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Talentudvikling af mønsterbrydere

1. Introduktion
I de seneste år har der i det danske 
uddannelsessystem været fokus på at 
gøre en ekstra indsats for talenter og 
talentudvikling. 

Dette skyldes bl.a. et behov for talenter til 
at styrke og fremme (danske) virksomheders 
konkurrencedygtighed i det globale videnssamfund 
(OECD, 2008). 

Det er vigtigt, at talenterne stimuleres og støttes, 
så de kan udfolde og udnytte deres potentiale 
og talent, vælge en videregående uddannelse 
og skabe værdi for Danmark (Hermann et al., 
2011). Hertil kommer en antagelse om, at talenters 
engagement smitter, og at man ved at talentudvikle 
de elever, der har evnerne og potentialet, øger deres 
energi og trivsel, men også, at de kan agere som 
en inspirationskilde for deres omgivelser (Hermann 
et al., 2011). For at skabe et kontinuerligt flow af 
talenter er det nødvendigt at fokusere mere på de 
potentielle talenter, der i dag er en overset gruppe i 
talentindsatsen. 

Talent 
Talent er et komplekst begreb, og der findes 
mange forskelligartede opfattelser af, hvad talent 
er. I daglig tale bruges en lang række ord mere 
eller mindre synonymt med talent. Ord som 
højtbegavede, særligt begavede, intelligente og de 
”kloge”. Hos Science Talenter skelnes der mellem 
unge med særlige forudsætninger og unge med 
talent (Haslam & Miller, 2014). Unge med særlige 
forudsætninger refererer til unge, der sammenlignet 
med jævnaldrende, opleves at have særlige 
forudsætninger inden for et domæne. Talent er en 
særlig kompetence inden for et felt, der bygger 
på både medfødte og erhvervede evner samt 
lyst og vilje til at udvikle og udnytte sit potentiale 
(Science Talenter, 2016). For at unge med særlige 
forudsætninger kan udvikle sig til et talent, spiller en 
række faktorer en særlig rolle. Udviklingen skal ses 
som en proces, hvor de støttende faktorer udgøres af 
et støttende miljø (den unges kultur, omgangskreds 
og læringsklima) som den unges personlighed 
(karaktertræk, målbevidsthed, motivation og 
drivkraft) har en indvirkning på udviklingsprocessen 
(Gagnes, 2010). 

Mønsterbrydere
En mønsterbryder, i et uddannelsesmæssigt 
perspektiv, er en person, der påbegynder eller 
gennemfører et højere uddannelsesniveau end sine 
forældre (Uddannelses- og forskningsministeriet, 
2014). Det kan være unge, hvis forældre ikke har 
en studentereksamen eller ikke har gået på en 
videregående uddannelse og som dermed ikke har 
kendskab til den faglige og sociale kultur på disse 

uddannelsesinstitutioner (Ulriksen et al., 2007). 
Begrebet bruges her i en positiv betydning, hvor 
en person bryder opad i forhold til forældrenes 
uddannelsesniveau. 

Undersøgelser har vist, at mønsterbrydere, i 
sammenligning med andre, har svært ved at afkode 
og vide, hvad der er rigtigt at gøre i gymnasiet 
og på de videregående uddannelser (Seeberg, 
2008; Uddannelses- og forskningsministeriet, 
2014; Ulriksen et al., 2007). Et af problemerne 
for mønsterbryderne er at knække koden for de 
kriterier, der findes i forhold til fx indhold og form i 
undervisningen, og at der i nogle fag ikke er et klart 
svar på de forskellige, faglige problemstillinger 
(Ulriksen et al., 2007). Et andet problem for 
mønsterbryderne er, at de ikke altid deltager 
aktivt i klassediskussioner eller spørger om hjælp 
i timerne, hvilket kan påvirke deres karakterer 
negativt. Mønsterbryderne er ofte ikke villige til at 
deltage i diskussioner eller stille spørgsmål, da de 
ikke ønsker at udstille sig selv, med mindre de er 
helt sikre på deres svar og argumenter (Svendsen, 
in prep. a; Ulriksen et al., 2007). Hertil kommer, at 
de ofte har svært ved at forstå sproget, dvs. det 
før-faglige sprog, der ikke er direkte fagudtryk, men 
som indgår i fx argumentation og spørgsmål, og som 
de bliver bedømt på i forhold til standpunktskarakter 
og ved eksamen (Ulriksen et al., 2007).  Formativ 
evaluering og anerkendelse er et særligt vigtigt 
redskab i forhold til at styrke mønsterbryderne i 
troen på, at de er på rette spor (Seeberg, 2008; 
Ulriksen et al., 2007). Mønsterbryderne kan desuden 
have svært ved at forstå fagenes relevans, og de 
kan ikke få hjælp i hjemmet til at knække koden, da 
forældrene heller ikke har kendskab til fagene eller 
uddannelserne (Ulriksen et al., 2007). 

Der er i de seneste år kommet flere 
mønsterbryderelever i gymnasiet og på de 
videregående uddannelser. På trods af denne 
stigning oplever Science Talenter en tendens til, 
at kun få mønsterbryderelever deltager i deres 
camp-forløb. Dette søges forebygget med Projekt 
Mønsterbryder.

Talentspotting og -udvælgelse
Det at spotte talent og potentielle talenter kan være 
en vanskelig proces. For at kunne spotte talenterne 
må vi vide noget om og være bevidste om, hvad 
det er, vi skal se efter og dertil have en forståelse 
for, hvad talentbegrebet indbefatter (Kyed, 2005). 
Talentspotting afhænger af konteksten, hvor det 
omgivende miljø, elevens personlighed og hvor i 
udviklingsprocessen, eleven er, spiller ind. 

I en rapport af Niras (2010) om ”Talentindsatsen i 
Danmark” fremgår det, at de to primære måder at 
inddrage elever i talentarbejde enten foregår på 
elevens eget initiativ (ansøgning eller prøve) eller på 
opfordring fra lærer eller skoleledelse. Når lærere 
spotter talenter handler det om, for dem, at eleverne 
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Visse karakteristika kan generaliseres, som i 
ovenstående, men nogle talenter og potentielle 
talenter udviser ikke nødvendigvis de samme, 
observerbare karakteristika (Nissen, 2014). De meget 
motiverede elever udgør kun en delmængde af 
talenterne. Nogle talenter tilpasser sig det miljø, de 
er i, eller de afstår fra at præstere det de kan, også 
kaldet underydere (Science Talenter, 2016). Andre 
elever med særlige forudsætninger kan have faglige 
udfordringer på nogle områder og være forud for 
deres jævnaldrende på andre. Et andet eksempel 
kan være mønsterbrydere, der ikke har knækket 
koden og derfor ikke deltager i diskussioner eller 
stiller spørgsmål i timerne, fordi de ikke har det 
før-faglige sprog, og derfor ikke er synlige og opnår 
gode karakterer. Disse forskellige elevgrupper 
er lette at overse, hvis udvælgelsen er snævert 
fokuseret på særlige tegn på motivation og/eller 
karakterer. 

er motiverede, hvordan de går til en opgave, social 
begavelse og engagement i undervisningen. De 
kigger efter elever ”…der konstant sidder med 
fingeren oppe og ikke kan lade være med at 
bryde ind i undervisningen” (Niras, 2010). Hertil 
kommer elevernes faglighed, og hvordan de 
klarer sig via karakterer, tests og eksaminer. 
Standpunkts- og eksamenskarakterer er baseret på 
skriftlige og mundtlige formuleringer, hvilket for fx 
mønsterbryderelever kan udgøre et problem, da de 
ikke nødvendigvis har det før-faglige sprog (Ulriksen 
et al., 2007).

En anden metode til at spotte talenter og potentielle 
talenter er via tjeklister med generaliserede 
karakteristika (Nissen 2014, 2016). Science Talenter 
beskriver en række karakteristika, der kan være 
gældende for talenter (Science Talenter, 2016):

Det, at en elev ses som talentfuld eller har 
potentiale, kan stamme fra en række forskellige 
personer i omgangskredsen og kan ske på 
forskellige tidspunkter i uddannelsessystemet og i 
livet. Det kan fx være familie eller venner, der skaber 
opmærksomhed omkring en elev med talent, eller 
det kan være lærere, også fra andre fag, fra tidligere 
årgange, eller på et andet uddannelsesniveau, der 
opdager, at fx udfordrende opgaver udføres med 
lethed koblet med et behov for flere udfordringer. 

Projekt Science 
Talent Mønsterbryder
”Science Talent Mønsterbryder” er en flerårig 
projektindsats (2013-2016), der havde til formål at 
stimulere og støtte naturvidenskabeligt dygtige 
elever til at udfolde og udvikle deres talent, uanset 
social baggrund. Projektet har været målrettet 
mønsterbryderelever fra grund- og gymnasieskolen, 
der enten har anden etnisk baggrund end dansk 
eller som kommer fra et gymnasiefremmed miljø, i 
projektet kaldet ”mønsterbrydertalenter”. Projektet 
har bestået af ti forskellige camp-forløb med hvert 
deres faglige fokus (tabel 1). Hvert camp-forløb 
indeholdt et lærerkursus for en-to lærere fra de 
deltagende skoler og to faglige camps for eleverne 
(af to-tre dages varighed) samt en hjemmeopgave 
mellem de to camps. I seks af forløbene (tabel 1) 
har der været tilknyttet en mentorordning, hvor en 
mentor har støttet eleverne mellem de to camps og i 
forbindelse med udarbejdelse af hjemmeopgaven. 

