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’Vi risikerer at svigte de dygtigste’ 

 

Stort uudnyttet talentpotentiale i mange klasser - Talent udvikler sig 

ikke af sig selv  
 

 

 

 

Professor Françoys Gagné fra Montreal var keynote speaker på ATUs netværkskonference på 

Gladsaxe Gymnasium d. 14. november 2019. Gagné besøgte Danmark for første gang, og ATU-

eleverne, som var til undervisning på Niels Brocks Internationale Gymnasium, fik også mulighed 

for at gå i dialog med den verdenskendte talentforsker om hans model for talentudvikling, som 

bl.a. det danske talentprogram er inspireret af.  

 

 - At være født med særlige evner er ikke lig med, at man udvikler særlige kompetencer og 

talenter. Motivation, målrettethed, udholdenhed, støtte fra omgivelserne og de rette udfordringer 

i skolen og andre steder er nogle af de mange faktorer, der er afgørende for, om man får udfoldet 

sit fulde potentiale. Det er en af de centrale pointer i Françoys Gagnés berømte 

talentudviklingsmodel The Differentiated Model of Giftedness and Talent (DMGT), som han 

præsenterede på ATUs netværkskonference d. 14. november.  
 

 



 

 

 

 

 

- Der findes ikke nogen simpel opskrift på talentudvikling. Det er et komplekst samspil af 

faktorer, som skaber grundlaget for, at en elev kan udvikle særlige kompetencer og talenter. 

Derfor er det afgørende, at man tilpasser talentudviklingsprogrammerne ud fra elevernes 

individuelle forudsætninger, forklarede han i sin keynote speak på ATU-konferencen. 

 

Gagné pegede desuden på, at skolesystemet ofte er den største udfordring i forhold til at udfolde 

elevernes potentialer: Mens en stor del af skolebudgetterne bruges på ekstra tiltag til de 

svageste, må de dygtigste ofte nøjes med ekstraopgaver, de kan lave på egen hånd. Forskningen 

viser, at 30-40% af de elever, der har den højeste IQ, ikke har de højeste karakterer. Derfor bør 

skolesystemet i højere grad støtte op om dem, pointerede han.  
 

 

 

        
 

 



 

Han bifaldt også ATUs planer om at iværksætte et særligt program for de elever, som har særligt 

behov for støtte, fordi de fx vokser op i udsatte familier eller i familier uden tradition for lange 

uddannelser, eller fordi andre socioøkonomiske faktorer spænder ben for, at de kan få samme 

støtte, som børn i mere velstillede og veluddannede familier ofte får:  

 

- Ifølge FN’s Børnekonvention har ethvert barn ret til at få mulighed for at udfolde sit potentiale 

bedst muligt, både når der handler om at møde de rette udfordringer i skolen, og når det handler 

om at få støtte til at udvikle de interpersonelle kompetencer, som er nødvendige for, at man kan 

udvikle sit talent. Ud fra vores etiske værdier ser vi generelt forskelsbehandling som 

problematisk, men når det gælder uddannelse, bør idealet være at hjælpe alle med at udfolde 

deres potentiale bedst muligt. Også når dette kun kan ske gennem forskelsbehandling, 

understregede Françoys Gagné.  
 

 

 

 

 

 

 

’Stor tak til Francoys Gagné for at gøre os alle klogere på talenter og talentudvikling og tak til alle 

vores gode samarbejdspartnere for at deltage på konferencen med deres viden og gode 

spørgsmål. Både i et samfundsmæssigt perspektiv og for den enkelte unge er det vigtigt, at vi 

gør tilstrækkeligt for at bakke op om de dygtigste og mest motiverede unge’, udtaler 

sekretariatschef Ellen Smidt-Nielsen. 

 

Læs reportagen fra Françoys Gagnés besøg i Danmark. 

 

Se slides fra Françoys Gagnés keynote speak på netværkskonferencen.  

 

Læs mere om Françoys Gagnés forskning og DMGT-model.  
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Diplomoverrækkelse, optag og nyt spændende forårsprogram på 

ATU programmet 
 

 

  

 

 

Akademiet for Talentfulde Unge Øst afholder d. 29. januar 2020 diplomoverrækkelse for årgang 

18, hvor vi bl.a. har inviteret professor og bogaktuelle Birgitte Possing til at fortælle om, hvor 

uhyggeligt opfindsomme mænd har været i argumentationen, når kompetente og viljestærke 

kvinder i sin tid skulle udelukkes fra det offentlige rum. Vi skal også kåre årets underviser, høre 

årets ATU-taler og som årets alumne har vi inviteret Magnus Quaade Oddershede, der 

dimitterede fra ATU Øst sidste år. Magnus vandt her i efteråret EM-guld i science i Bulgarien for 

sin banebrydende flyvingespids, der reducerer flyets brændstofforbrug og CO2. 

Samtidig er vi ved at forberede optaget til årgang 20 med deadline for ansøgninger d. 26. februar 

2020. Vi glæder os til at læse ansøgninger og byde de forhåbentlig mange nye unge ATUere 

velkommen. 

