækst, tilvejebringer 

man samtidig ”både et interessant liv, der giver lyst til at lære mere, og at frugterne af 

arbejdet, dvs. resultaterne bliver gode” (Knoop, 2013). Den positive psykologi kan således 

bidrage til at have fokus på de studerende og deres trivsel i forbindelse med 

talentforløbene. I dette afsnit bliver Seligmans PERMA model præsenteret som en 

overordnet ramme for trivsel. Endvidere bidrager afsnittet med en fremstilling af 

karakterstyrker.  

Anden del vil kort fremstille en begrebsramme for udvikling af talent i form af den fransk-

canadiske intelligensforsker Francoys Gagnés procesorienterede udviklingsteori, kaldet 

”Differentiated Model of Giftedness and Talent” (DMGT-modellen) (Nissen, Kyed, & 

Baltzer, 2011). Foruden at skelne mellem naturlig begavelse og talent i form af 

systematisk udviklede kompetencer synliggør modellen endvidere de elementer, som 

indvirker på talentudviklingsprocessen (Gagné, 2012) (Gagné, 2009). Dermed bidrager 

Gagné til at adskille begavelse og talent, så de to begreber ikke opfattes som synonymer, 

                                            
3
 Teoretisk forforståelse bliver udfoldet nærmere i kapitel 3  

4
 Teoretisk udvælgelse af data bliver udfoldet nærmere i kapitel 3 
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ligesom han søger at bidrage med, hvad han selv kalder ”multi-source etiology of talent 

development…” (Gagné, 2000, s. 70). 

Tredje del vil tage afsæt i et studie5 om amerikanske og hollandske underviseres 

talentpædagogik. Studiet er udført af Marca Wolfensberger6 og publiceret i 2012. På 

baggrund af sin forskning i talentforløb i videregående uddannelser har hun medvirket til, 

at Holland har førertrøjen på, når det gælder talentudvikling indenfor de europæiske 

universities of applied science. Således har 24 ud af 35 mulige universities of applied 

sciences etableret mere end 40 programmer for talentfulde studerende indenfor en 6-årig 

periode (Wolfensberger, 2015). Det aktuelle studie fra 2012 bidrager med perspektiver på 

tre væsentlige indsatsområder, når undervisere interagerer med talentfulde studerende: at 

skabe fællesskab, at forbedre akademisk kompetence og at tilbyde frihed. Endvidere giver 

studiet et bud på, hvad der kendetegner underviserne, som involverer sig i forløb med 

talentfulde studerende (Wolfensberger, 2012).  

2.1. Positiv psykologi: trivsel og vækst 

Den positive psykologi tog sin form sidst i 1990erne som en reaktion mod det psykologiske 

fagområdes problemfokusering, ført an af Martin Seligman, der opfordrede til at 

psykologien også skal interessere sig for, hvad der går godt for mennesker (Biswas-

Diener, 2011). Genstandsfeltet for den positive psykologi er således ”de faktorer, 

betingelser og processer, der bidrager til at individer, grupper og institutioner kan udvikle 

sig, og fungere optimalt” (Andersen & Vogel, 2012, s. 21).  Trivsel bliver med Seligmans 

revidering af hans oprindelige lykketeori således et centralt omdrejningspunkt i den 

positive psykologi (Seligman, 2011). Seligman opstiller fem målbare elementer, der hvor 

for sig kan bidrage til trivsel, hver for sig efterstræbes for sin egen skyld, og hver for sig 

kan de defineres og måles uafhængig af de andre elementer.  

  De fem elementer er henholdsvis: positiv emotion, engagement, mening, positive 

relationer og præstation.  

Positiv emotion henviser til den subjektive oplevelse i nuet, hvor følelsen af lykke er et 

underelement til oplevelsen af det behagelige liv. Engagement henviser til at være i flow, 

at være opslugt og fordybet. Oplevelsen er subjektiv, men som et retrospektivt fænomen, 

                                            
5
 Teaching for Excellence. Honors Pedagogies revealed (se Wolfensberger, 2012).  

6
 Leder af Research Centre for Talent Development in Higher Education and Society at the Hanze University 

of Applied Sciences Groningen. 
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eftersom tanke og følelse er fraværende i selve flowtilstanden. Mening henviser til at være 

en del af og tjene noget større end en selv. Præstation henviser til at præstere for 

præstationens egen skyld. Selvom det at præstere ikke nødvendigvis medfører hverken 

positive emotioner, giver mening eller bidrager til positive relationer, så efterstræbes det at 

præstere for præstationens egen skyld i lige så høj grad som de øvrige elementer. 

Elementet er med i teorien om trivsel som et perspektiv på, hvad mennesker vælger at 

gøre for deres egen skyld, når de ikke er underlagt nogen former for tvang. Relationer 

henviser til, at vi er emotionelle ”flokdyr”, og det at gøre godt for andre er afgørende for 

menneskets trivsel (Seligman, 2011, s. 17-40).   

De 5 elementer udgør samlet set PERMA modellen: Positive emotion, Engagement, 

Relationships, Meaning, Achievement.  

2.1.1 Karakterstyrker som en vej til trivsel og personlig vækst 

  Et fokus på karakterstyrkerne kan præsentere en tilgang til studerendes trivsel i form af 

såvel faglig fremgang som personlig vækst (Biswas-Diener, 2011). Ifølge Martin Seligman 

og Chris Peterson defineres styrker som ”et træk, hvor de psykologiske karakteristika ses i 

mange forskellige situationer og over en lang periode” (Italesættelsen af individets 

karakterstyrker, 2012, s. 143). Ved således at udfolde og anvende sine største styrker 

maksimeres alle fem elementer i PERMA modellen (Seligman, 2011). Det er Seligman og 

Peterson, der er drivkræfterne bag en kortlægning og identificering af menneskelige gode 

egenskaber i form af 24 VIA-styrker7. Styrkerne er moralsk og kulturelt værdifulde og 

optræder samtidig som en direkte pendant til psykopatologiens fejl- og mangeltilgang8  

(Niemiec, 2013) (Biswas-Diener, 2011). 

  De styrker, der er mest fremtrædende betegnes karakterstyrker. De er særligt 

interessante, fordi de i en læringssammenhæng bibringer positive oplevelser som bl.a. 

glæde og flow, bidrager til en markant stigning i læringskurven og inspirerer til at finde nye 

udfoldelsesmåder for den pågældende styrke (Seligman, 2011).  Selvom der er meget 

potentiale i en styrkebaseret tilgang, er det væsentligt at skelne talent fra styrker. I et 

konstruktionistisk perspektiv er talent domænespecifik, hvorimod styrker som nævnt 

tidligere er relativt stabile både over tid og på tværs af kontekster (Livsduelighed og børns 

                                            
7
 VIA henviser til den engelske forkortelse for: Values In Action. 

8
 Se bilag for oversigt over de 24 VIA styrker 
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karakterstyrker, 2014) (Bjertrup, 2012). Imidlertid peger undersøgelser på, hvordan det at 

være flittig betyder dobbelt så meget for succes, som det at have talent (Knoop, 2013).  

2.2. En tilgang til udvikling af talent:Gagnés procesorienterede udviklingsteori 

I dette afsnit vil jeg kort fremstille Gagnés DMGT-model, som sammenfatter hans 

procesorienterede udviklingsteori, illustreret i fig 2.1.. Endvidere vil jeg reflektere over, 

hvorvidt DMGT-modellen kan være relevant i forhold til at indkredse og identificere 

talentbegrebet inden for professionshøjskolernes sundhedsfaglige uddannelser.  

2.2.1. DMGT-modellen 

Figur 2.1.  

Et centralt omdrejningspunkt i Gagnés DMGT-model handler om sondringen mellem 

begavelse og talent. Han problematiserer litteraturens tilbøjelighed til at anvende de to 

begreber synonymt, samtidig med at selvsamme litteratur anerkender dikotomien mellem 

på den ene side et biologisk medfødt potentiale og på den anden side en realisering af 

potentialet. Gagné håndterer den udfordring ved at skelne mellem naturlige evner som 

medfødt begavelse og talent, som er systematisk udviklede kompetencer. Er man 

begavet, har man en spontan naturlig evne, som gør, at man hører til blandt de 10 % 
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bedste. Er man et talent, har man trænet og udviklet kompetencer inden for et 

menneskeligt virksomhedsområde i en grad, så man hører til blandt de 10 % bedste af, 

dem der er aktive inden for pågældende område.  

DMGT-modellen har fem hovedkomponenter: naturlige evner og begavelse, kompetencer 

og talent, talentudviklingsprocessen, katalysatorer i omgivelserne og interpersonelle 

katalysatorer. 

DMGT-modellen foreslår, at mennesket kan have naturlige anlæg inden for følgende seks 

domæner: det intellektuelle domæne, det kreative domæne, det sociale domæne, det 

perceptuelle domænet det muskulære domæne samt domænet for motorisk kontrol. Gode 

evner viser sig typisk i form af den hurtighed og lethed, hvormed man tilegner sig nye 

færdigheder inden for et givent domæne.  

DMGT-modellen betoner tilstedeværelsen af talentfulde mennesker inden for de fleste 

menneskelige virksomhedsområder. Gagné inddeler disse i ni områder, hvoraf de seks 

korresponderer med John Hollands arbejdsrelaterede klassificering af personlighedstyper 

fundet i empiriske undersøgelser af arbejdsmarkedet i USA: teknisk (realistic), 

videnskabeligt/teknologisk (investigative), kunstnerisk (artistic), talent inde for det sociale 

område (social), talent for administration og handel (enterprising), forretningstalent 

(conventional). Endvidere fremhæver Gagné akademisk, spil og sport som de øvrige tre 

områder.  

Talentudviklingsprocessen manifesterer sig, når et menneske engagerer sig i systematisk 

læring og praksis. Som udgangspunkt vil naturlige evner godt over middel ifølge Gagné 

være det råmateriale, der er en forudsætning for, at udviklingsprocessen initieres. De tre 

komponenter, som bidrager til udvikling af talent, er følgende: Først og fremmest at man 

identificeres og har adgang til at deltage i systematiske aktiviteter i et læringsmiljø. 

Endvidere er det væsentligt, at der er delmål, så det er muligt at spore fremskridt. Endelig 

er det afgørende, at såvel uddannelsesinstitutioner som talenterne selv vil investere 

energi, tid og penge i processen.  

Gagné inddeler katalysatorer med enten hæmmende eller fremmende indvirkning på 

talentudviklingsprocessen i henholdsvis interpersonelle og katalysatorer forankret i 

menneskets omgivelser. De interpersonelle katalysatorer handler dels om relativt stabile 

fysiske og mentale træk, dels om en målstyrende dimension, der handler om 
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opmærksomhed på egne styrker og svagheder, motivation og vilje. Katalysatorer i 

omgivelserne vedrører miljøet, signifikante andre individer og 

undervisningsforanstaltninger. Omgivelserne udøver i mindre grad en direkte indflydelse 

på processen, men får deres betydning afhængig af, hvordan individet håndterer disse i 

forhold til behov, interesser eller personlighedstræk (Gagné, 2009) (Nissen, Kyed, & 

Baltzer, 2011).  

Chancefaktorer er, i Gagnés opdaterede version af DMGT-modellen, 2.0, det, der kan 

kvalificere enhver kausal indvirkning i talentudviklingsprocessen, og er således udtryk for, 

hvordan tilfældigheder kan være involveret (Gagné, 2012). 

2.2.2 DMGT-modellen og talentudvikling i professionshøjskolerne 

Gagnés DMGT-model kan på forskellig vis bidrage med perspektiver til talentudvikling i 

professionshøjskolerne.  

Gagné fastsætter, at såvel den begavede som talentet er blandt de 10 % bedste til at 

præstere inden for en given population. Gagné giver ingen specifik begrundelse for, 

hvorfor han netop skærer ved 10 %. Dermed er både begavelse og talent normativt i den 

forstand, at de bedste er dem, der afviger fra normen (Gagné, 2009). Han påpeger 

således indirekte, at det er ved empirisk sammenligning med andre inden for en given 

kontekst, at de dygtigste kan identificeres. Derved må de præstationer, der bliver værdsat 

som usædvanligt dygtige, forstås i en kulturel sammenhæng (Baltzer, Kyed, & Nissen, 

2014, s. 20-23). Et eksempel herpå er RIASEC-klassifikationerne, der – som nævnt 

ovenfor – efterspørges og værdsættes inden for den pågældende kultur. Et andet 

eksempel er Gagnés vægtning af fysisk begavelse, hvorved han med en bredere 

terminologi end Howard Gardners krops-kinæstetiske intelligens understøtter og 

anerkender sportens kulturelle værdi (Gagné, 2009). Ved at vægte, hvordan konteksten 

konstituerer det, der anerkendes som værende talent, bliver det interessant at reflektere 

over hvilke sammenhænge der medvirker i at konstruere og normsætte talenter i 

sundhedsfaglige professionsuddannelser.  

Endvidere lægger Gagné med DMGT-modellens udviklingsproces og katalysatorer op til, 

at udviklingen fra naturlige evner til talent sker i tæt sammenspil med og betinget af 

individet selv og dets omgivelser. Selvom begavelse er råmateriale for talent, kan kausale 

faktorer som interpersonelle og omgivelses-katalysatorer samt modning have en 
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signifikant rolle for, at talentet udvikler sig. Det betyder at personer med naturlige evner 

langt over middel kan risikere at underpræstere, ligesom det også betyder, at en person 

med naturlige evner under middel kan nå et talentniveau, hvis personen bliver godt hjulpet 

på vej af stærke input fra interpersonelle katalysatorer og katalysatorer i omgivelserne. Et 

centralt budskab i DMGT-modellen er således at fastholde, at talentudviklingen har en 

”multi-modal etiology” (Gagné, 2000, s. 70). Talentets udvikling konstitueres dermed ikke 

alene ved eksempelvis ’deliberate practise” jf. Ericsson. Det er tilsvarende heller ingen 

garanti, at støtte fra omgivelserne alene gør forskellen: ”Just as bringing an animal to the 

trough does not ensure its drinking, offering supportive environmental conditions does not 

guarantee that excellence will automatically ensue” (Gagné, 2000, s. 74). Dermed bidrager 

modellen til, at en tilgang til at identificere og udvikle talenter kan anskues bredt.  

2.3 Talentpædagogik 

Talentforløb inden for de videregående uddannelser er et relativt nyt fænomen i Europa. 

Det giver ifølge Wolfensberger anledning til at lade sig inspirere af den amerikanske 

tradition for ’honors education’, indenfor hvilken størstedelen af den eksisterende forskning 

er forankret.  

I det følgende vil jeg med afsæt i Wolfensbergers værk om talentpædagogik benytte mig af 

den amerikanske/hollandske terminologi:’honors’. ’Honors’ definerer de forløb, der er 

designet til de dygtige og motiverede studerede, som har viljen og evnerne til at gøre mere 

end det, der fordres i de almindelige forløb (Wolfensberger, 2012).  

I sit studie af ’honors’-pædagogik rejser Wolfensberger følgende overordnede 

forskningsspørgsmål:  

”Hvad er de centrale komponenter i ’honors’-pædagogik, og hvordan omsættes disse til 

’honors’-undervisning i praksis?” (min oversættelse) (Wolfensberger, 2012, s. 13). 

Grundlaget for at spørge således knytter an til den afgørende rolle, underviseren angiveligt 

har; ikke alene med henblik på at vægte et andet indhold og andre metoder i ’honors’-

forløbet, men også i forhold til de strategier, underviseren vægter i mødet med de dygtige 

studerende. Ikke desto mindre er forskningen på dette felt mangelfuld:  

”One telling fact is that Holman (2007), in her bibliography of honors research in the U.S.A. 

(with a grand total of 882 references), included only one PhD dissertation about honors 



19 
 

faculty and their teaching strategies (Spangler 1985) out of a total number of 132 PhD 

dissertations about honors” (Wolfensberger, 2012, s. 25). 

I sin undersøgelse bestræber Wolfensberger sig således på at bidrage til en forståelse af, 

hvordan ’honors’ ikke blot handler om overordnede didaktiske overvejelser, men i lige så 

høj grad også handler om underviserens adfærd og personlighed. 

På den måde bidrager Wolfensberger med studiet både til systematisk at undersøge 

passende tilgange til ’honors’-forløb, og til praktisk inspiration for de institutioner, som, 

særligt i Europa, står overfor at skulle igangsætte oplæring af undervisere i ’honors’-forløb. 

I sin undersøgelse af ’honors’-pædagogik tager Wolfensberger indledningsvis afsæt i en 

litteraturgennemgang indenfor tre områder: casebaserede beskrivelser af amerikanske 

’honors’-forløb, en gennemgang af teorien om dygtighed med et særligt fokus på, hvilke 

implikationer den kan have for tilrettelæggelsen af undervisningen, og en kobling til 

motivation i form af selvreguleringsteorien.  