Cam-forløb 
for gymnasieskolen

Cam-forløb 
for grundskolen

Mars* Mars*

Medicin* Medicin*

Om at flyve -

Energi og innovation Energi og innovation

Robotteknologi -

Medicin og parasitter -

- Radioteknologi

Tabel 1. Camp-forløb afholdt i projektperioden for hhv. grund- og 
gymnasieskolen. Forløb med mentorordning er angivet med *.

Kendetegn for talenter 
kan være, at de:
 
• er nysgerrige og videbegærlige
• har en god hukommelse
• ofte har et højt aktivitetsniveau
• lærer hurtigt
• kan tænke og ræsonnere abstrakt
• har stor almenviden
• har godt ordforråd
• har stor viden inden for særlige områder.

Talenterne kan også 
være præget af:
• rastløshed
• problemer med sociale relationer til 

jævnaldrende
• urolig og forstyrrende adfærd
• stille og indadvendt adfærd
• manglende motivation for skolearbejdet.
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Følgeforskning
Der er udført følgeforskning på projekt 
Mønsterbryder med det formål at generere viden om 
mønsterbrydning i et talentperspektiv. 
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Følgeforskningen bidrager desuden med en 
guideline til lærere, der kan anvendes i arbejdet 
med at spotte og udvælge talenter på skolerne. 

Denne rapport er udarbejdet på baggrund af data 
indsamlet i projekt Mønsterbryder og formidler 
nogle af de fremkomne elementer, der kan støtte 
og bidrage til udviklingen af mønsterbrydertalenter 
og deres lærere. Den giver desuden nogle 
perspektiverende betragtninger på talentspotting. 
Resultaterne fra følgeforskningen vil desuden blive 
præsenteret i tre videnskabelige artikler, der mere 
grundigt gennemgår følgeforskningens væsentligste 
analyser og resultater (Svendsen, in prep. b; 
Svendsen, in prep. c; Svendsen & Therkildsen, in 
prep.). 

Forfatter og følgeforsker Pernille Maj Svendsen 
har i projektperioden været tilknyttet Science & 
Technology Learning Lab, Aarhus Universitet. 

Følgeforskningens 
undersøgelsesspørgsmål 
• Hvilke faktorer motiverer mønsterbrydere 

og støtter dem i at udfolde og udvikle deres 
talent inden for naturvidenskab?

• Hvilke barrierer må mønsterbrydere krydse 
for at deltage i talentplejende camp-forløb?

• Hvad betyder deltagelsen i projekt 
Mønsterbryder for mønsterbrydertalenterne 
og deres tanker om videre uddannelse?
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2. Definition af og 
kriterier for talent- og 
mønsterbryderbegrebet
Der er i projektet udarbejdet definitioner 
af et naturvidenskabeligt talent og et 
mønsterbrydertalent. Projektet har handlet om at 
stimulere, støtte og udvikle talenter og motivere de 
elever, der enten har anden etnisk baggrund end 
dansk eller som kommer fra et gymnasiefremmed 
miljø. Definitionerne er udarbejdet på baggrund af 
en rapport fra ”Arbejdsgruppen til talentudvikling 
i uddannelsessystemet” (Hermann et al., 2011) og 
en række anbefalinger fra ”Mønsterbryderkorpset” 
omkring mønsterbrydere i uddannelsessystemet 
(Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2015). 

Arbejdsdefinition af et 
naturvidenskabeligt talent
”Naturvidenskabelige talenter er elever, som 
er gode til naturvidenskab og har mulighed 
for at blive blandt de bedste, hvis potentialet 
stimuleres. Det er elever, der har viljen og 
lysten til at gøre en ekstra indsats”. 

Talentfulde mønsterbrydere kan, som alle andre 
talentfulde elever, være et tydeligt og åbenlyst 
talent, en elev der er udfordret i et eller flere 
områder, mens de brillerer inden for andre eller 
være en stille elev, der afstår fra at præstere af frygt 
for at fejle eller føle sig dum.

Arbejdsdefinition af et 
mønsterbrydertalent
”Mønsterbrydertalenter er naturvidenskabeligt 
dygtige elever, der enten kommer et hjem 
med manglende kendskab til den faglige og 
sociale kultur på de gymnasiale uddannelser, 
fordi forældrene enten ingen eller meget kort 
uddannelse har og/eller har en anden etnisk 
baggrund end dansk. Eleven klarer sig blandt de 
10-15% bedste i klassen eller har potentiale til at 
gøre det”.
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3. Metode
Metodisk er der anvendt et miks af metoder 
med kvantitative og kvalitative data. Ved at lade 
forskellige former for iagttagelser og målinger 
komplimentere kvalitative data er den ønskede 
kontekst blevet bedre indfanget. Det empiriske 
materiale er indsamlet fra fire forskellige camp-
forløb: ”Medicin”, ”Om at flyve”, ”Energi og 
innovation” og ”Robotteknologi”.
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Observationer
Der er udført observationer af mønsterbrydertalenter 
på både 1. og 2. camp i camp-forløbene ”Medicin” 
(både grund- og gymnasieskoleelever) og ”Om 
at flyve” (gymnasieskoleelever) samt af lærerne i 
forbindelse med lærerkursus i forløbet ”Medicin” 
og ”Om at flyve”. Observationerne gav en 
indsigt i forløbene og en mulighed for at møde 
mønsterbrydertalenterne og lærerne, inden udvalgte 
elever og lærere blev kontaktet med henblik på 
interview. 

Spørgeskemaer
Mønsterbrydertalenterne fra grund- og 
gymnasieskolen udfyldte et online spørgeskema 
(SurveyXact) umiddelbart inden hjemrejse efter hhv. 
1. og 2. camp. Der er indsamlet spørgeskemadata 
på mønsterbrydertalenter fra grundskolen, der 
deltog i ”Medicin” og ”Energi og innovation” og 
fra gymnasieskolen i forbindelse med deltagelse 
i ”Medicin”, ”Om af flyve”, ”Energi og innovation” 
og ”Robotteknologi”. I alt responderede 44 
mønsterbrydertalenter fra grundskolen på både 
pre- og postspørgeskemaet svarende til en 
responsrate på 96%. Tilsvarende responderede 
83 mønsterbrydertalenter fra gymnasieskolen på 
pre-spørgeskemaet, med en responsrate på 97%, 
og 55 svarede på postspørgeskemaet, svarende til 
en responsrate på 83%. Spørgeskemaerne bestod 
af en række åbne og lukkede spørgsmål, der 
fokuserede på fire områder: Baggrundsinformation, 
elevernes oplevelse og udbytte af camps, deres 
interesse for og holdning til naturvidenskab og deres 
uddannelsesmæssige overvejelser. 

Tilsvarende udfyldte lærerne et online spørgeskema 
(SurveyXact) umiddelbart inden hjemrejse efter 
lærerkursus og efter camp-forløbenes afslutning 
(”Medicin” og ”Om at flyve”). I alt responderede 
36 grund- og gymnasielærere på pre- og 17 på 
postspørgeskemaet ud af 40 mulige, hvilket 
svarer til en svarprocent på henholdsvis 90% og 
42.5%. Blandt de deltagende lærere deltog flere 
i mere end et camp-forløb med elever, og på 
nogle skoler blev andre lærer tilknyttet undervejs, 
hvorfor alle færdigudfyldte spørgeskemaer indgår 
i datamaterialet. Spørgeskemaerne fokuserede 
på baggrundsinformationer, lærernes holdning til 
talent og mønsterbrydere samt deres oplevelse af 
elevernes udbytte. 

Talenterne på Science Talent College udfyldte 
et enkelt spørgeskema, bestående af åbne 
og lukkede spørgsmål, der fokuserede på 
baggrundsinformationer, talent og videre 
uddannelse. 

Oversigt over indsamlede 
data i projektet 
• Gentagne spørgeskemaer til alle 

mønsterbrydertalenter fra gymnasieskolen, 
der har deltaget i ”Medicin”, ”Om at flyve”, 
”Energi og innovation” og ”Robotteknologi” 

• Gentagne spørgeskemaer til alle 
mønsterbrydertalenter fra grundskolen, 
der har deltaget i ”Medicin” og ”Energi og 
innovation” 

• Gentagne spørgeskemaer til lærere fra 
både grund- og gymnasieskolen, der har 
deltaget i ”Medicin” og ”Om at flyve”’ 

• Gentagne individuelle interviews med 
udvalgte mønsterbrydertalenter fra 
gymnasieskolen der har deltaget i ”Medicin” 
og ”Om at flyve” 

• Gentagne individuelle interviews 
med udvalgte lærer fra grund- og 
gymnasieskolen der har deltaget i ”Medicin” 

• Individuelle interviews med udvalgte 
mentorer (5. semester medicinstuderende), 
fra forløbet ”Medicin” for 
mønsterbrydertalenter fra gymnasieskolen 

• Individuelle interviews med 
talentambassadører fra Science Talenter 

• Fokusgruppeinterview med udvalgte 
mønsterbrydertalenter fra grundskolen (7. 
og 8. klasse), der deltog i forløbet ”Medicin” 

• Observationer af camp-forløbene ”Medicin” 
(grund- og gymnasieskole) og ”Om at flyve” 
(gymnasieskolen) 

• Observationer af lærerkurser i forbindelse 
med forløbene ”Medicin” og ”Om at flyve”.

