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Hvidbog om talentudvikling i
forskning
Baseret på bidrag via spørgeramme fra CBS og Geologisk Institut, KU.
Hvidbogen benyttes i forbindelse med workshops under seminaret
Talentudvikling i performancekulturer, den 31. marts 2006 på Takkelloftet i Operaen.

Hvidbog om forskningens talentudvikling
Hvidbogen er baseret på besvarede spørgeskemaer fra CBS (Handelshøjskolen i København) og
Geologisk Institut, Københavns Universitet.

1. TALENTIDENTIFIKATION
Definition
1.1 Forskerverdenens definition af et talent
Et talent i forskningens verden er en intelligent person med en intuitiv forståelse for det, han eller
hun beskæftiger sig med. Et talent er en rigtig god forsker med et fagligt drive og evnen til at
kommunikere og formidle sin faglige interesse. Talentet kan få nye ideer og kombinere emner på
tværs af traditionelle fagdiscipliner, ligesom vedkommende kan koble dataindsamling og abstrakt
tænkning. Talentet evner at holde fagligt fokus og finde den væsentlige kerne i komplekse
problemstillinger.
Når en person skal identificeres som talentfuld på forskningsområdet skal personen som minimum
være en rigtig god forskerspire, der viser interesse for forskningen og evne til selvstændigt at
forfølge en faglig problematik.
Formelt set udgør de ph.d.-studerende i mange tilfælde talenterne.
1.2 Ønskede egenskaber hos talenter
1.2.1 Egenskaber hos et talent
Talenter i forskningens verden er intelligente, har faglig dybde og en dyb faglig interesse.
Forskningens talenter er flittige, og har evnen til at fokusere. De besidder en klar originalitet, er
nysgerrige, kreative og har intuition. De har overblik, kritisk sans og er vedholdende. Derudover er
de gode til at samarbejde og kan komme ud over rampen med deres budskaber i kraft af deres
gode formidlingsevner.
Liste over vigtige egenskaber hos et talent
• Intelligens, faglig interesse og faglig dybde
• Evne til at fokusere
• Flittighed
• Originalitet og nysgerrighed
• Kreativ – og med intuition
• God til at formidle og samarbejde
• Vedholdende med kritisk sans
• Overblik
1.2.2 Kompetencer hos unikke talenter i forskningens verden
Det unikke talent inden for forskningen har et klart element af genialitet, og kan se og gennemskue
sammenhænge, andre ikke kan se. Vedkommende er kreativ og hudløst ærlig.
Kommunikationsevner er et absolut must, for unikke talenter kan præsentere selv komplicerede
sammenhænge klart og pædagogisk. Det unikke talent har selvtilliden i orden og besidder en stor
ego-styrke, men uden at blive en selvtilfreds navlepiller, for vedkommende har samtidig evnen til at
samarbejde med andre og indoptage deres idéer.