Dernæst følger et empirisk studie, hvor Wolfensberger gør brug af mixed method ved at 

kombinere spørgeskemaundersøgelse med interview. 30 amerikanske eksperter indenfor 

’honors’-undervisning interviewes. Spørgeskemaet besvares af 127 amerikanske ’honors’-

undervisere og 313 hollandske undervisere ved universiteter med nogen erfaring i 

’honors’.  

2.3.1 At skabe fællesskab 

Fællesskab og samhørighed er gennemgående temaer indenfor den eksisterende litteratur 

om ’honors’, og Wolfensberger indkredser følgende tre specifikke klynger af 

undervisningsstrategier og former for underviseradfærd, som bidrager til at skabe 

fællesskab i ’honors’-forløb: 

 Interaktion, (peer-)feedback, aktiverende læring: strategier til at opbygge 

effektive relationer mellem underviser og ’honors’-studerende og ’honors’-

studerende indbyrdes 

 Opmuntring, glæde, inspiration: strategier og former for underviseradfærd, som 

skaber en positiv og støttende ånd 
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 Tilgængelighed, interesse for de studerende, engagement: strategier og former 

for underviseradfærd, som delagtiggør underviseren i fællesskabet på en både 

praktisk og personlig måde 

(Wolfensberger, 2012, s. 148-149) (min oversættelse). 

I selvreguleringsteorien er følelsen af at høre til og være knyttet til betydningsfulde andre 

vigtig for at opretholde den indre motivation. Således identificerer flere forskere ifølge 

Wolfensberger, hvordan relationen mellem underviseren og ’honors’-studerende kan være 

afgørende for, at undervisningen virker:  

”Students intrinsic motivation appears to be low when they experience teachers as cold 

and uncaring, uninterested in their work or failing to respond to request for access”  

(Wolfensberger, 2012, s. 35). 

Det afgørende er imidlertid ikke, at kontakten er hyppig, men at der i samspillet mellem 

underviser og studerende anvendes positiv og relevant feedback.  

Wolfensbergers undersøgelse viser, at både de amerikanske og hollandske undervisere er 

mere tilbøjelige til at anvende strategier, som imødekommer fællesskabsfølelsen, i 

’honors’-forløb end i de almindelige undervisningsforløb. De amerikanske undervisere gør 

det dog i langt højere grad end de hollandske undervisere. Helt konkret indkredser 

Wolfensberger tre temaer, der indfanger de mest fremtrædende tilgange til at skabe 

fællesskab. For det første handler det om at skabe en støttende atmosfære, der er 

kendetegnet ved indbyrdes læring og kammeratskab. For underviserne handler det i den 

forbindelse om at vise oprigtig interesse i de studerende og give dem en støttende 

feedback, hvorved de studerende kan lære fra hinanden og samtidig udvikle et stærkt 

socialt netværk. Dernæst må underviserne synliggøre muligheder for de studerende, med 

henblik på at de selv kan tage initiativ og således også udvikle lederevner. Underviserne 

fremhæver vigtigheden af, at de studerende får mulighed for at øve sig i lederskab: 

”leadership activities clearly help develop confidence, commitment, and competence as 

students learn not only practical skills of motivating, organizing, and communicating with 

others but also personal traits such as courage, risk taking, resilience” (Wolfensberger, 

2012, s. 108-109). Endelig afspejler relationen mellem underviser og studerende, hvordan 

de studerende søger støtte og vejledning hos underviseren og ikke mindst godtager 

underviserens svar, når de studerende føler sig på bølgelængde med underviseren. 
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Imidlertid er underviserne opmærksomme på, at kvaliteten af vejledningen de kan give, 

hænger sammen med kendskabet til de studerende; ”the relationship is necessary for the 

support. These kids have to work hard and for that they need the support” (Wolfensberger, 

2012, s. 110).  

Et andet parameter, som har indflydelse på vilkårene for at etablere et fællesskab, er 

forankret i uddannelsesinstitutionernes ’honors’-kultur og udmønter sig i form af opbakning 

fra bestyrelsen, uddannet personale, faciliteter og tid til rådighed.  

2.3.2 At øge akademisk kompetence 

Et afgørende omdrejningspunkt for ’honors’-forløb handler om akademisk dybde og 

kompetence. Wolfensberger indkredser på baggrund af litteraturstudiet tre specifikke 

klynger af undervisningsstrategier, som kan relateres til den dimension af ’honors’-forløb, 

der handler om at øge akademisk kompetence.  

 Multi- og interdisciplinær tænkning, multiple perspektiver: strategier til at sørge 

for konteksten, både akademisk og samfundsmæssig, og til at støtte tænkningen på 

tværs 

 Videnskabelig undervisning, akademisk dybde, involvering i forskning: 

strategier, der støtter udviklingen af dybdegående analytisk tænkning og 

forskningsevner 

 Udfordrende læringsopgaver, vanskelighed og hurtighed: omfanget af 

strategier, der skaber udfordringer, både i kvalitet (vanskeligt, komplekst) og i 

kvantitet (hastighed, opgavens omfang)  

(Wolfensberger, 2012, s. 150) (min oversættelse). 

Indenfor selvreguleringsteorien er indre motivation tæt forbundet med adgang til 

flowoplevelser. Wolfensberger henviser til, hvordan der ses en sammenhæng mellem 

akademisk dygtige studerendes indre motivation, akademisk højt præstationsniveau og 

øget velvære, som bl.a. faciliteres ved at få stillet udfordrende opgaver.  

Både undervisere i USA og Holland trækker på strategier til at øge akademisk kompetence 

såvel i almindelig undervisning som i ’honors’, med en svag tilbøjelighed til at gøre mere 

brug af strategierne indenfor ’honors’-forløbene. Wolfensberger indkredser også her tre 

temaer, der gør sig gældende, når underviserne skal styrke ’honors’-studerendes 
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akademiske kompetence. Det første tema handler om at stimulere til kritisk og selvstændig 

tænkning. Flere undervisere påpeger, at ’honors’-undervisning skal sigte efter at nå et 

niveau over de studerendes analytiske evner, og antager, at de studerende har 

forudsætningerne for at udvikle deres akademiske kompetence. I den forbindelse er 

underviserens engagement en katalysator i forhold til at igangsætte en sådan udvikling. 

Ligeledes fremhæver flere undervisere, at de studerende bliver udfordret, hvis de får 

mulighed for at arbejde med komplekse problemer, som involverer flere perspektiver og 

akademiske discipliner. Det andet tema handler om, at underviserne understøtter 

forskningsadfærd hos de studerende. ”Most teachers indicate that research – arousing 

curiosity and enhancing academic competence – is an integral part of honors” 

(Wolfensberger, 2012, s. 114). De dygtigste bachelorstuderende får således adgang til at 

deltage i forskningsaktiviteter, hvilket ifølge underviserne ikke alene stimulerer de 

studerende kognitivt men også støtter personlig udvikling og øger deres muligheder for at 

blive optaget ved ’graduate school’9. Blandt de initiativer, der bidrager til, at de studerende 

tilegner sig evner indenfor forskning, nævnes blandt andet  ”…a capacity to push students 

to produce evidence to support their statements” og ”…as crazy as it sounds, to make 

them uncomfortable so they can learn how to excel…” (Wolfensberger, 2012, s. 114-115). 

Det tredje tema tager netop tråden op i forhold til at betone vigtigheden af at stille 

udfordrende opgaver. Det fordrer, at underviserne selv har indsigt i det pågældende emne 

for at sikre de studerendes udbytte. Imidlertid påpeger Wolfensberger, at de studerendes 

kognitive vækst ikke kan klare sig alene ved undervisernes videnskabelighed, men også i 

høj grad må trække på de didaktiske redskaber indenfor ’honors’-pædagogikken.  

 

2.3.3 At tilbyde frihed 

Betydningen af frihed viser sig også i gennemgangen af den eksisterende litteratur om 

’honors’ og Wolfensberger indkredser tre klynger af undervisningsstrategier, der illustrerer 

hvordan frihed kan vise sig i tilgangen til undervisningen: 

 Fleksibilitet, tillade selvregulering, åbenhed: strategier, der skaber rum til 

studerendes spørgsmål, valg og begyndende initiativer 

                                            
9
 Svarer til kandidatoverbygningen 
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 Innovativ undervisning, eksperimenterende, sjov: strategier, der muliggør 

fornemmelse for og lyst til at eksperimentere 

 Professionalisme, nye relationer, udfordringer: strategier, der behandler de 

studerende som ”juniorkollegaer” i forsknings- og undervisningssammenhæng 

(Wolfensberger, 2012, s. 151) (min oversættelse). 

Selvreguleringsteorien fremhæver autonomi som en væsentlig ingrediens i indre 

motivation og øget velvære. Et læringsmiljø, hvor der indenfor givne rammer er frihed til at 

vælge og have muligheder, støtter oplevelsen af autonomi og er typisk kendetegnet ved at 

underviseren tilbyder konstruktiv feedback, opmuntrer de studerende til at tage initiativ og 

spørger ind til de studerendes interesse:”various studies indicate that a direct way to 

improve performance is to increase students’ autonomous motivation by, for example, 

providing choices during learning activities” (Wolfensberger, 2012, s. 36).  

Både hollandske og amerikanske undervisere vægter frihed højere i ’honors’-

undervisningen end i almen undervisning. Frihed tilgodeses ved at tildele de studerende 

højere grad af ansvar, frit emnevalg og frihed til at disponere deres tid. Det er konkrete 

tiltag, der er passende i ’honors’-forløb. Derimod har betydningen af struktur større 

vægtning i den almene undervisning. Frihed synes at være et begreb, der er tæt forbundet 

med både at skabe fællesskab og øge akademisk kompetence. Alligevel kan 

Wolfensberger indkredse tre temaer, der gør sig gældende, når underviserne muliggør 

frihed i ’honors’-forløbene. Det første tema handler om at tildele de studerende ansvar og 

er tæt forbundet med undervisernes tillid til de studerende. Ved at give de studerende et 

handlerum, hvor de selv træffer valg og tager beslutninger, får de studerende ejerskab. 

Det forudsætter, at underviserne er fleksible, åbne og giver plads til, at de studerende på 

den måde selv tager ansvar for deres læring og udvikling. Samtidig er det også et 

eksempel på, hvordan de studerendes personlige udvikling understøttes. Andet tema 

relaterer sig til at opmuntre til at træffe valg og forfølge personlige interesser og er tæt 

forbundet med akademisk kompetence. At forfølge sine interesser er afgørende, fordi 

læringsprocessen således intensiveres. Det gælder også for underviserne, der ser 

’honors’-forløbene som både ”legeplads” og innovative laboratorier til at udvikle 

undervisning i. Det sidste og tredje tema handler om hjælp til at udvikle selvstændige 

lærestrategier. I starten af et forløb er underviserne således mere støttende og styrende i 
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forhold til undervisningens rammer, for senere gradvis at opmuntre de studerende til at 

agere mere selvstændigt. Underviserne taler endvidere om ”begrænset” frihed ved at have 

fokus på mængden af frihed, de studerende får eller tager, og balancere mellem først at 

igangsætte en diskussion for efterfølgende, som en underviser udtrykker det: ”keep quiet 

so that students engage in their own deliberation with a minimum of ”expertise” flowing 

from the instructor” (Wolfensberger, 2012, s. 121).  

2.3.4. ’Honors’-underviserne 

Wolfensberger antager i sit studie, at undervisernes forestilling om undervisning og læring, 

deres motivation og følelse af selvregulering og deres opfattelse af de studerende samlet 

set har indflydelse på, hvordan de underviser – også i ’honors’-forløb. Hun tager afsæt i 

Kembers review af undervisernes forestilling om at undervise, som placerer underviserne 

mellem to poler: ’teacher-content’-perspektivet i den ene ende vægter, at de studerende 

kan tilegne sig nødvendig information. Undervisning handler derfor om at organisere, 

præsentere og teste indenfor en bestemt mængde akademisk viden. I den anden ende 

ligger ’student-learning’-perspektivet, hvor målet med undervisningen er, at de studerende 

ikke er reproducerende, men i stedet søger en dybdegående forståelse. Undervisningen er 

faciliterende med henblik på at stimulere de studerendes konstruktion af viden og 

personlige udvikling (Wolfensberger, 2012, s. 39-42). Wolfensbergers studie viser, at 

underviserne foretrækker en ’student-learning’-tilgang. De hollandske undervisere er dog 

tilbøjelige til at vægtekarakterer som et produkt af læringen i ’honors’-forløb.  

Såvel amerikanske som hollandske undervisere har selv en høj grad af indre motivation og 

selv-regulering, og Wolfensberger påpeger, hvordan der er en tydelig sammenhæng 

mellem undervisernes motivation og deres opmærksomhed på både at skabe fællesskab 

og øge akademisk kompetence: Underviserne nyder arbejdet med de dygtige studerende 

og deler entusiastisk ud af deres akademiske interesser. ”It seems as if their motivation 

supports them to act in a relaxed and authentic style which helps to create an informal, 

relaxed yet demanding class atmosphere – and the other way around” (Wolfensberger, 

2012, s. 153). Wolfensberger kan i sin undersøgelse ikke registrere, hvorvidt der er en 

sammenhæng mellem undervisernes motivation og etablering af frihed.  
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De amerikanske undervisere identificerer en gruppe af studerende, der kan bekymre dem. 

Det gælder de meget konkurrerende og de over-engagerede, som er tilbøjelige til at 

fokusere mere på resultatet end på processen.  

Typisk er ’honors’-studerende både akademisk og personligt mere modne end studerende 

i almene forløb. ’Honors’-studerende er villige til at lægge en indsats i deres arbejde og 

kendetegnes ved at være dygtige til at kommunikere. Både amerikanske og hollandske 

undervisere identificerer følgende kvaliteter hos typiske ’honors’-studerende: opsøgende 

med henblik på at tage initiativ, nysgerrige, kreativt tænkende, motiverede og villige til at 

investere ekstra anstrengelser i deres studie. De amerikanske undervisere vægter 

risikovillighed, deltagelse i det akademiske fællesskab og evnen til at inspirere 

medstuderende. Hollandske undervisere vægter akademiske kompetencer såsom passion 

for forskning og gode karakterer (Wolfensberger, 2012, s. 154). 

 

  I dette kapitel har jeg i tråd med en induktiv tilgang præsenteret min forforståelse, der har 

sit teoretiske ståsted i den positive psykologi. Indenfor den positive psykologi har jeg 

fremhævet henholdsvis PERMA modellen og karakterstyrker, da disse specifikt 

præsenterer mit teoretiske ståsted. Desuden har jeg fremstillet Gagnés DMGT-model som 

en mulig tilgang til talentbegrebet indenfor de sundhedsfaglige professionshøjskoler. 

Ligeledes har jeg fremstillet et studie af Wolfensberger, der bidrager med perspektiver på 

hvilke strategier, underviserne benytter sig af indenfor ’honors’forløb. Wolfensberger 

identificerer endvidere, hvad der kendetegner underviserne. Gagné og Wolfensberger 

bidrager begge til den teoretiske udvælgelse af data, som er i tråd med de metodiske 

overvejelser, jeg fremstiller i kapitel 3.  
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3. Metode 

I dette kapitel vil jeg kort fremstille mine videnskabsteoretiske betragtninger samt redegøre 

for de metodiske overvejelser, der ligger til grund for undersøgelsens indsamling af empiri 

og bearbejdning af data. Jeg præsenterer mine overvejelser i tilknytning til at udvælge 

informanter, ligesom disse præsenteres. 

Som anført tidligere er talentudvikling i professionsuddannelser tilsyneladende for 

undervisernes vedkommende en ’nyere’ opgave med en ’ny’ tilgang til at samspille med 

studerende. Derfor tager jeg afsæt i grounded theory som en kvalitativ metode, hvor jeg 

indsamler min empiri via interviews og fokusgruppeinterviews, idet ” Det særlige ved 

grounded theory er hensigten om at skabe nye teoretiske modeller, som skal kunne 

forklare vigtige variationer indenfor det område, der udforskes” (Hylander & Guvå, 2005, s. 

269).  

Videnskabsteoretisk vægter jeg et afsæt i pragmatismen, hvor menneskets forestillinger 

om verden udspringer af bestræbelserne på at løse problemer gennem praktisk handlen 

(Langergaard, Rasmussen, & Sørensen, 2006, s. 107-117). Som udgangspunkt antager 

jeg således, at undervisernes initiativer til at oprette og gennemføre talentforløb dels er 

udtryk for, hvilke forestillinger de har gjort sig, dels også er udtryk for, hvilke problemer, de 

har forsøgt at løse ved at igangsætte talentforløbene. En videnskabsteoretisk tilgang 

forankret i pragmatismen understøtter, at den viden, der frembringes, er gyldig forudsat, at 

den bidrager med nytte til menneskets liv (ibid).  