Dertil anvendes supplerende spørgeskemadata fra 
38 2.g-elever (16 drenge og 22 piger), som deltog 
i Science Talent College hos Science Talenter i 
perioden december 2014 - juni 2015.
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Interviews
Der er foretaget en række individuelle semi-
strukturerede, relativt åbne og dermed eksplorative 
interviews (Kvale og Brinkmann, 2009). Der er 
foretaget gentagne interviews med tolv udvalgte 
mønsterbrydertalenter fra gymnasieskolen i 
forbindelse med camp-forløbene ”Medicin” (seks 
udvalgte elever) og ”Om at flyve” (seks udvalgte 
elever). Mønsterbrydertalenterne blev udvalgt ud 
fra kriterier om: Ligelig fordeling på køn, spredning 
med hensyn til by- eller landdistrikt, ligesom der 
skulle være to elever fra samme gymnasium 
med den samme lærer. Mønsterbrydertalenterne 
blev interviewet efter deres deltagelse på 
hhv. 1. og 2. camp. Der blev desuden foretaget 
et fokusgruppeinterview med tre udvalgte 
mønsterbrydertalenter fra samme grundskole efter 
den første camp om ”Medicin” (der kun var for 
piger). Der anvendes gentagne interviews med tre 
gymnasielærere og en grundskolelærer, der deltog 
med elever i camp-forløbet ”Medicin”. Lærerne 
blev interviewet før deltagelse i lærerkursus og 
efter camp-forløbenes afslutning. Tre mentorer (5. 
semester medicinstuderende) fra camp-forløbet 
”Medicin” blev interviewet efter mentorordningens 
afslutning. Desuden interviewedes to 
talentambassadører fra Science Talenter. 
Interviewene fokuserede alle på baggrundsdata, 
holdning til talent og mønsterbrydere, processen i 
deltagelsen og elevernes udbytte. Interviewene med 
mønsterbrydertalenterne fokuserede derudover på 
deres oplevelse af at gå i skole og deres planer for 
videre uddannelse.  

Dataanalyse
Dataanalysen af spørgeskemaerne er udført 
dels med deskriptiv statistik og databaseret 
kategorisering af respondenternes åbne svar. Alle 
interviews blev lydoptaget, transskriberet ordret 
og behandlet med en meningskondenserende 
analyse (Kvale og Brinkmann, 2009). For de 
citater, der indgår i rapporten, er der angivet 
et pseudonym efterfulgt af en angivelse af, om 
personen er et mønsterbrydertalent (Møn), lærer, 
mentor, eller talentambassadør fra Science Talenter 
(talentambassadør). 
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4. Mønsterbryder-
talenterne
Dette afsnit indeholder en kort beskrivelse af de 
unge talenter i projektet, og hvordan de adskiller 
sig fra andre talentfulde unge, der deltager i 
camp-forløb hos Science Talenter (Science Talenter 
College). 

Mønsterbrydertalenterne fra grundskolen gik i 7. 
eller 8. klasse, og på camp-forløbet ”Medicin”, der 
specifikt var rettet mod piger, deltog 15, mens der 
på camp-forløbet ”Energi og innovation” deltog 19 
drenge og 10 piger. Mønsterbrydertalenterne fra 
gymnasieskolen gik i 1. eller 2. g. I de fire camp-
forløb for gymnasieskolen deltog 43 drenge og 40 
piger.

Overordnet er præmissen for at kunne blive 
udvalgt til at deltage i projekt Mønsterbryder 
den samme som for at kunne betegnes som et 
mønsterbrydertalent. Det vil sige, at eleverne skal 
være naturvidenskabeligt dygtige elever, der enten 
kommer fra et hjem, hvor forældrene slet ikke har 
en eller har en meget kort uddannelse, og/eller 
eleverne har en anden etnisk baggrund end dansk. 
Dertil kommer, at eleverne skal klare sig blandt de 
10-15% bedste i klassen eller har potentialet til at 
gøre det. 

Generelt er mønsterbrydertalenterne glade for at gå 
i skole, de har en stor interesse for naturvidenskab, 
og de er interesserede i at lære om naturvidenskab 
uden for skolen. De ser fx tv/youtube om 
naturvidenskabelige emner og læser artikler, blade 
eller bøger inden for naturvidenskab. Deres primære 
uddannelsesønsker ligger inden for naturvidenskab, 
teknologi eller sundhed. De bruger typisk deres fritid 
sammen med familie og venner, dyrker sport og på 
deres fritidsjob.

Mønsterbrydertalenterne fra grund- og 
gymnasieskolen og Science Talent College 
talenterne er alle i spørgeskemaundersøgelsen 
blevet spurgt til forældrenes højeste 
uddannelsesniveau (figur 1, 2 og 3). 
Mønsterbrydertalenternes forældres højeste 
uddannelsesniveau ligner overordnet hinanden på 
tværs af grund- og gymnasieskole (figur 1 og 2). En 
stor del af mønsterbrydertalenternes forældre har en 
erhvervsuddannelse og arbejder som fx håndværker 
eller er kontoruddannet. Det fremgår desuden, at der 
blandt mødrene er en del, der har en mellemlang 
videregående uddannelse og er beskæftiget inden 
for fx lærerfaget eller som sygeplejerske. En stor 
del af grundskoleeleverne kender ikke eller er i 
tvivl om deres mor (41%) og/eller fars (41%) højeste 
uddannelsesniveau (figur 1).

Blandt de elever, der har svaret ”ved ikke”, 
har de på spørgsmålet om deres forældres 
beskæftigelse svaret fx vagt, buschauffør, social- 
og sundhedshjælper eller køkkenassistent. En 
enkelt grundskoleelev nævner arkitekt som sin fars 
beskæftigelse, hvilket er den eneste beskæftigelse, 
der kræver en lang videregående uddannelse. De 
mønsterbrydertalenter fra gymnasieskolen, hvis 
forældre har en lang videregående uddannelse, 
har alle en anden etnisk baggrund end dansk 
(figur 2). Denne forældregruppes uddannelse er 
typisk gennemført i udlandet, hvilket betyder, at 
de ikke nødvendigvis har kendskab til det danske 
uddannelsessystem. 

Når man sammenligner uddannelsesniveauet 
for mønsterbrydertalenternes forældre med 
uddannelsesniveauet blandt Science Talent 
College talenternes forældre, er der en forskel. 
Science Talent College talenternes forældre 
har overvejende en mellemlang eller en lang 
videregående uddannelse (figur 3). Science Talent 
College talenternes forældre repræsenterer dermed 
en større andel med et højt uddannelsesniveau end 
tilfældet ved mønsterbrydertalenterne.  

Hvorvidt mønsterbrydertalenterne er blandt de 
10-15% bedste i en klasse eller har potentialet til 
at være det inden for naturvidenskab, vides ikke. 
Mønsterbrydertalenterne fra gymnasieskolen går 
på en række forskellige studieretninger og med 
forskelligt sammensatte fagpakker og faginteresser. 
Alle har haft biologi i grundskolen, og de blev derfor 
bedt om at vurdere deres niveau i biologi, hvortil 
63% vurderede at ligge over middel. 

Samlet set må skolerne betragtes at have udvalgt 
elever, med få undtagelser, fra den ønskede 
målgruppe til at deltage i projektet.
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Figur 1
Mønsterbrydertalenter i grundskolen
Forældrenes højeste uddannelsesniveau

Figur 2
Mønsterbrydertalenter i gymnasieskolen
Forældrenes højeste uddannelsesniveau

Figur 3
Science Talenter College
Forældrenes højeste uddannelsesniveau
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Figur 4. Et overblik over de ord lærerne har brugt til at beskrive 
hvilke egenskaber, et mønsterbrydertalent bør besidde for at kunne 
deltage i projektet. De hyppigst forekommende ord er fremhævet.

Definitioner af fastlåst og 
udviklende mindset
Fastlåst (fixed) mindset 
betyder, at man tror på, at ens evner er statiske, 
og at de ikke kan ændres, og succes afhænger 
af, hvordan man ser sig selv i forhold til en given 
standard.

Udviklende (growth) mindset 
betyder, at man tror på, at man kan blive bedre og 
lære mere, hvis man sætter sig mål for det, man 
gerne vil være bedre til og arbejder for det. 