1

1.2.3 Talenter og kreativitet
Kreativitet er en absolut nøgleegenskab hos talenter i forskningen. Det beskrives som en meget
vigtig og grundlæggende egenskab, der betyder ”alt” eller ”meget”.
På Geologisk Institut er talentgruppen formelt set de ph.d.-studerende. De studerendes kreativitet
bliver udviklet, når deres kritiske sans og nysgerrighed kontinuerligt bliver pirret gennem diskussion
og vurderinger af skriftlige og mundtlige arbejder.
Selvom CBS anser kreativitet for en meget vigtig egenskab hos talenterne, gør man ikke noget
officielt for at stimulere eller udvikle de studerendes kreativitet. CBS mener ovenikøbet, at man ind
i mellem kommer til at præge de studerendes kreativitet negativt.
1.2.4 Talenternes svage sider
Når de to forskningsinstitutioner skal pege på talenternes svage sider, handler det om manglende
fokus og manglende struktur og planlægning. Forsker-talenterne kan også mangle vilje til at tage
imod andres input, ligesom janteloven nævnes som en barriere.
1.2.5 Sådan håndterer forskningens verden de ”ikke-indlysende” talenter
Der er intet systematisk fokus på de talenter, der måske først blomstrer senere end de helt
iøjnefaldende talenter.
På CBS skal talenterne selv udkrystallisere sig, og der er ikke fokus på de ikke-indlysende talenter
før i tilbageblik.
På Geologisk Institut er der til dels mulighed for at samle sent blomstrende talenter op senere i
forløbet, da alle har mulighed for at søge ph.d.-stipendier og blive vurderet på lige fod.
1.3 Arbejdet med talentidentifikation
1.3.1 Åbenhed i arbejdet med at spotte talenter
På Geologisk institut foregår arbejdet med at spotte talenter meget åbenlyst. Mulighederne bliver
simpelthen givet til dem, der viser talent.
På CBS er processen ikke åbenlys.
1.3.2 Nedskrevet og åbent tilgængelig politik for talentarbejdet
CBS har ingen nedskrevet og åben tilgængelig politik for talentarbejdet.
Geologisk Institut peger på, at man via ph.d.-bekendtgørelse, kurser, eksaminer og undervisning
har et meget formaliseret talentarbejde.
1.3.3 Sådan håndterer man særbehandling af talenter i forhold til den øvrige organisation
Talentidentifikationen i forskningens verden foregår på en meget uformel facon og er skræddersyet
efter den enkelte. Håndteringen af talenterne beskrives som individuel og uformel.
Forskere og undervisere kan for eksempel foreslå de potentielle talenter forskellige interessante
speciale- og ph.d.-projekter.
1.4 Tiltrækning af talenter
1.4.1 Sådan tiltrækker forskningen potentielle talenter
I forskningens verden foregår tiltrækningen af talenter ikke specielt formaliseret. Man forsøger at
trække talenter til ved at udbyde spændende projekter, der giver forskerspirerne mulighed for at
frembringe ny viden og gennemgå en både faglig og personlig udvikling.
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Talenterne bliver også håndplukket ved at spotte de dygtige specialeskrivende. Tit er det dog op til
talentet selv at få gjort opmærksom på sin eksistens og sine evner. CBS mener, at man ofte er for
sent ude med at få spottet talenterne.

2. TALENTUDVIKLING
2.1 Organisatoriske betingelser og blokeringer for at udvikle talenter
2.1.1 Hvad i organisationskulturen blokerer og befordrer arbejdet med at udvikle talenter?
Befordrende
Det er positivt for talentudviklingen, at der inden for forskningen er en stor grad af frihed både i valg
af emne og metode, ligesom der er mange muligheder for at afprøve ideer. Samtidig kan det
skærpe talenterne, at der er stor konkurrence. Det er også et plus, at undervisere og forskere
fungerer som rollemodeller og katalysatorer for de kommende talenter.
Blokerende
Det er blokerende for talentudviklingen, at uddannelsessystemet er så fokuseret på
masseuddannelse og så lidt fokuseret på elite. Det er også en bremseklods, at
uddannelsesforløbene er så fastlagte, at der ofte ikke er plads til nogen svinkeærinder undervejs.
Derudover nævnes ringe økonomiske midler som en barriere, ligesom den manglende kultur for
anerkendelse internt og tendensen til at pointere fejl kan hæmme talentudviklingen.
2.1.2 Hvad i ledelseskulturen blokerer og befordrer arbejdet med at udvikle talenter?
Befordrende
Det tæller på plus-siden, at ledelsen er så lidt styrende i forhold til talentudviklingsarbejdet. Det får
lov at gro nedefra. Det er også befordrende for udviklingen af talenterne, at de dygtige bliver tildelt
ekstra økonomiske midler.
Blokerende
De strengt fastlagte uddannelsesforløb opleves som blokerende for talentarbejdet, ligesom man fra
forskningens side oplever, at for meget af tiden går med at håndtere de dårlige studerende og
problemerne frem for at stimulere talenterne. Det opleves også som problematisk, at man ikke
skaber nok teams, ligesom der efterlyses en strengere prioritering af de midler, der er til rådighed.
2.1.3 Hvad i afdækningskriterierne blokerer og befordrer arbejdet med at udvikle talenter?
Kun CBS har besvaret dette spørgsmål.
Befordrende
Den hårde proces, hvor talenterne arbejder sig op uden så meget opbakning og coaching
undervejs, men alligevel kommer hele ud på den anden side, er i sidste ende meget befordrende
for talentudviklingen. Den hårde proces betyder, at de bedste folk kommer frem. De formelle
kvalifikationskrav med udefrakommende vurderinger er også befordrende for udviklingen af
talenterne.
Blokerende
De udvendige krav og rammer, fx når det handler om tid, opleves som rigide og kan være
blokerende for arbejdet med udviklingen af talenterne.
Mangeartede krav og kvalifikationshensyn betyder også, at det er vanskeligt for talenterne at få lov
til at specialisere sig.
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2.1.4 Træk hos talentet der gør det vanskeligt at arbejde med målrettet talentudvikling
Et talent har som regel et stort ego – og nogle gange lidt for stort. Det kan virke blokerende for
talentets udvikling. Forskerspirerne kan også spænde ben for udviklingen af deres eget talent ved
at være egoistiske og mangle samarbejdsevner. Tendensen til, at mange talenter går efter den
kortsigtede ros i stedet for at se styrken i samarbejde, kan betyde, at de går glip af de
ekstraordinære resultater på lang sigt. Talentudviklingen bliver også vanskeliggjort af, at nogle
talenter kan være umodne eller ligefrem dovne, ligesom det nævnes, at talenterne kan mangle
evne til at se sig selv udefra som et menneske med personlige dimensioner.
2.2 Metoder / værktøjer til talentudvikling
2.2.1 Værktøjer og metoder der bruges til at udvikle de identificerede talenter
I forskningsverdenen bruger man forskellige konkrete værktøjer – formelle som uformelle - til at
udvikle talenterne. Her er de nævnt på listeform:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mentorer i specialeskrivningen
Vejledere på ph.d.-uddannelsen
Forskerskolekurser
Tests fx gennem bedømmelser og fremlæggelser
Vejledning
Gennemlæsning og retning af skriftlige arbejder
Miljøskift
Fælles projekter
Anskaffelse af nyeste instrumenter
Webbaseret informationssøgning som en integreret del af udviklingen
Rollemodeller (uformelt)
Forskellige sociale tiltag (fx bowlingaften)