I forlængelse heraf er jeg optaget af at få adgang til undervisernes erfaringer med 

talentforløb.   

3.1. Designprocessen 

Denne undersøgelses empiri er indsamlet via semistrukturerede interviews og et 

fokusgruppeinterview. Min tilgang til indsamling af data afspejler en kvalitativ metode, hvor 

jeg arbejder induktivt ved så forudsætningsløst som muligt at tage afsæt i empirien 

(Hylander & Guvå, 2005). Det kan dog være problematisk ikke på forhånd at have viden 

om det emne, interviewet skal bidrage til, i forhold til at man får stillet sine informanter de 

mest relevante spørgsmål (Tanggaard & Brinkmann, 2010). Indenfor grounded theory er 

det imidlertid en præmis, at man sideløbende veksler mellem dataindsamling og analyse 

af data. Den proces starter indledningsvist ved at man bevæger sig ind i det felt, der 
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undersøges, for åbent at søge efter data (Hylander & Guvå, 2005). Selvom det foregår 

forudsætningsløst i en åben, afsøgende proces, påpeger Charmaz, at ”Just as the 

methods we choose influence what we see, what we bring to the study also influences 

what we can see” (Charmaz, 2006, s. 15) Således har jeg med min fremstilling af den 

positive psykologi, Seligmans PERMA model og henvisningen til karakterstyrker, 

synliggjort den forforståelse, som kan få betydning for de valg, jeg kan få øje på og 

således tager undervejs.  

  Charmaz henviser imidlertid også til, at ”guiding interests, sensititzing concepts, and 

disciplinary perspectives often provide us with such points of departure for developing, 

rather than limiting our ideas” (Charmaz, 2006, s. 17) Her henviser hun til, hvordan man i 

grounded theory bevidst og successivt udvælger data fra forskellige kilder med henblik på 

at fange kompleksiteten i det, der undersøges.  Ud fra den betragtning kan den litteratur, 

som jeg har redegjort for i kapitel 2 (Gagné og Wolfensberger) fungere som udkigspunkter 

for min videre udvælgelse af de empiriske data undervejs i processen.  Det er i tråd med 

begrebsdannelsen som en del af grounded theorys proces, hvor man foretager en 

strategisk udvælgelse af teoretiske datakilder, der kan bidrage til at variere og uddybe 

(Guvå & Hylander, 2005).  

  I denne undersøgelse har jeg vægtet at indhente empiriske data i form af 

semistrukturerede individuelle interview og fokusgruppeinterview med undervisere 

involveret i professionshøjskolernes talentforløb.  

3.1.1. Design af semistruktureret interview 

Indledningsvis besluttede jeg at indsamle data ved at udføre semistrukturerede interview 

med individuelle talentundervisere. Det semistrukturerede interview er kendetegnet ved at 

forløbe som en interaktion mellem interviewer og informant og giver mulighed for at 

forfølge og give plads til det, den interviewede er optaget af, samtidig med at intervieweren 

undervejs kan benytte interviewguiden mere eller mindre styrende (Tanggaard & 

Brinkmann, 2010). Mit udgangspunkt for interviewguiden var følgende spørgsmål: Hvordan 

ser talentforløb i professionshøjskolerne ud? Hvilke studerende deltager? Hvad vægter 

underviserne i tilgangen til de studerende? 
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Selve interviewguiden blev, afledt af ovennævnte spørgsmål, tematiseret indenfor tre 

områder: rammerne for det konkrete talentforløb, de studerende og samspillet mellem 

studerende og underviser10. 

Interviewene var tilrettelagt som telefoninterview af cirka 45 minutters varighed.   

3.1.2. Design af fokusgruppeinterview 

Beslutningen om at supplere min dataindsamling med at udføre et fokusgruppeinterview 

opstod undervejs i forbindelse med den første kodning af de første fire interviews. Indenfor 

grounded theorys metodiske tilgang er det vigtigt at benytte sig af det kvalitiative studies 

fleksibilitet og således forfølge uventede iagttagelser og spor, der vokser frem af empirien 

(Hylander & Guvå, 2005). Det kan betyde, at designet til at indsamle data suppleres eller 

ændres (Charmaz, 2006). Efter jeg havde gennemført de første fire individuelle interviews, 

blev jeg nysgerrig efter at udfolde, hvad underviserne siger, de vægter i samspillet med de 

studerende, der er involveret i talentforløbene, og i hvilken grad samspillet er formaliseret. 

Jeg valgte dermed at udføre et fokusgruppeinterview med 3 undervisere for på en effektiv 

måde at få adgang til data, der bliver genereret ved at deltagernes sammenligninger, 

erfaringer og forståelser indenfor konteksten sættes i spil (Halkier, 2010). De data, jeg var 

interesseret i, havde fokus på deres samspil med de studerende og deres opfattelse af, 

hvad der kendetegner de studerende. Dette fokus blev indarbejdet i en tematiseret 

interviewguide med de emner, jeg gerne ville bringe op i forbindelse med 

fokusgruppeinterviewet11, men med det sigte, at jeg som moderator er mindre styrende 

end i et individuelt interview. Det indebærer, at få deltagerne til at være afslappet, at tale 

sammen, at sørge for deltagerne holder sig til emnet, og ikke mindst, at de udtrykker 

varierede erfaringer (ibid). På den måde giver samspillet i fokusgruppen særligt adgang til 

at det, der optager deltagerne, kommer frem (Kvale & Brinkmann, 2008).   

Fokusgruppeinterviewet var planlagt til at vare cirka 45 minutter og blev afholdt på den 

campus, der er arbejdsplads for de tre medvirkende undervisere. 

                                            
10

 Interviewguide: se bilag 
11

 Interviewguide, fokusgruppeinterview: se bilag 
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3.2. Dataindsamling 

I tilknytning til at udvælge deltagere til først de semistrukturerede interviews og siden 

fokusgruppeinterviewet har jeg vægtet, at de undervisere, der medvirker, har så meget 

erfaring, som det er muligt at have indenfor talentforløb i professionshøjskolerne. I den 

forstand betragter jeg deltagerne, jeg har interviewet, som eksperter. Eksperter forventes 

at være mere enige indenfor det pågældende ekspertområde end novicer, hvorfor deres 

udsagn indbyrdes forventes at ligne hinanden (Romney, A.K., Weller, & Batchelder, 1986). 

I forlængelse heraf har jeg endvidere vægtet, at underviserne alle er tilknyttet 

sundhedsfaglige professionsuddannelser. Det kunne være relevant at udvide 

inklusionskriteriet til at favne alle velfærdsuddannelserne. Men på baggrund af 

talentrapporten er der indenfor lærer- og pædagoguddannelsen lagt op til, at 

uddannelserne i lige så høj grad skal uddanne de studerende til selv at identificere talenter 

som at de studerendes egne talenter skal identificeres (Undervisningsministeriet, 2011) . 

Mit fokus er imidlertid forankret i professionshøjskoleundervisernes tilgang til talentforløb. 

Af hensyn til det kvalitative studies generaliserbarhed har jeg derfor udvalgt 

interviewdeltagerne udelukkende indenfor de sundhedsfaglige uddannelser.  

I det følgende vil jeg nærmere redegøre for de overvejelser vedrørende deltagere, der 

ligger til grund for min indsamling af data i henholdsvis de semistrukturerede interviews og 

i fokusgruppeinterviewet.  

3.2.1. Valg af informanter  

På baggrund af en gennemgang af de udviklingskontrakter, som professionshøjskolerne 

har indgået med Uddannelses- og forskningsministeriet, har jeg fundet formuleringerne 

”talentforløb” og ”talentudvikling”. De optræder første gang i kontrakten for 2013/14 som 

indikatorer for tre af professionshøjskolernes arbejde med målene i udviklingskontrakten12. 

Dette fremgår af fig 3.1. 

 

                                            

12 Ingen andre professionshøjskoler anførte i udviklingskontrakten for 2013/14, at de anså 

talentforløb/talentudvikling som mål eller indikator for at arbejde med målene. 
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Professionshøjskole Mål Indikator 

Metropol Selvvalgt mål: stærkere studerende. Ses i 

tæt sammenhæng med målet ”bedre 

kvalitet i uddannelserne” 

 

”Flere talentforløb” 

 

UC Lillebælt Bedre kvalitet i uddannelserne ”Etablering af talentforløb i 

uddannelserne” 

 

VIA Bedre sammenhæng i 

uddannelsessystemet 

”Talentudvikling i VIAs 

uddannelser” 

 

Fig. 3.1.: Professionshøjskoler hvor talentforløb eller talentudvikling vægtes i udviklingskontrakter 2013/14 

 

Med hjælp fra udbudsstedernes hjemmesider og kontakt til såvel udviklingskonsulenter 

som uddannelsesledere har jeg i første omgang søgt efter undervisere, der har udviklet 

talentudviklingsforløb, med det sigte at interviewe dem om deres overvejelser vedrørende 

tilrettelæggelse og gennemførelse af talentudvikling i deres respektive uddannelser. Jeg 

sendte 6 konkrete forespørgsler afsted, ledsaget af samtykkeerklæring13 (Brinkmann, 

2010) og fik positivt tilsagn og accept fra fem undervisere, om at de gerne ville medvirke i 

et telefoninterview. 

I forbindelse med det efterfølgende fokusgruppeinterview tog jeg kontakt til to af de 

undervisere, jeg allerede havde interviewet. De var behjælpelige med at udpege i alt tre 

undervisere. Fælles for de tre undervisere er, at de fungerer som vejledere tilknyttet de 

studerende undervejs i talentforløbene. Baseret på en mailforespørgsel og 

samtykkeerklæringen, gav alle tre undervisere  positivt tilsagn til at medvirke i et 

fokusgruppeinterview. Interviewet blev afholdt på campus, hvor de tre underviseres 

respektive uddannelser er lokaliseret.  

Jeg gennemførte 5 telefoninterviews med undervisere fra 3 professionshøjskoler indenfor 

det sundhedsfaglige område, repræsenteret ved jordemoder-, fysioterapeut- og 

                                            
13

 Samtykkeerklæring: se bilag 
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sygeplejerskeuddannelse. Interviewene varede hver især omkring 45 min. Endvidere 

gennemførte jeg et fokusgruppeinterview af 50 minutters varighed med undervisere fra 

fysioterapeut- og sygeplejerskeuddannelse.  

3.2.2. Præsentation af informanter 

De 8 underviseres erfaringsgrundlag spænder mellem 1 til 4 år. Fem undervisere er 

involveret i både udvikling af forløbene og gennemførelse. En underviser er primært 

involveret i udvikling, og to undervisere er kommet med ind i forløbene, efter de er blevet 

udviklet.  

Af hensyn til undervisernes anonymitet, er de i transskriberingen af interviewene 

identificeret med forbogstav. I selve analysen henviser jeg til underviserne som illustreret i 

fig. 3.2.: 

 

 

Underviser Uddannelse Talentforløb 

Uv1 Sygeplejerskeuddannelsen To spor: 1) akademisk, 2) 

professionsrettet 

Uv2 Fysioterapeutuddannelsen Leverance til forsknings- og 

udviklingsprojekter 

Uv3 Fysioterapeutuddannelsen To spor: 1) forsknings- og 

udviklingsprojekter, 2) formidling 

og undervisning  

Uv4 Sygeplejerskeuddannelsen Udviklingsprojekter i tæt 

samarbejde med klinisk praksis 

Uv5 Jordemoderuddannelsen Tværfaglig formidling og 

undervisning 

Uv6 Sygeplejerskeuddannelsen Udviklingsprojekter i tæt 

samarbejde med klinisk praksis 

Uv7  Sygeplejerskeuddannelsen Udviklingsprojekter i tæt 

samarbejde med klinisk praksis 

Uv8 Fysioterapeutuddannelsen Formidling og undervisning 

Fig. 3.2.: Præsentation af deltagere i interviews 
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I det forgående har jeg fremlagt, hvordan mit videnskabsteoretiske afsæt knytter an til 

pragmatismen, og min metodiske tilgang er forankret indenfor grounded theory. Jeg har 

endvidere fremlagt mine metodiske overvejelser i tilknytning til undersøgelsens design og 

således gjort rede for udvælgelsen af de i alt 8 undervisere, der medvirker til henholdsvis 

individuelle interviews og et fokusgruppeinterview. Både fremstillingen af Gagnés DMGT-

model og Wolfensbergers talentpædagogik er litteratur, udvalgt som en del af data 

undervejs i grounded theorys arbejdsproces. Resultatet af grounded theory skal imidlertid 

være funderet i empiriske data, hvilket interviewundersøgelsen bidrager med.  
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4. Analyse af empirien 

  Hensigten med dette kapitel er at formidle analysen af, hvad underviserne fortæller om 

deres tanker omkring at agere med og for de studerende, som indgår i sundhedsfaglige 

uddannelsers talentforløb, og ligeledes hvad de fortæller om at udvikle talentforløbene. I 

fremstillingen er citater fra interviewene med underviserne udvalgt og udgør således 

belæg for analysen. I afsnit 4.1. vil jeg indledningsvis redegøre for min analysestrategi, 

som afspejler en iterativ og overvejende induktiv tilgang til empirien. Til trods for at 

underviserne refererer til forskellige udgaver af talentforløb, synes der at være nogle 

fællestræk i tilknytning til at udvikle rammerne for at udvikle talent. I afsnit 4.2. 

fremanalyserer jeg disse fællestræk. Omdrejningspunktet for afsnit 4.3. er en analyse af, 

hvordan deltagende studerende kan identificeres inden for de sundhedsfaglige 

professionsuddannelser.  

I afsnit 4.4. vil jeg analytisk udfolde de indsatsområder og strategier, underviserne vægter i 

deres tilgang til studerende i talentforløb. Afslutningsvis vil jeg i afsnit 4.5. opsummere 

analysens resultater. 

  

4.1. Analysestrategi 

Med en induktiv tilgang til dette projekt bliver analyseprocessen tæt forbundet med 

dataindsamlingen med henblik på, at analysen skal være datafunderet (Boolsen, 2010). 

Hensigten er således, at analysen skal bidrage til at begrebsliggøre talentforløb i 

sundhedsfaglige professionsuddannelser, for på den måde at forklare og forstå, hvad der 

henholdsvis kendetegner studerende i talentforløbene og undervisernes tilgang til at støtte 

de studerende - baseret på undervisernes udsagn.  

4.1.1. Kodning 

Det er gennem kodeprocessen, at man definerer, hvad det er, der sker i data. Helt 

grundlæggende gør det sig gældende i en induktiv tilgang, at kodningen her ikke er styret 

af forudfattede kategorier eller koder. I stedet er det afgørende, at koderne genereres på 

baggrund af, hvad der viser sig i data (Charmaz, 2006). Fokus er de sociale 

hændelsesforløb og interaktioner, som underviserne er involveret i i forbindelse med 

udviklingen af talentforløb og samspillet med de studerende.  
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  Kodestrategien indenfor grounded theory er i første omgang meget åben og afsøgende 

(Boolsen, 2010) (Hylander & Guvå, 2005).  Det betyder, at de første analytiske koder 

besvarer følgende spørgsmål:  

 Hvad er det, der sker her?  

 Hvilke hændelser beskrives? 

Disse spørgsmål tog jeg fat på umiddelbart efter interviewene, ud fra to betragtninger: 

Først og fremmest ud fra den betragtning, at ”working quickly can spark your thinking and 

spawn a fresh view of the data” (Charmaz, 2006, s. 48). Intentionen var således, at 

fastholde de opmærksomheder og overraskelser, jeg umiddelbart registrerede undervejs i 

interviewene, som et afsæt for kodningen. For det andet ud fra en hensigt om at 

kvalitetssikre min analyse ved at fremstille min fremgangsmåde og således synliggøre, 

hvordan jeg med mine konstruerede koder interagerer med data (Guvå & Hylander, 2005). 

Et forkortet eksempel på, hvordan denne første kodning af min umiddelbare oplevelse af 

interviewsituationen tager form, kan ses i fig. 4.114.  

På baggrund af denne første kodning blev jeg særlig opmærksom på, at samspillet med 

eksterne og kliniske samarbejdspartnere tilsyneladende har betydning. Jeg navngav 

undervisernes initiativer med henblik på at få (de rette) studerende ind i forløbene ’gate-

keeping’ og blev nysgerrig på sammenhængen mellem undervisernes opfattelse af de 

studerende og tilsvarende opfattelse af de studerendes behov for støtte, eftersom 

underviserne umiddelbart ikke svarede i lighed med de strategier, Wolfensberger har 

indkredset.15 Tråden til Wolfensberger skal ikke ses som et deduktivt greb i starten af 

analysen, men er i stedet et eksempel på, hvordan Wolfensbergers undersøgelse bidrager 

til at få øje på mulige antagelser, der kan inspirere videre i kodningsprocessen samt give 

inspiration til at afprøve og sammenligne, de elementer, som tager form i 

analyseprocessen.  