Med et udviklende mindset ser elever deres evner 
og færdigheder som noget, der kan påvirkes 
og udvikles. Hos Science Talenter beskrives 
mønsterbrydertalenterne som:
 
”De kommer med en tilgang til læring præget af, 
at de kæmper. De vil lære det, de vil knokle på… 
Støder de på et problem, så knokler de på… De kan 
også godt finde på at stå lidt af og sige, jamen jeg 
er jo ikke dygtig nok alligevel, hvis modstanden 
bliver for stor. De er en lille smule mere sårbare i 
forhold til vores almindelige talenter, hvor man godt 
kan gå lidt mere til dem fagligt.”

Dorte, talentambassadør.

Vilje bliver fremhævet i forskellige sammenhænge, 
men overordnet relaterer det sig til, om eleverne 
besidder en drivkraft der gør, at de tager 
beslutninger og fører dem ud i livet på trods af 
modstand fra omgivelserne eller usikkerhed. 
Eleverne skal have viljen til at yde en ekstra indsats 
og til at fordybe sig og lære mere. 

5. Talentspotting af 
elever til projektet
Der findes allerede på nogle skoler en fast 
procedure for spotting og udvælgelse af elever til 
talenttilbud, og rigtig mange talentfulde elever trives, 
er succesfulde og deltager i forskellige talenttilbud, 
som eksempelvis eleverne fra Science Talenter 
College. De gennemgående kriterier for spotting 
og udvælgelse af talentfulde elever til deltagelse 
i Science Talenters tilbud fokuserer på elevernes 
karakterer, hvor flittige de er i skolen, særligt gode 
evner inden for naturvidenskab, at de har overskud 
til aktiviteter ud over skolearbejdet, og at de er 
motiverede (Haslam & Miller, 2014). Lærere anser 
det typisk ikke for nogen vanskelig opgave at spotte 
disse talenter (Haslam & Miller, 2014; Niras, 2010).

I dette projekt har fokus været på mønsterbrydere 
og spotting og udvælgelse af unge talenter 
eller potentielle talenter fra denne elevgruppe. 
I det følgende gennemgås de faktorer fra 
følgeforskningen, der har spillet en rolle i forbindelse 
med at spotte mønsterbrydertalenter. 

Personlige egenskaber
Spotting af talent handler for lærerne primært om 
elevernes personlige egenskaber og mindset. De 
adspurgte lærere fremhæver interesse, engagement, 
vilje og nysgerrighed, som de personlige 
egenskaber et mønsterbrydertalent bør besidde for 
at blive spottet (figur 4).  
Dertil nævner flere lærere, at elevernes mindset 
er vigtig i forhold til, hvordan de går til en opgave; 
at de har et udviklende mindset (figur 4). Mindset 
handler om elevernes måde at tænke om sig selv og 
sine egenskaber på (Kortnum et al., 2016). Mindset-
metoden er udviklet af psykolog Carol Dweck 

fra Stanford University, USA, og arbejder med to 
forskellige måder at tænke på:
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Eleverne skal ville tage og udnytte chancen for at 
deltage:

”De skal være engagerede - en rigtig dygtig elev 
som ikke gider bidrage med det store vil sikkert 
bare være en hæmsko for de andre i projektet. De 
skal helst have interesse i det faglige og ikke kun 
tænke, at det er det sociale, der er sagen.”

Ulrikke, lærer

”Interesse, lyst til at lære mere, begejstring. 
Værdsætte den unikke chance, som dette projekt 
giver og samarbejdsevner. Studieparathed, 
selvstændighed.”

Veronica, lærer

Dertil nævner nogle få lærere vigtigheden af, at 
eleverne har viljen til at ville tale om det at være 
mønsterbryder, og at de kan identificere sig med 
rollen. 
En af lærerne siger:

”De skal kunne identificere sig med rollen som 
mønsterbryder. De skal ville og have tid til at 
deltage. De skal have opbakning fra deres familie, 
og de skal kunne håndtere det at være udvalgt som 
mønsterbryder i forhold til resten af klassen.”

John, lærer.

Miljø
Miljøfaktoren rummer bl.a. den kultur, det 
læringsklima og de mennesker i elevens 
omgangskreds, der kan påvirke og støtte dem i 
udviklingen af deres talent. En af præmisserne for 
at deltage i projekt Mønsterbryder er, at den unges 
forældrene enten ingen eller meget kort uddannelse 
har og/eller at de selv har en anden etnisk 
baggrund end dansk. Lærerne har gennemgået 
mønsterbryderbegrebet på lærerkurset, og som en 
af dem udtrykker:

”Mønsterbryder i denne forstand er en fra et 
gymnasiefremmed hjem. Det vil sige, der er koder 
der skal knækkes, fx fordi eleven ikke er opvokset 
med akademisk snak, forældrene ikke ved, 
hvad gymnasietiden indebærer, der prioriteres 
anderledes osv.” 

Maria, lærer.

Lærerne i gymnasieskolen kan godt have en ide 
om, hvem der er mønsterbryder, men da de sjældent 
kender elevernes forældres uddannelsesniveau eller 
beskæftigelse, har de i de fleste tilfælde været nødt 
til at spørge eleverne direkte.

Elevernes faglighed
En anden præmis for at deltage i projektet er, at 
eleverne er naturvidenskabeligt dygtige, og at de 
ligger blandt de 10-15% bedste i klassen eller har 

potentiale til at gøre det. Det betyder, at elevernes 
karakterer også er blevet brugt som afsæt for 
spotting. 

Hvorvidt man på de deltagende skoler i projektet 
har sondret mellem de samlede karakterer eller 
karaktererne inden for naturvidenskab varierer. En 
kendt udfordring for mønsterbryderelever er det 
før-faglige sprog (Ulriksen et al., 2007). I forhold 
til at spotte om en elev er mønsterbryder siger en 
talentambassadør fra Science Talenter, der også 
underviser i gymnasieskolen, at:

”Jeg kan høre det […] på deres sprog, og typen af 
spørgsmål de stiller eller spørgsmål de ikke stiller. 
[…] Man kan se på elever, hvornår […] der er noget, 
som går hen over hovedet på dem.” 

Vibeke, talentambassadør.

Det før-faglige sprog kan betyde, at 
mønsterbryder-eleverne har svært ved at deltage i 
klassediskussioner og svare på spørgsmål, hvilket 
kan påvirke deres samlede karakterer negativt. 
Sproget inden for naturvidenskab er mere konkret i 
forhold til fx dansk og samfundsfag og kombineret 
med en stærk interesse i naturvidenskab, kan 
dette være positivt afspejlet i mønsterbrydernes 
naturvidenskabelige karakterer. 

Karaktergennemsnit kan derfor være et fint 
pejlemærke i forhold til, hvordan eleven klarer sig 
fagligt, men bør ikke stå alene, og som en af lærerne 
siger: 

”Vi har allerede kigget på karaktergennemsnittet 
- og de naturvidenskabelige karakterer. Dernæst 
har vi spurgt klassens lærere - og der kom faktisk 
en anden elev op, som ikke har høje karakterer, 
men hvor lærerne, der har haft vedkommende 
til årsprøve, kan berette om, at eleven virkelig 
brillerede. Dvs. en lille forsagt pige, man ikke 
opdager før til sidst.” 

Maria, lærer

En anden lærer giver også et eksempel på, hvordan 
karaktererne ikke må stå alene i forhold til at spotte 
mønsterbrydertalenter:

”Jeg har selvfølgelig set på karaktererne, altså 
hvem klarer sig godt. Men så har jeg også i høj grad 
set på, hvem har et drive? Sådan hvem er… hvis de 
får en eller anden opgave, og så man kan se, at de 
kaster sig over den, og de knokler på og rent faktisk 
får løst den. Og så er det faktisk ikke så vigtig, om 
de får helt topkarakteren, hvis bare jeg kan se, at 
der er et potentiale, der går den vej.”

Christian, lærer
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6. Udvælgelse af elever 
til projektet
Generelt har udvælgelsesprocesserne på 
skolerne være tæt koblet med spotting af 
mønsterbrydertalenterne. Samtidig findes der, 
som nævnt ovenfor, på nogle skoler en helt 
fast procedure for, hvordan elever udvælges til 
talentaktiviteter. Overordnet har der på skolerne 
været anvendt to udvælgelsesmetoder. Dette afsnit 
beskriver de væsentligste variationer inden for hver 
af de to overordnede udvælgelsesmetoder. 

De to overordnede udvælgelsesmetoder:
1.  Eget initiativ  
2. Opfordring fra lærer/talentkoordinator 

Deltagelse på eget initiativ
Der findes de elever, der straks griber chancen for 
at deltage i et talenttilbud, så snart de hører om 
det, men ”generelt skal talenter ofte overtales til at 
melde sig [til de forskellige talenttilbud]” (Vibeke, 
Talentambassadør). I nogle klasser findes der mange 
elever, som stræber efter at være talenter og blive 
udvalgt, hvilket kan være en udfordring, når der 
skal udvælges elever til talenttilbud på grund af 
konkurrence mellem eleverne. Ved at være åben 
omkring udvælgelsen vil det være klart for alle, 
hvilke forudsætninger og forventninger der er ved 
det pågældende talenttilbud. Dette vil også bidrage 
til at fremme forståelsen frem for misundelse blandt 
de elever, der ikke udvælges. 