2.2.2 Sådan udvikles talenterne
Når forskningens talenter skal udvikles, foregår det typisk individuelt. Geologisk Institut arbejder
dog med talentudvikling både enkeltvis, i grupper og i en kombination mellem individ og gruppe.
CBS betoner kraftigt, at det er den individuelle talentudvikling, man satser på.
Organiseringen af talentudviklingen er typisk ret uformel. Talenterne udvikles via vejledere,
dedikerede udviklere eller andre spydspidser indenfor organisationen. De bakkes op af
organisationen og institutionens miljø. Talentudviklingen sker både gennem generel uddannelse og
specielt designede programmer for det enkelte talent.
2.2.3 Overordnede ideer/forudsætninger, der ligger bag talentudviklingens opbygning
Der ligger ikke de store forkromede teorier bag talentudviklingens opbygning i forskningens
verden. CBS påpeger, at grundmodellen for talentudviklingens opbygning er det uformelle faglige
martyrium, altså den enkeltes vilje og motivation til at komme frem.
2.2.4 Den mest afgørende ballast som udviklingsplanen skal give talentet
Den helt afgørende ballast, som forskningstalenter skal have, er faglighed og faglig dybde. Hele
formålet med talentudviklingen er, at den kommende forsker bliver i stand til at arbejde
selvstændigt på et højt fagligt niveau. Vedkommende skal også blive i stand til at samarbejde med
andre og kommunikere relevante resultater ud til omverdenen.
2.2.5 Hvordan udmønter disse ideer/forudsætninger sig i den samlede udviklingsproces?
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Når det lykkes at give talentet den faglige ballast, udmønter det sig helt konkret i en stigende
produktion af originale arbejder – både når det gælder kvalitet og mængde.
CBS nævner, at der ikke er helt optimale resultater med talentudviklingsprocessen, der nogle
gange kan opleves dyr og med stort spild, men fremhæver, at der er tilfældige gode eksempler.
Man mener, at der mangler fokus på samarbejde og systematisk anerkendende processer.
Ligeledes ønsker man mere fokus på at stimulere det kreative hos talenterne og den personlige
dimension. Der er også en opfattelse af, at der kunne være en mere systematisk kritisk/konstruktiv
feedback på talenternes processer og resultater.
2.3 Talentudviklings-processen
2.3.1 Tidsrammen fra identifikation til forløsning af talent
Fra et talent er identificeret til vedkommende bliver forløst, går der i forskningsverdenen typisk
mellem fem og otte år.
2.3.2 Individuelle planer for udvikling af hvert enkelt talent
Der bliver til dels udarbejdet planer for udviklingen af det enkelte talent. Det sker via ph.d.uddannelsens ph.d.-plan og via projektbeskrivelser og undervisningsplaner, der løbende opdateres
og justeres.
2.3.3 Hvem tilrettelægger udviklingsplanerne for talenter
Udviklingsplanerne for talenterne bliver udarbejdet af vejledere og evt. forskerskoleleder i
samarbejde med talentet selv.
2.3.4 I hvor høj grad involveres talenter og deres bagland i planlægningen
Talenterne selv involveres i høj grad i planlægningen af deres udviklingsforløb. Bagland i form af
familie involveres ikke. ”Talenterne er jo voksne mennesker,” lyder det.
2.3.5 Er talentudviklingsplanen opdelt i faser med respektive mål og succeskriterier
Uddannelsesforløbet, som talentet indgår i, indeholder løbende evalueringer, ligesom der indgår
faste halvårsrapporter i ph.d.-planerne. Senere i forløbet – fx under adjunktuddannelsen – er der
ikke fastsatte mål og succeskriterier.
2.3.6 Beskrivelser af de talentansvarliges ansvar og kompetencer
Der er en ret klar beskrivelse af den talentansvarliges ansvar og kompetencer, da vejlederens
kompetencer, rolle og ansvar er nedskrevet.
2.3.7 Vigtige kvalifikationer hos den talentansvarlige
De talentansvarlige skal være rollemodeller med samme kvalifikationer, som talentet forventes at
opnå. Derudover skal de talentansvarlige være gode til at kommunikere og have evnerne til at
inspirere og forløse. Et ydre krav er, at de talentansvarlige skal være lektorer. Dette nævnes som
et alt for udvendigt kriterium.
2.3.8 Sådan fastholder man motivationen over et langt forløb
Man arbejder ikke målrettet med at fastholde talenternes motivation over et langt udviklingsforløb.
Som hovedregel skal motivationen komme indefra. Man arbejder dog med at inspirere talenterne
kontinuerligt og få dem til at deltage i det videnskabelige miljø via møder, kongresser og
diskussioner.
2.3.9 Talenternes vigtigste motivationsfaktorer
•

