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Konkurrencen i det globalise-
rede samfund er hård. Vi 
konkurrerer med kinesere, 

der er opdraget til at give den en 
ordentlig skalle. De går ikke af ve-
jen for en arbejdsdag på 16 timer. 
Japanerne er også rettet til. De når 
dårligt hjem, før det skal på job 
igen. Men her hjemme blev der 
nærmest revolution, da den nuvæ-
rende regering foreslog, at vi skul-
le arbejde et kvarter mere om da-
gen. Det kunne vi ikke blive enige 
om.

Men alle hjørner i samfundet 
kan tilsyneladende blive enige om, 
at det gælder om at optimere - at vi 
skal blive bedre og mere effektive 
til at lave det, vi laver - hvad enten 
vi sidder på skolebænken, på kon-
toret, på klaverbænken eller vi 
spiller bold - ja, ligegyldigt hvad vi 
beskæftiger os med, så gælder det 
om at optimere, for ellers bliver vi 
hægtet af - vi går til grunde på en 
klode, hvor de andre konstant ån-
der os i nakken.

Talentudvikling er blevet tidens 
mantra. Vi skal vride de sidste ta-
lentdråber ud af individerne, så de 
bliver i stand til at føre os ind i en 
strålende fremtid, hvor vi kan be-
vare den nuværende levestandard 
- eller endnu bedre højne den.

Men hvad sker der med talenter-
ne? Er vi gode nok til at få øje på 
dem, udvikle dem og få dem place-
ret på de rigtige hylder?

- Der er bestemt skruet op for ta-
lentudviklingen de seneste år, si-
ger Christine Mølgaard Cleemann, 
der er adjunkt på Institut for Ledel-
se, Politik og Filosofi på Copenha-
gen Business School.

- Der er mange virksomheder, 
som gør det rigtig godt, men des-
værre også en del, som hænger fast 
i en forældet forestilling om, at det 
er enkeltindivider, der driver virk-
somheden frem. De organisatio-
ner, som klarer sig bedst, har er-
kendt, at man ikke bare kan pege 
særligt talentfulde medarbejdere 
ud og så satse på dem. Det får man 
kun noget ud af, hvis talenterne 
indgår i en talentfuld virksom-
hedskultur. Talentet kan ikke leve 
isoleret, som man tidligere troede. 
I dag ved vi, at det er nødvendigt at 
skabe en talentfuld organisation, 
hvor dygtige folk har lyst til at ar-
bejde.

Lige nu befinder hun sig i den ki-

nesiske by Shanghai, hvor hun er 
underviser på et efteruddannel-
seskursus for 40 medarbejdere fra 
40 forskellige lande, der har det til 
fælles, at de arbejder indenfor det 
samme område i AP Møller 
Mærsk:

- De her mennesker, som AP Møl-
ler Mærsk nu efteruddanner, har 
alle den egenskab, at de i sig selv 
er dygtige - men ikke kun det, de 
har også vist, at de evner at få 
gruppen, de arbejder i, til at blive 
dygtigere.

Og det er vigtigt, understreger 
Christine Mølgaard Cleemann:

- I dag er det ikke nok, at man 
selv er god og bare meler sin egen 
kage, man skal smitte positivt af på 
sine kolleger, så man løfter dem - 
og dermed organisationen, for det 
er det, der skaber vækst.

Tænketanken Dea udgav i 2010 
en rapport om, hvordan danske 
virksomheder håndterer talentud-
viklingen. Rapporten er baseret på 
en række interview med private og 
offentlige virksomheder.

I rapporten hedder det, at selv-
om der aldrig har været så meget 

fokus på talenterne som i dag, så 
er man blevet bestyrket i, at der er 
behov for ny viden på området. For 
eksempel er det paradoksalt, at 
man - trods bred enighed om, at 
virksomhedens talenter består af 
mange forskellige slag mennesker 
- stadig retter hovedparten af al ta-
lentudvikling mod dem, der gerne 
vil være ledere. Eller, at man i ar-
bejdet med talentudvikling ofte 
har fokus på de store virksomhe-
der, når nu langt størstedelen af de 
danske virksomheder er små eller 
mellemstore.

