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En undren. . .

Hvorfor bliver vi ved med at tro, at man enten har talent for ledelse
eller ikke har det? Hvad er det for et gen, der rummer offentlig
ledelse? Hvorfor tester vi? Hvorfor spotter vi? Hvorfor sætter vi
talenter p̊a kursus, for at høre oplæg om ledelse??

I en globaliseret tid, bliver vores samfund fortsat mere omskifteligt. Det efter-
lader nye krav til vores organisationer. Velfærdsydelsen er tilsvarende under
forandring, hvor m̊al om øget inddragelse af borgeren stiller nye krav til organi-
sationer og ledere. Ledernes opgave best̊ar ikke længere kun i at forholde sig til
faste juridiske eller professionelle rammer, men ogs̊a i at kunne afkode, udfordre
og udvikle omskiftelige sæt af m̊al og værdier1 Lederens rolle bliver med an-
dre ord mere kompleks og samtidig vigtig for at sikre sammenhæng i offentlige
organisationer. Sideløbende bliver ledere fortsat sværere at holde p̊a, grundet
øget konkurrence om tiltrækning og fastholdelse af kompetent personale. Af
samme grund er flere danske kommuner begyndt at tænke i, eller arbejde med
talentprogrammer. Dette er dels for at udvikle en attraktiv praksis, hvor ud-
viklingsmuligheder skaber et meningsfuldt og fagligt stærkt miljø og dels for, i
højere grad, at bliveselvproducerende af organisationens fremtidige ledere. Store
dele af de kommuner som er aktive i talentudvikling, poster masser af penge i det
de mener er talentudvikling. Hovedparten af det de f̊ar, er lederkurser pakket
ind i talent lingo. En større refleksivitet og nuanceret tilgang til talentudvikling
er krævet, hvis ikke vi skal producere et ressourcespild – b̊ade økonomisk og
menneskeligt. De første skridt er taget, i et felt hvor der fortsat er et stort
uforløst potentiale. Potentialet kan indfries gennem øget deling af forst̊aelser og
erfaringer med talentudvikling, kommuner, praktikere og forskere imellem.

Et nærværende skifte i talentmiljøer

I denne artikel søger vi at gøre op med præmissen, som stadig præger store
dele af talentudviklingsfeltet, om at talent er noget man har eller ikke har. Vi

1Pedersen, D., Hartley, J. (2008).
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argumenterer for at alle kan udvikle sig og vokse, da talentudvikling primært er
relationelt og kontekstuelt. Frem for at knytte an til psykologiske læringsteorier,
der fokuserer p̊a ”evner” og iboende menneskelige egenskaber, er det tid til at vi
omstiller vores forst̊aelsesramme og ser læring og udvikling af talenter, som noget
der foreg̊ar i relationer og bedst i sampil med praksis2 For at blive samskabende
p̊a denne forandring, b̊ade i forst̊aelser bag og tilgange til arbejdet med talent,
h̊aber vi, at I vil læse med og vil gøre jer overvejelser, som kan bidrage til nye
praksiserfaringer og værdi hos jer. I inviteres derfor, i denne artikel, med ind i
maskinrummet, hvor vi de seneste 3 år har arbejdet med talentprogrammer og
talentmiljøer. Artiklens form̊al er at dele erfaringer og kortlægge de metodiske
valg, som understøtter vores grundsyn i arbejdet med talentmiljøer. Dette ved
at tage afsæt i praksis, og inddrage erfaringer fra blandt andre Sønderborg
og Hjørring Kommune, der som nogen af de første kommuner, har arbejdet
med længerevarende talentprogrammer i løbet af de seneste år. Disse cases
belyser praktiske fremgangsm̊ader og metoder til udvikling af talentmiljøer, og
vil anvendes til at behandle spørgsm̊al som:

• hvordan spottes og udvælges talent?

• hvilken rolle og opgaver har ledelsen i talentprogrammerne?

• hvordan sammensættes en organisationsarkitektur s̊a talentudvikling re-
aliseres (miljøer).

Hvordan udvælger vi talent?

”Giv mig ti sekunder med ham og s̊a ved jeg om han har det!”