  I en induktiv tilgang til analysen er det imidlertid vigtigt, at forudfattede teorier ikke tvinges 

ned over data. En måde at tage højde for det, er ved at være åben over for data og 

således også forfølge, det, der ikke var forventet. Som nævnt i afsnit 3.1.2. var det 

undervejs i denne første kodning, at jeg derfor blev nysgerrig på at få yderligere 

perspektiver på, hvad underviserne siger, de vægter i samspillet med de studerende, og i 

                                            
14

 Alle ”første koder” forefindes på vedlagte USBdrev. Se: ”første kodesæt”. 
15

 Se kapitel 2. 
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hvilken grad samspillet er formaliseret. Det efterfølgende fokusgruppeinterview er således 

et eksempel på, hvordan arbejdet med analysen og indsamlingen af data er tæt forbundet i 

en vekselvirkende proces.  
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  Jeg transskriberede selv de i alt 6 interview. Derefter blev hele materialet genstand for 

kodning af indikatorer. Indikatorer giver en antydning af hændelser i data og formuleres i 

stor udstrækning som verber eller verbalsubstantiver for på den måde at betone fokus på 

de interaktive processer (Guvå & Hylander, 2005).   

Kodningen resulterede i i alt 61 indikatorer for, hvad underviserne siger, de vægter, og 

siger, de gør for og med de studerende i talentforløb. I denne proces valgte jeg at give de 

interviewede farvekoder. Fig. 4.2. illustrerer sammenhæng mellem koden ’stiller krav’ og 

tekstudsnit, hvor underviserne henviser til erfaringer og eksempler, som alle indikerer, at 

her foregår noget med at stille krav.,  

Kode Linje Tekst 

Stiller krav 242-243 

1195-1202 

 

1204-1205 

 

1866-1868 

 

1875-1881 

 

2009-2011 

Virker godt at stille krav, at være ambitiøs på deres vegne 

”Det er dig, der har ansvaret for de her styrkemålinger” […] 

vist tillid, det vokser de af 

”men det, at der bliver stillet krav til dem, det gør, at de 

lærer” 

”og man skal ikke være bange for at stille krav til dem, 

det er ligesom det, hele konceptet går ud på” 

Give udfordringer, holde processen i gang, lade ansvaret 

være hos dem 

De er forpligtet i forhold til hinanden, i grupper, skal bære 

det sammen 

Fig. 4.2. Eksempel på, hvordan den samme kode sammenfatter indikatorer fra flere interviews. 

4.1.2. Komparation 

Parallelt med kodning foregår en sammenlignende analyse. Ligheder og forskelle, der 

vokser frem, sammenlignes for således at indkredse disse ligheder og forskelle i andre 

sammenhænge (Hylander & Guvå, 2005).  

I processen her betyder det, at de 61 indikatorer på den måde bliver sorteret i 

sammenlignelige ”bunker”, der kan klassificeres i tre temaer:  
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 udvikler og designer forløbet (22 indikatorer) 

 identificerer og giver de studerende adgang til forløbet (20 indikatorer) 

 samspiller undervejs i forløbet16 (19 indikatorer). 

  Næste skridt var at skelne processerne i de tre temaer fra hinanden ved at stille følgende 

spørgsmål til de frembragte koder: Hvor taler underviserne om de studerende? Hvordan 

taler de om de studerende? Hvorfor taler de om de studerende i den sammenhæng? 

Hvordan taler underviserne om deres samspil med de studerende? Hvorfor vægter de det, 

de gør, når de taler om deres samspil med de studerende? Hvor ofte taler underviserne 

om netop den måde at samspille på?   

De nævnte spørgsmål illustrerer, hvordan teoretiske koder indenfor grounded theory kan 

bidrage til at opdage variationer mellem de aktuelle begreber (Boolsen, 2010). Endvidere 

bidrager sammenlignende analyse med ideer til, hvordan de kodede indikatorer kan 

samles i kategorier, der efterfølgende kodes (Guvå & Hylander, 2005).  

I eksemplet i figur 4.3. illustreres således, hvordan den overordnede kategori ”talent i 

sundhedsfaglig uddannelse” er sammensat af forskellige koder og underbegreber.  

 

 
                                            

16
 Alle tre kategorier med samtlige indikatorer forefindes på vedlagte USB -drev. Se ”udvikler 

og designer forløbet”, ”identificerer og giver de studerende adgang til forløbet”, ”samspiller med de 
studerende undervejs”. 

talent i sundhedsfaglig 
uddannelse 

udvikler relevante forløb 

designer forløb 

kompenserer for mangel 

forventninger til 
studerendes indsats 

opsporer og forankrer 
eksternt 

studerende løfter opgaver 

opsporing 

samarbejder for de 
studerende 

organisatorisk opmærksom 

handler på 
forhåndenværede 

muligheder 

talent-taler 

begrænsninger i 
omverdenen 
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Fig. 4.3. Fra koder og underbegreber til kategorien ”talent i sundhedsfaglig professionsuddannelse”. 

  

4.1.3 Konceptualisering 

 For ikke alene at fortabe mig i at beskrive de sorterede kategorier lod jeg endvidere den 

fremsatte teori i kapitel 2 bidrage som udkigspunkt i forhold til at pege på, hvilke 

datafunderede processer og begreber, der kan være relevante at arbejde videre med. 

Dertil benyttede jeg memoer. I grounded theory udgør de vigtige bidrag i processen 

henimod konceptualiseringen af teoretiske kategorier. Memoer kan være enkelte 

sætninger, et afsnit eller et flere siders udkast (Guvå & Hylander, 2005). Charmaz skriver 

således om anvendelsen af memoer: ”Memo-writing is the pivotal intermediate step 

between data collection and writing drafts of papers. When you write memos, you stop and 

analyze your ideas about the codes in any- every-way that occurs to you during the 

moment” (Charmaz, 2006, s. 72). I fig. 4.4. følger således et eksempel på et memo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.4 Eksempel på memo 

 

Igen vægter jeg, at teorien fra kapitel 2 alene fungerer som udsigtspost over det empiriske 

landskab, der kan medvirke til at indkredse og konkretisere nedslag i analysen undervejs.  

 

Memo: 2.8.15 

Selvom forløbene er tematiseret, som de er, så er det interessant at se, hvordan det er 

kombination af tilfældigheder og efterspørgsel, der ligger til grund for, at forløbene tager 

form. Det kan i tråd med Gagnés model illustrere både chancefaktorer/tilfældigheder 

samt omgivelsernes betydning. Men hvor tilfældigt er det lige? De undervisere, der går 

ud og spørger, om der er mulighed for talentforløb det pågældende sted, går vel netop 

derhen, fordi de selv anerkender det pågældende steds aktiviteter som en mulig 

talentaktivitet? Afledt af Gagnés model, hvor langt rækker omgivelser og tilfældigheder, 

når det handler om ikke at udvikle et talent, men at udvikle et talentforløb??? 
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Med afsæt i de strategier for en induktiv analyse, jeg her har beskrevet og gjort rede for, vil 

jeg i det følgende fremstille en datafunderet analyse af, hvad der kendetegner talentfulde 

studerende i sundhedsfaglige professionsuddannelsers talentforløb, og på hvilken måde 

talentforløbenes underviserne støtter disse studerende.  

 

4.2. Talent i sundhedsfaglige professionsuddannelser 

. Rammerne for, hvad der i de sundhedsfaglige professionsuddannelser kendetegner de 

forløb, der udvikler talent, er afledt af de kontekster, hvor underviserne handler på vegne 

for og sammen med potentielle studerende i talentforløb. Til trods for forløbenes egenart 

er der imidlertid nogle fællestræk for hvordan udviklingen løbes i gang. Hvordan disse 

fællestræk medvirker til at underviserne identificerer de studerende, der kan indgå i 

forløbene, viser sig ved følgende: 

 Underviserne udvikler relevante og meningsfulde talentforløbsaktiviteter 

 Underviserne opsporer og forankrer aktiviteter hos eksterne samarbejdspartnere 

 Underviserne handler på forhåndenværende muligheder i egen 

uddannelse/institution. 

I det følgende bliver de tre fællestræk fremstillet. De ledsages af en skematisk oversigt, 

der beskriver talentforløbenes formelle rammer, baseret på undervisernes beskrivelser i 

interviewene (figur 4.5).  

  

Underviserne udvikler relevante og meningsfulde talentforløbsaktiviteter    

De syv talentforløb, som de interviewede undervisere refererer til, er forankret i aktiviteter, 

der indenfor forsknings- og udviklingsarbejde hos kliniske samarbejdspartnere, forsknings- 

og udviklingsarbejde hos andre samarbejdspartnere, undervisning af medstuderende, 

tværprofessionel undervisning af kommende forældre og toning af professionsfaglighed    
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Fig. 4.5. Skematisk oversigt, der fremstiller talentforløbenes fællestræk i relation til at designe og udvikle 

dem. 
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At talentforløbene er forankret i aktiviteter, der har relevans for de studerendes faglighed, 

gør sig næsten selvfølgeligt gældende. Alligevel er der variationer over undervisernes 

tolkning af relevans. For nogles vedkommende handler det udelukkende om at tage afsæt 

i professionens almene kompetencer, som det eksempelvis gør sig gældende for et af de 

spor, hvor de studerende arbejder med undervisning og formidling: ”Som fysioterapeut er 

det jo noget, man kommer til at befinde sig i resten af sine dage, på godt og ondt, store og 

små hold” (Uv3). Andre forløb tager i tilrettelæggelsen af aktiviteter afsæt i professionens 

almene kompetencer og lægger så lidt til: ”For det første skal det være relevant for 

fys[ioterapeuter]. Det må godt være uden for deres normale kompetencer. Så toner vi 

deres CV. Det vil sige, de er bedre stillet end andre, der kommer ud herfra, hvis de har 

deltaget i sådan noget” (Uv2). I de forløb, hvor underviserne vægter, at aktiviteternes 

relevans skal knytte an til de studerendes muligheder for at arbejde med kliniske 

udviklingsopgaver, er det mulighederne for at opspore disse, der i sidste instans 

specificerer, hvori aktiviteterne består: ”Det er forskelligt, lige hvad de er stødt ind i af 

projekter. Nogle af dem har bare siddet og lavet dataindtastning. Men det er jo også en del 

af forskning og metode, og de har været med i journal clubs sammen med de ansatte 

forskere der” (Uv8).  

Det er en prioritet for underviserne, at de studerende oplever, at aktiviteterne er 

meningsfulde. Underviserne vurderer, at overførbarheden mellem aktiviteterne og de 

studerendes fremtidige karrieredrømme bidrager til den oplevelse: ”De får et 

grundlæggende kendskab til og en afprøvning af sig selv i en del af faget, som de jo har 

mulighed for at gå målrettet efter, hvis det er det, de vil” (Uv3).    

Underviserne opsporer og forankrer aktiviteter hos eksterne samarbejdspartnere 

Talentforløbenes forankring i konkrete aktiviteter er imidlertid ikke alene betinget af 

undervisernes fortolkning af relevans for de studerende. Det har betydning, at få støtte fra 

omgivelserne. Endvidere har omgivelsernes komplekse sammensætning i lige så høj grad 

betydning for undervisernes etablering af talentforløb, idet de påvirker undervisernes 

muligheder for at opspore mulige talentforløbsaftaler. Flere undervisere erfarer værdien i 

at udbygge og vedligeholde netværket: ”Vi har heldigvis en forskningsafdeling, hvor jeg 

kan henvende mig og spørge, om de har et projekt. Vi har nogle ph.d.er i gang, hvor jeg 

kan koble dem [de studerende] på” (Uv1). Den værdi det kan have at netværket i den 

forstand er tilgængeligt for underviserne, kan imidlertid blive udfordret i forlængelse af, 
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hvad underviserne samtidig oplever som tiltagende mere modne forskningsinstitutioner i 

det omkringliggende miljø:  

”Det bliver mere etableret. Vi har sværere ved at lave det her helt  

lavpragmatiske: Vi har en studerende, der godt kunne tænke sig at 

være med, I får ingen penge, men han må til gengæld gerne lave  

noget! Det har jo sådan set været budskabet, når vi har cyklet rundt i 

byen og lavet de her aftaler. Nu virker det mere som en forstyrrelse” 

(Uv3).   

 

  Noget tyder dog på, at så snart eksterne samarbejdspartnere erfarer, hvilket potentiale 

der kan være forbundet med at have studerende til at levere arbejde ind i forsknings- og 

udviklingsopgaver, giver det en tilsvarende efterspørgsel på studerende: ”Klinikken er jo 

efterhånden også… det er jo en del af det her koncept; vi har jo virkelig rendt ude i 

klinikken til møder med forskningssygeplejersker og udviklingssygeplejersker og fortalt 

dem om det her. Så de er også blevet opmærksomme på konceptet, og det betyder jo, at 

de også går og snakker med de studerende” (Uv4).   

  De danske underviseres oplevelser med eksterne samarbejdspartnere er således ikke 

alene hæmmende eller fremmende faktorer, der påvirker forankringen af talentforløbene i 

konkrete meningsfulde aktiviteter. Samarbejdspartnerne er tilsyneladende også meget 

afgørende for, hvad der er muligt at identificere som talent. 

Underviserne handler på forhåndenværende muligheder i egen 

uddannelse/institution 

  Det er imidlertid ikke alle talentforløbene, der er forankret i et eksternt samarbejde. Nogle 

forløb vidner om de muligheder, underviserne opsporer og lokaliserer inden for deres egen 

uddannelsesinstitution, og de er initieret af både studerendes efterspørgsel og en støt 

stigende opmærksomhed fra uddannelsens side på de forhåndenværende muligheder: 

 ”Vi startede et projekt op, hvor de studerende kunne få lov at undervise 

medarbejderne rundt på virksomhederne og tilbyde dem undervisning i 

løbehold, styrketræning og sådan nogle forskellige ting. Det var der 

faktisk kæmpestor interesse for. Vi oplevede, at mange studerende 

havde lyst til at gøre en ekstra indsats. … Samtidig har der været både 

fra studerende, undervisere og også ledelsen, nogle tanker om at bruge 



43 
 

ældre studerende til at undervise yngre studerende. Så så vi den her 

mulighed for at sige, at udfordringen ligger i, at de elsker at undervise 

deres medstuderende, når de er på den første halvdel af deres 

uddannelse” (Uv3). 

  De fleste undervisere kan imidlertid også berette om, hvordan der internt i uddannelserne 

har været forbehold for at indføre talentbegrebet: ”Mine kollegaer synes ikke, man kan 

sige, at nogle studerende er talenter, og andre ikke er. Alle er talenter” (Uv2). Efterhånden 

har uddannelsespolitiske initiativer gjort sig gældende: ”At vi nu karakteriserer det som 

talentforløb, det er egentlig mere en politisk beslutning, der blev truffet på et tidspunkt” 

(Uv4). At underviserne alle henviser til, hvordan de har mødt forbehold overfor 

talentbegrebet, kan pege på, at ikke alle omgivelser i lige høj grad har været parate til at 

se de forhåndenværende muligheder for at etablere talentforløb.   

  Samlet set er det i stor udstrækning undervisernes blik for og vilje til at investere tid i at 

opspore relevante samarbejdspartnere og tilgængelige muligheder, som medvirker til at 

tone, hvilke kompetencer de studerende kan arbejde med i talentforløb.  

4.3 Studerende i sundhedsprofessionelle talentforløb 

Undervisernes tanker om og iagttagelser af studerende, der indgår i talentforløb, handler  

henholdsvis om at de er dygtige, og således har gode evner, og om at underviserne 

oplever de studerende som at de er motiverede. Tilsyneladende er dygtighed en 

betegnelse, der bliver brugt i forhold til at bedømme hvordan en studerende udfører en 

bestemt aktivitet eller behersker et specifikt domæne. Motivation, som underviserne 

gengiver den, repræsenterer nærmere en klynge af interpersonelle karakteristika i form af 

karakterstyrker og mindset. Begge medvirker til at give et nuanceret bud på, hvad der kan 

identificere studerende, som medvirker i uddannelsernes talentforløb. I praksis optræder 

de to indikatorer ikke nødvendigvis som hinandens modsætninger, men for 

overskuelighedens skyld præsentereres de enkeltvis i det følgende.  