”Det [at snakke om talent] er med til at skabe 
fokus på, at det er ok og har en katalysatoreffekt i 
klassen.”

Jesper, lærer 

En af metoderne i projektet har været at melde 
ud til alle elever om projektet enten i klasserne, 
på en fælles morgensamling eller via flyers, og 
derefter lade eleverne tilmelde sig på eget initiativ. 
Tilmeldingen er foregået ved, at eleverne personligt 
har henvendt sig til kontaktpersonen. Denne metode 
har haft varierende effekt, og på de skoler, hvor man 
har meldt bredt ud, har antallet af elever, der meldte 
sig på eget initiativ, været meget lille eller ikke 
eksisterende: 

”Jeg introducerede projektet for hele skolen. Da 
interessen var lav, headhuntede jeg mine elever, 
som jeg kendte godt og ikke følte, jeg trådte over 
fødderne ved at spørge til deres baggrund.”

Morten, lærer
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Metoden har til gengæld virket rigtig godt de 
steder, hvor annonceringen af projektet er foregået 
i klassen, og man derved har kunnet tage en åben 
dialog med eleverne om, hvad en mønsterbryder er:

”Men jeg tror, det var fordi, jeg gik ind åbenlyst 
og sagde [det handlede] ikke om nogle, der ikke 
fik støtte hjemmefra, men det var måske nogle, 
der ikke fik den boglige støtte hjemmefra. Og 
det kunne de så godt nikke [til …] Så der ikke var 
noget negativt i det overhovedet, det er bare en 
omstændighed.” 

Christian, lærer

Oplevelsen var desuden, at klassekammeraterne 
involverede sig og efterfølgende pegede på eller 
opfordrede en eller flere elever til selv at melde 
sig. Klassekammeraternes opbakning og interesse 
spiller en stor rolle for mønsterbrydertalenter 
(Svendsen, in prep. a). Det kan være svært for nogle 
elever at skulle stå sig frem og sige ”jeg er god”, og 
særligt mønsterbrydertalenter stiller sig ikke frem. 
Samtidig gælder det, at mønsterbryderne sjældent 
ser sig selv som talenter. Det betød fx ikke noget 
for eleverne fra grundskolen, at de var udvalgt til at 
deltage baseret på deres forældres baggrund, men 
det overraskede dem, at de også var udvalgt som 
talenter. De talentfulde mønsterbrydere er generelt 
meget ydmyge omkring deres egen rolle: 

”Altså, jeg så jo ikke, at jeg havde talent førhen […] 
Jeg tænkte bare, at jeg er en almindelig skolepige, 
der bare prøver at følge med i timerne og gøre mit 
bedste […] Ja det kommer jo som en overraskelse 
lige pludseligt, at man får at vide, at man er en 
mønsterbrydertalent.”

Fie, Møn

”Jeg kan ikke sådan se mig selv som sådan talent 
måske ligefrem, men jeg kan da godt se, at det er 
da gået lidt bedre for mig end det er, altså end det 
er gået for mange.”

Lotte, Møn

Lærerne har også blik for, at mønsterbryder-
talenterne ikke ser sig selv som talenter eller 
potentielle talenter:

”Jeg tror ikke de selv ser dem [selv] som et talent, 
så hvis man får at vide man kan melde sig til en 
talentworkshop, så tror jeg ikke, de ville melde sig, 
fordi de er ikke et talent forstået på den måde.”

Maria, lærer

Åbenheden betyder, at det er legitimt for 
mønsterbrydertalenterne at søge om deltagelse på 
eget initiativ. Efterfølgende får de mulighed for at 
vise, at de er stolte over og glade for at være blevet 
udvalgt. De kan fortælle frit om deres oplevelser, 
og hvornår de skal på camp og derfor er væk fra 

undervisningen. Dette har desuden den smittende 
effekt, at mønsterbrydertalenterne kan agere som 
rollemodeller for deres klassekammerater, hvilket 
kan påvirke dem til selv at turde melde sig til noget 
en anden gang (Svendsen, in prep. a). 

Deltagelse på opfordring fra lærer
Den anden overordnede metode til udvælgelse 
af mønsterbrydertalenter har været via opfordring 
fra en lærer eller talentkoordinator på skolen. 
Hvor mange der har været involveret i, og hvordan 
selve udvælgelsen er foregået, har varieret blandt 
skolerne. 

De anvendte metoder 
• Lærerne har håndplukket elever og spurgt 

dem direkte, om de var mønsterbrydere, 
og om de kunne have lyst til at deltage i 
projektet uden at involvere klassen. 

• Lærerne har snakket åbent med eleverne 
på klassen, ved fælles morgensamling eller 
via flyers, og elever har haft mulighed for 
selv at tilmelde sig (jf ovenstående), men 
de fleste er blevet opfordret til at deltage af 
deres lærer. 

• Lærerne har snakket åbent med eleverne 
på klassen og bedt dem udfylde et 
spørgeskema. 

• Lærerteams (og talentkoordinatorer) har 
snakket sammen om potentielt egnede 
elever og efterfølgende spurgt dem direkte, 
om de var mønsterbrydere, og om de 
havde lyst til at deltage i projektet uden at 
involvere klassen. 

• Talentkoordinatorerne har bedt lærerne 
melde tilbage med potentielle elever og har 
så prikket de udvalgte elever.

Nogle steder har kun en enkelt lærer været 
involveret i udvælgelsen, og andre steder er 
udvælgelsen foregået i et samarbejde mellem 
lærerne (og talentkoordinatorer). 

I de tilfælde, hvor en enkelt lærer har stået for 
udvælgelsen, kan en begrænsning være, at 
udvælgelsen ”primært bliver fra klasser, jeg har 
berøring med” (Ivan, lærer) og dermed, at ”det er 
svært at få øje på alle egnede elever” (Poul, lærer). 
Det kan desuden opleves som et pres for den 
enkelte lærer at skulle spotte og udvælge elever 
som repræsentanter for skolen, idet ”problemet er jo 
bare, at vi gerne vil sende de bedste afsted.” (Maria, 
lærer).
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Science Talenter oplever fra lærerkurser og lærerne, 
at der er mange, der bekymrer sig rigtig meget om at 
ramme forkert, når de udvælger unge talenter:

”Det er virkelig det evige spørgsmål fra lærerne, 
hvis så vi tager de forkerte, hvad så hvis vi 
fejlcaster, hvad så hvis vi peger på nogen, og de så 
ikke dur? Og altså, det gør man jo nogen gange. 
Man kan jo ikke vide alt om alle.”

Vibeke, talentambassadør

Lærerne er tæt på eleverne i det daglige og spiller 
dermed en stor rolle i forbindelse med at spotte 
og udvælge elever til de forskellige talenttilbud. 
Lærere har ofte, efter lidt tid, en ret god fornemmelse 
af, hvilke af deres elever, der er talentfulde, hvilke 
der har potentiale, og hvilke egenskaber eleverne 
besidder. Dette gennem bl.a. observationer, 
dialogen i timerne og aktiv deltagelse, men også fra 
præstationer i skriftlige opgaver, praktisk arbejde i 
laboratoriet mv. Gennem et samarbejde på tværs af 
fag kan det være lettere at spotte og udvælge de 
rigtige elever. Det kan fx være en elev, der under 
givne omstændigheder har en særlig tilgang til en 
problemstilling eller udviser en adfærd, der rækker 
ud over sine jævnaldrendes inden for et specifikt 
område. Nogle skoler, særligt grundskolen, har 
desuden involveret forældrene i projektet. 

I forhold til at spotte mønsterbrydertalenter handler 
det for lærerne om at få øjne for denne målgruppe 
og at være opmærksom på dem i dagligdagen. Det 
gælder både deres styrker og svagheder. Ved at 
lade lærerne vide, hvilke præmisser der gælder for 
de forskellige talenttilbud, får de muligheden for at 
observere eleverne i den ønskede kontekst og kan 
dermed foretage en mere kvalificeret udvælgelse af 
elever. 
Det, at blive opfordret og udvalgt til at deltage i en 
aktivitet af en lærer, har stor betydning for eleverne 
(Svendsen, in prep. a). Lærerne giver selv udtryk for, 
at deres rolle i forhold til mønsterbrydertalenterne 
er at støtte og hjælpe dem ved at vise interesse for 
dem, tro på dem, motivere og yde faglig støtte. De 
kan således hjælpe eleverne med at:

”Tro på deres evner, udvikle deres evner og give 
dem kompetencer til at håndtere deres evner på en 
fornuftig måde.”

John, lærer 

”Jeg kan opmuntre dem i, at de er dygtige, og at 
de bare skal tro på sig selv. Jeg kan også give min 
egen erfaring som mønsterbryder videre. Jeg kan 
være medvirkende til, at deltagelsen i projektet 
bliver en god oplevelse for eleverne.”