Nyere forskning viser, at iboende talent er en meget smal anskuelse af mennes-
kets ’evner’ og talent3 Personlighed er sammensat og kontekstafhængig, hvorfor
det at anskue evner som en iboende medfødt masse, er problematisk i flere
sammenhænge. Med en forst̊aelse af talent som iboende i mennesket, opst̊ar
udfordringer for organisationen. Talentudvikling risikerer hurtigt at blive til en
eksklusiv pulje af medarbejdere, som har det (talentet), mens de resterende ikke
har det – hvormed opdelinger og kategoriseringer igangsættes. Udvælgelseskri-
terierne forbliver samtidig uniforme, og baseres ofte p̊a ledernes mavefornem-
melse. Herved skabes ”Rip, Rap og Rup” effekten, hvor valget oftest falder p̊a
en der minder mest om lederen selv.

Professor K.A. Ericsson har i 20 år forsket i Expertise and Expert Perfor-
mance, og udfordre og gør op med interessen for det iboende talent. I kølvandet
p̊a K.A. Ericssons forskning er der opst̊aet begreber som deliberate practice,
deliberate play, 10.000 timers reglen mm. Disse begreber understøtter grund-
forst̊aelsen: at alle kan vokse og gro og alle har talent til noget. Denne udvikling
kræver h̊ardt arbejde og er til stort held for os alle, ikke evner vi er født med

2Dewey, (1916).
3Ericsson (2014), Ericsson et al (2009), Charness et al (2006).
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eller uden. Derfor er det vigtigt at de ’udvalgte medarbejdere’, selv er og for-
bliver motiverede for at p̊abegynde et talentudviklingsprogram. Det kan lyde
som en åbenlys og uomtvistelig tommelfingerregel, men vores pointe har flere
nuancer. Det kræver træning og erfaringer i praksis, at lære og tilegne sig viden
om hvad det fx vil sige at skulle agere leder over for sine nærmeste kollegaer.
Det er derfor vigtigt, n̊ar medarbejdere udvælges eller selv melder interesse, at
talentprogrammet holdes åbent for framelding. S̊aledes forpligtes talentet p̊a at
blive leder efter programmet er færdigt. For at skabe en systematisk praksis
for udvælgelse af talenter, har Hjørring og Sønderborg kommune arbejdet med
nedenst̊aende udvælgelsesdesign:

 

Spotte talentet Samtale med talent Test + samtaleUdvælgelse Assesmentdag Opstart Holdet på plads

Udvælgelsesforløb
Faser for forløbet

”At Spotte talent” – en dialogisk praksis

• Nærmeste leder i organisationen kigger efter lederpotentiale i hverdagens
handlinger, hos en eller flere af sine medarbejdere. Lederen tager afsæt i
talentkriterier, der udarbejdes i organisationen.

• Alternativt viser medarbejderen selv sin interesse for talentudvikling og
ledelse, og kontakter nærmeste leder for en samtale, som afklarer medar-
bejderens st̊asteder og potentialer som talent.

Forberede samtale

Nærmeste leder præsenterer muligheder for talentudvikling og inviterer talentet
til en afklarende samtale. Inden samtalen har b̊ade leder og talent udfyldt et
forberedelsesskema, der bygger p̊a organisationens talentkriterier samt ledelses-
grundlag, hvilket danner rammen afklaring- og forventningssamtale.

Afholde samtale

Nærmeste leder og talent afholder en forventnings- og afklaringssamtale med
afsæt i forberedelsesmaterialet. Her drøftes talentets motivation, styrker og
udviklingsomr̊ader og der afklares hvorvidt dette passer ind i talentforløbet.
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Hvis medarbejder og leder bliver enige om at p̊abegynde talentforløbet, sender
leder en ansøgning videre til ansvarshavende chef for udvælgelsesomr̊adet.

Udvælgelse

Chefgruppen i organisationen prioriterer i fællesskab indstillingerne fra deres
omr̊ade p̊a baggrund af talenternes indsendte skemaer. P̊a baggrund af de af-
satte ressourcer, udvælges talenter til deltagelse i assesmentforløb og efterfølgende
talentforløb. De medarbejdere som ikke udvælges inviteres til en opfølgende ud-
viklingssamtale med nærmeste leder.

”Selv” - Assementdag

De udvalgte talenter deltager i et 1-dagsforløb, hvor de prøver kræfter med de
opgaver og udfordringer talentforløbet byder p̊a. Hvis de ikke ønsker at fortsætte
i forløbet efter denne dag, har talenterne en uge til at trække deres ansøgning
tilbage.