4.3.1. Betydningen af at være dygtig og have gode evner 

  Alle underviserne forholder sig til, hvorvidt karakterskalaen kan være indikator for, at 

studerende er dygtige og egnede til at indgå i et talentforløb, og flere af underviserne 
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oplever tilsvarende en sammenhæng mellem de studerendes faglige dygtighed og deres 

eksamenskarakterer:  

”Der er ingen tvivl om, at de skal være fagligt dygtige. Det er da helt 

klart et krav. Men om det lige betyder, at de skal have høje karakterer i 

alle fag eller i alle moduler, eller om der er nogle bestemte moduler, de 

skal klare sig ekstra godt i, eller sådan noget. Det er også svært at sige. 

Men de fleste af dem, det vil jeg sige, de er generelt nogle studerende, 

der har klaret sig til 10 eller 12 som karakter på stort set alle moduler” 

(Uv4).  

  

Når underviserne således refererer til dygtighed, tyder det på, at dygtighed er en indikator 

for de studerendes evner baseret på den kontekst, der kendetegner professions-

uddannelsernes almene teoretiske uddannelsesforløb. Det kommer bl.a. til udtryk således: 

”Vi kigger på studiejournalen og ser, hvordan deres eksamener er gået. Og har de sådan 

en god brug af teoretisk indsigt og overblik og overskud … Så kigger vi på deres skriftlige 

opgaver, om de har gode analytiske evner, etik og dømmekraft” (Uv2). Flere af 

underviserne har imidlertid opmærksomhed på, at gode karakterer relaterer sig til den 

kontekst, der specifikt handler om at gå til eksamen: ”Karaktermæssigt behøver det heller 

ikke være dem, der ligger helt i top. Det er også en kunst at gå til eksamen” (Uv7).   

  En anden ramme, der synes at være mere relevant end eksamen, er de lektioner, hvor 

underviserne har mulighed for at opleve de studerendes dygtighed. En underviser fortæller 

således: ”En del af os underviser på modul 9, og der spotter vi jo dem, der har en speciel 

interesse i metode og forskning. Og der opfordrer vi dem så til at melde sig. Altså, hvis vi 

kan se, at dem her, det vil de være gode til” (Uv4).  

 

  Det er ikke underviserne alene, der identificerer de studerendes dygtighed på baggrund 

af den almene undervisning. En underviser anfører følgende betragtning over de 

studerende og deres formodede succesoplevelser:  

”På en eller anden måde synes naturen at være selvselekterende. Vi 

har ikke haft nogen problemer endnu med at nogle dorske, dovne 

melder sig, nogle der ikke fatter en bjælde. Altså, det har vi faktisk ikke. 

Jeg tænker, der er lidt den samme mekanisme, der begynder at gøre 
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sig gældende, som når man begynder at spille fodbold som 6-årig. Hvis 

du stadig spiller fodbold som 18-årig, så er det nok fordi du er jævnt god 

til det. Er det sjovt og motiverende? Det følger også lidt med, om man 

har succesoplevelser. Dem, der har flair for det, bliver ved med det. Og 

dem, der ikke har, finder noget andet” (Uv3).   

Den betragtning antyder, som underviserne tilsvarende iagttager, at nogle studerende har 

en naturlig flair for netop de kompetencer, som talentforløbene sigter efter at udvikle. 

Samtidig afspejler det også, hvordan de studerendes lyst til – eller ligefrem ærgerrighed 

efter – succesoplevelser kan være en indikation for, at de studerende har positive 

erfaringer fra tidligere med både at udfolde sig og udfordre sig indenfor et 

kompetenceområde.  

  Selvom evnen til at vurdere sig selv som dygtig kan ligge til grund for de studerendes 

motivation for at indgå i et talentforløb, så er det tilsyneladende en indikator, der kan lade 

sig undertrykke af de kulturelle normer for dygtighed: 

 ”Jeg tror virkelig, man er så præget af i Danmark, at det med at stille 

sig op og sige jeg er pissegod til det her, det er så udansk på en eller 

anden måde. Og de studerende siger det faktisk. Jeg har studerende, 

der kommer fra klasser, hvor jeg siger: Det er pudsigt, der ikke er flere 

fra jeres klasse, der har valgt det her [talentforløb]. Er det noget, I har 

snakket om på klassen? Og så siger de så, de kigger sådan helt på mig 

og siger: Nej, det snakker vi ikke om på klassen, fordi når vi har nævnt 

det, så bliver de andre… så er det sådan noget med at sige, at I skal 

ikke tro, I er noget, og hvad nu med alle os andre. Det er ren 

misundelse. I stedet for at de melder sig selv”(Uv4).  

Når underviserne oplever, at dygtige studerende fravælger at melde sig til talentforløbene 

kan det tyde på, at ikke alle studerende, som fagligt er dygtige, formår at ignorere de 

normer, der kulturelt set kan dominere i form af modstand mod at være sine styrker 

bevidst. 

Dygtige studerende er således ikke nødvendigvis de studerende med høje karakterer, 

men ofte er de kendetegnet ved, at underviserne eller de selv oplever, at de udmærker sig 

indenfor et fagområde, som er relevant for de aktiviteter, der indgår i talentforløbet. Nogle 
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tilsyneladende dygtige studerende er angiveligt mere lydhøre for kulturelle normer end for 

at anerkende eget potentiale. 

4.3.2. Betydningen af at være motiveret 

Når underviserne redegør for deres opfattelse af, hvad der særligt kendetegner 

studerende, foruden at de er dygtige, trækker de på en begrebsforståelse, som henviser til 

den studerendes måde at tænke på og den studerendes måde at agere på. Det drejer sig 

om opfattelsen af, at: 

 ”Man kan godt være en arbejdshest!” 

 ”De har jo meldt sig til at have sommerfugle i maven” 

 ”De skal kunne holde til det”. 

Disse opfattelser bliver fremstillet i det følgende:  

”Man kan godt være en arbejdshest!” 

”Man kan godt diskutere, om det, vi her har etableret, er et talentforløb. Det er måske mere 

et flidsforløb eller interesseforløb” (Uv3).   

Til trods for at faglig dygtighed for nogle nærmest er en selvfølgelig indikator for 

studerende, der indgår i talentforløb, bidrager alle underviserne med mange eksempler på, 

hvordan de studerendes lyst og vilje er et mindst ligeså væsentligt og vægtet kendetegn: 

”Jeg vil sige, i vores definition ligger også, at de har lysten og viljen til at yde en særlig 

indsats. Og fordi man måske er dumpet modul 4 og gerne vil have det akademiske spor, 

så vil det være en individuel vurdering af den studerende. Så man kan godt være en 

arbejdshest, men have svært ved det faglige” (Uv1). De studerende, der deltager i 

talentforløbene, er således indstillet på at investere ekstra ressourcer og engagere sig i 

forløbet.   

I nogle tilfælde lader det til, at den lyst, vilje og det engagement, en studerende kan 

mobilisere i sig selv, bliver et vægtigt argument for at være egnet i et talentforløb: ”Ja, det 

drive, for hende, jeg har lige nu, har egentligt ikke noget andet, men hun har bare så 

meget energi, altså vil det. Og så er det det, vi bygger på” (Uv7).  
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  I den forbindelse oplever underviserne, hvordan de studerende kan være drevet ind i 

talentforløbene af nysgerrighed, mere end egentlig dygtighed, hvilket bliver en 

gennemgående katalysator for de studerendes motivation og engagement: 

”Når man skal arbejde kvalitativt sammen og lave det på det niveau, vi 

gerne vil have, når man snakker talentudvikling, så skal man have den 

der mere åbne, eller åben er et fortærsket ord på det her sted, men 

undrende, sådan virkelig nysgerrig tilgang til, hvad er det, det her 

handler om. Og det er også der, jeg tænker ydmygheden kommer ind. 

Det er måske noget her, jeg ikke helt lige har fanget endnu eller ikke 

lige helt ved, hvad handler om” (Uv6).  

  Hvor de studerende i nogle tilfælde, som tidligere nævnt, bliver motiveret af deres 

succesoplevelser, er der imidlertid også en gruppe studerende i talentforløbene, der 

nærmere bliver motiveret af at træne målrettet med henblik på at kompensere for en 

endnu ikke opnået succes. En underviser fortæller:  

”Vi har selvfølgelig dem, vi alle klassificerer som stærke; stærke i 

teorien og stærke, når de er ude i praktik. Og det er også dem, der 

melder sig til sundhedsklinikken. Men vi har også den der gruppe, som, 

det er  måske en tredjedel af dem, der melder sig, synes det er svært 

ude i praktikken. Synes den der kontakt med borgeren, brugeren, 

patienten er svær, og det vil de gerne træne. Og nogle kan man virkelig 

se, de står der med sommerfugle i maven, og det er virkelig svært for 

dem. ” (Uv5).  

At studerende således også opsøger talentforløbene med det sigte at træne færdigheder, 

som opleves svære, kan nuancere perspektivet på, hvilket drive der ligger bag de 

studerendes arbejdsomhed. 

”De har jo meldt sig til at have sommerfugle i maven!” 

  Meget tyder på, at de studerende i talentforløb generelt er kendetegnede ved, at de har 

modet til at udfordre sig selv. En underviser påpeger: ”De har jo meldt sig, fordi de gerne 

vil udfordres. Og det vil sige, de er også klar til at træde udenfor deres comfort zone og så 

udvikle sig der. De har jo meldt sig til at have sommerfugle i maven” (Uv3).  

  På den ene side ser det ud til, at de studerendes udfordringer, som underviserne oplever 

det, har afsæt i de studerendes motivation for at udvikle sig – for udviklingens skyld. 
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Således giver flere undervisere eksempler på, hvordan de studerende lader sig udfordre 

uden at være resultatorienterede som sådan: ”De tænker ikke bare på eksamen som 

nogle af de andre studerende. De [andre] kan også godt være aktive i undervisningen, 

men de tænker deadline, det er eksamen, hvor jeg skal have en god karakter. De her, de 

tænker, at det er sjovt at være med, fordi det er sjovt! Det er udfordrende. De vil gerne. De 

vil gerne faget og det, som det indebærer” (Uv8).  

  På den anden side lader det til, at underviserne også har en oplevelse af, at de 

studerendes mod og nervøsitet kan hænge sammen med et ønske om at præstere. En af 

underviserne henviser til, hvordan hun oplever de studerende, i forbindelse med at de 

underviser medstuderende: ”Og det der med at turde stole på, det jeg ved, det er rigtigt, 

det kan jeg godt prøve at få formuleret, så de også kan forstå det” (Uv8). En anden 

underviser har gjort sig følgende iagttagelse: ”Så de har også noget på spil. Mere end bare 

deres uddannelse. Noget ære, eller hvad det nu er. Der er noget, der ligesom griber dem i 

forhold til at få fremlagt, hvor langt de er kommet. Og det tænker jeg, det er den gode 

energi” (Uv7).  

”De skal kunne holde til det” 

  Ud fra en betragtning af, hvilke konkrete forventninger og krav der er rettet mod den 

studerende i et talentforløb, vægter underviserne endvidere at de studerende er robuste: 

”De er presset på mange planer. Så de skal kunne holde til det rent psykisk, at have de 

her ekstra udfordringer” (Uv1). Hvordan robustheden kan gøre sig gældende, er følgende 

citat et af flere eksempler på:  

”De skal være robuste. Virkelig robuste. Fagligt vidende, men også 

robuste til netop det der med, når tingene går galt, så ikke gå i panik, og 

baglås, men hele tiden arbejde konstruktivt, kunne se løsninger og 

muligheder. De vil møde så mange daglige ting, der kræver 

omstruktureringer og nye beslutninger, hvis sådan nogle projekter skal 

lykkes. Det skal ikke være sådan nogle, der, ligeså snart de møder 

noget modstand, så skal de have fat i en vejleder til at pløje vejen for 

dem. Det går ikk’!” (Uv4).  

Robusthed udelukker ikke, at de studerende bliver nervøse, men afspejler i stedet, 

hvordan de studerende evner at håndtere nervøsiteten, i nogle tilfælde nærmest ved at 

handle sig igennem den: ”Selvfølgelig kan vi godt mærke, de er nervøse, men de laver jo, 
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de får stillet øvelserne op, og kørt af stablen, og jeg tænker ikke, at de sådan, nej, de går 

egentlig bare til det, tænker jeg. Kaster sig ud i det” (Uv8).  

 

4.4. Undervisernes indsatsområder med henblik på at støtte studerende i 

talentforløb 

  Undervisernes udsagn præsenterer overvejende deres egne oplevelser og erfaringer 

med talentforløb. Imidlertid er der forskel på, hvor involveret underviserne er. Nogle 

undervisere er primært involveret i udvikling af talentforløb og identificering af/give adgang 

til studerende, hvor andre undervisere er involveret i identificering af/give adgang til 

studerende og at samspille undervejs, eller udelukkende har erfaringer fra sidstnævnte. 

4.4.1. Underviserne udvikler talentforløb som kompensation for mangel 

”Det, vi i praksis tænker om det, er, at vi er optaget af, at hver enkelt studerende kan få lov 

at engagere sig i uddannelsesforløbet på det niveau, som de har lyst. Har nogle lyst til at 

engagere sig mere og yde en større indsats, så giver vi nogle rammer, hvor de kan få lov 

til det” (Uv3). 

  Alle Underviserne kan henvise til, hvordan de respektive forløb er opstået af 

bestræbelserne på at kompensere for oplevelsen af, at en indsats mangler, primært med 

sigte på den gruppe af studerende, der på den ene side savner udfordringer, på den 

anden side har lyst til at gøre en ekstra indsats. Det er med andre ord en gruppe af 

studerende, der ”godt kan klare mere, end de blev budt. De kedede sig nogle gange” 

(Uv3). En af underviserne synliggør imidlertid også, hvordan uddannelsesinstitutionen 

tilsvarende så et behov for at udfordre de studerende, men ud fra et ønske om at bidrage 

til øget studieintensitet. Det fremgår ikke, hvor omfattende denne gruppe af studerende er, 

men alle underviserne giver eksempler på studerende, som har tilkendegivet, hvordan de 

konkret savner udfordringer eller ikke trives i de grupper, de indgår i, og derfor resignerer: 

”Den måde, de arbejder på [på modul 9] i store studiegrupper med 6 studerende, hun var 

gået fuldstændig kold i den proces. Der sad nogle dominerende piger i den gruppe der. 

Hun kunne slet ikke komme til orde og sådan nogle ting, så hun havde bare resigneret. 

Fuldstændig. Det havde virkelig været en motivationsdræber for hende” (Uv4).  

To af underviserne har konkret kendskab til, hvordan studerende efterfølgende tilskriver 

deres deltagelse i forløbet som afgørende årsag til, at de ikke dropper ud af studiet.  
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  Samlet set kan det pege på, at de undervisere, der især er involveret i udvikling af og 

giver adgang til forløbene, vægter vigtigheden af at imødekomme en særlig gruppe 

studerende, der på den ene side søger eller har brug for udfordringer, mens de på den 

anden side trivselsmæssigt kan være udfordret. 

4.4.2. Underviserne identificerer og giver studerende adgang 

  Alle underviserne forholder sig til på den ene side, hvorvidt studerende, der gerne vil 

deltage i forløbet, er egnede, og på den anden side, hvilke studerende underviserne og 

selve forløbet henvender sig til. Underviserne fortæller især om tre processer, der gør sig 

gældende, når studerende skal have adgang til forløbene, hvor underviserne: 

kommunikerer kriterier for deltagelse, udpeger studerende og identificerer de studerendes 

motivation.  

De tre processer bliver fremstillet i det følgende.  

  Selvom underviserne gør sig umage med at inkludere de rette studerende i 

talentforløbene, er søgningen til forløbene ikke proportional med undervisernes 

anstrengelser. I nogle tilfælde gælder følgende: ”Vi er heldige, hvis der er en enkelt fra 

hvert hold” (Uv1). I andre tilfælde, hvor tilbuddet også efterhånden har etableret sig, er det 

anderledes søgt: ”Dem, der gider og synes det er spændende, de spørger tit; er der noget, 

har vi noget, og så går det sådan lidt af sig selv” (Uv2). I nogle tilfælde må underviserne ud 

og hente studerende, så de kan gennemføre forløbet: ”Det vildeste, vi har haft, er 8 til 

samtale i forhold til 2 pladser på forsknings-udviklingssporet. Andre gange har vi måttet 

prikke og opfordre og er lige nået med 2” (Uv3).  