Ulrikke, lærer 

Det er vigtigt at bibeholde lærernes støtte til 
eleverne gennem hele forløbet og ikke kun i 
forbindelse med udvælgelsen (Svendsen, in prep. a). 
Det kan være svært i en ofte hektisk hverdag, men 
en uformel snak i et frikvarter er ofte nok, både til at 
give læreren et indtryk af elevernes udbytte, men 
også i forhold til eleverne og deres engagement 
fremadrettet.

Barrierer i forbindelse 
med udvælgelse
I forbindelse med udvælgelsen af mønsterbryder-
talenterne oplevedes i projektet en række barrierer 
blandt lærerne, de unge talenter, i nogle tilfælde 
deres forældre og på skoleniveau.
Det, at skulle tage den åbne dialog med eleverne 
omkring omstændighederne for deltagelse i 
projektet, blev for nogle af lærerne oplevet som 
en udfordring. De oplevede, at det ikke var rart at 
skulle spørge til forældrenes baggrund, og en lærer 
tilføjede, at det var ”svært, da man måtte afslå 
interesserede elever på baggrund af deres forældre 
[-s uddannelsesniveau].” (Morten, lærer). 

Flere lærere oplevede også, at nogle af de elever 
de kontaktede, som var oplagte til at deltage, ikke 
ønskede at være med. Dette var der flere grunde til, 
og for nogle af mønsterbrydertalenterne handlede 
det om, at ”det faglige emne for den pågældende 
camp ikke tiltalte dem” (Oliver, lærer). For andre 
handlede det om, at de ikke kunne finde overskud 
til at deltage pga. andet skolearbejde eller opgaver 
i hjemmet, som havde førsteprioritet. For mange af 
dem handlede det om, at:

”De vil ikke gå glip af noget i skolen, og de er bange 
for, at det påvirker deres karakterer negativt […] 
nogen af dem synes måske også, at de arbejder 
hårdt nok, som det er. Jeg tror, de har svært ved at 
se, at det har værdi, når det kommer til at virke for 
sjovt eller som noget ekstra.”

Vibeke, talentambassadør 

Mønsterbrydertalenterne ser ikke nødvendigvis sig 
selv som talenter, jf. ovenstående, og de melder 
sig derfor ikke til talentaktiviteter. En enkelt lærer 
oplevede, at en elev blev vred over at blive dømt 
på sine forældres baggrund, da han blev spurgt, om 
han ville være med i næste runde af projektet. 
 
Flere af mønsterbrydertalenterne var lidt 
forbeholdne for at deltage i projektet grundet 
usikkerheden omkring, hvad det indebar. Særligt i 
forhold til alt det ”udenom”, altså et nyt sted, nye 
mennesker og det at skulle være afsted hjemmefra 
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Generelt har Science Talenter oplevet, at:

”I forhold til vores almindelige forløb er der et meget 
stort frafald, både i forhold til, at lærerne har svært 
ved at fastholde dem, men også i forhold til at 
eleverne vælger det fra, fordi de ikke kan overskue 
det.”

Dorte, talentambassadør

”Det, der har overrasket mest [ved projektet], har 
været, hvor svært det var at rekruttere talenter til 
projektet.”

Vibeke, talentambassadør

Helt overraskende var der i projektet nogle skoler, 
der meldte fra til projektet allerede inden det 
første camp-forløb og inden, projektet kom i gang. 
Begrundelsen var, at man ikke kunne finde nogen 
talentfulde mønsterbrydere på skolen. Hvorvidt 
disse skoler ikke har kunnet spotte eleverne, eller 
adspurgte elever ikke havde lyst til at deltage, vides 
ikke. 

Generelt er det særlig vigtigt for mønsterbryder-
talenterne, at skoler, lærere, elever og forældre 
informeres grundigt og rettidigt om de aktuelle 
talenttilbud og omstændighederne omkring dem. 
Dette gælder både på kort sigt omkring det aktuelle 
tilbud, men også langsigtet i forhold til, hvad de får 
ud af at deltage.

i flere dage. Lærerne blev i langt højere grad end 
ved andre talenttilbud mødt med spørgsmål som 
”hvordan kommer jeg afsted”, ”hvor skal jeg sove”, 
”tæller det som fravær”, ”kan jeg følge med i den 
normale undervisning” og ”kan jeg bruge det 
fremadrettet”? Mønsterbrydertalenterne havde 
altså en barriere i forhold til det praktiske omkring 
talenttilbuddet.  

Flere skoler involverede forældrene med fælles 
forældremøder eller møder med de enkelte 
forældre, hvor der blev informeret om projektet 
og dets formål. Særligt på grundskoleniveau har 
forældrene stor betydning for, om eleverne kan/
må deltage på camps. Nogle af forældre havde 
spørgsmål som fx ”hvordan bliver de indkvarteret” 
og ”er det for både drenge og piger”? Det var flere 
steder også vigtigt for forældrene, at deres barn 
kunne bruge camp-forløbet til noget fagligt, idet de 
ville misse dage i skolen.

På nogle skoler oplevede man mønsterbryder-
talenter, der meldte fra undervejs i deres forløb. 
Dette skyldtes bl.a. planlægningen af 2. camp, der 
for nogle lå samtidig med eksaminer/større opgaver 
eller ”at de ikke kunne få en mentor… derved 
forsvandt incitamentet til at lave hjemmeopgaven” 
(Anne, lærer). En anden skole begrunder frafaldet 
med, at eleverne ikke havde ønske om at skulle på 
universitetet efter gymnasiet, og derfor syntes de 
ikke, det var relevant for dem at fortsætte. 



7. Mentorordning
I udvalgte camp-forløb var der tilknyttet en 
mentorordning med det formål at støtte de 
talentfulde mønsterbrydere i deres talentudvikling 
og styrke dem fagligt, socialt og personligt. 
Mentorordningen forløb som gruppementoring, det 
vil sige en mentor (i nogle tilfælde to) til en gruppe 
af elever fra samme skole. Mentorerne var elever/
studerende fra næste uddannelsestrin i forhold 
til mønsterbrydertalenterne, og som gerne ville 
dele deres erfaringer og viden. Mentorerne blev 
rekrutteret gennem netværk og fungerede som 
en frivillig ordning. Mentorerne gennemgik en 
grundig uddannelse hos Science Talenter i Sorø, 
så de var klædt på til at støtte og sparre med 
mønsterbrydertalenterne. 
Allerede inden mønsterbrydertalenternes første 
møde med mentorerne, oplevede lærerne en 
stor interesse for ordningen fra elevernes side. 
Mentorordningen havde stor betydning for mange 
af de talentfulde mønsterbrydere, hvilket blev 
understreget af en lærer: 

”De spørger jo meget til det, og de er tydeligvis 
vældig interesseret i det led også.”

Christian, lærer

Mentorerne mødtes typisk tre-fem gange 
med eleverne mellem de to camps. De 
mønsterbrydertalenter fra både grund- og 
gymnasieskolen, der havde en mentor, var rigtig 
glade for ordningen og gav udtryk for, at de fik 
meget ud af det. Også lærerne oplevede, at:

”… det rykkede på dem, at de fik en mentor på her i 
foråret, det gav et kick for dem.”

Casper, lærer

Udgangspunktet for mentorordningen var 
mønsterbrydertalenternes hjemmeopgave, men 
de blev samtidig udfordret og vejledt omkring 
studieteknik, tidsstyring og struktur i en opgave. 

”Og det var rigtig rart at have én [mentor] … Det 
var egentlig ham, der hjalp os med at præcisere 
formålet med vores opgave, for vi havde egentlig 
ikke et rigtig formål. Vi havde bare et overordnet 
emne… Så det er virkelig bredt. Men han hjalp os 
med at give os det her overblik”

Hubert, Møn
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Nogle mønsterbrydertalenter var i starten lidt 
skeptiske over at skulle have en mentor. De var ikke 
helt klar over, hvad det indebar, men oplevede et 
godt udbytte, da de kom i gang: 

”Jamen, jeg var sådan lidt, hvorfor skal vi have en 
mentor? Men det fandt vi hurtigt ud af, at det var 
vist godt nok med en mentor […] Se, hvordan man 
griber en opgave an. Altså, vi gik jo bare i gang […] 
Han var sådan, I skal måske lige lave en disposition 
[…]. Og så […] indsnævre det i stedet for at tage alt 
[…] Så bliver læseren forvirret, fordi der er for mange 
tråde til forskellige retninger. Så indsnævre det og 
nogle gode begreber.” 

Tea, Møn

Samtidig fik mønsterbrydertalenterne indsigt i og 
forståelse for det at studere og de krav, der stilles på 
næste uddannelsestrin. Mentorerne snakkede bl.a. 
med mønsterbrydertalenterne om deres studie og 
studieliv. 

”… de [grundskoleeleverne] har fået et indblik i, 
hvad det vil sige at gå i gymnasiet. Jeg tror, de har 
fået set nogle elever, der er en lille smule ældre end 
dem selv, men som tager et stort ansvar”

Oliver, lærer

”Han fortalte os en hel masse om universitetslivet, 
fordi vi har jo ambitioner om at komme på 
universitet… Det var jo også lærerigt… Dagligdagen 
og sådan, hvordan man skal prioritere skole og 
fritid.”