Opstart, roller og sammensætning af talentprogram

Ovenst̊aende udvælgelsesforløb har b̊ade til form̊al at skabe kendskab for tal-
entet, til dele af de opgaver og processer som det at være leder eller specialist
indebærer i praksis. Endvidere til at modne talentet som menneske og leder.
Samtidig er udvælgelsen datainformeret og der arbejdes ud fra talentkriterier,
som er ens for alle talenter. Programmet kan se s̊adan ud:

Ved opstarten af programmet, sammensætter organisationen talenter med
deres nærmeste leder og en mentor tilknyttes. Disse tre-i-en kollegaer samarbe-
jder i en fælles konstellation som vi betegner TRIOEN.

TRIOEN

I TRIOEN skræddersyes talenternes respektive udviklingsforløb, hvor talentet
sparrer og samtaler med leder og mentor om forhold som:
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• Mål og personlig udvikling

• Samarbejdsaftaler

• Træningsbaner i egen og nærmeste leders praksis

• Status og perspektiv for fortsat samarbejde

I denne konstellation igangsættes talentudviklingsforløbet. Træningsbaner plan-
lægges, hvori talentet tilegner sig erfaringer og lærer den praktiske del af ledelse,
knyttet til organisationens kontekst. Træningsbanerne planlægges og igangsættes
i TRIOEN. I Sønderborg Kommune blev TRIOEN anset som det vigtigste for
et velfungerende talentprogram:

”Da TRIOEN fortsat er motoren og det vigtigste i et forløb med en
kontekstuel forst̊aelse af ledelse, bør vi fortsat rette stor opmærk-
somhed p̊a denne del.” (Fra evaluering, Sønderborg 2017)

Talentudvikling er en aktivitet, der finder sted indenfor en organisatorisk sam-
menhæng, og m̊a begribes indenfor dette felts struktur, funktioner og foran-
dringsdynamikker. Deltagelse og engagement fra nærmeste leder og mentor
er derfor afgørende for at sikre en kobling til praksis. Gennem denne kobling
bliver talentudvikling her til talentmiljøer og har en særlig relation i forhold til
organisatorisk læring og organisations infrastruktur. Vi arbejder her med organ-
isatoriske relationelle sammenhænge, der producerer nybrud, læring og viden.
Ud over TRIOEN, som understøtter talentets udvikling, arbejder Sønderborg
og Hjørring kommune med buddy/peer feedback og sparring samt teachback,
hvor talentet løfter andre steder i kommunen. Det udgør disse tre kontekster,
hvori talentet og organisationen lærer og udvikles.

TALENT

LEDERMENTOR

TRIOEN

TALENT TALENT

BUDDY/PEER TEACHBACK

TALENT

ANDRE

ANDRE

ANDRE

Læring s̊a tæt p̊a praksis som muligt

Læring p̊a job (OnJobDev), er træning i at afprøve og overtage ledelsesopgaver
(øvebaner) fra den nærmeste leder, s̊a talenter gradvist udvikles til at læne sig
længere og længere ind i de nye ansvarsomr̊ader.

I en spørgeskemaundersøgelse udarbejdet til Hjørring Kommune blev følgende
spørgsm̊al stillet:
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I hvilken grad synes du at du har mulighed for at bruge det, du
har lært i forløbet i din daglige praksis og i forbindelse med dine
øvebaner?

Her lyder svarene:

”Jeg har opn̊aet bedre forst̊aelse for sammenhængene og bedre ind-
sigt i hvor jeg kan supplere min nærmeste leder og stille de rigtige
spørgsm̊al. Bruger det hver dag, i videre udvikling – ved at udfor-
dre ledere og distriktsleder med spørgsm̊al og nye handlingsforslag.
konstruktiv udfordring og præcisering af ledelse i afdelingen eller or-
ganisationen.” (Annonym medarbejder).

”Bruger det hele tiden i forhold til mine opgaver, kollegaer og organ-
isationen.” (Annonym medarbejder).

”Det kan jeg bruge rigtig meget. Det er ogs̊a rigtig godt at arbejde
med en case til eksamen som er reel fra arbejdspladsen.” (Annonym
medarbejder).