 

Kommunikerer kriterier for deltagelse 

Når underviserne kommunikerer kriterier for deltagelse, handler det dels helt konkret om at 

udmelde, (1) hvor langt i uddannelsen de studerende skal være, og (2) hvor godt de skal 

have klaret sig. Endvidere handler det om,(3) hvordan de studerende får mulighed for at 

vurdere sig selv som mulig deltager:  

(1) Hvor langt i uddannelsen skal de studerende være?:  

Nogle forløb forudsætter, at de studerende har gennemført et bestemt antal moduler, ud 

fra en betragtning om, at de studerende skal være modne til at deltage: ”De har faktisk en 
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rimelig stærk professionsidentitet, nu hvor de er sidst i uddannelsen [fra modul 9]. Det er 

den ene ting, hvilket jo gør, at de kan have de der diskussioner. De har en helt anden 

klangbund i deres professionsidentitet at arbejde ud fra” (Uv5). Modenhed kan imidlertid 

lige så vel handle om, at de studerende har gennemført de moduler og tilbud, der skønnes 

at være relevante som faglig forudsætning for indholdet og udfordringen i de opgaver, de 

studerende løfter undervejs i forløbet: ”Det eneste krav, vi stiller, er, at de har været med 

og gennemført projekt X. Det er jo et meget håndgribeligt sats på, om de gider gøre noget 

ekstra” (Uv3).   

(2) Hvor godt skal de studerende have klaret sig?:   

Alle underviserne forholder sig til, hvorvidt karakterskalaen kan være indikator for 

studerendes egnethed, men praksis viser et bredt spænd; fra eksplicit at melde ud, at man 

søger studerende, der har bestået eksamen over middel, til at man afstår fra at opstille 

adgangskriterier baseret på eksamenskarakterer. Ræsonnementet lader umiddelbart til i 

begge tilfælde at henvise til, hvad der fordres af de studerende i de miljøer, de skal agere 

i: Kravet om karakterer over middel hænger sammen med følgende betragtning: ”De skal 

være velformulerede og kunne stå frem, og de skal være velformulerede både i skrift og 

måden, de snakker på; de skal ud at arbejde sammen med andre” (Uv2). Modsat 

argumenterer følgende udsagn for ikke på forhånd at fastsætte et niveaukrav til de 

studerendes karakterer: ”Hvis vi siger, at vi kun vil have de her dygtige studerende med, 

så får vi sådan en selektion, der hedder, at vi tager nogle ind i et program, der er 

anderledes end uddannelsen er, på baggrund af, hvor dygtige de har været til noget andet. 

Men ikke på, hvor dygtige de nødvendigvis er til at indgå i et forskningsmiljø nede på 

sygehuset” (Uv3).  

 Når underviserne indkredser eventuelle adgangskriterier som eksempelvis modenhed og 

dygtighed, så kan det henvise til, hvordan de aktiviteter, som underviserne har opsporet, 

sætter rammerne for, hvilke studerende, der kan involvere sig i aktiviteterne.  

(3) Hvordan den studerende får mulighed for at vurdere sig selv som mulig deltager:  

Mens nogle undervisere kan siges at holde dørene åbne for alle interesserede, så vælger 

flere af underviserne samtidig, at tydeliggøre for de studerende, hvad der venter dem på 

den anden side af døren, i form af deltagelse i talentforløb  
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”Jeg forsøger virkelig at gøre det så tydeligt, at det der udvidede forløb, 

det er virkelig kun for dem, der stoler på sig selv, og som virkelig gerne 

vil give den en ekstra skalle for at se, om de kan nå det her niveau. … 

Et eller andet sted har jeg jo forsøgt at skræmme dem væk ved at sige, 

I skal virkelig være klar over, hvad det her kræver” (Uv4).  

 

De studerende bliver således guidet til at vurdere, hvorvidt de skal se sig selv som 

potentielle kandidater til talentforløbene, ved at underviserne synliggør mulige 

forhindringer undervejs. 

  En underviser oplever imidlertid, at de studerende selv har en fornemmelse for, hvilke 

ekstra udfordringer de kan håndtere ved siden af det almene studieforløb, og refererer til 

deres overvejelse, når de er i praktikforløb, hvor den praktikansvarlige har mandatet til at 

vurdere om de studerende har overskud til ekstra udfordringer: 

” For det skal jo ikke gå ud over deres praktik. Men jeg har aldrig oplevet det, for jeg tror 

nemlig, de [studerende] selv har en fornemmelse for, om de har plads til det” (Uv5). 

Samme underviser fremhæver, hvilken betydning det kan have for de studerendes 

vurdering af, hvorvidt de gerne vil deltage, at de studerende på uformel vis taler med 

hinanden om forløbet: ”Der er nogle, der hører det fra andre, og nogle gange er det jo den 

bedste måde. Så ved de præcis, hvad er det, det handler om, og hvor mange timer skal 

man bruge til det” (Uv5).   

   Tilsyneladende bliver de studerendes vurdering af egne forudsætninger således en 

proces, som underviserne forsøger at igangsætte, når de kommunikerer kriterier for 

deltagelse 

Udpeger (dygtige) studerende 

  Alle underviserne har enten selv opfordret udvalgte studerende til at deltage i de 

respektive talentforløb, eller de har kendskab til kollegaer, der har gjort det. Præmissen for 

at prikke studerende på skuldrene og foreslå dem at opsøge talentforløbet handler om, at 

underviserne ser og oplever de studerende performe i undervisningen:  

”Jeg underviser i videnskabsteori og metode, og hvis jeg kan se, at der 

altid er nogle, der er velforberedte, har læst, er meget interesserede, 

der er det, man lige kan sige; prøv lige at læse pjecen og overvej, om 

det kan være noget for dig! Så selvom tilbuddet ligger i alles holdrum og 
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er synligt, så er det godt det med at spotte dem og prikke dem. For de 

har travlt på uddannelsen” (Uv1).  

En underviser har i flere tilfælde oplevet, hvordan anerkendelsen, der er indlejret i 

opfordringen til de studerende, bliver afgørende for, at netop de studerende efterfølgende 

får modet til at søge om at deltage i forløbet:  

”På en eller anden måde har det her jo at gøre med noget, der er 

vældig utraditionelt i Danmark. Altså det her med, at man tager fat i 

nogen og siger til dem, at de er pissegode. Altså vi er oppe imod den 

gode, gamle Jantelov. Så vi tager direkte fat i dem og siger: Prøv lige at 

høre her; vi synes bare, du er sindssygt dygtig, og det synes vi, du skal 

gøre noget ved, og vi vil gerne give dig et godt tilbud” (Uv4).  

 

   Selvom underviserne på den måde gør sig umage med at inkludere de rette studerende i 

talentforløbene, er det ikke udtryk for en tilsvarende søgning af studerende der viser 

interesse for forløbene. I nogle tilfælde må underviserne ud og hente studerende, så de 

kan gennemføre forløbet 

 Overvejende lader det til, at de tilfælde, hvor underviserne prikker studerende som en 

opfordring til at deltage, er knyttet an på, at underviserne har set de studerende performe i 

den almene undervisning. Når underviserne direkte opfordrer studerende til at deltage, er 

det ud fra enten en vurdering af, at en studerende er dygtig til mere, end hvad der ligger 

indlejret i de curriculære forløb, eller ud fra en mere pragmatisk interesse for at forløbet 

kan gennemføres med de bedst mulige studerende.  

Identificerer de (motiverede) studerende 

 Ved en af uddannelserne anvender man formelle ansøgningsskemaer, eventuelt 

suppleret med en samtale, men ellers er praksis ved de øvrige uddannelser, at den 

studerende skriftligt tilkendegiver sin interesse og efterfølgende kommer til en samtale 

med den underviser, der er ansvarlig for forløbet. Fælles for samtalerne er, at alle 

underviserne prioriterer de studerendes motivation for at deltage i talentforløbene højt. 

 ”Nogle har spurgt efter, kan I ikke formulere et eller andet [kriterie]. Jeg synes, det er 

svært at få det på skrift, fordi sådan, som det er foregået indtil videre, så er det mig, 
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undertegnede, der suverænt har stået for at have samtaler med de studerende, når de 

henvender sig med et ønske om at deltage” (Uv4).  

  En af underviserne lægger særligt vægt på, at den skriftlige ansøgning er fagligt 

motiveret, hvilket indbefatter, at den studerende både begrunder den problemstilling, hun 

gerne vil beskæftige sig med, og forholder sig til litteraturen i tilknytning til problematikken:  

”Det skal i hvert fald være en motivation, hvorfor de lige vil undersøge 

det, de gerne vil undersøge. Hvis det nu eksempelvis er smerter hos 

børn; hvorfor er det lige interessant? Og der vil jeg sige, for en 

ansøgning, hvor det sådan kun er den personlige interesse, der plejer 

jeg at sende den retur: Har du noget forskning, der kan støtte op 

omkring den problematik? Ikke at de skal lave den der litteratursøgning” 

(Uv1).   

  Foruden den faglige interesse vægter flere af underviserne en helhedsvurdering, hvor de 

også tager de studerendes ressourcer med i betragtning ved at lytte sig ind på de 

studerendes konkrete overvejelser om at deltage i forløbet:  

”Det handler meget om jeg fornemmer, er de klar til at lægge indsatsen, 

timerne, er de rimelig ’committed’, kan jeg regne med at de kommer? 

Så dem, der fra starten af, der kommer med alle de der forbehold, og 

jeg kan altså ikke, hvis det bliver den dag, så tænker jeg: Vvi kan jo ikke 

bare flytte rundt på fødselsforberedelsen. Så ja, det er meget det der 

med, at man føler, at de har ’committed’ sig til det der. At de er 

fremmødestærke og vil lægge en indsats. De skal jo gøre rigtig meget 

selv” (Uv5).  

  To af underviserne fortæller, hvordan denne fornemmelse for de studerende ikke blot er 

noget, de lytter sig ind på, men også gør sig gældende, når de iagttager, hvordan de 

studerende reagerer under samtalen. Det kan være, når samtalen kredser omkring såvel 

lavpraktiske som faglige krav, der venter studerende, der deltager:  

”Jeg går ind og spørger, og går direkte til dem: Du er godt klar over, at 

du skal det og det? Og nogle gange, så hvis jeg ser rent kropsligt den 

der usikkerhed. Nu er jeg gammel, jeg har været i jobbet som 

studievejleder og har siddet som klinisk underviser i mange år. Jeg kan 



55 
 

godt det der med, at kroppen aldrig lyver. Det kan man tydeligt se, hvis 

man lige ’shaker’ dem lidt” (Uv2).  

  Tilsyneladende har underviserne i deres vurdering af, hvorvidt en studerende er egnet, 

opmærksomheden rettet mod to væsentlige og væsensforskellige aspekter, som meget 

tydeligt illustreres i følgende: ”Vi vurderer, om det er studerende, der kan holde til det. Vi er 

jo ikke interesseret i at overloade dem. Vi skal jo være sikre på, at de går ind i det, og vi 

skal være sikre på, at praksis får det, de har bedt om” (Uv2). Underviserne benytter sig i 

stor udstrækning af en samtale, hvor de foretager en helhedsvurdering af den studerendes 

faglige motivation og personlige ressourcer. I samtalen identificerer nogle undervisere 

endvidere tegn på, hvordan de studerende reagerer, som indikator for, hvor sikre eller 

usikre, de studerende er.  

4.3.3. Samspiller undervejs 

  Der er stor variation indenfor talentforløbene i forhold til at organisere og praktisere, i 

hvilket omfang studerende har kontakt til undervisere og/eller kontaktpersoner i klinikken. I 

nogle tilfælde har de studerende en kontaktperson i klinikken. I andre forløb, er det både 

en klinisk kontaktperson og en underviser, som interagerer med den studerende. De 

forløb, der er forankret indenfor uddannelsesinstitutionerne, trækker på involvering fra 

uddannelsernes respektive undervisere. Ligeledes er der forskel på, hvor ofte undervisere 

og studerende mødes. Nogle mødes en gang ved start med henblik på at udfærdige en 

samarbejdskontrakt og mødes så igen i forbindelse med forløbets afslutning med henblik 

på at evaluere med afsæt i kontrakten. Andre mødes undervejs i forbindelse med 

planlagte workshops og/eller supervision og træffer løbende aftaler om vejledning.  

  Undervisernes tilgang til de studerende undervejs i talentforløbene kan sammenfattes 

indenfor tre temaer:  

 at facilitere de studerendes læreproces 

 at stille krav til de studerende 

 at vejlede med øje for forventninger til de studerende. 

De tre temaer bliver fremstillet i det følgende. 
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At facilitere de studerendes læreproces 

  De planlagte refleksionsworkshops og den planlagte supervision lader til at være 

initiativer, der i forløbet er planlagt med henblik på at støtte de studerendes læreproces, og 

afspejler som sådan, hvad underviserne mere eller mindre eksplicit vægter som 

omdrejningspunkt for denne proces. En af underviserne peger således på, hvordan det er i 

refleksionsworkshop med medstuderende, at læring og udvikling sker: ”Det sker ved, at de 

mødes: De studerende, der fra modul 4 varetager undervisning på modul 2. De får noget 

snak om, hvordan deres undervisning gik, samtidig med at de sidder sammen med de 

studerende, der på modul 8 har undervist på modul 6, så der kan ske den her glidende 

erfaringsudveksling på tværs af årgange” (Uv3).   

Det er særligt i de talentforløb, hvor de studerende undervejs arbejder sammen i grupper, 

at medstuderende bliver medinddraget i hinandens læreprocesser. En underviser 

beskriver processen med at bruge narrativ supervision med henblik på, at det er det, de 

studerende er optaget af i forlængelse af læringssituationen, der bliver omdrejningspunktet 

for den efterfølgende drøftelse. ”Så de kigger meget på hinanden, når de sådan siger: 

Åhh, jeg synes ikke, det gik godt i dag. Så kigger de på hinanden. De kigger ikke hen på 

os. Og det er det der med, at det er deres rum” (Uv5). 

  Meget tyder derfor på, at i de forløb, hvor de studerende arbejder i grupper, er 

underviserne faciliterende med henblik på, at de studerende giver hinanden indbyrdes 

feedback: ”Så underviserens rolle her er mere at sætte refleksionerne i gang med de 

studerende på tværs af de forskellige undervisningsopgaver, de har løst, end at sige ’det 

var godt, det I gjorde” (Uv3).    

Det står i kontrast til andre forløb, hvor underviserne ikke har planlagt nogen form for 

formaliseret feedback undervejs, ud fra den betragtning, at denne type studerende ikke 

har brug for støttende indsatser omkring deres læreproces:  

”Er der noget i forhold til de studerendes læreproces, der er særligt 

afgørende?” (Interviewer). 

”For det første er de motiverede, for de har selv valgt det. Det betyder 

rigtig meget. Det betyder også, man ikke giver op, for det er jo mig selv, 

der har besluttet at gøre det. Det er det, jeg hører mange gange” (Uv2). 

Det er interessant, at det endvidere er karakteristisk for denne type forløb, at de 

studerende angiveligt ikke er etableret i nogen former for arbejdsfællesskab med andre 

studerende undervejs i talentforløbet.  
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  I de talentforløb, hvor underviserne er involveret i den feedback, de studerende 

modtager, er det karakteristisk, at tilbagemeldingen til de studerende knytter an til deres 

præstationer: ”Det er sådan noget med, om man er god til at få stillet de her spørgsmål, 

om man er god til at lytte til de studerende, der nu er der, om de har blik for en gruppe, de 

har inde, er der en, der bare står i et hjørne og tjekker facebook? Hele den der 

undervisningssituation” (Uv8). Feedback er efter undervisernes opfattelse også rettet mod 

de studerende på et mere personligt plan, når hensigten er at justere særligt 

perfektionistiske studerendes forventninger og vurdering af sig selv: ”Nogle af dem er også 

ærgerrige. Så nogle gange er det også underviserens opgave, eller får den rolle, at sige, 

så galt var det heller ikke. Det er rigtigt, du kunne have gjort det der, men der var rigtig 

mange ting, som var perfekte” (Uv3).   

At stille krav 

  Alle underviserne henviser til, hvordan det er afgørende for de studerendes proces, at de 

undervejs i talentforløbet oplever, at de tildeles ansvar, at der bliver stillet krav, at de bliver 

udfordret. Ved på den ene side at synliggøre hvilke ansvarsområder, der ligger i de 

studerendes hænder og som underviser trække sig, vokser de studerende på den anden 

side tilsvarende med ansvaret og løfter den pågældende opgave. En underviser udtrykker 

det således: ”Man behøver ikke være bange for, at man udfordrer de studerende på for 

højt niveau, for det er det, hele konceptet går ud på. Så det der med virkelig at give den 

maks. gas i forhold til udfordringer og holde processer i gang …” (Uv4). I andre tilfælde er 

udfordringerne mere afstemt efter den enkelte studerendes forudsætninger, hvilket ikke er 

anderledes end det samspil, underviserne har med de fleste studerende også udenfor 

talentforløb ”Jeg gør det, som jeg altid gør: Stilladserer, ser hvor de er, hvor er zonen for 

nærmeste udvikling, hvordan kan jeg hjælpe dem med at højne niveauet, hvordan kan jeg 

give dem de der små udfordringer; altså presse dem, uden at de knækker? Det er jo det, 

der er kunsten” (Uv1). 

