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Debat: Selvmål på talentmasse

Af AllanBaumann, medlem af BUPL's forretningsudvalg

Er vi gode nok til talentudvikling i Danmark? Det spørgsmål rejser Stefan Hermann, formand for undervisningsministerens
arbejdsgruppe til talentudvikling, i Information den 28. februar.

Men er talentudvikling overhovedet værd at stræbe efter? Det er naturligt, at vi interesserer os for talentudvikling i disse år,
hvor arbejdspladser flytter mod øst.

Velstanden, og dermed velfærden, er under pres, og vi leder med lys og lygte efter veje til fornyet vækst og genoprettelse
af den danske økonomi.

Men der er ingen belæg for, at talentudvikling skulle være svaret. Faktisk er der kraftige indikationer af, at talentudvikling er
et samfundsmæssigt selvmål. Rasmus Ankersen beskriver i bogen Leder dna de værste konsekvenser af talentfokusering.

Talentet undgår store udfordringer, da disse ikke rummer garantier for succes, og fejl er en bombe under ens selvbillede
og sociale status. Det er også svært at motivere et talent - hvorfor arbejde hårdt, hvis ens evner er medfødte? Talenter
bliver defensivt tænkende. De hader kritik og feedback og ser sig selv som slutmålet og ikke som et redskab til at nå et
højere mål, og bliver med Rasmus Ankersens ord »en benspænder for menneskers udvikling, som fører til statisk
tænkning og selvoptimerende adfærd«. Vi skal i stedet satse på at udvikle alle børns kreative og sociale kompetencer. Det
er disse kompetencer, der efterspørges i fremtiden, ikke defensive og risikoangste talenter.

Ikke alle børn er lige dygtige.

Men hvis alle børn får mulighed for at nå deres fulde personlige og kreative potentiale, er der slet ikke brug for
talentudvikling. Så har vi ud fra enhver betragtning det rigeste samfund i verden.

Børnene er de samme, men perspektivet er et andet, og resultatet er bedre.

Samfundet skal derfor tilbyde alle børn, uanset baggrund, den bedste start på livet med et tilbud af høj kvalitet.

Det er vinderstrategien.

Titel

Stednavne

Emneord

Personer

Virksomheder

Alt materiale i Infomedia er ophavsretligt beskyttet

Kunden må ikke sælge, videregive, distribuere, gengive eller mangfoldiggøre materiale fra Infomedia uden særlig og skriftlig aftale
med Infomedia. Overført (downloadet) materiale skal slettes efter anvendelsen og må ikke indlægges i
informationsgenfindingssystemer, som for eksempel elektroniske postsystemer, databaser, fælles netværk eller lignende.

 

Videreformidling

Kunden må foretage videreformidling (ved videreformidling forstås kopiering, distribution via elektronisk post, tilrådighedsstillelse i
databaser, på netværk eller lignende) af modtagne overskrift- og indledningsformater inden for kundens egen virksomhed. Al anden
videreformidling af materiale fra Infomedia skal aftales skriftligt med Infomedia.