Som supplement til denne jobtræning deltager talenterne i et procesforløb, der
knytter an til de problemstillinger, som talenterne møder i egen praksis. Her ar-
bejdes der med temaer som teamudvikling, datainformeret ledelse, ledelseskom-
munikation mm. Indholdsdelen bygger p̊a et pragmatisk læringssyn – ”leaning
by doing” - hvor læring og viden ikke udvikles isoleret foran tavlen, men hvor
fremvisning, afprøvning og øvelser f̊ar talenter til at lære og producere viden
i praksis – b̊ade refleksiv og krobslig. Hertil laves strategiske bootcamps, der
insisterer p̊a at løse strategiske kommunale udfordringer som er i spil netop
nu. Det kan være Nedskæringer p̊a skoleomr̊adet, Erhvervslandingsplads for
nye virksomheder, Bedre overgang fra SFO til skole, Tværg̊aende familier osv. I
løbet af 2 døgn arbejder talenterne med at finde løsninger, koblet til de aktuelle
problemstillinger og præsenterer dem for direktion og chefgrupper. Deltagerne
arbejder i teams, p̊a tværs af faggrupper, og f̊ar træning i at anskue problemstill-
inger tværfagligt. Her udtrykker en deltager fra Hjørring kommune følgende:

”Det har været meget givende at vi kommer med s̊a mange med
meget forskellig baggrund og forskellige forudsætninger for at deltage
i forløbet. Jeg har ikke oplevet at det har givet anledning til proble-
mer, at det har været tværg̊aende strategiske problemstillinger vi har
arbejdet med, snarere tværtimod.” (Annonym medarbejder).

Løsningsforslagene, der udarbejdes p̊a disse Bootcamps præsenteres for kom-
munens direktion, som er opgavestiller, s̊a løsninger hurtigt kan blive afprøvet og
implementeret. Med denne organisering er formålet, at viden, læring og miljøer
opst̊ar p̊a miljøets præmisser, s̊aledes tilpasses det organisationens virkelighed.

Kendetegn ved talentmiljøer som f̊ar lov at gro og blive en naturlig del af
organisationens virkelighed er:

6



• I miljøer opst̊ar/viser talent sig i en ikke lineær proces.

• Miljøer er b̊ade bevidste og ogs̊a ureflekterede/uidentificerede rutiner i
organisationer.

• Optimalt skabes miljøerne p̊a miljøets præmisser, og ikke ved at nogen
”implementerer” et miljø.

• I et talentmiljø flytter vi læring ind i hverdagen, ikke p̊a kurser, hvor man
hører OM noget.

Opsamling

Med denne artikel har vi videreført nogle af de forst̊aelser som grundlægger
vores arbejde med talentmiljøer i den kommunale sektor. Vi har sat fokus p̊a
den praktiske del af arbejdet med talentmiljøer, for at åbne op for de metoder,
processer og erfaringer, som ligger bag de længerevarende talentprogrammer,
der er indarbejdet i f.eks Hjørring og Sønderborg Kommune. Vi h̊aber at ar-
tiklen kan inspirere og åbne op for en fællesudviklende praksis, hvor vi sammen
begraver talentforst̊aelser som iboende og begynder at anse talent som en rela-
tionel og kontekstuel udviklingsproces. Vi ønsker samtidig at inspirere til at g̊a
p̊a opdagelse i jeres egne organisationer som praksisser, der rummer mulighed
for læring og udvikling. De ressourcer, denne læring skaber, kan udvikles til
fremtidige ledere og specialister, der oftest kan løfte opgaverne b̊ade billigere
og bedre end udefrakommende. Vi h̊aber at kunne sætte gang i dialoger, og
sammen videreudvikle sprog, forst̊aelser og ikke mindst det praktiske arbejde
med talentmiljøer i de danske kommuner.

Litteratur

Dewey, J.(1914) Democracy and education

Ericsson, K. A. (2014)The road to excellence: The acquisition of expert per-
formance in the arts and sciences, sports, and games

Ericsson, K. A., Nandagopal, K., Roring, R. W. (2009) Toward a science of
exceptional achievement

Charness, Neil; Feltovich, Paul J.; Hoffman, Robert R.; Ericsson, K. Anders,
eds. (2006) The Cambridge handbook of expertise and expert performance.

Pedersen, D. Hartley, J. (2008). The changing context of public lea- dership
and management – implications for roles and dynamic, i Inter- national Journal
of Public Sector Management, 21, 4, 327-339.

7