Udfordringer og krav er rettet mod at højne og sikre kvaliteten i de studerendes arbejde. I 

et af de forløb, hvor de studerende arbejder med udviklingsopgaver i klinikken, toner 

klinikken udfordringerne således: ”Man kan udfordre dem på metodiske tilgange, hvis de 

er i et talentforløb, udfordre dem på datamængden, deres litteratursøgning. Det 

videnskabelige. Det internationale perspektiv” (Uv6). I et andet forløb, hvor det er 
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formidling, der er omdrejningspunktet, afspejler udfordringerne for de studerende 

tilsvarende formidlingens kunst:  

”Det her det er noget fagligt stof, de skal formidle, og det vil de gerne 

udfordres på, om de kan finde ud af det og gøre det. Så vi har snakket 

meget med dem om for eksempel, hvordan kan man stille et åbent 

spørgsmål, så man giver mulighed for, at de andre studerende kan 

svare, uden man selv kommer med svaret. Den rolle, den arbejder de 

meget med. De vil så gerne komme med svaret, for jeg kender jo 

svaret. Jeg ved jo, hvad det handler om, og de vil så gerne lige sige det” 

(Uv8). 

 I de fleste tilfælde afstemmer underviserne således mængden og typen af udfordringer i 

overensstemmelse med deres oplevelse af de studerende undervejs i talentforløbene, 

med det sigte at anspore de studerendes læreproces ad den vej.  

At vejlede med øje for forventninger til de studerende 

   I de forløb, hvor de studerende er involveret i eksterne aktiviteter, vælger flere 

undervisere at være til stede ved opstarten. Underviserne sammenligner det med at være 

”deres næste allierede” (Uv6) med henvisning til at sikre overensstemmelse i 

forventningerne mellem de studerende og samarbejdspartnerne: ”Så går jeg med ud til 

dem, der udbyder, og så laver vi en samarbejdskontrakt derude, at man ligesom sikrer den 

studerendes ve og vel, og man sikrer, at udbyderen får det, de gerne vil ha’” (Uv2). Noget 

tyder imidlertid på, at underviserne særligt vægter at være til stede, ikke mindst fordi de 

studerende skal præstere hos eksterne og kliniske samarbejdspartnere: ”Der har jeg 

oplevet nogle gange, at de [studerende] lynhurtigt får lavet nogle aftaler, hvor jeg tænker; 

okay, det var så ikke lige helt det, du skulle. Så tilbage til fokus igen. Så det kræver 

alligevel noget, synes jeg, så snart der er samarbejde med klinikken” (Uv7). 

  Det er ikke kun forventningsafstemning, underviserne vægter at have indvirkning på. 

Også de studerendes forudsætninger for at præstere har undervisernes opmærksomhed. I 

de forløb, hvor det drejer sig om formidling og undervisning, handler det om at oplære de 

studerende ”så vi også er sikre på, at de nu også selv er helt med på det her, inden de går 

ind og underviser i det” (Uv3). I et af de forløb, hvor undervisere fra uddannelsen er 

involveret i vejledning af de studerendes udviklingsarbejde i klinikken, tager underviserne 

tilsvarende afsæt i de studerendes forudsætninger. Men i stedet for oplæring ledsager 
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underviserne de studerende: ”Hvis nogle skal ud og lave fokusgruppeinterview, det er 

noget af det metodiske, de slet ikke lærer noget om på uddannelsen, de er nødt til at læse 

sig til, de har brug for nogle at sparre med, og jeg er gået med ud og har siddet og lyttet 

med, og det er jo også en del af det, som [Uv7] var inde på tidligere; vi sikrer os, at data er 

i orden!” (Uv6). Det kan således tyde på, at underviserne er meget optaget af at engagere 

sig i talentforløbets proces med det for øje, at være sikker på, at de studerende leverer, en 

høj kvalitet. 

  Det viser sig tilsvarende ved, at nogle undervisere er styrende i vejledningen med 

henvisning til de præstationer, de studerendes forløb kulminerer med: ”Som vejleder har 

[man] det her fælles mål med de studerende og klinikken, at vi skal gøre, hvad vi kan, for 

at vi kan nå det her niveau, der kan bære en publikation. Det er ligesom clearet af i 

starten. Det er det, vi går efter. Og det betyder jo, at man er noget mere direkte og noget 

mere konfronterende i sin vejledning” (Uv4).  

  Endvidere lader det til at være en gennemgående opfattelse hos underviserne, at de 

studerende skal samspille med undervisere eller vejledere, der kan stå inde for, at de 

studerende laver et ordentligt arbejde: ”Altså, de skal ud og være sygeplejersker, men de 

må også godt få sagt højt, hvad det så var, de fandt ud af. Det er jo viden. Og det er reelt. 

Det er gjort ordentligt. Det er jo derfor, vi er der. For at det bliver gjort ordentligt” (Uv7). Af 

samme grund er det fælles for alle forløbene, at underviserne allierer sig med vejledere, 

der har et særligt kendskab til det speciale, de studerende fordyber sig i: ”Jeg kan vejlede 

på metodeniveau, men på speciale, der har jeg faktisk brug for, at der er en ude i 

klinikken, der vil gå ind og tage teten på det, hvis vi skal lave noget, der har substans” 

(Uv6).  

Underviserne vægter således, at omdrejningspunktet for deres samspil med de 

studerende er forankret i, at underviseren er ekspert i den metodiske tilgang, som 

aktiviteterne i talentforløbet benytter sig af. Det understøttes blandt andet ved, at 

underviserne modsat vurderer, at de studerende i talentforløbene ikke har brug for andre 

former for støtte undervejs, ud fra betragtninger som, at de er ”motiverede, for de har selv 

valgt det. Det betyder, man ikke giver op, for det er jo mig selv, der har besluttet at gøre 

det” (Uv2) og fordi ”så er de gode til selv at planlægge og også til at se og have 

fornemmelsen af, hvad gik godt, og hvad gik skidt” (Uv3).  
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  Samlet set tyder det på, at underviserne i deres indsatser omkring de studerende har 

fokus på de studerendes præstationer. Det tyder også på, at talentforløbenes eksterne 

forankring tilfører en forpligtende dimension, som underviserne bestræber sig på at 

imødekomme. Det underviserne vægter i deres tilgang til de studerende, er at de som 

eksperter indenfor en bestemt metode, kan støtte de studerende, i stedet for eksempelvis 

at tilgodese og støtte de studerendes personlige udvikling undervejs.  

 

4.5. Opsummering af analysens resultater 

I dette afsnit vægter jeg at fremstille resultaterne af den induktive analyseproces, der ligger 

til grund for mit arbejde med empirien. Resultaterne sammenfattes i modellen, som anført 

nedenfor i fig. 4.6. 

I det følgende vil jeg kort opsummere de perspektiver, som i modellen afspejler, hvad der 

kan kendetegne de studerende, der medvirker i sundhedsfaglige professionsuddannelsers 

talentforløb, og på hvilken måde talentforløbenes undervisere støtter disse studerende.  
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Fig. 4.6: Perspektiver på tilgange til talentforløb i sundhedsfaglige professionsuddannelser 

Talentforløb (T) i sundhedsfaglige professionsuddannelser er udviklet som følge af 

undervisernes (U) opsporing af mulige aktiviteter, der kan give studerende en ekstra 

udfordring i deres studie, samtidig med at udfordringen er faglig relevant og meningsfuld i 

et karrieremæssigt perspektiv. En afgørende faktor for at etablere talentforløb er forbundet 

med eksterne, kliniske og interne samarbejdspartneres (Sa) villighed til både at stå til 

rådighed, medvirke og tilbyde de studerende at deltage i samt varetage konkrete 

aktiviteter. Tilsyneladende har omgivelserne (O) i form af kulturelle normer, lokale 

politikker, efterspørgsel og uddannelsespolitiske incitamenter i mere eller mindre grad 

indvirkning på, hvorvidt samarbejdspartnerne er imødekommende for at udvikle talentfulde 

studerende. Hvad der således anerkendes som talent, og dermed også kan kendetegne 

de studerende, er til en vis grad afhængig af, hvilken kontekst og hvilke aktiviteter der er 

omdrejningspunkt for et samarbejde.  
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Aktuelt er det indenfor følgende områder, talentforløbene i de sundhedsprofessionelle 

uddannelser er forankret: forsknings- og udviklingsaktiviteter, undervisnings- og 

formidlingsaktiviteter, klinisk fordybelse og tværfagligt samarbejde.  

  Studerende (S), der deltager i talentforløbene, kan kendetegnes ved at være dygtige 

og/eller motiverede, forstået som flittige, nysgerrige, modige og robuste. 

  At være dygtig er, især i forlængelse af ovenstående, udtryk for, at en studerende har 

særlige forudsætninger og færdigheder, der er relevante for de specifikke aktiviteter i 

talentforløbet, og således kontekstbestemte. Dygtighed er ikke kun identisk med høje 

karakterer, men ofte ser underviserne en sammenhæng. I nogle tilfælde er dygtighed 

udtrykt ved, at de studerende opsøger aktiviteter, som de selv oplever at have naturlig flair 

for. Også når de studerende vurderer sig selv, lader det til. at omgivelserne kan spille ind, 

da nogle studerende angiveligt er mere lydhøre for kulturelle normer i stedet for at 

anerkende sit eget potentiale for at være dygtig i tråd med talentforløbenes kompetencer. 

  At være flittig og således villig til at investere ekstra tid i at deltage i et talentforløb 

kendetegner de studerende og tilfører en betragtning over, hvorvidt talentforløbene reelt 

udvikler kompetencer eller nærmere er flids-forløb. Flid er ofte drevet af enten faglig 

nysgerrighed eller med det sigte at træne de færdigheder, som studerende oplever, de 

ikke mestrer endnu.  

  At være modig og udfordre sig selv afspejler, hvordan studerende dels udfordrer sig selv 

uden at skele til resultaterne, dels udfordrer sig selv, når de er orienteret mod at præstere 

godt.  

  At være robust handler især om, at de studerende kan håndtere nervøsitet og 

usikkerhed undervejs og ikke lader sig pacificere af modstand og udfordringer. Robuste 

studerende kan håndtere nervøsitet på en nogenlunde konstruktiv måde.  

  Underviserne (U) støtter tilsyneladende de studerende med indsatser, der udspiller sig 

indenfor følgende tre faser i forbindelse med at udvikle og gennemføre talentforløb: (1) at 

opspore muligheder, (2) identificere og give adgang samt (3) samspiller med de 

studerende.  



63 
 

(1) Med initiativer til at opspore mulighederne for at udvikle talentforløbene imødekommer 

underviserne en særlig gruppe studerende, der på den ene side søger eller har brug for 

udfordringer, mens de på den anden side trivselsmæssigt kan være udfordrede.  

(2) De initiativer, underviserne benytter sig af med henblik på at identificere og give 

studerende adgang til forløbet, handler om at: 

 Kommunikere kriterier for deltagelse 

 Udpege (dygtige) studerende 

 Identificere (motiverede) studerende 

Med disse initiativer gør underviserne en ihærdig indsats for at inkludere egnede 

studerende i forløbene. Underviserne formulerer konkrete kriterier for deltagelse og 

opfordrer tilsvarende egnede studerende til at deltage, ud fra deres kendskab til de 

konkrete aktiviteter indenfor de områder, hvor studerende i det specifikke talentforløb skal 

præstere. I flere tilfælde er det imidlertid de studerendes faglige motivation, der vægter, og 

generelt vurderer underviserne de studerendes forudsætninger og samlede ressourcer 

ved en samtale. Nogle undervisere har en konfronterende tilgang til de studerende i 

samtalen med det sigte, at de kan danne sig et helhedsindtryk af, hvorvidt den studerende 

kan håndtere det pågældende talentforløbs opgaver. 

 

(3) De initiativer underviserne benytter sig af med henblik på at støtte de studerende 

undervejs i talentforløbet, er følgende:  

 At facilitere de studerendes læreproces 

 At stille krav 

 At vejlede med øje for forventninger til de studerende 

 

I forbindelse med at samspille med de studerende bliver det tydeligt, hvorledes 

underviserne med nogle aktiviteter støtter de studerendes læreproces, mens de med 

andre aktiviteter i deres vejledning af de studerende er orienteret mod det produkt, som 

forløbet for de studerendes vedkommende kulminerer med. 

Underviserne er således faciliterende og vægter at give de studerende plads og rum, så 

de selv bliver inddraget i processen med refleksion og supervision. Når underviserne 

anvender feedback, er det ofte som en tilbagemelding på de studerendes præstationer. 
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Det er tilsyneladende kun i tilfælde af perfektionistiske studerende, at undervisernes 

feedback bliver mere personlig med henblik på at sænke den overligger, som de 

studerende med urimeligt høje forventninger har lagt for højt. 

Endvidere stiller underviserne krav og tildeler ansvar ud fra den betragtning, at de 

studerende vokser med opgaven. Udfordringer og krav er oftest rettet mod at højne 

kvaliteten og dybden i de studerendes arbejde.  

Endelig har underviserne de forventninger for øje, der kan være til de studerendes 

præstationer fra samarbejdspartnerne. Ved at oplære, deltage i og ledsage studerende 

kan det tyde på, at underviserne vil sikre sig, at de studerende leverer en høj kvalitet, i de 

aktiviteter, som talentforløbet er planlagt omkring. Underviserne vægter, at de studerende 

har adgang til ekspertvejledere, og bidrager selv til dybden og kvaliteten i de studerendes 

talentarbejde med metodisk ekspertise.  

Undervisernes tilgang til at vejlede de studerende i talentforløb afspejler et særligt fokus 

orienteret mod, at de studerende har de faglige forudsætninger, som kræves for at 

præstere.  
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5. Diskussion: 

  Indledningsvis i dette kapitel vil jeg præsentere en diskussion over resultaterne af min 

analyseproces med henblik på at reflektere over, hvorvidt disse kan trække på den 

teoretiske begrebsramme, som blev fremstillet i kapitel 3. Efterfølgende vil jeg diskutere 

min metodiske tilgang.  

5.1. Analyseprocessen og dens resultater i en teoretisk begrebsramme 

  Jeg har gennem hele specialeprocessen efterstræbt en induktiv tilgang til at undersøge 

min problemformulering. Det kendetegner således de resultater, jeg har fremanalyseret, at 

de er genereret på baggrund af mine empiriske data. I det følgende vil jeg redegøre for de 

refleksioner, jeg undervejs har gjort mig i tilknytning til at teoretisere mine empiriske fund 

indenfor den litteratur og forforståelse, jeg præsenterede i kapitel 2.  

I det følgende vil jeg diskutere tre væsentlige omdrejningspunkter relateret til analysens 

resultater. Det drejer sig om: (1) Er de studerende i talentforløbene 

sundhedsprofessionelle talenter? (2) Støtter eller styrer underviserne de studerende? Og 

(3) er det udvikling eller læring? 

5.1.1 Er de studerende i talentforløbene sundhedsprofessionelle talenter? 

  I kapitel 2 introducerede jeg Gagnés procesorienterede udviklingsteori, både som en 

model for de elementer, der indenfor intelligens har indflydelse på udviklingen af talent, 

men også som en begrebsramme i forhold til at skelne mellem naturlig begavelse og 

talent. Som sådan har min teoretiske udsigt med afsæt i Gagné, medvirket til undervejs i 

analyseprocessen at udvælge og indkredse empirien med henblik på at identificere 

talentforløbene og de studerende, der deltager i disse. I interviewene fortæller 

underviserne, hvordan de identificerer de studerende som værende dygtige ved at henvise 

til deres oplevelser af, hvilke studerende der skiller sig positivt ud i almene 

undervisningssammenhænge. Det er i tråd med Gagnés betoning af, at dem, der oftest 

udvikler sig til et talent, som udgangspunkt hører til blandt de 10 % bedste indenfor en 

sammenlignelig gruppe. I forlængelse heraf vægter Gagné forekomsten af spontane 

naturlige evner som afsæt for en efterfølgende systematisk kompetenceudvikling, der gør 

individet til talent. Det er imidlertid interessant, at flere af underviserne undervejs i 

interviewene reflekterer over, hvorvidt indsatserne med rette kan kaldes talentforløb. 
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Flidsforløb, nævner en som et alternativ. Det kalder således på en nuancering af, hvorvidt 

det, underviserne iagttager hos de studerende, er naturlig flair for sundhedsprofessionelle 

kompetencer, eller hvorvidt det mere er udtryk for, at underviserne identificerer nogle 

karaktertræk, som i krydsfeltet mellem uddannelses- og sundhedsprofessionernes 

domæner tillægges værdi. I den optik kan den positive psykologis VIAstyrker inspirere, 

eftersom de ikke knytter an til et bestemt domæne, men i stedet er de fremtrædende på 

tværs af og indenfor forskellige domæner (Linder & Ledertoug, Livsduelighed og børns 

karakterstyrker, 2014). Når underviserne benytter sig af helhedsvurderinger til at inkludere 

de studerende i talentforløbene, kan det være udtryk for, at de pågældende studerende 

allerede udtrykker deres mest fremtrædende styrker i såvel tanke, følelse som handling, 

og dermed, i tråd med Seligman, trives (Seligman, At lykkes, 2011). Men med et 

styrkebaseret perspektiv på undervisernes identificering af studerende i talentforløb bliver 

talentbegrebet udfordret, idet talent jf. Gagné udelukkende er knyttet an til specifikke 

kompetencer, som her er forankret indenfor de sundhedsfaglige professioner. I det omfang 

underviserne identificerer de studerende baseret på en helhedsvurdering, kan det således 

i lige så høj grad være til et styrkebaseret forløb, som det kan være et talentforløb.  