Tea, Møn

Flere af mentorerne havde desuden inviteret de 
talentfulde mønsterbrydere på besøg på deres 
uddannelsesinstitution, hvilket gjorde et stort indtryk. 

”De synes, det var ekstremt fedt, den dag de begge 
to havde været oppe at se Aarhus Universitet. 
Det, synes de, var mega fedt […] og høre hans 
fortællinger om, hvordan det egentlig var. Så det 
der med at lette overgangen til universitetet, det 
tror jeg faktisk, de har fået ud af det.”

Maria, lærer

Mentorerne havde generelt en god 
oplevelse, og de oplevede en god relation til 
mønsterbrydertalenterne. Det var en god mulighed 
for mentorerne for at få prøvet nogle ting af i forhold 
til mentorrollen, men også i forhold til at undervise 
(Svendsen & Therkildsen, in prep.).

En af udfordringerne med mentorordningen 
var, at den de fleste steder kom meget sent i 
gang. Det medførte nogle frustrationer blandt 
mønsterbrydertalenterne, der så meget frem til at 
møde deres mentor:

”Jeg opgav idéen om en mentor, for det tog alt for 
lang tid om at at få én.”

Hubert, Møn

En anden udfordring var, at der ikke blev fundet en 
mentor til alle, hvilket for mønsterbrydertalenterne 
var meget demotiverende. Det er vigtigt, at mål, 
rammer og roller ekspliciteres over for mentorer, 
lærere og mønsterbrydertalenter i de tilfælde, hvor 
der udbydes en mentorordning for at sikre et godt 
udbytte og undgå unødige frustrationer.
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8. Mønsterbryder-
talenternes oplevede 
udbytte af projektet
Generelt oplever unge talenter, der deltager i 
Science Talenters tilbud, at få styrket deres tekniske- 
og naturvidenskabelige kompetencer. De føler sig 
motiverede og inspirerede, og gennem mødet med 
andre unge talenter oplever de en fortsat udvikling 
af faglighed (Haslam & Miller, 2014). Dette gælder 
også for mønsterbrydertalenterne, men Science 
Talenter har erfaret, at de er meget målrettede i 
forhold til, hvad de vil have ud af deres forløb. 

”Rent fagligt er jeg helt sikker på, de har fået noget 
med. Både i forhold til at blive klogere på et emne, 
men også i forhold til det med, at de er blevet stillet 
nogle opgaver som, de efterfølgende har fået af 
vide, er på et langt højere niveau end de plejer, som 
de rent faktisk har kunnet løse.”

Dorte, talentambassadør

Lærerne i projektet har erfaret, at mønsterbryder-
talenterne efter deres deltagelse har fået mere 
selvtillid, har taget oplevelsen som ”et skulderklap” 
(Lisa, lærer) og er blevet mere aktive i timerne. Flere 
nævner også, at det har ”betydet noget for eleverne 
at være sammen med og opbygge et socialt 
netværk med elever der har samme forudsætninger 
og interesser som dem selv” (Morten, lærer).

”I mine timer er de måske lidt mere sprudlende. Men 
om det er det her, eller om det bare er sådan, fordi 
de kender mig lidt bedre, det ved jeg ikke. Men de 
har i hvert fald været stolte og glade for at være 
blevet udvalgt og komme afsted. Og det har også 
givet dem lidt, tror jeg, sådan lidt selvtillid og lidt 
afstivning.”

Christian, lærer

”[Eleverne har fået ] en meget større selvtillid. De 
fortæller stolt til alle, at de er science talenter. De 
uddyber gerne, og de er endnu mere motiveret 
for at dygtiggøre sig, og vise hvad de kan. 
Endelig fortæller de alle, at de vil uddanne sig og 
bruge deres naturfaglige flair i deres kommende 
uddannelser.”

Veronica, lærer

”[Eleverne har fået] mere selvtillid, siger mere 
og fylder mere i undervisningen. De har brudt 
med samarbejdspartnere, som ikke var så 
hensigtsmæssige for dem… De har fået noget 
ballast på en eller anden måde i forskellige 
situationer, hvor det er, at de måske før har været 
usikre på sig selv, og så trak de. Nu ved de godt, 

at de kan noget, og så er de sådan lidt mere 
fastholdende i, hvad det er, de mener også er 
vigtigt.”

Oliver, lærer

Mønsterbrydertalenternes eget oplevede udbytte 
af at deltage i projektet gik både på det faglige og 
det sociale. De gav udtryk for, at de havde lært rigtig 
meget, og at det faglige niveau generelt var højt, 
hvilket var en motiverende faktor, som fik dem til at 
arbejde hårdere. 

”Jeg synes, jeg har fået mere af sådan nogle 
udfordringer og sådan noget. Før har jeg følt, at jeg 
har fået lidt for få udfordringer, og jeg har måske 
følt, at det var lidt nemmere i skolen.” 

Johannes, Møn

De følte sig desuden bedre klædt på i forhold til 
fremtidige uddannelsesmuligheder. Flere af de unge 
talenter nævner, hvordan de har fået en større tro på 
sig selv efter at have deltaget i camp-forløbet:

”Det har givet mig det der med, at man tør springe 
ud i ting.” 

Tea, Møn

”Jeg kan faktisk godt, hvis jeg tror på mig selv. Jeg 
forstod stort set alt, der blev talt om.”

Iben, Møn

Fælles for de fleste mønsterbrydertalenter var, at de 
mødte andre, ”der var som dem”. De værdsatte at 
være sammen med ligesindede, dvs. andre elever 
med samme interesse, som var seriøse, og som 
gerne ville lære noget og gøre en indsats. De giver 
udtryk for at have nydt at være sammen med nogle, 
de kunne identificere sig med:

”Det har været et virkelig godt projekt, og det var 
rart at komme ned og se andre, der sådan havde 
lyst til og være med til sådan nogle projekter. Og 
sådan gad og være med og ikke bare var der. 
Interesserede sig for feltet og havde lyst til at være 
sammen med andre mennesker, og også arbejde 
sammen om sådan nogle projekter.”

Mie, Møn

”Den kollektive nysgerrighed [overraskede mig], og 
der var ikke noget galt med spørgsmål.”

Jesper, Møn

På ”Medicin”-forløbet, der var målrettet elever med 
anden etnisk oprindelse end dansk, gav flere udtryk 
for, at selvom de kom fra forskellige kulturer, så var 
de ens, fordi de samtidig alle var fra en anden kultur. 
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Hertil nævner især pigerne, at det var rart at være 
sammen med og snakke med andre omkring de 
kulturelle ligheder og forskelle, da de havde en 
fælles forståelse. 

”… man havde den samme baggrund, og man bare 
kunne falde... altså at man ligesom bare kunne tale 
om alt lige pludseligt. Altså de kunne genkende 
ens… Altså de problemstillinger man havde i 
hverdagen.”

Tea, Møn

Der, hvor mønsterbrydertalenterne følte, at de 
adskilte sig fra hinanden indbyrdes på camps, 
var på det personlige plan, fx om de var intro- 
eller ekstroverte. Flere fremhævede desuden 
betydningen af at møde nogen, der var mere 
motiverede end dem selv:

”Men man finder i hvert fald ud af en ting med dem 
[de andre på campen], de var i hvert fald meget 
seriøse omkring skolen, og det fik så mig til at 
tænke over, om jeg burde være lige så seriøs. Fordi 
jeg tager det også relativt seriøst, men de tog det 
til et andet niveau, og så tænkte jeg, at jeg burde 
også oppe mig lidt. Så det var også en form for 
inspirationskilde. Så det var noget jeg fik fra turen. 
Og siden der har jeg også fokuseret mere på at lave 
mine afleveringer bedre.”

Hubert, Møn

9. De deltagende læreres 
oplevede udbytte af 
projektet
Generelt oplevede lærerne en glæde ved ”at kunne 
tilbyde nogle elever chancen for at dygtiggøre og 
udvikle sig”, (Veronica, lærer), at ”kunne tilgodese 
en elevgruppe, som vi sjældent tilgodeser” (Oliver, 
lærer) og samtidig opleve en udvikling blandt de 
elever, der deltog. 

For flere af lærerne bidrog lærerkurserne og delta-
gelsen i projektet til et ændret syn på talentbegre-
bet. En nævner, hvordan hun og hendes skole, før 
deltagelsen i projektet, så talent som ”egentlig bare 
en elev med et højt snit og som gad arbejde” (Maria, 
lærer), og hvordan dette ændrede sig til at indehol-
de noget mere. Andre nævnte, hvordan de ”har fået 
ny indsigt” (Poul, lærer), og at ”talentet kan være 
mere skjult i personen, end jeg først havde forestillet 
mig” (Ivan, lærer). Dette har bidraget til, at en del 
lærere har fået ”…mod på at få andre end de oplagte 
talenter til at melde sig til talentarbejdet” (Jens, 
lærer). På en af skolerne har læreren ”lavet en aftale 
med ledelsen på egen skole og gymnasier [tilknyt-
tet i forbindelse med mentorordning] om, at vi efter 
dette skal prøve at arbejde videre med, hvordan vi 
støtter mønsterbrydere” (Oliver, lærer). 