Glæden ved egen forskning og egen interesse for det faglige felt
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•
•
•
•
•
•

Faglig identitet
Konkurrence mellem kolleger
Karrierefremmende - den tydelige karrierestige
Mål at arbejde efter
Anerkendelse – fx fra kolleger
Det færdige produkt med ens navn på – fx en bog

2.3.10 Når talenterne vil falde fra
Hvis talentet ønsker at falde fra, er det talentets egen beslutning, der respekteres. I nogle tilfælde,
vil forskningsstedet forsøge at være sparringspartner og måske prøve at hjælpe med at modificere
eller indskrænke projektet. Andre steder bliver ønsket om at falde fra slet og ret mødt med et:
”Held og lykke”.
2.3.11 Systemer til at samle frafaldne talenter op igen
Der er ikke nogle systemer i forskningsverdenen til at samle frafaldne talenter op igen.
2.3.12 Sådan udskilles ”ikke-tilstrækkelige” talenter
Hvis talenterne viser sig ikke at gøre det godt nok, bliver det opfanget i kvalifikationsrunderne som
kandidat, ph.d. og adjunkt. Hvis talentet er alt for utilstrækkeligt, kan vedkommende simpelthen
fyres, fx hvis en ph.d.-studerendes halvårsrapport ikke kan godkendes efter to forsøg.
2.3.13 Konkrete systemer, der tager hånd om ”ikke-tilstrækkelige” talenter
Der er en række formelle bestemmelser, der kontrollerer talenterne. Det sker fx gennem
bedømmelsesudvalg, der består af tre kolleger på højere niveau i hierarkiet.