5.1.2. Støtter eller styrer underviserne de studerende? 

  I kapitel 2 fremstillede jeg Wolfensbergers teori om talentpædagogik, baseret på hendes 

undersøgelse af, hvilke strategier undervisere vægter i tilgangen til de studerende i USA 

og Holland. Undervejs i analyseprocessen har Wolfensberger fungeret som udkigspunkt, 

og på den måde edvirket til at udvælge og indkredse de empiriske data.  

  Et af indsatsområderne ifølge Wolfensberger er strategier med henblik på at tilbyde frihed 

og dermed støtte oplevelsen af autonomi. I udviklingen af rammerne for de danske 

talentforløb giver enkelte af underviserne eksplicit udtryk for, at talentforløbene vægter, at 

de studerende tildeles ansvar, ligesom de i en vis udtrækning har frit emne- og 

metodevalg. Selvom der i interviewene med de danske undervisere kommer spontane 

betragtninger, der giver eksempler på, hvordan underviserne netop oplever, at de 

studerende vokser med opgaven, når de tildeles ansvar, så fortæller underviserne også 

hvordan de modsat ser en sammenhæng mellem studerendes vækst og de krav, der 

stilles til dem. Det er i tråd med Sheldons fremstilling af positiv motivation og kan give 
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anledning til at afprøve, hvorvidt ”krav” udmønter sig som præstationsmål eller 

mestringsmål med henblik på at facilitere kompetence (Sheldon, 2012).  

  Hvad der imidlertid medvirker til at konkretisere mine fund yderligere, er Wolfensbergers 

henvisning til Kembers review af underviseres forestillinger om at undervise, som placerer 

undervisernes tilgang til at undervise mellem polerne ’teacher-content’ og ’student-

learning’. Når de danske undervisere således samspiller med de studerende i forbindelse 

med refleksion, supervision og vejledning, kan det være et eksempel på det, som Kember i 

sit studie fremhæver som underviseres faciliterende tilgang til de studerendes læring 

(Kember, 1997). Men de danske underviseres initiativer afspejler imidlertid også, at de 

prioriterer, at underviserne eller vejlederne har metode- og specialekendskab, ligesom de 

bliver styrende i deres vejledning med henblik på, at de studerende skal præstere i 

overensstemmelse med talentforløbenes aktiviteter. Det kan ifølge Kember (1997) være et 

eksempel på, at underviserne i deres tilgang til forløbene ser sig selv som ansvarlige eller 

garanter for indholdet i de studerendes proces. 

 

5.1.3. Er akademisk kompetence den eneste kompetence i 

professionsuddannelsernes talentforløb?  

  I tråd med selvreguleringsteorien, hvor det psykologiske behov for at opleve sig 

kompetent er afgørende for den indre motivation (Ryan & Deci, 2000), kan Wolfensbergers 

tema ”at øge akademisk kompetence” bidrage til at indkredse og udpege, hvad 

underviserne i interviewene siger, de vægter i tilgangen til at samspille med de studerende 

i talentforløbene. Hensigten; at skabe udfordringer, er både hos Wolfensberger og blandt 

de danske undervisere et tema, der får opmærksomhed Det gælder både, idet de er 

opsporende på mulige opgaver, de studerende kan kobles på, og ved at udfordre de 

studerende undervejs i processen ved at have øje for de forventninger, der er til de 

studerendes præstationer. Men det bliver unuanceret at forankre analysen af det 

empiriske materiale indenfor temaet ”at øge akademisk kompetence”: I Wolfensbergers 

undersøgelse er ’universities of applied science’ ikke inkluderet, da ingen af disse havde 

veletablerede ’honors’-forløb på tidspunktet for undersøgelsens dataindsamling 

(Wolfensberger, 2014, s. 58). Hvor Wolfensberger således pointerer, at strategier til at 

skabe udfordringer sigter efter at øge akademisk kompetence, kan vægtningen af netop 
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’akademisk’, henvise til, at de ’honors’-undervisere, som bidrager til hendes studie, alle 

arbejder i videregående uddannelser, især indenfor humanvidenskabelige og teknologiske 

fakulteter (Wolfensberger, 2014, s. 55-61). Flere af de danske undervisere henviser 

tilsvarende til akademisk kompetence som et omdrejningspunkt for de aktiviteter, der er 

indlejret i talentforløbene i de sundhedsfaglige professionsuddannelser i form af 

litteratursøgning, dataindtastning og artikelskrivning. Men aktiviteterne i talentforløbene er i 

lige så høj grad relateret til at undervise, formidle, arbejde tværfagligt, indgå i relationer og 

fordybe sig indenfor et klinisk område, hvilket kan medvirke til at synliggøre, hvordan 

professionsfaglige kompetencer i talentforløb kan være andet end udelukkende 

akademiske kompetencer. Talentforløbenes konkrete udmøntning er således i tråd med 

Gagnés anvendelse af RIASEC-klassifikationer, afledt af kontekstens anerkendelse af, 

hvilke kompetencer man kan være eller have talent indenfor.             

  Inspireret af Wolfensberger har ”øget kompetence” således været et teoretisk 

forankringspunkt undervejs i min analyseproces, eftersom underviserne i interviewene 

hver især giver flere eksempler på, hvordan de dels udfordrer de studerende, dels opsøger 

muligheder for, at de studerende kan blive involveret i aktiviteter, der støtter udviklingen af 

de specifikke professioners kompetencer. 

   Ovenstående refleksioner redegør for, hvordan jeg i min analyseproces har bevæget mig 

mellem min empiri og teori, og hvordan mit teoretiske afsæt i tilknytning til at 

fremanalysere de processer, der kendetegner undervisernes indsatser, har været 

forankret i Wolfensberger. Endvidere har jeg åbnet op for betragtninger i tilknytning til 

analyseprocessen, der demonstrerer, hvor langt jeg kom med mit induktive arbejde.  

5.2. Diskussion af teoretiske og metodiske overvejelser i tilknytning til 

kvalitetssikring 

I min metodiske tilgang tager jeg afsæt i grounded theory som forskningsperspektiv og 

undersøgelsesstrategi. At valget faldt på grounded theory, skyldtes min iagttagelse af, at 

talentforløb i professionshøjskolerne er en ny opgave for underviserne at håndtere og 

imødekomme. Og netop grounded theory er en kvalitativ metode, der i flere 

sammenhænge fremstilles som en relevant tilgang, når formålet er at udforske generelle 

hændelsesforløb (her: talentforløb) med henblik på at udvikle en empirisk begrundet teori, 



69 
 

som kan bidrage med nye forklaringer og forståelser af de sociale processer (her: måder 

underviserne støtter de studerende på) (Kruuse, 2007) (Guvå & Hylander, 2005) (Hylander 

& Guvå, 2005) (Charmaz, 2006).  

I det følgende vil jeg præsentere en refleksion, der undervejs har forstyrret mig, i forhold til 

at kvalitetssikre de fremsatte antagelser, jeg opstiller i afsnit 4.5. 

I kapitel 3 anførte jeg, hvordan jeg videnskabsteoretisk tager afsæt i pragmatismen. 

Endvidere har jeg i kapitel 2 præsenteret den positive psykologi som det teoretiske 

udsigtspunkt, jeg refererer til i forhold til at synliggøre min teoretiske forforståelse. 

Charmaz udtrykker det således: ”Just as the methods we choose influence what we see, 

what we bring to the study also influences what we can see” (Charmaz, 2006, s. 15).   

Spørgsmålet er så, hvorvidt den positive psykologi bidrager til de teoretiske koder og 

fremsatte antagelser, når jeg analyserer min empiri.  

  Når jeg er optaget af det spørgsmål, er det med henvisning til Christensens pointe: at 

positiv psykologi ikke lever op til generelle videnskabelige kriterier. I tilknytning til min 

undersøgelse har jeg opmærksomheden rettet mod problemet med et klart afgrænset 

genstandsfelt og problemet med at leve op til demarkationskriteriet (Christensen, 2012). 

Den positive psykologi anfører selv, at genstandsfeltet handler om ’optimal menneskelig 

funktionsevne’ (Biswas-Diener, 2011, s. 17), men som Christensen påpeger, lader det sig 

ikke afgrænse, og det er således individuelt, hvad man forstår ved optimal. Det kan med 

andre ord give nogle udfordringer i forhold til at kvalitetssikre de antagelser, jeg fremsætter 

fra den positive psykologis udsigtspunkt: Når jeg med min forforståelse får øje på de 

kendetegn, der karakteriserer de studerende i talentforløb, og med afsæt i VIAstyrker 

diskuterer, hvorvidt forløbene med rette i stedet kan kaldes styrkebaserede forløb, kan det 

derfor diskuteres, om jeg samtidig bliver ensidig og dermed udfordrer objektiviteten, 

forstået som upåvirket af personlige holdninger (Kvale & Brinkmann, 2008, s. 268).  

  Spørgsmålet er imidlertid ikke, hvorvidt den positive psykologi bidrager til de teoretiske 

koder og konceptualisering, når jeg analyserer min empiri. Det gør den. Spørgsmålet er 

snarere, hvorvidt jeg kvalitetssikrer mine fremsatte antagelser, når positiv psykologi er 

rammen for, hvad jeg ser, og når jeg indenfor den teorigenererende undersøgelse netop 

bruger mig ”selv til at fange og udforske et fænomen” (Guvå & Hylander, 2005, s. 92). I 

den forbindelse betoner både Guvå og Hylander og Charmaz vigtigheden af at eksplicitere 

sine ontologiske og epistemologiske standpunkter. Det har jeg gjort ved at introducere til et 
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videnskabsteoretisk afsæt i pragmatismen, der gør, at jeg er interesseret i den viden, der 

udspringer som følge af menneskets erfaringer med at løse problemer gennem praktisk 

handlen (Langergaard, Rasmussen, & Sørensen, 2006). Som følge af den eksplicitering 

har jeg synliggjort, hvordan jeg i min undersøgelse har rettet min opmærksomhed mod de 

erfaringer, underviserne har i tilknytning til at samspille med de studerende og andre 

samarbejdspartnere omkring talentforløb. Og ved således at knytte an til pragmatismens 

gyldighedskriterie: at tilgangene til studerende i talentforløb virker, fordi de har vist sig 

nyttige (Christensen, 2012), bliver perspektiverne fra den positive psykologis udkigspost 

relevante bidrag ind i specialets undersøgelse.  
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6. Konklusion 

  Dette speciales undersøgelse har haft afsæt i følgende spørgsmål: Hvad kendetegner 

talentfulde studerende i sundhedsfaglige professionsuddannelsers talentforløb, og på 

hvilken måde støtter talentforløbenes undervisere disse studerende?  

Min undersøgelse er forankret i en kvalitativ metodisk tilgang og knytter an til en induktiv 

strategi med afsæt i grounded theory, som undersøgelsesmetodisk og analysestrategisk 

ramme. Med henblik på at undersøge problemformuleringen, har jeg således indhentet 

empiri gennem henholdsvis 5 individuelle interviews og et fokusgruppeinterview med 

undervisere, som alle er involveret i udvikling af talentforløb indenfor de sundhedsfaglige 

professionshøjskoler.  

Med afsæt i en datafunderet analyse, har jeg som afslutning på min analyseproces, 

sammenfattet analysens resultater i modellen: perspektiver på tilgang til talentforløb i 

sundhedsfaglige professionsuddannelser.  

Kort vil jeg skitsere hovedtrækkene fra modellen. Derefter vil jeg supplere min besvarelse 

af problemformuleringen, med perspektiver fra diskussionsafsnittet: 

På baggrund af analysen tyder det på, at eksterne, kliniske og interne samarbejdspartnere 

har en stor indflydelse på, hvilke mulige forløb der kan etableres og dermed hvad der er 

talent. Ikke kun i forhold til at anerkende, hvad der indenfor den gældende kontekst, kan 

gøre det ud for talentaktiviteter. Men i lige så høj grad også i forhold til at indvillige i at 

medvirke i, stå til rådighed for og tilbyde studerende deltagelse i konkrete projekter. Det 

betyder, at samarbejdspartnerne er vigtige. Dem, der ser værdien i talentforløbene, er 

også dem, der med de udvalgte aktiviteter, medvirker til at definere, hvad et talent i 

sundhedsfaglige professionsuddannelser kan være. I nogen grad lader det til, at 

omgivelserne, som eks. de kulturelle normer og uddannelsesstedet, har betydning for, at 

samarbejdspartnerne er imødekommende. I den forbindelse kan undervisernes 

opsporende indsats med henblik på at etablere og udvikle talentforløb være en måde at 

støtte de studerende, der søger udfordringer i form af talentforløb. 

På baggrund af analysen tyder det på, at undervisernes tilgang til at vurdere og inkludere 

studerende i talentforløb er kompleks. På den ene side tager underviserne afsæt i deres 

kendskab til de kompetencer og aktiviteter, som det konkrete talentforløb er forankret i, og 
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vurderer således, indenfor hvilke kompetenceområder en studerende skal være dygtig. 

Dygtighed er ikke identisk med høje karakterer, men ofte ser underviserne en 

sammenhæng.  På den anden side forholder  underviserne sig til vigtigheden af den 

studerendes motivation og faglige interesse for at fordybe sig i et talentforløb.  I praksis 

udmønter det sig ved at studerende kan blive spottet i den undervisning som understøtter 

de kompetencer, der er omdrejningspunkt for talentforløbet. Men vigtigst er det for 

underviserne at de studerende er fagligt motiveret, og ved, hvad de går ind til. I den 

forbindelse kan undervisernes indsats med henblik på at udpege kriterierne for deltagelse, 

udpege (dygtige) og identificere (motiverede) studerende, være et udtryk for, hvordan 

underviserne støtter de studerendes mulighed for at engagere sig. 

På baggrund af analysen tyder det på, at underviserne i deres tilgang til de studerende 

undervejs i talentforløbet, til dels har opmærksomhed på de studerendes læreproces, 

hvilket især bliver tydeligt i de situationer hvor underviseren faciliter de studerendes læring 

i forbindelse med refleksion og supervision. Den feed-back de studerende her får, er rettet 

mod deres præstationer. Kun de studerende med urimelige præstationskrav til sig selv, får 

en mere personlig feedback. Analysen peger imidlertid også på, at underviserne er mere 

opmærksomme på kvaliteten af de studerendes præstationer. Det tyder også på at 

talentforløbene eksterne forankring tilfører en forpligtende dimension, som underviserne 

bestræber sig på at imødekomme. Det underviserne vægter i deres tilgang til de 

studerende, er at de som eksperter indenfor en bestemt metode, kan støtte de 

studerende, i stedet for at tilgodese og støtte de studerendes personlige udvikling 

undervejs.  

På baggrund af analysen, kan det tyde på, at de forløb, som underviserne udvikler i et tæt 

samarbejde med især eksterne, kliniske og interne samarbejspartnere, sætter rammen for, 

hvilke kompetencer en dygtig studerende har naturlig flair for. Samtidig tyder det på, at 

studerende i professionshøjskolernes sundhedsfaglige taletnforløb, kan kendetegnes ved 

at være motiverede, på en måde som underviserne identificerer ved at de er flittige, 

nysgerrige,modige og robuste.  

På baggrund af diskussionsafsnittet, kan det imidlertid være relevant, at udfordre brugen 

af talentbegrebet. I oplægget fra Talentrapporten er det hensigten at gøre talentbegrebet 

bredt. Det er imidlertid et spørgsmål, hvorvidt den intention bliver en begrænsning for så 
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vidt at talentforløbene ses som initiativer til at imødekomme den gruppe af studerende, der 

ikke trives. I min analyse kunne en videre proces være via analytisk induktion, at afprøve 

antagelsen om, at de studerende der engagerer sig i talentforløbene, får mulighed for at 

tage afsæt i deres karakterstyrker mere end en naturlig flair for professionens 

kompetencer. I den forbindelse vil det være relevant, at tage afsæt også i de studerendes 

udsagn omkring deres erfaringer med at deltage i talentforløb.  
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