Flere af lærerne oplevede også et fagligt udbytte 
af at deltage på lærerkurset og af projektet. De 
værdsatte, at der var tid til ”samtale og sparring med 
de andre mønsterbrydertovholdere” (Ulrikke, lærer). 
Det har desuden været inspirerende for de lærere, 
der ikke tidligere havde været hos Science Talen-
ter i Sorø, at besøge, se og opleve stedet og dets 
atmosfære. 



Talentudvikling af mønsterbrydere

23

kan også være udfordrede inden for nogle faglige 
områder, mens de er foran deres klassekammerater 
på andre. 

3. Egenskaber - miljø
En række miljøfaktorer, herunder lærerkolleger, 
talentkoordinatorer, klassen og evt. elevernes 
forældre spiller ind og bør inddrages, når den 
talentfulde mønsterbryder skal spottes, udvælges og 
støttes i udviklingen af deres talent. Konkret handler 
det især om at støtte eleven i at bryde sine mønstre 
og turde være et talent og måske finde nogle nye 
fællesskaber på skolen.

4. Åbenhed
Klar kommunikation omkring talentbegrebet 
og kriterierne for at deltage i forskellige talent-
aktiviteter er essentiel for at skabe et rum, hvor 
der er frihed til at stille spørgsmål. Kriterierne 
for udvælgelse må ikke opleves som noget, 
der skal holdes skjult, og åbenheden vil kunne 
reducere misforståelser og misundelse blandt 
klassekammerater.

5. Kommunikation
De unge, talentfulde mønsterbrydere skal have klar 
besked om, hvad et talenttilbud er, de praktiske 
rammer omkring tilbuddet, hvad deres deltagelse 
indebærer, og hvad de får ud af at deltage både på 
kort og lang sigt. Mønsterbryderne skal kunne se 
udbyttet i forhold til deres personlige egenskaber, 
deres miljø, deres faglighed, og hvordan 
talenttilbuddet kan forberede dem til det næste 
uddannelsesniveau.

6. Struktur og anerkendelse
De talentfulde mønsterbrydere forstår det faglige, 
men mangler ofte det før-faglige sprog. Lærerne skal 
støtte mønsterbryderne gennem struktur, feedback, 
evaluering, anerkendelse og opfølgning. Eleven skal 
støttes gennem hele processen - også hjemme på 
skolen, og når projektet er afsluttet. Den løbende 
støtte hjælper mønsterbryderne i deres udvikling og i 
deres tro på sig selv.

7. Brug talenterne
Mønsterbrydernes oplevelser og erfaringer fra 
et talenttilbud kan inddrages i undervisningen, 
fx i forhold til at konkretisere eller perspektivere 
kernestoffet. Der kan også trækkes tværfaglige 
paralleller, ligesom de kan fortælle historien 
om videre uddannelse og karriere inden 
for naturvidenskaben. På den måde øges 
sandsynligheden for, at deres engagement smitter af 
på deres klassekammerater og for, at andre tør og 
får lyst til at melde sig til et talenttilbud.

10. Hvor kan der 
sættes ind?
I forhold til at spotte mønsterbrydertalenter er der 
nogle ting, der er anderledes i forhold til at spotte 
talenter til de forskellige talenttilbud. Først og 
fremmest er vigtigt at have målgruppen for øje og at 
inddrage elevernes personlige egenskaber, miljøet 
og deres faglighed.

Hvad skal skolen have fokus på for at spotte 
og støtte talentfulde mønsterbrydere? 
1. Kommunikation
Overordnet skal skolen skabe en fælles forståelse af 
mønsterbrydere og af, hvordan de spottes. Desuden 
bør skolen have en klar strategi, som lærerne skal 
kende til. Lærerne skal have oplysninger om de 
praktiske rammer for arbejdet med de talentfulde 
mønsterbrydere, og alle involverede parter, skolen, 
lærerne, forældrene og eleverne, skal være bevidste 
om, hvad de selv får ud af at deltage på både kort 
og lang sigt.

2. Samarbejde
På den enkelte skole skal der skabes et 
samarbejde omkring det at spotte og udvælge 
blandt lærerkolleger og talentkoordinatorer, evt. 
med inddragelse af forældre i dele af processen. 
Herudover er det vigtigt at skabe rammer til 
erfaringsudveksling.

3. Netværk
Skolen bør fokusere på at fremme erfarings-
udvekslingen og netværket mellem lærere, skoler 
og eksterne aktører som fx Science Talenter.

Hvad skal lærerne have fokus på for at 
spotte og støtte talentfulde mønsterbrydere?
1. Samarbejde og bevidsthed
Når lærerkolleger og talentkoordinatorer skal spotte 
og udvælge talentfulde mønsterbrydere, bør det 
ske i et samarbejde. I den daglige undervisning 
skal lærerne være bevidste om de talentfulde 
mønsterbrydere og deres egenskaber, så alle de 
elever, der udviser potentiale, bliver spottet og får 
mulighed for at udvikle sig.

2. Egenskaber - personlighed
Talentfulde mønsterbrydere er typisk elever, der 
godt kan lide at gå i skole. De arbejder hårdt og 
koncentreret, og de har ofte et udviklende mindset, 
ligesom de arbejder på at nå deres mål. De kan 
derimod være udfordrede på andre områder, fx 
deres før-faglige sprog. De er typisk stille i klassen, 
men ‘på’ i forbindelse med gruppearbejde. De 
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Hvad skal Science Talenter have fokus på for 
at bidrage til at spotte og støtte talentfulde 
mønsterbrydere
Kommunikation 
Lærerne skal (bl.a. via lærerkurser) have guideline til 
at kunne spotte og udvælge elever til de forskellige 
talenttilbud. De skal løbende og rettidigt orienteres 
om det faglige og sociale indhold i tilbuddene, og 
hvordan det er anvendeligt for eleverne. På den 
måde inddrages de i undervisningen og de praktiske 
informationer, såsom datoer og program for camp-
forløb, så lærerne kan kommunikere dette videre til 
eleverne, når de skal udvælges. 

Struktur og anerkendelse
De unge, talentfulde mønsterbrydere adskiller 
sig typisk ved at mangle det før-faglige sprog. 
Gennem struktur, formativ feedback, evaluering 
og anerkendelse fra Science Talenter på camps 

og i forbindelse med hjemmeopgaver, hvis der er 
en sådan, støttes mønsterbrydertalenterne i deres 
udvikling og i at tro på sig selv.

Mentorordning
Ved udvalgte talenttilbud, fx hvor der er en 
hjemmeopgave, kan mønsterbrydertalenter med 
fordel yderligere støttes i deres udviklingsproces 
gennem mentorordninger. Det er vigtigt at mål, 
rammer og roller ekspliciteres over for mentorer, 
lærer og mønsterbrydertalenter for at sikre et 
udbytte.  

Netværk
Fokus på at fremme erfaringsudveksling og 
etablering af og vedligeholdelse af netværk mellem 
lærer, skoleledere og Science Talenter i forhold til 
mønsterbrydertalenter.
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11. Konklusion
Projekt Mønsterbryder har betydet, at en række unge talentfulde 
mønsterbrydere fra grund- og gymnasieskolen i hele landet er blevet spottet, 
udvalgt og har fået mulighed for at udvikle deres potentiale ved at deltage 
i forskellige talentcamp-forløb hos Science Talenter i Sorø. Projektet har 
bidraget til, at disse elever har fået et løft både fagligt, socialt og personligt. 
De unge talentfulde mønsterbrydere har fået indsigt i, perspektiveret 
og reflekteret over sig selv, deres videre uddannelse og fremtid. 
Mønsterbrydertalenternes udvikling og engagement har kunnet mærkes i 
deres adfærd, på skolerne, blandt lærerne og hos klassekammeraterne. De 
har dermed kunnet inspirere andre til at arbejde mere med skolearbejdet 
og til selv at deltage i lignende eller andre tilbud. Inddragelse af de unge 
mønsterbrydertalenters oplevelser og erfaringer i undervisningen ville 
fremadrettet kunne bidrage til en større smitteeffekt ud i klasserne, hvormed 
flere potentialer stimuleres.  

Denne evalueringsrapport er udarbejdet med afsæt i følgeforskningen 
på projekt Mønsterbryder. Følgeforskningen har fokuseret på at 
undersøge, hvilke faktorer der motiverer og støtter, barrierer i forbindelse 
med udvælgelse og deltagelse, og hvad deltagelsen har betydet for 
mønsterbrydertalenter fra grund- og gymnasieskolen. På baggrund af 
undersøgelserne er der identificeret 14 punkter, der skal være med til at 
støtte og sikre, at unge talentfulde mønsterbrydere får muligheden for at 
udvikle, bruge og udfolde deres talent.
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