3. TALENTFORLØSNING
3.1 Overgang fra talent til stjerne
3.1.1 Forandringer i overgangen fra talent til stjerne
Når et talent bliver forløst i forskerverdenen og går fra at være talent til stjerne, medfører det nogle
helt håndgribelige forandringer. Talentet bliver mere synligt udenfor institutionen, får international
anerkendelse, potentielt noget mere i lønposen og måske et stillingsmæssigt avancement til
professor.
Overgangen til stjerne beskrives som en ganske jordnær proces, hvor talentet går fra selv at være
talent til at blive talentudvikler. Typisk får talentet et arbejde, der indebærer, at der er mindre tid til
at pleje talentet. Senere kan talentet opbygge sin egen gruppe, og derigennem inspirere nye
talenter.
3.1.2 Hvordan forskningsverdenen understøtter overgangen fra talent til stjerne
Den selvforstærkende finansieringsstruktur i forskningens verden hjælper med at bringe talentfulde
forskere til stjernestatus. Et talent får typisk stillet nogle økonomiske midler til rådighed til sin
forskning. Gennem denne forskning kan talentet blive endnu bedre, og dermed sikre sig flere
midler, som vedkommende kan lave mere banebrydende forskning for. Via denne
selvforstærkende proces kan talentet til sidst springe ud som stjerneforsker.
Geologisk Institut nævner, at det kan være svært at fastholde talenterne, fordi der sjældent er
jobmuligheder inden for personens specialer.
3.1.3 Mål, succeskriterier og opfølgning i den tidlige fase som ung stjerne
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Der sker en løbende hård udskillelse af de bedste inden for forskningen. Den forskning, man
leverer, bliver kontinuerligt vurderet, både hvad angår kvalitet og kvantitet. Stjernerne skal både
klare springet over de faglige overliggere og konkurrencen med kollegerne.
3.1.4 De unge stjerners krav og forventninger og de faktiske muligheder
Det er svært – for ikke at sige umuligt – at skabe overensstemmelse mellem de unge stjerners
forventninger og krav og de muligheder, der rent faktisk er for dem. Mange forskertalenter ender
da også med at blive skuffede. Alligevel ser uddannelsesinstitutionerne ikke mulighed for at sikre
sig, at der kommer større overensstemmelse mellem krav og muligheder.
3.1.5 Stjerneudvikling - enkeltvis eller i ”stjerne-kuld”
Fokus er meget på individet, når det gælder stjerneudvikling i forskningen. Samtidig ønsker man at
arbejde mere med grupper af stjerner. Der er også en stigende tendens til at lave stjernekuld i form
af forskningsgrupper. Stjerner – forstået som genier – forekommer dog fortsat overordentlig
sjældent.
”Nemmere at blive stjerne end at være det”
3.1.6 Talenternes holdningsmæssige basis for den kommende stjernetilværelse
Der arbejdes på ingen måde med at give forskertalenterne nogen form for holdningsmæssig basis
med i rygsækken til deres kommende stjernetilværelse. Man henviser til, at talenterne udvikles og
modnes gradvist i processen.
3.1.7 Hvordan de unge stjerner bliver mentalt ”klædt på” til deres nye status
Der er ikke nogen formaliseret måde, man klæder talenterne på til stjernestatus. Det er primært
learning by doing. Den høje grad af frihed er stjerneforskerjobbets store styrke. Man modnes
gennem uddannelsen/talentudviklingsprocessen, og disse elementer kan man genbruge, når man
rykker op i stjernerækkerne.
3.1.8 Unge stjerner på egne ben
De unge stjerner skal kunne alt selv og stå fuldstændig på egne ben, så der er ikke faste ordninger
med hverken en tilknyttet coach eller mentor. Hvis ikke stjernerne lever op til forventningerne får de
ikke fast ansættelse.
3.1.9 Den videre færd er 100 procent stjernernes eget ansvar
Nogle steder fortæller man stjernerne direkte, at den videre færd er hundrede procent deres eget
ansvar, andre steder ligger det implicit. Under alle omstændigheder er det videre karriereforløb den
enkelte stjernes ansvar. Man kan dog til hver en tid søge frivillig kollegial rådgivning, hedder det.
3.1.10 Sådan udvikler de unge stjerner sig fortsat
Som stjerne kræver det rygrad og en ekstrem grad af selvmotivation fortsat at udvikle sig i
forskerbranchen.
Stjernerne må hente brændstof til deres egen udvikling indefra – og får nogle steder hjælp til det
gennem årlige medarbejdersamtaler.
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