Den indre ild
Claus Buhl, der har en forskerbag-
grund, arbejder i dag som virk-
somhedsrådgiver og mentor. Han 
er forfatter til flere bøger - blandt 
andet bogen ”Talent” fra 2010. 
Han siger:

- Vi tror, at talent er noget kun få 
mennesker har, for den historie 
bliver fortalt igen og igen på alle 
mulige måder. Vi ser film på YouT-
ube, hvor en lille dreng spiller helt 
fantastisk på tromme, vi hører at 
Mozart skrev sit første værk som 
3-årig, og at Picasso blev verdens-
berømt som 16-årig. Vi elsker den 
slags historier, og det er en arv fra 
romantikken, for som H.C. Ander-
sen skrev: ”Det gør ikke noget at 
vokse op i en andegård, hvis man 
har ligget i et svaneæg”.

Men det er noget sludder, siger 
Claus Buhl, og de myter giver man-
ge af os en følelse af, at hvis vi ikke 
er brudt igennem med noget origi-
nalt i barndommen eller ungdom-
men, så er toget kørt. Men det er 
ikke rigtigt, for det er kun ganske 
få, der finder deres talent i en tid-
lig alder:

- Talent er noget særligt, men det 
er ikke forbeholdt de særlige. I dag 
ved vi også fra forskningen at det 
at have et stort talent og blive su-
blim indenfor et område, hverken 
er betinget af sociale eller geneti-
ske faktorer.

Koncentration og udholdenhed
Derimod ved man, at de der udret-
ter noget stort indenfor deres felt 
er drevet af et enormt højt ambiti-
onsniveau, en indre ild, som ikke 
kan forklares. Claus Buhl kalder 
det ”den sorte boks”.

- Man kan ikke pace sine børn til 
at opnå store resultater, for det vil 
kun lykkes, hvis de selv har lyst og 
drives af en uforklarlig indre ild.

Et af de mest berømte studier in-

denfor talentforskning lavede man 
for nogle år siden blandt violinist-
studerende på Berlins Musikkon-
servatorium. Man fulgte de stude-
rende gennem flere år, og det viste 
sig, fortæller Claus Buhl, at de ele-
ver, der kom helt til tops og blev 
virtuose på deres instrument hav-
de flere ting til fælles, som adskilte 
sig fra de, der ikke nåede så langt:

- De øvede sig på en helt særlig 
måde. De var i stand til at lukke alt 
andet ude og arbejde i et flow. Den 
form for koncentration er udmat-
tende, så de tog sig en middagslur, 
hvorefter de gik i gang med at øve 
sig igen.

Et andet fællestræk var, at de var 
ekstremt udholdende:

- Hvis man er balletdanser, musi-
ker, forsker, forfatter eller noget 
helt andet, vil man uvægerligt, 
hvis man vil drive det vidt, støde 
ind i det ene nederlag efter det an-
det, fordi man hele tiden møder si-
ne egne begrænsninger. Man slås 
konstant med at udvikle sig og bli-
ve bedre. Det er om og om igen.

De violinstuderende, som opnå-
ede et ekstraordinært fremragen-

de præstationsniveau lod sig ikke 
slå ud modgangen. De kæmpede 
videre i sikker forvisning om, at de 
nok skulle vinde slaget.

Et tredje karakteristika var, at de 
var enormt gode til at opsøge men-
nesker, som kunne give dem nogle 
fif, så de kunne blive endnu bedre:

- Man bliver ikke genial alene, 
det er vigtigt, at man opsøger de 
mennesker, der kan bringe talen-
tet til fuld udfoldelse, siger Claus 
Buhl.

Sporten strammer op
Undervisningsministeriet har si-
den 2005 haft fokus på talentud-
vikling i uddannelsessystemet – 
både fordi man ønsker at styrke 
den enkelte elev fagligt men også 
fordi man ønsker at give særligt 
begavede børn og unge undervis-
ningstilbud, som udvikler dem op-
timalt, så vi kan klare os i et globalt 
videnssamfund. Det har blandt an-
det medført, at der de seneste år er 
blevet oprettet en lang række un-
dervisningstilbud rundt om i kom-
munerne for særligt begavede 
børn og unge. Noget, der ville være 

Danmark har skruet op for   talentudvikling
KonKurrence: Alle er tilsyneladende enige om, at vi skal blive 
bedre til det, vi beskæftiger os med - hvad enten vi sidder på skole-
bænk, kontorstol, klaverbænk eller vi spiller bold. Men er vi gode nok 
til at talentudvikle - og hvad skal der til?