Udover det obligatoriske program, hvor der bl.a. kan vælges mellem faglige temaer som Køn & 

ligestilling, Humanbiologi og Filosofi & ungdomsliv, byder det valgfrie program på besøg ved den 

internationale softwarevirksomhed Palanatir Technologies, et skønlitterært forfattermøde ved 

Forlaget Gladiator, et Åbent Akademi-arrangement med astrofysikere fra Niels Bohr om 

universets sorte huller, og oplæg med forfatterne til den dybdegående og kritiske bog: Bitcoin – 

Fremtidens penge? samt mange andre spændende arrangementer. 

 

 

 



 

 

Optag af næste hold af erhvervstalenter februar 2020 
 

 

 

I marts 2019 optog Akademiet for Talentfulde Unge Øst 63 erhvervstalenter på et nyt 

talentprogram i innovation og entreprenørskab fra forskellige retninger på ZBC, NEXT, TEC, 

Roskilde Handelsskole, Roskilde Tekniske Skole samt U/NORD. 

 I de kommende måneder lancerer vi sammen med erhvervsskolerne og andre 

samarbejdspartnere en kampagne, der skal sætte fokus på erhvervsskolernes talentfulde unge 

og på de gode idéer og innovative produkter, som skabes i fællesskaber blandt forskellige slags 

talenter. ’Danmark har behov for flere erhvervsuddannede unge, som formår at tænke stort og 

som kan omsætte konkret viden til nye idéer, produkter, projekter og virksomheder. Men det 

kræver de rigtige rammer, at talenterne ses og høres, at de udfordres og får den nødvendige 

viden, der hjælper dem til at realisere deres idéer’ udtaler Ellen Smidt-Nielsen, sekretariatschef på 

Akademiet for Talentfulde Unge Øst. 

Er du interesseret i at høre mere om vores talentprogram for erhvervsskolerne kan du kontakte 

projektleder Christina Dreyer på christina@talentfuldeunge.dk. Nye elever optages frem til d. 1. 

februar 2020 med opstart af undervisning medio februar 2020. 

 

Du kan læse mere om Erhvervstalenter her. 
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Overvældende interesse for Yngre Talenter og Junior Talenter 
 

 

 

Akademiet for talentfulde Unge Øst har mødt en overvældende og meget glædelig interesse for 

vores talentprogrammer til grundskolerne og har nu i alt 200 Yngre Talenter fra 6. og 7. klasser 

og knap 900 Junior Talenter fra 8. og 9. klasse. Vi har haft et forrygende efterår med de unge 

videbegærlige elever! 

 

De Yngre Talenter har i efteråret arbejdet med en bred vifte af samfundsaktuelle emner, herunder 

klima, flygtninge og internationale samarbejder som EU og FN. Derudover har vi sat fokus på 

magt, medier, tillid og sammenhængskræft samt lært om kroppens kredsløb og matematikkens 

rolle i udviklingen af store og afgørende opfindelser.  
 

 

 

   

 

 

 

Over 410 Junior Talenter modtager i december diplom fra Akademiet for Talentfulde Unge Øst 

efter de igennem halvandet år er blevet undervist på højt niveau af dygtige lærere på vores 

sjællandske værtsgymnasier. De har endvidere lært om motivation og samarbejde og hvordan 

man udvikler sit talent, ligesom de har været på virksomhedsbesøg hos Akademiet for 

Talentfulde Unge Østs samarbejdspartner Microsoft, hvor de blev introduceret til en verden af 

teknologi. Her fik de større viden om, hvor langt teknologien er, hvor den er på vej hen, og lærte 

hvorfor det er vigtigt at være kritiske brugere af teknologien. I grupper skulle eleverne fremlægge 

egne udviklede idéer om, hvordan ny teknologi kan bruges i deres hverdag. 

  

Den nye årgang 2019 Junior Talenter har bl.a. fået spændende undervisning i Dynamisk 

tankesæt – få mere sprog om det at lære! sammen med en konsulent fra Kompetencehuset 

Heckmann. Her fik de indblik i de muligheder og udfordringer, der kan opstå, når man skal lære 

noget nyt. Vi ser frem til at se eleverne igen næste semester, hvor de bla. skal have undervisning 

i tankevækkende emner som fx Tjernobyl, Digital mobning og ondskab, Vores fantastiske hjerne, 

samt Livsfilosofi og SKAM.  
 

 



 

  
 

 

 

 

 

God Juleferie til alle vores samarbejdspartnere 
 

 

 

 

Akademiet for Talentfulde Unge Øst ønsker alle sine samarbejdspartnere en Glædelig Jul og et 

Godt Nytår og takker for godt samarbejde og spændende oplevelser i det forgangne år. 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

     

 

Mørkhøjvej 78 * 2700 Brønshøj * info@talentfuldeunge.dk  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

      Skriv til info@talentfuldeunge.dk, hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet længere.  
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