 { Team Danmark samarbejder med 
18 Elitekommuner i hele landet for 
at udvikle talentmiljøer på internati-
onalt niveau.

 {Kommunerne er: Aalborg, Ran-
ders, Holstebro, Herning, Århus, 
Horsens, Vejle, Fredericia, Esbjerg, 
Kolding, Haderslev, Odense, Svend-
borg, Roskilde, Ballerup, Hillerød, 
Gentofte, København.

 {Hver kommune har fokus på at 
udvikle og understøtte lokale talent-
miljøer, så de unge sportstalenter 
kan udvikle sig til at kunne begå sig 
på højeste internationale niveau.

 { Elitekommunerne arbejder tæt 
sammen med idrætsskoler, de loka-
le ungdomsuddannelser og de vide-
regående uddannelser. Alle aktører 
samarbejder om det fælles mål: 
Guld til Danmark.

 {Kilde: Team Danmark.

om claus Buhl
 { Tidligere forsker - forfatter, virk-

somhedsrådgiver og foredragshol-
der.  Beskæftiger sig blandt andet 
med, hvad forskningen siger om ta-
lentudvikling. 

 {Har skrevet flere bøger blandt an-
det ”Talent” og ”Kreativitet”.

FAKtA
Om ElitEKOmmunEr

 » Vi tror, at talent er noget kun få mennesker 
har, for den historie bliver fortalt igen og igen 
på alle mulige måder ...
ClAuS Buhl, tidl. forsker - forfatter, virksomhedsrådgiver og foredragsholder
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utænkeligt for et par årtier siden.
Talentudviklingen er også blevet 

opprioriteret indenfor sportens ver-
den de seneste år:

- Der er kommet øget fokus på at 
skabe en elite af danske idrætsfolk, 
som kan præstere store resultater. To-

nen er skærpet. Der skal medaljer på 
bordet, siger Rasmus K. Storm, der er 
ph.d.-stipendiat ved Syddansk Uni-
versitet og senioranalytiker ved Idræt-
tens Analyseinstitut.

- Indenfor idrættens verden er man 
også blevet meget mere bevidst om, 

hvad der skal til for at udvikle sports-
talenterne, men hjørnestenen i den 
danske eliteidrætslov er dog fortsat, 
at ”støtten til talenterne skal tilrette-
lægges på en social og samfundsmæs-
sig forsvarlig måde”, hvilket kan læses 
som, at man ikke vil have ”DDR-til-
stande” med inhumane træningsme-
toder for børn og unge. Der skal også 
stadig tilstræbes en balance mellem 
idræts- og civilkarriere.

Forskningen viser, at det typisk ta-
ger 10.000 timer at opnå en grund-
ekspertise indenfor et område. 

Det vil for eksempel sige, at man lø-
bet af en ti års periode skal øve sig cir-
ka to til to en halv time hver eneste 
dag året rundt. Men hvis man så vil 
opnå mere end en grundekspertise, 
skal der selvsagt flere træningstimer 
til.

Særlige talentklasser
Den viden har blandt andet været 
med til, at Team Danmark har udpe-
get 18 kommuner, der får en pose 
penge, så de kan oprette særlige sko-
leklasser, hvor man samler børn og 
unge, som har et ekstraordinært ta-
lent indenfor en sportsgren.

Roskilde Kommune kom med på 
vognen for tre år siden, og her har 
man på en af kommunens skoler ind-
rettet en 7. klasse, en 8. klasse og en 9. 
klasse, hvor man samler kommunens 
sportstalenter. Udover helt alminde-
lig skoleundervisning, får eleverne 
ekstra træning indenfor deres idræts-
gren, fortæller Steen Houman, der er 
kommunens elitekoordinator:

- Vi giver dem to lektioners morgen-
træning to gange om ugen, hvor de 
træner lidt anderledes, end de gør i 
deres klubber. Vi bruger tiden på, at 
de får udviklet nogle kompetencer, 
hvor klubtræningen typisk er mere 
taktisk orienteret, fordi der ofte er 
kamp i weekenden.

Der er også vejledning til forældre-
ne om, hvad der er den rigtige kost for 
de sportsglade børn, ligesom talenter-
ne bliver screenet, så man kan se, om 
de har risiko for at få skader på længe-
re sigt. En sportspsykolog er også til-
knyttet talenterne.

- Selvom de kun træner to gange om 
ugen i to lektioner på skolen, så bety-
der det faktisk, at de får 50 procent 
mere træning end de, der kun træner i 
klubberne, og vi har blandt andet hørt 
fra Dansk Håndboldforbund, at flere 
og flere af de spillere, som bliver opta-
get på ungdomslandsholdet kommer 
fra talentklasserne, så det kan altså 
godt betale sig, at satse ekstra på unge  
talenter, siger Steen Houman.

Danmark har skruet op for   talentudvikling
Team Danmark har også fundet ud af, at 
talentudvikling er alfa og omega, hvis vi 
skal sikre Danmark nogle medaljer i frem
tiden, så derfor samarbejder man nu med 
18 kommuner om at give børn og unge 
med et særligt talent helt særlige vilkår. 
Foto: Colourbox

Hvis man vil være sublim på for eksempel violin, viser et forskningsprojekt, at det kræ
ver en usædvanlig udholdenhed, en kraftig indre ild, en enestående koncentration plus 
øvelse, øvelse, øvelse.

»» ... Men det er noget sludder. Talent er 
noget særligt, men det er ikke forbeholdt 
de særlige. 
ClauS Buhl, tidl. forsker - forfatter, virksomhedsrådgiver og foredragsholder

Senior Vice President of Worldwide Marketing Phil Schiller for
tæller om iPhone 5C på Apples pressemøde i Cupertino, Califor
nien.  Foto: Justin Sullivan/Getty Images/Scanpix

På et pressemøde i Apples 
hovedkvarter i Cupertino i 
Californien har den ameri-
kanske IT-gigant fremvist 
en ny billig iPhone. Den så-
kaldte model 5C vil koste 
fra 99 dollar i USA, oplyser 
Apple.

Den billigste version har 
en størrelse på 16 giga-
byte, mens den dobbelte 
størrelse på 32 gigabyte vil 
koste 199 dollar.

Desuden præsenterede 
Apple også en efterfølger 
til iPhone 5, der blev lance-
ret sidste år. iPhone 5S 
kommer med en helt ny 
A7-chip. 

Det skulle angiveligt be-
tyde, at telefonen bliver 
mere end dobbelt så hurtig 
som forgængeren.

- Forretningen er blevet 
så stor, at vi i år vil erstatte 
iPhone 5 med to nye de-
signs, siger topchefen i  
Apple, Tim Cook.

Som sædvanligt fejlede 
selvtilliden ikke noget hos 
Apple, da de præsenterede 
selskabets nye produkter.

- iPhone 5S er den mest 
fremad-tænkende telefon, 
vi nogensinde har skabt, si-
ger vicepræsident i Apple 
Phil Schiller og tilføjer:

- Det er den gyldne stan-
dard inden for smartpho-
nes.

iPhone 5C og iPhone 5S 
bliver frigivet 20. septem-
ber i USA og en række an-
dre lande, hvor Danmark 
ikke er i blandt.

Hvornår Apples nye tele-
foner kommer til Danmark 
er uvist, men til december 
bliver telefonerne frigivet 
omkring i 100 lande.

Ud over de to iPhones 
præsenterede Apple også 
det nye styresystem iOS7, 
der blev offentliggjort i ju-
ni. Styresystemet frigives 
18. september.� /ritzau/

Fattigmands-
iPhone fra apple

Nu kan boligejere og boligkøbere nemt få overblik over, 
om deres hus ligger så uheldigt placeret, at vandet ender 
i deres kælder og stue, når det regner kraftigt, skriver Jyl-
lands-Posten.

Miljøministeriet og Forsik-
ring & Pension stiller fra i dag 
en såkaldt hydrologisk højde-
model gratis til rådighed på 
nettet, som tager højde for, 
hvordan vandet løber, når det 
regner, og hvor det ender.

- De nye kort indregner al 
kendt viden om broer, rørlæg-
ninger under veje, vejes hæld-
ninger mv. Derfor giver de et 
meget mere retvisende billede 
af, hvor vandet bevæger sig 
hen, siger Torben Weiss Garne, 
underdirektør i Forsikring & 
Pension.

Ifølge forsikringsbranchen 
og Miljøministeriet skal ejere 
af boliger, der ligger de forkerte steder, ikke bekymre sig 
om, at det nu bliver lagt åbent frem, at deres huse får 
vandskader, når skybrud rammer Danmark.

Se om huset bliver oversvømmet


